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 راهمنای نویسندگان
 مایندها، به این نکات توجه فرشود در نگارش و ارسال مقالهاز نویسندگان ارجمند تقاضا می

 
مسؤول ي . ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان (که به عنوان نویسنده1

 ) مقدور است.  www.populationmag.irمکاتبات در نظر گرفته خواهد شد) در وبگاه (
یز تضمین نو تکراري نبودن آن از سوي نویسنده (گان) و  اصیل بودن. ارسال مقاله به معناي تضمین 2

د مور يگریدر حال حاضر توسط ناشر د وشده نچاپ  يگریژورنال د ایدر مجله آن است که مقاله 
 .است گرفتهنقرار  يو داور یبررس

افزار) ارسال گردد. یا باالتر نرم 2010هاي (تهیه شده با نسخه wordو  pdf. مقاله باید در دو فرمت 3
است. پذیرش  مقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد تأکید قرار گرفته يپذیرش اولیه

االت منتشر نهایی مقاله و چاپ آن منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجله است. ضمناً مق
 شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال کشور نیست.

 بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد: هاي ارسالی باید داراي. مقاله4
ر مکاتبات با کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسنده عهده دا آ) بخش اصلی (پارسی): عنوان

ي متناظر هر یک از نویسندگان؛ عالمت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرك تحصیلی، شغل و نام مؤسسه
ي فارسی همراه)؛ چکیده) و نشانی پستی؛ شماره تلفن (e-mailمل نشانی ((گان)، شانشانی کامل نویسنده

اختصارات  توجه کنید، در چکیده از کلمه. 250اصلی مقاله به صورت توصیفی در حداکثر  ي(شامل نتیجه
مختصر و واژه)؛ مقدمه ( 10و حداکثر  3)؛ واژگان کلیدي (حداقل .غیرمعمول و فرمول استفاده نشود

ي شود.) ؛ بدنهاده میبه آنها ارجاع دکه هاي انجام شده قبلی اي از پژوهشخالصهن، شامل بدون عنوا
گیري؛ سپاسگزاري اصلی مقاله (شامل بیان مسأله، روش، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج)؛ بحث و نتیجه

 ها.ها؛ پیوست(درصورت لزوم)؛ مرجع
ی؛ نام انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به انگلیسعنوان کامل مقاله به ـ) بخش چکیده (انگلیسی): ب

کلمه)؛ واژگان  250ي انگلیسی (حداکثر انگلیسی؛ چکیده ي متناظر هر یک از نویسندگان بهمؤسسه
 )هاي ماشینی اجتناب گردد.اکیداٌ از ارسال ترجمهکلیدي انگلیسی (

متر انتخاب سانتی 5راست و چپ  ن،پایی باال، از متن حاشیه ها،صفحه تمام براي مقاله بنديدر صفحه. 5
 لحاظ 10 ازهاند با Times New Roman و قلم انگلیسی11اندازه  با  B Nazaninقلم متن  گردد.
ها ها باالي آن و عنوان شکلعنوان جدولکجاي متن قرار داد.  هر توان دریا جدول را می نمودار، شود.

سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و با استفاده از  شود.نوشته  )Boldبرجسته ( 10زیر آن با قلم 
 یاTIF  ها را با قالبنصورت ابتدا آطور مستقیم وارد متن شود. در غیر اینآید بهدست میبه هاافزارنرم

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

http://www.populationmag.ir/
http://www.populationmag.ir/


 

 
 

 

  

 و BMP ،PNG ،GIFهايویر روي صفحه کاغذ از به کارگیري تصویرهایی با قالبحفظ کیفیت تص
JPEG  گردد جتنابا . 

 .شوند يگذارمقاله شماره يهابخش ریها و زاست بخش الزم
 .خارج نشده است هاهیازحاش یفرمول ایجدول، شکل  چیکه ه دیشو مطمئن
 . دیینما نگارش یارسبه پرا  اعداد

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

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

نمایید، افزاري استفاده می، از فرآیند جستجو و جایگذاري نرم»/«با این عالمت «.» جایگزین کردن نقطه 

 جا نشدن ارقام صحیح و اعشاري اطمینان حاصل فرمایید.حتما از صحت اعداد و جاب

 رعایت پیشنهادهاي نگارشی فرهنگستان، به ویژه نکات زیر الزامی است:. 6
 اي؛تِ داراي معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمهنویسی بین کلماگذاري و پیوستهعایت فاصلهر -
 باشد؛شود، نمیو بن مضارع در افعال استمراري، مانند: می» می«فاصله به جاي فاصله بین استفاده از نیم -
ها. تنها استثناء در ها، زندگیها، مجلهنند: کتاب، ما»ها«فاصله به جاي فاصله در جمع با استفاده از نیم -

 هم قابل استفاده است.» آنها«است که به صورت » هاآن«ي این مورد کلمه
تر، تر، سریعنویسی در صفات برتر (تفضیلی)، مانند: زیبندهجاي فاصله یا پیوستهفاصله به استفاده از نیم -

 است.» بزرگتر، کوچکتر و بهتر«یسی صفات نوپیوسته ،تر. تنها استثناء در این موردپایین

ي آن است. به عنوان . الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه7
 ).4: 1380ال، (امانی، مث
شار)، عنوان، . الگوي نقل منبع در بخش منابع به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انت8

 ي چاپ. مکان، نام ناشر، شماره

). روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت 1376ضا؛ پایدارفر، علی (معینی، سیدر -1
 . 97-112، صص 20و19، شماره فصلنامه جمعیتباروري. 

رجمه اثر در ت. درصورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نشر 9
 مثال: الگو جایگزین شود.

 ). مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 1357( سووي، آلفرد -1
نتشار)، ادر بخش انگلیسی به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال . الگوي نقل منبع 10

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

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

Republic of Iran: 1976-1996. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3-42 
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تحلیلی بر رابطه اشتغال و تمایل به فرزندآوري در بین 
هاي زنان شاغل در آستانه ازدواج در سطح استان

 کشور
  1محمود مشفق

  2یثان يمراد قدرت
 3یخاننیحس سحر

 چکیده 
کشور ستانهاي سطح ادر رابطه بین اشتغال زنان و نگرش آنها به فرزندآوري  مطالعهاین مقاله، به 

ص بررسی توسط پژوهشکده آمار در خصو شدهيگردآوري هادادهاز  مقالهدر این  .پردازدیم
 نان شاغلفرزندآوري در بین زنان و مردان در آستانه ازدواج استفاده شده است. حجم نمونه ز

لی اثرات که شاغل بودن و گروه شغ دهدیمنشان نتایج  .نفر است 1546برابر با  مورد مطالعه
ها بین فاوتتت فرزندآوري و فاصله گذاري بین موالید دارد و از نظر آماري معناداري بر تمایال

د. همچنین شمعنادار بین زنان شاغل و غیر شاغل  میانگین تعداد فرزندان و تمایل به فرزندآوري
این ، دمشاهده شي شغلی تفاوت معنادار هاگروهزنان بر حسب  بچه هايبین میانگین تعداد 

ژوهش پمحسوس بود. یافته هاي این آزاد و خصوصی بیشتر در بخش غل ادر بین زنان ش اختالف
ري، ایالم درصد زنان شاغل مورد مطالعه در استان هاي چهارمحال و بختیا 50نشان داد بیش از 

 درصد 88 و 92،  7/89که بچه هستند، در حالی 3-4به داشتن یلویه و بویر احمد تمایل گو که
بچه هستند.  2-1 ترتیب در استان گیالن، البرز و فارس بطور متوسط خواستار زنان شاغل به

 45ي همدان (هااستانشاغل در بین زنان  تولدهاي بین گذارفاصلهزمان تمایل به بیشترین 
تمایل به کمترین  در مقابل، ودرصد)  4/41) و خوزستان (درصد 7/41درصد)، سمنان (

درصد)،  34ي فارس(هااستاندر بین زنان شاغل ساکن در زمانی بین تولدها ي گذارفاصله
  درصد) مشاهده شد. 9/42بختیاري ( چهارمحالدرصد) و  1/34مرکزي(

  
 .شتغال زنان، رفتارهاي باروري، نگرش زنانا فرزندآوري، واژگان کلیدي:

                                                 
 دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی جمعیتستادیار .  ا ۱
 شناسی کارشناس ارشد رشته جمعیت.  ۲
 یشناستیجمعرشته ارشد  کارشناس - ۳
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 مقدمه

باشد که از  مؤثران زنباروري  رفتارتواند در ) میجمعیتی، اجتماعی و اقتصادي( متعددعوامل 
ومیر کودکان و سن ازدواج و .... توان اشتغال، درآمد، سطح تحصیالت، میزان مرگآن جمله می

ساسی وضع ایکی از متغیرهاي  نیب نیا درهستند  رگذاریتأثنام برد که در الگو و سطح باروري 
را  رزندآوريفبراي ن زنا تعوامل تأثیرگذار بوده و تمایال جمله ازاشتغال زنان  شغلی زنان است.

از سنتی به جوامع  ار جوامع. در گذدهدخود قرار می الشعاعتحت ياقتصاد ولحاظ اجتماعی  به
ارهاي ک بهو تحول شده است. در جامعه سنتی بیشتر زنان  تغییرصنعتی، نقش زنان نیز دچار 

کارهاي  دنبال بهدر جوامع صنعتی زنان  کهیدرحالاند. داري و کمک به همسر مشغول بودهخانه
 باشند.بیرون از منزل و در فکر کمک به اقتصاد کشور می

کنند. یمخود تصمیم به فرزندآوري اقتصادي و اجتماعی زوجین با توجه به وضعیت و موقعیت   
ین زمینه تصمیم در ا ویژه خودنظر داشتن شرایط  و در انفرزند و فواید هاآنها با احتساب هزینه

مستقل  و اقتصاديخواهند از لحاظ مالی که میزنان با توجه به اینبسیاري از . کنندمیگیري 
اگر فرزندي به  باشند، تمایل دارند که بیرون از خانه مشغول به کار شوند. زنان با احتساب اینکه

هاي شغلی در بیرون و فرصتو فرزندداري مشغول شوند داري دنیا بیاورند، بایستی به کار خانه
 تمایلی به اصالًو یا  خود را به تأخیر اندازندفرزندآوري  ممکن استاز خانه را از دست بدهند، 
 داشتن فرزند نشان ندهند.

اي به مطالعه موضوع اشتغال زنان یا هاي اخیر به طور فزایندهشناسان طی سالجمعیت  
مندي اند. این عالقهپرداختهبر رفتارهاي باروري  آن و اثر زنان در بازار کار اقتصادي مشارکت

مشارکت زنان در بازار کار داراي  ناشی از این واقعیت است که موضوع اشتغال زنان یا عمدتاً
ومیر) متغیرهاي جمعیتی (شامل الگوهاي ازدواج و باروري، مهاجرت و مرگ برمتعددي  اثرات

باروري بیش از سایر متغیرهاي جمعیتی  هاين و رفتاربین اشتغال زنا روابطاست. در این میان، 
تواند . به طور کلی، اشتغال زنان در خارج از خانه میقرار گرفته استشناسان جمعیت توجهمورد 

ترین را تحت تاثیر قرار دهد. تحصیالت و اشتغال به عنوان مهمزنان  رفتارهاي باروري
که نتایج مطالعات گسترده در شود، ضمن آنمیهاي منزلت و استقالل زنان محسوب شاخص

شناسی ارتباط هاي جمعیتدهنده این واقعیت کلی است که ویژگیکشورهاي مختلف نشان
 1التبر اساس تحقیق دي ).172: 1387تنگاتنگی با منزلت و استقالل زنان دارد.(فروتن، 

                                                 
۱ . De Leat 
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طوري که زنان شاغل کمتر  وجود دارد. به باروري) رابطه معکوسی بین اشتغال زنان و 2006(
 OESDبه بررسی کشورهاي که این تحقیق  نتایجاز زنان غیرشاغل تمایل به باروري دارند. 

دهد که کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و ژاپن با اینکه میزان باروري در این نشان می ،پرداخته
  .است داده رخزنان بازار کار  درافزایش اندکی کشورها کاهش یافته است، اما 

افزاید. است که بر منزلت و شخصیت افراد می هاییشاخصیکی از مهمترین نیز تحصیالت  
انتظار دارند تا زمینه اشتغال و استقالل  ،عالوه بر این، افرادي که داراي تحصیالت باالتري هستند

م از لحاظ مالی هاي اقتصادي مشارکت کنند و هتا بتوانند هم در فعالیت ،مالی آنها فراهم گردد
مستقل باشند. باال رفتن تحصیالت خود باعث افزایش سن ازدواج و به تعویق انداختن فرزندآوري 

 است. کم هايبچه تعداد تولد معنی به موالید بین زیاد فاصله می رسد نظر همچنین بهشود. می
 سه اندازه به تولد اولین در تأخیر سال یک دهدمینشان  )2001(1کوهلر يهایافته مثال بعنوان

 را اخیر هاي دهۀ در دارشدنبچه در تأخیر این احتماالً. باشد می کل باروري در درصدکاهش
 همچنین و تحصیل ادامه به آنها تمایل با و کار بازار در زنان مشارکت افزایش نتیجه در توانمی
فاصله  همچنین و تولد اولین زمانبندي بنابراین .داد نسبت شدن داربچه شرایط دشواري به

 خرد سطح در و جامعه کل میزان باروري بر کالن سطح در که تأثیري لحاظ از موالید گذاري
 در ايمسئله گذاردفرزندان می و والدین زندگی سطح کیفیت و خانواده یک فرزندان تعداد بر

 .است توجه خور
له مشارکت از جمهاي خارج از خانه زنان در فعالیت فعالیتدهه اخیر حضور و  دودر در ایران، 

حول بسیار چشمگیر بوده است. این ت کشوراقتصادي و حضور گسترده در مراکز آموزش عالی 
رزندآوري فدر موقعیت اقتصادي و اجتماعی زنان، رفتارهاي جمعیتی آنان را از جمله ازدواج و 

ترین ق شهري ایران کمرا تحت شعاع قرار داده است. بطوري که زنان شاغل و ساکن در مناط
ان شاغل زنبین گروههاي ، بررسی نگرش به فرزندآوري مقالههدف اصلی سطوح باروري را دارند. 

آیا بین  ز:. مهمترین سواالتی که در این مقاله به آن ها پاسخ داده خواهد شد، عبارتند ااست
سنی  ريگذا فاصله زنان شاغل و غیر شاغل از نظر تعداد فرزندان تفاوت معنادار وجود دارد؟

بین زنان  دراستان  تفاوتهايچگونه است؟ و غیر شاغل از نظر زنان شاغل  تولدهامطلوب در بین 
 صی،(خصو ست؟ آیا بین وضعیت شغلی زنانا صورتنگرش به فرزندآوري به چه  شاغل در زمینه

 عمومی، تعاونی و آزاد) و تمایل به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد؟ 

 

                                                 
۱ . Kohler  
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 مبانی نظري

ها نظریه زایک  با باروري مطرح شده است. هر آنتبیین اشتغال زنان و رابطه  درنظریات مختلفی 
ان جمعیتی کند. محققرا تبیین می بارورينگرد و تحوالت از دیدگاه خاصی به موضوع باروري می

و باروري مطرح  کنند چارچوبی براي تحلیل تحوالت اشتغالها سعی میي این نظریهریکارگبهبا 
نظریه  توان یکو استخراج کنند. اما به دلیل پیچیدگی جهان اجتماعی و دنیاي پیرامون نمی

در این  مورد استفاده). مهمترین نظریات 202 :1380جامع و کامل عنوان کرد. (عباس شوازي، 
 و نوسازي است. گذار جمعیتی  اتنظری مقاله شامل

معیتی به تعادل جگذر از یک تعادل  کنندهنییتب، ترسیم و جمعیتیخالصه، نظریه گذار  طور به 
هاي باالي والدت و مرگ به تعادل ارادي دیگري است. گذر از تعادل طبیعی یا بیولوژیک بین نرخ

این دو تعادل، دوره گذار جمعیتی  حدفاصلومیر. هاي پایین والدت و مرگیا اقتصادي بین نرخ
خورد و می هم به هاي والدت و مرگتعادل طبیعی بین نرخاست. در این دوره است که 

دوره گذار  کنند.اي را در حجم خود تجربه میسابقهها تا تحقق تعادل ارادي، افزایش بیجمعیت
کنند. در مرحله اول گذار، تحوالت اجتماعی و اقتصادي بر احتمال را هم به دو مرحله تقسیم می

آید، حال ومیر پایین میله، در پی تحوالت مزبور، سطح مرگاست. در این مرح مؤثروقوع مرگ 
نسبی  باثباتماند. بنابراین در مرحله اول دوره گذار، در سطح سابق باقی می باًیتقرباروري  کهآن

ومیر، حجم جمعیت با سطح باروري و تقلیل تدریجی و حتی شتابان(نظیر ایران) سطح مرگ
کند. در مرحله دوم دوره سابقه است، افزایش پیدا مییخ بیهایی که در تارآهنگ و در اندازه

آید. پایین می جیتدربهنی، زما ریتأخومیر، ولی با گذار، سطح باروري هم، در پی تقلیل سطح مرگ
شود. با کم می جیتدربهجهت مرحله اول،  برخالففاصله بین نرخ خام والدت و نرخ خام مرگ 

ترین در پایین همآنومیر، ه سطح از قبل پایین آمده مرگباروري ب شدهکنترلتقریب سطح 
و در  شدهيزیربرنامهشود، تعادلی که برقرار می ومیرمرگسطح، تعادلی نوین بین باروري و 

 ).2: 1376یاري است(سرایی،دهد انسانی و اختاي که طبیعت اجازه میمحدوده
ی تبیین نمود، این نظریه خوببهبا نظریه نوگرایی  توانمیتحصیالت بر سن ازدواج را  ریتأث  

باشد. ي آن میهامؤلفهیکی از  تحصیالتداند. و کاهش فرزندآوري را از نتایج مدرنیزاسیون می
زنان بیشتر  خصوصبههاي افزایش سطح تحصیالت براي افراد گیري مدرنیته؛ زمینهو با شکل

کند. زیرا با گسترش کار براي زنان را فراهم میشده و این افزایش تحصیالت ورود به بازار 
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توانند می هانیادر جامعه فراهم شده که هردوي  آنهاتحصیالت زنان، زمینه بهتري براي اشتغال 
 و کمتر داشته باشند. دیرتري فرزندآور جهینت دردر تشکیل خانواده و  ریتأخسبب 

 نیسنگسبکگیرند. افراد ال در نظر میرا به عنوان کا فرزندانهاي اقتصادي باروري نظریه  
دهند. و اگر داشتن ها و منافع داشتن فرزند را مورد بررسی قرار میکنند و ارزیابی هزینهمی

نقش اقتصادي در خانواده ایفا کنند، در فرزندآوري  مثالً ،همراه باشد آنهافرزند با منافعی براي 
دهد. و اگر داشتن فرزند را براي فرزندآوري افزایش می آنهاکند و تمایل نقش مهمی ایفا می آنها

تمایل کمتري به  آنهاهایی همراه باشد و هزینه فرصت بیشتري بر خانواده تحمیل کند با هزینه
شود. بنابراین نگرش زنان رنگ میفرزندآوري خواهند داشت. در نتیجه تمایل به فرزندآوري کم

نظریه نوسازي بر این ایده . داشته است ریتأثربه بارداري نسبت به فواید فرزندآوري بر روي تج
گیري شدند و با شکلبه وسیله سنت هدایت می جوامعماقبل مدرن،  جوامعدر  استوار است که

. (محمودیان، خواهد دادرخ جوامع اقتصادي و اجتماعی  هايمدرنیته تغییرات سریعی در بخش
ها و نهادهاي رکردهاي قدیمی خانواده به سازمان). در جریان نوسازي بسیاري از کا30 :1383

دیگر واگذار شد و شبکه اجتماعی را جایگزین شبکه خانوادگی کرد. گسترش و همگانی شدن 
نوسازي از طریق گسترش تحصیالت عمومی  ،تحصیالت یکی از رهاوردهاي مهم نوسازي است

یت زنان را بهبود بخشیده است. هاي بیرون از خانه موقعو فراهم کردن امکان حضور در فعالیت
با افزایش سن ازدواج،  بخصوص مشارکت اقتصادي و اجتماعی آنان موقعیت بهبود یافته زنان

گیري در خانواده و کاهش باروري همراه کاهش فاصله سنی بین زوجین، افزایش قدرت تصمیم
 ).1383به نقل از محمودیان  2003 2هالمن 1986 1کسترالین(بوده است

باشد. به به طور کلی شامل فرایند تفکیک جنسیتی میو نوسازي به اعتقاد پارسونز نوگرایی  
باشد، باعث نظر طرفداران این دیدگاه رشد تکنولوژي که ناشی از افزایش روند صنعتی شدن می

شود. اقتصاد هاي تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی میشغلی، فرصت ساختتغییر 
یجاد صنایع خدماتی و رشد مشاغل طبقه متوسط گردیده که اشتغال زنان از جدید سبب ا

ایل آنها به مهاي شغلی براي زنان همراه با کاهش تهاي آن است. افزایش فرصتویژگی
هاي اشتغال فراهم ساختن زمینه ).175: 1389باشد. (پارسونز به نقل از زنجانی، فرزندآوري می

کند، نقش او . وقتی زن کار میشودیمانه موجب کاهش باروري ي خارج از خهاتیفعالزن در 
کند و کمتر بودن تعداد فرزندان از فشاري مادر تضاد پیدا می عنوانبهکارمند با نقش او  عنوانبه

                                                 
۱. Casterline 
۲ . Halman 
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رابطه مستقیم بین کار خارج  دهندهنشان تحقیقاتاغلب  .کاهدمی آوردیمکه این تضاد به وجود 
 ر آنان است.از خانه و فرزندان کمت

ی براي کاهش تضاد موجود بین نقش اقتصادي و نقش خانوادگی حل راهکاهش تعداد موالید  
وضع انگلستان در فاصله . توان ارائه کردهاي فراوان در این زمینه میآمده است. مثال حساببه

هاي بعد از جنگ شرقی در سال اروپایی، و وضع اغلب کشورهاي 1931تا  1871هاي سال
) در تبیین تغییرات باروري در 177: 1986( 1پرستون جهانی دوم از آن جمله است. (همان).

هاي پس از جنگ جهانی به سه دسته اصلی عوامل اقتصادي، در سال توسعهحال درکشورهاي 
 کاملکند و بر این باور است که براي فهم ها اشاره میي پیشگیري از حاملگی و نظام ارزشفنّاور

در مدل اقتصاد  تغییرات باروري در هر زمان و مکانی در نظر گرفتن هر سه رویکرد ضروري است.
دلخواه او و همسرش را تحت  فرزندانخرد باروري بر اهمیت ارزش وقت زنان عاملی که شمار 

طریق تحلیل نقش مشارکت نیروي کار زنان به از  ۲بکر .است شده دیتأکدهد، قرار می ریتأث
ي ي باروري و اقتصاد پرداخت. این رویکرد بر هزینهمدل تئوریک براي درك رابطهبسط یک 

منفی بر  ریتأثدستمزد زنان  افزایشکند که بینی میکند و پیشمی دیتأکفرصت زمان مادران 
به  -ارزش زمان اختصاص یافته براي کار یک زن  کهیهنگامتقاضا براي کودکان داشته باشد. 

افزایش بیابد، ارزش نسبتی زمانی که در منزل  -شودبه او ارائه میکه خاطر دستمزد باالتري 
ي فرصت داشتن فرزند براي یک زن در بازار کار کاهش خواهد یافت. پس هزینه لزوماًگذرد می

کلی  ورطبهیابد. بنابراین، افزایش درآمد ناشی از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و افزایش می
ي شمار کودکان است گیري خانوار دربارههاي زمان زنان عامل مهمی در تصمیمافزایش فرصت

 ).375: 3،2006منفی بر باروري داشته باشد. (گروگام ریتأثتواند و می
هاي کودکان، ي آن با هزینهمادران و رابطه وقتاقتصاددانان نئوکالسیک خانوار بر ارزش  دیتأک  

 گرمداخلهیک عامل  احتماالًو استقالل زنان  اجتماعیا تقویت کرد که موقعیت این دیدگاه ر
با افزایش درآمد ). 7، 1987، 5و ویلسون 4لند کلهمهم بین نوسازي اقتصادي و باروري است. (

                                                 
۱ . Preston 
۲ . Beckar 
۳ . Grogan 
٤.  Cleland 
٥ . Wilson 
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 افزایش هزینه فرصت نگهداري از فرزند، علتبه  گریدعبارتبه .ابدییکاهش م يتعداد بارور ،زنان
 . ابدییفرزند کاهش م برايتقاضاي  مد زنانآافزایش در با
رفتار باروري سبب شده است که تحلیل باروري در قالب انتخاب  يهایژگیو 1به اعتقاد ویل 

بازاري هستند که ارزش  غیر يهاي) تولید و پرورش کودکان رفتار1: (شودتئوریکی مشکل 
هزینه یا ارزش عرضه کودکان به فضاي  دربارهمنظور تهیه اطالعات بسیاري ناچیزي به یمبادالت

رقابتی  يهاتی) کودکان و فعال2. (باشندیبیرونی دارد. والدین عرضه و تقاضاکننده کودکان م
) وظیفه والدین یک رفتار 3. (باشدیخانوارها هر دو مستلزم هزینه زمانی و مالی خانوارها م

در به  هانهی) تفاوت هز4. (باشدیگسترده و حتی گاهی فرارتر از دوره زندگی والدین م بلندمدت
آوردن و پرورش کودکان از یک خانواده به خانواده دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر  ایدن

هر کودك  يهانهیکه وظایف والدین نسبت به کودکان یک برنامه معین از هز دهدینشان م
در مخارج خود در  يزیربرنامه یکوالدین باید  ،عوض، بر اساس اخالق و قانون . درباشدینم

جهت شکل دادن ویژگی کودکان در راستاي خواسته والدین انجام دهند. مفهوم هزینه کودکان 
) داشتن 5خواهد شد. ( ییگودر صورت لحاظ نکردن کیفیت کودکان در تحلیل دچار یک تناقض

صورت صورت مستقیم یعنی از طریق لذت فرزند داري و هم بهبه ندتوایکودك براي والدین م
فعالیت اقتصادي خانواده براي والدین  دراز طریق درآمدزایی فرزندان و یا مشارکت  میرمستقیغ

انداز توسط مالحظات مصرف پس تواندیمطلوبیت به همراه داشته باشد. بنابراین رفتار باروري م
کنترل مستقیم روي تعداد فرزندانی که  توانندیها نم) خانواده6د. (ن شوتعیی يگذارهییا سرما

ها رسند، داشته باشند. تابع مطلوبیت خانواده انعکاسی است از سالیق تمام خانوادهبه سن بلوغ می
شود والدین شود. فرض میآورده می حساببهکه توسط والدین خود در حداکثرسازي مذکور 

بر باروري خود دارند و  نهیهزیبشود زوج کنترل کامل و گیرند. فرض میتمام تصمیمات را می
ی مربوط به ازدواج شناختتیجمعي اقتصادي و رهاییتغي الزم درباره تمام نگرندهیآداراي 

همراه مشاهدات  ،اندواج تعیین کردهقبل از ازد هابرنامه زندگی که آن کهيطوربه، هستندخودشان 
 ).20: 1393(پروین، باشداز باروري کامل آنها می آنهاپیشروي 

 

 

 

                                                 
۱ . Will 
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 مبانی تجربی

گذاري براي دومین فرزند در اشتغال و فاصله«) در تحقیقی تحت عنوان 2004( 1لو شانگ  
گذاري اول بر فاصلهي پس از والدت فرزند کار زنان در دوره ریتأثبه بررسی چگونگی  »فیلیپین

کشور  1993سال  )DHSپیمایش سالمت و جمعیت( هايبا استفاده از داده آنهافرزند بعدي 
است. نتایج این تحقیق حاکی است که اشتغال زنان، احتمال رویداد فرزند دوم  پرداختهفیلیپین 

 داري دارد.ارابطه معن، با احتمال تولد فرزند دوم سرکاراندازد و بازگشت سریع بر می ریتأخرا به 
 ).2004شانگ لو،(
قتصادي ابررسی رابطه بین تحصیالت و فعالیت  هدف بااي ) مطالعه2003یار و همکاران (رمه 

سطح تحصیلی  توجه قابل ء. نتایج این تحقیق حاکی از ارتقااندداده انجامزنان بر باروري در ایران 
دهد که این مطالعه نشان مییالت زنان است. زنان و همبستگی منفی آشکار بین باروري و تحص

موع مجدر دارد.  وجود آنهامیان فعالیت اقتصادي زنان و رفتار باروري باالیی همبستگی 
ایل جلوگیري از تر و میزان استفاده از وسهایی با میزان باالي اشتغال زنان، باروري پاییناستان

ه باروري اقتصادي تمایل ب لحاظ ازبارداري باالتري دارند. همچنین در سطح فردي زنان فعال 
 تري دارند.پایین

 .رداخته استاشتغال زنان بر باروري در مناطق شهري نیجریه پ ریتأث) به بررسی 1998توگانده ( 
ا روي باروري منفی مداومی ر ریتأثاشتغال زنان  دلیلکه به دو  آوردوي این بحث را به میان می

ده خانواده در که در کشورهاي پیشرفته دارد، ندارد. اول آنکه سازمان گستر طورآندر آفریقا 
تار پدرساالر، ساخ وجود باکند، دوم آنکه آفریقا مادران را براي پرورش فرزندان متعددي مهیا می

عداد فرزندانی زنان تمایل کمی به گفتگو در مورد اتخاذ تصمیم راجع به ت جوامع آفریقایی اکثراً
ند باروري خواهند دارند که این امر به دلیل کنترل شوهران یا وابستگان شوهر در فرایکه می

زنان و  اجتماعیپایگاه چون  یهاي تحقیق حاکی از آن است که با کنترل متغیرهاییافته. است
معنا  اشتغال روي باروري جاري مثبت و در سطح باال داراي ریتأث آن هاي خانوادگیویژگی

زنان غیر شاغل بیشتر  ی نسبت بهررسمیغیا  رسمی صورتبهزنان شاغل  ،گریدعبارتبه. شودمی
 ساله داشته باشند. 5مند هستند تا یک یا دو فرزند در طول دوره عالقه

                                                 
۱ . Sheng Leo 
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اجتماعی و تغییرات اخیر باروري در سوئد به  سیاست) در تحقیق خود با عنوان 1990(1هوم 
مقطعی  TFRصنعتی شده کاهش  کشورهاياین نتیجه رسید که در سوئد همانند بسیاري از 

چند این  رو به افزایش گذاشت. هر 1998ي متوقف شد و از میانه دهه 1970در اواخر دهه 
TFR  در  ي حفظ شده است.ادیز حددر این کشور خیلی کم نشد و هنوز تا  وقتچیهمقطعی

شود، تا مزایاي شغلی یا تحصیلی خود را از دست اي از زنان شاغل حمایت میسوئد به طور عمده
میزان باروري به نسبت شرکت زنان در بازار کار در حال افزایش  ،هااین حمایت جهینت در .ندهد

 عنوانبهمادر و  وانعنبهکنند که حقوقشان است. جمعیت فعلی زنان در این کشور احساس می
شدن بیشتر احساس امنیت  داربچهی حفظ شده است. بنابراین براي خوببهکارمند( نیروي کار) 

اجتماعی باالتر  ها همراه با پرستیژبراي آنها داشتن تعداد بیشتري از بچه آن برعالوه  .کنندمی
که افراد نسبت به  ها موجب شده استخانواده برايبخش است. این شرایط اجتماعی رضایت

  ).1990هوم، (ي داشته باشندترباثباتتنظیم خانواده خود هم نظرات 
 »ها با باروريزنان و ویژگی خانواراثر فعالیت اقتصادي «نامه خود در پایان 1393پروین در سال 

توان یمشخص کرد که با افزایش درآمد زنان موي  تحقیقاتی قرار داد. نتیجه بررس موردرا 
ري را افزایش افزایش درآمد مردان احتمال بارو کهیدرحالانتظار کاهش احتمال باروري را داشت، 

ش تعداد دفعات توان انتظار کاهها میگیريزنی زنان در تصمیمچانه قدرت شیافزاخواهد داد. با 
 باروري را داشت.

ر بین زیر سطح جانشینی دبر باروري  مؤثر عواملنامه خود در پایان 1393رحیمی در سال  
ی بررس موردپردازد، نمونه ي شهر زنجان میساله 15-39زنان شاغل حداقل یکبار ازدواج کرده 

اي است که ي سهمیهریگنمونهي و در مرحله بعد اچندمرحلهاي در مرحله اول یک نمونه خوشه
ضعیت واست. در این پژوهش، دو فرضیه  اجراشدهنفر  400در سه منطقه شهر زنجان به تعداد 

باروري  اقتصادي قبل از کنترل سایر متغیرهاي مستقل با رفتار –اشتغال و موقعیت اجتماعی 
 رابطه معناداري داشتند.

بررسی تاثیر اشتغال بر گرایش به باروري در بین  به) در رساله خود 1393احمدي ( ییمیرزا  
دهد که بین اشتغال ي حاصل از پژوهش نشان میهاخت. یافتهزنان شاغل و غیر شاغل تهران پردا

درصد وجود دارد. به طوري که زنان  95و گرایش به باروري رابطه معنی دار با سطح اطمینان 
بررسی اشتغال «) در پژوهشی تحت عنوان 1385دلپاك( شاغل گرایش به باروري کمتري دارند.

گیري کرده است نتیجه» و غیر شاغل در شهر کرج زنان بر باروري، تحقیقی در بین زنان شاغل

                                                 
۱ . Hoem 
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هاي مشارکت زنان در حیات اقتصادي و اجتماعی و که اشتغال زنان به عنوان یکی از شاخص
 توجه موردبر رشد جمعیت، همواره  رگذاریتأثهاي یکی از شاخص عنوانبه زادوولدباروري و 

یکی از وظایف زنان در جوامع مختلف، به دنیا  ازآنجاکهریزان بوده است. اندیشمندان و برنامه
جمعیتی در شرکت زنان در نیروي کار اهمیت  عواملآوردن فرزند و تربیت فرزند است، نقش 

 فراوان دارد.
اي شغلی هدهد فعالیتنشان می ات در زمینه روابط اشتغال و رفتارهاي باروريپیشینه تحقیق  

 هااکثر پژوهش باروري و تمایل زنان به باروري اثر مستقیمی بگذارد. در میزانتواند بر میزنان 
زنان شاغل  ست.اآنها به باروري داشته  تمایلاشتغال زنان ارتباط مستقیمی بر میزان باروري و یا 

هش کا و ممکن است به علت امنیت شغلی خود دیرتر ازدواج کنند که با افزایش سن ازدواج
براي  شود زنانیابد. باروري کمتر موجب مینیز کاهش می هابچهداد تع ،طول دوره باروري

ز منزل هاي خارج از منزل زمان بیشتري داشته باشند و جذب بازارهاي شغلی بیرون افعالیت
 شوند. 

 

 داده و روش

ترین روشی که اطالعات مورد باشد. رایجروش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل ثانویه می  
هاي موسسات یا محققان دیگر استفاده شود، آوري شود، یا از دادهاز سراسر کشور جمعنیاز 

ها از پژوهشکده آمار ایران دریافت شده ) تمامی داده81:1391باشد.(دواستحلیل ثانویه می
ازدواج که جهت  آستانه در جوانان از بین کلیه 1393ها را در سال است. این پژوهشکده، داده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ازدواجبه مراکز آموزش  قبل از ازدواجهاي آموزش
 اي ازنمونهاست که نفر  774193آوري کرده است. که جامعه آماري آن، اند، جمعمراجعه کرده

 24,1نفر ( 1546. از تعداد کل زنان انتخاب شدنفر  6451و  6407زنان و مردان به ترتیب 
نفر  606درصد) در بخش عمومی،  23,5فر (ن 364که از این تعداد باشند شاغل می )درصد

درصد)  35,6نفر( 551درصد) در بخش تعاونی و  1,6نفر ( 25درصد) در بخش خصوصی،  39,2(
ي و اچندمرحلهاي گیري، خوشهکنند. همچنین روش نمونهدر بخش شغل آزاد فعالیت می

اند و در استان کشور در نمونه قرار گرفته 31همه ، در مرحله اول کهيطوربهباشد. اي میطبقه
ها و دو شهرستان بعدي، دو مرحله دوم از هر استان، سه شهرستان (شهرستان اول مراکز استان

شهرستان از هر استان به ترتیب با جمعیت کم و متوسط) با توجه به جمعیت و استقرار 
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ها، از راي تجزیه و تحلیل دادهب ).31، 1393پور و دیگران:اند(کاظمیجغرافیایی انتخاب گردیده
ها از جداول فراوانی و براي استفاده شد. در این تحقیق، براي توصیف داده SPSS  افزارنرم

 کاي اسکوئر و تی مستقل استفاده گردیده است. بیضرا ازتبیین 
 

 ها:یافته

یل به فرزندآوري پردازیم که آیا بین زنان شاغل و غیر شاغل در تمامیاین فرضیه ابتدا به آزمون  
هاي بیشتر لیلبه تحآنگاه  ،اگر این رابطه از نظر آماري معنادار شدو ؟ یا خیر وجود دارد تفاوت

دول شماره پرداخت. در ج خواهیمبه فرزندآوري  زنانوضعیت اشتغال و نگرش  با اثراترابطه  در
و گروه د Tبا استفاده از آزمون  شاغل زنان شاغل و غیرمطلوب  رزندانمیانگین تعداد ف )1(

 بررسی شده است. مستقل
 

 : تفاوت میان زنان شاغل و غیرشاغل در تعداد فرزندان مطلوب)1(جدول 

میانگین بچه مطلوب زنان 

 شاغل

ي زنان هامیانگین بچه

 غیرشاغل

T d.f Sig. 

01/2 4/2 19/6- 2978 0001/0 

  
فرزندان  تعداددهد که بین زنان شاغل و غیر شاغل در نشان میآزمون مقایسه گروهی نتایج    

ه طور بزنان غیرشاغل تعداد فرزندان مطلوب به طوري که  تفاوت معنادار وجود دارد. مطلوب
د درصد مور 99 با ضریب اطمینانفرضیه  این. استدهم بیشتر از زنان شاغل  چهارمتوسط 

اینکه  عد ازبشده است.  تاییدنیز  )هاواریانس ی(سطح ناهمگن لون. همچنین آزمون شدتایید واقع 
ه آیا ، حال به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم کفرضیه فوق از لحاظ آماري تایید شد

این تفاوتها  تفاوتهاي درون گروهی در بین زنان شاغل در زمینه فرزندآوري وجود دارد یا خیر؟ و
 چه گروههاي شغلی است. بیشتر در بین

 : تحلیل واریانس مقایسه میانگین نوع شغل و فرزندآوري در بین زنان شاغل)2(جدول 

 توان آزمون سطح معنادري F نتیجه آزمون

002/0 4/804 ي وضعیت شغلیهاگروه  91/0 
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ر رفتار از نظهاي شغلی زنان شاغل دهد که بین میانگین گروهنتایج تحلیل واریانس نشان می
و  صدیک درکمتر از  خطاي. این فرضیه در سطح )2(جدول  تفاوت معنادار وجود داردباروري 

ر رفتارهاي د هابه تفاوت بین گروه اینکه. براي شددرصد مورد تایید واقع  99در سطح اطمینان 
هاي رفتار باروري تتفاودر ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی شفه به بررسی  ،پی ببریم باروري زنان

 پردازیم.زنان بر حسب گروههاي شغلی می
غلی در هاي شنشان دهنده نتایج آزمون شفه براي بررسی تفاوت بین زیرگروه )3شماره (جدول 

و خصوصی  بین شغل آزادرفتار باروري . بر این اساس فقط، تفاوت است رفتار باروريارتباط با 
ه موارد که تایید شده است. در بقی درصد 95سطح معناداري . این تفاوت در شدمورد تایید واقع 

اري آنها دهد با توجه به اینکه سطح معناددو به دو نشان می گروههاي ها را به صورتتفاوت
 .. شده است، تفاوتی بین آنها مشاهده نگردیده است05باالي 

 
 نظر فرزندآوري ي وضعیت شغلی ازها: آزمون شفه براي بررسی تفاوت بین گروه)3(جدول 

 سطح معناداري انحراف معیار میانگین وضعیت شغلی
 0/08 0/06 0/15 خصوصی عمومی

 0/61 0/18 0/24 تعاونی
 0/99 0/06 0/02- شغل آزاد

 0/08 0/06 0/15- عمومی خصوصی
 0/97 0/17 0/09 تعاونی

 0/01 0/05 * -0/17 شغل آزاد
 0/61 0/18 0/24- عمومی تعاونی

 0/97 0/17 0/09- خصوصی
 0/53 0/17 0/26- شغل آزاد

 0/99 0/06 0/02 عمومی شغل آزاد
 0/01 0/05 0/17 خصوصی
 0/53 0/17 0/26 تعاونی

 گروهی معنادار است.هاي درونتفاوت %95*با ضریب اطمینان 

 
دلخواه  بر حسب تعداد فرزندان هاي شغلیزنان را در هر یک از گروهدرصد  4جدول شماره 

درصد زنان شاغل خواستار یک تا دو بچه هستند،  80,48شود دهد، چنانکه مالحظه مینشان می
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 فقط یک بچه هستند. خواستاردرصد زنان  1,64فرزند و  4الی  3درصد زنان خواستار  17,32
و  84با  به ترتیب هاي تعاونی و خصوصیجدول، زنان شاغل در بخشارقام مندرج در طبق 
درصد بیشترین تمایل را براي داشتن یک یا دو فرزند دارند. این در حالی است که هیچ  83,2

یا بیشتر از آن باشد.  5یک از زنان شاغل در بخش تعاونی تمایل ندارند که تعداد فرزندانشان 
وري ها تمایل بیشتري به عدم فرزندآهمچنین زنان شاغل در بخش تعاونی، نسبت به دیگر بخش

درصد)  19,8(آزاد بخش در  شاغلدرصد) و زنان  21,7بخش عمومی (شاغل در دارند. نیز، زنان 
اند. شاید به این دلیل که زنان شاغل در بخش عمومی و تمایل بیشتر به بیش از دو فرزند داشته

شوند و لذا خواستار را متحمل می بیشتريدولتی در راستاي انجام وظایف شغلی، فشار نقش 
 هاي کمتري هستند. عداد بچهت
 

 : درصد تمایالت زنان شاغل به فرزندآوري بر اساس نوع شغل)4(جدول 

گروههاي 

 شغلی

 جمع تمایل به فرزندآوري

 فرزند یا بیشتر 5 فرزند 4-3 فرزند 2-1 صفر فرزند

 100 5/0 7/21 6/76 1/1 عمومی

 100 3/0 15 2/83 5/1 خصوصی

 100 صفر 12 84 0/4 تعاونی

 100 1/1 8/19 6/78 5/0 شغل آزاد

 100 5/0 23/17 48/80 64/1 جمع
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 ي سنی و تعداد فرزندان دلخواههاتوزیع زنان شاغل بر حسب گروه: )5( جدول

گروههاي 

 سنی

 جمع فرزندان دلخواه

 فرزند یا بیشتر 5 فرزند 4-3 فرزند 2-1 صفر فرزند

 100 صفر  30 70 صفر  14-10

 100 صفر  6/21 4/78 صفر  19-15

24-20 8/0 8/79 8/18 5/0 100 

29-25 2/1 6/79 2/18 9/0 100 

34-30 6/1 9/80 8/16 7/0 100 

 100 صفر  7/17 81 3/1 39-35

 100 صفر  5/9 5/90  صفر 44-40

 100 6/0 2/18 80 1/1 جمع 

 
نشان ا ر تعداد فرزندان دلخواه هاي سنی وتوزیع زنان شاغل بر حسب گروه، 5شماره جدول   

 تارساله خواس 10-14درصد زنان  30دهدمی نشانچنانکه ارقام مندرج در جدول دهد. می
بچه  3-4ي داشتن رویم، درصد زنان برابچه هستند، اما هر چه به گرووهاي سنی باالتر می 3-4

. با استفاده از یافته رسددرصد می 9,5ساله به  40 -44شود. بطوریکه در گروه سنی کمتر می
نها کاهش آل آتعداد فرزندان ایده یابدمیتوان استنتاج نمود که هر چه سن زنان افزایش می
 اشد.بمادران  ثانویههاي اولیه و یابد. شاید این مسئله ناشی از تجربیات فرزندآوريمی

که در این شود، به این ترتیب ) الگوي خاصی مشاهده می39-25در گرووهاي سنی میانی(
زند نیز قابل یابد و نیز تمایل به داشتن بیش از دو فرفرزندي افزایش میها تمایل به بیگروه

 درصد زنان شاغل در گروه سنی 90بیش از  شود کهمالحظه می 5مشاهده است. در جدول 
 4یا  3اشتن داند. در حالی که در تمایل به تمایل به داشتن یک یا دو فرزند بودهمساله  44-40

 80نان شاغل(زبه صورت کلی، اکثریت  .فرزند، با باالتر رفتن سن، تمایل به فرزند کمتر شده است
زنان  درصد) تمایل دارند که یک یا دو فرزند داشته باشند. در حالی که فقط شش دهم درصد

 فرزند یا بیشتر را داشته باشند. 5شاغل تمایل دارند که 
فرزندان دلخواه در بین زنان شاغل در هاي استانی هنده تفاوتد، نشان6شماره شماره  جدول  

درصد  92هستند، استان گیالن با  فرزند. در بین زنان شاغلی که تمایل به داشتن یک یا دو است
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هاي بعدي قرار درصد در رتبه 88و فارس با  89,7هاي البرز با در رتبه نخست قرار دارد. استان
فرزند  1- 2خواستار  چهارمحال بختیاريزنان شاغل در استان  درصد 35,7در مقابل دارند. 
استان زنان شاغل در درصد  45بچه هستند. همچنین  3-4درصد آنها خواستار  57,1و  ،هستند
درصد  50بچه هستند.  3-4درصد آنها خواستار  55بچه هستند، در حالیکه  1-2خواستار ایالم 

بچه  3-4درصد نیز خواستار  50بچه و  1-2خواهان  ویه و بویر احمدلیکاستان کهزنان شاغل 
درصد از زنان شاغل در استان کرمان تمایلی به داشتن فرزند ندارند. در  5همچنین  هستند.

فرزند و بیشتر دارند، استان قم  پنجهایی که تمایل به داشتن حالی که در بین زنان شاغل استان
چهارمحال بختیاري، ایالم و کهگیلویه و بویر سه استان درصد در رتبه نخست قرار دارد.  5,4با 

هاي بیشتري هستند، این خواستار تعداد بچه درصدي از سایر استانها 10با یک انحراف  احمد
کند، بطوریکه الگوي تفاوتهاي استانی تا حدود زیادي از درجه توسعه یافتگی استانها تبعیت می

دارند. البته در این زمینه  رز و فارس تمایل کمتري به بچهاستانهاي توسعه یافته مثل گیالن، الب
خورد. استان کردستان با وجود اینکه از درجه توسعه یافتگی هاي جالبی به چشم میاستثناء

گیر است، شاید بتوان اینگونه باالیی برخوردار نیست اما تمایل به کم فرزندي در این استان چشم
تغییر نگرشها در زمینه باروري در این مناطق بیش از شرایط متصور شد که تحوالت فرهنگی و 

 و عوامل اقتصادي نقش داشته است. 
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 ۱ها: درصد تمایالت زنان شاغل به فرزندآوري در بین استان)6( جدول

 فرزند 2-1 استان فرزند  4-3 فرزند 2-1 استان
3-4  
 فرزند

 24/4 75/6 مرکزي 8 92 گیالن
 25 75 بوشهر 10/3 89/7 البرز
 25/2 73/9 خراسان رضوي 10 88 فارس
 26/3 73/7 خراسان جنوبی 9/7 87/1 قزوین

 29/4 70/6 لرستان 9/5 85/7 کردستان
 31 69 خوزستان 12 85/4 تهران

 32 68 کرمانشاه 14/7 85/3 مازندران
 33/3 66/7 اردبیل 14/8 85/2 آذربایجان غربی

 31/3 65/6 هرمزگان 16/7 83/3 سمنان
 36/4 63/6 سیستان و بلوچستان 16/7 83/3 زنجان

 35/1 59/5 قم 14/3 82/9 آذربایجان شرقی
 50 50 کهگیلویه و بویر احمد 13/8 82/8 یزد

 50 45 ایالم 17/6 82/4 گلستان
 57/1 35/7 چهارمحال بختیاري 18/8 81/3 خراسان شمالی

 20 80 همدان
 16/7 83/3 جمع

 16/9 80 اصفهان

 

تعداد فرزندان دلخواه و گروه شغلی به تفکیک  شاغل بر حسب درصد زنان 7شماره جدول 
تمایل دارند که تعداد  عمومیدرصد زنان شاغل در بخش  6/76دهد. هاي کشور را نشان میاستان

ها نیز، تمامی زنان شاغل استان گلستان عالقه دارند یک یا دو فرزند داشته باشند. در بین استان
که تمایل به عدم فرزندآوري  شاغلیداشته باشند. همچنین در بین زنان  فرزند دوکه تعداد یک یا 

درصد از زنان  66,7همچنین درصد در رتبه نخست قرار دارد.  16دارند، استان کردستان با 
فرزند  4شاغل در بخش عمومی استان ایالم و کهگیولیه و بویر احمد تمایل دارند که سه یا 

، تمامی زنان شاغل در بخش خصوصی 7ارقام مندرج در جدول شماره بر طبق  داشته باشند.
تمایل دارند هاي گیالن، کرمان، زنجان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی استان

                                                 
قزوین،  3,2درصد کردستان،  4,8کرمان، یک درصد خراسان رضوي،  درصد از اصفهان، پنج درصد 2,3درصد از استان فارس،  دو ۱

درصد  3,1درصد آذربایجان شرقی،  2,9درصد از استان یزد تمایل به عدم داشتن فرزند دارند. همچنین،  4و3دو درصد تهران و 
و نیم درصد از زنان شاغل  درصد چهارمحال و بختیاري 7,1درصد قم،  5,4درصد از ایالم ، یک درصد از اصفهان،  5هرمزگان، 

 تهران تمایل دارند که بیش از چهار فرزند داشته باشند.
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که تعداد یک یا دو فرزند داشته باشند، در حالیکه، همه زنان شاغل بخش خصوصی در استان 
 باشند. داشتهچهارمحال و بختیاري تمایل دارند که سه یا چهار فرزند 

هاي قزوین و مازندران، تمامی زنان شاغل در بخش تعاونی دهد که به جز استاننتایج نشان می  
داشته باشند. نیمی از زنان شاغل بخش  فرزند دو ها، تمایل دارند که تعداد یک یاندر دیگر استا

 فرزند دو تعاونی استان قزوین، تمایل به عدم فرزندآوري و نیمی دیگر تمایل دارند که یک یا
ن سه یا ، تمایل به داشتمازندرانداشته باشند. همچنین تمامی زنان شاغل تعاونی در استان 

ا بیشتر از یاز زنان شاغل در بخش تعاونی، تمایل به داشتن پنج و  کی چیههستند. چهار فرزند 
ش آزاد، نیم ها حاکی از آن است که در بین زنان شاغل در بخندارند. همچنین یافته ،پنج فرزند

ا چهار درصد به سه ی 19,8به داشتن یک یا دو فرزند،  درصد 78,6درصد به عدم فرزندآوري، 
و همدان با  درصد به داشتن بیش از چهار فرزند تمایل دارند. آذربایجان غربی 1,1 فرزند و فقط

قرار  هستند، در رتبه نخست فرزند دودرصد در بین افرادي که تمایل به داشتن یک یا  100
 دارند.

  



 

 
 

 

 

 ٦٩و  ٩٥ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    ١٨

 

  

 تعداد فرزندان دلخواه و گروه شغلی به تفکیک استان شاغل بر حسب : درصد زنان)7(جدول 

 استان
 4شغل آزاد 3تعاونی 2خصوصی 1عمومی

 فرزند 4-3  فرزند 2-1  فرزند 4-3  فرزند 2-1  فرزند4-3  فرزند 2-1  فرزند  4-3 فرزند 1-2 
 13 78/3 صفر 100 14/3 85/7 11/1 88/9 آذربایجان شرقی

 14/3 85/7 صفر 100 8/2 87/8 10/3 89/7 فارس
 20 80 صفر 100 33/3 66/7 صفر 100 گلستان
 18/2 79/50 50 50 12/9 82/3 26/1 73/9 اصفهان

 31/3 68/8 صفر 100 19 81 21/1 73/7 خراسان رضوي
 28/6 71/4 صفر 100  100 25 75 خراسان شمالی

 38/9 61/1 صفر 100 25 75 41/7 58/3 خوزستان
 10 90 100  25 75 16/7 83/3 کردستان
 11/8 88/2 صفر 50 20 80 صفر 100 مازندران

 8/3 91/7 صفر 100 8/3 91/7 20 80 قزوین
 42/9 50 صفر 100 31/3 62/5 33/3 66/7 قم

 28/6 71/4 صفر 100 6/3 93/8 20 80 سمنان
 9/9 87/1 صفر 100 13/1 84/5 12/9 84/3 تهران

 صفر 100 12 84 20 80 22/2 77/8 آذربایجان غربی
 8/7 91/3 صفر صفر 12 88 10 90 البرز

 40 60 صفر صفر 20 80 50 50 اردبیل
 20 80 صفر صفر 33/3 66/7 25 75 بوشهر

 50 50 صفر صفر صفر 100 40 60 سیستان و بلوچستان
 13 78/3 صفر صفر 14/3 85/7 11/1 88/9 آذربایجان شرقی

 14/3 85/7 صفر صفر صفر 100 10 90 گیالن
  100 صفر صفر 12/5 87/5 50 50 همدان

 35/3 58/8 صفر صفر 50 50 23/1 76/9 هرمزگان
 33/3 55/6 صفر صفر 60 40 66/7 33/3 ایالم

 50 50 صفر صفر 25 75 66/7 33/3 کهگیلویه و بویر احمد
 20 80 صفر صفر صفر 100 20 70 کرمان

 50 50 صفر صفر 30 70 14/3 85/7 کرمانشاه
 25 75 صفر صفر  100 50 50 خراسان جنوبی

 16/7 83/3 صفر صفر 33/3 66/7 37/5 62/5 لرستان
 27/3 72/7 صفر صفر 16/7 83/3 28/6 71/4 مرکزي

 40 60 صفر صفر 100 صفر 57/1 28/6 چهارمحال بختیاري
 8/3 91/7 صفر صفر 12/5 75 22/2 77/8 یزد

 16/7 83/3 صفر صفر  100 28/6 71/4 زنجان

                                                 
درصد از زنان شاغل بخش عمومی استان تهران  1,4درصد کردستان و  16,7درصد استان خراسان رضوي،  5,3ده درصد از زنان شاغل بخش عمومی در استان کرمان،  . 1

 فرزند و یا بیشتر هستند. 5درصد تهران عالقه مند به داشتن  1,4درصد استان چهارمحال و بختیاري  14,3لی که، تمایل به عدم فرزندآوري هستند. در حا
درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی استان یزد به عدم فرزندآوري تمایل داشته اند.  12,5درصد تهران و  2,4درصد اصفهان،  3,2درصد از زنان استان فارس،  4,1 . 2

 فرزند و یا بیشتر بوده اند. 5درصد از استان قم تمایل به داشتن  6,3درصد از زنان شاغل بخش خصوصی در استان اصفهان و  1,6 همچنین،
وجود زنان دهنده عدم درصد از زنان استان قزوین در بخش تعاونی به عدم داشتن فرزند تمایل داشتند. همچنین وجود کادرهاي خالی در ستون هاي شغل تعاونی نشان  50 3

 شاغل بخش تعاونی در این استان ها می باشد.
درصد از هرمزگان،  5,9درصد از زنان شاغل آزاد آذربایجان شرقی،  8,7درصد از اصفهان تمایل دارند که هیچ فرزندي نداشته باشند. نیز،  2,3دو درصد از استان تهران و  . 4

 فرزند به دنیا بیاورند. 4ن تهران عالقه دارند که بیش از درصد قم و یک درصد از زنا 7,1درصد از ایالم،  11,1
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به نمایش  بین زنان شاغلگذاري بین موالید در هاي استانی در فاصلهتفاوت 8شماره جدول در 
درصد تمایل  69و یزد با  75و ایالم با  78/1در بین زنان شاغل، هرمزگان با گذاشته شده است. 

 37هاي فارس با ، استانکهیدرحالبین فرزندانشان سه تا پنج سال باشد.  مطلوبدارند تا فاصله 
بین فرزندان  سال 5تا  2فاصله  بهدرصد تمایل  40درصد و کرمانشاه با  38درصد، اردبیل با 

تمایل دارند که فاصله  درصد 9/1تصور رایج فقط  برخالف. استان سیستان و بلوچستان، دارند
درصد زنان شاغل این استان   63/6هاي مطلوب بین فرزندانشان کمتر از سه سال باشد وسال

 اشد.تمایل دارند که فاصله سنی مطلوب بین فرزندانشان سه تا پنج سال ب
سال باشد، به ترتیب  5از  شتریبه سنی بین فرزندانشان هایی که تمایل دارند فاصلاستان
درصد به ترتیب در  41/4و خوزستان با  ددرص 41/7درصد، سمنان با  45هاي همدان با استان

بختیاري، تمایلی به داشتن فاصله  و نان شاغل در استان چهارمحالهاي نخست قرار دارند. زرتبه
ترین درصد در این استان باال شاغلکه زنان  استسنی بیشتر از پنج سال ندارند، این در حالی 

ن کمتر از در بین زنانی که تمایل دارند فاصله سنی مطلوب بین فرزندانشارا  )درصد 42/9(را 
  را دارند. ،سه سال باشد
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 در فاصله گذاري بین موالید در بین زنان شاغلي استانی ها: تفاوت)8(جدول 

 چارك کمتر از سه سال سال 5تا  2 سال 5باالي 

)، خراسان 10)، ایالم(10بوشهر(
)، 20/7)، یزد(18/1شمالی(

ویه و ل)، کهگی22مرکزي(
 )25بویراحمد(

 

)، سیستان و 8/3)، سمنان(5/6زنجان(
)، 10/3)، یزد(10)، همدان(9/1بلوچستان(

یه و بویر لو)، کهگی12/5هرمزگان(
)، 14/3)، کردستان(12/5احمد(

)، 15/5)، خوزستان(14/7گلستان(
)، خراسان 15/8خراسان جنوبی(

)، 17/6)، مازندران(16/2رضوي(
)، 22)، گیالن(20)، ایالم(18/9قم(

)، 23/8)، البرز(22/9آذربایجان شرقی(
)، بوشهر و 24/6)، تهران(23/8اردبیل(

 )25کرمان(

 25 کمتر از
 درصد

)، آذربایجان 25/8قزوین(
)، 26/3خراسان جنوبی( ،)25/9غربی(

)، سیستان و 27)، قم(26/6تهران(
)، 28)، کرمانشاه(27/3بلوچستان(
)، 29/2)، اصفهان(29فارس(

)، 30)، کرمان(29/4لرستان(
 )،32)، گیالن(31/4آذربایجان شرقی(

)، 32/5)، البرز(32/4مازندران(
و  )، اردبیل35/3گلستان(

)، 38/9)، زنجان(38/1کردستان(
)، 40/5خراسان رضوي(

، )41/7)، سمنان(41/4خوزستان(
 )45همدان(

)، 38/1)، اردبیل(37فارس(
)، 41/2)، لرستان (40کرمانشاه(
)، 43/1)، اصفهان(43/1خوزستان(

)، 43/2خراسان رضوي(
)، 43/9)، مرکزي(43/7البرز(

)، 44/4آذربایجان غربی(
)، 45کرمان()، 45همدان(

)، 45/2قزوین(
)، 45/6شرقی(آذربایجان

)، 47/6)، کردستان(46گیالن(
)، سمنان، گلستان، 48/8تهران(

 )50مازندران و خراسان شمالی(

)، 29)، قزوین(27/7اصفهان(
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 يریگجهینت

 رو بودهساسی روبها کاهش کل در همه استانهاي کشور با باروريهاي گذشته میزان طی دهه
وري نقش بر رفتار بارکه است یکی از عواملی  رها به ویژه اشتغالاست. وضعیت اقتصادي خانوا

ل مشغول مردان به کارهاي بیرون از منزهمواره ، اندر فرهنگ ایرانیاي دارد. قابل مالحظه
هاي اخیر با طی سال. اندداشته هعهد داري و تربیت فرزندان را بروظیفه خانهزنان  و اندبوده

تماعی افزایش حضور زنان در مراکز آموزش عالی، تمایالت آنها براي مشارکت اقتصادي و اج
هاي گذشته، باشد که طی سالآمار اشتغال زنان حاکی از این میبیشتر افزایش یافته است. 

ه روز بر باز منزل افزایش یافته و در حال حاضر نیز روز  تعداد زنان شاغل در کارهاي بیرون
ود که وضعیت باین مطالعه بدنبال پاسخگویی به است سوال شود. تعداد زنان شاغل افزوده می

حقیق وجود مهم در این تیکی از فرضیات اشتغال زنان چه روابطی به رفتار باروري آنها دارد. 
 به سطح تمایل به فرزندآوري بود. این فرضیه با توجهتفاوت بین زنان شاغل و غیر شاغل در 

یشتر از بمعناداري مورد تایید واقع گرفت. به طوري که تمایل زنان غیر شاغل به فرزندآوري 
اغل شکمتر زنان ) مبنی بر تمایل 2006الت (زنان شاغل بود. این فرضیه همسو با تحقیق دي

-زایی) و میر1393رحیمی(سو با نتایج پژوهش باشد. همچنین این فرضیه همبه فرزندآوري می

  جود داشت.باروري رابطه معناداري و که در آن اشتغال زنان و نگرش آنها به ) بود1393(ياحمد
مسو با هکه  شدگذاري بین موالید مورد تایید واقع همچنین رابطه بین اشتغال زنان و فاصله

. به صورت کلی باشدمیزنان  اشتغالافزایش فاصله موالید بر اثر  مبنی بر )2004شانگلو (تحقیق 
زان باروري و با توجه به پیشینه تحقیق، اشتغال زنان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر می

داد یک یا که تع دارنددرصد زنان شاغل تمایل  80که بیش از  دادنشان  مطالعه نتایج. باشدمی
چهار فرزند  از زنان شاغل دوست دارند بیش ازدرصد  0/6در حالیکه فقط  دو فرزند داشته باشند.

هاي هي در بین زنان شاغل در گروفرزندآوربه  نگرش در اندکیداشته باشند. تفاوت درصدي 
ه زنان کنتیجه گرفت  توانمیتخصصی و آزاد) وجود دارد. بنابراین  ،شغلی ( تعاونی، عمومی

  دآوري دارند.هاي نسبتاً مشابهی در خصوص فرزنها و نگرشایدههاي شغلی شاغل در گروه
ها متفاوت است. در بین دهد که نگرش زنان شاغل به فرزندآوري در بین استانها نشان مییافته

بختیاري  و و چهارمحال بویراحمدیلویه و گکههاي ایالم، زنان شاغل استاندرصد  50ها، استان
تمایل شدیدي به داشتن زنان ها، داشته باشند. در اکثر استان بیش از دو بچهتمایل دارند که 

در درصد در رتبه نخست قرار دارد.  92در بین آنها، استان گیالن با  و دارندفرزند  یک یا دو
، تمایل به باشدرا دارا میدر ایران کل باروري میزان استان سیستان و بلوچستان که باالترین 
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کاهش باروري، افزایش  عواملیکی از بسیار پائین است. د و بیشتر) داشتن فرزند زیاد(پنج فرزن
درصد از زنان شاغل تمایل دارند که فاصله بین  22/8باشد. فقط ي بین موالید میگذارفاصله

دهد که اکثر زنان شاغل دوست دارند فرزندان آنها کم و زیر سه سال باشد. این درصد نشان می
هاي فارس و مرکزي در بین که فاصله سنی مطلوب زیادي بین فرزندانشان داشته باشند. استان

صله سنی مطلوب بین فرزندانشان کمتر از سه هاي کشور، بیشترین تمایل را دارند که فااستان
هاي خراسان رضوي، خوزستان و سمنان بیشترین تمایل را دارند که استان کهیدرحالسال باشد. 

چهارمحال بختیاري، هیچ  استانفاصله بین فرزندانشان از پنج سال بیشتر باشد. زنان شاغل در 
  ندان را ندارند.تمایلی به فاصله سنی بیشتر از پنج سال در بین فرز
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ها و الزامات در شهر تهران: چالش مهاجرت و تکدي
 سیاستی

 1 سراجالدین محمودیانی 

  چکیده
بله با آن تهران و ارائه راهکارهایی براي مقادر مطالعه حاضر به بررسی وضعیت تکدي در شهر 

ته و در ادامه با است. این مقاله ابتدا به تحلیل اطالعات موجود در این زمینه پرداخ پرداخته شده
مقابله با این  هایی با افراد متخصص تالش شده است تا راهکارهایی براياستفاده از انجام مصاحبه

یافته سازمان دهد که متکدیان عموماً بصورتها نشان مییافتهپدیده در شهر تهران ارائه گردد. 
خود  اند و حتی در شهر و محل سکونتکنند. بیشتر متکدیان غیر بومی/مهاجر بودهعمل می
هر شآیند. حجم باالي جمعیت، سیال بودن جمعیت و ناهمگونی جمعیت شمار نمیناتوان به

ر است. گیري انبوه متکدیان در این شهر و شکلتهران از مهمترین عوامل مهاجرت به این شه
نی براي دهد که زشتی فضاي شهري، ایجاد مشکالت رواها نشان میهاي منتج از مصاحبهیافته

فی هاي اجتماعی از مهمترین پیامدهاي منعموم مردم در سطح جامعه و گسترش سایر آسیب
سطح  آوري متکدیان ازاز جمع پدیده تکدي است. در مجموع متخصصان بر آن باورند که بعد

مل شود. بایست در راستاي توانمند سازي آنها اقدام شود و متناسب با وضعیت آنها عشهر می
سیاري از گشا باشد. بتواند در مواجهه با مسأله تکدي راهسازي در سطح جامعه نیز میفرهنگ

جا مورد حمایت رداند، تا در آنتوان به شهر یا روستا مبدأ مهاجرت خود برگمتکدیان مهاجر را می
 نهادهاي رسمی و غیر رسمی قرار گیرند.

 
 مسائل اجتماعی، تکدي، مهاجرت، تهران.: کلیدي گانواژ

 
 قدمه و بیان مسألهم

                                                 
 serajmahmoudiani@gmail.com شناسی دانشگاه تهرانجمعیت دانش آموخته دکتري -۱



 

 
 

 

 ٦٩و  ٩٥ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                 ٢٦

 

  

هاي اجتماعی در ها و آسیب) گفته است، بسیاري از ناهنجاري1929( 1گیلین کهطوري همان
شاید بتوان گفت  بلکه مختص جوامع امروزي هستند.اند، جوامع اولیه انسانی وجود نداشته

هایی است که در جوامع گري در شکلی که امروزه ما با آن روبرو هستیم از آن نوع آسیبتکدي
 توسعهاي جهانی است اما در کشورهاي در حال گري پدیدهمسأله تکدياولیه وجود نداشته است. 

گري است. در کشورهاي بارزتر است. تفاوت اصلی تکدي در این دو دسته کشور، در شیوه تکدي
آورد، اما در کشورهاي هایش پول بدست میتوسعه یافته فرد متکدي از طریق هنرها و مهارت

). 2013و همکاران،  2خان(کنند درحال توسعه بیشتر بر اساس همدردي جامعه پول کسب می
نوان یک آسیب اجتماعی حاصل ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي جامعه و زاییده گري بعتکدي

). 1391هاي اجتماعی است. گدایی محصول نابسامانی اجتماعی است (اسماعیلی، فقر و نابرابري
ها و در عین حال گري یکی از معضالت شهرهاي بزرگ است و یکی از بارزترین محرومیتتکدي

اختاري در دسترسی به منابع مهم هویتی و معنا بخشی به زندگی مانند وجود آشکارترین موانع س
کند که هنوز هم ها، و فراغت مبتنی بر مصرف را نمایان میکار، آموزش و فراگیري مهارت بازار

 ءرفتارهاي سوء اجتماعی جز دهد و از سویی در میاندر جوامع مدرن به زندگی خود ادامه می
هاي اجتماعی شیوع بیشتري دارد و ظاهر در مقایسه با سایر آسیب مواردي است که حداقل در

؛ شکوري و معتمدي، 1391گردد (مهربانی، هر شهروند هر روزه در سطح شهر با آن روبرو می
براي کسب درآمد تعریف کرد. تکدي  "دست دراز کردن"توان تحت عنوان ). تکدي را می1391

-شود و زندگی میمند میاز دسترنج دیگران بهره فراگردي است که به موجب آن فرد متکدي

گذراند. در تعریفی دیگر هر یک از اعضاي جامعه که صاحب یک حرفه در معناي اقتصادي آن 
نباشند و در تولید اجتماعی سهمی ندارند و به نوعی از نظر اجتماعی زاید هستند را متکدي 

اصلی است: نخست؛ متکدي از مسولیت اجتماعی گري داراي چهار ویژگی نامند. بنابراین تکديمی
گیرد، سوم؛ چنین افرادي انتظار معاف است، دوم؛ متکدي بخاطر نیازمندي مورد سرزنش قرار نمی

دارند که دیگران به او کمک کنند، چهارم؛ در تولید اجتماعی مشارکت ندارند و از دسترنج دیگران 
 صحیح برخورد و تبیین ضرورتهاي از ). یکی1390 گذرانند (ادهمی و همکاران،زندگی خود را می

. است آن به مربوط اشکال و هاشیوه و پدیده این انواع تفکیک گري،تکدي پدیده با منطقی و
 سرشت تحلیل به گدایی پدیده با مقابله سر بر ربطذي سازمانهاي انتخابی راهبردهاي و سیاستها

 مسائل کارشناسان معمول، بطور است، بستگی دارد. مواجه آن با جامعه که گريتکدي انواع و

                                                 
۱ -Gillin 
۲ - khan 
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 یعنی تکدي، از دوگانه بندي تقسیم یک به آمده دست به نتایج و مشاهدات طبق بر اجتماعی
  .اندپرداخته آبرومندانه غیر و آشکار تکدي کنار در آبرومندانه تکدي

 و عانویساند دراویش، مانندگیرد، انجام می آبرومندانه و پنهان طریق به که :پنهان تکدي) الف
  .هاکولی

 به را مردم ترحم شناسیروان رموز و فنون از استفاده با و آشکارا که کسانی :آشکار تکدي) ب
 گدایی شکل مهمترین. کنندمی کمک تقاضاي دیگران از مختلف صور و هاشیوه به و جلب خود

 وضع مالی نظر از که هستند افرادي ايحرفه گداهاي است.»  تخصصی - ايحرفه« تکدي آشکار،
 تولیدي کارهاي و فروش و خرید مثل شغلها سایر ردیف در »کار« یک را گدایی ولی دارند، خوبی

 غیر سازمان یک صورت به که هستند مفصلی تشکیالت داراي گروه این. آورندمی حساب به
 و متکدي شخص توانایی اساس بر چیز همه تشکیالت این در. کنندمی فعالیت زنده، اما رسمی

 مشخص ارزشهاي داراي مکانی هر لذا شود،می تقسیم... و اقتصادي جمعیتی، مکانی، ویژگیهاي
 رابرت نظر به. دارد را خود خاص» سرقفلی« اصطالحاً و بوده دیگر جاهاي از متفاوت اهمیتی و

» گدایی شغل« حتی شغلی هر شهر در شیکاگو، شناسیجامعه مکتب عضو ترینبرجسته ازرا پارك
 که است ايقاعده و نظم داراي شغلی هر نیز و کند پیدا را حرفه یک خصوصیت که دارد گرایش

 ايحرفه گدایان که آن حاصل. است آن رعایت به ملزم شود، موفق شغل آن در خواهدمی که هر
 گدایی کجا در و چگونه دانندمی دارند، کافی آگاهی گدایی روانشناسی رموز و فنون از به نیکی

 یافتهسازمان و گروهی گدایی که جاهایی در. کنند جلب خود به را مردمان ترحم چگونه و کنند
-می انتقال هانورسیده به را خود اطالعات خبره گدیان تعلیم، و کارآموزي طریق از دارد، وجود

گري از آنجا که تکدي ).1375 باقریان،( شودمی تخصصی ايحرفه گدایی، ترتیب بدین و دهند
کند، ماهیتًا اي ناتوانی ساختاري، فقر و نابرابري را با نوع خاصی ابراز نیاز و تأمین همراه میبه گونه

نوعی ننگ، شرمساري و مظاهر رفتاري نامقبول نه لزوماً غیر اخالقی، را براي جامعه و باالخص 
هاي سیاستی و تحقیقاتی یکی از دغدغه کند، به همین سبب این پدیدهاندرکاران نمایان میدست

گري همانند دهد. در ایران مسئله تکديگذاران و محققان را در بیشتر جوامع تشکیل میسیاست
گري از نظر فرهنگی و غیر اي دیرین دارد. با توجه به مذموم بودن تکديسایر کشورها سابقه

ها بوده است محلی مانند شهرداريهاي مقامات کشوري و قانونی بودن آن، پیوسته از دغدغه
هاي هاي سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکتبراساس گزارش ).1391(شکوري و معتمدي، 

هاي مهم شهري قرار دارد. گري بعد از اعتیاد در رتبه دوم آسیبمردمی شهرداري تهران، تکدي
شهري، توسط سازمان رفاه و هاي مهم گذاري آسیببندي و اولویتبندي براساس رتبهاین رتبه
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دهد که تعداد هاي موقت نشان میخدمات اجتماعی صورت گرفته است. اطالعات آماري اقامتگاه
متکدیان در سیر زمانی روند صعوي داشته است که این موضوع اهمیت بررسی این پدیده را نشان 

من بررسی بحث شود ض). در این مطالعه سعی می1393دهد (سیاست روز، سوم تیر ماه می
هاي اخیر، به ارائه راهکارهاي مناسب گري در سالگري و شناخت روند تکدينظري درباره تکدي

 براي کاهش این پدیده در شهر تهران پرداخته شود.
 

 شناختینظریات جامعه

انحرافی  رفتاراغلب  شناسانجامعهشناختی و روانشناختی، برخالف رویکردهاي فردگرایانه زیست
شناسان معتقدند هاي گروهی متمرکز شده اند. جامعهرا خارج از ویژگیهاي فردي دیده و بر زمینه

که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهادها و 
(احمدي،  شناختی تبیین شوندبایست با رویکرد جامعهسازمانهاي اجتماعی وابسته بوده و می

شناختی، توجه خود را به ساختارها، نهادها، فرآیندها و عوامل هاي جامعه). دیدگاه33: 1377
کنند و هر کدام از آنها روي یک مقوله تاکید و تمرکز اجتماعی موثر بر رفتار بشري متمرکز می

ت اجتماعی وجود هاي متفاوتی براي مطالعه مسائل و انحرافاها و روشند. رویکردها، بینشاکرده
اند. بعضی این دیدگاهها را به طور کلی به دو دسته هاي چندي از آنها ارائه دادهبنديدارد و طبقه

بندي مشابه دیگري ). طبقه23: 1387کنند (صدیق سروستانی، گرا تقسیم میاثباتگرا و استنباط
تضاد،  -3نش متقابل نمادي پدیدار شناختی و ک -2کارکردي ساختی -1این تئوریها را به رویکرد 

کند. تئوریهاي کارکردگرایی ساختاري، روي نهادهایی مانند خانواده و مدرسه که به تقسیم می
پردازد، تمرکز اجتماعی کردن افراد به منظور همنوا کردن رفتار آنها با ارزشهاي اصلی جامعه می

ی اجتماعی، فرصتهاي متفاوت، سازمان، کنترل اجتماعی، بیکند. نظریات یادگیري اجتماعیمی
هاي متفاوت باشند، به این سواالت به شیوهخرده فرهنگی و آنومی که زیر مجموعه این رویکرد می

گرایان، کجرو یا منحرف به کسی اطالق ). از نظر تعامل32، 1994، 1دهند (هاگانپاسخ می
باشد و کجروي شامل کنشهاي شود که از جانب سایر افراد جامعه مورد مواخذه قرار گرفته می

ها منحرف دانسته باشد. تعامل گرایان، چگونگی و عللی که اشخاص و گروهبهنجار افراد مینا
). به نظر هاگان، تئوریهاي کنش 171: 1992، 2هند (گیونزشوند را مورد بررسی قرار میمی

ازند و بجاي تاکید بر ارزشها، پرداي به قضایا میمتقابل نمادین رفتار انحرافی، به طور موشکافانه

                                                 
۱- Hagan 
۲-Givvons 
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). 40: 1994اند (هاگان، بر تاکید بر معناها و تعاریف براي تبیین رفتار انحرافی تغییر جهت داده
هاي برچسب زنی ارتباط دارد، اغلب روي نقش گروههاي در تئوریهاي تضاد که به نوعی با نظریه

اي تمرکز هاي اجتماعی حاشیهاجتماعی مسلط در تحمیل برچسبهاي قانونی بر اعضاي گروه
). با توجه 46: 1378اختر، شود (نیککنند و نابرابري و ظلم به عنوان علل بزهکاري قلمداد میمی

کننده این موضوع در گري) سعی بر آن است که نظریاتی که تبیینبه مسئله مورد بررسی (تکدي
یرند. همچنین با توجه به مباحث بستر فرهنگی و اجتماعی شهر تهران است، مورد بررسی قرار گ

سازمانی رسد که رویکرد ساختی کارکردي (بیمطرح شده از لحاظ نظري اینطور به نظر می
کنندگی بیشتري براي بررسی موضوع اجتماعی، یادگیري اجتماعی و خرده فرهنگی) توان تببین

حث به آنها پرداخته اجتماعی شهر تهران داشته باشند، که ادامه ب-گري در بافت فرهنگیتکدي
 شده است.

 
 1نظریه آنومی دورکیم

ع داد. از نظر سازمانی اجتماعی ارجاهنجاري یا بیدورکیم مفهوم آنومی را به شرایط اجتماعی بی
زشهاي متضاد اي از هنجارها و اراي است که مجموعهسازمان، جامعهدورکیم جامعه آنومیک یا بی
نظور یادگیري فاقد خطوط راهنماي روشن و پایداري براي مردم به مبا یکدیگر را در خود داشته و 

سائل و درونی کردن هنجارهاست. دورکیم با بررسی مقوله همبستگی آن را با انحرافات و م
اري و سازد. به نظر دورکیم دو متغیر عمده در فهم سازگاجتماعی مانند خودکشی مرتبط می

انطباق دستوري. بنابراین،  درجه ارزش و -2گروهی  تصالادرجه  -1کجروي نقش عمده دارند: 
 واهد بودخافراط و تفریط در اتصال و انطباق (تنظیم)، علت اشکال متفاوت کجروي در یک نظام 

مدرن در ارتباط با تقسیم  رفتاري در جامعه). دورکیم معتقد بود که کج403-404 :1370(ترنر، 
رایط مساوي، نرمال داشته باشد، یعنی همه افراد در شاي تقسیم کار کار قرار دارد، اگر جامعه

رفتاري قام کجبتوانند استعدادهاي خود را پرورش دهند و شغلی متناسب با آن به دست بیاورند، ار
با  ي آنومی دورکیم در ارتباطداللت نظري نظریه .)319 :1964یابد (دورکیم، کاهش می

عب از نامتناسب و در نتیجه آنومی اجتماعی منشگري، این است که به دلیل تقسیم کار تکدي
ت و نشان گري نیز سوپاپ اطمینانی براي جامعه اسکند، که خود این تکديآن تکدگري بروز می

 کارکردي نظام اجتماعی است.ي کجدهنده

                                                 
۱ - Durkheim 
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 1نظریه آنومی مرتن

ي شده قانونی ادبه عقیدة مرتن، تضاد میان اهداف فرهنگی مانند پول، قدرت و مقام و ابزارهاي نه
ر مورد درا  آنومیبراي بدست آوردن و رسیدن به اهداف، منبع اولیه آنومی است. مرتن مفهوم 

وضعیت  ). مرتن براي نشان دادن51: 1377برد (احمدي، تمامی رفتارهاي انحرافی به کار می
ي هافهد«ارتباطی بین اهداف و وسایل، تیپولوژي حاالت گوناگون انطباقی و رابطه فرد با 

نوایی؛ . هم1را در پنج وضعیت به شرح زیر مطرح نموده است: » وسایل نهادي شده«و » زندگی
-عادت گرایی یا. سنت3. بدعت و نوآوري؛ پذیرش اهداف و رد وسایل 2پذیرش اهداف و وسایل 

. طغیان؛ 5د اهداف و وسایل رانزواطلبی؛  -. عقب نشینی4گرایی؛ پذیرش وسایل و رد اهداف 
رم از گري در قالب مقوله چها). پدیده تکدي1383انشینی اهداف و وسایل (محسن تبریزي، ج

 طبقه بندي مرتن قابل تبیین است.
 

 کنش اجتماعی و آنومی پارسونز

ستند، به نظام اجتماع و شخصیت که تامین کننده تعادل نظام هپارسونز با تاکید بر دو خرده
اعی را در . نظام، عمل اجتم1کند که: پردازد و بیان میتحلیل موضوع کجروي در بعد خُرد می

نوایی را مه. دو مفهوم کجروي و 2ها در افراد درونی شود و داند که نقشصورتی قابل تحقق می
فهوم نقش مکند که در بستر کنش متقابل اجتماعی و با تکیه بر به عنوان رفتارهایی معرفی می

گزینش عقالنی  . جایگاهی خاصی را به3بند و یارشد و معنا میاجتماعی و انتظارات مربوط به آن 
قدان اي ناشی از فدهد. پارسونز کجروي را پدیدهفرد و تعریف او از موقعیت اختصاص می

ک یي اجزاي شود که این وضعیت امکان همبستگی کامل همهداند و مدعی میمی سازماندهی
ی همبستگی ناقص برد و برخی از این اجزاء را به نوعمینظام را با حرکت کلی و فراگیر آن از بین 

لت نظري ). دال61: 1386سازد (سلیمی و داوري، با نظم اجتماعی تضعیف شده موجود وادار می
رزشهاي گري در دیدگاه پارسونزي نتیجه همبستگی ناقص فرد با جامعه و درونی نکردن اتکدي

 فرهنگی جامعه است.

 2و برگسشناختی پارك نظریه بوم

 دوایر شکل به سکونتگاهی منطقه 5 از شهر کالن صنعتی برگس، جامعه نظریه اساس بر
 سکونتگاهی . منطقه3انتقالی  . منطقه2مرکز  -تجاري . منطقه1پیرامون  به مرکز از متحدالمرکز

                                                 
۱ -Merton 
۲ -Park and Burgess 
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 جرم تقسیم شده است. برگس کمترین با . منطقه 5متوسط  طبقه سکونتگاهی منطقه .4کارگران 
 مهاجرت، باالي نرح جمعیت، تحرك باالي سطح: چون دالیلی به انتقالی، منطقه در که بود معتقد
: 1377(احمدي، شود می مشاهده بزهکاري و جرم نرخ باالترین جمعیت، تراکم و هاخانه ویرانی

توان گفت که براساس نظر برگس گدایان عموماً در منطقه انتقالی جوامع قرار ) بنابراین می51
 دارند و متاثر و تولید شده ویژگیهاي این مناطق هستند. 

 

 1پسران بزهکار کوهن

یارهاي بنابر نظر کوهن هنگامی که براي برخی از افراد وسایل همسازي با محیط بر اساس مع
 مشکالته هایی از فرهنگ جامعه کاین افراد به نفی جنبه پذیرفته شده اجتماعی کافی نباشد،

ندگی را زهایی را که اند پرداخته و خرده فرهنگهمسازي با محیط را براي آنان فراهم نموده
اصلی  کند. فرضشده فرهنگ جامعه میهاي نفیسازد، جایگزین این جنبهبرایشان آسانتر می

رهنگ جامعه ها و اهداف مقبول اجتماعی و فکار، آرمانکوهن بر این است که افراد منحرف و بزه
داف مقبول اند، ولی به علت شکست یا عدم فرصت مناسب و کافی براي دستیابی به اهرا پذیرفته

ل و متداول هاي موفقیت و اهداف مقبواند و لذا آرمانو پسندیده اجتماعی، دچار محرومیت شده
سازند ن مییگر، براي بدست آوردن منزلت و وجهه جایگزیها و هنجارهاي ددر جامعه را با ارزش

یند بر مشکالت نماآید و بدین وسیله افراد تالش میو در نتیجه پاره فرهنگهاي بزهکاري بوجود می
زشهاي گیرد و ارخود فایق آیند. در واقع فرهنگ فرعی به وجود آمده در خالف جهت قرار می

 شوند (محسنسرقت، ولگردي، فحشا و ... قائل میزیادي براي اعمال بزهکارانه همچون 
ا کجرفتاري ). کوهن هم فرض مرتن در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن ب53: 1383تبریزي،

فتراقی به ااست که این شکاف با دخالت متغیرهاي فرصتهاي نامشروع را پذیرفته است، اما مدعی
جه شکست گري در این رویکرد، نتی). تکدي16: 1383 ،رابینگتن و واینبرگانجامد (کجروي می

دم عهاي مشروع در جامعه است که این و عدم فرصت کافی متکدیان در بدست آوردن موفقیت
ی را فرهنگی فرعی، به متکدي امکان شکستن هنجارهاي مرسوم جامعه اصلتوفیق بصورت خرده

 دهد.می
 
 

                                                 
۱ -Cohen 
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 1نظریه خرده فرهنگ بزهکار میلر

را صرفاً ناشی  داند و در مقابل، انحراف طبقه پایین اجتماعیو کوهن را مردود میمیلر نظر مرتن 
ي کند که طبقه). میلر استدالل می26: 1370داند (صفوي، از خرده فرهنگ این طبقه می

 بهاشته و سنتی د -ي متوسطتمایز از فرهنگ طبقهم -فرودست، فرهنگی جدا و بازشناختنی
د ي فرودست را محیطی مولمتوسط دارد. میلر این فرهنگ طبقهي قدمت سنت فرهنگ طبقه

ی که اساساً در کند، زیرا بزهکاري باندها با برخی از شرایط اجتماعبراي بزهکاري باندها وصف می
ذه از این ) داللت نظري مأخو11: 1958کنش دارد (میلر، شود، میانفقیر نشین یافت می نواحی
ند، بلکه کنگري خود را جرم قلمداد نمیاست که متکدیان، تکدي گري ایندرباره تکدي نظریه

د پرورش هاي خاصش را در درون خوفرهنگی مجزا از فرهنگ عام جامعه است و ارزشصرفاً خرده
 دهد. می

 

 هاي افتراقینظریه فرصت

هاي مشروع طبقات محروم اند که فرض مرتن در مورد کمتر بودن فرصتکلووارد و اهلین مدعی
در  افرادبراي دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این 

کنند، درست رفتاري میآمیزي کجهاي مشروع به طور خودکار و موفقیتمواجهه با نبود فرصت
هاي ی، با فرصتهاي مشروع افتراقنیست. چون اعضاي طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصت

). بنا بر نظر کلووارد و 41: 1383 ،2رابینگتن و واینبرگشوند (نامشروع افتراقی هم مواجه می
هاي فرهنگی متفاوتی را به وجود آورد، که تواند مجموعه انطباقاهلین، انواع متفاوت فرصتها می

هایی مربوط جنایت ها برجسته هستند: خرده فرهنگ جنایی (عمدتًا بهسه نوع از این انطباق
جو (در مناطقی شوند که سودجویانه هستند و پاداش مالی در بردارند)، خرده فرهنگ ستیزهمی

آید که در آنجا نوجوانان فرصت ناچیزي براي دسترسی به ساختارهاي فرصت غیر به وجود می
راه مشروع و قانونی در اختیار دارند) و خرده فرهنگ انزوا طلب (که قادر به کسب موفقیت از 

شوند که زاییده عدم دستیابی به اهداف و عدم موفقیت نامشروع نیستند و به شکستی دچار می
گري در این است). بسیاري از جرائم مانند اعتیاد، منحرفان جنسی و اخالقی و همچنین تکدي

 گیرند، که زاییده عدم موفقیت از راه مشروع و نامشروع است. مقوله سوم قرار می
 

                                                 
۱ - Miller  
۲ - Rubington and Weingerg 
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  1سازي ماتزانظریه خنثی

نام  انبزهکارسازي را در بین نوع تکنیک خنثی 5ماتزا و سیکس با طرح تئوري خنثی سازي،  
. 2شان) . انکار مسئولیت (مقصر دانستن شرایط بد زندگی گذشته1برند که عبارت است از: می

. محکوم 4دمه و آسیب . انکار ص3انکار قربانی (این ادعا که قربانی خودش باعث این کار شد) 
ا خانواده به . ارجاع دادن به افراد باال دست (ذکر کردن وفاداري به دوستان ی5کردن قربانیان 

ار انحرافی در عنوان علت رفتار). به نظر ماتزا و سیکس، این تکنیکها براي عقالنی کردن علت رفت
). 43: 1994ن است (هاگان، بین جوانان با شرایط نامساعد، بدون توجه به موقعیت طبقاتی و س

ي گري در مقولهديتوان اینگونه استنباط کرد که انحراف تکگانه میبندي پنجبا توجه به این مقوله
شرایط بد  گیرد. به این شکل که فرد متکدي انحراف خود را بهبندي قرار میاول از این دسته

 کند.ولیت میرابر انحرافش انکار مسئداند و به این شکل از خود در باش مربوط میزندگی گذشته
 

 یادگیري اجتماعی  نظریه

کند کسانی که به اجتماع خود همبستگی دارند، تمایل نظریه کنترل اجتماعی هیرشی بیان می
اند، ممکن است تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند، در حالیکه کسانی که از اجتماع خود بریده

). نظریه کنترل اجتماعی، همنوایی را 175: 1374، 2باشند (رابرتسونبه نقض آن مقررات داشته 
حاصل وجود پیوندهاي اجتماعی بین افراد جامعه و اعمال کنترل از طرف جامعه بر افراد دانسته 

: 1367داند (صدیق، هاي شخص با نظم قراردادي جامعه میو ناهمنوایی را ناشی از گسستن پیوند
. 1باشد: که اجزاء تعلق و وابستگی به جامعه شامل موارد ذیل می). هیرشی معتقد است 60

وابستگی: اگر فردي به هنجارهاي اجتماعی و تمایالت و انتظارات دیگران اهمیت ندهد، در آن 

 :. التزام2بیند که مرتکب انحراف شود صورت پیوند او با جامعه ضعیف بوده و خود را آزاد می

ندگی روزمره براي حفظ موقعیت خود، از ارتکاب به جرم جلوگیري تعهد به فعالیتهاي متداول ز

درگیري در امور روزمره وقت و انرژي زیادي نیاز دارد و خود باعث محدود  :. مشغولیت3کند.می

. 4گردد، افراد بیکار و ولگرد وقت و انرژي بیشتري براي انحراف و کجروي دارند. شدن رفتار می
اعتبار اخالقی نظام هنجارهاي اجتماعی و رعایت قوانین نیز موجب احساس اعتقاد: اعتقاد افراد به 

شود و ضعف چنین اعتقادي، راه را براي کجروي هموار وظیفه اخالقی نسبت به دیگران می

                                                 
۱ - Matza 
۲ - Robertson 
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گري بر مبناي بعد اول یعنی وابستگی و بعد چهارم یعنی ) تکدي16: 1969، 1کند (هیرشیمی
ی هیرشی قابل تبیین است. بدین صورت که افرد متکدي به علت اعتقاد، از نظریه کنترل اجتماع

تفاوتی نسبت به نظر دیگران و همچنین عدم اعتقاد و نداشتن احساس وظیفه اخالقی نسبت بی
 زنند. به دیگران دست به انحراف می

 

 نظریه همنشینی افتراقی 

نحرافی به کار برد. همنشینی اصطالح همنشینی افتراقی را به عنوان تبیینی از رفتار ا 2ساترلند
افتراقی بر این پیش فرض بنا شده است که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست و به همان روش 

شود. در فرایند یادگیري، معاشران فرد قواعد میشود که هر رفتار دیگري آموخته مییاد گرفته 
رد این تعاریف را از آنان فرا کنند و فحقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف می

گیرد که قانون شکنی را بر احترام به گیرد. شخص به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار میمی
شوند. بدیهی است که همه مردم با اینگونه تعاریف دهند، بزهکار یا جنایتکار میقانون ترجیح می

). در واقع به نظر هیرشی 95: 1377برخورد دارند. اما مساله اساسی میزان برخورد است. (احمدي، 
گیرند، به همان شیوه نیز جریان تعامل اجتماعی همانگونه که رفتار بهنجار را یاد می درافراد 

داللت نظري نظریه همنشینی افتراقی ساترلند براي  .گیرندمیرفتار بزهکارانه و نابهنجار را یاد 
گري این است که فرد متکدي به دالیل میزان ارتباط بیشترش با افراد متکدي دیگر، مسئله تکدي

دهد. یا به عبارتی فرد متکدي در معرض تعاریف این انحراف را مرتکب شده است و به آن ادامه می
 گري قرار گرفته است. به تعاریف مخالف تکدي گري بیشتري نسبتموافق تکدي

 

 نظریه تقویت افتراقی

گزیند که براي این نظریه بیش از هر چیزي مدعی است که شخص زمانی رفتار کجروانه را بر می
انجام چنین رفتاري در گذشته و در شرایط مشابه مورد تشویق قرار گرفته یا تنبیه نشده باشد، 

باشد  دادههایی در آینده آن را رفتاري مطلوب جلوه ري چنین واکنشگییا اینکه احتمال شکل
گوید، ). رابرت برگس و رونالد آگرز بر اساس نظریه تقویت در روانشناسی که می73: 1392،(اکبري

ادامه یا توقف هر نوع رفتاري بستگی به تشویق یا مجازات دارد، نظریه ساترلند را مورد سوال قرار 
شود. بلکه اند که صرف پیوند با کجروان کسی کجرو نمیبیان دیگر این دو مدعیاند. به داده

                                                 
۱: Hirschi 
۲ -Sutherland 
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تر باشد، به همنوایی همین افراد، کجرفتاري را در صورتی که نسبت به همنوایی رضایت بخش
ترجیح خواهند داد. برگس و آگرز معتقدند که در میان تعداد عواملی که نیروهاي تقویت کننده 

عاملی بیشترین احتمال وقوع را دارد که بیشترین تقویت کننده را به لحاظ  کنند، آنتولید می
 ).21: 1383 ،رابینگتن و واینبرگمقدار و فراوانی و احتمال تولید کند (

 

 روش تحقیق

منتشر شده  هاي علمیها و گزارشها، کتابدر پژوهش حاضر ضمن استفاده از مقاالت، پایان نامه
گري ديمصاحبه عمیق با متخصصان، پژوهشگران و صاحبنظران حوزة تکگري، از در زمینه تکدي

 استفاده و به سؤاالت تحقیق جواب داده شد.
 

 آمار متکدیان در شهر تهران

نشان داده  "دریوزگان: پژوهشی در شناخت تکدي در شهر تهران"نتایج یک مطالعه با عنوان 
کنند. اند که در آن زندگی خود را سپري میدرصد از متکدیان داراي سرپناهی بوده 68,5است که 

درصد از متکدیان  9,3اند. پناه و فاقد جاي مشخصی براي ماندن بودهدرصد از آنها نیز بی 15,3
هاي دیگر بطور هاي جنوب شهر و یا در مکانداراي جایگاه موقت یعنی افرادي که در مسافرخانه

نیز براساس امار اعالم شده  1379. در سال )141: 1377گرفته بودند (ساروخانی، موقت جاي
اند که از این تعداد نفر بوده 22938توسط ستادهاي استانی به وزارت کشور، کل متکدیان برابر 

 28در  1380آوري شده براي سال اند. آمار متکدیان جمعنفر زن بوده 1545نفر مرد و  21293
نفر زن  3237نفر مرد و  14042تعداد  نفر بوده است که از این 17279استان کشور تعداد 

هاي مربوط به متکدیان دستگیر ). همچنین براساس داده213: 1381مطلق، اند (حاجیانبوده
که به تفکیک استان در دسترس بوده است، در استان تهران  1384تا سال  1379شده از سال 

اند. نفر زن بوده 911و  نفر مرد 6640متکدي جمع آوري شده بود. از این تعداد 7551تعداد 
نفر اعزام به  679به قید تعهد آزاد، 1088نفر به خانواده،  1291همچنین براساس این اطالعات، 

نفر به  207نفر از آنها به بهزیستی،  622نفر به دستگاه قضایی،  664شهرستان محل سکونت، 
ع داده شدند (منتظرقائم، نفر به دفتر اتباع خارجی ارجا 155نفر متواري و  106کمیته امداد، 

آوري متکدیان از سطح شهر تهران با طرح جمع 1385اردیبهشت  22). در تاریخ 41-33: 1386
هاي مربوطه همکاري شهرداري تهران، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر ارگان

اعالم کرد که تا آن  1385تیر  17هاي اجتماعی شهر تهران در تاریخ آغاز شد. مدیر کل آسیب
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نفر از افراد  860اند که از این میان نفر متکدي از سطح شهر تهران جمع آوري شده 1187زمان 
درصد  15اند و کودك پسر بوده 53نفر کودك دختر و  36نفر زن،  238آوري شده مرد، جمع

قام آن بوده است متکدیان نیز ترخیص شده بودند. همچنین نکته قابل تأمل دیگر در بیانات این م
اند. اند که از مرز رد شدهنفر از متکدیان جمع شده از اتباع بیگانه پاکستانی و افغانی بوده 132که 

 اند.نفر بوده 33سال  80نفر و باالي  64سال برابر  10از نظر وضعیت سنی نیز افراد زیر 
از این  ري شده است کهآومتکدي جمع 10442در استان تهران  1386تا  1376در دوره زمانی   

ین فاصله ااند. همچنین آمارها نشان داده که در درصد زن بوده 19و  درصد آنها مرد 81میان 
ار منتج از اند. آمآوري شده در کشور متعلق به شهر تهران بودهدرصد کل متکدیان جمع 7زمانی 

که از این  دهدنفر نشان میهزار  23را  1379گیري، تعداد متکدیان در تهران در سال یک نمونه
است با این  ههزار و سیصد نفر بود 17این آمار  1380اند. در سال هزار نفر مرد بوده 21تعداد 

ن آمار تواشود، لذا میدرصد از متکدیان پوشش داده می 10ها حدود گیريفرض که در نمونه
ریزي نامهمرکز مطالعات و برهزار نفر تخمین زد ( 170را  1380متکدیان شهر تهران براي سال 

هران رو تگري در شهران ). در مجموع مطالعات نشان داده که روند تکدي39: 1392شهر تهران، 
یل شده اي تبدهاي آن نیز تغییر کرده است و از صورت فردي به شبکهبه افزایش است و شیوه

نگرند. می بعنوان یک شغلگري درصد از متکدیان شهر تهران توانمند هستند و به تکدي 75است. 
 درصد متکدیان میانگین درآمدشان از درآمدهاي 90آمارهاي بدست آمده نشان داده که 

). بنابر 47پردازند (همان، کارمندان دولت بیشتر است و بصورت سازمان یافته به فعالیت می
اند ره داشتهاشا کنند، نیازمند واقعی بوده و همچنیندرصد کسانی که گدایی می 15گزارشی، تنها 

منبع ست (اهزار تومان تا صدهزار تومان در نوسان  10که درآمد گدایان تهرانی در یک روز از 
ن درصد متکدیا 70). همچنین براساس منبعی دیگر حدود /http://www.bartarinha.irخبر

 ). 1393در شهر تهران، بومی تهران نیستند (روزنامه خراسان، اول آذرماه 

 

 متکدیان در مناطق مختلف شهر تهران پراکندگی

طرحی  1373-74هاي مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی فرهنگی شهرداري تهران در سال
انجام داده است. نتایج این مطالعه نشان داده است  "پژوهش آماري از متکدیان شهر تهران"بنام 

ظهر مشاهده از  ر زمان بعدنفر د 438و  نفر از متکدیان زمان صبح 661که در سطح شهر تهران 
اند (مرکز مطالعات شهرداري درصد) مشاهده شده 20( 7اند. بیشترین متکدیان در منطقه شده

). براساس اطالعات دریافتی از هر یک مناطق 1391به نقل از ادهمی و همکاران،  1374تهران، 
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مهمترین آسیب گري ، مشخص گردیده که اعتیاد و تکدي1390گانه شهر تهران در سال  22
را بیشترین تعداد  20و18، 17، 16، 14 ،13، 12اجتماعی شهر تهران بوده است که هفت منطقۀ 

). کارشناسان 40: 1392ریزي شهر تهران، اند (مرکز مطالعات و برنامهمتکدیان و معتادین را داشته
کالت اقتصادي ترین عوامل تشدید این پدیده، فقر و مشحوزه اجتماعی معتقدند یکی از اصلی

ها و گدایان شهر تهران بیماران روانی طرد شده از خانواده و یا معتاددان بوده است. در میان آواره
 16و  7، 12هاي صورت گرفته بیشترین متکدیان در مناطق هم وجود دارند. بر اساس پژوهش

). 1393ی فرارو، ها است (سایت خبري تحلیلمتمرکز هستند و اعتیاد فراگیرترین آسیب این گروه
در مجموع براساس اطالعات بدست آمده از گزارشات سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و 

بیشترین محل تمرکز متکدیان به تفکیک  1393هاي مردمی شهرداري تهران در سال مشارکت
(سیاست روز، سوم تیرماه  16و منطقه  7تهران، منطقه  12و اولویت مناطق عبارتند از: منطقه 

1393.( 

 

 گريیافته در حوزه تکديتجربه کشورهاي توسعه

گري در گري ممنوع شده بود. در نخستین قانون تکديدر انگلستان از همان قرون وسطی، تکدي
اي که توانایی کار داشته بود را اعدام، و مجازات فرد انگلیس، جرم فرد کمک کننده به متکدي

نگاهی  14در نظر گرفته شده بود. در نیمه دوم قرن متکدي توانا به کار، شش سال کار اجباري 
میالدي در انگلستان قانونی وضع شد که به  1388گري شد. در سال مند به رفتار تکديقاعده

همچنین در قانون  گري در محل سکونت خود داده شد.افراد ناتوان در انجام کار، اجازه تکدي
گري در محل سکونت خود را دارند. اجازه تکديآمده بود که افراد فقیر و ناتوان،  1530سال 

شدند و افرادي که با کردند، به مجازات شالق محکوم میگري میافرادي که بدون مجوز تکدي
پرداختند، بعنوان مجازات، به مدت دو گري میداشتن مجوز غیر از محل سکونت خود به تکدي

شدند. در سال غذا و امکانات فرستاده میهایی دیگر براي مراقبت با حداقل شبانه روز به مکان
قانونی دیگر براي متکدیان به تصویب رسید. براساس قانون فعلی، متکدیانی که توانایی  1535

شدند و سایر متکدیانی که توانایی کار نداشتند، براي کار کردن را داشتند، به کار گماشته می
قانونی در انگلستان در  1597دند. در سال شها تحویل داده مینگهداري به کلیسا یا سایر بخش

هاي بازپروري آوري متکدیان بتصویب رسید. طبق این قانون، دولت موظف شد خانهخصوص جمع
گشتند و یا از انگلستان تبعید و اصالح براي چنین افرادي بسازد و تا اینکه نهایتاً به سرکار برمی

ها ارزیابی و تأیید قرار گرفت. در این دوره دادگاهدوباره مورد  1713شدند. این قانون در سال می
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سال براي کار به مستعمرات انگلستان تبعید نمایند. در  7توانستند چنین افرادي را به مدت می
طبق قانون مصوبه آن زمان، افرادي که قادر به کار کردن بودند، ولی بدلیل تنبلی به  1744سال 

خوردند و مجازات چنین برچسب می "افراد بیکار و آشوبگر"آوردند، با عنوان گري روي میتکدي
گري افرادي، یک ماه حبس با اعمال شاقه بود. متکدیانی که بیرون از محل سکونت خود تکدي

-ماه حبس مجازات می 6به بیش از  شدند وشناخته می "اراذل و اوباش"کردند، بعنوان می

شدند جرم، وارد دسته متکدیان اصالح ناپذیر میگردیدند. این دو دسته متکدي در صورت تکرار 
 تصویب به قوانینی تکدي با مبارزه براي نیز 1834 سال درشدند. که به دو سال حبس محکوم می

 تمایلی فقرا تا ،آمد وجود به هاییمحدودیت افراد قبیل این به کمک در آن موجب به که رسید
 نسبت اجباري کار اردوهاي تشکیل با که ترتیب بدین باشند، نداشته هاییکمک چنین اخذ به
 مبلغی نیز نبودند کار به قادر که افرادي و معلولین به و اقدام توانا و سالم افراد براي کار تهیه به

 قوانینی بعالوه. بود داشت وجود زمان آن در که حقوقی از کمتر میزانش که ،شدمی داده مستمري
 قلمداد جنایت ردیف درجرائمی در را تکدي افراد، تنبلی از جلوگیري منظور به تا رسید تصویب به

 به انگلستان کشور در نیز خصوصی خیریه مؤسسات فوق، اقدامات موازات به نوزده قرن در. نماید
 انگلستان دولت بیستم قرن در. بود مؤثر بسیار محتاج افراد براي نیز آنان اقدامات که آمد وجود

 راه کلیه تلفیق از را اجتماعی تامین جامع سیستم یک گردید موفق فوق اقدامات تکمیل با
 چنینهم و اجتماعی هايبیمه قانون تصویب با و برقرار گردیدمی اعمال زمان آن تا که هاییحل

 نماید اعمال عالی کیفیتی با را تکدي و فقر با و مبارزه 1946 سال درعمومی بهداشت قانون
ترین قوانین مربوط به متکدیان در انگلستان، بیشتر ). در تازه12: 1389؛ ادهمی، 1390(انصاري، 

بر ایجاد انگیزه در اعضاي غیرفعال جامعه براي کار کردن و پیشگیري از ارتکاب جرم توسط آنها، 
است. در  شود. عمده قوانین تکدي گري در اسکاتلند برگرفته از قوانین انگلستان بودهتأکید می

شد، سال ممنوع شمرده می 70سال و باالي  14ابتدا در این کشور، تکدي گري توسط افراد زیر 
مگر با داشتن مجوز از سوي نمایند دولت یا شوراي شهر. قوانین متکدیان در این کشور تغییراتی 

ا به کار وا داشت، تا اینکه در زمان چارل دوم به نمایندگان دولت اجازه داده شد که متکدیان ر
در  1799 سال ). تا قبل از1390دارند و نیز اماکنی براي نگهداري آنها تأسیس نمایند (انصاري، 

فرانسه قانون مشخصی براي برخورد با متکدیان وجود نداشته است. متکدیان در آن زمان داراي 
به بعد  1799کردند. اما از سال تشکیالت خاصی در بین خود بوده و بصورت گروهی عمل می

 به را گدایان و ولگردان امر، مسئولین. گرفتنظمیبی این برچیدن به تصمیم فرانسه دولت
 هايبنگاه 1808 سال در. گرفتندمی نظر در هاییمجازات آنها براي و اعزام اختصاصی هايدادگاه



 
 
 
 
 
 

 ٣٩                                          سیاسیت  الزامات و هاچالشمهاجرت و تکدی در هشر هتران:    

 

 
 

 عمل به نظرهایی تجدید ولگردان و گدایان مجازات در ضمناً تاسیس، فرانسه در گدایان نگاهداري
 سال قانون جمله آن از که شد اضافه فوق قوانین تکمیل براي دیگري مصوبات آن از پس. آمد

 درآمد فاقد ناپذیر عالج بیماران و العضوها ناقص و پیرمردان از اجباري دستگیري به راجع 1905
 تاسیس به منجر قرن این در تا شده ترتکمیل بیستم قرن اوایل تا آن مشابه و قوانین این. بود

 المللیبین کار اردوي اولین. شد اروپایی کشورهاي اغلب در افراد نیروي از استفاده و کار اردوي
 ترمیم و ساختمان: شامل آن کار برنامه و شد تشکیل فرانسه شمال در 1902 سال تابستان در

در قانون  .)11: 1389(ادهمی،  بود جنگ زمان در شده خراب هايساختمان و هاپل و هاجاده
کنند و متکدیان تفاوت قائل شده کیفري فرانسه بین افرادي که به قصد ارتکاب جرم ولگردي می

پرداختند که فاقد مؤسسات است. در فرانسه، متکدیانی که در شهرها یا جاهایی به تکدي گري می
ما اگر متکدي در جایی که آن اجتماعی حمایتی بود، مجازاتی براي متکدي به همراه ندارد، ا

 6تا  3شد، بعنوان مجازات به گري مشغول میمؤسسات اجتماعی وجود داشته باشند به تکدي
شوند. همچنین مجازات ماه زندان محکوم و معموال به مراکز خاصی براي نگهداري فرستاده می

ماه زندان است و  3ک تا کردند و توانایی کار را دارند از یمتکدیانی که از روي عادت تکدي می
درصورت دستگیري متکدي بیرون از محل سکونتش، شش تا دو سال حبس براي او بدنبال 
خواهد داشت. در فرانسه نیز بطور کلی براي حل مشکل متکدیان، یکسري مؤسسه خیریه عمومی 

أله انگاري تکدي گري به یک مس). در نظام حقوقی آمریکا جرم1390دایر شده است (انصاري، 
اي با توجه به تبدیل شده است. در این رابطه دو دسته افراد با دو نگاه متفاوت وجود دارند. عده

آثار و پیامدهاي سوء تکدي گري بر جامعه، دولت را موظف به اتخاذ تدابیر قانونی براي برخورد 
کدي گري خالف انگارانه با تاي معتقدند برخورد جرمدانند. از سویی دیگر عدهبا این پدیده می

قانون اساسی و اصل آزادي بیان است. این افراد در مخالفت با این قضیه به حمایت از تکدي گري 
گري در اصل آزادي بیان اصالحیه اول قانون اساسی، مبهم بودن مفهوم و مصادیق تکدي

تالفات پرخاشگرایانه براي فراد متکدي و عدم درك آنها از این نوع تکدي اشاره دارند. این اخ
گري گر پرخاشگرایانه و تکديگري از یکدیگر گردید، یعنی تکديمنجر به تفکیک دو نوع تکدي

هاي پذیر یعنی درخواست پول، نشستن در یک گوشه براي دریافت کمککنش پذیر. تکديکنش
گري پرخاشگرایانه، همان مالی رهگذران یا همان باز کردن دست بسوي مردم است. اما تکدي

است پول همراه با ترساندن، تهدید، یا مزاحمت براي مردم است. لذا این نوع تکدي گري درخو
 حمایت و تکدي با مبارزه شروع ).1390شود (انصاري، در نظان حقوقی آمریکا جرم مجسوب می

 بیمارستان یک سال این در. نمود پیگیري 1773 سال از توانمی را آمریکا متحده ایاالت در فقرا از
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 این موازات به. شد تاسیس ویرجینیا در ،بود بضاعت بی و فقیر افراد معالجه اشوظیفه که دولتی
. گردید تصویب کشور این فقراي براي کار ایجاد طریق از فقر بردن بین از براي نیز قوانینی اقدام

 به ابتدایی بسیار خدمات و هاکمک آن در که شد تاسیس نیویورك در اينوانخانه 1798 سال در
 شد،می متکدیان و فقرا به آن از خارج در که هاییکمک نوانخانه این سیسأت با. دادمی متکدیان

 سال در. بود نموده مسئولیت قبول خصوص این در زیادي حد تا نیز حکومت و کم رفته رفته
 نقص داراي که افرادي و محتاج افراد به کمک براي سازمانی ماساچوست ایاالت درنیز 1863

 1932 سال در. بود دارالتادیب و خیریه مؤسسات همانند آن کار طرز که شد تاسیس ،بودند عضو
 اجازه آن موجب به که کرد آمریکا کنگره تقدیم ايالیحه) روزولت( آمریکا وقت جمهور رییس

 به لطمه کهاین بدون را فقرا و کار بدون افراد از زیادي عده کار، اردوي تشکیل با تا شدمی داده
 هايجنگل ایجاد داري،جنگل قبیل از المنفعه عام کارهاي به سازد وارد عادي کارگران وضع

 جهت مخصوص سدهاي ساختن و زرع و کشت قابل هايزمین فساد از جلوگیري مصنوعی،
 را مذکور برنامه اصلی اهداف. سازند مشغول دیگرعمومی کارهاي و سیل خرابی از جلوگیري

 حراست و حفظ. 2. مردم بیچارگی و تکدي فقر، از جلوگیري و بیکاران براي کار ایجاد. 1: توانمی
 توسعه و کشتزارها و مزارع انهدام از جلوگیري و رفته دست از هايجنگل احیاي و طبیعی منابع
 با. گردیدمی حاصل فوق اصول اجراي از که اخالقی و روحی ارزش همه از مهمتر. 3. دایر اراضی

 از تنها نه بیکاران براي مساعد شرایط و زیست محیط ساختن فراهم و کار اردوهاي تشکیل
 و فکري تقویت موجبات بلکه گردید،می جلوگیري آنها فکر آشفتگی و تکدي و تنبلی و ولگردي
 هايسیاست اتخاذ با متحده ایاالت نیز اخیر سالیان در. شدمی فراهم نیز آنها جسمانی و اخالقی
 براي را خود درآمد از درصد 6/7 ،1963 سال در که طوري به ،نمود مبارزه تکدي و فقر با خاص
، آمریکا متحده ایالت در عمومی هايکمک سیستم. است داده اختصاص اجتماعی رفاه برنامه انجام
 از که آن مواد برخی حتی حاضر حال در و اقتباس انگلیس فقراي از حمایت قانون از کامل بطور
 سال تا یعنی 19 قرن اواسط تا. پابرجاست کشور این در ،شده حذف انگلیس فقراي حمایت قانون

 کودکان و نابینا عاجز، اشخاص به و نداشته نقدي جنبه فقرا به شده ارائه هايکمک 1868
 چندین در و آمده وجود به نقدي هايکمک بعد به 1868 سال از. داشت اختصاص سرپرستبی

 فاقد هايخانواده و سرپرستبی مسن اشخاص نابینایان، به ایالت این در. کرد پیدا رواج ایالت
 که داشت وجود تردید و شک این دایم طور به لیکن گرفت،می تعلق نقدي هايکمک سرپرست

 هاکمک این از ناحق به تعدادي چه و هستند هاکمک این اخذ براي شرایط واجد کسانی چه
 مینأت الیحه تصویب با و نهاده فراتر را پا آمریکا فدرال دولت 1935 سال در. نمایندمی استفاده
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 عبارت عمده بخش سه این نمود، تقسیم عمده شکل سه به را فدرال دولت هايکمک اجتماعی،
 بی کودکان به کمک - سالمند و مسن و پیر اشخاص به کمک - نابینایان به کمک -: از بودند

 ایفاي به ملزم ایاالت کلیه و االجراالزم متحده ایاالت سراسر در اجتماعی مینأت قانون .سرپرست
 آن و شد اضافه دیگري قسمت الذکرفوق قانون به 1958 سال در. باشندمی شده تعیین وظیفه
 فوق اقدامات تکمیل براي. نبودند کار انجام به قادر کامل و دائم طور به که بود معلولینی به کمک

 بی افراد دادن مسکن براي خاصی شرایط و قوانین ،آمریکا متحده ایاالت تمام در 1968 سال در
 به خود اقامت محل از که کسانی اعانه براي نیز خاصی بودجه چنینهم. آمد وجود به بضاعت

: 1389(ادهمی،  گرفت نظر در نبوده، اصلی موطن به عزیمت به قادر و کرده کوچ دیگر نقطه
13(. 

 
 هااز مصاحبه هاي منتجیافته

ها خواسته شد که ابتدا تعریفی از متکدي ارائه دهند. براساس براي شروع بحث از مصاحبه شونده
زند و در معابر اصلی شهر پرسه می"ها فرد متکدي فردي است که نظر یکی از مصاحبه شونده

ا با توسل که کار و زحمتی متقبل شود و صرفبدنبال کسب درآمد از طریق تکدي است بدون این
در پاسخ به این  "به عواطف و احساسات مردم در تالش براي کسب درآمدي بدون زحمت است.

اي بر این باور است یک جرم است یا خیر و چرا؟ مصاحبه شونده سؤال که آیا بنظر شما تکدي
گري و خصوصاً در شکل فردي پاسخ این پرسش هم بله است و هم خیر. خود نفس تکدي"که 

ر من جرم نیست، بلکه باید آسیبی اجتماعی دانسته شود......اما در یک صورت که هیچ آن بنظ
اي مصاحبه شونده "توان او را مجرم دانست.دلیلی وجود نداشته باشد که فرد گدایی کند، می

اگر این افراد واقعاً نیاز اقتصادي داشته باشند که از طرق دیگر "دارد که دیگر چنین بیان می
ار کردن (بدلیل معلولیت جسمی) یا حمایت سایر نهادهاي رسمی و غیر رسمی، قادر به مانند ک
ه کردن نیازهاي اقتصادي خود نباشند، دیگر بنظر من مجرم نیستند. اما گاهی اوقات تکدي برآورد

کنند که اتفاقاً با این آید و افرادي سودجود از آن استفاده اقتصادي میبشکل سازمان یافته در می
وع تکدي و آن افراد باید برخورد قانونی جدي شود. پرسش دیگري که از متخصصان سؤال ن

اي توان کارکردهاي مثبت در نظر گرفت یا صرفاً پدیدهمی گردید، این بود که آیا براي تکدي
اگر تکدي واقعاً تنها راه رفع "منفی است؟ که در پاسخ یکی از متخصصان چنین اظهار نمود که 

دیگر مصاحبه شونده بر این عقیده  "توان آن را مثبت دانست.صادي فرد باشد، حتی مینیاز اقت
مند در پی کسب را به شکل سازمان یافته ببینیم، بطوریکه به صورت شبکه اگر تکدي"است که 
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توان کارکرد مثبتی را براي آن در نظر درآمد در مکانهاي مختلف شهر به فعالیت بپردازند، نمی
ر پاسخ به این سؤال که از لحاظ تاریخی چه تغییراتی در جامعه متکدیان بوجود آمده د "گرفت.

متکدیان در طول زمان بیشتر از افرادي تشکیل "است؟ یکی از متخصصان چنین گفته است که 
اند ...... همچنین اینکه، دیگر مثل سابق اند که بعنوان مهاجر وارد کالن شهر تهران شدهشده

کدیان الزاماً فقیر نیستند، بلکه حتی برخی از آنها درآمدهاي میلیونی دارند. یعنی بسیاري از مت
گوید ها مییکی دیگر از مصاحبه شونده "اي عقالنیت نیز حاکم شده است.در پدیده تکدي تا اندازه

 امروزه افراد کم سن و سال، جوان و کودکان بیشتري نسبت به گذشته به تکدي روي"که 
همچنین سهم و تعداد زنان نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. امروزه الگوي دیگري  اند.آورده

در پاسخ به این سؤال که عوامل بروز و ظهور تکدي  "شود، تکدي بصورت زوج است.که دیده می
در جامعه ایران و مشخصًا  چیست؟ از بین عوامل ایجاد کننده آن، کدام عوامل در بروز تکدي

قطعاً یکی از مهمترین "دهد که ها نشان میهاي مصاحبهش دارند؟ و چرا؟ یافتهشهر تهران نق
گردد. اما اگر از نگاه هاي تسهیل کننده بروز بیشتر تکدي در شهر تهران به اقتصاد آن برمیعامل

شناختی به این پدیده بنگریم و تحلیلی جمعیتی داشته باشیم، ویژگی خاص شهر تهران جمعیت
در بروز این پدیده نقش بازي  "حجم جمعیت"تأثیر نبوده است. از سویی جمعیتی نیز بیاز نظر 

کند ..... از سویی دیگر سیال بودن جمعیت نیز مهم است......نکته دیگر در مورد شهر تهران به می
گردد. در تهران جمعیتی با مذاهب، قومیت، طبقات برمی "ناهمگونی جمعیت شهر تهران"

اي از این کنند. لذا چون مجموعهجتماعی و سطوح تحصیلی... مختلفی زندگی میاقتصادي و ا
توانند از یکسانی تعلقات مذهبی و قومی خود افراد در شهر تهران هستند، بنابراین متکدیان می

پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  "با دیگران براي دریافت کمک مالی استفاده کنند.
از نظر اقتصادي طبیعتاً بخشی از درآمد "برخی متخصصان چنین است که  مترتب تکدي از نظر

وارد بخش  شود. یعنی درآمدهاي این افراد در اقتصاد شهريه بسمت این افراد جاري میجامع
توانند ز نیروي انسانی که در اقتصاد میشود. همچنین بخشی ایدرآمدهاي نانوشتۀ غیررسمی م

. از نظر اجتماعی نیز مهمترین پیامد این اندشدهباشند، کنار زده هاي مثمر ثمرتري داشته نقش
 "پدیده، زشتی فضاي شهري است.

توان با این پدیده مقابله نمود و راهکارهاي مواجهه منطقی در ارتباط با این موضوع که چگونه می
یا همان  در قدم اول نیاز به کار فرهنگی"با این مسأله چیست؟ صاحبنظران بر این باورند که 

رود.... از آنجایی که بسیاري از افراد که در شهر فرهنگ سازي در جامعه و خصوصاً شهر تهران می
شوند و کنند، مهاجر بوده و اتفاقاً در شهر خود جز افراد توانمند محسوب میتهران تکدي می
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دهند، ناتوان جا میافراد هوشمندي هستند که با ورود به تهران بجاي کار کردن، خود را افراد 
آوري، این افراد به شهر خود برگرداننده شوند و در صورت الزم در همان لذا بهتر است بعد از جمع

بنظر "صاحبنظري دیگر بر این باور است که  "ربط قرار بگیرند.شهر مورد حمایت نهادهاي ذي
ی کردن را به آنها ندهند..... آوري نمایند و اصالً اجازة گدایمن باید متکدیان را از سطح شهر جمع

بعد از جمع نمودن آنها باید جایی مشخص براي زندگی آنها در نظر بگیرند و در مرحله بعد به 
آنها آموزش دهند که دور از شأن یک انسان است که جلوي دیگران دست دراز کند. بحث بعدي 

شان داده شود ناسب با وضعیتموضوع توانمند سازي این افراد است. باید به این افراد کارهاي مت
  "هایی بکار گرفت.و آنها را در کارگاه

 

 گیريبحث و نتیجه

-ساز شکلهاي اخیر زمینهرویه به شهر تهران در سالهاي بیرشد فزاینده شهرنشینی و مهاجرت

گري باشد. تکديگري از جملۀ آن میهاي اجتماعی شده است که تکديگیري بسیاري از آسیب
شود، اما با این وصف، هر روز شاهد حضور ن اساسی کشور جُرم و متکدي مُجرم دانسته میدر قانو

ها خصوصاً در اماکنی مانند تعداد کثیري از این افراد در سطح کالنشهر تهران، معابر و گذرگاه
بدل  "هاي اجتماعی در تهرانکانون آسیب"مترو هستیم، که طبق گفته یکی از متخصصان به 

گري براساس مطالعات انجام شده در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده است. تکدي شده است.
هاي نه چندان امروزه خیلی از متکدیان، کودکان کم سن و سال و یا زنان هستند که در گذشته

هاي گیري باندها و گروهخوردند. از دیگر تغییرات مهم در این حوزه، شکلدور، کمتر به چشم می
، گردآنندگان اصلی این پدیده "بشکل مافیایی"اي است که بنظر یکی از صاحبنظران هیافتسازمان

هاي ها و روشهستند. امروزه حتی شیوه تکدي با گذشته تفاوت دارد و افراد با توسل به حربه
کنند. اما نباید از این نکته غافل ماند که شماري از متکدیان، جدید، از مردم پول دریافت می

هاي رسمی از سوي هاي جسمی، نبود حمایتواقعی هستند که بدلیل مشکالت و ناتوانینیازمند 
ها در این مطالعه شوندهاند. تمامی مصاحبهآورده گري روينهادهاي دولتی و غیردولتی به تکدي

ن، اند که قانون نباید این دسته از افراد را مُجرم قلمداد نماید. براساس مطالعات پیشیبر این عقیده
شناسان اجتماعی، مهمترین دلیل گرایش افراد به تکدي هاي آسیبآمار و اطالعات موجود و گفته

اي توان عامل اقتصادي را از دو بُعد و زاویه نگریست. عدهگري، عامل اقتصادي است. البته می
ی و اي براي سودجویآورند و عدهگري روي میبدلیل نیازهاي واقعی و فشار اقتصادي به تکدي

شهر تهران  "سیال بودن جمعیت"اند که کسب پول بیشتر. همچنین متخصصان بر این باور بوده
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ناهمگونی جمعیت "و  "حجم جمعیت"شود، باعث گمنامی هر چه بیشتر متکدي در این شهر می
گري اثرگذار بوده است. بعالوه، مردم و جامعه در نیز در روند روبه رشد پدیده تکدي "شهر تهران

باشد. در این رابطه، اي دو سویه میاند. تکدي رابطهتأثیر نبودهوز و ظهور این پدیده نیز بیبر
کنند. لذا با عدم ایفاي نقش بازي می "کمک گیرنده"کمک دهنده و فردي بعنوان "فردي بعنوان 
نند گري همارود این رابطه ناقص و در طی زمان ناپدید گردد. تکديدهنده انتظار مینقش کمک 
هاي این مطالعه بر هاي اجتماعی، پیامدها و معضالتی را بدنبال خواهد داشت. یافتهسایر آسیب

دهد یکی از پیامدهاي این پدیده این است که پول ها، نشان میشوندهپایه اظهارات مصاحبه
حاصل از تکدي خارج از اقتصاد رسمی شهري به گردش در خواهد آمد و بیشتر این درآمدها 

هایی مانند تولید و توزیع مواد صًا درآمدهاي حاصل از تکدي سازمان یافته، احتماالً در راهخصو
تري را براي جامعه و مشخصًا هاي اجتماعی اسنفاكتردید آسیبشود، که بیمخدر بکار گرفته می

در  "گر اعتماد اجتماعیتخریب"تواند بعنوان جوانان به همراه دارد. تکدي گري همچنین می
جامعه شناخته شود. بعد از کمک به فرد متکدي و آشکار شدن عدم نیاز وي، فرد کمک دهنده 

زشتی "گردد. اعتنا میشود و دیگر نسبت به نیازمندان واقعی نیز بیاعتمادي اجتماعی میدچار بی
از نظر ریخت شناسی از دیگر پیامدهاي مورد انتظار این پدیده است. بعالوه، با  "فضاي شهري

 "اثر روانی منفی"هاي جسمانی ناراحت کننده، یک شاهدة حضور مداوم متکدیان با وضعیتم
براي بسیاري از شهروندان و عابرین بهمراه خواهد آورد. در ایران براساس مطالعات و شواهد 
موجود در چندین مقطع زمانی سعی در برخورد با این آسیب شده است. از اقدمات صورت گرفته 

شهر تهران اشاره آوري متکدیان از سطح شهرها و از جمله کالنتوان به جمعمی در این حوزه
هاي اصلی شهر نمود. با وجود این اقدمات، کماکان شاهد حضور متکدیان در معابر و گذرگاه

ها حکایت دارد. از دالیل محقق هستیم. این موضوع از عملیاتی نشدن و عدم تحقق آن برنامه
توان به مقطعی بودن، کوتاه مدت اساس اظهارات مصاحبه شوندگان، مینشدن این اقدمات بر

ها و نهادهاي هاي مالی الزم، عدم همکاري بین ارگانها، عدم حمایتبودن و عدم استمرار برنامه
هاي سازمان یافته متکدي اشاره ربط و عدم برخورد جدي قانونی با گروهدولتی و غیر دولتی ذي

صان، صاحبنظران و مسؤالن اجرایی براین باورند که اولین قدم براي حل نمود. در پایان متخص
شهر تهران، مطالعه و شناخت دقیق این افراد است. باید این معضل و آسیب اجتماعی در کالن

بصورتی علمی و با یک بررسی کارشناسی شده مشخص شود که متکدیان تهران چه افرادي و با 
عدي بتوان براي حل مشکل آنها پاسخی متناسب با وضعیت و چه مشخصاتی هستند تا در گام ب

 شرایط آنها اندیشیده شود.
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 راهکارهاي پیشنهادي

ز انجام در شهر تهران که هدف اصلی این مطالعه نیز بوده است، بعد ا براي حل پدیده تکدي
لند مدت ب مصاحبه با افراد واجد شرایط در این حوزه، راهکارهاي ذیل در دو بخش کوتاه مدت و

 قابل طرح بودند:

 
 راهکارهاي بلند مدت:

ي هادر گام اول و براساس نظریات متخصصان این حوزه، از انجایی که در حوزه آسیب •
شود که اجتماعی و از جمله تکدي با خأل آمار و اطالعات روبرو هستیم، لذا پیشنهاد می

متکدیان برحسب مشخصات اي دقیق و علمی به منظور شناسایی کامل شهرداري پروژه
جرا گردد اي طراحی و امختلف آنها تعریف نماید. این پروژه بهتر است به صورت بین رشته

 شناسی و روانشناسی استفاده گردد.هایی همانند جامعهو از پژوهشگران حوزه

اً شهر در برخورد با تکدي نیاز به کار فرهنگی یا همان فرهنگ سازي در جامعه و خصوص  •
ه به گوش رود. یعنی باید در این زمینه اطالع رسانی شود و پیامدهاي این پدیدمی تهران

صرف  گريمردم رسانده شود. وقتی مردم آگاه شوند که بخشی از درآمدهاي حاصل از تکدي
د را نسبت به شود، احتماالً رویکرد خومعتاد کردن جوانان و کودکان و تجاوز و قتل و... می

 دهند. رفتار تکدي تغییر 

له ربط همانند نیروي انتظامی و طی چندین مرحهاي ذيشهرداري با کمک سایر ارگان •
 د.آوري نمایند و اجازة گدایی کردن را به آنها ندهنمتکدیان را از سطح شهر جمع

ارد، لذا از آنجایی که تکدي در دو شکل آشکار و پنهان و در قالب الگوهاي جدیدي وجود د •
 مامی انواع آن را از سطح جامعه پاك نمود. در بلند مدت باید ت

لکه به یک تواند اقدامات مؤثري براي مواجهه با تکدي انجام دهد، بشهرداري بتنهایی نمی •
اعی، اقدام میان بخشی و میان نهادي نیاز است. سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتم

اري شود که شهردپیشنهاد میوزارت بهداشت نیز بهتر است وارد میدان عمل شوند. لذا 
ام تشکیل ها و نهادها قبل از هرگونه اقدجلساتی براي هماهنگی و همکاري با این سازمان

 دهد. 

لی الزم براي رسیدن به نتیجه باید برنامۀ استراتژیک هدفمندي طراحی گردد که منابع ما •
 نیز براي این کار مهم پیش بینی گردد. 
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 راهکارهاي کوتاه مدت

ع شود ) شرو16و  7و  12آوري متکدیان در کوتاه مدت بهتر است ابتدا از مناطقی (جمع •
 که بیشترین فراوانی متکدیان در آنجا وجود دارد. 

لزوم  دار گردند، زیرا در صورتمتکدیان شناسنامه گردد که در این مناطقپیشنهاد می •
 توان آنها را شناسایی نمود.بعدا ًسریعتر می

از سطح  نمایند رار است متکدیانی که بطور آشکار اقدام به عمل تکدي میبراي شروع، بهت •
 آوري نمود. شهر جمع

. بهتر است آوري متکدیان، باید مکانی موقت براي رسیدگی به آنها در نظر گرفتبعد از جمع •
ود. در این مرحله به وضعیت بهداشتی و سالمتی آنها با کمک وزارت بهداشت رسیدگی ش

هاي خطرناکی باشند که در این مرحله رخی از متکدیان حامل بیماريممکن است ب
تکدیان مشود که بحث بیمه سالمت گیرند. لذا پیشنهاد میشناسایی و تحت درمان قرار می

 واجدشرایط نیز تدوین و اجرا گردد.

محل  هایی مانند درآمد، شیوه زیست،در گام بعد بهتر است متکدیان را بر حسب ویژگی •
بندي نمود، شان طبقههايها و ناتواناییآنها، محل سکونت و شهر مبدأ، توانایی گريتکدي

 تا بهتر بتوان با آنها رفتار شود. 

از متکدیان  شهرداري باید افراد ناتوان و نیازمند واقعی را سازماندهی و شناسایی نماید و •
 غیر نیازمند و سازمان یافته تفکیک نماید.

قضایی رسمی  اد غیر نیازمند و کالهبردار باید آنها به مراجع قانونی وبعد از شناسایی افر •
ین معرفی و مورد پیگرد قانونی جدي قرار گیرند. در زمینه تکدي نیاز است که قوان

ن پیشنهاد تري تدوین گردد، چون در این زمینه با خأل قوانین مواجه هستیم. بنابرایتخصصی
 اشد. تري داشته بي شود و متکدي مجرم تعریف دقیقشود که در قوانین موجود بازنگرمی

ي به این هایی در نظر گرفته شود تا متکدشود براي متکدیانِ نیازمند آموزشپیشنهاد می •
ه دوباره دنبال عمل و زشتی آن از نگاه سایر افراد جامعه آگاه شود، تا در آینده احتمال اینک

 این عمل برود کاهش یابد.

ار دارند، توانمند سازي این افراد است. باید به متکدیانی که توانایی کبحث بعدي موضوع  •
ا بتوانند تهایی بکار گرفت، شان داده شود و آنها را در کارگاهکارهاي متناسب با وضعیت
 زندگی خود را تأمین نمایند.
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صندوق آسیب "هایی با عنوان گردد که شهرداري اقدام به تأسیس صندوقپیشنهاد می •
هاي مردمی در مناطق مختلف شهر نماید. همچنین آوري کمکجهت جمع "ن شهريدیدگا

هاي خود را غیرمستقیم با کارهاي تبلیغاتی مردم را آگاه سازد که از این زمان به بعد کمک
تواند توسط شوراي ها میها بدست نیازمندان برسانند. این صندوقو از طریق این صندوق

 دند.ها اداره و هدایت گرمحله

تفاقاً برخی اکنند، مهاجر بوده و از آنجایی که بسیاري از افراد که در شهر تهران تکدي می •
افراد  شوند واز آنها براساس مشاهدات موردي، در شهر خود جز افراد توانمند محسوب می

زنند، لذا یمهوشمندي هستند که با ورود به تهران بجاي کار کردن، خود را افراد ناتوان جا 
ده شوند و هاي اولیه این افراد به شهر خود برگرداننآوري و آموزشهتر است بعد از جمعب

 ربط قرار بگیرند.در صورت لزوم در همان شهر مورد حمایت نهادهاي ذي

 
 منابع
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 سالمندان و خدمات اجتماعی در ایران

حمدتقی شیخیم  

جواهري محمود  
 

 چکیده

یش است. مدرن و پیشرفته، جمعیت جهان نیز رو به افزا يهاتکنولوژيوجود  بادر قرن جدید 
گیر ي چشمهاورد بشر به پیشرفتآدر میان سالمندان باال رفته و این نتیجه دست امید زندگی

دارد. اي همیان سالمندان، جایگاه ویژ درسالمت و تأمین رفاه  در حوزه سالمت و دارو است.
ریزي برنامه امروزه در دوره سالمندي، کیفیت زندگی افزایش یافته و براي بهتر زیستن، به یک

ریزان جمعیتی گذاري و نظارت دقیق در این زمینه نیاز خواهیم داشت. برنامهصحیح و سرمایه
ت باید با نگرش به پدیده سالمندي در جمعیت ایران، با یک مدیریت صحیح، سطح کیفی

ي عمومی نفوس و مسکن، جمعیت هابراساس سرشماري ایشان را بهبود بخشند. زندگی
پدیده  برابر شده است. با توجه رشد فزاینده 4حدود  1395تا  1355ي هاسالمندان طی سال

رتباط کنند و این باعث اسالمندي، شاهد هستیم که امروزه سه نسل در کنار هم زندگی می
ریزان هبرنام بی نظیر ایشان در میان نسل جوان خواهد بود.ي درخشان و هاو انتقال تجربه

بر روند افزایشی پدیده سالمندي، در خصوص توسعه  دقیقجمعیتی باید ضمن مطالعه 
نی در برداري، خدمات اجتماعی و بازنشستگی، امکانات بهداشتی و درمافضاهاي قابل بهره

ب با ایشان، ن دوره، فعالیت ورزشی مناسحوزه سالمت، تأمین نیازهاي اقتصادي و اشتغال در ای
ریزي نامهامنیت و آسایش روانی این دوران نیز به صورت دقیق مورد مطالعه قرار داده و بر

 نمایند.
 

 اجتماعی، کیفیت زندگی سالمندي ، رفاهامید زندگیسالمند، واژگان کلیدي: 
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 مقدمه

ریزان جمعیتی ي اخیر توجه برنامههاسالشناختی است که در ي مهم جمعیتهاسالمندي از مقوله
نده به دهه آیدو بینی شده است که جمعیت سالمند در ایران تا را به خود جلب کرده است. پیش

ریزي براي این درصد جمعیت کل کشور افزایش یابد. براین اساس مسئله مهم، برنامه 25حدود 
اهند خود نیاز به خدمات مختلفی خوي زندگی هاقشر از افراد جامعه است. سالمندان در سال

ینده ما با ریزي صحیح انجام شود، در آداشت که اگر از هم اکنون براي نیازهاي این قشر برنامه
من تا ض ،ي در این زمینه مواجه خواهیم شد. در این مقاله در صدد خواهیم بودکمترچالش 

کارهاي مناسبی ان در این دوره راهشناسایی نیازهاي سالمندان، بتوانیم براي آرامش و راحتی ایش
 ریزي نمائیم.در زمینه خدمات اجتماعی و رفاهی بیابیم و برنامه

 

 اهمیت موضوع

 هپدید ،امید زندگی و عمر طول افزایش و توسعه حال در کشورهاي در ویژه به جمعیت رشد
هاي پیشرفت). به گفته آلبوکاردي 3: 1394است (بذرافشان،  شده موجب را جوامع سالمندي

 انوري(پزشکی و بهداشتی در نیمه قرن بیستم باعث افزایش نسبی طول عمر انسان گردیده است 
 ).1394، و همکاران

 دهش تبدیل اجتماعی و شناختیجمیعت عمده مسئله یک به سالمندي جدید، هزاره به ورود با

 در سالمندان جمعیت توسعه حال کشورهاي در در بهداشت جهانی سازمان برآورد است. طبق

 هنسالک جمعیت نیز یافتهتوسعه کشورهاي در و یافت خواهد افزایش برابر 9 آینده سال 50 طی

). 1394داشت (محمدي و منعم،  خواهد را رشد میزان باالترین بیشتر ساله و 75 افراد یعنی
هاي اجتماعی ین چالشمهمترعنوان یکی از ست که در آینده نزدیک بهجهانیاي هسالمندي پدید

 ).1394(بذرافشان، و رفاهی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مطرح خواهد گردید 
ست که ) افزایش جمعیت سالمندان در عصر حاضر تا آن اندازه مهم ا1391به نقل از محمودي (

در شناسی سازمان بهداشت جهانی متذکر گردیده که امروزه در سطح جهان، انقالبی در جمعیت
سال  60) در حال حاضر رشد جمعیت افراد باالي 2005باشد و به گفته دونمز (شرف وقوع می

 ).1394 ،و همکارانجهان بیش از رشد جمعیت کودکان است (انوري 
 بینیمیلیون نفر بود که طبق پیش 291میالدي،  1970سال جهان در سال  60جمعیت باالي 

سال  60رسید. جمعیت سالمندان باالي میمیلیون نفر  585به  2000، بعد از سال عمل آمدهبه
درصد جمعیت کل کشور بود  3/5نفر یا  1772000 خورشیدي ایران 1355در سرشماري سال 
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درصد جمعیت افزایش یافت. طبق سرشماري سال  4/5نفر یا  2686340، به 1365در سال که 
و  درصد جمعیت کل کشور 6/6ی سال یعن 60باالي  نفر سالمند 3978000، حدود 1375

درصد جمعیت کشور بود. طبق  2/7نفر سالمند که  5121000، حدود 1385سرشماري سال 
 نفر، تشکیل 6160000سالمندان یعنی  را کشور کل درصد 2/8ایران  1390سال  سرشماري

 60سنین باالي درصد جمعیت ایران در  25تا  20 بین شمسی 1410 سال حدود در .دادند
 ).1395محمودي و همکاران، گرفت ( خواهند قرار سالگی
 هک است شده موجب دیگر، سوي از عمر میانگین افزایش و سو یک از میر و مرگ میزان کاهش

 عیتجم نسبت آن، دنبال به و شود دگرگون جمعیت سنی ساختار طرف، به این پیش دهه چند از

 21میالدي،  2030افزایش یابد. تخمین زده شده تا سال سرعت  به جمعیت کل به سالخورده
 ).1394درصد جمعیت کل جهان را سالمندان تشکیل خواهند داد (قریشی، 

واهد پدیده انفجار سالمندي رخ خ ،خورشیدي در ایران 1410براساس محاسبات، در حدود سال 
، ند گرفت (قریشیسالگی قرار خواه 60درصد جمعیت در سنین باالي  25تا  20داد و بین 

1394.( 
 که ستا »شناختیجمعیت انتقال« عنوان پیامد به شده شناخته فرایند یک جمعیت سالخوردگی

 عوامل ینمهمتر .ندکمی پیدا کاهش پایین سطوح به باال سطوح از میر و مرگ و باروري آن در

 و کودکان و نوزادان میر و مرگ خصوصاً میر، و کاهش مرگ جمعیت، شدن سالخورده بر مؤثر
 یاساس تغییرات باعث که جمعیت است رشد کاهش آن تبع به و باروري مستمر و کاهش اساسی

 .است شده ایران جمله از اکثر جوامع جمعیت سنی ساختار در
 

 روش مطالعه

. تحقیقات و مقاالت منتشر شده در این حوزه صورت گرفته استمرور این مطالعه براساس 
ي هاایگاهپي متعدد در حوزه سالمندي با مراجعه به هابا استفاده از کلید واژهجستجوي مقاالت 

انجام  ي اجتماعی از سالمندانهامگیران و سیویلیکا با هدف واکاوي مفهوم سالمندي و حمایت
الت مرتبط امورد بررسی قرار گرفت. سپس مقچکیده آنها فهرستی از عناوین تهیه و  شد. در ابتدا

ي زیر آغاز ها، وارد فرآیند پژوهش گردید. مرور مطالعات انجام شده، با پرسشلیبا موضوع اص
 گردید:

 سزایی دارد؟ـ چه عواملی بر سالمت و کیفیت زندگی سالمندان تأثیر به1
 ي سالمندان در دوران سالخوردگی چیست؟هاو نگرانی هاـ چالش2
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توانند به افراد دوران سالمندي می ي تأمین خدمات اجتماعی در ایران چگونه درهاـ سازمان3
 سالمند یاري برسانند؟

 

 تعریف سالمندي

 منديسال واقع در است سالگی 60 مرز از عبور جهانی بهداشت سازمان تعریف بنا به سالمندي

 جسمی، هايزمان، بیماري و گذشت شودمی محسوب انسان زندگی از روند طبیعی بخشی

 باشد. سازمانمی مؤثر روند این در که ستعواملی جملهاز  محیطی، شرایط و روحی مشکالت

 کند:بندي میطبقه زیر ترتیب به را سالمندي جهانی بهداشت
 فعال میجس نظر از و داشته قرار سالگی 74 تا 60 سنی محدوده در معموالً جوان: ـ سالمندان1

 45ـ60سال (نمیا افراد با چندانی تفاوت آنان بهداشتی نیازهاي هوشیار هستند و ذهنی ازنظر و
 .باشند کارآمدي و مشاوران راهنما توانندمی گروه این ندارد. ساله)

 حساس سمیج نظر از افراد دارند. این سن سال 84 تا 75 از باالتر معموالً سالمندان میانه: ـ2

 اختالالت از متنوعی انواع و تحرکی شنوایی، بینایی، از نواقص مختلفی و ممکن است انواع بوده

 .نیاز دارند ویژه هايمراقبت به آنان اغلب و باشند دارا را روانی

 ارافتادهک از و اغلب شوندمی شامل را باالتر و ساله 85 سنین ساالن):ـ سالمندان پیر (کهن3

  .هستند
 

 پدیده سالخوردگی

 نآ سالمندان نسبت که هستند کشورهایی جمعیت جوان، داراي ) کشورهاي1370به نقل آرام (
 سالمندان نسبت که کشورهایی هستند بزرگسال جمعیت داراي کشورهاي باشد، درصد 4 زیر

 که نسبت هستند کشورهایی سالخورده جمعیت داراي و کشورهاي باشد درصد 6 تا 4 بین آن

 اب). 1386باشد (میرزایی و شمس قهفرخی،  بیشتر یا درصد 7 از بیش آن سالمندان جمعیت
 نیدرما بهداشتی و بخشیتوان اجتماعی، حمایتی، مشکالت و مسائل سالمندان تعداد افزایش

ز جمله ي سالمت، مشارکت و امنیت اهاشاخص). 1394(بذرافشان، یافت  خواهد افزایش نیز آنان
 )1389باشد. (شیخی، میي زندگی سالمندان هااولویت

شود با بازنشستگی اجباري شروع می گردد کهسالخوردگی به آخرین دوره رشد انسان اطالق می
 اقتصادي و اجتماعی مشکالت با امروزي جوامع سالمندي در) 1379(کیانپور قهفرخی و شکرکن،

 خانواده به وابسته است ممکن مختلف هايجنبه سالمند از فرد زمان این است. در همراه زیادي
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 زمان در بدهد. این وابستگی دست از، داشته قبالً که را آزادي و استقالل آن و گردد اجتماع و

 وجود به ها،بیماري آمدن پیش زندگی، سطح افت بازنشستگی، مانند متفاوتی علل به سالمندي

 همه حق شدن، پیر سالم اینکه به توجه با و دارد بستگی ... و نشده بینیپیش هايهزینه آوردن

بذرافشان، گیرد ( قرار بررسی مورد مهم يمسئله یک عنوانبه که است الزم ،است بشر افراد
) افراد با پیرتر شدن تماسشان را با جهان 1961بر نظریه فراغت کومینگ و هنري ( بنا). 1394

 ). 1379پور قهفرخی و شکرکن،(کیانکنند می کمترپیرامون 
ی و (براتچافراد  روحی و جسمی توان و فعالیت کاهش با همراه ستا ايپدیده سالخوردگی

 راتتغیی است، همراه بدن مختلف يهاسیستم عملکرد کاهش با پیري فرایند ).1394همکاران، 

 و سالمندان پذیريباعث آسیب سالمندان حسی ـ پیکري سیستم در و فیزیولوژیکی آناتومیکی
 یرم و مرگ کاهش ،امید زندگی افزایش با). 1392شود (گلمکانی و دیگران، می صدمات بروز

 طورهب زایشاف این و شد خواهد بیشتر نیز سالمندان تعداد افراد، سالمت بهبود و مادران باردار

 و باشدمی نشد پیر حال در سرعت به نیز ما کشور افتد.می کشورها اتفاق از بسیاري در قطع
 ).1394 (براتچی و همکاران، است افزایش حال در جمعیت لک به باالتر و ساله 60 افراد نسبت

 

 ي سالمندانهافعالیت

 روانی جسمی، هايفقدان با سازگاري براي فرد توانایی به سالمندي موفقیت آمیز، از نظر روانی،

 شود. سالمندانمی تعریف زندگی از رضایت و وقار و آرامش خرسندي، به یابیاجتماعی، دست و

(قریشی، شوند می روهروب روانی ـ اجتماعی هايتنیدگی با بیشترنیز  دیگران مرگ تجربه دلیل به
1394.( 

که شخص با ) براي این1968بنابر نظریه فعالیت هویگرست و برنیس ال و نیوگارتن و اس تابین (
استثناي شود باید تا سرحد امکان در جامعه فعال باقی بماند. به ،موفقیت وارد دوره سالمندي

میانسال تفاوتی ندارند، شناختی و مربوط به سالمندي، افراد سالمند با تغییرات عالج ناپذیر زیست
سالمندان موفق نیاز به تعامل اجتماعی با دیگران دارند و اکثر سالمندان سالم سطوح نسبتًا 

کنند. بنابراین کاهش تعامل اجتماعی در دوره پیري نتیجه یکنواخت فعالیت را حفظ می
دان و زنان پیر رغم آرزوي اکثر مرعلی ،گیري از جامعه است و کاهش در تعامل اجتماعیکناره

). چه بسیارند سالخوردگانی که پس از بازنشستگی 1379(کیانپور قهفرخی و شکرکن،آید پیش می
زدگان و خانمان، کمک به سیلهاي اجتماعی مثل کمک به افراد بیتوجه و توان خود را به طرح
ساالن بزرگ هاي سوادآموزي برايطور داوطلب در کالسسازند، یا بهبالهاي طبیعی معطوف می



 

 
 

 

  ٩٦و  ٩٥فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ٥٦

 

  

هایی از نظریه فعالیت نمایند. این موارد نمونهکنند، یا در امور خیریه فعالیت میجوان تدریس می
شوند (کیانپور قهفرخی بهتر به دوره سالمندي وارد می ،تر باقی بماننداست که هر چه افراد فعال

 براي را خود کوشش تمام که رودمی انتظار شهري خوب حکمرانی یک از). 1379و شکرکن،

 کرده این عزیز تا گیرد، کار به تجربه دریاي و آدمی، زندگی حلقۀ نگین ارزشمند این از صیانت

 با استواري تابانش نور زندگانی يهاگام واپسین در» سالمند و سالکهن«یعنی ایران، اصیل فرهنگ

گردد (نعمتی و  مسیر زندگی، در گام تازه جوانان تجربۀ و نیز ساالنمیان راه چراغ لرزش، بدون و
 ).1392آقابخشی، 

 

 ل و مشکالت اجتماعی دوره سالمنديمسائ

 قتصادي،ا شرایط بر سالمندي پدیده که اثراتی و سو یک از سالمند جمعیت سریع و فزاینده رشد
 مورد عجوام اکثر در اجتماعیاي همسئل عنوانبه سالمندي که است شده سبب ،اجتماعی دارد

 )1394گیرد (بذرافشان،  قرار توجه
گرگون پایگاه اجتماعی سالخوردگان را د ،شدن شهرها صنعتیه و داز بین رفتن خانواده گستر
نتی نشانه اوج انتقال فرد به طبقه سنی ریش سفید در فرهنگ س ،داردکرده است. گیدنز بیان می

در کلیه ابعاد اقتصادي  نظرکسب کند. سالمندان با تجربه و صاحب ،توانستمنزلتی بود که فرد می
لی را و اجتماعی حیات جامعه حضور فعال داشتند، در رفع مسائل و مشکالت خانوادگی حرف اص

داشتند. اما اکنون در  عنوان مشاورانی آگاه در مورد مسائل مهم جامعه مشارکت فعالزدند و بهمی
تدار و منزلت آنان بار و اقرسد، اعتین حد خود در طول تاریخ میبیشترحالی که جمعیت آنان به 

تدریج هین حد خود در تمام طول تاریخ رسیده است و بکمترهم در خانواده و هم در جامعه به 
از  گراواپسظه کار، سست عنصر، تعهد، ناتوان، محافاثر، بیعنوان افرادي منزوي، افسرده، بیبه

 )1379شوند (احمدي، سوي جامعه تلقی می
ن هایی همچون کاهش اعتماد به نفس، نقصاکمبودسالمندان به دالیل متعددي نظیر احساس 

به  فعالیت و تحرك، از دست دادن دوستان و نزدیکان، کاهش استقالل مادي و جسمی، ابتال
نهایی، ناکامی، تمعرض ابتال به افسردگی و اضطراب هستند. ترس از مرگ، احساس  ها، دربیماري

خوابی از عالئم خستگی، استرس، افکار خودکشی، تغییر در الگوي خواب و بی عدم سودمندي،
کند و شود. افسردگی کیفیت زندگی را مختل میاختالل در سالمت روانی سالمندان محسوب می

دهد. آنها به خاطر ضعف جسمانی نسبت به دیگران احساس ناامنی خطر خودکشی را افزایش می
 )1394دهند (براتچی و همکاران، حضور در اجتماع ترجیح میکرده و دوري گزیدن را بر 



 
 
 
 
 
 

 ٥٧                                                                              ساملندان و خدمات اجمتاعی در ایران  

 
 

و  عیاجتما اقتصادي، عرصه در را عمیقی هايچالش ،جمعیت شدن پیر که بپذیریم باید پس
است.  مربوطه يساختارها تغییر در ایجاد نیازمند آنها با مقابله که آوردمی وجودهب بهداشتی

 انفجاري شرایط از یجمعیتتحوالت  حاضر حال در که اي استگونههب، جمعیت کنونی شرایط

 در جسمانی نیازهاي .است داده حالت تغییر پیران افزایش جمعیت بسوي کودکان، جمعیت

 طرفی مسائل آورد. ازمی وجودهب فرد براي هاییو محدودیت داشته فراوانی اهمیت پیري سنین

 همسر، ادند دست و از تنهایی از رس، تفرزندان از دوري بازنشستگی، مانند پیري از ناشی روانی

 باعث  ...و خواب تغییرات پیري، از ناشی و عملکردي ظاهري اتتغییر درآمد، دادن منبع دست از

 التمشک با و همراه شده سالمند در نبودن و مفید عدم کارایی و احساس و افسردگی اضطراب

 تحوالت مجموع شود. درمی آنان کم اجتماعی و روابط کرده گیرگوشه را فرد دوره این در جسمی

 دلیل به ممکن است شخص سالمندي دوره در. آوردمی بوجود گروه این زندگی شیوه در بسیاري

 دیگران مکک به خود اساسی نیازهاي کردن هبرآورد براي ،سنی تغییرات به مربوط هايمحدودیت

 عملی هايفعالیت نیروي شدن کم به منجر طبیعی فیزیولوژیک باشد، زیرا تغییرات احتیاج داشته

 .شودمی انسان بدن وکاهش ظرفیت اعضاي
 

 حقوق سالمندي

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان  20با استناد به اصل 
موازین  در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت

هر  ،اعالمیه حقوق بشر انطباق دارد که ذکر شده است 21اسالمی برخوردارند. این موضوع با بند 
شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. این بند بسیار با اهمیت 
براي حقوق سالمندان است که در دسترسی و بهره مندي از خدمات عمومی با مشکالت اجرایی 

این اعالمیه تأکید دارد هر انسانی سزاوار  25و حتی حقوقی مواجه هستند. از سوي دیگر ماده 
از قبیل تأمین اش یک زندگی با استانداردهاي قابل قبول براي تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده

چنین حق دارد که ي پزشکی و خدمات اجتماعی است و همهاخوراك، پوشاك، مسکن، مراقبت
گی، سالمندي و فقدان منابع تأمین معاش از تأمین مواقع بیکاري، بیماري، نقص عضو، بیوه در

قانون اساسی جمهوري اسالمی  29). در اصل 1395مند گردد (انتظاري و انتظاري، اجتماعی بهره
ایران در تأمین حقوق سالمندان ذکر شده که برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 

، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات افتادگیاري، پیري، از کاربیک
همگانی و دولت مکلف  ،ستا صورت بیمه و غیره حقیي پزشکی بههابهداشتی و درمانی و مراقبت
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ي مالی فوق هااست طبق قوانین از محل درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت
). بر همین اساس مجمع 1395ک یک افراد کشور تأمین نماید (انتظاري و انتظاري، را براي ی

اصولی را تحت  1991دسامبر  16مورخ  46/91طی قطعنامه شماره  ،عمومی سازمان ملل متحد
 هابراي حمایت از سالمندان مقرر نمود و از دولت» اصول ملل متحد براي سالمندان«عنوان 

). در این 1395ي ملی خود بگنجانند (انتظاري و انتظاري، هارا در برنامه هادرخواست کرد تا آن
راستا ایران نیز اجراي گسترده طرح توانمندسازي سالمندان در شبکه شهري و روستایی را به 
منظور آموزش شیوه زندگی سالم در تمامی ابعاد و سازگاري سالمند با دوران سالمندي و نهایتاً 

و تأکید دارد در اجراي این  و موفق تدوین و ارائه نموده ه یک زندگی سالمیابی سالمند بدست
، مؤسسات خیریه امور سالمندان، مراکز روزانه هاNGOي هاتوان از پتانسیلبرنامه نیز می

 بهره گرفت CBRي مشاوره توانبخشی و ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه هاسالمندان، کلینیک
 ). 1395(انتظاري و انتظاري، 

 مودهن اندازي در کشور راه سالمندان حقوق تحقق براي مختلفی يهاطرح سالمندان ملی شوراي
 در سالمندان تکریم برنامه سالمندي، موضوع با سنجش عدالت طرح به توانمی که است

 طرح ن،سالمندا بیمه مراقبتی بسته طراحی سالمندان، در سالم زندگی شیوه دولتی، يهادستگاه
 با شورا يهاطرح ینمهمتر از یکی . نمود اشاره ... و توانپزشکی و روزانه توانبخشی امور دفتر

 استانی، کشوري، شعب تمامی در که است» دولتی يهادستگاه در سالمندان تکریم«عنوان 
 سیدستر سهولت و فیزیکی سازيمناسب لزوم ي تابعه،هادستگاه اجرایی واحدهاي و شهرستانی
 رفع ناسب،م ي بهداشتیهاسرویس رمپ، ایجاد باالبر، و آسانسور تعبیه نظیر معلوالن و سالمندان

 ستقرارا سالمندان، استراحت نیاز مورد راحت مبلمان واکر، ویلچر و براي مرور و عبور موانع
 کلیه چنینهم. است گرفته قرار مدنظر و . . . همکف طبقات در مراجعه سالمندان مورد واحدهاي

 مجهز بایداي هبیم نظام هايکارگزاري و شعب همچنین و کشور مالی مؤسسات و هابانک شعب
  ).1395ري، (انتظاري و انتظاگردند  ناتوان و سالخورده افراد براي دهی جداگانهنوبت سیستم به

 

 سالمت اجتماعی سالمندان

هرگونه اقدامی جهت پیشبرد اهداف مربوط به سالمت و توسعه سالمندان، خود مستلزم 
بتوان  بیشتراي است که براساس آن سالمت سالمندان را هر چه هاي از پیش تعیین شدهسیاست

آورد و تضمین کرد. از سوي دیگر سالمت اجتماعی، خود زمینه توسعه اجتماعی را فراهم می
شود. یتاً بهبود در وضعیت عمومی سالمندان را در ابعاد مختلف موجب میتوسعه اجتماعی نها
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هایی که از آن طریق زمینه سالمت اجتماعی فراهم شود، ها و برنامهبنابراین اجرایی کردن طرح
و همچنین رفاه عمومی آنها  بیشتربه سالمت سالمندان و بهبود وضعیت عمومی آنها و طول عمر 

نین نظارت بر خانواده، رفاه اجتماعی، موقعیت مالی و چکند. همی کمک میدر این دوره از زندگ
 )1389نماید. (شیخی، آنان کمک می بیشترامنیت عمومی سالمندان به سالمت هر چه 

 شرایط برخی بر المنديس دوران دارد که رفتارگوبریوم به نقل از میشارا و همکاران بیان می
 تنها نه کند،می زندگی آن در سالمند که محیطی واقع دارد. در بستگی اجتماعی و بیولوژیکی

 عرضه اد مسنافر به که مشاغلی و مادي نوع از موانعی بلکه، گیردمی بر در را اجتماعی بافت
 تأثیر مسن فرد تفعالی سطح بر مهم عامل سه نظریه این براساس .شودمی را نیز شامل، گرددمی
 بسیاري زیرا ست،ا مهمی عامل سالمتی اجتماعی. هايپشتیبانی مالی، اوضاع سالمتی، :گذاردمی
 هستند. ناتوان سازد،می محدود را آنها هايفعالیت که مزمن هاییبیماري علت به سالمندان از

 فرادا از زیادي تعداد که معناست بدان این ست.ا دیگري کننده محدود عامل اقتصادي موقعیت
 اجتماعی هايپشتیبان وجود .دارند قرار زیادي محدودیت در ناچیز خاطر درآمدهاي به مسن
 طور د. بهدارن فعالیت سطح در مهمی سهم اجتماعی، روابط دوستان، خانواده، زن، یا شوهر مانند

 اثر و دبگذار تأثیر فعالیت درجه بر قادر هستند تا ،شوندمی ناشی محیط از که کلی، عواملی
 ).1394باشند (بذرافشان،  داشته سالخوردگیدوران  بر نامساعدي

ارتقاء  هاينامهبر دیگر، عبارتنیست. به عمر سنوات افزایش صرفًا سالمت، ارتقاء هايبرنامه هدف
 زندگی، به امید اتسنو افزایش با همراه بلکه پردازند،نمی زندگی کمیت افزایش به تنها سالمت

 از سیاريب در زندگی به امید افزایش به دلیل امروزههستند.  نیز زندگی کیفیت افزایش خواهان

 حمطر انسانی جوامع در اساسی چالش یک عنوان به سالمندان زندگی کیفیت جهان، کشورهاي
 مستعد را آنها دیگر عوامل از تربیش که ستتحرکیبی سالمندان براي ین تهدیدبزرگتراست. 

) سالمت سالمندان به بسیاري از 2002بوش (ه ). به گفت1394کند (محمدي و منعم، می بیماري
ط، عوامل مانند تغذیه، حفاظت از حقوق اقتصادي، نظارت بر حقوق شهروندي، اسکان و محی

گی آنان، بستگی خانواده، رفاه اجتماعی، امنیت درآمد، نظارت بر استفاده از دخانیات در سراسر زند
 ).1389المت سالمندان است (شیخی، داشته و بهبود هریک از عوامل، اقدامی مؤثر براي س

 هايمورد فعالیت در که شودمی مشارکت افزایش به منجر سالمتی فاکتورهاي بودن باال واقع در

 شرایط و اقتصادي و اجتماعی موقعیت جنسیت، چون عواملی این بر کند. عالوهمی صدق فیزیکی

). فراهم کردن تغذیه مناسب 1394دارند (محمدي و منعم،  تأثیر افراد فعالیت میزان بر زندگی
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صورت سالمندان را به بیشتردر تمامی سنین سالمندي نیز به عنوان سیاستی مؤثر، سالمت هرچه 
 ).1389دارد (شیخی، پایدار نگه می

 نقش بدنی هايفعالیت انجام که نمودند بیان خود تحقیق در )،1393همکاران ( و پیرا چمن

 ).1394سالمندان دارد (محمدي و منعم،  فراغت اوقات گذران از رضایت میزان در مهمی
هاي جسمی و فراهم آوردن امکانات ورزشی سالمندان در تمامی طور نظارت بر فعالیتهمین

 )1389 تا حد زیادي در تقویت اتکا به نفس آنها مؤثر خواهد بود. (شیخی، ،مقاطع سنی آنها

 

 سبک زندگی و سالمندي

 اب زندگی« یکم و بیست قرن در اصلی چالش وبود » زنده ماندن« بیستم قرن در اصلی چالش
سال و افراد سبک زندگی و سالمت روانی در میان افراد میان بین ارتباطاست. » بهتر کیفیت
شود. می سالمندان روانی سالمت ارتقاي باعث ،سالم زندگی سبک که بود آن از حاکی ،سالمند

 )1394منعم، (محمدي و 
 که است انسان زندگی تکامل مراحل از ) سالمندي یکی1380زادگان و باقرپور (به نقل مهدي

 دیگر ونچهم نیز مرحله این در رشد آهنگ .پذیردمی صورت آن در آدمی رشد تحوالت آخرین

 تغییرات ینپیچیده است. ا شناختیزیستی روان تحوالت و تغییر و هاویژگی زندگی داراي مراحل

در  فرد ردعملک شیوه و رفتار و کلی شخصیت طور به و هاارزش اعتقادات، احساسات، افکار، بر
 مرحله عنوانبه دوره این از شناسانروان ،گوید) می1999زارد (ها است. تأثیرگذار دیگران مقابل

 کرد. اهندخو تجربه را آن مرور به انسانی جامعه افراد يهمه که اندکرده یاد عمر سوم
 آن در که ستا حیاتی پدیده سن و این یک رفتن باالیعنی ) پیري 2002به گفته هویمان (

 پیري ) معتقد است گرچه2004دهد. تسیائی ال (می بدن رخ در روانی و فیزیولوژیکی تغییرات

 هايفعالیت کرده و بر محدود را ذهنی و جسمی فعالیت ولی نیست، پاتولوژیک عارضه یک

گذارد. مطالعات هلسترون و پیرسون می تأثیر فرد اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، روانی، جسمانی،
دهد با افزایش سن در سالمندان، کیفیت زندگی آنان نیز کاهش نشان می 2004لبري در ها و

 )1394یابد (قریشی، می
 باعث که باشدمی روانی تدریجی افسردگی معنی به روانی و روحی بعد از سالمندي مفهوم

مشکالت روانی در  .یابد کاهش بودن مفید احساس و نفس به اعتماد و شادابی و طراوت ،شودمی
 کاهش اضطراب، مانند افسردگی، اختالالتی شود،می مشاهده سالمندان به درجات مختلف

 ،زادهاست. به گفته پهلوان مشکالت این جمله از اجتماعی انزواي و تنهایی احساس حافظه،
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 نقش افراد روانی سالمت یا روانی آشفتگی در است ممکن ... خانواده و اعضاي و اقتصاد مسکن،

به هر میزان که اهمیت نسبی اشخاص ).  1394پور و همکاران، باشند (والی داشته بااهمیتی
کند باشد، به همان میزان افکار، حاالت روانی و رفتارهاي آنان اهمیت پیدا می بیشترسالخورده 
 ). 1379(بهمنی، 

 خانواده بعد ست،تکنولوژي گسترش پیامد و آمد پدید زندگی ينحوه در که تغییراتی اثر در
 کردندمی زندگی مه با افراد تمام معموالً کهي گسترده خانواده نوع از آن شکل و شده کوچک

 اثر در .تاس شده تبدیل است، فرزندان و مادر و پدر از متشکل که ايهستهاي هخانواد به

 مشکالت ثرا در و است شده افزودهها آپارتمان تعداد بر و یافته تغییر زندگی ينحوه ،ینینششهر

 والدین از دارينگه وظیفه کهافرادي  اکثریت که طوريبه است، باال رفته زندگی يهزینه اقتصادي

 به دیگر طرف و از شدند خانه از خارج در کار به مجبور ،داشتند عهده به را منزل سالمند، در

 ادامه ودخ زندگی به خانواده در که سالمندانیاز  تعداد آن تکنولوژیکی، هايپیشرفت دلیل

 تهیه خرید، و آمد، رفت قبیل از خود روزانه کارهاي انجام سن براي بودن باال دالیل به ،دهندمی

 نوشتن و دنخوان از سواد برخورداري عدم همچنین و داشته دارينگه و مراقبت به نیاز .... و غذا

 پیوندهاي یگرد طرف باشد. ازمی و دیگران فرزندانشان به وابستگی عامل یک آنان اغلب در

 توجه و انسالمند به احترام اما .است داده دست از را خود استحکام وابستگی خانواده، و عاطفی

 باستان عهد یانایران که طوري به .است بوده مرسوم و متداول قدیم از ایرانیان ما میان در آنها به

 جشن سال در را مشخصی روز، سالخوردگان از سپاسگذاري و بزرگداشت اداي احترام، براي

 از نیز ما ادبیات در همچنینخواندند. پاك می روان و معنویات اخالقیات، روز را آن و گرفتندمی

(بذرافشان، شود. می برده نام فرهیخته و دانا مرد مغان، پیر طریقت، پیر هاينام به سالمندان
1394( 

کنند، مراقبت میتوانند در شرایطی که والدین کودکان در خارج از خانه کار میوالدین بزرگ 
» نسل سوم«ه نسبت به سالمت و رفااي هدهندگان اولیه براي کودکان باشند و منبع کمک فزایند

 هارند، پدر بزرگباشند و در شرایطی که بسیاري از والدین به کار و فعالیت خارج از خانه اشتغال دا
 )1393آیند. (شیخی، میبه حساب  هامنبع مهم دانش، تجربه و سرپرستی براي نوه هاو مادر بزرگ

ي اسالمی که پایبند به اعتقادات دینی و فرهنگی در کشورهاي در حال توسعه و باالخص کشورها
اما وضع زندگی ماشینی،  ،شودهستند، سالخوردگی هنوز هم جزء مشکالت جمعیتی محسوب نمی

ها هاي متعدد از روستا و شهرهاي کوچک به بزرگ، کوچک شدن مساحت و فضاي خانهمهاجرت
، موجب کمتر، جدا زیستی و اوالد و شاغل شدن زن و مرد در بیرون از خانه براي امرار معاش
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اي انزواي اجتماعی سالمندان و اختالالت روانی و رفتاري آنان شده است. تکنولوژي مدرن عالقه
هاي نسل جوان است و چون جوانان هر به سالمند ندارد. صنعت جدید نیازمند دانش و مهارت

 ،مانند. به بیان دیگرباقی میدر نتیجه سالمندان تنها  ،شوندروزه جذب شهرهاي پر جمعیت می
سالمندان محکومین غیر فعال و شکننده تکنولوژي جدید هستند  ،گویدامروزه سازمان ملل می

 )1379(بهمنی، 
انه دار خگوید عدم تأمین نیازهاي خاص سالمندان به ویژه سالمندان می) 1378بوستان آبادي (

شود مید، موجب و آنان که دچار فقر مالی بوده و امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب در اختیار ندارن
یري همراه خاین دوره از زندگی آنها که باید با شادمانی، احساس موفقیت از زندگی و عاقبت به 

ستی و ناامیدي از موارد با تنهایی و از کارافتادگی، معلولیت، بیماري، بی سرپرباشد، در بسیاري 
 )1393قرین شود. (شیخی، 

 سالمند تحرم و ارزش بر تأکید که حمایتی هايبرنامه اجراي با است ضروري و مهم بنابراین

 هايسرمایه ینا به دادن بها و اجتماعی و اقتصادي روانی، بهداشتی، پزشکی، هايدارد، در زمینه

 متن هب را سالمندان بازگشت شرایط اند، بوده کشور پویایی و تحول موجب گذشته در که پنهان

 ).1394(بذرافشان،  کنیم فراهم جامعه
تري دارند، تدابیري اتخاذ شده و به امروزه در اغلب کشورهایی که به امور سالمندان توجه دقیق

زنشستگی را تا براي آنان کار و فعالیت ایجاد شده و مسأله باتناسب عالیق و توانمندي سالمندان، 
اند. به عنوان مثال مشاغلی زمانی که خود فرد میل و توان به کار داشته باشد، به تعویق انداخته

ها، ورود و خروج کارکنان، ها، کتابخانهها، موزهها، نمایشگاهچون انتقال تجربه، مسئولیت پارك
باشد. در کشورهاي مایی، پخش بلیط یا کوپن غذا و . . . مختص سالمندان میامور مشاوره و راهن

ا حفظ شرایط سال در حالت اشتغال قرار دارند؛ البته ب 65اروپایی قریب به دو سوم مردان باالي 
 ).1379اي چند روز (بهمنی، خاص از جمله ساعت کار محدود روزانه و یا هفته

 روانی فشارهاي و اضطراب ایجاد استرس، در تواندمی زندگی ) سبک1391به اعتقاد علی زاده (

 و بمانند سالم کند که کمک افراد به تواندمی زندگی، سبک هايمؤلفه بهبود و باشد، گذار تأثیر
 نقش افسردگی و از استرس پیشگیري و فرد شادمانی در و بیایند کنار روزمره هاياسترس با

 یافته، توسعه کشورهاي در موجود شواهد اساس ) بر2007لی (باشد. بنابر گفته  مؤثري داشته

 است، نامطلوب خاص رفتارهاي و لمسانا زندگی سبک نتیجه ،و میرها مرگ از بسیاري علت

 هستند. در قبیل این از حوادث و مواد مصرف استرس زیاد، نکردن، ورزش ناسالم،یی غذا الگوي

 سالمت ارتقاء آن ارتقاء که اصلی بهداشت هايشاخص از یکی عنوان به زندگی سبک حاضر حال



 
 
 
 
 
 

 ٦٣                                                                              ساملندان و خدمات اجمتاعی در ایران  

 
 

 عوامل از ) یکی1388پور (باشد. علیمی بهداشتی متخصصین توجه مورد، داشت خواهد پی در را

) 1991د. والتز (دانمی اجتماعی حمایت را انسانسالمت  اجتماعی بعد کننده تعیین اجتماعی
 اجتماعی حمایت از که(به ویژه سالمندانی)  اشخاصی روانی، فشار افزایش در هنگام ،داردبیان می

 رویدادهاي از صحیح درك افزایش با حمایت اجتماعی و شوندمی افسرده کمتر هستند، برخوردار

). کیفیت 1394(انوري و همکاران،  شودمی روانی فشار تاثیر کاهش باعث درونی، زاياسترس
و زندگی  بیشتر، لذت بیشتر، امنیت بیشتر، رضایت بیشترزندگی یعنی آنچه که موجبات سالمتی 

زمانی  ،کنند) بیان می1998). رو و کان (1393آورد (شیخی، میشادتري را براي سالمندان فراهم 
عوامل مختلفی دخیل هستند که از  ،شودکه صحبت از کیفیت زندگی در دوران سالمندي می

روانی و فکري شخص سالمند و از همه  ،فیزیکیتوان به نبود بیماري و سالمت میین آنها مهمتر
 ).1392آهی اندي، ( داشتن تعاملی فعال با زندگی اجتماع و مردم اشاره کرد مهمتر

 

 انتظارات سالمندان

اي را از فضاي شهري طلب ویژه انتظاراتهاي جسمی و سنی خود، دلیل ویژگیسالمندان به
کنند. ممکن است یک فضاي شهري از دید گروهی از افراد اجتماع مناسب و مطلوب و از منظر می

طیف دیگري نامناسب تلقی شود. نکته با اهمیت وجود شرایط برابر جهت استفاده افراد مختلف از 
ي بیشتراعی، نیازمند توجه پذیر اجتمفضاهاي شهري است. سالمندان به عنوان یک گروه آسیب

آنها در فضاي  بیشتردلیل تنوع زیاد این قشر و ضرورت حضور در ایجاد این شرایط برابر هستند. به
تر هاي ایشان، فضاهاي شهري باید در تقویت روابط متقابل و تسهیل حضور فعالشهري و فعالیت

جدي سالمندان در فضاي شهري  ي را ایفا نمایند. حضوربیشترسالمندان در صحنه اجتماع، نقش 
هاي اجتماعی برگرفته از سه نیاز اساسی آنها است: نیاز فیزیولوژي، نیاز رفتاري و نیاز و صحنه

ه کردن آنها، ارتباط مستقیمی با کیفیت فضاهاي برآورداجتماعی. نیاز اجتماعی شکل و میزان 
گیري سالمند از امکانات و شهري دارد. عموماً در تعریف مطلوبیت فضاي شهري در جهت بهره

ها و عدالت اجتماعی، سهولت دسترسی به تجهیزات و خدمات عمومی و ایجاد برابري فرصت
ها دارا تأسیسات مناسب، و امنیت روحی و جسمانی، جایگاه خاصی را نسبت به سایر شاخص

 مشارکت بهداشت، سازيبهینه با سالمند دوستدار شهر یک). 1379هستند (عسگري و رفیعیان، 

 شهر کند. در می ترغیب را فعال سالمندي زندگی سالمندان، کیفیت ارتقاي براي امنیت و

 سالمندان، کلیه براي که شوند می اي ساماندهیگونه به خدمات و ساختار سالمندان، دوستدار

داراي  سالمند دوستدار شهر باشد. یک در دسترس و استفاده قابل ،متفاوت يهاتوانایی و نیازها با
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ي هاسرویس و خوب امنیتی و کیفی شرایط با مناسب جاي در و کافی تعداد به عمومی نیمکت
کافی،  با روشنایی مناسب روهاياست. پیاده سالمندان براي دسترسی قابل و ایمن بهداشتی
 کافی شده رزرو يهاپارکینگ سالمندان، جاییبهجا براي کامل امکانات با عمومی يهاساختمان

 فرهنگ و خوانا و فهم قابل ايگونهبه اطالعات ارائه با رسانیاطالع تابلوهاي براي سالمندان،

 دوستدار شهر شرایط دیگر از ،دانستن خود از جزئی را هاآن و سالمندان به شهروندي احترام

  ).1392شوند (نعمتی و آقابخشی، می محسوب سالمند
 ظاهر هدایا و مالی کمک نظیر ابزاري حمایت منبع ینمهمتر عنوان به همواره خانواده اعضاء

هاي همه خود انتظار دارند تا حمایت سالمندان معموالً از فرزندان). 1394شوند (بذرافشان، می
عی و فرهنگی جانبه را در خصوص آنها اعمال دارند. لیکن در عصر حاضر با توجه به تغییرات اجتما

شود. از این رو سالمندان در جوامع رو به توسعه باید ه نمیبرآوردسریع، چنین انتظاري اغلب 
ولویت مراقبت ولی با این وجود ا ،توسط دیگر بنیادها و نهادها مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند

 ).1389از سالمندان و حمایت از ایشان هنوز هم باید بر عهده فرزندان آنها باشد (شیخی، 
هاي بدنی مورد عالقه، با کاهش وهشی نشان داد که شرکت در فعالیت) در پژ1387خانی (اصالن
هاي ضعف جسمانی به همراه تحصیالت، با کاهش اختالل در کارکرد اجتماعی سالمندان نشانه

نقش مهمی در افزایش  ،دارد. درآمد ماهیانه کم و زندگی تنها یا بدون همسر دارمعنیرابطه 
هاي بدنی نسبتاً منظم و با عالقه و هماهنگ با تمایالت فعالیت افسردگی سالمندان دارد. شرکت در

تواند موجب ارتقاي احساس رضایت از زندگی، کاهش می ،ي جسمانی سالمندانهاو توانایی
اضطراب، بهبود خلق و خوي، شادابی و خوشحالی، کاهش افسردگی، احساس سودمندي، احساس 

یت، ارزیابی بهتر از عملکرد خود و درك بهتر اطمینان از وضع جسمانی، کاهش تنش و عصبان
هاي بدنی و ورزشی متناسب با هاي خود در دوران سالمندي گردد. شرکت در فعالیتتوانمندي

ها و نیازهاي سالمند، با ایجاد شرایط و امکانات الزم براي رفع نیازهاي اقتصادي، سطح توانایی
هاي قاي سطح سالمت عمومی و کاهش بیماريفراغتی و رفاهی، گامی مهم در جهت تأمین و ارت

 افزایش و جمعیت ساختار در تغییر). 1394جسمانی و روانی سالمندان خواهد بود (قریشی، 
 خواهد خدمات و هزینه نیاز مورد بهداشتی ـ درمانی خدمات جامعه، بر تأثیر عمیقی سالمندان،

 فرد آن، طی که است بشر زندگی از حساسی دوران سالمندي). 1394داشت (ایمانی و دیگران، 

 نداشتن و انزوا و تنهایی مزمن، هايبیماري به ابتالء افزایش نظیر ايتهدیدات بالقوه معرض در

 فردي استقالل زیادي در مواقع و ذهنی، جسمی هايلیل ناتوانیدبه و قرارگرفته اجتماعی حمایت

 یابدمی افزایش روانی هايناتوانی ، شیوعسالمندان جمعیت افزایش با عالوه،هشود. بمی تهدید آنان
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 فشارهاي تحت هم اکنون که را اجتماعی و بهداشتی و مراقبتی هايسیستم مهم، مسئله این و

افراد  سالمت وضعیت در مهمی شاخص ،روان سالمت چرا که است، ساخته نگران، هستند مادي
 کیفیت از برخورداري و میزآموفقیت سالمندي به یابیدست در زیادي اهمیت و است سالمند

 عالوه جمعیت سالمندي). 1394دارد (انوري و همکاران،  مختلف جوامع بین سالمندان در زندگی
 داد. با افزایش خواهد افزایش نیز را عمومی بگیريسالمت، شاخص مستمري يهاهزینه افزایش بر

می  افزایش خدمات از آنها استفاده دوره هم طول و بگیرمستمري افراد تعداد هم زندگی، امید
دهد (ایمانی و دیگران، افزایش می را بستري خدمات به نیاز جمعیت یابد. در واقع سالمندي

سالمندان رو به افزایش خواهد بود. با  نسبتتعداد و  امید زندگیبا افزایش طول عمر و ). 1394
رود. در چنین میوجود افزایش ساالنه تورم، موقعیت اقتصادي و مالی سالمندان رو به تضعیف 

آید (شیخی، حساب میشرایطی فراهم کردن تأمین اجتماعی براي این افراد امري حیاتی به
1393 .( 

کنند. یکی مالیات پرداخت می ،ي خدمتهالمندي از تأمین اجتماعی در طول ساافراد براي بهره
مندي از سایر منابع یی که توسط تأمین اجتماعی براي سالمندان باید فراهم شود، بهرههااز برنامه

 ).1392ست (شعاعی و نجاتی، ا مانند بیمه تکمیلی بدون احتساب حقوق دریافتی ،مالی ویژه
 در هابیماري بار بودن باال بگیري،مستمري افزایش شاخص کشور، جمعیت سالمندي باالي شیب

 نديسالم نشده بینینیازهاي پیش و پیامدها و هابیماري زیاد اقتصادي بار دوره سالمندي،
دهنده نشان نمود. مطالعات خواهد زیادي بسیار فشار را متحمل ایران سالمت نظام جمعیت،
 ،اجتماعی رفاه مخارج دلیل افزایشبه، جمعیت سالمندي از ناشی عمومی يهاهزینه افزایش
 هاولتد کسري بودجه افزایش آن متعاقب و کار نیروي وريبهره مالیاتی، کاهش درآمدهاي کاهش

 زومل ید بربا OECDکشورهاي  ارانذسیاستگ ) نشان داد که2011( فیلیپسون می باشد. مطالعه
(ایمانی  نمایند تمرکز دموگرافیکیتغییرات  از ناشی عمومی يهاهزینه مدیریت و کنترل به توجه

 ).1394و دیگران، 
 کردن طوالنی تنها کند،می خاصی توجه آن به امروزي بهداشتی و انسانی علوم دانش که آنچه

 آرامش نهایت در انسان عمر اضافی هايسال که داشت توجه باید بلکه بشر نیست، زندگی دوران

 آن روانی بعد ،سالمندان سالمت مهم هايحوزه از یکی گردد. سپري وروانی جسمی و سالمت

 آنان در اضطراب و استرس نظیر اختالالتی از گیريپیش و آن به توجه خاص نیازمند که است

 تا 21 حدود و بوده پذیرآسیب بسیار روانی جهت سالمت از سالمندان متعددي دالیل است. به

 اختالالت سن افزایش دهه با هر کهطوري به ،دارند مهمی روانی مشکالت مسن افراد درصد 31
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 سالمندي دوره شایع مسئله یک نیزرا  ) اضطراب1388یابد. علی پور (می افزایش افسردگی
 سالمندان عبارتیباشد. بهمی هاناتوانایی و کمبودها احساس انواع از مملو دوره زیرا این ،داندمی

 کاهش نزدیکان، و دوستان دادن دست از تحرك، و فعالیت نفس، نقصان به اعتماد کاهش علت به

 اضطراب و استرس افسردگی، معرض در هاي مزمنبیماري به ابتال و جسمانی و مادي استقالل

 از را خود تمرکز تدریجهب بهداشتی نوین هايمراقبت )2005دارند. به گفته لی ( قرار يبیشتر

 ارتقاء تري نظیروسیع هايگستره سمت به سالمتی پیامد عنوان به و میر مرگ میزان بررسی

موازات ) به 1391نقل تقدیسی ( است. به داده تغییر زندگی کیفیت و زندگی سبک سالمت،
 دست از اجتماعی، يهاشبکه کاهش افراد این از بسیاري براي سالمندان، جمعیت نسبی افزایش

 تبدیل بزرگ چالشی به را سالم زندگی سبک جسمی، حفظ و ذهنی و بیماري نزدیکان دادن

). با افزایش نیازهاي سالمندان به لحاظ هنجارها و فرهنگ، 1394است (انوري و همکاران،  کرده
 حفظ) 1387به گفته رسول زاده ( ).1393شوند (شیخی، به فرزندان خود متکی می بیشترایشان 

 از حمایت و زندگی يدوره طول در آنان سالمت و بهداشت به توجه مستلزم سالمندان سالمت

 و اجتماعی فرهنگی، شغلی، هايمشارکت انواع با که است آنان زندگی يشیوه تغییر در
پذیرد (انوري و همکاران، می صورت مناسب زیست محیط از منديبهره چنینهم بخشیتوان

سر سالمتی در دوره سالمندي تا حدود بسیاري به محیط اجتماعی که فرد در آن به). 1394
 ).1392مرتبط است (آهی اندي، برد می

 

 نتیجه گیري
با توجه به میزان شاخص امید زندگی در میان سالمندان، بایستی خدمات اجتماعی مناسب و 

ي اجتماعی و دولتی به ایشان ارائه گردد. هاو گروه هادرخور منزلت و شأن ایشان از سوي سازمان
گاهی در عزلت و انزوا فرو  ،اندر از تجربهشود تا این بزرگان که سرشاسالمندي باعث می دوران

ایشان، کاري کنیم که زندگی روند. به همین منظور الزم است تا با باال بردن سطح کیفیت 
سالمندان احساس تنهایی و انزوا نداشته باشند و با در نظر گرفتن منزلت ایشان در محیط زندگی، 

ي ایشان در نظر گرفته شود (بذرافشان، هاي اقتصادي و اجتماعی متناسب با تواناییهافعالیت
ي وابسته به هاصورت ناظر افتخاري در نهادها و سازمانگیري از تجارب سالمندان بهبهره). 1394

یی هاگیري از نیروي کار سالمندان در فعالیتمدیریت شهري در شهر دوستدار سالمند و بهره
ي ورزشی، باز هاپل عابر مکانیزه و زمینمانند نگهداري امکانات و تأسیسات شهري از قبیل 

بهره و بدون بهره براي کسب و کار دوره سالمندي در شهر دوستدار پرداخت تسهیالت مالی کم
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ست که با توجه ي منزلت از جمله موارديهاپرداخت تسهیالت متنوع و مستمر به کارت ،سالمند
ري از تجارب ارزنده آنان، از انزواي شود تا ضمن برخوردابه شأن و منزلت سالمندان، باعث می

یی هاچنین الزم است که سازمانهم). 1392عمل آید (نعمتی و آقابخشی، ایشان نیز جلوگیري به
مانند بهزیستی امکانات مناسبی را براي تأمین دارو و بهداشت دوران سالمندي در نظر بگیرند. از 

یی مانند تربیت بدنی، هام است که سازمانطرفی براي بهتر بودن شرایط جسمانی سالمندان، الز
ي مناسب با دوران سالمندي را به ایشان آموزش داده و زمان خاصی از شبانه روز را براي هاورزش

در نظر گرفته و مربیان کارآزموده را براي  هاي عمومی مانند پاركهاورزش کردن ایشان در مکان
 کار گیرند.هوري ایشان ببهره

ل مؤثر بر کیفیت زندگی طور کلی عوامدارد که بهبیان می ،به نقل از بوند و کونر )2011هیوجز (
 شرح زیر است: سالمندان به

 دارد.رضایت فردي: یعنی کیفیت عمومی زندگی سالمند که خود شخص سالمند اظهار می
 یطعوامل محیطی فیزیکی شامل استاندارد مسکن، نهادینه کردن ترتیبات زندگی، کنترل مح

اوقات  دسترسی به تسهیالتی نظیر فروشگاه و مراکز حمل و نقل عمومی، اماکنی براي گذراندن
 فراغت.

هاي خانواده و اجتماع (به ویژه عاطفی)، سطوح ها و حمایتعوامل محیط اجتماعی شامل شبکه
 هاي رسمی و غیررسمی.سازمان هاي تفریحی، ارتباط بافعالیت

 مل درآمد و ثروت، تغذیه مناسب.عوامل اجتماعی و اقتصادي شا
 عوامل فرهنگی شامل سن، جنسیت، قومیت، پیشینه مذهبی و طبقه اجتماعی.

 عوامل وضعیت سالمتی شامل بهزیستی و سالمت فیزیکی، توانایی عملکرد و سالمت روان.
 عوامل شخصیتی شامل بهزیستی روانی و روحی، رضایت از زندگی و شادکامی، احساس شخصی

 خود (خودباوري و هویت فردي).درباره 
افشان، گیري، و توانایی کنترل محیط پیرامون (بذرعوامل استقالل فردي شامل توانایی تصمیم

1394.( 
 هاي زیر را پیشنهاد نمود:توان روشمی ،تأمین و حفظ سالمت سالمندان براي

عی، فرهنگی، تفریحی هاي اجتماگري، برنامهمراکزي که خدمات مختلفی از قبیل غربالایجاد ـ 1
 و آموزشی به سالمندان فعال و مستقل در جامعه ارائه داد.

شستشوي  خدمات داخل خانه توسط افراد نیکوکار مانند تمیزکاري، پخت و پز، خرید وارائه ـ 2
 لباس.
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کمیته  خدمات تعمیراتی مانند کمک براي تعمیرات و بازسازي منزل از طریق مساجد،ارائه ـ 3
 ها و افراد نیکوکار.ها، شورایاريمنامداد، انج

 ت سالمند.پرسی مداوم براي اطالع از وضعیخدمات تلفنی مانند مراقبت تلفنی و احوالارائه ـ 4
اعضاي  جهت در اختیار گذاشتن فرصت براي ،ـ توانمندسازي و همراه بودن با افراد خانواده5

 ).1394خانواده (براتچی و همکاران، 
هایی نظیر جشنواره آرامش روانی سالمندان و پر کردن اوقات فراغت ایشان برنامهـ براي حفظ 6

اوم با ویژه سالمندان در سطح مناطق، تورهاي گردشگري سالمندي، برگزاري مراسم مذهبی و مد
 ).1394هاي منظم انجام گیرد (قریشی، برنامه

 . مخصوص براي سالمندانـ داشتن پزشک مخصوص سالمندان و پرستار سالمندان و خدمتکار 7
زش ـ حمایت هیجانی شامل آمو1ـ حمایت اجتماعی از سالمندان در ابعاد مختلف از جمله 8

ن در ـ حمایت شبکه اجتماعی از طریق عضو شد2کمک گرفتن از دیگران به هنگام فشار روانی 
و به  ـ حمایت عزت نفس که خود را باور کنند3هاي اجتماعی و فراموش کردن مشکالت شبکه

ي ارائه اطالعات مختلف در ـ حمایت اطالعاتی برا4دارند اي ههاي ویژدیگران بقبوالنند که قابلیت
 ).1395مواجهه با فشار رویدادها (انتظاري و انتظاري، 

ز زنان و سال اعم ا 60ي اجتماعی و بازنشستگی براي کلیه افراد باالي هاـ فراگیر شدن بیمه9
. در این از بسترهاي مناسب براي حمایت از سالمندان را فراهم نماید تواند یکیکه می ،مردان

م هستند، سیاست منبع عظیم خانواده و قدرت فراگیر سایر نهادهاي سنتی که عمدتاً غیردولتی ه
ین هزینه، کمترتوان با گیري از آن میتوانند امکانات بسیار وسیعی را فراهم نمایند که با بهرهمی

در این  صورت پایدار و رو به رشدلمندان کل کشور را در حدي قابل قبول و بهکیفیت زندگی سا
 ).1385ي آینده مشاهده کرد (سام آرام و امین آقایی، هانسل و نسل
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بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتخاب نام در شهر 

 اجتماعیاصفهان با تأکید بر طبقات 

  1اصغر محمدي
 2زینب ابراهیمی درچه 

 3علی سیف زاده 
 

 چکیده
اجتماعی و فرهنگی در  یند تغییراتافر دهندهنشان تواندیم ،ي افرادهانام و تحولروند تغییر 

ام گزینی رخ تغییراتی در فرهنگ نام و ن شده است،باعث فرایند تغییرات  .نظام اجتماعی باشد
ین اتأثیر گذاشته و منطقه مناسبی جهت بررسی این پدیده  دهد که در شهر اصفهان نیز

 1394اول سال  ماههدر سهرئیس خانواده که  ،. جامعه آماري این تحقیقباشدیمتحوالت 
آوردن  به دستي برا .شدبایمنفر  3015تعداد کل این افراد  باشد.می ،اندشدهصاحب فرزند 

ه بر اساس ي استفاده شد. حجم نموناچندمرحلهي اخوشهي ریگنمونهنمونه معرف، از روش 
باخ محاسبه از طریق ضریب آلفاي کرون نامهپرسشیی روا ،باشدمی نفر 340فرمول کوکران 

ي هاافتهی ست.بوده ا 70/0باالتر از  درمجموعنیز  هافیطسایر  بیضر بود. 78/0 شد و نتیجه
هاي جمعی جدید، رسانه هاي مذهبی،متغیرهاي نگرش تحقیق نشانگر رابطه معنادار بین

رش اقتصادي خانواده، اشتغال مادر، گست گاهیپا گسترش تحصیالت، گسترش مد اجتماعی،
هاي تاریخی (انقالب، جنگ، سازندگی، اصالحات) با تغییر گرایش انتخاب فرهنگ غربی، دوره

 هاي اجتماعی است.ن در طبقات و گروهنام فرزندا
  

 : تغییر گرایش، انتخاب نام، عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی.واژگان کلیدي
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 مقدمه

یی که هاورشی وجود باو داراي فرهنگی غنی و پویا است که  هاي کهن بشريایران یکی از تمدن
وه خود همواره در طول تاریخ از جانب بیگانگان به این سرزمین شده است همچنان اصالت و شک

هی الزم زیبا نشان دهد. داشتن آگا شکلیرا حفظ کرده و توانسته ادبیات و فرهنگ خود را به 
 ریارناپذانکي شناخت بهتر در این انتخاب ضرورتی هاکیتکنجهت انتخاب نام و تجهیز شدن به 

 بخشنتیزه ککه نامی بر فرزندان برگزیده شود  رسدیمبنابراین، منطقی و عاقالنه به نظر است؛ 
رزانی اوجود فرد بوده و آرامش روانی و احساس رضایتمندي را در تمام مراحل زندگی به شخص 

ثرات ذاشت. این اخواهد گ جاي را بریناپذجبراناین مهم تحقق نیابد اثرات منفی و  چنانچه دارد.
 بلکه ممکن است متوجه خانواده نیز گردد. شودینممنفی تنها متوجه خود شخص 

 مادر، و پدراست که شامل تحصیالت  فرهنگیانتخاب نام داراي ابعاد اجتماعی و  در این پژوهش،
 اجتماعی، شهر و روستا)، هنجارهايمادر (تولد پدر و  محل بودن و نبودن مادر، شاغل پدر، شغل
نیاکان و  ی و بزرگداشتدوستهنیم ،مذهبیاجتماعی، تعداد و جنسیت فرزندان، اعتقادات  سنن

و  قشرها ،بقاتدر طکه افراد  ردیقرار گ مدنظر. باید این نکته باشدیمبزرگان و تغییرات اجتماعی 
ان تودر حال حاضر می باشندیم فرزند خودانتخاب نام براي  هاي اجتماعی مختلف ناگزیر بهگروه

برشمرد. با عنایت به چنین اهمیتی  گذارينامهاي مردم در در سلیقه رییتغ مهمترین چالش را،
  ي انتخاب نام تأثیرگذار است؟هاشیگرارسد که چه عواملی در تغییر این سؤال به ذهن می

ي اسناد شهر همدان را در دو مرحله به سه مقوله نامهاشده در ثبت ) اسامی ثبت4: 1992حبیبی(
ي براي الهیوسرا  هاناماسالمی، عربی، غیر اسالمی و فارسی تقسیم کرده است. از آنجایی که او 

، از متغیر نواحی نامها، براي بررسی داندیم کنندگانانتخاب هايارزشدستیابی به نگرش و 
تایج تحقیقات بیانگر ناست. اجتماعی استفاده کرده –شاخص پایگاه اقتصادي  عنوانبه احوالثبت

بیشتر  مراتب بهاین مسئله بود که محبوبیت اسامی اسالمی در میان اهالی ناحیه داراي درآمد کم 
 از اهالی داراي درآمد باال است. 

ي فرهنگی موجود هاشیگراهمه  کنندهمنعکسي حبیبی بنددسته) معتقد است 38: 1376عبدي(
رفتن متغیرهایی چون: جنسیت، حوزه دریافت شناسنامه، تاریخ در ایران نیست. وي با در نظر گ

در میان دو نسل افراد ساکن شهر تهران  هانامتولد والدین به بررسی روند تغییر  خیو تارتولد و نام 
ي خود در نظر بندطبقهکه عبدي در  متعدديمقوالت  رغمبهمعتقد است  زادهرجب اما. پردازدیم

را  هامنادهد. او نیست و تمام اسامی را تحت پوشش قرار نمی مانع و جامعي وي بندمقولهگرفته، 
است. هدف تحقیق حاضر،  تقسیم کرده ریشه به چهار مقوله (فارسی، عربی، غربی، ترکی) برحسب



 
 
 
 
 
 

 ٧٣                           بر تغییر انتخاب �م در هشر اصفهان...         برریس عوامل موثر 

 
 

هاي اجتماعی در شهر بررسی عوامل مؤثر بر تغییر گرایش انتخاب نام در طبقات، قشرها و گروه
 اصفهان است.

 
 بانی نظري تحقیقم

 دیدگاه دین اسالم
ز مبدأ تا ا یمسائل زندگ نیزتریبرنامه و دستورالعمل داشته، ر یهمه شئون زندگ يبرا اسالمدین 

 .استمودهرا سفارش ن کویمعاد را با معارف بلند خود پوشش داده و قبل از والدت انتخاب نام ن
 شیبهتر است پ کند،یسفارش م دارد تا آنجا که يادیز تیاسالم، اهم یتیگذاري در نظام تربنام

 ینید تیترب يبرا هیاول يهااز قدم کویانتخاب نام ن .انتخاب شود شیبرا ییکویاز والدت فرزند، نام ن
امام . ان استهمراه فرزند انس عمر امر باشد و تا آخر نیراه گشا در ا تواندیو م شودیمحسوب م
سْمِهِ ا نُیلِوَالِدَتِهِ وَ تَحْسِ ارُهُ یَثُ خِصَالٍ اْختِوَالِدِِه ثََلا ی: تَجُِب لِلْوَلَدِ عَلَ ندیفرمای) مالسالمهیصادق (عل
 کویانتخاب کند، نام ن شیابر یدارد: مادر خوب پدرش: فرزند سه حق بر گردن بِهیتَأْدِ یفِ وَ الْمُبَالَغَۀُ

 »او بکوشد. تیبر او بگذارد و در ترب
باشند، تأکید  اسالمی لیو فرهنگ اص امیکه حامل پ ییهاگذاري به اسمدر اسالم به نام ن،یبنابرا 

خداوند باشند، مانند عبداهللا،  یهستند که دربردارنده بندگ ییهاآنها، نام نیاست و بهترشده
 نیکه بهتر شودیم رشو امامان معصوم (ع) سفا امبرانیآن، نام پ از عبدالرحمن و مانند آن و بعد

را امر فرموده و  شیکویهاي نارتباط با خداوند و خواندن او به نام میقرآن کر. آنها نام محمد است
مورد  زنندیناپسند او را صدا م يهاو با خطاب ندینماینم تیکه احترام خداوند را رعا یکسان

خداست  يو برا«  دیفرمایسفارش نموده است و م نیاز آنان را به مؤمن ينکوهش قرار داده و دور
 کنندیم فیهاي خداوند را تحرکه نام یو از کسان دیبخوانها خدا را نام نیپس با ا ستهیاهاي شنام

(سوره مبارکه اعراف » .رسندیم دهندیکه انجام م یاعمال يبه جزا يزودبه آنان د،یکن يریگکناره
  )180 هیآ

 
 شناسیهاي مردمنظریه
و برخورداري  کندیمشناسان بر این باورند که بخشی از هویت هر انسانی در نام او تجلی پیدا مردم

افرادي که نام خوب و نیکو و  کهيطوربهاست  مؤثرافراد  نفس به اعتماداز نام مناسب در افزایش 
 برعکسو  کنندیمعلمی و دینی دارند احساس افتخار و غرور  ي بزرگهاتیشخصمنتسب به 

ي امروزي، انسان را الیق نام نیکو قراردادها. برندیمسانی که نام نامناسب دارند همیشه از آن رنج ک
 .داندیم نام باو ثبت تولد 
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 یشناسجامعههاي نظریه
 راجر برایس  دگاهید 

متداول،  يهااسم یبا اشاره به برخ »میکودك انتخاب نکن يبرا یچه اسم«در کتاب  سیبرا راجر
کوتاه شده و  یاسام مستعار، یاسام دیتردیب دهندیم یحیمرتبط با هر نام توض تیدرباره شخص

اند کودك انتخاب کرده يبرا نیرا که والد يمقصد ،شودینوزاد گذاشته م يکه رو یاسم هر ای
 رییسرنوشت و مقصد را تغ نیخود بخواهد ا یزندگ يبعدو اگر کودك در مراحل  سازدیم خصمش

 )190،1394دارد.(راجر براس  ازین یدهد به تالش سخت

 
 نظریه یادگیري اجتماعی
و  هانگرشزیادي بر نقش عوامل محیط اجتماعی در یادگیري  تأکیدنظریه یادگیري اجتماعی 

فرایند التزام یا علیت  از طریق طیو محبین افراد، رفتار  گانهسهرفتارها دارد. این نظریه بر ارتباط 
ي مادي میدان رفتار) ها(جنبه. گرچه فرایند یادگیري در دو محیط فیزیکی کندیم تأکیدمتقابل 

دهد، رخ می مشارکت آنان در زمان یادگیري ایو  )و محیط اجتماعی (حضور واقعی یا خیالی دیگران
). تئوري 116: 1386ریاحی،دارد (ي اژهیورسد، محیط اجتماعی اهمیت به نظر می حالنیا با

هم بر  ) وگیزهباور، گرایش و انرفتار (فردي  يهاکنندهنییتعیادگیري اجتماعی هم بر 
: 1379توجه دارد. (محبی، هاکنندهتیتقوي بیرونی مانند عوامل اجتماعی، مادي و هاکنندهنییتع

34.( 
 کندیمدر توضیح فراگیري رفتارهاي اجتماعی بیان  اجتماعییادگیري  پردازهینظر 1آلبرت باندورا

؛ نخست از راه آموزش مستقیم و به تعبیر رندیگیمکه افراد از دو طریق رفتارهاي اجتماعی را یاد 
که طی آن فرد با پاداش و تنبیهی که دریافت  کنندهتیتقوي افراد به کمک عوامل سازیشرطدیگر، 

از راه تقلید که گاه از آن  دوم ؛ردیگیم فرارا  آنهاشرطی شده،  اهشیگرا، نسبت به رفتار و کندیم
ي ریپذجامعهو طی آن رفتارها توسط عوامل  شودیمي یا سرمشق گیري یاد همانندسازبا عناوین 
الگوسازي  )هاي جمعی، گروه همساالن و رسانهآموزگارانخانواده، سایر بزرگان،  تربزرگ(اعضاي 

 )14و  13: 1385بستان،کند (یمالگوها تقلید و پیروي  و فرد از این شوندیم

 
 
 

                                                 
۱. Albert Bandura     
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 نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو
مطرح کردند. سرمایه فرهنگی،  2و ژان کلود پسرون 1سرمایه فرهنگی را اولین بار پیر بوردیو

و نیز اهداف فرهنگی  شوندیمي حاصل ریپذجامعهو عادات دیرپا که در طی فرایند  هاشیگرا
). الزم 77: 1386نوغانی، گردد (یمي تحصیلی و فرهیختگی را شامل هاتیصالحارزشمند نظیر 

دارند و سرمایه  ریتأثبه ذکر است زمینه اجتماعی و زمینه خانوادگی در دستیابی به سرمایه فرهنگی 
و عقاید شخصی  نظرها ازري خواهد داشت. برخوردا ریتأثدستاوردهاي علمی و شغلی  برفرهنگی نیز 

فرهنگی داراي سه شکل فرعی است:  هیسرما ي اکتسابی فرد است.هامهارتنیز ثمره تحصیالت و 
 .)1381ي (بوردیو،اضابطهنهادي و  -3 عینی فرهنگی -2 ذهنی فرهنگی

 

 نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت

ول در بررسی تح» در جامعه پیشرفته صنعتی فرهنگیتحول «اینگلهارت در کتاب معروف خود 
 .کندیمز ي در غرب با دو فرضیه اصلی بحث چارچوب نظري خود را آغافرا مادارزشی از مادي به 

را  هاارزشرضیه کمیابی. اولویت فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادي است: شخص بیشترین ف -1
 کم است. نسبتاًکه عرضه آن  شودیمبراي آن چیزهایی قائل 

ي ارزشی، یک رابطه هاتیو اولوط اجتماعی اقتصادي میان محی مناسبات فرضیه اجتماعی شدن.-2
 هايرزشازمانی محسوس در این میان وجود دارد، زیرا  ریتأخمبتنی بر تطابق فاصله نیست، یک 

ه بود ي قبل بر وي حاکمهاسالاصلی مشخص تا حدود زیادي انعکاس شرایطی است که در طول 
 ).75: 1373اینگلهارت، است (

که جایگزینی جمعیت نسل جدید  کندیمی نیبشیپنظریه اینگلهارت در خصوص دگرگونی ارزشی 
فرا مادي منجر خواهد شد. این دو  هايارزشمادي به  هايارزشاز  بلندمدتبه جابجایی  جیتدربه

 .آورندیمرا پدید  هاارزشي مربوط به دگرگونی هاینیبشیپي از اوستهیپ هم بهفرضیه مجموعه 
فرا مادي  هايارزشیی اقتصادي به گسترش و شکوفافرضیه کمیابی داللت بر این دارد که رونق 

هاي یک جامعه فردي و نه ارزش هايارزش، فرضیه اجتماعی شدن مبین این است که نه انجامدیم
و بیشتر به طرزي  جیتدربه هاارزشرگونی اساسی دگ برعکس .کندینمتغییر  شبه کطور کلی یبه

 ترنجواکه یک نسل  دیآیمدهد. با این دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پدید نامریی روي می
). از 76و  77: 1373اینگلهارت،( شودیمیک جامعه  بزرگسالدر جمعیت  ترمسنجایگزین نسل 

                                                 
۱ Bourdie. 
۲ G. C. pasron. 
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هاي اجتماعی و مذهبی سنتی هستند ارزش هاي فردي غالب در جامعه سنتی،نظر اینگلهارت ارزش
مدرن جاي خود را به انگیزه پیشرفت و ترقی  طرفبهها در طی گذار جامعه از سنتی که این ارزش

ارزش غالب  عنوانبهانگیزه پیشرفت  مدرنپستو به دنبال آن با گذار جامعه از مدرن به  دهندیم
: 1383 یوسفی،(دهد. فرامادي و غیر فیزیولوژیک می هايارزشدوره مدرنیزاسیون جاي خود را به 

43.( 

 
 هاي سنتیهاي مدرنیزاسیون یا مقاومت ارزشنظریه

ها درباره توسعه اقتصادي و اجتماعی دو مکتب فکري را به ي اخیر، تحقیقات و تئوريهاسالدر 
، یعنی بر کندیمعنوان نتیجه مدرنیزاسیون تأکید به هامکتب بر همگرایی ارزش کی وجود آوردند.
. این مکتب کندیمفشارهاي اقتصادي و سیاسی تأکید  جهینت درهاي فرهنگی تغییر ارزش

هاي مدرن جایگزین آنها کنند و ارزشهاي سنتی کاهش پیدا میکند که ارزشی مینیبشیپ
د تغییرات سیاسی و اقتصادي تأکیهاي سنتی علیرغم زششوند. مکتب دوم بر مقاومت ارمی
ه باشند. در نتیجها نسبتاً از شرایط اقتصادي مستقل میدارد که ارزشکند. این مکتب اظهار میمی

است و  رمحتملیغها مدرن یی از ارزشهامجموعهکند که همگرایی در مورد بینی میپیش
درنتیجه توسعه اقتصادي  هنگی وعلیرغم تغییرات فر خودهاي سنتی به زندگی و حیات ارزش

 ادامه خواهد داد.

 
 يارسانه يسازبرجسته هینظر

 نییتع ،شندیاندیا مهرا که مردم درباره آن ییهاموضوع هارسانهکه  شهیاند نیا یعنی 1يسازبرجسته
چگونه  ندیها موفق نشوند به اشخاص بگواغلب اوقات رسانه درممکن است  گریدعبارتبه .کنندمی

. فکر کنند دیبا زیبه چه چ ندیبگو توانندیم ،که بر آنها دارند ياالعادهفوق ریفکر کنند، اما با تأث
 )1384(شاکري؛ 

 
 2نظریه همگرایی

ی چون متفاوتي هایژگیواین نظریه بر آن است که جوامع جهان در طی زمان با در نظر گرفتن 
ي منزلت شغلی و بورکراتیزه شدن دولتی و هايبندرتبهي سطح توسعه، فنّاورساختار نیروي کار، 

                                                 
۱.Agenda setting 
۲.Convergence          
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نشر  »1سازفرایند همگن«محوري این نظریه  بحث قدرت، مشابهت بیشتري باهم خواهند یافت.
 هاي جدید در سرتاسر جهان است.تکنولوژي صنعتی و ارزش

 
 نظریه واگرایی

ي هاجامعه از طرف انهیجوهسلط يارابطهکه به دلیل ایجاد  دکنیماین نظریه چنین استدالل 
بر اساس توجه و تأکید  غالباًیی هالیتحلشوند. چنین از هم دور می عمالًي جهان هاجامعهصنعتی، 

با  اصوالًت . چراکه صنعردیگیمي صنعت شکل مرزبرونبر خصلت ایجاد تمایز اجتماعی و پویایی 
ی، در میان المللنیب صحنه درو  هاجامعهي اجتماعی در درون هاينابرابردامن زدن به تشدید 

 )1377:22که تمایزات اجتماعی بیشتر و بیشتر گردد (اینگلهارت،  شودیم، موجب هاجامعه

 
 نظریه چندگونگی فرهنگی

ي فرهنگی، چنین استدالل هاسنتدیدگاه چندگونگی فرهنگی با تأکید بر نقش یگانه  نظرانصاحب
ر خاص فرهنگی خویش حرکت صنعتی شدن، بر مسی جریانکنند که هر جامعه، حتی در می
ر هر جامعه در دکه تحوالت صنعتی و تکنولوژي  ورزدیمدیدگاه بر این نکته تأکید  نیا کند.می

قادر  فنّاورانهکند. توسعه صنعتی و نهادهاي اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه عمل می چهارچوب
، حال هر در ی شدنصنعت نخواهد بود. هاجامعهبه امحاء و از میان برداشتن عناصر اصیل فرهنگی 

 .)23: 1377اینگلهارت، است (ي خاص هر جامعه نهادهافرهنگ، نظام ارزشی و  ریتأثتحت 
 

 2ییکارکردگرا هینظر
است و هر جزء  یاجزاء مختلف يکه دارا انگاردیموجود زنده م کیجامعه را بسان  دگاهید نیا

 گر،ی. ارتباط جزء با جزء د1دو نوع ارتباط است:  ياست. هر جزء دارا ینیو کارکرد مع فهیوظ يدارا
 نظامانجام دهد،  یخوبو کارکرد خود را به فهیهر جزء وظ کهی. ارتباط جزء با کل. درصورت2

جامعه  بیو سود نص دهیفا نیشتریو ب ردیگیبرقرار م یو نظم اجتماع افتهیسامان یاجتماع
. گرددیم يو ناسازگار ینظمیکل دچار ب فه،یوظ ؛ اما در صورت اختالل اجزا از انجامگرددیم

 اتیمنظور فهم حکه به خواهدینم زمیونالی: فونکسدیگویم هینظر نیدر مورد ا 3دموریاسک
درهم  تیدهد، بلکه درصدد است ماه لیاجزا تقل نیآن را درهم شکند و به کوچکتر ،یاجتماع

                                                 
۱  Homogenizing  process  
۲  Functionalism theory 
۳  Skidmore 
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امر مستلزم آن است که  نیبفهمد. ا تشیرا در کل ینظام اجتماع کیتافته، زنده و متقابالً سازگار 
به دست  تیهو کیشده و  دهیتنکه بر اساس آن، اجزا و کل درهم میرا بازشناس یما در اجزا وحدت
از  یکی وپرورشآموزشخانواده و نظام  دگاهید نیبق ا) ط140: 1373اسکیدمور، آورده باشند. (

انجام  ینظام اجتماع يبقا يرا برا یاساس يکه کارکرد شودیم یمهم کل نظام و جامعه تلق ياجزا
و...  یانسجام اجتماع ،يریپذکارکردها انتقال فرهنگ، جامعه نیجمله ا دهد. ازمی

کنند غالبًا آن را ورش را مطالعه میوپرآموزش ،يکارکرد وهیکه به ش یشناسان...جامعهباشدیم
و  یسازمان يهاتیها و فعالنقش ،یسازمان يلحاظ ساختار و کارکردها و از یعنوان نهاد اجتماعبه

 )128: 1383بند، عالقه. (دهندیتحقق اهداف و مقاصد آن، مدنظر قرار م

 
 مدل تجربی تحقیق

 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 

 ي اینگلهارت): اقتباس از نظریه1(شکل 
 

 روش پژوهش
با دو هدف توصیف و تبیین مورد استفاده قرار گرفته  1در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی

آوري اطالعات پرسشنامه است. جامعه آماري این پژوهش رئیس خانوار یا جد است. ابزار جمع
باشند. ؛ میاندشدهصاحب فرزند  خردادهاي فروردین، اردیبهشت و در ماه 1394پدري که در سال 

نفر بود و جهت تعیین و مشخص شدن  3015 برابر با 1394ماهه سال جمعیت کل نوزادان در سه

                                                 
 ۱ cross- sectional 

تغییرگرایش 
 انتخاب نام

تغییرات 
 فرهنگی

تغییرات 
 اجتماعی 

تغییرات 
 اقتصادي

  انوادهتغییر شکل خ-
  گسترش تحصیالت-
تماعی گسترش مد اج-  
یخی دروه هاي تار-  

نگرش هاي مذهبی-  
عی رسانه هاي جم-  
ربیغگسترش فرهنگ -  

اقتصادي خانواده پایگاه-  
اشتغال مادر -  
نوع شغل پدر -  
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احوال، اداره اي از بین ادارات ثبتشد. با روش خوشهتعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده 
 داده نامهپرسش روش اتفاقی به رئیس خانواده (پدران نوزادان ) به و انتخاب 3احوال منطقه ثبت
در این تحقیق بر اساس اعتبار صوري عمل شده و براي تعیین پایایی پرسشنامه بهترین روش، شد. 

باشد. براي سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه آلفاي کرونباخ می
 به دست آمد. 70/0متغیرها میزان آلفا بیش از  گردید. براي اکثر

 

 هاافتهی
 دهد.) فراوانی نمونه آماري را طی سه ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد) نشان می1جدول (

 
 فراوانی نمونه آماري در طی سه ماه): 1(جدول 

 جمع خرداد اردیبهشت فروردین 1394سال 
 3015 1002 1005 1008 جمعیت کل
 340 112 113 115 حجم نمونه

 
درصد  48درصد پدران شغل کارمندي دارند و  33شود، مشاهده می )2طور که در جدول (همان

ارگر درصد ک 27درصد پدران شغل آزاد و  23مادران مشغول به کارهاي دستی و هنري هستند. 
 5و  درصد شغل آزاد 22درصد مادران کارمند و حدود  30باشند. حدود درصد کشاورز می 2و

 باشند.درصد کارگر می
 

 فراوانی و درصد نوع شغل والدین نوزادان ):2(جدول 
 مادر پدر نوع شغل

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 9/23 78 2/33 113 کارمند

 3/5 18 4/27 93 کارگر

 8/21 74 4/32 110 آزاد

 0 0 2/4 8 کشاورز

 8/48 166 0 0 کارهاي دستی و هنري

 2/1 4 2/1 4 بدون پاسخ
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دهد. ا نشان میفرزند در والدین نوزادان (پاسخگویان ) ر ) میزان تغییر گرایش انتخاب نام3جدول (
اد و خیلی معناي نام تاثیر زی درصد پاسخگویان توجه به محتوا و 84مطابق جدول، از نظر حدود 

یلی زیاد در خزیاد و مذهبی تأثیر  هايدرصد نگرش 79زیادي در انتخاب نام دارد. از نظر حدود 
 70ملی، حدود  هايدرصد پاسخگویان به تأثیر نگرش 73انتخاب نام فرزند داشته است. حدود 

نتخاب نام فرزند مادر براي ا و پدر درصد به تأثیر تحصیالت 67بودن، حدود  فرددرصد به منحصر به
 اند.کردهاشاره 

 
 ر والدین نوزادانفرزند د میزان تغییر گرایش انتخاب نام ):3(جدول 

خیلی  سطح تغییر گرایش
 زیاد

 خیلی کم کم متوسط زیاد

 3/5 6/5 6/15 4/49 1/24 هاي ملینگرش

 0 3/5 9/15 6/30 2/48 هاي مذهبینگرش

 2/3 3/10 5/13 6/17 4/52 فرد بودنمنحصربه
 5/33 2/16 6/17 8/18 10 چشمیوهمچشم

 20 3/15 5/21 9/17 2/16 هاي قومی(ترك،لر،کرد)تفاوت
 1/14 9/17 4/19 4/27 2/16 هاي فرهنگیتفاوت

 8/16 1/14 25 9/17 1/19 ايرسانه وسایل ارتباطی و
 4/2 0 4/9 4/29 7/54 معناي نام توجه به محتوا و

 6/12 2/11 8/21 6/35 8/11 هاي مرسوم شهريتوجه به نام
 8/16 6/7 3/30 5/18 7/19 هاي تاریخیحوادث و دوره

 8/16 1/7 4/24 5/28 6/17 میزان درآمد خانواده
شکل از خانواده گسترده به  تغییر

 ايخانواده هسته
4/19 8/28 3/25 7/9 6/10 

 2/11 4/12 8/28 4/12 3/30 محیط شغلی مادر
 9/22 9/5 7/34 3/15 2/16 فرهنگ غربی
 2/16 9/10 6/15 7/14 6/37 مد اجتماعی
 9/7 4/4 5/16 1/27 40 مادر تحصیالت پدر و

 
دهد متغیرهاي مستقل تحقیق نشان می و نام انتخاب گرایش همبستگی پیرسون بین متغیر تغییر

هاي تاریخی بر هاي جمعی جدید، تغییر شکل خانواده، پایگاه اقتصادي و دورهکه متغیرهاي رسانه
نداشته ولی متغیر گسترش مد اجتماعی با ضریب  ریتأث نام انتخاب شیگرا رییتغ متغیر میزان

با  هاي مذهبیو متغیر نگرش 234/0و متغیر گسترش فرهنگ غربی با ضریب  498/0 رگرسیونی
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به ترتیب بر روي متغیر  197/0و متغیر گسترش تحصیالت با ضریب رگرسیونی  218/0ضریب 
 .اندداشته ریتأث نام انتخاب شیگرا رییتغ میزان

 
 گیريیجهبحث و نت

 کمتر جامعه است که در جریان صنعتی شدن و باًیتقراینگلهارت و دیگران مطرح کردند 
وهاي رفتاري مدرنیزاسیون قرار نگرفته باشد و طبق این نظریه تمامی این جوامع داراي یکسري الگ

. اندکردهها را کسب جریان مدرنیزه شدن این جوامع، آن واسطهبهکه  اندشدهو اعتقادي و کنشی 
هاي خاص خود رزشا، صنعتی شدن و مدرن شدن، به دنبال خود الگوها، معیارها و گریدعبارتبه

ن جوامع را به دنبال خواهد آورد. از طرفی نظریه واگرایی معتقد بود که در جریان صنعتی شد
دها شدتي این جوامع و دامن زدن به هافرهنگجهان، خصلت صنعتی شدن باعث از هم دور شدن 

هاي جوامع در مسیرهایی متفاوت و گاه و ارزش هافرهنگکه در نتیجه آن  شودیم هاينابرابرو 
ي هایژگیو به بناي اجامعهمتناقض هم قرار خواهند گرفت. نظریه چندگونگی نیز معتقد بود هر 

 خاص فرهنگی خود، با صنعت همگام خواهد شد.
؛ شودیم گرانیاو از د صیو تشخ زیاوست و باعث تما يبرا یعالمت نکهینام هر شخص عالوه بر ا

ا صدا کردن او به بر او داشته باشد هر بار ب يادیز یو روان یتیترب ریتأث تواندیمآن  حیانتخاب صح
مصداق  راخود  ومطابقت داده  شتریآن ب قتیکه خود را با مفهوم و حق شودیمنام، باعث  نیا

 آن بداند. یواقع
تا آنجا که سفارش  ،دارد يادیز تیاسالم، اهم یتیدر نظام ترب يگذارنام اسالم ياهآموزهاساس بر 
 يهااز قدم کوینانتخاب نام . انتخاب شود شیبرا ییکویاز والدت فرزند، نام ن شیبهتر است پ کند،یم

رابطه  ،مونآز. طبق امر باشد نیگشا در اراه تواندیو م شودیمحسوب م ینید تیترب يبرا هیاول
تعمیم به جامعه  و استفاده قابلنبوده و تئوري مربوط  معنادارر نام فرزندان ییگرایش مذهبی بر تغ

 .ستینماري آ
 سازيبرجسته با مطالعهآنها  کهطوريبه ،هاي جمعی تأکید داردبه نقش رسانه سازينظریه برجسته

کردند که  را مطرح هیفرض نیا ) کایآمر متحدهایاالت( 1968سال  يجمهور استیدر مبارزه ر
 هانگرش تیکنند و بر اهممی نییرا تع هاییاولویت ،یاسیهر مبارزه س يبرا یهاي جمعرسانه

تأثیر  کاربرد دارد. یمختلف هايحوزه رد سازيبرجسته، گذارندمیاثر  یاسیس هايموضوعنسبت به 
در تغییر  هارسانهان داده شد که نیز نش قدر این تحقی هاي جمعی بر کسی پوشیده نیست ورسانه

 کاربرد.ماري به آامعه جرا در مورد  سازيبرجستهنظریه  توانمیو  دهستن مؤثراولویت نام فرزندان 
با توجه به تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مؤثر بر تغییر گرایش انتخاب 

نوآوري این تحقیق در این  و باشدیمهاي اجتماعی در شهر اصفهان نام در طبقات، قشرها و گروه
هاي جمعی زیاد رسانه دیتائی قرار داده و متوجه بررس موردین را بوده که تغییرات در سالیق والد
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رسانه ملی در این امر  عنوانبه باید مایس و صدا رسد کهشده است. به نظر می سالیقدر این تغییر 
 ایرانی تالش کند. هاي اصیلو در جهت بهبود نام ودهپویا ب

و  هاراهگذاري یک عمل و پدیدة فرهنگی است و جزئی از نام وامل فرهنگیعحال با توجه به 
گذاري مشخص، م. افراد با نادهدیمرسومی است که عمل و اندیشۀ فرد را در ارتباط با دیگران شکل 

چیزي نیستند، جز یک  هامنا. از دیدگاه تکوینی برندیمکنند و پیش ي خاصی را دنبال میهاهدف
شدید باشد،  هاین فشارنماد و وجه ممیز انسان از دیگر موجودات کاربرد نمادها است. مواردي که ا

ي فرهنگی خود از قبیل دین، هادهیپدو حفظ و احیاي  یبستگدل صورتبهی خواهتیملي هانشانه
که براي دهد. نمادهایی و قهرمانان ملی خود را نشان می هاافسانه، موسیقی، هاجشنزبان، لباس، 

 نان است.آهویت  دهندهنشانهستند و  ارزش با نایرانیا
 جمله ازهنگی و خود تحوالت فر نوبهبهو جنبش نیز  انقالب، پیروزي یعاجتمال به عوام با توجه

 هاواژها کاهش در سطح واژگانی و به شکل افزایش ی معموالًزبان را به همراه دارد؛ تحوالت زبانی 
 است. اهآنیا گسترش و محدود شدن حوزة معنایی آنها و یا افزایش و یا کاهش میزان کاربرد 

 داشتننگهه بما قادر  هستند. مؤثرنیز در این میان  بزرگترهاعدم تبعیت از  ،یزندگیرات سبک یتغ
عنوان ایرانی و در سطح کالن دولتمردان و خود که بهاست و ایستایی جهان نیستیم ولی بهتر 

 .باشند اقدام نماید مسما پرو  هایی که ریشه داشتهوري نامآبه گرد احوالثبتسازمان 
و  هانگرشها و ارزش ستیبایم نیوالد ياگره نیگشودن چن يبرا، ل مذهبیمعوابه  جهتو با

گذشته  يهاآموزها را ب دینموده تا بتوانند نسل جد توأم نیو نو دیجد يهاروشرا با  لیاعتقادات اص
 ،ان آموزش دادرا به فرزند ینیو مناسک د میمفاه توانیم یسادگبهخانواده  در .ندیآشنا نما

رشد کودك، با ارائه  از همان آغاز نیگردد. والد یآنان درون يبرا ینید يکه هنجارها ياگونهبه
، فافع، همانند نماز ینید يهنجارها توانندیموجه  نیبهترمناسب و جذاب به  يرفتار يالگو

 ییش بسزاو مناسک نق ریشعا رایز ؛آموزش دهند شیو... را به فرزندان خو ينظم، پشتکار داقت،ص
  دارند. ینید تیدر ترب
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 85-106 | 96و  95شماره  | 1395 سال بیست و سوم، بهار و تابستان |فصلنامه جمعیت 

فرهنگی مؤثر بر  و اجتماعی ،بررسی عوامل اقتصادي
شهري در استان ایالم در مقطع  ـ هاي روستاییمهاجرت
 (مهاجران روستایی شهر ایالم) 1394تا  1385زمانی 

 
 1بیگیجواد علی

 چکیده
و  ست که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده استا ايهشهر پدید –مهاجرت روستا 

ورد توجه که همواره م ،ستاهافضایی جوامع ناشی از این پدیده –بسیاري از تحوالت اجتماعی 
بررسی  است. هدف این تحقیق، بودهدانان دانان و اقتصاداندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی

 هاي روستایی شهري در استان ایالممهاجرت فرهنگی موثر بر –عوامل اقتصادي و اجتماعی 
باشد.بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري می

وصیقی و تو میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم به صورت آمار اي هاطالعات کتابخان
 تحقیق، آماري معهجا. است) فریدمن و مستقل اينمونه ودو اينمونه تک t هايآزمون(استنباطی 

 این به 1394 تا 1385 هايسال فواصل در که است ایالم شهر روستایی مهاجر خانوارهاي شامل
 .آمد دستبه نوارخا سرپرست 87 عدادت برفی گلوله گیرينمونه براساس که اندکرده مهاجرت شهر

 اقتصادي عواملي هفمؤل در که دهدمی نشان اينمونه تک t آزمون از مستخرج تحلیلی هايیافته 
 کاناتام آموزشی، امکانات درآمد، اشتغال، هايشاخص میزان میانگین رهنگیف -اجتماعی و

 ،0953/4 ،2339/4 ،5489/4 با برابر ترتیب به کلی ورزشی، و تفریحی امکانات رفاهی، و بهداشتی
 مهاجران اشتغال میانگین پیشرفت میزان چنین،هم. است بوده 0236/4 و 7969/3 ،0355/4

 مستقل اينمونه دو t آزمون از استفاده با ،مهاجرت از بعد زمان تا مهاجرت از قبل زمان از روستایی
 4368/2 از آموزشی امکانات میزان ،9655/3 به 3678/2 از درآمد میزان ،1839/4 به 7356/1 از
 و ریحیتف میزان امکانات ،4483/3 به 1954/2 از ورفاهی بهداشتی امکانات میزان ،1379/4 به

 .است رسیده 9310/3 به 1839/2 از وکلی 3908/2 به 7816/1 از ورزشی
 

، امکانات بهداشتی و یامکانات آموزشهاي روستایی، ، مهاجرتدرآمداشتغال و  واژگان کلیدي:
 ، ایالمرفاهی، امکانات تفریحی و ورزشی

                                                 
                    دانشگاه ایالم مدرس -۱
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 مقدمه 
هاي گوناگون علوم انسانی موضوعی پایدار در رشته عنوانبهها، جایی مکانی انسانهمهاجرت و جاب

ها با مکان در خود معطوف داشته است. پویایی رابطه انسانگران را بهو اجتماعی، توجه پژوهش
ه جوامع علت گستردگی مهاجرت در دنیاي امروز، هممهاجرت قرار داشته است. بهي هقلب پدید
. )64: 1384نحوي با چالش مهاجرت از روستا به شهرها مواجه هستند (سجادپور، بشري به

تواند عالوه خود می مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت
یت ایجاد مدت نیز در تعداد و ساختار جمعبر تغییرات درازمدت و طوالنی، آثاري سریع و کوتاه

ن است آتحقیقات در خصوص مهاجرت روستاییان به شهرها عمدتاً بر  ).12: 1380، کند (زنجانی
گیري آنان براي کنند و عوامل مؤثر در تصمیمتا تبیین کند که چرا روستاییان مهاجرت می

گیري براي مهاجرت، عوامل اقتصادي و غیراقتصادي تردید در فرایند تصمیممهاجرت چیست؟ بی
 ).68: 1380نی، شهري مؤثرند (طاهرخا روستاهاي مهاجرت جاد انگیزهطور هماهنگ در ایبه

که مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم در تحوالت فضایی کشور محسوب شده با عنایت به این
) 147: 1386سیانی،  اند (قاسمعنوان اثرگذارترین عوامل تحوالت شهري ایران از آن نام بردهو به

زیادي از نیروي  درآمد روستاییان، بیکاري تعداد بودکمیالم عواملی از قبیل و در روستاهاي استان ا
هاي خدماتی در روستاها، وجود زمینه مازاد در بخش کشاورزي، عدم گسترش مناسب زیرساخت

هاي اخیر هاي روستایی در دههاشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهرها و غیره بر شدت مهاجرت
 400کنون ا ،روستاي این استان 66در حال حاضر از مجموع یک هزار و  کهدامن زده است؛ چنان

مبدأ و  )؛ این روند پیامدهاي متعددي بر1390روستاي خالی از سکنه است (مرکز آمار ایران، 
وستاها از ربه خالی شدن بسیاري از  توانمیکه از آن جمله  مقصد مهاجرت در پی داشته است
هاي اجتماعی و اخالقی در شهرها، عدم پویایی اقتصاد سکنه، دامن زدن به ناهنجاري

هاي استان، رشد و گسترش بیش از اندازه شهر و در مجموع عدم توسعه شهري و شهرستان
 روستایی مناسب در منطقه اشاره نمود.

شهري  ـ هاي روستاییمهم مؤثر بر مهاجرت عواملت به اینکه از با توجه به موارد یاد شده و با عنای
رد )، بررسی تحقیقی در مو68: 1380فرهنگی است (طاهرخانی، و اجتماعی  ،عوامل اقتصادي

شهري در استان  ـ هاي روستاییفرهنگی مؤثر بر مهاجرتو اجتماعی  ،بررسی عوامل اقتصادي"
گویی به ش در پی پاسخاین پژوه گردیدبه آنچه بیان رسد. با عنایت نظر میضروري به "ایالم

 سواالت زیر تدوین شده است:
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 ستان ایالماخانوارهاي روستایی  مهاجرتبر  مؤثرفرهنگی  و اجتماعی، سؤال کلی: عوامل اقتصادي
 کدامند؟ 1394 -1385به شهر ایالم در مقطع زمانی 

 قابل طرح است:هاي جزئی ذیل با عنایت به سوال کلی تحقیق، سوال
انات فرهنگی (امک -درآمد) و عوامل اجتماعی کمبودآیا عوامل اقتصادي (بیکاري و  .1

مهاجرت  رفاهی و امکانات تفریحی و ورزشی) از علل اصلی آموزشی، امکانات بهداشتی و
 ت؟بوده اس1394 -1385 خانوارهاي روستایی استان ایالم به شهر ایالم در مقطع زمانی

در مقطع وستایی فرهنگی مهاجران ر و اجتماعی ،هاي اقتصاديشاخصوضعیت آیا بین  .2
مهاجرت اختالف معناداري وجود  زمانی قبل و بعد ازي هدر دور 1394 -1385زمانی 

 ؟ دارد
 ست:بررسی هایی به شرح ذیل قابلبا عنایت به سواالت فوق، فرضیه

رهنگی (امکانات آموزشی، ف -اجتماعیدرآمد) و عوامل  کمبود: عوامل اقتصادي (بیکاري و 1فرضیه 
اي روستایی ) از علل اصلی مهاجرت خانوارهورزشیامکانات بهداشتی و رفاهی و امکانات تفریحی و 

 .باشدمی 1394 -1385استان ایالم به شهر ایالم در مقطع زمانی 
در مقطع زمانی  فرهنگی مهاجران و اجتماعی ،هاي اقتصاديوضعیت شاخص: بین 2ي هفرضی

 ف معناداري وجود دارد.مهاجرت اختال زمانی قبل و بعد ازي هدر دور 1394 -1385
 

 مبانی نظري
عددي ست که در علوم اجتماعی و اقتصادي، آراء و نظریات متايمهاجرت موضوعی بین رشته

تایی روسي هرویهاي بیمهاجرتي ه). پدید136: 1380درباره آن مطرح شده است (زنجانی، 
طور عمده نقش منفی در مبدأ و مقصد مهاجرت هعنوان یکی از معضالت اساسی در کشور، ببه

رویه، حل معضالت شهري و ها، کنترل مهاجرت بیهاي اساسی دولتدارد. امروزه یکی از دغدغه
ي اخیر، هاه). در ده118: 1382(عاشري،  ستروستاییکاهش عوارض سوء مهاجرت در نقاط 

موزشی، آ، استفاده از امکانات بیشترتفاوت سطح زندگی در شهر و روستا، یافتن شغل و درآمد 
هاي کوچک به مهاجرت از روستا و شهري ههاي عمد، جزو انگیزهبیشتربهداشتی و تفریحی 

 ).284: 1387پایتخت و شهرهاي بزرگ بوده است (کوهن، 
طور عمده در دو زمینه هاي اقتصادي است که بهانگیزه ین علل مهاجرت روستائیان،مهمتریکی از 

) که در این راستا، 51: 1376فاطمه، (بنی بیشترگیرد: یافتن شغل و کسب و درآمد صورت می
ین دلیل مهاجرت روستائیان به مناطق مهمترهاي اقتصادي را پردازان، انگیزهز نظریهابسیاري 

براي  بیشترف درآمد بین شهر و روستا و کسب درآمد دانند و اعتقاد دارند که اختالشهري می
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 ،هاي اقتصادي). دیدگاه97: 1372بهبود زندگی، عامل اصلی در نوع مهاجرت است (ماهر، 
) که 136: 1380گیرند (زنجانی، ها را مکانیزمی براي توزیع مجدد نیروي کار در نظر میمهاجرت

ست هاي اقتصاديشهري پاسخی به محرك -روستاکه مهاجرت  ،در این زمینه کالرك اعتقاد دارد
مهاجران  )Adam Smith( اسمیت ). اقتصاددانان کالسیک از جمله آدام184: 1383(کالرك، 

). در دیدگاه 136: 1380دانستند (زنجانی، کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضاي اقتصادي می
درآمدي و سطوح امنیتی بین مناطق شهري و  ـ هاي شغلیاقتصادي، مهاجرت ناشی از تفاوت

معتقدند که مهاجران روستایی از  )DeeamWenk et al( روستایی است. دین ونک و همکاران
 )Stiglitz( کنند. استیگلیتزمناطقی با شرایط نامناسب به مناطقی با شرایط بهینه مهاجرت می

توان انتظار دانیم، در آن صورت میعنوان مکانیزم تعادل بخش بمعتقد است اگر مهاجرت را به
با آن از روندي افزایشی  مگامیابد، مهاجرت نیز هداشت که وقتی تعداد بیکاران افزایش می

دلیل نبود روستایی را عمدتاً به هايمهاجرت). این نگرش، 75: 1380برخوردار شود (طاهرخانی، 
در شهر و منافع ناشی از  نتظارياهاي شغلی در روستاها و دسترسی به شغل و درآمدهاي فرصت

کند که بیکاري افراد، اثبات می )Saban( داند. سابنآن و در واقع تابعی از عوامل اقتصادي می
دو گروه از عوامل  )Bogue( کند. بوگمی بیشتراحتمال مهاجرت را در مقایسه با افراد داراي کار 

کند. به اعتقاد وي، وستایی تعریف میهاي رشامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرت
هاي فرهنگی، شرایط خوب هاي شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتها عمدتاً فرصتجاذبه

اي را هاي حرفههاي کسب آموزشمحیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت
ها نیز که در محیط روستایی وجود اي از دافعهدر شهرها متمرکزند و پاره بیشترشود که شامل می

گردد؛ عواملی چون کاهش منابع مالی و دارد، سبب جدایی جمعیت از آنها و جذب در شهرها می
هاي شغلی در این توجهی به بخش کشاورزي، مکانیزه شدن کشاورزي و در نتیجه محدودیتکم

از آن  ،طبیعی مستمر هاي فردي و اجتماعی، حوادثبخش، نبود بستر مناسب براي رشد خالقیت
 ).95: 1390(اذانی و بوستانی،  اندجمله

روستایی را در بطن فرایندهاي توسعه  هايمهاجرتهم  )Arthur w.lewis( آرتور لوئیس 
داري نوین در شهرها و معیشت کند و از تضاد بین دو بخش اقتصادي سرمایهاقتصادي تبیین می

ایند آن مهاجرت فرگوید که سخن می توسعهسنتی در نواحی روستایی کشورهاي در حال 
عالوه بر اختالف درآمد میان نیز  )M.Todoro( باشد. مایکل توداروروستاییان مازاد به شهرها می

: 1380داند (زنجانی، مهاجران مهم می گیريتصمیمشهر و روستا، احتمال کاریابی در شهر را در 
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(اذانی و اي دارد کید ویژهأنیز بر دو عامل کلیدي درآمد و اشتغال ت )Herzog( ). هرزوك135
 ).95: 1390بوستانی، 

ل اقتصادي در مهاجرت غفلت کنند، آن را تنها عامل عوامکه از نقش هاي اجتماعی بی آندیدگاه
هاي چون تحمل یا عدم تحمل دانند و عالوه بر عامل ارادي، انگیزهنمی ،هابرانگیزاننده مهاجرت

 وتمایل به زندگی در نقاط خاص  ،شرایط زیستی، تشکیل خانواده و الحاق به آن، تحصیل
دانند. شهري دخیل می – هاي روستاییهاجرتیز در مهاي قومی، فرهنگی و مانند آن را نزمینه

ده و گامانی است که موضوع مهاجرت را مورد توجه قرار دااز پیش )Ravenstein( روانشتاین
 :مشخص کرده است قواعدي بدین شرح براي مهاجرت

هنگی ، اگرچه عوامل اجتماعی و فرستهامهاجرتین عامل برانگیزنده مهمتر.عوامل اقتصادي 1
 .شوندمی دیگري نیز موثر واقع

 یعنی مهاجرت از روستا به شهرهاي ،افتداي اتفاق میصورت مرحله. در اغلب موارد مهاجرت به2
 .گیردصنعتی و خدماتی انجام می هايقطبو  بزرگترهرهاي شتر و سپس به تر و کوچکنزدیک

گ، جریان .عالوه بر جریان غالب مهاجرت از روستاها به نقاط شهري و از شهرهاي کوچک به بزر3
 .روستایی وجود دارد نقاطرها به اي (اگرچه ضعیف) از مهاجرت از شهوارونه

 .. رابطه مستقیمی بین ارتباطات و مهاجرت وجود دارد4
 ).131:1380س دارد (زنجانی، . شدت مهاجرت بین دو نقطه با فاصله آن دو، رابطه معکو5

رویه یباول، رشد  :داراي دو بعد عمده است شهرهامهدوي معتقد است که مهاجرت روستاییان به 
شود، زیرا در روستاها که منجر به مهاجرت می مازادجمعیت روستایی و در نتیجه حدوث جمعیت 

گذاري چه سرمایهاند و چندارن محدوديهاي تولیدي محیطی و ظرفیت روستاها در کشور ما توان
هاي روستایی، در اجرتاضافه را ندارند؛ و جنبه دوم مه داشت جمعیتالزم صورت نگیرد توان نگه

ه سوي بروستاییان در پی رفاه نسبی  اختالف سطح زندگی دو محیط شهر و روستا نهفته است که
 ).139-1377:142کشاند (مهدوي، شهرها می

روستایی در کشورهاي در حال  هايمهاجرتست تحوالت جمعیتی و سعیدي نیز بر این باور ا
هاي چه که در دنیاي پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوتبا آن توسعه و از جمله ایران در مقایسه

هاي روستایی در کشورهاي مهاجرت باشد؛ چرا کهاساسی داشته و دالیل آنها متفاوت می
ست رسانی روستاییها در خدماتناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت بیشترمانده عقب

 ، در حالی که در کشورهاي صنعتی نیاز صنایعاستهاي ناخواسته را نتیجه داده که مهاجرت
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شهري به نیروي کار همراه به پیشرفت در کشاورزي و مکانیزه شدن آن به این مسأله دامن زده 
 ).89 :1388است (سعیدي، 

گیري براي مهاجرت موثر چهار عامل در تصمیم نظريفاوست و همکارانش معتقدند که از دیدگاه 
 هستند:

شناختی هاي روان. انگیزه4هاي اقتصادي . انگیزه3. عوامل ناهنجاري 2. فشارهاي اکولوژیکی 1
)Fawcett, et al, 1982ژان پیتیه .( )JeanPitie( هاي مهاجرت محقق فرانسوي علت

. تحول 1کند: بندي میدسته ،کلی عاملدر شش  ،روستایی را با توجه خاص به وضعیت اروپا
فیت زندگی .توجه به کی4. بی ثباتی و کمبود اشتغال و درآمد روستایی 3. جاذبه شهري 2تاریخی 

هاي ل. ناهماهنگی توسعه تمدن روستایی وشک6. رشد زیاد جمعیت و مسایل اشتغال و درآمد 5
رهاي )؛ وي دالیل مهاجرت روستایی در اروپا را به کشو58:1369مدن شهري (پیتیه، معاصر ت

دهد و همه را ناشی از ناهماهنگی تمدن روستایی ها نیز تسري میجهان سوم در سایر سرزمین
 داند.شهري می هاي معاصر تمدنسنتی و شکل

 
 پیشینه پژوهش

بر  فرهنگی مؤثر و اجتماعی ،عوامل اقتصادي بررسیي هتاکنون مطالعات فراوانی در بار
ین این مهمترعمل آمده که در ذیل هري در ایران و خارج از ایران بهش -هاي روستاییمهاجرت

 گردد.مطالعات بیان می
اي طی مطالعات خود در استان خراسان، مجموعه) 1366( محمد حسین پاپلی یزدي و همکاران

شهري  ـهاي مهاجرت روستا علت ینمهمترحیطی را بر شمرده و از عوامل اجتماعی، اقتصادي و م
 اند.هزمین و عدم اشتغال در روستاها دانست کمبودرا مسأله افزایش جمعیت و در نتیجه آن 

بررسی علل و عوامل مهاجرفرستی و مهاجرپذیري و خالی از «اي با عنوان ) در مطالعه1374آقا ( 
امل عمربوط به زمین کشاورزي و آب  مشکالتشان داد که ن» سکنه شدن روستاهاي استان فارس

ست مهاجرفرستی باغداريي هاصلی مهاجرت از روستاهاست و در روستاهایی که اقتصادشان برپای
 غالبًا مهاجرفرست بوده است. ،است و روستاهایی که به دامداري اشتغال دارند کمتر

هاي تایی استانتوسعه در نقاط روس هايشاخصبررسی «خود به ي هنام) در پایان1380مشفق (
ن داد نشا» و میزان تأثیرات آن بر مهاجرت در مناطق روستایی 1375تا  1365مختلف طی دهه 

ي هطاقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی و میزان خالص مهاجرت رابي هکه بین سطح توسع
 ه است.ن آن بر آمدیدر صدد تبی معناداري وجود دارد و با استفاده از تئوري توسعه نابرابر
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وري کشاورزي بر اي به بررسی تأثیر افزایش بهره) در مطالعه1385دانشور کاخکی و همکاران (
دهد که د؛ نتایج تحقیق آنها نشان میپرداختن 1350-1383ي همهاجرت روستاییان ایران در دور

گذاري در چنین سرمایههمشود، شکاف درآمدي میان شهر و روستا باعث افزایش مهاجرت می
 کاهد. بخش کشاورزي از روند مهاجرت می

هاي اي به بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر در مهاجرت) در مطالعه1386جاللیان و محمدي (
دهد که شهرستان زنجان با روستایی شهرستان زنجان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می

ستایی در این هاي مهاجرت روین علتمهمتربوده و رو هشهري روب -مهاجرت شدید روستایی
وده ببود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاري و درآمد اندك کمشهرستان عبارت از 

 است. 
 ،اي، عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر) در مطالعه1389غفاري و ترکی هرچگانی (

دهد ی نمودند. نتایج حاصل نشان میبختیاري را بررسآباد در استان چهارمحال در روستاي صادق
یابی به امنیت شغلی، )، دستاشتغال( ستجوي کارجداري بین میزان مهاجرت و معناي هکه رابط

شی و کثرت یابی به تسهیالت آموزورزشی، دستـ  یابی به امکانات تفریحیدرآمد و کار بهتر، دست
 امکانات در شهرها وجود دارد.

ییان به شهرها را با تأکید بر عوامل مؤثر در مهاجرت روستا )1389الدینی و گرجیان (شمس 
ن است که ایشان حاکی از آ تحقیقبررسی نمودند؛ نتایج  ،مهاجرت در دهستان رستم دوي هشبک

ت که در عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی و طبیعی در مهاجرت روستاییان دهستان مؤثر بوده اس
ل و درصد از مهاجرین مورد مطالعه عوامل اقتصادي از جمله جستجوي شغ 81ان حدود این می
 اند. ین دلیل مهاجرت خود ذکر کردهمهمترتر را یابی به درآمد بیشدست

هري در ش -هاي روستااي با عنوان بررسی علل مهاجرت) در مقاله1392پوشی (شایان و کهنه
بیکاري و  اشتغال و وجود کمبودبه این نتیجه رسیدند که  بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان،

ر نهایت، درآمد، علت اصلی مهاجرت روستائیان بخش خاو و میرآباد به شهر و د کمبودپس از آن 
 شود.تخلیه روستاهایشان محسوب می

شهري  ـهاي روستایی اي به تحلیل عوامل مؤثر در مهاجرت) در مقاله1392اذانی و بوستانی (
دهد که شهرستان ممسنی طی چهار (شهرستان ممسنی) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می

هاي روستایی در این هاي مهاجرتین علتمهمترمواجه با رشد باالي مهاجرت بوده است که  ،دهه
 درآمد و فقدان امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی و غیره است. کمبود ،شهرستان
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اي در قهو اختالف درآمد منط شهري -جرت روستاتجارت، مها«اي با عنوان قاله) در م2002هو (
یک ي هسع، به تو»چیني هاز نمون الهامکشورهاي در حال توسعه: مدل توازن عمومی فضایی با 

اي در چین و بررسی تأثیرات مدل تراکم فضایی براي توضیح افزایش نبود توازن منطقه
 اند.پرداختههاي مختلف سیاست
هاي صتعمدتاً فر ،هایا جاذبه کشش) معتقد هستند که عوامل 1997بوگ ( و )2002( اندرسون

هاي مناسب جهت کسب درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی و جذاب شغلی بهتر، فرصت
هاي فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط کار و زندگی چون مسکن، خدمات آموزشی فعالیت

اي چون تحصیل و حرفه تخصصیهاي یابی به آموزشهاي مطلوب جهت دسته فرصتو باالخر
زرگ مالکی در بچنین وجود بیکاري پنهان، نظام شود. وي همدر مراکز آموزشی را شامل می

امکانات زندگی و خصوصًا  کمبودزارع،  وبرداري، روابط مالک ماندگی سیستم بهرهروستاها، عقب
 شمارد.روستایی میي هعوامل دافعي هرا در رد کمی درآمد روستاییان

هاي براي تحلیل مهاجرت ،مدل مبتنی بر عامل«اي با عنوان ) در مقاله2006سیلویرا و همکاران (
ي هکه در مراحل اولی ییانوان پدیدهعشهري را به  -مهاجرت روستاي ه، پدید»شهري-روستا

ز طریق تجزیه و تحلیل و با استفاده ااین بررسی اند. شود، تحلیل کردهه میدصنعتی شدن مشاه
شده  انجام ،از یک روش مکانیک آماري که منجر به ایجاد مدل محاسباتی مبتنی بر عامل است

 است.
 

 شناسی تحقیقروش
هاي تکنیکاطالعات از  گردآوريي و برا است پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع توصیفی 

استفاده شده است. جامعه آماري تحقیق، شامل مهاجرین روستایی  نامه، مشاهده و مصاحبهپرسش
گیري گلوله برفی که براساس نمونهباشد، می 1394تا  1385هاي به شهر ایالم در فواصل سال

تحقیق با استفاده از روش آلفاي ي ه. سطح پایایی پرسشنامه استخانوار به دست آمد 87تعداد 
اطالعات  تحلیلروش تجزیه و  انگر ضریب اعتماد باال است.دست آمد که بیبه 693/0کرونباخ 

اي و نمونهتک t هايصورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمونبه
یابی به نتایج منظور دستبراین اساس و به فریدمن) صورت گرفته است. اي مستقل ونمونهدو

ساخته جهت بررسی عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر  اي محققنامهمطلوب، پرسش
در شهر ایالم  1394تا  1385 هايسالشهري در استان ایالم در فواصل  -هاي روستاییمهاجرت

که پس از  شد تدوینفرهنگی مهاجرت  -معرف مربوط به مؤلفه عوامل اقتصادي و اجتماعی 5در 
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 دست آمد و درهاي نهایی بهع مربوطه، معرفمشاوره با اساتید و کارشناسان متخصص در موضو
 ).1(جدول نامه لحاظ گردید تدوین نهایی پرسش

 
 هاي پژوهشها و معرفها، شاخصمولفه ):1( جدول

 تعداد معرف شاخص مولفه

 عوامل اقتصادي
اشتغال بر مهاجرت خانوارهاي روستایی به  تأثیر اشتغال

 شهر

5 

 به شهر خانوارهاي روستایی بر مهاجرت درآمد تأثیر درآمد

 و فرهنگی جتماعیا عوامل

خانوارهاي  بر مهاجرت امکانات آموزشی تأثیر امکانات آموزشی
 روستایی به شهر

امکانات رفاهی و 
 بهداشتی

 بر مهاجرت امکانات بهداشتی و رفاهی تأثیر
 خانوارهاي روستایی به شهر

 بر مهاجرت تفریحی و ورزشیامکانات  تأثیر امکانات تفریحی و ورزشی
 به شهر خانوارهاي روستایی

 5  تعداد کل

 1392مأخذ، نگارندگان، 
 

 محدوده مطالعه
ا تشکیل ردر صد از مساحت کل کشور  2/1کیلومتر مربع، حدود  138هزار و  20استان ایالم با  

کرمانشاه، از  استانبا  غربی کشور واقع شده است. این استان از شمالي هدهد که در گوشمی
شود و از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از غرب با کشور عراق محدود می

هاي زاگرس غربی رشته کوهي هست که در حاشیاي کوهستانیهاي طبیعی، منطقهنظر ویژگی
نه راي سکدهستان دا 47شهر و  23بخش،  24شهرستان،  10واقع شده است. این استان داراي 

 26درجه و  46). شهر ایالم از نظر موقع جغرافیایی در 195: 1392مقدم و ناظري، است (رحیمی
ست. دقیقـه عـرض شـمالی و در مغرب ایران واقع شده ا 38درجـه و  32دقیقه طول شرقی و 

ال شماي کوهستانی و در ) این شهر در دره1متر است (شکل  1363ارتفاع این شهر از سطح دریا 
س واقع بع در دامنه جنوبی کبیرکوه از سلسله جبال زاگرمر مترکیلو 25شرقی دشتی به مساحت 

داراي  1390ر اساس سرشماري ). شهر ایالم ب74 :1386زاده دلیر و ملکی، شده است (حسین
نفر مرد  87221باشد که از این تعداد خانوار می 42613نفر در قالب  172213جمعیتی معادل 

 -90زمانی ي هباشد. این شهر در دورمی 62/102که بیانگر نسبت جنسی  ،نفر زن است 84992و 
خ رشد درصدي مواجه بوده است که در مقایسه با دوره قبل که نر 43/1 جمعیت با نرخ رشد 85

وده جمعیت شهر در این دوره برشد بیانگر کاهش ، درصدي را تجربه نموده است 41/2جمعیت 
 ).1390ران، است (مرکز آمار ای
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 : نقشه شهر ایالم نسبت به شهرستان، استان و کشور)1(شکل 

 
 نتایج پژوهش

 سشدرصد) پر 20/86نفر ( 75 این بررسی، مطابقگویان مهاجر روستایی: خجنس پاس فراوانی
 ).2شکل دهند. (درصد) را زنان تشکیل می 80/13نفر ( 12 و را مردان شوندگان مهاجر روستایی

 

 
 پاسخگویان مهاجر روستایی توزیع فراوانی جنسنمودار  ):2(شکل 
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نفر  20سال سن داشتند،  40تا  20 بیندرصد)  4/49نفر (  43پاسخگوي مهاجر،  87از مجموع 
نفر  7 سال، و 70تا  56 سنیدر گروه  درصد) 1/16نفر (  14سال،  55تا  41درصد) بین  23( 
 .سال داشتند 70درصد) بیش از  05/8(
 

 
 سن پاسخگویان مهاجر روستاییتوزیع فراوانی نمودار  ):3( شکل

 
 سواد پاسخگویان

سواد خواندن و  درصد) 9/6نفر ( 6سواد هستند، بی درصد) 8نفر ( 7 ،از بین پاسخگویان مهاجر 
پلم درصد) مدرك دی 52/19نفر ( 17درصد) داراي مدرك سیکل،  2/17( نفر 15نوشتن دارند، 

نفر  5رصد) لیسانس، د 23 نفر ( 20دیپلم، درصد) داراي مدرك فوق 52/19(نفر  17داشتند، 
 .)4شکل لیسانس و باالتر، بودند (درصد) فوق 74/5(
 

 
 سواد پاسخگویان مهاجر روستاییتوزیع فراوانی  ):4شکل (
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 مبدأ مهاجران روستایی
اند. ت کردهاین شهر مهاجر بهدرصد) از شهرستان ایالم  31نفر ( 27از میان پاسخگویان مهاجر،  

درصد)  8/21نفر ( 19 ،شهرستان ایوان مهاجراندرصد) از پاسخگویان از  4/26نفر ( 23همچنین، 
ز ادرصد)  9/6نفر ( 6درصد) از شهرستان سیروان و  8/13نفر ( 12از شهرستان ملکشاهی، 

 ).2اند (جدول شهرستان چرداول بوده
 

 مبدأ مهاجران روستایی ):2( جدول

 1395هاي تحقیق، منبع: یافته
 

 آزمون فرضیات

(امکانات آموزشی،  فرهنگی -عوامل اقتصادي (اشتغال و درآمد) و عوامل اجتماعی فرضیه اول: 

خانوارهاي روستایی  مهاجرتامکانات بهداشتی و رفاهی، امکانات تفریحی و ورزشی) از علل اصلی 
 استان ایالم به شهر ایالم بوده است.

عوامل اقتصادي و تأثیر باالي دهنده نشان ،ايتک نمونه tدست آمده از آزمون هاي بهیافته 
مهاجران روستایی  دیدگاه از ،مهاجرت روستائیان به شهر ایالمي هبر انگیز فرهنگی –اجتماعی

 ).3 است (جدول
 
 
 
 
 

 تعداد روستا شهرستان تعداد روستا شهرستان

 ایالم
زا، جار، گلزار، آوهمورت، گله

آباد، بلین، جعفرآباد، مهدي
 پنجابمله

 
27 
 

 12 کلیلیکخزانه، لرنی، چشمه سیروان

 6 موشکان، شباب چرداول

 ملکشاهی

نیازآباد، وري، چیچال 
خلیفه، هرکبود خشادول، 

 کلک، سرابنقی، وريکلک
 باریککلک، چشمه

 23 سفید، نرگسیکاپوره، سراب، چشمه ایوان 19

 41 کل 46 کل
 87کل = 
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فرهنگی مؤثر بر مهاجرت از دیدگاه مهاجران  –عوامل اقتصادي و اجتماعی ):3(جدول 
 ايتک نمونه tي (پاسخگویان) بر اساس آماره

 

 1395هاي تحقیق، یافته :منبع 
  

مهاجرت  يهانگیزبر  فرهنگیو اجتماعی ،عوامل اقتصاديهاي مربوط به میزان تأثیر باالي یافته
دهد که از دیدگاه مهاجرین نشان میاي تک نمونه tآزمون روستائیان به شهر ایالم با استفاده از 

، »امکانات آموزشی«، »درآمد« ،»اشتغال«هاي روستایی شهر ایالم، میانگین میزان تأثیر شاخص
، 5489/4به ترتیب برابر با » کلی«، و »امکانات تفریحی و ورزشی«، »امکانات بهداشتی و رفاهی«

 بوده است. 0236/4و  7969/3، 0355/4، 0953/4، 2339/4
 تأثیرمیزان بین میانگین  ،روستایی مهاجریندهد، از دیدگاه نشان می 4گونه که جدول همان

  هايمهاجرت روستائیان به شهر ایالم در شاخصي هفرهنگی بر انگیزو اجتماعی ،عوامل اقتصادي
اي ین میانگین رتبهبیشتر. در این بین، داردتفاوت معناداري وجود  05/0مورد مطالعه در سطح آلفا 

 باشد.می امکانات تفریحی و ورزشی ین مربوط به معرفکمترو  مربوط به معرف اشتغال

 فرهنگی و اجتماعی ،میزان تأثیر باالي عوامل اقتصاديي هدهندنشان ،بررسی نتایج هر دو آزمون
، »درآمد« ،»اشتغال«هاي در شاخص متوسطبه میزان باالتر از  ،هاي مورد مطالعهدر شاخص

بر » کل«، و »امکانات تفریحی و ورزشی«، »امکانات بهداشتی و رفاهی«، »امکانات آموزشی«
ایالم است. بنابراین، با عنایت به نتایج فوق، فرضیه اول تأیید  شهرمهاجرت روستائیان به ي هانگیز
مهاجرت ي هانگیزفرهنگی بر  ـ اجتماعیرسیم که عوامل اقتصادي و گردد و به این نتیجه میمی

  .موثر بوده است 1394تا  1385هاي در فواصل سالخانوارهاي روستایی به شهر 

 tمقدار  میانگین N معرف
درجه 
 آزادي

 سطح معناداري

 000/0 86 577/63 5489/4 87 اشتغال
 000/0 86 046/42 2339/4 87 درآمد

 000/0 86 656/31 0953/4 87 امکانات آموزشی

امکانات بهداشتی و 
 رفاهی

87 0355/4 114/31 86 000/0 

امکانات تفریحی و 
 ورزشی

87 7969/3 222/29 86 000/0 

 000/0 86 358/40 0236/4 87 کلی
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فرهنگی مؤثر بر  –ادي و اجتماعیهاي عوامل اقتصمعرفاي تفاوت میانگین رتبه ):4( جدول

 از دیدگاه مهاجران (پاسخگویان) بر اساس آماره فریدمنمهاجرت 

 درصد 5هاي تحقیق، معناداري در سطح یافته :منبع    
 

زمانی ي همهاجران در دور فرهنگیو  اجتماعی ،هاي اقتصاديوضعیت شاخصبین  فرضیه دوم:

 مهاجرت اختالف معناداري وجود دارد. قبل و بعد از
هاي در مؤلفه شاخصهاي تحقیق در مورد مقایسه وضعیت پنج یافتهي هدر این قسمت به ارائ

زمانی قبل و ي هدور«فرهنگی مهاجران روستایی ساکن شهر ایالم در دو  و اجتماعی ،اقتصادي
 شود. پرداخته می هاي مستقلنمونه tي هساس آماربر ا »مهاجرت بعد از
ها اعم از شاخص تمامیاي) نمره 5دهد که در طیف لیکرت (مقیاس ) نشان می5جدول ( نتایج

وضعیت امکانات بهداشتی و  ،وضعیت اشتغال، وضعیت درآمد، وضعیت امکانات آموزشی شاخص
باالتر از دوره قبل از مهاجرت  مهاجرتدرمانی، امکانات تفریحی و ورزشی و کلی در دوره بعد از 

دار یهاي مستقل، در سطح پنج درصد خطا معننمونه t ها، بنابر آزموناین تفاوت به شهر است.
 ).5 (جدول است

 
 
 
 
 
 
 

 معرف فراوانی میانگین عددي ايمیانگین رتبه
 اشتغال 87 5489/4 29/4
 درآمد 87 2339/4 24/3
 امکانات آموزشی 87 0953/4 09/4
 امکانات بهداشتی و رفاهی 87 0355/4 89/2

 امکانات تفریحی و ورزشی 87 7969/3 17/3

 کل 87 0236/4 19/4
 کاي اسکوئر 112/61
 درجه آزادي 5
 سطح معناداري 000/0
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ي هاجران در دورهمفرهنگی  –اقتصادي و اجتماعیهاي ي وضعیت شاخص. مقایسه5 جدول
 مستقل tي زمانی قبل و بعد از مهاجرت بر اساس آماره

 
 گیرينتیجه

اي در توان شاخصی در نبود نگرشی ناحیهرویه روستائیان کشور را میهاي بیتداوم مهاجرت
کرد. اعمال  دادقلمکشور ي هریزي توسعهاي اقتصادي و اجتماعی در برنامهفضایابی فعالیت

ها، از یک سو عامل تمرکز خدمات و گزینی این فعالیتهاي تمرکزگرایانه در مکانسیاست
معیشتی مختلف در شهرها شده و از سوي دیگر، محرومیت و فقر مناطق  –تسهیالت رفاهی

 گیر بین شهرروستایی را به دنبال داشته است. تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشم
اي که تلقی گونههاي جاذب و دافع جمعیتی تبدیل کرده است؛ بهقطببه و روستا شده و آنها را 

هاي هاي ناامن و محروم از نظر اقتصادي و اجتماعی، منجر به تشدید انگیزهعنوان کانونروستاها به
هرهاي مهاجرتی در روستائیان، به امید برخورداري از حداقل امکانات در شهرها و حتی در ش

گذرد؛ شهرهایی شده است که از زمان کسب هویت شهري شدن آنها چندي نمیـ کوچک و روستا 
تواند ناشی از تنگناهایی شود بر آن اطالق کرد، میمیرا » فرایند«بنابراین، مهاجرت که عنوان 

ت هاي شغلی و تسهیالهاي وضعیت محلی و بخشی دیگر به فرصتباشد که قسمتی از آن به ویژگی
پوشی، دارند، بستگی داشته باشد (شایان و کهنهبهداشتی که مراکز شهري عرضه می ـآموزشی 

بر مهاجرت  موثر فرهنگی و اجتماعی ،). در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادي134: 1392
 است. شدهپرداخته 1394تا  1385خانوارهاي روستایی شهر ایالم در مقطع زمانی 

 T DF انحراف معیار میانگین N دوره زمانی هاشاخص
سطح 

 معناداري

 وضعیت اشتغال
 قبل از مهاجرت

87 
7356/1 7574/0 

380/20- 172 000/0 
 9325/0 1839/4 بعد از مهاجرت

 درآمدوضعیت 
 قبل از مهاجرت

87 
3678/2 9688/0 

096/11- 172 000/0 
 10652/0 9655/3 بعد از مهاجرت

وضعیت امکانات 
 آموزشی

 قبل از مهاجرت
87 

4368/2 08910/0 
 11465/0 1379/4 بعد از مهاجرت 000/0 172 -716/11

امکانات  وضعیت
 بهداشتی و رفاهی

 قبل از مهاجرت
87 

1954/2 09225/0 
717/7- 

172 000/0 
 13359/0 4483/3 بعد از مهاجرت

وضعیت امکانات 
 تفریحی و ورزشی

 قبل از مهاجرت
87 

7816/1 08080/0 
222/4- 172 000/0 

 11943/0 3908/2 بعد از مهاجرت

 کلی
 قبل از مهاجرت

87 
1839/2 09180/0 

075/12- 172 000/0 
 11184/0 9310/3 بعد از مهاجرت
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و  "اشتغال"هاي اقتصادي علل مهاجرت از جمله اول و در ارتباط با معرفي هدر رابطه با فرضی 
اشتغال با  معرفدهد که اي نشان میتک نمونه tنتایج آزمون  ،6و با نگاهی به جدول  "درآمد"

برخوردار ها از باالترین اولویت 2339/4و پس از آن معرف درآمد با میانگین  5489/4میانگین 
توان ارائه می د. تحلیلی کهنباشل خیلی مهم مهاجرت روستائیان به شهر ایالم میهستند و از عل

هاي علم پزشکی و در کنار آن، ورود دلیل پیشرفتاین است که افزایش جمعیت روستاها به ،داد
شدن کشاورزي، ثابت بودن منابع طبیعی و  هاي جدید کشاورزي به روستا، مکانیزهتکنولوژي

ائیان و فقدان امکان افزایش آن، موجب بیکاري و به تبع آن کاهش درآمد روستکشاورزي و نیز 
 روستاها شده است.ي هدر نهایت، موجب مهاجرت آنها به شهرها و تخلی

نشان داد که درصد بسیاري  ،گویان مهاجر روستاییاسخپعالوه، مصاحبه میدانی نگارندگان با به 
رزي معیشتی در بخش کشاو شاغلاز روستا بیکار بودند و یا از مهاجران پاسخگو در قبل از مهاجرت 

اي جزء مهاجرت بودند و زمین کمی داشتند که در شرایط بسیار ناگواري قرار داشتند و چاره
بیکاري و پس از  اشتغال و وجود کمبودمشکالت اقتصادي از جمله  ،توان گفتنداشتند؛ لذا می

ي هت تخلیدرآمد، علت اصلی مهاجرت روستائیان استان ایالم به شهر ایالم و در نهای کمبودآن 
 گردد.روستاها محسوب می

 ،هنگیفر -اجتماعی يمؤلفههاي چنین معلوم ساخت که در معرفاي همتک نمونه tنتایج آزمون  
با  "هیتی و رفاامکانات بهداش"، 0953/4با میانگین  "امکانات آموزشی"علل مهاجرت از جمله 

ها یتاز باالترین اولو 7969/3با میانگین  "امکانات تفریحی و ورزشی"و  0355/4میانگین 
 باشد. برخوردار هستند و از علل خیلی مهم مهاجرت روستائیان به شهر ایالم می

مناسب در روستاها از جمله نبود  يهازیرساختنبود این است که  ،توان ابراز نموددالیلی که می 
ییان به آموزش عالی، اشتیاق روستا آموزشمدارس مقاطع باالتر از ابتدایی، نبود دانشگاه و مراکز 

هاي ورزشی چشمی و وجود امکانات اجتماعی از جمله سالنفرزندان در مقاطع باالتر، چشم و هم
ها باشند. بدیهی است روند مهاجرتمی مل اجتماعی مهاجرتهاي تفریحی در شهرها از عواو مکان
 ،هاي اجتماعیدر روستاها و جاذبه رفاهیهري عمدتاً تحت تأثیر امکانات زیستی و ش -روستا

کند؛ هاي نادرست آن را تشدید میگذاريو در مواردي سیاست باشدمیفرهنگی و اقتصادي شهرها 
هاي روستا شهري عوامل مؤثر در مهاجرت ،در واقع بعد از عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی

 باشند.می
هاي هاي مؤلفهکه بین میانگین معرف دیگريي هتر، مقایساز جهتی، جهت اطمینان و اعتماد افزون

خانوارهاي روستایی با استفاده  "قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت"فرهنگی  و اجتماعی ،اقتصادي
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دهنده باال به نوعی تأییدکننده نتایج فوق بوده و نشان ،آمده عملهاي مستقل بهنمونه  tاز آزمون
فرهنگی خانوارهاي مهاجر روستایی در بعد از  و اجتماعی ،بودن میزان میانگین عوامل اقتصادي

 مهاجرت نسبت به قبل از مهاجرت است.
ي هدر زمینکه  اياي را با نتایج تحقیقات تقریباً مشابهنتایج این تحقیق، همسویی قابل توجه 

شهري انجام گرفته  ـ هاي روستاییفرهنگی مؤثر بر مهاجرت و اجتماعی ،اثرات عوامل اقتصادي
 گردد:تحقیقات مشابه اشاره می بهکه در اینجا  ،را دارد

اي طی مطالعات خود در استان خراسان، مجموعه) 1366( محمد حسین پاپلی یزدي و همکاران
شهري  ـهاي مهاجرت روستا ین علتمهمترمحیطی را بر شمرده و از عوامل اجتماعی، اقتصادي و 

 اند.هزمین و عدم اشتغال در روستاها دانست کمبودرا مسئله افزایش جمعیت و در نتیجه آن 
هاي هاي توسعه در نقاط روستایی استانبررسی شاخص«خود ي هنام) در پایان1380مشفق (

ن داد نشا» تأثیرات آن بر مهاجرت در مناطق روستاییو میزان  1375تا  1365مختلف طی دهه 
ي هطاقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی و میزان خالص مهاجرت رابي هکه بین سطح توسع

 معناداري وجود دارد.
وري کشاورزي بر مهاجرت اي تأثیر افزایش بهره) در مطالعه1385دانشور کاخکی و همکاران ( 

دهد که نشان می ،بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها 1350-1383ي هروستاییان ایران را در دور
گذاري در چنین سرمایهشود؛ همباعث افزایش مهاجرت می ،شکاف درآمدي میان شهر و روستا

 کاهد. بخش کشاورزي از روند مهاجرت می
هاي اي به بررسی عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرت) در مطالعه1386جاللیان و محمدي ( 

دهد که شهرستان زنجان با روستایی شهرستان زنجان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می
هاي مهاجرت روستایی در این ین علتمهمترهري روبرو بوده و ش -مهاجرت شدید روستایی

وده ببود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاري و درآمد اندك شهرستان عبارت از کم
 است. 

اي عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر ) در مطالعه1389و ترکی هرچگانی ( غفاري 
آباد در استان چهارمحال بختیاري را بررسی نمودند که نتایج حاصل نشان در روستاي صادق

یابی به امنیت (اشتغال)، دست هاجرت و جستجوي کارداري بین میزان ممعنیي هرابط ،دهدمی
یابی به تسهیالت آموزشی رزشی، دستو -یابی به امکانات تفریحیو کار بهتر، دستشغلی، درآمد 

 و کثرت امکانات در شهرها وجود دارد.
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ییان به شهرها را با تأکید بر عوامل مؤثر در مهاجرت روستا )1389الدینی و گرجیان (شمس 
ن است که بررسی نمودند؛ نتایج تحقیق ایشان حاکی از آ ،مهاجرت در دهستان رستم دوي هشبک

ت که در عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی و طبیعی در مهاجرت روستاییان دهستان مؤثر بوده اس
غل و عوامل اقتصادي از جمله جستجوي ش ،درصد از مهاجرین مورد مطالعه 81این میان حدود 

 اند. ذکر کرده ،مهاجرت خودین دلیل مهمتریابی به درآمد بیشتر را دست
شهري در  ـ هاي روستای علل مهاجرتاي با عنوان بررس) در مقاله1392پوشی (یان و کهنهشا

بیکاري و  اشتغال و وجود کمبودبخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان؛ به این نتیجه رسیدند که 
ر نهایت، بخش خاو و میرآباد به شهر و د روستائیاندرآمد، علت اصلی مهاجرت  کمبودپس از آن 

 شود.تخلیه روستاهایشان محسوب می
شهري  ـهاي روستایی اي به تحلیل عوامل مؤثر در مهاجرت) در مقاله1392اذانی و بوستانی ( 

دهد که شهرستان ممسنی طی چهار (شهرستان ممسنی) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می
هاي روستایی در هاي مهاجرتین علتمهمترکه  ،ي مهاجرت بوده استمواجه با رشد باال ،دهه

 درآمد و فقدان امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی و غیره است. کمبوداین شهرستان 

هاي ها عمدتاً فرصت) معتقد هستند که عوامل کشش یا جاذبه1997) و بوگ (2002اندرسون ( 
راکز تفریحی و جذاب بیشتر، وجود م هاي مناسب جهت کسب درآمدشغلی بهتر، فرصت

هاي فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط کار و زندگی چون مسکن، خدمات آموزشی فعالیت
اي چون تحصیل هاي تخصصی و حرفهیابی به آموزشهاي مطلوب جهت دستو باالخره فرصت

امکانات زندگی و  چنین وجود بیکاري پنهان، کمبودشود. وي همدر مراکز آموزشی را شامل می
 شمارد.روستایی میي هعوامل دافعي هکمی درآمد روستاییان را در رد خصوصبه
 

 پیشنهادات
 گردد:ي زیر ارائه میکارها و پیشنهادهاها و نتایج تحقیق، راهبا توجه به یافته

هایی ویژگیبا توجه به  ،ي در منطقهگردشگر ریزي مناسب و قابل اجرا براي گسترشرنامهب -1
ري در گهاي گردشکوهستانی بودن، چهار فصل بودن و مرزي بودن استان و نیز داشتن توانچون 

راي بزمینه اکوتوریسم و توریسم مذهبی که موجب ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش درآمد 
 ست.اضروري ،گرددساکنین روستایی و جلوگیري از مهاجرت آنان به شهرها می
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هاي شغلی مولد از طریق ریزي براي صنایع کوچک و متوسط در روستاها و ایجاد فرصتبرنامه -2
هاي روستائیان در جهت اشتغال و افزایش درآمد خانوارهاي روستایی تنوع بخشی به فعالیت

 ست.ا ضروري
هاي هنرستان و متوسطه ،ز قبیل مدارس ابتدایی، راهنمایید امکانات آموزشی در روستاها اایجا -3

ه تواند نیاز فرزندان روستاییان به امرآموزش و پرورش را برطرف نماید و با توجه بمی ،کشاورزي
اند، مودهین عوامل مهاجرت به شهرها قلمداد نمهمتراینکه اکثر مهاجرین این عامل را یکی از 

د کاست. ه شهرها تا حدي خواهطور مسلم از مهاجرت روستاییان بایجاد چنین فضاهاي آموزشی به
چرا که طبق  کندمیچنین، این امر در مورد امکانات تفریحی و سرگرمی هم تا حدي صدق هم

ه شهر موثر بوجود این نوع امکانات و نبود آن در روستاها در مهاجرت آنان  ،اظهار نظر مهاجرین
 بوده است.

 یا نبود امکانات اولیه پزشکی و کمبود ،کی دیگر از علل عمده مهاجرت روستاییان به شهری -4
شود، لذا با که باعث هجوم اقشار گسترده جمعیت روستایی به شهرها می ،درمانی در روستاهاست

تا حدي  ،ها و دیگر مراکز درمانی در سطح روستاهاها و بیمارستاندرمانگاهي هایجاد یا توسع
 هر جلوگیري کرد.توان از مهاجرت روستاییان به شمی
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 هاي ذهنی کیفیت زندگیشاخصارزیابی و سنجش 
 شهر جدید سهند در

 1امید مبارکی

 چکیده

ندگی زریزان بوده است. چرا که کیفیت همواره مورد توجه برنامه ،کیفیت زندگی در یک مکان
شهرها و  گیرد. به دلیل افزایش تعدادمی ابعاد زندگی بشري را دربري هست که هما موضوعی

ر آن ریزي شهري را بتوجه به کیفیت زندگی در شهرها، برنامهچنین افزایش جمعیت شهري، هم
ه کیفیت زندگی ي فراوانی در این مورد داشته باشند. دلیل توجه زیاد بهاداشته تا مطالعه و تحقیق

گذاري در ین اهداف سیاستمهمترشهري این است که ارتقاي کیفیت زندگی در شهرها، یکی از 
زیابی و ار کیفیت زندگی در شهر جدید سهند در بعد ذهنی مورد ،باشد. در این تحقیقمیشهرها 

نقل و  محیطی و حمل وي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیستهاهسنجش قرار گرفته است. مولف
ان شهر سهند کلیه شهروند ،آماريي ه. جامعاندمد نظر قرار گرفتهدر این تحقیق  ،پذیريدسترسی

توزیع  آنهان انتخاب و پرسشنامه بیبه عنوان نمونه نفر  262عدادت ،باشد که با فرمول کوکرانمی
ن در دهد که شهروندان شهر سهند رضایت متوسط به پاییمیشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان 

رند که این دارند. تنها در کیفیت هوا و حمل و نقل، شهروندان رضایت خوبی دا هاهاکثر مولف
ي هباشد. در زمینمیرشته کوه سهند ي هشهر سهند در دامنمندي به دلیل واقع شدن رضایت

ر، ي رفت و برگشت به تبریز و شهرهاي صنعتی همجواهاحمل و نقل نیز به لطف وجود سرویس
جدید سهند،  مندي خوبی دارند. لذا با ارتقاي کیفیت زندگی در شهرشهروندان از این مولفه رضایت

 .بهبود بخشید ،شهر تبریزذیري سرریز جمعیتی کالنپتوان نقش این شهر را در جمعیتمی
 

 .ي ذهنی، شهر جدید سهندهاکیفیت زندگی، رضایتمندي، شاخص واژگان کلیدي:

                                                 
 دانشگاه مراغهریزي شهري استادیار گروه جغرافی و برنامه ۱
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 مقدمه 

 دنیا مفهوم سطح در شهري نقاط افزایش چنینهم و شهرنشینی باالي رشد اخیر قرن دو طی در
 و از مسائل شهري ریزيبرنامه اندیشمندان توجه مورد ايگسترده طوربه را شهري زندگی کیفیت

 تأکید مورد که است دهه چند از مفهوم کیفیت زندگی بیش .است داده قرار شهري معضالت مهم و
حتی  گاه و متعدد يهاشاخص و است گرفته قرار علمی مختلف يهاهرشت بررسی اندیشمندان و

و  بعديچند مفهومی زندگی کیفیت کهاین به توجه با. است شده مطرح آن براي متضادي
 قرار گرفته بررسی مورد نیز گسترده ییهاطیف در و متفاوت يهاهدیدگا از باشد،می ايرشتهمیان

 معلولین، کیفیت زندگی کیفیت روانی، و جسمی بیماران زندگی کیفیت مثال براي. گیردمی و
مثالی بر این مفهوم است  ... و شهري زندگی کیفیت کودکان، زندگی کیفیت سالمندان، زندگی

). داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوي بشر بوده و هست. 2:1388(وظیفه دوست و امینی،
هزاران سال است که این موضوع ذهن فالسفه، محققان و دانشمندان را به خود جلب کرده است. 

گردد مید باز قبل از میال 385تاریخ پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در سال 
 سرریز جذب مانند نیازهایی به گوییپاسخ منظوربه که جدید شهرهاي ). ایجاد1:1378(نجات،

 و مدیریت منظور به نیز است، گرفته صورت دیگر عوامل از بسیاري و مسکن تأمین جمعیتی،
 دنبالبه بهتر، هرچه عملکرد و ساکنان براي ترامن و ترسالم محیطی ایجاد براي بهینه ریزيبرنامه
 این معیشتی و سکونتی فضاي که است ییهاهشیو بررسی و ارزیابی همچنین و هاهرا یافتن

 جدید شهرهاي ساکن شهروندان شاَن در و قبول قابل معیارهاي و اصول با مطابق را هاهگاسکونت
 ساکن جمعیت اجتماعی و سیاسی روانی، جسمی، نیازهاي کردن هبرآورد آن هدف و آورد وجودبه

 به مردم مشوق و بوده ساکنان پشتیبان اجتماعی لحاظ به که ستمحیطی ایجاد طریق از شهرها
). افزایش جمعیت Larsen & Manderson,2009.606( تسا گیريتصمیم امور در مشارکت

گیري شهرهاي جدید شد. با گسترش شهرها در ایران نیز باعث شکلویژه کالندر نقاط شهري به
توجه  شهرهاي جدید در ایران، توجه به شهرهاي جدید باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

اول به پیشرفت ي هبه نیازهاي جمعیت ساکن در شهرهاي جدید و بهبود زندگی آنان در مرحل
باشند و می هاشهرانجامد چرا که ساکنان شهرهاي جدید سرریز جمعیت کالنمیشهرها کالن

شهري ي منفی کالنهاهتواند از بسیاري از پدیدمیبهبود و افزایش کیفیت در شهرهاي جدید 
 کیفی يهارویکرد به نشینی جلوگیري کند. توجهي بزرگ و حاشیههاطور مثال مهاجرت به شهربه
 دالیلی ا بهبن که ییهاجمعیت کهاین به توجه با. شودمی باعث را هاشهر زندگی کیفیت هاشهر در
 وظایف هاشهر این در زندگی کیفیتي هشوند، مطالعمی ساکن مادرشهرها جدید شهرهاي در
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 کیفیت. کنند فراهم جمعیت این براي بهتر هرچه و مناسب محیطی تا باشدمی شهري ریزانبرنامه
 گذاريسیاست تکوین در اساسی مباحث از و امروز جهان روي پیش مسائل ینمهمتر از یکی زندگی

 رفع محور، سالمت زندگی کیفیت ارتقاء رفاه، چون موضوعاتی که شودمی محسوب اجتماعی
 جماعات میان در از خودگذشتگی و دوستینوع  بخش،رشد و رضایت  به رو زندگی اساسی، نیازهاي

 .گیردمیبر در را
 

 طرح مسأله

 کلیدي و اصلی عوامل شناخت ،هاآن تأثیرگذاريمختلف  ابعاد و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه با
مندي رضایت راستا، این در. رسدنظر میبه ضروري شهري پایداري به یابیدست در جهت

 شهري دیرانم می تواند نیازهاي آنان و هاهخواست به توجه شهرها، موجود از وضعیت شهرنشینان
 زاده دلیر،(حسین رساند. یاري اجتماعی پایداري ویژهبه شهرها ترپایداري بیش به یابیدر دست را

 ادراك به یشود. بعد ذهنمی گیرياندازه عینی و ذهنی بعد دو با ). کیفیت زندگی غالبا2:1388ً
. تاس و نسبی کیفی مفهومی تربیش و دارد توجه خود و اطرافیان خود کیفیت زندگی از شخص

 .رندمفهومی کمی دا و گیرياندازه و مشاهده قابل که یی هستندهاشاخص عینی، يهاشاخص اما
ي هاویتاول مردم، نارضایتی علل دار،شناسایی نواحی مسأله به تواندمی زندگی کیفیت مطالعات

 رزیابیا و پایش و زندگی کیفیت بر جمعیتی ـ اجتماعی يهافاکتور تأثیر زندگی، شهروندان در
زندگی است (خادم الحسینی و  کیفیت يزمینه در هااستراتژي و هاکارایی سیاست

 دياقتصا و اجتماعی کالبدي، تمرکززدایی براي معموالً جدید ). شهرهاي52:1389همکاران،
 مادر از خروج به تشویق جمعیت بزرگ، شهرهاي به نزدیکیي هجاذب وجود با تا شوندمی طراحی

 اقتصادي جمعیتی، مشکالت با کشور بزرگ شهرهاي اخیر، يهاهده . در)5:1387زیاري،( شهر شود
 در جدید رهايشه احداث دولت اصلی کارهايراه از . یکیاندهبود مواجه زیادي کالبدي و اجتماعی

 در ياقمار شهرهاي ایجاد. است بوده شده ذکر مشکالت از کاستن شهرها براي این نفوذ حوزه
 شهر جمله از ایران جدید شهرهاي که باشدمی هاراه حل ترینمتداول از شهرهاي بزرگ اطراف
سخ داده در این تحقیق سعی بر این است تا به سواالت زیر پا.باشندمی سهند از آن جمله جدید

 ي ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید سهند در چه حدي است؟هامندي از شاخصشود؛ رضایت
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 مبانی نظري تحقیق

 نظري هايدیدگاه از متعدد رویکردهايکه  است پیچیده شکلی چند سازه یک زندگی کیفیت
 در را کیفیت زندگی چیزي چه اینکه فهمیدن منظوربه زیادي هايکوشش .داندمی الزم را مختلف

 هاهنوشت در زندگی کیفیت از تعریف هزار از و بیش شده انجام دهد،می تشکیل مختلف يهاهرشت
 رفاه مفاهیم مانند دیگر با معاوضه قابل طوربه را زندگی کیفیت مؤلفان برخی .است شده بیان

 تحقیق گوناگون يهاهرشت اگرچه .کنندمی استفاده خوب زندگی و زندگی از رضایت شادي، ذهنی،
 کلی از درك یک با ما کردن آشنا در آنها اما ،اندهکرد بررسی را کیفیت زندگی مجزا صورتبه

 از ییهاوضعیت اساساً زیبایی کیفیتی مانند. اندهنبود موفق آن ارتقاي چگونگی و زندگی کیفیت
تعاریفی  که است مفهومی است، طورهمین نیز زندگی مفهوم کیفیت. است ناظران هايدیدگاه
 سخت خیلی کشورها حتی و سرتاسر شهرها مقایسه منظوربه آن گیرياندازه و طلبدمی را جامع

 در مجموعاً است که شده ارائه محیط کیفیت از متعددي ). تعاریفYuan,1999,3( بود خواهد
 و اشاره دارد زندگی مکان و محیط یک در که افرادي رفاه براي و رضایت حس به تعاریف، يهمه

مختلف  افراد و هاهگرو بین در که باشدمی ییهاو ارزش تلقی طرز انتزاعی، ادراك يدربردارنده
 رضایت میزان حیث از سکونتی، محیط و مردم بین رابطه بر شناسیروان علم در. است متفاوت
 رفتار و تأثیر شناخت، سطح که در آیدمی میان به صحبت ویژه، مکان یک در از زندگی ساکنان

ست کیفیت زندگی مفهومی ).Bonaiuto and et al, 2002: 41(گیرد قرار می بررسی مورد
عنوان یک ي اخیر بههاي مختلفی مطرح شده و در زمانهاصورتکه در سراسر تاریخ فلسفه به

 ي مختلفی به کار رفته استهاصورتدانشمندان علوم مختلف بهي هوسیلمفهوم به
)Baldwin,1990,28 یک محیط با کیفیت باال، حسی از رفاه و رضایت را براي افراد از طریق .(

 اجتماعی یا نمادین باشد به همراه دارد ،یی که ممکن است فیزیکیهاشاخص
)Marans,couper,2000) کیفیت  ادبیات در شانوسیع مرور ) در2004). مالگیان و دیگران

 انسانی شرایط از شخص یک مندي کهرضایت عنوانبه را زندگی کیفیت ايگسترده طوربه زندگی،

بر  توانندمی و اندهوابست... و محله خانواده، مقیاس به که و شرایطی دارد خود پیرامون فیزیکی و
 ممکن مختلف مردم که ثابت شده چنینهم .اندهکرد تعریف بگذارند تأثیر مردم شخصی رفتار

عواملی مانند  درباره مختلفی ذهنی هايقضاوت رو این از و داشته باشند مختلفی مشاهدات است
کنند. ارتقاي  مطرح دارند، شان دخالتزندگی کیفیت در شان کهشهري محیط خاص هايویژگی
کارکردي به نگاهی چندبعدي و چندوجهی در قالب در  ـ از نگاه صرف کالبديریزي شهري برنامه

 -نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادي، روانی و کیفی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدي
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 جهانی بوده استي هیکی از نتایج توجه به کیفیت محیط شهري در عرص کارکردي
)Williams,2000:293ي تببین توجه به مفهوم کیفیت زندگی در سوال ). دلیل مهم برا

 يهاهجنب کهاین براي ).Megone,1990( یاب نهفته استتخصیص موثر منابع محدود و کم
 يهاهداد و سازيهاي مدلچارچوب از که است احتیاج شود، بررسی مناسبی طورزندگی به کیفیت

 کنیم. استفاده خاص زمینه یک در هاچارچوب آن استفاده ساختن قابل منظوربه شده آوريجمع

 

 زندگی کیفیت هايدیدگاه

ورد نظر عنوان یک اصل اساسی، پیوسته مریزي مباحث کیفیت زندگی بهامروزه در ادبیات برنامه
شود مینرود. در اینجا کیفیت زندگی تنها زنده بودن و زیست محسوب میشمار ریزان بهبرنامه

 منظور). مارانس بهCramer,2004,104( باشدمیزندگی کردن مهم ي هبلکه کیفیت و نحو
 را اساسی دو رویکرد شهرها، در مردم زندگی زمینه خصوصاً در شهري زندگی کیفیت ارزیابی
 قطری از زندگی شهري زندگی.کیفیت کیفیت بر نظارت شامل رویکرد نخستین :کندمی معرفی
 ماريمانند سرش اداري منابع از شده جمع فضایی يهاهداد از مشتق هايشاخص از يهامجموع

 رآمدد سطح مثال عنوانباشند به شده زندگی ادراك کیفیت به مربوط باید شده گفته که است،
 یاد عینی عنوان دیدگاهبه دیدگاه این غیره. از و مسکن هزینه ،آلودگی سطوح خانواده، میزان جرم،

 گیرياندازه و محیط شهري هايویژگی میان روابط لسازي مد شامل رویکرد دومین .شودمی
 يهاهپدید از منديرضایت شامل بوده، که زندگی مردم کیفیت از قلمروهاي ذهنی يهاارزیابی
 عینو شناخته شده، ذهنی دیدگاه به که دیدگاه این. است کل یک عنوانزندگی به از و خاص

 طریق زا شده تحلیل يهاهداد و زمینه یابتحقیق  يهاروش میان از شده آوريجمع يهاهداد
دري کند (احمدي، نامی درگیر را ساختاري چند هايمدل یا رگرسیون مانند تحلیل ییهاروش

 ).1391:کروندان

 

 تحقیق ي هپیشین

 اندهنمود مطالعه تاکنون 1930 دهه از را زندگی کیفیت مفهوم علمی، متفاوت يهاهرشت از محققان
 پژوهاندانش از آن، يهاشاخص و شهري زندگی کیفیت زمینه در اولیه هايتالش و تحقیقات اما

...)  و 1960 سال در فلد و وروف گرین، ،1976 سال در رودگرز و کاورز بل، کمپ( غربی جهانی
 شده آغاز اندهبود فعالیت مشغول شناسینروا و شناسیجامعه قبیل از مختلفی يهاهرشت در که

 اجتماعی يهامنديبهره و سالمت میزان با ارتباط در محورهایی و هاشاخص یافتن در سعی است،
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 آنکارا و استانبول شهرهاي در بخصوص نیز، ترکیه . دراندهداشت شهرها در ساکن افراد روانی و
 از یکی که است گردیده انجام شهري زندگی کیفیت زمینه در متعددي يهاپیمایش و ارزیابی
 کیفیت( مربوط هايشاخص کلی گانه 4 بنديطبقه یک از استفاده با آنها، ترینعلمی و ینمهمتر
) ارتباطات و نقل و حمل کیفیت و اقتصادي محیط کیفیت اجتماعی، محیط کیفیت فیزیکی، محیط

 زندگی کیفیت شاخص، 17 مجموع در و جزئی هايشاخص به کلی هايشاخص بنديتقسیم و
 همکاران و آلنگین .)1388:دوست امینی و وظیفه( .است نموده برآورد را استانبول در شهري

در  را مفهوم این )شهري زندگی کیفیت به چندجانبه رویکردي( عنوان با پژوهشی در) 2001(
 هااولویت کردن مدلینگ پژوهش، این از هدف .دادند قرار سنجش و بررسی مورد استانبول شهر

 باشد،می نفر میلیون 10 حدود در جمعیتی با شهري که استانبول شهر ساکنین نیازهاي و انتظارات
 و بهینه تخصیص به تواندمی هااین اولویت تعیین. باشدمی چندجانبه راهبرد یک از استفاده با

 زانــریاده برنامهــاستف وردـــم اـــراهنم عنوانبه و کرده بسیاري کمک شهري منابع کارآیی
 و کوهیشاه ). دکتر خواجهUlengin,2001:354( بگیرد قرار محلی گیرانتصمیم و ريــشه

 مشارکت بر آن تأثیر و زندگی کیفیت سنجش و ارزیابی " عنوان با تحقیقی نیز 1392:همکاران
 اندهاي داشتنامهبا روش کار میدانی پرسش "مینودشت شهر: موردشناسی شهري امور در شهروندان

 حد در محیطی و جسمانی سالمت ابعاد و شهري محیط کیفیت که دهدمی نشان حاصل نتایج که
 دارند. قرار کیفیت متوسط حد از باالتر روانی و اجتماعی سالمت ابعاد و باشندکیفیت می متوسط

 با روانی و جسمانی محیطی، سالمت ابعاد و شهري محیط کیفیت بین معناداري ارتباط چنینهم
 .دارد وجود شهروندان مشارکت

 

 تحقیقروش 

تحقیق با مراجعه به اسناد، ي هباشد. اطالعات توصیفی اولیمیتوصیفی لحاظ هدف  تحقیق حاضر از
اي، آوري گردید. پس از اتمام مراحل مطالعات کتابخانهها و مقاالت مرتبط با این موضوع جمعطرح

ي هااست. شاخصآوري اطالعات مورد نیاز شده از طریق پیمایش و ابزار پرسشنامه اقدام به جمع
و معیارهاي گوناگون  هاتحقیق با توجه به تجربیات تحقیقات متعدد در این موضوع و با مرور مدل

باشد. بخش اول شامل پنج سوال در مورد جنسیت، مینامه شامل دو بخش انتخاب شد. پرسش
مل در بخش دوم نیز که شا باشد.میسن، تحصیالت، شغل و شهر مبدأ افراد مورد مصاحبه 

شاخص اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیست  5باشد از میي تحقیق هاهو زیرشاخ هاشاخص
، میزان هاپذیري استفاده شده است که در هر یک از این شاخصمحیطی، حمل و نقل و دسترسی
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مورد پرسش قرار گرفته است. حجم نمونه  هاي مربوط به آن شاخصهاهمندي از زیر شاخرضایت
نفر تعیین  262هند حجم نمونه به تعدادسبا فرمول کوکران تعیین گردید. متناسب با جمعیت شهر 

ي شهر سهند به هاهمحلتمامی اقشار شهر سهند و ي هآماري در این تحقیق همي هشد. جامع
ي تحقیق مناسب ترین روش با هاهناممنظور سنجش پایایی پرسشباشد. بهمیصورت تصادفی 

اي لیکرت، روش آلفاي کرونباخ است. که در جدول زیر محاسبه درجه 5توجه به استفاده از طیف 
 شده است:

 هاي تحقیقآلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه ):1( جدول

ي هاهمؤلف ي اجتماعیهاهمؤلف ي اقتصاديهاهمؤلف
 کالبدي

و  نقلي حمل و هاهمؤلف
 دسترسی

71/0 76/0 84/0 75/0 

 منبع: محاسبات نگارندگان  

 
شمار آورد. در باشد تا بتوان مقیاس را داراي پایایی به 7/0طبق قاعده تجربی آلفا دست کم باید 

سازي از هم هاهدهد گویمیکه نشان  ي محاسبه شده اعداد مطلوبی هستنداین تحقیق میزان آلفا
تحلیل  وتجزیه  SPSS افزارنرم طریق نامه ازنتایج پرسشتمامی  و پایداري درونی برخوردارند.

 گیرد.قرار می

 

 مورد پژوهشي همحدود

 شهر جدید سهند با وسعت تبریز، شهرکالن رشد به رو جمعیت به بخشیدن سامان منظوربه
 ماه بهمن در آذرشهر ـ تبریز درکنار محور ارتباطی هکتار 14000 تا توسعه قابل هکتار 2100اولیه
 معماري عالیشوراي تصویب به آن یابیمکان مطالعات1369سال ماه و در آذر یابیمکان 1366سال

 شهر این. است شرقیآذربایجان استان جدید شهرهاي از سهند یکی جدید رسید. شهر شهرسازي و
 و نفوس عمومی سرشماري براساس است،شده واقع اسکو شهرستان غربی شمال ناحیه در که

 استان پرجمعیّت شهر هجدهمین نفر، 13٬610 بر بالغ جمعیتی با خورشیدي، 1385 سال مسکن
 شهرکالن جمعیت سرریز دادن اسکان شهر، این احداث از هدف .شودمی محسوب شرقیآذربایجان

 و شهرداري ساختمان افتتاح با خورشیدي، 1387 تیر 5 تاریخ در سهند جدید شهر بود. تبریز
 شهرستان شهر سومین و شرقیآذربایجان استان شهر هشتمین و پنجاه عنوان به شهردار، انتخاب
 جنوب کیلومتري 20 در سهند جدید شهر .شد شناخته ایلخچی و اسکو شهرهاي از پس اسکو،
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 در و باشدمی متر 1600 دریا سطح از آن ارتفاع. استشده واقع آذرشهر راه سر بر و تبریز غربی
 و آب تأثیر تحت و سهند هايکوهرشتهي هدامن در سهند جدید شهر. دارد قرار اسکو شهرستان

 واقع منطقه سرسبز هايدره در منظر،خوش بسیار شهر این. استشده واقع کوهستانی هواي
 ).www.sahand.ir( استشده

 

 نتایج و بحث

شتار، در این نو تواند میزان تجمعی از سطح رضایت در قلمروي زندگی باشد.میکیفیت زندگی 
مورد  شامل سواالتی در نامهاي که در اختیار شهروندان قرار گرفت، بخش اول پرسشنامهپرسش

 اطالعات شخصی شهروندان بود که این متغیرها شامل: جنسیت، سن، تحصیالت، شغل و شهر
 262از  حقیقدر این ت باشد.می اندهیعنی شهري که از آن به شهر جدید سهند مهاجرت کرد أمبد

چنین باشند. هممی) زن 38%نفر( 100) مرد و 62%نفر ( 162گوي سواالت ما بودندنفر که پاسخ
 39تا  30ن )، بی20%نفر ( 52سال  29تا  20)، بین 8%نفر ( 23 سال 20ار  کمترسنی ي هدر رد
ند. د) بو13%( نفر 32سال  50و باالي  )27%نفر( 71سال  49تا  40)، بین 32%( نفر 84سال 

ین گروه ا) از ابتدایی تا دیپلم که 45%( نفر 118 سواد،بی )18%نفر ( 47نفر، 262چنین از هم
نفر  59 م،) داراي تحصیالت فوق دیپل10%نفر ( 28 بخش تحصیالت، ین فراوانی را دارند دربیشتر

ا دارا رین فراوانی کمترباشند که می) فوق لیسانس به باال 4%نفر ( 10) نیز لیسانس و 23%(
 نفر 38 )، افراد کارمند23%( نفر 60در بخش اشتغال افرادي که شغل آزاد داشتند  باشند.می

ا دارد. به این ین فراوانی ربیشتر) که 30%نفر( 79)، افراد بیکار 22%( نفر 58)، افراد کارگر 15%(
ه با حساب شدند ک هابیکارنامه در جمع دار در این پرسشي خانههانکته اشاره کنیم که خانم

چنین د. همنفر بیکار بودن 10نفر مرد تنها  162گیري شد که از تفکیک این گروه این طور نتیجه
ین نچشود. هممینفري را شامل  262درصد از کل جمعیت  10نفر بود که  27تعداد دانشجوها هم 

ر شهرها به صد مردم نیز از سایدر 32نفر یعنی  85درصد مردم از شهر تبریز و  68نفر یعنی  177
مندي ضایتنامه مربوط به سواالت در مورد ر. بخش دوم پرسشاندهشهر جدید سهند مهاجرت کرد

 باشد.میپذیري محیطی و حمل و نقل و دسترسیي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، زیستهاهاز مولف
گویه  4صاد، گویه براي بعد اقت 3ي بررسی شده براي اخذ بعد ذهنی کیفیت زندگی شامل هاهمولف

ش حمل گویه در بخ 8محیطی و گویه در بعد زیست 3گویه در بعد کالبدي،  6در بعد اجتماعی، 
 زیادمندي خیلیمقیاس لیکرت از رضایت 5باشد که در قالب طیف میپذیري و نقل و دسترسی

 ) بیان شده است.5( کم)، و خیلی4( )، کم3( )، متوسط2( )، زیاد1(



 
 
 
 
 
 

 ١١٥                           ...         زندیگ در  تیفیک ذه� هایو سنجش شاخص ایبیارز 

 
 

 هاي اقتصاديبررسی میزان رضایتمندي شهروندان از مؤلفه ):2(جدول 
 فراوانی

 متغیر
 

 ده شدههي مشاهاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

از  رضایت
 شغل

4/16 5/27 3/47 8/8 - 48/2 198/88 3 000/0 

رضایتمندي 
 از درآمد

4/ 5/14 5/64 6/20 - 05/3 62/240 3 000/0 

رضایتمندي 
ي هاهاز هزین
روزمره 
 زندگی

- 1/3 9/48 9/46 1/1 46/3 22/220 3 000/0 

 منبع: محاسبات نگارندگان

 
باشد میغل شمندي مربوط به رضایت از گیریم که باالترین رضایتمیبا توجه به جدول باال نتیجه 

مندي از مندي میزان رضایتین رضایتکمتر و 48/2) و میانگین :000/0sigمعناداري ( سطحکه 
چنین باشد. هممی)  :000/0sigو سطح معناداري ( 46/3با میانگین  ي روزمره زندگیهاههزین

 باشد.می) :sig 000/0( و سطح معناداري05/3مندي از درآمد با میانگین میزان رضایت

 
 ي زیست محیطی هاهمؤلف

 بارزترین محیطی،زیستي همولف در که گیریممی نتیجه محیطیزیستي همولف به مربوط جدول در
) :000/0sig( معناداري ضریب و 33/2 میانگین با که باشدمی هوا کیفیت به مربوط نديمرضایت
 و 12/3 میانگین با زباله آوريجمع از منديرضایت میزان و داراست را منديرضایت ینبیشتر
 اهو ازکیفیت منديرضایت نیز منديرضایت ینکمتر و باشدمی) :000/0sig( معناداري ضریب

 منديترضای میزان چنینهم. است) :000/0sig( معناداري ضریب و 12/4 میانگین با که باشدمی
) :sig 000/0( معناداري ضریب و 47/3 میانگین با شهري فاضالب و سطحی هايآب دفع از

 .باشدمی
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 هاي زیست محیطیمندي شهروندان از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):3(جدول 
 فراوانی

 متغیر
 

ضریب  میانگین ده شدههي مشاهاهفراوانی داد
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از دفع 
آبهاي سطحی و 
 فاضالب شهري

- 2/4 9/64 4/21 2/9 47/3 69/162 4 000/0 

رضایتمندي از 
 وري زبالهآجمع

4/0 9/9 6/67 8/21 4/ 12/3 82/210 4 000/0 

رضایتمندي از 
 کیفیت هوا

5/19 2/33 4/42 5 - 33/2 95/83 3 000/0 

 000/0 3 53/96 12/4 6/46 9/22 7/27 8/3 - رضایتمندي از صدا

 نگارندگان منبع: محاسبات

 
 ي اجتماعیهاهمؤلف

مندي مربوط به گیریم که بارزترین رضایتاجتماعی، نتیجه میي هبا توجه به جدول زیر در مولف 
ین کمتر باشد.می 69/2) و میانگین :000/0sigمندي از امنیت در شهر با سطح معناداري (رضایت
ي برخوردهاي اجتماعی با سطح معنادارمندي از ترتیب به میزان رضایتمندي نیز بهرضایت

)000/0sig: ري میزان رضایت از روابط بین همسایگان با سطح معنادا و 92/3) و میانگین
)000/0sig: 000/0و میزان احساس تعلق به شهر با سطح معناداري ( 02/4) و با میانگینsig: (

 باشد.می 35/4با میانگین 
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 هاي اجتماعیؤلفهمندي شهروندان از مرضایت. بررسی میزان )4(جدول

 محاسبات نگارندگان :منبع

 
 ي کالبديهاهمؤلف

 –مندي مربوط به بخش ورزشی شویم که باالترین میزان رضایتمیبا توجه به جدول زیر متوجه 
و  07/3فرهنگی با میانگین  -) و آموزشی:000/0sigسطح معناداري ( و 1/3تفریحی با میانگین 

و  17/3ین آن مربوط به خدمات اداري با میانگین کمترباشد و می) :000/0sigسطح معناداري (
و سطح  16/3درمانی با میانگین  -) و خدمات تجاري و بهداشتی:000/0sigمعناداري (سطح 

 باشد.می) :000/0sigمعناداري (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراوانی
 متغیر

 

 هاي مشاده شدهفراوانی داده
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
dآزادي
f 

ضریب 
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

مندي از رضایت
 برخوردهاي اجتماعی

- 
8/0 7/23 8/58 8/16 92/3 38/188 3 000/0 

مندي از رضایت
 روابط همسایگان

- 
4/0 3/15 08/66 6/17 02/4 30/162 3 000/0 

 000/0 3 02/181 35/4 7/44 6/46 8 8/0 - احساس تعلق به شهر

مندي از رضایت
 امنیت در شهر

8/0 9/35 9/59 5/6 - 69/2 32/116 3 000/0 
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 هاي کالبديمندي از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):5(جدول 

 فراوانی
 متغیر

 

 ي مشاده شدههاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 df آزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از 
 خدمات تجاري

- 3/7 2/70 8/21 8/ 16/3 06/210 3 000/0 

رضایتمندي از 
 خدمات اداري

- 5/6 2/70 9/22 4/ 17/3 27/241 3 000/0 

رضایتمندي از 
-خدمات بهداشتی 

 درمانی
- 1/11 6/62 6/25 8/ 16/3 06/230 3 000/0 

رضایتمندي از 
فضاي سبز و 

 هاپارك
- 2/17 3/55 3/26 1/1 11/3 73/162 3 000/0 

مندي از رضایت
 –خدمات آموزشی 

 فرهنگی
- 3/18 1/56 6/25 - 07/3 21/63 2 000/0 

رضایتمندي از 
خدمات ورزشی و 

 تفریحی
- 26 2/49 5/22 3/2 01/3 35/116 3 000/0 

  محاسبات نگارندگان :منبع

 

 پذیريحمل و نقل و دسترسی
پذیري، باالترین حمل و نقل و دسترسیي هگیریم که در مولفمیبا توجه به جدول زیر نتیجه 

ي و سطح معنادار45/2مندي از خدمات حمل و نقل با میانگین مندي مربوط به رضایترضایت
)000/0sig: 000/0( و سطح معناداري 60/2) و روشنایی معابر و محالت با میانگینsig: (باشد می

با سطح معناداري  29/3مندي مربوط به پارکینگ عمومی با میانگین ین رضایتکمترو 
)000/0sig: 000/0( و سطح معناداري12/3) و وضعیت ترافیک با میانگینsig: (باشد.می 
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 هاي حمل و نقل و دسترسی پذیريمندي شهروندان از مؤلفهبررسی میزان رضایت ):6(جدول 
 فراوانی

 رمتغی
 

 ي مشاده شدههاهفراوانی داد
 میانگین

ضریب 
 اسکوئرکاي

درجه 
 dfآزادي

 ضریب
 معناداري

)sig( 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 
 کم

رضایتمندي از میزان 
دسترسی به مراکز 

 آموزشی
- 6/12 8/82 6/4 - 92/2 30/191 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
 خریددسترسی به مراکز 

- 3/10 8/82 5/6 - 96/2 95/292 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
دسترسی به مراکز 

 رمانید -بهداشتی 
- 6/15 8/74 5/9 - 94/2 28/204 2 000/0 

مندي از میزان رضایت
دسترسی به مراکز 
 هافضاهاي سبز و پارك

- 5/22 1/61 4/16 - 60/2 16/92 2 000/0 

مندي از روشنایی رضایت
 هاهمعابر و محل

7/2 2/41 6/49 5/6 - 60/2 97/177 3 000/0 

ي همندي از ارائرضایت
 خدمات حمل و نقلی

6/15 29 50 3/5 - 45/2 84/116 3 000/0 

مندي از وضعیت رضایت
 ترافیک

4/ 2/9 5/69 8/19 1/1 12/3 92/144 4 000/0 

مندي از رضایت
 ي عمومیهاپارکینگ

8/ 3/7 2/59 9/27 5 29/3 38/108 4 000/0 

 محاسبات نگارندگان :منبع

 

 گیري نتیجه

باشد. میخصوص کشورهاي در حال توسعه هین مباحث کشورها، بمهمترکیفیت زندگی یکی از 
چون موضوعاتی همي هدارد که در برگیرند هاگذاريچرا که کیفیت زندگی نقش مهمی در سیاست

، هاهباشد. هریک از این مولفمیاقتصاد، اجتماع، فرهنگ، نیازهاي اساسی مردم، زندگی سالم و ... 
مختل  توجهی به هریک از آنها، زندگی راشوند که بیمیمباحث مهم در زندگی بشري محسوب 

اره از ها، تالش براي ارتقاي آن هموکند. با توجه به حساسیت کیفیت زندگی در زندگی انسانمی
گذاران اجتماعی بوده است. چرا که نتایج ریزان و سیاستي برنامههاترین اولویتین و اصلیمهمتر
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آن مکان را داشته باشد که تمامی  تواند نگاه کلی بهمی ،حاصل از کیفیت زندگی در یک مکان
ي همولف با توجه به نتایج پرسش از شهروندان شهر سهند، در .شودمیجوانب آن قابل مشاهده 

به این نتیجه رسیدیم که شهروندان از شغل خود رضایت خوبی  ،مندي از شغلاقتصادي در رضایت
 ،تواند این باشد که شهروندانی که به شهر جدید سهندمی ،دارند و دلیل این حد از رضایتمندي

مندي ایتکنند. ولی در بخش رضمیصورت اختیاري انتخاب ا شغل خود را بهاکثرً ،شوندمیوارد 
ي هرضایت خوبی ندارند. در مولف هازندگی، شهروندان از این شاخصي هي روزمرهاهاز درآمد و هزین

رشته کوه سهند واقع شده است، شهروندان ي همحیطی، با توجه به این که شهر سهند در دامنزیست
ي هدر بین هممندي را باشند و این شاخص باالترین رضایتمیاز هواي این شهر خیلی راضی 

باشد، کنترل و دفع میشیب سطح شهر زیاد  دارد. در عوض به دلیل اینکه ناهمواري و هاشاخص
شود که حداقل رضایت شهروندان میهاي سطحی و مدیریت فاضالب شهري با مشکل همراه آب

شهرداري ین بخش از خدمات مهمترچنین در این مولفه، به همراه دارد. هم هارا در این شاخص
، نتوانسته تا رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد که حس انجام هاهآوري زبالیعنی جمع

چنین به خاطر ساخت و سازهایی که در سطح طلبد. هممیبیش از پیش شهرداري را ي هوظیف
ز این که شهروندان ا ،همراه دارندي صوتی بههاشود، طبیعتاً این ساخت و سازها آلودگیمیشهر 

باشند و رضایت کافی از این شاخص را اعالم نکردند، الزم است تا مدیران میوضعیت ناراضی 
 ،اجتماعیي هشهري در این مورد اقدامات الزم را انجام دهند تا این آلودگی به حداقل برسد. در مولف

باشد. میمندي مطلوبی دارند، شاخص امنیت در شهر تنها شاخصی که شهروندان از آن رضایت
ي دیگر که مربوط به برخوردهاي اجتماعی، روابط همسایگان و حس تعلق به شهر هاشاخص

رضایت خود را اعالم کردند. شاخص احساس تعلق به  کمباشد، شهروندان در حد کم و خیلیمی
باشد. با توجه به مطالعه در مورد میها دارا شاخصي همندي را در بین همین رضایتکمتر ،شهر
در اکثر شهرهاي  هابه این نتیجه رسیدیم که این شاخص ،هاي جدید، به ویژه شهر جدید سهندشهر

(شهرهاي جدید)  گونه شهرهاریزان در این باشد که کار برنامهمیمندي در این حد از رضایت ،جدید
به دلیل  کالبديي هعملیاتی داشته باشد. در مولفي هجنب بیشترباید  ،ي اجتماعیهاهدر مورد مولف

 ـ تازه ساخت بودن شهر سهند، شهروندان از این مولفه که شامل خدمات تجاري، اداري، بهداشتی
باشد، رضایت میفرهنگی و ورزشی و تفریحی ـ ها، خدمات آموزشی درمانی، فضاي سبز و پارك

شهروندان ي هکالبدي اکثر نیازهاي روزمري هکه مولفمتوسط رو به کم را دارند. با توجه به این
سروکار دارند، از این رو  هاشود و شهروندان اکثر اوقات زندگی خود را با این شاخصمیمحسوب 

دنیال داشته ه تا رضایت مطلوب شهروندان را ب ،ها توجه زیادي شودالزم است تا به این شاخص
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ي هولفتوجه به این که شهر سهند به دلیل جدید بودن گسترش چندانی ندارد، در م باشد. با
درمانی و  ـ شهروندان از دسترسی به خدمات آموزشی، مراکز خرید، مراکز بهداشتی ،دسترسی

ي هاکه سرویسها رضایت خوبی دارند. در بخش حمل و نقل نیز به دلیل اینفضاي سبز و پارك
 ،باشندمیمند رفت و آمد به تبریز در اکثر ساعات وجود دارد، شهروندان از این شاخص نیز رضایت

ها در سطح شهر رضایت شهروندان در حد متوسط رو به کم ولی از وضعیت ترافیک و پارکینگ
مندي شهروندان را در ریزي دقیق در شهر، رضایتتوانند با برنامهمیباشد که مدیران شهري می

 جلب کنند. هااین شاخص
د عملکرد یفیت زندگی و بهبومندي از ککیفیت زندگی و به دنبال آن افزایش رضایتافزایش  براي

 :کنیممیصورت زیر ارائه پیشنهاداتی به ،شهر جدید سهند، با توجه به ارزیابی از شهروندان
 برخوردهاي اجتماعیي هدر زمین فرهنگ سازي مردم 

  کنندمیمدیریت دقیق بر ساخت و سازها و کارهایی که آلودگی صوتی ایجاد 

 آوري زباله و نظافت شهربوط به جمعمدیریت و نظارت دقیق بر کارهایی مر 

 هاي سطحیدفع آب براي کنترل ،هاهاحداث دقیق و بهبود آب را 

 احداث قبرستان براي هویت بخشی به شهر و افزایش احساس تعلق به شهر 

 ارتقاي کیفیت و کمیت امکانات ورزشی و تفریحی 

 هروندان اي از شهر که شفرهنگی و ... در نقطه ـ احداث ادارات، مراکز تجاري، آموزشی
 .داشته باشندبه آن دسترسی مناسبی 
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پنج سال و عوامل  ریکودکان ز ریمرگ و م يبقا لیتحل
 رانیموثر بر آن در ا

 
  1صدیقه امیدوار شلمانی

 2علیرضا ساجدي 
 3محمد باقر عباسی 

 چکیده
ها گذاريان و سیاستدر جهت اهداف بقاي کودکبه منظور ارزیابی بهبود مسیر  اصلی هاي صیکی از شاخ

قاي کودکان زیر پنج مطالعه به تحلیل ب. این مرگ و میر کودکان است ي بهداشت و رفاه کودکان،در زمینه
ان ثبت احوال کشور هاي ثبتی پایگاه اطالعات جمعیت سازمي دادهسال و تعیین عوامل موثر بر آن بر پایه

ده است. بر پایه نتایج به پارامتري و تمام پارامتري در نظر گرفته شردازد. سه نوع مدل ناپارامتري، نیمهپمی
، فاصله بین سن مادر در زمان والدت و بودن، محل والدت (شهري/روستایی)،جنس، چند قل دست آمده،

قاي کودکان زیر پنج سال بازدواج تا والدت فرزند و سن پدر و مادر در زمان ازدواج از عوامل تاثیر گذار بر 
 هاسایر مدل دهد که مدل لگ نرمال نسبت بهبوده است. تحلیل پارامتري زمان بقاي کودکان نشان می

 ي مورد بررسی، بهترین برازش را دارا است.هابراي داده
 

کان زیر پنج سال، مخاطرات متناسب مرگ و میر کود تحلیل بقا، ،رنک-آزمون لگ واژگان کلیدي:
 کاکس.

 
 

                                                 
 ، دانشگاه عالمه طباطبایی تهراندانشجوي دکتري آمار 1
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوي دکتري آمار 2
 مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور 3
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  مقدمه

ابی ی، در اجالس هزاره سازمان ملل، رهبران جهانی متعهد به مشارکت براي دست2000در سال 
شدند. یکی از اهداف خرد توسعه  2015تا سال  )MDG( "1توسعه هزارهاهداف "هدف  8به 

 2015تا  1990هاي زیر پنج سال در طی سالکودکان نرخ مرگ و میر دو سومی  کاهشهزاره، 
زیر پنج سال عبارت است  کودکان مرگ و میرمعروف است.  MDGخرد چهارم  بوده که به هدف

سال (به ازاي هر هزار تولد زنده) که قبل از تولد پنج  و میرهاي کودکان زیر پنجتعداد مرگاز 
 روند. سالگی خود از دنیا می

 اند کهدست یافته چهارمهدف خُرد به کشور  195کشور از  MDG ،62سال هدف  25در طول 
بودند  متوسط رو به پایینیا درآمد  درآمد و کشورهاي کم ءکشور جز 24 ،در بین این کشورها

 . )2015در مرگ و میر کودکان، گزارش (سطوح و روندها 
ه کاهش طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، پیشرفت قابل توجه در بهبود بقاي کودکان منجر ب 

ی شده است، به قسمی که نرخ جهان جهانی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نرخ درصدي 53
سال  مرگ در 43به  1990تولد زنده در سال  1000مرگ به ازاي هر  91از  مرگ و میر کودکان

 در بسیاري از و صورت گرفته در سطح جهاني هابا این وجود، پیشرفت .رسیده است 2015
یقا، کافی و جنوب صحراي آفر جنوب آسیاو آسیاي مرکزي، اقیانوسیه،  قفقازدر  به ویژه ،مناطق

یقا صحراي آفرنبوده است و بدون شک نیازمند توجه بیشتر، به خصوص در جنوب آسیا و جنوب 
اش لگیقبل از تولد پنج سایک کودك  ،کودك 12 هر ازدر کشورهاي جنوب صحراي آفریقا،  است.

کودك  147هر  کودك به ازاي 1 نسبت متوسطاالتر از ب به مراتب ]این مقدار[که  - روداز دنیا می
 کودك 19 ي هربه ازاکودك  1حدودا  ، که در آن. آسیاي جنوبیاست در کشورهاي با درآمد باال

گ و میر کودکان ، دومین رتبه را در کشورهاي با باالترین نرخ مررودقبل از پنج سالگی از دنیا می
  .)2015(سطوح و روندها در مرگ و میر کودکان، گزارش  زیر پنج سال دارد

آغاز ، تجدید تعهد رهبران جهانی در جریان 2015پس از پایان دوران اهداف توسعه هزاره در سال 
مبنی بر پایان یافتن مرگ و میر قابل پیشگیري نوزادان تازه متولد  ،"پیمان بقاي کودکان "جهانی 

روحی تازه به  ،)SDG( ۲بر پایه برنامه توسعه پایدار ،2030شده و کودکان زیر پنج سال تا سال 
هاي ارائه شده توسط گروه بین سازمانی سازمان ملل متحدد در زمینه برآوردبر طبق  خود گرفت.

                                                 
۱ Millennium Development Goals 
۲ Sustainable Development Goals 
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در مورد نرخ مرگ  SDG)، چالش رسیدن به هدف UN IGME( ۱مرگ و میر کودکان برآورد
مرگ و  تولد زنده و نرخ 1000مرگ و میر به ازاي هر  12و یا کمتر از  12و میر نوزادي به میزان 

است که به  تولد زنده نیازمند آن 1000و یا کمتر به ازاي هر  25میر کودکان زیر پنج سال برابر 
(سطوح و روندها  به کاهش نرخ مرگ و میر کودکان خود سرعت بخشند کشور 79 و 63ترتیب 

  .)2015در مرگ و میر کودکان، گزارش 
 ري داشتهدادر ایران نیز نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال همانند سایر کشورها کاهش معنی

در  15/5 به 1991تولد زنده در سال  1000ازاي هر به 54/4 از است. میزان مرگ و میر کودکان 
ین کاهش . اگرچه ا)2015(وکیلی و همکاران،  به ازاي هر هزار تولد زنده رسیده است 2015 سال

یر آن برابر مگیر است اما در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته از قبیل امریکا که نرخ مرگ و چشم
سیون، واکسینا است به مراتب خیلی زیاد است. 2015به ازاي هر هزار تولد زنده در سال  6/5

 یدنی و غذايتغذیه مناسب، تغذیه با شیر مادر بالفاصله پس از تولد، کاهش آلودگی هوا، آب آشام
(وکیلی  ستبوده اکاهش مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال در ایران از عوامل تاثیر گذار بر  ،سالم

  .)2015و همکاران، 
ران و سراسر در ای سال و عوامل موثر بر آن مطالعات متعددي در زمینه مرگ و میر کودکان زیر پنج

ي جمع هاامهاستفاده از پرسشن) با 1388فرهی و همکاران ( به عنوان مثال، .انجام شده استدنیا 
وستاهاي ر هاي بهداشتهاي موجود در خانهآوري شده در مورد علت فوت با استفاده از گواهی فوت

ین ترتیب رشد کند جن که مهمترین علل فوت به نشان دادند ،1388شهرستان اهواز در سال 
ها هیافته است. بود درصد) 10/8درصد) و مشکالت قلبی ( 18/6درصد)، مشکالت تنفسی( 30/4(

اما ارتباط  ،دندداري میان تحصیالت پدر و بعد خانوار با مرگ و میر کودکان را نشان داارتباط معنا
با مرگ  سرترجیح جنسی پمتوسط درآمد و  ،آل فرزندانمعناداري بین تحصیالت مادر، تعداد ایده

  .و میر کودکان وجود نداشت
شناختی بر مرگ و  عوامل اجتماعی، اقتصادي و جمعیت اثر) به بررسی 2012محسنی و پاکزاد (

تند. در این بررسی بر روي میر کودکان زیر پنج سال شهرستان گتوند در استان خوزستان پرداخ
 کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی شهرستان گتوند در استان خوزستانمراجعه

ي مادر در زمان هاش تعداد دفعات مراقبتیلدین و افزانشان داده شد که وضعیت شغلی بهتر وا
سال و بیشتر  18شود و سن کمتر از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال میبارداري سبب کاهش 

                                                 
۱ United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation  
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پسر سبب افزایش مرگ و میر کودکان  فرزند جنسیسال در هنگام بارداري و ترجیح  35از 
 .گرددمی

داده  نشان) در سراسر ایران، 2013ي و همکاران (هاي صورت گرفته توسط امیربر پایه بررسی
و است م مناطق به طور یکسان توزیع نشدهماهه در تما 59و میر کودکان یک تا  شده که مرگ

رستمی و  ي اولیه، سطح تغذیه و تحصیالت زنان است.هاتحت تاثیر تفاوت در دستیابی به مراقبت
دل ممیخته با میانگین متحرك را براي آي زمانی اتورگسیو هایک مدل سري )2015(همکاران 

ر نظر د در استان کرمانشاه 2012تا  2005هاي براي سال بندي مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال
 گرفتند. 

دت، شهري مکان وال مانند جنس، قومیت، نژاد، برپایه منابع متعدد داخلی و خارجی، عوامل دیگري
، یت بهداشت، تراکم خانوار، وضعدت، مرتبه والدت، فاصله بین موالیدیا روستایی بودن محل وال

یزان درصد سن مادر در هنگام ازدواج، امیدزندگی در بدو تولد، متوسط درامد ماهانه خانوار، م
ي و اجتماعی پوشش آب آشامیدنی، تغذیه دوران نوزادي، وزن نوزاد در هنگام تولد، پایگاه اقتصاد

میر کودکان  وبا مقاالتی که به مرگ  براي آشنایی بیشتر ان تاثیر گذار است .بر مرگ و میر کودک
  ) رجوع شود.2012به محسنی و پاکزاد ( پرداخته اند،

ضریب  ،آنوا، اسکویرهاي متداول آماري نظیر کايهاي در نظر گرفته شده روشدر تمامی روش
تاچیو گ) و 2013را افضل و عالم (اخیاستفاده شده است.  آزمون تی مستقلو  همبستگی پیرسون

رداختند. با ) به تحلیل بقاي مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و عوامل موثر بر آن پ2016بکل (و 
قاي کودکان ببررسی زمان  این حال این روش تحلیل در ایران انجام نشده است. هدف از این مقاله،

جود در رکورد ، با توجه به متغیرهاي موکانمرگ و میر کود موثر برزیر پنج سال و شناسایی عوامل 
 در ایران است. اطالعات ثبتی آن

 عود یا پیشرفت ،خاص مانند مرگ يزمان تا وقوع یک واقعهمدت  هایی هستند کهي بقا دادههازمان
متغیرها تصادفی هستند و مانند هر متغیر  ؛هازمان این .کنندگیري میبیماري معلوم را اندازه

تحلیل  در راه کار اساسیسه دهند. به طور معمول دیگر توزیعی را به خود اختصاص میتصادفی 
. مدل و پارامتري پارامتريهنیمناپارامتري، ي هاروشي بقا وجود دارد که عبارت است از هاداده

مدل نیمه پارامتریک گیرد؛ در نظر نمی ي بقاهاناپارامتري هیچ فرض توزیعی خاصی را بروي داده
کند که مخاطرات متناسب ان شکست ندارد اما در عوض فرض میچ فرض خاصی بروي توزیع زمهی
 هاهاي شکست از خانواده خاصی از توزیعزمان کند کهفرض می يمدل پارامتر مسان هستند وه

زمان بقا صحیح است ترجیح  براي تخابینن هستیم مدل ائدر شرایطی که ما مطم کند.تبعیت می
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به عنوان یک مدل نیمه پارامتري که به طور  استفاده کنیم. يهاي پارامترز مدلا کهدهیم می
کاکس را نام  توان مدل مخاطرات متناسبمیگیرد گسترده در علوم مختلف مورد استفاده قرار می

 اساسی و مهم بسیار شرایط از یکیدارند.  هاي پارامترينسبت به روش يفرضیات کمتر برد که
این بدین  . تابع مخاطره است بودن متناسب فرض کاکس مخاطرات متناسب مدل کارگیري به در

فرد دیگر در تابع مخاطره به نسبت   tمشخص زمان در نفر یک برايتابع مخاطره  معنی است که
 مقدار ثابتی داشته باشد.  ،همان زمان
تر سادهري با استفاده از روش نیمه پارامت تفسیر مدل به دست آمده ،این فرض رقراريدر صورت ب
جزیه و تحلیل برقرار باشند ت متريي مدل پاراهااما چنانچه پیش فرض ؛ري خواهد بودتاز مدل پارام

  دهد.به دست میکاکس مدل مخاطرات متناسب امتري ارهاي نیمه پنسبت به روشرا تري قوي
 و کاکس روش مخاطرات متناسبالن مایر، روش کاپ ،در این مقالهثبتی  مورد بررسی يهاروش
ثبت زمان پایگاه اطالعات جمعیت سا يهااز داده ،مطالعهاین  در .است شتابیده زمان شکست مدل

طالعه م. اهمیت این براي تحلیل مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال استفاده شده است کشور احوال
ار گرفته قرمورد بررسی جمعیتی ر گرفتن عوامل ظبا در ن که اوال مرگ و میر کودکاندر آن است 

کاکس)  تناسبمدل مخاطرات منیمه پارامتري (  هاي ناپارامتري( کاپالن مایر)،وشر. دوما از است
  شده است.استفاده  هادر تحلیل بقاي این داده) مدل زمان شکست شتابیدهپارامتري ( و
 

 شناسیها و روشداده

 1390ال سوالدت آنها در  وضعیت نوزادانی است که ،در این بررسی هاي در نظر گرفته شدهداده
بررسی  ،دفاز آنجا که ه به ثبت رسیده است. کشور ثبت احوال سازمان پایگاه اطالعات جمعیتی در

ین سال، به دنیا آمده در ا وضعیت بقاي کودکان زیر پنج سال است، با در نظر گرفتن نوزادان
پایان ه (تا ما 60ا در طول هآنسانسور  تا زمان مرگ و یازمان تولد وضعیت بقاي این کودکان از 

وارد غیر مدر نظر گرفته شده است. کودکانی که در طول این دوره از دنیا رفته اند  )1395سال 
اند. رفته شدهموارد سانسور در نظر گبه عنوان سانسور و کودکانی که در این دوره زنده بوده اند 

در  مشخصات این متغیرها نظر گرفته شده است کهیحی در این بررسی در متغیر توض9همچنین 
  ند:اارائه شده )1(جدول 
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 آن يهاگروه ریو ز یحیتوض يهاریمتغ): 1( جدول

 
  هاي تحلیل دادههاروش

ي آمار که کاربرد زیادي در بسیاري از علوم به خصوص در علوم هاخهیکی از شا تحلیل بقا:

 ۱تحلیل بقاشناسی و علوم اجتماعی دارد، ، فیزیک، بیولوژي، اقتصاد، جمعیتپزشکی، مهندسی
هایی دادهي بقا و تحلیل هاتوزیعمطالعه انواع هاي آماري براي اي از روشمجموعهاست. تحلیل بقا 

منظور از زمان در این تعریف کند. گیري مینی بین دو پیشامد معین را اندازهفاصله زمااست که 
منظور از پیشامد  .هفته و یا شروع یک مطالعه تا زمان رخداد یک پیشامد باشد ،تواند ماهمی
زمان بقا زمان بین ورود به یک مطالعه و  بروز یک بیماري و یا عود بیماري باشد. ،تواند مرگمی

فاصله زمانی تولد تا مرگ (طول عمر)، فاصله زمانی  است. به عنوان مثال:رویداد یک پیشامد خاص 
در ابتدا این  ناشی از آن و فاصله زمانی از شروع درمان تا بهبود بیماري. شروع بیماري تا مرگ از

دلیل گذاري نیز به رفت و این نامگمی ستفاده قرارمورد اراي مطالعه مرگ ومیر بتحلیل بیشتر 
اهداف اولیه بوده است ولی تحلیل بقا در اکثر مطالعات علمی که شامل بررسی مدت زمان تا وقوع 

 . )1394گیرد (آتشگر و همکاران، میتفاده قرار یک پیشامد باشد نیز مورد اس

                                                 
۱ Survival analysis  

 توصیف متغیر شماره ردیف
اد؛ =مرد5=تیر؛ 4= خرداد؛ 3= اردیبهشت؛ 2= فروردین؛ 1 ماه والدت 1

ن؛ =بهم11=دي؛  10=آذر؛ 9=آبان؛ 8=مهر؛ 7= شهریور؛ 6
 =اسفند12

 = دختر1=پسر، 0 جنس 2
 = چند قلو1= یک قلو ؛ 0 چند قلو بودن 3
 =روستایی1=شهري، 0 محل والدت 4
= 3سال ؛  10-15= 2سال ؛  5-10= 1سال؛  5=کمتر از 0 فاصله بین ازدواج تا والدت 5

 سال  15بیشتر از 
 35یشتر از = ب2سال،  18-35= 1سال،  18=کمتر از 0 سن مادر در زمان والدت 6

 سال
 سال 40شتر از =بی2سال؛  20-40= 1سال؛  20=کمتر از 0 سن پدر در زمان والدت 7

 35یشتر از = ب2سال،  18-35= 1سال،  18=کمتر از 0 سن مادر در زمان ازدواج 8
 سال

 سال 40=بیشتر از 2سال؛  20-40= 1سال؛  20=کمتر از 0 سن پدر در زمان ازدواج 9
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به ندرت  هادادهتوزیع ي این است که اوال ي آمارهاي بقا در مقایسه با دادههاویژگی اصلی داده
ي سانسور شده این است که هامنظور از داده اغلب سانسور شده هستند. هاداده ثانیا نرمال است و

ممکن است فرد و یا شی وارد مطالعه شده باشد اما قبل از وقوع پیشامد مورد نظر، به دالیل مختلف 
در دوره محدود مطالعه، پیشامد مورد نظر براي او رخ نداده که از مطالعه خارج شده باشد و یا این

باشد. در این صورت زمان بقاي واقعی براي شخص و یا شی مورد نظر بیشتر از زمان ثبت شده 
ي آماري استاندارد هاتکنیک گویند. در چنین مواردي،می 1خواهد بود که به آن سانسور از راست

ي تحلیل بقا درمورد ها، بنابراین نیازمند به روشکار رود بهها این گونه داده در مورد ندتوامین
 چنین رویدادهایی هستیم. 

 پارامترهاي آنها است. برآوردو  3و تابع مخاطره 2سایی تابع بقااز مهمترین اهداف تحلیل بقا، شنا
فرد اي باشد که زمان بقاي متغیر تصادفی T دهد. فرض کنیدتابع بقا، احتمال زمان بقا را نشان می

به صورت  T باشد. تابع توزیع تجمعی Tتحقق یافته  مقدار tدهد و در جامعه را نشان می و یا شی
F(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝(𝑇𝑇 < 𝑡𝑡)  رابا تابع بقاشود. مینشان داده S(𝑡𝑡) با دهیم و برابر استنشان می 

  

S(𝑡𝑡) = Pr(𝑇𝑇 ≥ 𝑡𝑡) = 1 − 𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 1 −� 𝑓𝑓(𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑡𝑡

0
 

یک توزیع معین است. در این مطالعه تابع بقا عبارت است  احتمالتابع چگالی  F(𝑡𝑡)که در آن، 
 . است آن یا بیشتر tبرابر  نوزاد زمان زنده ماندناز احتمال آنکه مدت 

زنده  t است که تا زمان یاي براي شخصدهنده نرخ مرگ لحظهتابعی است که نشان ،تابع مخاطره 
  شود:و به صورت زیر تعریف می مانده است

 

λ(𝑡𝑡) = lim
𝛿𝛿→0+

𝑃𝑃(𝑡𝑡 ≤ 𝑇𝑇 ≤ 𝑡𝑡 + 𝛿𝛿|𝑇𝑇 ≥ 𝑡𝑡)
𝛿𝛿

 

 λ(𝑡𝑡)و  S(𝑡𝑡) اي است. رابطه زیر بینتغییرات لحظه 𝛿𝛿زمان بقا و  Tتابع مخاطره،  λ(𝑡𝑡)ن آکه در
 برقرار است 

λ(𝑡𝑡) =
𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝑆𝑆(𝑡𝑡)

𝑆𝑆(𝑡𝑡) و       = 𝑒𝑒−∫ 𝜆𝜆(𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑡𝑡
0  

                                                 
۱ Right censoring  
۲ Survival function 
۳ Hazard function 
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پارامتري در نظر  تابع بقا و تابع مخاطره سه نوع روش ناپارامتري، نیمه پارامتري و تمام برآورددر 
 پردازیم.که در ادامه به بررسی آنها می شودمیگرفته 

 

 روش ناپارامتري

ي هابراي داده S(𝑡𝑡)برآورددر  تابع بقا، یک روش ناپارامتري کاپالن مایر برآورد: ۱کاپالن مایر برآورد
معرفی شده  1958توسط کاپالن و مایر در سال  از راست و یا بدون سانسور است که سانسور شده

در نظر  این روشفرضیاتی که در  و تنها نیاز ندارد خاصی به هیچ فرض پارامترياست. این روش 
زمان پس از رویداد  باید به شود این است که احتماالت براي پیشامد مورد عالقه فقطمیگرفته 

هاي مختلف وارد در زمان همواردي کو  بستگی داشته باشد توضیحی، هاياثر متغیر بدون ،اولیه
مورد تحلیل قرار طور یکسان  بهباید  ، چه موارد سانسور و چه غیر سانسور شده،شوندمیمساله 

𝑡𝑡(1) گیرند. فرض < 𝑡𝑡(2) < ⋯ < 𝑡𝑡(𝑛𝑛) ي بقاي هازمانn ي هاو زمان دشمشاهده مستقل با
m باشد که در آن 𝑡𝑡(𝑚𝑚) ،.... ،𝑡𝑡(1)شکست مجزاي مرتب شده آنها به صورت  < n،  زیرا ممکن

ي بقاي مشاهده شده یکسان وجود داشته باشد و برخی از هااست بیش از یک مشاهده با زمان
است  ممکناز راست سانسور شده باشند، یعنی وضعیت بقاي یک مشاهده  است مشاهدات ممکن
 𝑑𝑑(𝑗𝑗)و   زنده اند 𝑡𝑡(𝑗𝑗)زمان  تا تعداد مشاهداتی باشد که  𝑛𝑛𝑗𝑗باشد. اگر نمعلوم  در زمان تحلیل

احتمال   کاپالن مایر برآورد در آن صورت  اند،از بین رفته  𝑡𝑡(𝑗𝑗)در زمان باشند که  اتیتعداد مشاهد
  برابراست با t بقا در زمان

𝑆𝑆(𝑡𝑡)� = �
𝑛𝑛𝑗𝑗 − 𝑑𝑑𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑗𝑗𝑡𝑡(𝑗𝑗)≤𝑡𝑡

 

 تحلیل بقا است. نیمه پارامتريي هابرروي روشدر مرحله بعدي تمرکز 
 

 روش نیمه پارامتري

 متناسب کاکس به عنوان یک روش نیمه پارامتري اتمدل مخاطر: ۲متناسب کاکس اتمدل مخاطر
تواند در ارزیابی می) معرفی شده است. این مدل 1972سط کاکس (وت رایج در تحلیل بقا است که

 مدل .زمان هاي بقاي افراد و یا اشیا مورد استفاده قرار گیردتوضیحی مختلف بر متغیرهاي اثر 
 :شودکاکس به شکل زیر نشان داده می مخاطرات متناسب

                                                 
۱ Kaplan Meier 
۲ Cox Proportional Hazard Model 
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ℎ(𝑡𝑡|𝛽𝛽) = ℎ0(𝑡𝑡) exp�𝑥𝑥1𝛽𝛽1 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑝𝑝𝛽𝛽𝑝𝑝� = ℎ0(𝑡𝑡) exp(𝑥𝑥𝑇𝑇  𝛽𝛽). 
 

𝒙𝒙که در آن  = (𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑝𝑝) متغیرهاي توضیحی و  بردار𝛃𝛃 = (𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝑝𝑝) یب ابردار ضر
هاي توضیحی را بر نسبت ون خطی نمایی شده مدل، اثر متغیررگرسیبخش  رگرسیونی است.

به عنوان  مدل کاکس ).2016دهد ( گتاچیو و بکل، مخاطره دو یا چند گروه در جامعه نشان می
ℎ0(𝑡𝑡)) ℎ0(𝑡𝑡)، که در آن تواند هر فرمی به خود بگیردمی tتابعی از  > ) بخش ناپارامتري 0
𝒙𝒙𝑇𝑇مدل و   𝜷𝜷،  بنابراین تابع مخاطره کاکس یک مدل نیمه پارامتري  استبخش پارامتري مدل .
 است. 

 توان نتیجه گرفت:دو نکته اساسی را می ،با توجه به عبارت باال 
 هاي توضیحی برابر صفر باشد، در آن صورت اگر بردار متغیر

 

ℎ �𝑡𝑡|𝛽𝛽؛ 𝑥𝑥 = 0� = ℎ0(𝑡𝑡). 
 

که  زمانی استشود و به اصطالح تابع مخاطره براي نامیده می 1تابع مخاطره پایه ℎ0(𝑡𝑡)بنابراین 
  .هاي توضیحی در مدل حضور ندارندمتغیر

  𝑥𝑥1و  𝑥𝑥0اي توضیحی هبه ازاي دو مجموعه از متغیر
 

ℎ(𝑡𝑡|𝛽𝛽,𝒙𝒙1)
ℎ(𝑡𝑡|𝛽𝛽,𝒙𝒙0) =

ℎ0(𝑡𝑡) exp(𝒙𝒙1
𝑇𝑇  𝜷𝜷)

ℎ0(𝑡𝑡)exp (𝒙𝒙0𝑇𝑇  𝜷𝜷)
= exp�(𝒙𝒙1 − 𝒙𝒙0)𝜷𝜷�, 

 
متناسب کاکس  مخاطراتزمان است. این بدان معنی است که در مدل  نسبت بهتابعی ثابت  که

 مدل مخاطراتبنابراین فرض اساسی در  .کندتغییر نمی، اثر یک متغیر توضیحی در طول زمان
کنند. اگر این فرض برقرار  ه متغیرهاي توضیحی در فرض نسبیت صدقکمتناسب کاکس این است 

هایی از قبیل مدل کاکس نامعتبر است و نیاز به مدل مخاطرات متناسبمدل  تآن صور در نباشد
یک روش دیگر در مواردي که فرض  داریم. 3توسعه یافته کاکسو یا مدل  2بندي شده کاکس طبقه

                                                 
۱ Baseline hazard 
۲ Stratified Cox model   
۳ Extended Cox model 
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هاي زمان ها، مدلهاي پارامتري توابع بقا است. یکی از این مدلمخاطره نسبتی برقرار نباشد، مدل

 پردازیم.ه آن میاست که در بخش بعد ب 1شکست شتابیده

 

 روش تمام پارامتري

بقا به شمار تحلیل در  یک مدل پارامتري مدل زمان شکست شتابیده: مدل زمان شکست شتابیده،
رود که جایگزین مناسبی براي مدل مخاطرات متناسب کاکس، به خصوص در مواردي که فرض می

ویژگی این مدل نسبت به روش کاپالن مایر و روش مخاطرات  است. مخاطره نسبتی برقرار نباشد،
 ، تابع مخاطره و اثر تمام متغیرها،هاي مدلتمامی بخشمتناسب کاکس این است که در این روش، 

شده هموارتر  برآوردتر و منحنی بقاي برآوردها آسانقدرت این روش این است که . مشخص است
در یک . هاي پارامتري انجام دهیمتري با مدلهاي پیچیدهامکان وجود دارد که تحلیل این واست 
 برابر یک مقدار ثابت در زمان ماُ-iفرد  کنیم که زمان براي، فرض میزمان شکست شتابیدهمدل 
𝑡𝑡𝑗𝑗  .داریم به عبارتی است: 

𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝑆𝑆�𝜓𝜓�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑗𝑗� 
 

𝜓𝜓�𝑥𝑥𝑖𝑖که  , 𝑥𝑥𝑗𝑗� فرد یک عامل شتابنده براي i- فرد نسبت بهامj - است. ام 
احتمال  در بررسی در این مقاله چهار مدل پارامتري نمایی، وایبل، لگ لجستیک و لگ نرمال را

مناسبی  ) مدلAICگیریم و بر اساس معیار اطالع آکاییک (بقاي کودکان زیر پنج سال در نظر می
 کنیم. یمشود را انتخاب میها برازش ها به این دادهر مدلکه بهتر از سای

 

 بحث  نتایج و
 آمار توصیفی

در ر سازمان ثبت احوال کشوپایگاه اطالعات جمعیتی هاي ثبت شده در بر اساس تعداد والدت
متغیرهاي کمکی وجود دارد که در آن  ازمورد با اطالعات کامل  1317833، تعداد 1390سال 

 ،تعداداند. از این درصد) بوده 51/3مورد دختر( 676617درصد) و  48/7( پسر مورد 641216
 1047214ند. ادرصد) بوده 2/9مورد چند قلو ( 37582درصد) و  97/1مورد یک قلو ( 1280251

                                                 
۱ Accelerated failure time  
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مورد) در  270619( هااز والدت درصد 20/5در ناحیه شهري و  )درصد 79/5(ها از والدت مورد
 ثبت رسیده است. ناحیه روستایی به 

 )رصدد 1/8مورد ( 24370موجود،  عاتاطال بر اساس ،در مورد سن مادر در زمان والدت فرزند 
مورد  157902سال و  35-18 ندرصد ) بی 86/2مورد ( 1135561 و سال 18داراي سن کمتر از 

 سال هستند. 35از  یشتردرصد) ب 12(
 1164234 ، وسال 20درصد) کمتر از  3مورد ( 4095 ،در مورد سن پدر در زمان والدت فرزند

  .درصد) است 11/3سال ( 40مورد بیشتر از  149504سال و  40-20 بین درصد ) 88/3مورد (
مورد  991559سال،  18درصد) کمتر از  23/9مورد ( 314493 ،در مورد سن مادر در زمان ازدواج

سال است. در مورد  35درصد) بیشتر از  0/9مورد ( 11781سال و  35-18درصد) بین  75/2(
 92/2مورد ( 1214532سال،  20درصد) کمتر از  6/2(مورد  81653 ،سن پدر در زمان ازدواج

 سال است.  40از  بیشتر )درصد 1/6مورد ( 21648و  سال 40-20بین  )درصد
 401192 ،سال 5کمتر از  )درصد 43/9مورد ( 578597 ،تا والدت فرزند فاصله سن ازدواجدرمورد 
 115987سال و  15-10درصد) بین  16/9مورد ( 222057ل، سا 10-5بین  )درصد 30/4مورد (
  :خالصه شده است 2سال است. نتایج آمار توصیفی در جدول  15باالي  )درصد 8/8مورد (
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 هافراوانی و درصد فراوانی متغیرهاي توضیحی به تفکیک گروه): 2(جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمار تحلیلی 
را به هاي توضیحی ودکان، ابتدا اثر هر یک از متغیرقبل از شروع هر تحلیلی بر روي زمان بقاي ک

با استفاده از طول عمر،  يهادهیم. این فرایند در تحلیل دادهصورت جداگانه مورد بررسی قرار می
 خالصه شده است. 3در جدولفوق  شود. نتایج آزمونانجام می 1رنک -لگ آزمون

 
 

                                                 
۱ Log rank  

 درصد فراوانی   تعداد متغیر
 49 641216 پسر جنس

 51 676617 دختر
 97 1280251 یک قلو چند قلو 

 3 37582 چند قلو
 

 والدت ناحیه
 79 1047214 شهري

 21 270619 روستایی
 

 ازدواج تا والدت  فاصله بین
 43/9 578597 سال 5کمتر از 

 30/4 401192 سال 10-5بین 
 16/9 222057 الس 15-10بین 
 8/8 115987 سال 15از  تربیش

 
 سن مادر در زمان والدت 

 1/8 24370 سال 18کمتر از 
 56/2 1135561 الس 35-18بین 

 12 157902 سال 35بیشتر از 
 

 سن پدر در زمان والدت 
 0/4 4095 سال 20کمتر از 

سال  04-20بین   1164234 88/3 
 11/3 149504 سال 40از  تربیش

 
 سن مادر در زمان ازدواج

 23/9 314493 سال 18کمتر از 
 75/2 991559 سال 35-18بین 

 0/9 11781 سال 35بیشتر از 
 

 سن پدر در زمان ازدواج
 6/2 81653 سال 20کمتر از 

 92/2 1214532 سال 40-20بین 
 1/6 21648 سال 40از  تربیش
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هاي مختلف متغیرهاي توضیحی براي زمان بقاي گروه آزمون لگ رنک براي برابري): 3(جدول
 کودکان زیر پنج سال مرگ و میر

 متغیرها
 مقدار آماره

 کاي دو
درجه 
 آزادي

 سطح معنی داري
) Pr>chi-square( 

 0/0068 11 25/8 ماه والدت
 0/000 1 37/5 جنس

 0/000 1 428 چندقلو بودن
 0/000 1 122 ناحیه والدت

ازدواج  فاصله بین
 تا والدت

84/9 3 0/000 

سن مادر در زمان 
 والدت

61/5 2 0/000 

سن پدر در زمان 
 والدت

10/9 2 0/00428 

سن مادر در زمان 
 ازدواج

61/8 2 0/000 

سن پدر در زمان 
 ازدواج

110 2 0/000 

 
 

ر کاپالن نمودا دارند. ي بر زمان بقاي کودکاندارول فوق تمامی متغیرها تفاوت معنیبر طبق جد
ودار کاپالن با توجه به نم. داده شده استها در شکل زیر نشان و تابع مخاطره تجمعی داده مایر

اهشی از شود که احتمال بقاي کودکان (فاصله بین والدت تا مرگ کودك) تابعی کمایر، دیده می
ت، زیاد و پس از والدهاي ابتدایی ماهزمان است. این بدان معنا است که احتمال مرگ کودکان در 

یابد. کاهش می آنها شود، احتمال مرگماهگی نزدیک می 60سپس هر چه سن نوزاد به سنین 
 ارائه شده است. 2و  1نمودار برآورد تابع مخاطره تجمعی و کاپالن مایر در شکل 
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 تابع مخاطره تجمعی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در ایران ):1( شکل

 
 

 
 در ایران مرگ و میر کودکان زیر پنج سال کاپالن مایر تابع بقا برآورد): 2( شکل
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هاي نزدیک اي در زماننرخ مرگ لحظهکه  شودبا توجه به نمودار تابع مخاطره تجمعی، دیده می
، یعنی در شودمیتر مالیمشیب منحنی یابد، به صفر با شیب تندتر و هر چه زمان افزایش می

طر مرگ شانس اینکه در معرض خنوزاد کمتر و با افزایش سن، ر شانس زنده ماندن تسنین پایین
 یابد.  کاهش می د،قرار گیر

یعنی انتخاب  ،اولین گام، تعیین مدل مناسب استمدل مخاطرات متناسب کاکس، براي تحلیل 
متناسب کاکس این است مخاطرات آزمون فرض براي مدل متغیرهایی که بایستی وارد مدل شوند. 

βا یک مدل اثر دارد یا خیر یعنی که آی = ≠ βدر مقابل  0 0  . 
 خالصه شده 4 متغیرها در جدولهر یک از کاکس براي  ات متناسبمخاطرمدل خروجی تحلیل 

 ت:اس
 

 نتایج مدل مخاطرات متناسب کاکس بر اساس متغیرهاي توضیحی): 4جدول (

 
 
 
 

 β Exp( β) s.e.( β) z sig متغیر
 95فاصله اطمینان 

 درصد
 (1/003 ,991) 0/419 0/81- 0/00294 0/997 0/00238- ماه والدت

 (1/177 ,1/088) /0000 /206 20040/0 /13221 /124190 جنس
چند قلو 

 بودن
84160/ 32002/ 04120/ 4020/ 0000/  (2/139, 2/515) 

 (1/334 ,1/219) /0000 /5110 /023100 /2751 /24340 ناحیه والدت
فاصله بین 
ازدواج تا 

 والدت
03110/ 03151/ 01260/ 462/ 0140/ (1/006, 1/057)  

سن مادر در 
 زمان والدت

1440/ 15491/ 034090/ 2254/ 0000/ (1/080, 1/234)  

سن پدر در 
 زمان والدت

01802-0/ 98210/ 03730/ 480/- 6300/ (0/912, 1/056)  

سن مادر در 
 زمان ازدواج

1310/- 8760/ 02410/ 455/- 0000/ (0/836, 0/919)  

سن پدر در 
 زمان ازدواج

2260/- 7970/ 03570/ 326/- 0000/ (0/734, 0/855)  
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 0/05 در سطح والدتو سن پدر در زمان والدت شود که ماه مشاهده میجدول فوق، ا توجه به ب
 0/05 سطحیعنی بر زمان بقاي فرزند تاثیري ندارد . اما متغیرهایی که در ، دار نیستمعنی
الدت، سن ازدواج تا و، فاصله بین چند قلو بودن، ناحیه والدت، عبارت است از جنسند دارمعنی

، دار نیستند با حذف متغیرهایی که معنی مادر در زمان ازدواج.پدر و سن و مادر در زمان والدت 
 ه است:ارائه شد 5تابع مخاطره بر اساس مدل مخاطرات متناسب کاکس در جدول نتایج برآورد 

 
 نتایج مدل مخاطرات متناسب کاکس بر اساس متغیرهاي توضیحی): 5( ولجد

 β Exp( β) s.e.( β) z sig متغیر
 95فاصله اطمینان 

 درصد
 (1/177 ,1/088) /0000 /206 /020040 /13221 /12420 جنس

  (2/515 ,2/139) /0000 /4020 /04120 /32002 /84140 چند قلو بودن

  (1/335 ,1/219) /0000 /5110 /023200 /2751 /24360 ناحیه والدت

 فاصله بین
ازدواج تا 

 والدت
02950/ 02991/ 01210/ 442/ 0150/  (1/005, 1/054) 

سن مادر در 
 زمان والدت

1380/ 1481/ 03210/ 324/ 0000/ (1/078, 1/223)  

سن مادر در 
 زمان ازدواج

1300/- 8770/ 02410/ 425/- 0000/ (0/837, 0/921)  

سن پدر در 
 زمان ازدواج

2300/- 7930/ 03430/ 736/- 0000/  (0/742, 0/849) 

 p=0و  7با درجه آزادي  626,7نسبت درستنمایی =  آزمون
 p=0درجه آزادي و  7با   723,5آزمون والد = 

 p=0درجه آزادي و  7با  748,4نشانه =آزمون (لگ رنک ) 

 
ان بقاي کودکان زیر پنج داري قابل توجهی بر زمها اثر معنی، تمامی متغیر5با توجه به جدول 

است تا  دار ایجاد شد، الزممعنیتوضیحی  که مدل نهایی براي متغیرهايپس از اینسال دارند. 
ست امخاطره نسبتی روشی براي بررسی این فرض نسبتی مورد بررسی قرار گیرد. مخاطره فرض 

 کند یا خیر. که آیا نسبت مخاطره در طول زمان تغییر می
اند از: روش گرافیکی، اضافه کردن نسبتی عبارتسه روش معمول براي شناسایی فرض مخاطره 

ضریب متغیر زمان پیوسته جدید که آیا متغیر زمان پیوسته به مدل کاکس و بررسی فرض این
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). در این مقاله ما از 2010(کلینبام و کلین،  1و روش باقیمانده شونفیلد ر صفر است یا خیربراب
کنیم.  اگر فرض مخاطره نسبتی برقرار باشد، باقیمانده روش باقیمانده شونفیلد استفاده می

مخاطره نتایج بررسی فرض شونفیلد براي متغیر مربوطه به زمان بقا بستگی نخواهد داشت. 
 :ارائه شده است 6در جدول ر پایه روش شونفیلد براي متغیرهاي توضیحی نسبتی ب

 
 نتایج بررسی فرض مخاطره نسبتی بر اساس باقیمانده شونفیلد0): 6جدول (

 دوآماره کاي  ρ متغیر
سطح معنی 

 داري

 /0004040 /51312 -/0350 جنس
 /0000 /308188 -/1360 چند قلو بودن
 /1242020 /3642 /0 01528 ناحیه والدت

 /0762800 /1423 /0 01762 ازدواج تا والدت فاصله بین

 /0773120 /1213 /0- 017 سن مادر در زمان والدت

 /5929810 /2860 /0-005 سن مادر در زمان ازدواج

 /0687000 /3143 /0-0172 سن پدر در زمان ازدواج

 
اند از: عبارت کنندصدق نمی نسبتیمخاطره در شرط که دو متغیر ، 6 جدول بر اساس نتایج

است. وقتی که فرض 0/05 کمتر از داري سطح معنین مقدار آکه در  جنسیت و چند قلو بودن
هاي متعددي براي پرداختن به متغیرهایی که در شرط نباشد، روش رنسبتی برقرا مخاطره

و مدل ته توسعه یاف کنند وجود دارد که عبارت است از مدل کاکسمینسبتی صدق نمخاطره 
مدل کاکس پردازیم. ما در این مقاله به مدل کاکس طبقه بندي شده می .هشدکاکس طبقه بندي
به قسمی که متغیرهاي توضیحی  ،نسبتی کاکس استات مخاطرتعمیمی از طبقه بندي شده 

متغیرهاي توضیحی در حالی که ، شوندمدل میوارد کنند صدق میمخاطرات نسبتی که در فرض 
این است  بندي شدهطبقه مدل کاکس ندارند. ایده اصلی  ضوراند در مدل حبندي شدهکه طبقه 

ود. در واقع درستنمایی براي شکه توابع مخاطره پایه متعددي به طبقات مختلف برازش داده می
مدل  عها. دو نوضرب درستنماییی کل برابر است با حاصلنمایو سپس درستمحاسبه هر طبقه 

هیچ اثر متقابلی وجود ندارد یعنی ضرایب در آن  مدلی که: وجود داردبندي شده کاکس طبقه 
و مدل کاکس طبقه بندي شده با اثرات متقابل. ما در متغیرها براي هر زیر طبقه یکسان است 

                                                 
۱ shoenfeld 
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گیریم. نتایج مدل این مقاله مدل کاکس طبقه بندي شده بدون اثرات متقابل را در نظر می
 خالصه شده است: 7دون اثرات متقابل در جدول کاکس طبقه بندي شده ب

 
 ): نتایج مدل کاکس طبقه بندي شده بدون اثرات متقابل7جدول (

 β Exp(β) s.e ( β) z sig متغیر

 /0000 /5110 /02320 /2751 /2430 ناحیه والدت

فاصله بین ازدواج تا 
 والدت

0290/ 0291/ 01210/ 442/ 0150/ 

سن مادر در زمان 
 والدت

1380/ 1481/ 03210/ 324/ 0000/ 

سن مادر در زمان 
 ازدواج

130-0/ 8770/ 02410/ 42-5/ 0000/ 

سن پدر در زمان 
 ازدواج

231-0/ 79370/ 03430/ 736/- 0000/ 

 p=0درجه آزادي و  5با  267آزمون نسبت درستنمایی =
N=1317833 , = 10038و تعداد رویدادها 

 
وارد مدل شده متغیر جنس و چند قلو بودن ها به جز دو سایر متغیر، 7جدول  با توجه به نتایج

اي بین اند. با انجام مقایسهدهجنس و چند قلو بودن طبقه بندي ش يمدل بر رودر واقع . اند
اطالع  استفاده از معیاربا  و شدهبنديکاکس و مدل کاکس طبقه مخاطرات متناسب مدل 

مدلی است که به مقدار قابل  بندي شدهشود که مدل کاکس طبقه مالحظه می)، AICآکائیک(
2−عبارت اي مالحظه log 𝐿𝐿  که در آنL  کند و یا به را مینیمم میتابع درستنمایی است

بنابراین بر اساس این معیار، استفاده از مدل کاکس  .را دارا است AICعبارتی کمترین مقدار 
مرگ و میر کودکان  هاي بقادادهتحلیل  ابل نتایج بهتري را برايبدون اثر متق بندي شدهطبقه

 دهد.ه میئارا زیر پنج سال

 
 
 
 

 log L AIC 2- مدل رگرسیون 
 6282211/ 6282197/ کاکس مخاطرات متناسبمدل ر

 0/7263673 263662 طبقه بندي شده مدل کاکس
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پردازیم. چهار توزیع وایبل، نمایی، لگ تحلیل پارامتري مرگ و میر کودکان میبه در ادامه 
 گیریم. لجستیگ و لگ نرمال را در نظر می

بر اساس چهار  هاي مرگ و میر کودکانبراي دادهیج مدل زمان شکست شتابیده نتا، 8در جدول
، کمترین AICبر اساس معیار . ارائه شده است توزیع نمایی، وایبل، لگ لجستیک و لگ نرمال

مربوط به توزیع لگ نرمال است که این مطلب نشان دهنده آن است که توزیع لگ  AICمقدار 
ها است. همچنین با توجه به سطح ها براي این دادهسبت به سایر مدلبرازنده بهتري ننرمال، 

دار است. به معنی درصد 5در سطح  داري، تمام متغیرها به جز سن پدر در زمان والدت،معنی
عنوان مثال براي بررسی اثر سن مادر در زمان ازدواج بر میزان بقاي کودکان، با توجه به نتایج 

توان گفت: به ازاي افزایش یک ماه به سن کودکان، میزان بقاي کودکانی که به دست امده می
exp(0/365)است، سال  18از  ترسن مادران آنها در زمان ازدواج بیش = ابر کودکانی بر 1/44

 سال باشند. 18است که سن مادران آنها در زمان ازدواج کمتر از 
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 یرانهاي مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در امدل زمان شکست شتابیده براي دادهنتایج ): 8( جدول

 

 گیرينتیجه

عوامل موثر بررسی  تابع بقاي مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و برآورددر این مقاله به 
 1390 هاي استفاده شده در این مقاله، کودکانی بودند که در سالبر آن پرداختیم. داده

به  ها در پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشوراطالعات مربوط به والدت آن

 لگ لجستیک لگ نرمال وایبل نمایی متغیر
 

 مقدار
سطح 
معنی 
 داري

 مقدار
سطح معنی 

 داري
 مقدار

 سطح معنی
 داري

 مقدار
سطح معنی 

 داري

 0/000 16/288 0/000 22/142 0/000 16,328 0/000 /7658 مقدار ثابت
 0/04 /00620 0/03 /00720 0/04 /0060 0/000 /0-002 ماه والدت

 0/000 0/326- 0/000 0/359- 0/000 0/325- 0/041 /1240 جنس
 0/000 2/220- 0/000 2/565- 0/000 2/204- 0/000 /0-844 چند قلو بودن
 0/000 0/641- 0/000 0/667- 00/000 0/639- 0/000 0/244- محل والدت
فاصله بین 
ازدواج تا 

 والدت
-0/031 0/000 -0/082 0,0012 -0/083 0,0016 -0/082 0/001 

سن مادر در 
 زمان والدت

-0/144 0/000 -0/377 0 -0/410 0/000 -0/378 0/000 

سن پدر در 
 زمان والدت

0180/ 0/06 -0/048 0/06 0/039 0,06 04780/ 0/06 

سن مادر در 
 زمان ازدواج

1320/ 0/000 0/346 0/000 0/365 0/000 3470/ 0/000 

سن پدر در 
 زمان ازدواج

2250/ 
 

0/000 5890/ 0/000 0/608 0/000 5900/ 0/000 

  2/61  7/64  2/62  1 مقیاس
Log 

(scale)   9620/  03332/  0/959  

Log 
(model) /599666-  /693073-  928089-  /993068-  

Log 
(intercept) 

/599982-  /493388-  /793145-  /793384-  

 9کاي دو با 
 درجه آزادي

/85631  629/52  /52673  /67631  

AIC /9199352  /2186169  /9185639  /8186159  
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ز سه مدل ناپارامتري، نیمه پارامتري و تمام ا  هاي فوق،ثبت رسیده است. در تحلیل داده
مدل نیمه پارامتري عوامل تاثیر گذار بر بقاي کودکان  بر اساس پارامتري استفاده شد.

سن مادر در زمان والدت  ،فاصله بین  ازدواج تا والدت ،عبارت اند از جنس، ناحیه والدت
این مقاله با نتایج مقاالت قبلی پدر و مادر در زمان ازدواج. نتایج به دست آمده در  سن و

دهد که مدل سازگار است. تحلیل پارامتري احتمال بقاي کودکان زیر پنج سال نشان می
 .هاي دیگر استها نسبت به مدلنرمال برازنده بهتري به این دادهلگ 
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SURVIVAL ANALYSIS OF UNDER-FIVE CHILD 
MORTALITY AND ITS EFFECTIVE FACTORS IN IRAN 
 
By: Sedigheh Omidvar Shalmani, Ali Reza Sajedi & 
Mohammad Bagher Abbasi 
 
Abstract: 

 Child mortality is one of the main indicators of assessing progress 
towards children's survival goals and policies for child health and well-
being. This study examines the survival of under-five children and 
determines effective factors on it, based on the data recorded in the 
population database of the civil registration organization of Iran. Three 
types of models, non-parametric, semi-parametric and parametric, are 
considered. Results of the paper reveal that, sex, polygamy, place of 
residence, maternal age at birth, the interval between marriage and 
childbirth, and the age of the parents at the time of marriage are factors 
which effect the survival of under-five children. Parametric analysis of 
children's survival time shows that the log normal distribution better fits 
the data. 
 
Keywords: Cox proportional hazard, Log-Rank test, Survival analysis, 
Under-five mortality of children. 
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EVALUATION AND ANALYSIS OF MENTAL INDICATORS 
OF URBAN QUALITY OF LIFE  

 (Sahand New Town) 
 
By: Omid Mobaraki 
 
Abstract: 

 The quality of life in one place has always been a matter for planners, 
because quality of life is a subject that covers all aspects of human life. 
Due to the increasing number of cities as well as the increase of urban 
population, attention to quality of life in cities has led urban planning to 
be studied and researched in this regard. The reason for paying great 
attention to the quality of urban life is that improving the quality of life 
in cities is one of the most important policy goals in cities. In this 
research, quality of life in the new city of Sahand has been evaluated in 
the mental dimension. The economic, social, physical, environmental 
and transportation components and accessibility are considered in this 
research. The statistical population is all citizens of Sahand city. With 
the Cochran formula, 262 individuals were selected as the sample and 
the questionnaire was distributed among them. The results of the 
research show that the citizens of Sahand have a moderate to low 
satisfaction in most of the components. Citizens are very satisfied with 
the quality of air and transportation, which is due to the fact that Sahand 
is located in the Sahand mountain range. In the field of transportation, 
thanks to the existence of services to and from Tabriz and neighboring 
industrial cities, citizens are well satisfied with this component. 
Therefore, by improving the quality of life in the new city of Sahand, it 
can improve the role of this city in the population fluctuation of the 
population of Tabriz metropolis. 
 
Keywords: Quality of life, satisfaction, subjective indicators, Sahand 
New Town.  
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AN STUDY ON EFFECTS OF ECONOMIC AND SOCIO – 
CULTURAL FACTORS ON RURAL – URBAN MIGRATIONS 

IN ILAM PROVINCE - 2006 TO 2015 
(rural migrants of Ilam) 

 
 
By: Javad Alibeygi 
 
Abstract: 

 Village - city migration is a phenomenon that has emerged in the 
process of industrialization, and many social-spatial changes of societies 
are due to these phenomena, which has always been the subject of 
attention by social scientists, geographers and economists. The aim of 
this study is to study the effects of economic and socio-cultural factors 
on rural - urban migrations in Ilam province. Accordingly, the type of 
research is applied, the research method is descriptive and analytical, the 
method of collecting information is library and field and methods for 
data analysis is both descriptive and inferential statistics. Statistical 
society under study is consists of rural migrant household’s resident in 
Ilam, that had migrated to this city between the years 2006 to 2015, that 
obtained the number 87 head of household according to snowball 
sampling. Analytical findings derived from one sample t test showed 
that the average index of “employment” and “income”, “education”, 
“health and safety facilities", "Sport and recreation facilities" and "total" 
are respectively 4.2884, 4.2339 , 4.0953, 4.0355, 3.7969 and 4.0236. 
Also, the rate progress of employment average of rural migrants from 
time of the pre-migration until after the migration by using Two 
independent sample t test is reached from°1.7356 to 4.1839, level of 
income from 2.3676 to 3.9655, level of educational facilities 
from°2.4368 to 4.1379, level of health and safety facilities from 2.1954 
to 3.4483, level of recreation and sports facilities from 1.7816 to 2.3908 
& totality from 2.1839 to 3.9310. 
 
Keywords: Employment and income, rural migrations, education 
facilities, health and welfare facilities, recreational and sports facilities, 
Ilam. 
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INVESTIGATING FACTORS AFFECTING THE 
CHANGES OF NAME SELECTION IN ISFAHAN, WITH 

AN EMPHASIS ON SOCIAL CLASSES 
 
By: Asghare Mohammadi, Zeynabe Ebrahimi Dorche & Ali Seyfzade 
 
Abstract: 

 The process of changing the names of individuals can indicate the 
process of social and cultural change in the social system. This changes 
have led to changes in the naming culture, which is occurred in Isfahan 
also. So Isfahan is a good place to look at these developments. 
 The statistical population of this research is the head of the family who 
have been born in the first quarter of 1394. The total number of these 
people is 3,015. A multi-stage cluster sampling method was used to 
obtain representative samples. The sample size was 340 according to the 
Cochran formula. Validity of the questionnaire was calculated through 
Cronbach's alpha coefficient and the result was 0.78. The coefficient of 
other spectra was also higher than 0.70. The findings showed a 
significant relationship between religious attitudes change agents, new 
media, the spread of education, social fashion spreads, economic status 
families, working mothers and the spread of Western culture, historical 
period (revolution, war, reconstruction, modification) with change 
tendency to pick up the children in the classes and social groups. 
 
 
Keywords: Shift, names, social, economic and cultural. 
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THE ELDERLY AND SOCIAL SERVICES IN IRAN 
 

By: Mohammad Taghi Shaykhi & Mahmood Javaheri 
 
Abstract: 

 In the new century despite the modern and advanced technology the 
world's population is also increasing. Life expectancy has risen among 
the elderly and this is the result of the human achievement of significant 
advances in the field of health and medicine. 
The health and well-being of the elderly is an important issue. 
Nowadays, the quality of life in elderly life span have increased, then 
for elderly better life, we need to have a proper planning and investment 
and careful monitoring. Demographic planners must be attentive to the 
aging in Iran and improve their quality of life with proper management. 
Based on the general census of population and housing, the population 
of the elderly has increased by 3.5 times between 1355 and 1390. 
According to the increasing elderly population, at the moment three 
generations are living together, which makes the elderly's valuable 
experiences transfer to the youth. Not only the demographers have to 
study the trend of elderly population, but also have to study and plan on 
social services and pensions, health facilities, providing economic 
needs, employment in this time, suitable sports activities and security 
and comfort. 
 
Keywords: Elderly, life expectancy, social welfare, elderly life 
quality. 
 
  



 
 
 
 
 
 

    Abstracts                Page 02 

 
 

 
 
 

IMMIGRATION AND MENDICANCY IN TEHRAN: 
CHALLENGES AND POLICY REQUIREMENTS  

 
By: Serajedin Mahmoodiyani 
 
Abstract: 

 In the present study, we investigate the situation of beggary and its 
solutions in Tehran city. First of all, this article analyzes the available 
information and then using interviews with experts has been tried to 
come up with solutions to counter this phenomenon in Tehran. The 
findings show that, the beggars generally act in an organized manner. 
Most beggars are immigrants and they are not count unable in their cities 
and places of residence. The high density of population, the fluidity of 
the population and the heterogeneity of the population of Tehran are one 
of the most important factors for migrating to this city and the formation 
of a large number of beggars in the city. Findings from the interviews 
show that the ugliness of urban space, the creation of psychological 
problems for the general public at the community and the spread of other 
social problems is one of the most important negative consequences of 
the phenomenon. In general, the experts believe that after collecting 
beggars, authorities have to take steps to empower them. Culture making 
in community, can also be effective to face with the issue. Many 
immigrant beggars can be returned to their city or village, and are 
supported by formal and informal institutions there. 
 
Keywords: Social Problem, beggary, Migration, Tehran. 
 
  



 

 
  

 

Population Journal, No. 95 & 96                     Page 01  

 

  

 
 
 
ANALYSIS OF RELATION BETWEEN EMPLOYMENT AND 

CHILDBEARING TENDENCY AMONG EMPLOYED WOMEN 
AT AGE OF MARRIAGE, OVER THE PROVINCES IN IRAN 

 
By: Mahmood Moshfegh, Ghodrat Morad Sani & Sahar Hoseyinkhani 

 
Abstract: 

 This article aims to study the relationship between women’s 
employment status and their childbearing attitudes. Data Collected by 
the Statistical research institute has been used. The sample size is 
employed woman that their numbers were 1546 case at the national 
level. The results show that women’s of Hamadan (%45), Semnan 
(%41.7) and Khuzestan (%41.4) provinces have the highest childbearing 
spacing tendency, while Fars (%34) Markazi (%34.1) and ChaharMahal 
and Bakhtiari (%42) provinces have the lowest childbearing spacing 
tendency. 
Also, there is a significant statistical difference between employed and 
unemployed women’s childbearing. Also there is a significant 
difference between the average of children number among employed 
women by job categories, and this difference is more among women by 
free and private job categories. 
 
Keywords: Childbearing, women’s employment, the youth, childbearing 
habits, women attitude. 
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