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 راهمنای نویسندگان
 ها، به این نکات توجه فرمایندشود در نگارش و ارسال مقالهمی از نویسندگان ارجمند تقاضا

 
سؤول ي م. 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 (
و تکراري نبودن آن از سوي نویسنده (گان) و نیز تضمین  اصیل بودن. ارسال مقاله به معناي تضمین 2

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

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

ر ه است. ضمناً مقالات منتشنهایی مقاله و چاپ آن منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجل
 شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال کشور نیست.

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

ي متناظر هر یک از نویسندگان؛ ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرك تحصیلی، شغل و نام مؤسسهعلامت 
 ي فارسی) و نشانی پستی؛ شماره تلفن (همراه)؛ چکیدهe-mail(گان)، شامل نشانی (نشانی کامل نویسنده

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

ي شود.) ؛ بدنهاده میبه آنها ارجاع دکه هاي انجام شده قبلی اي از پژوهشخلاصهبدون عنوان، شامل 
پاسگزاري گیري؛ س؛ بحث و نتیجهاصلی مقاله (شامل بیان مسأله، روش، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج)

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

کلمه)؛ واژگان  250ي انگلیسی (حداکثر ي متناظر هر یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیدهمؤسسه
 )هاي ماشینی اجتناب گردد.کیداٌ از ارسال ترجمهاکلیدي انگلیسی (

متر انتخاب سانتی 5راست و چپ  ن،پایی بالا، 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 بالاي 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  نوشته شود. )Boldبرجسته ( 10زیر آن با قلم 
 یاTIF  را با قالبها نصورت 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
 و BMP ،PNG ،GIFهايحفظ کیفیت تصویر روي صفحه کاغذ از به کارگیري تصویرهایی با قالب

JPEG  گردد جتنابا . 

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


 

 
 

 

  

 .شوند يگذارمقاله شماره يهابخش ریها و زاست بخش لازم
 .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

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

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

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

 رعایت پیشنهادهاي نگارشی فرهنگستان، به ویژه نکات زیر الزامی است:. 6
 اي؛نویسی بین کلماتِ داراي معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمهپیوستهگذاري و رعایت فاصله -
 باشد؛، نمیشودو بن مضارع در افعال استمراري، مانند: می» می«فاصله به جاي فاصله بین استفاده از نیم -
ء در ها. تنها استثناها، 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: زیبندهفاصله به جاي فاصله یا پیوستهاستفاده از نیم -

 ت.اس» کتر و بهتربزرگتر، کوچ«یسی صفات نوپیوسته ،تر. تنها استثناء در این موردپایین

نوان ي آن است. به ع. الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه7
 ).4: 1380مثال، (امانی، 

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

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

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

 ). مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 1357سووي، آلفرد ( -1
. الگوي نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، 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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 يهاتیزنان به فعال شیعوامل مؤثر بر گرا یبررس
 ياقتصاد

 3،4 آرزو باقري،  2،4 مهسا سعادتی،  1،4 عادل عبدالهی
 چکیده 

هاي اقتصادي و پیامدهاي آن متأثر از بسترهاي جمله زنان، به فعالیتهاي مختلف، از تفسیر گرایش گروه
بینی افراد نسبت به جایگاه زنان در جامعه است. از اقتصادي و اجتماعیِ حاکم بر جامعه و همچنین جهان

 تواند حائز اهمیتي از دیدگاه جامعه میاقتصاد يهاتیزنان به فعال گرایشعوامل مؤثر بر  یبررسرو، این
است که  یهَوارمان شتریساله و ب 15پژوهش، شامل زنان و مردان  نیمعیت مورد مطالعه در اباشد. ج

نمونه با  387تعداد  .سرشماري شد1390در سال درصد)  76نفر (حدوداً  7275گروه سنی  نیجمعیت ا
تفاده عات با اسکه گردآوري اطلا دست آمدفرمول کوکران به و بندي متناسبگیري طبقهنمونهاستفاده از 

درصد متأهل  4/57درصد آن مرد،  6/50از ابزار پرسشنامه ساختاریافته صورت گرفت. از این تعداد نمونه 
هاي اقتصادي شامل رسیدن به استقلال هاي سنجش دلایل زنان به فعالیتدرصد شاغل بودند. گویه 7/45و 

 طیها هزینه نیافزایش ا لیبه دل یهاي زندگمالی، کسب وجهه اجتماعی، مشارکت در تأمین هزینه
، پیروي از آداب و رسوم خانوادگی، نداشتن شغلی دیگر و گذران اوقات فراغت بودند. نتایج هاي اخیرسال

هاي اقتصادي، بر گرایش زنان به نشان داد که بیش از نیمی از مردان و زنان در سطوح مختلف فعالیت
 مشارکت دراستقلال مالی، کسب وجهه اجتماعی و همچنین هاي اقتصادي به منظور رسیدن به فعالیت

، اجماع نظر داشتند. شایان ذکر هاي اخیرسال طیها هزینه نیافزایش ا لیهاي زندگی به دلتأمین هزینه
ستند دانهاي اقتصادي زنان نمیاست که زنان غیر شاغل کسب وجهه اجتماعی را دلیلی موجه براي فعالیت

 رهاي اخیسال طیها هزینه نیافزایش ا لیبه دل هاي زندگیآنان در تأمین هزینهو بیشتر بر مشارکت 
تأکید داشتند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهاي سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، وضع 

هاي اقتصادي بود که سطوح مختلف وضع فعالیت فعالیت و جنس بر روي دلایل گرایش زنان به فعالیت
)003/0=  -p) 001/0مقدار) و وضعیت تأهل براي هر دو جنس=  -pدار بودمقدار)  از نظر آماري معنی.  
  

 .اجتماعی، هورامان ي، استقلال مالی، کسب وجهههاي اقتصاديزنان، کنش واژگان کلیدي:
  

                                                 
 Abdolahi1980@gmail.comو توسعه،  ياقتصاد شناسیجامعه يمسئول، دکترا سندهینو 1
 mahsa.saadati@gmail.com، یستیآمار ز يدکترا 2
 abagheri_000@yahoo.com، يآمار کاربرد يدکترا 3
 مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ياستادیار پژوهشی مؤسسه 4
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 مسأله انیو ب مقدمه

عالیت به ف نان  مل مؤثر بر آن همواره گرایش ز ـــادي و عوا یاري از  موردهاي اقتص توجه بســـ
مهم براي سـنجش  هايشـاخصاز  پژوهشـگران مسـائل اقتصـادي و اجتماعی بوده اسـت. یکی

 توسعه تنها در یراز باشد،میمردان  یطمح درزنان و نوع مشارکت آنان  یتکشور وضع ه هرتوسع
سرانه  یناخالص مل یدارتباط با تول سطح درآمد  ض یبلکه عوامل شود،نمی سنجیدهو  ع مانند و

ــ ــی،س ــارکت همگا یاجتماع یاس ــوصهافراد، ب نیو مش ــت  یندفرا ینبر ا یززنان، ن خص مؤثر اس
 ه برخوردنحو ین،. بنابرا)20: 1391به نقل از راسخ و سعیدي،  1386، ترجمه محمدي ،1گاردنر(

 ین. هماستکشور  یکدر  یو اجتماع یاسیس همهم توسع هايشاخصو رفتار جامعه با زنان از 
شرا هنحو ست که  شارکت مؤثر زنان فراهم  یطبرخورد ا ضور فعال و م  سببو ساخته را براي ح

 لاقیتخ از قدرت، تفکر، ابداع و ترجدي گیريزنان و بهره یشترمشارکت ب ینه برايتا زم شودیم
سوده یجنتا). 1380به نقل از آزادارمکی، 20(همان: شود ایجاد هاآن   3ینکیمیو لالر 2یرمطالعه 

 ،)1995( 8یلسگ، )2003( 7)، دووماتو1994( 6)، مقدم2007( 5شــاه، )1976( 4ینر)، و1986(
شدن  یجهان یندزنان در فرا جایگاه ییرتغ یرامونپ )2006( و همکاران 10يگراو ) 2009( 9آرچِر

ها اوقات فراغت آن یشاز خانه و افزا یرونب يکه گســترش حضــور زنان در کارها دهدینشــان م
راي بلازم را  یطامر شرا ینشده و هم ايیشهاز تصورات کل یناش يزنان از فشارها ییمنجر به رها

) به 1375طلب (شادي فراهم آورده است. يو اقتصاد یاسیس ی،علم هايیدانحضور زنان در م
سبت به کار زنان پرداخته ستایی ن سی دیدگاه مردان رو صوص  برر ست و در این خ ه کمعتقد ا

ــتا گرفتن کار زنان یدهناد ــد؛می یغالب یفرهنگ یدهپد ییروس ــتایی چرا که  باش در جامعه روس
ضايزنان در  ،ایران صادي می ف صی به کار اقت صو ضاي عمومی خ پردازند و خارج از منزل و در ف

شتغال به فعالیت ستایی و ا ضور فعال دارند؛ ولی با این حال کار زنان رو صادي چنیز ح ه هاي اقت
 ).88(همان: شودکار تلقی نمی ،برداريبهره در درون خانه و چه در واحد

                                                 
1 Gardner 
2 Sudhir 

3 Lalrinkimi 

4 Weiner 

5 Shah 

6 Moghadam 

7 Doumato 
8 Giles 

9 Archer 

10 Gray 



 
 
 
 
 
 

 ٣                                         یاقتصاد هایتیز�ن به فعال شیعوامل مؤثر بر گرا برریس

 
 

ـــدن و  یمحل -جهان«) نیز در جامعه مورد مطالعه با عنوان 1393مطالعه ازکیا و همکاران ( ش
و مردسالارانه  یسنت يهاارزش یرر جامعه هورامان تأثنشان داد که د» زنان یتدر هو یشیبازاند

 حیاز مردان ترج یارياست. چرا که بس یانزل نمااز من یروناشتغال زنان در ب یدهدر برخورد با پد
ضور آن يزنان به کار دهندیم شدن ح شند که منجر به کمرنگ  شغول با شود. م ها در منزل ن

شاغل خانگ چهگر ستقبال زنان از م شاغل غ یا ست ول یزن یخانگیردر برابر م سوس ا  نیا یمح
ـــت. همچنینبه مراتب کم رنگ یلاتزنان به تحصـــ یلبا تما یســـهدر مقا یشگرا فروش  تر اس

ستقبال آن یراموننگرش مردان پ یتدر تقو یفرامحل يهورامان در بازارهادستی یعصنا ها عدم ا
 طیکه شــرا يداشــته اســت. به طور یتوجهقابل یراز منزل تأث یرونب يکارها بهاز اشــتغال زنان 

زنان و مردان شــده اســت. چرا  یندر بمتفاوت  ییو راهبردها یرتداب یريگمذکور منجر به شــکل
 ورمحیتجنس يدرصدد تداوم کارکردها يسو یکاز  یزنان به مشاغل خانگ یقکه مردان با تشو
ـــدن زم دها هســـتندر درون خانواده  یريزنان از منزل جلوگ یجیخروج تدر ینهو از فراهم ش

شرا یگرد يو از سو کنندیم ستادر  یبه عنوان فرصت آمدهیشپ یطزنان به  ها آن یدسترس يرا
س ي وبه منابع ماد سب یدنر ستقلال ن ارکرد ک يبه نوبه خود دارا یزراهبرد ن ین. انگرندمی یبه ا

ست چرا که زنان با ا يپنهان برا صدد مقابله با پد ینزنان ا ش یدهکار در شهسقف  مثابه  به ییای
ـــاختار خروج  یو فرهنگ یاجتماع هايینهکردن زم ینهورود زنان به بازار کار، نهاد يِموانع س

سب موفق یجیتدر سم یتزنان از منزل و به تبع آن ک شاغل ر شند. بر ایم یدر م ساس ینبا  ا
). از 18: 1393کنند (ازکیا و همکاران،یدر منزل استقبال م دستییع صنا یداست که زنان از تول

ــافی نگارندگان تحت عنوان  ــوي دیگر نتایج مطالعه اکتش عامل زنان در ت یتابعاد هو یینتع« س
تغییر نگرش جامعه هورامان نســبت به حکایت از » یفرهنگ -ياقتصــاد يهاســاختارها و کنش

که باز تعریف هویت زنان در بعد فردي ی زنان اشاره دارد. به طوريفرهنگ -ياقتصاد يهاکنش
 شدن است. بر ها، در حال نهادینهاین کنش و به دنبال آن بعد اجتماعی، به مثابه کارکرد عمده

ـــاس  ـــاختارها با نیت آن در خلالزنان این اس ـــادي و ها از کنشتعامل روزافزون س هاي اقتص
 آموزشی، درصدد بازاندیشی در هویت سنتیِ خود هستند. 

ـــده، می توان گفت که  مختلف، از جمله زنان، به  يهاگروه یشگرابا توجه به مطالب ذکر ش
صاد هايیتفعال سترها یامدهايو پ ياقت صاد يآن متأثر از ب حاکم بر جامعه و  یو اجتماع ياقت

 عوامل مؤثر بر یبررس رو،ینزنان در جامعه است. از ا بینی افراد نسبت به جایگاهجهان ینهمچن
صاد هايیتزنان به فعال یشگرا شد یتحائز اهم تواندیدگاه جامعه میاز د ياقت ساسبا  . بر این ا

صلی این مطالعه  سهدف ا صوص عوامل مؤثر بر  یبرر زنان به گرایش  یلدلانگرش جامعه در خ
 هاي زیر است.ي و مطالعه فرضیهاقتصاد هايیتفعال
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 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالدلایل گرایش بین جنسیت و  -
 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالگرایش  دلایلبین سطح تحصیل و  -
 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالگرایش  دلایلبین وضعیت تأهل و  -

 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالدلایل گرایش بین وضع فعالیت و  -
 

 مبانی و چارچوب نظري

سی، طبقههاي جامعهها از نظریهبنديدر بین انواع طبقه سه بندي این نظریهشنا ساس  ها بر ا
تاراجتماع ی، تعریفاجتماع یتواقعادایم پار پارادایم اجتماع ی و رف ـــت. در  ی مورد توجه اس
 یتابع ســاختارهاي اجتماع یرفتار کنشــگران اجتماع فرض بر آن اســت که ی،اجتماع یتواقع

ست ضوع ا سجامعهو تأکید  و در این پارادایم، مو در جامعه ساختارهاي کلان  ی معطوف بهشنا
 یشــیصــاحب قدرت تفکر و بازاند یکنشــگران اجتماع ،یاجتماع پارادایم تعریف. در باشــدیم

و پارادایم  را خلق کنند یاجتماع یتتوانند واقعیمو  اندها صـــاحب ارادهآن ین. بنابراهســـتند
ساننام گرفته  یرفتار اجتماعسوم که  یان سود و ز یه،تنب ،از منطق پاداش یتابعرا ها رفتار ان
 کند. فرض می

ـــتند که مرتبط با کار زنان، نظریه نظريیکی از معتبرترین رویکردهاي  ـــیتی هس هاي جنس
ـــلی بر ی قرار داد. در این گروه از نظریهاجتماع یتواقعها را در پارادایم توان آنمی ها فرض اص

ـــت که موقعیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط بوده و جزئی از  آن اس
ها اختصــاص ي مهم در این نظریهاند. نکتهنظام اجتماعی اســت که در آن زنان تابع مردانیک 

ش به کنند که گرایها تأکید میویژه مراقبت از کودکان به زنان است. این نظریهکار خانگی و به
ست و همان سی از نقش خانگی زنان ا شاغل خانگی زنانه، انعکا شتر جوامع کار م طور که در بی

اند. در واقع ممکن ارزشها نیز کمتر تلقی شده است، این مشاغل و مهارتارزشی زنان کمخانگ
شتري  شاغل مردانه (که مزد بی شاغل زنانه، کمتر از م ضی از م ست مهارت مورد نیاز براي بع ا

 ها مهارتکه زنان بیشتر در آنشود) نباشد؛ اما این مشاغل، به دلیل اینها پرداخت میبراي آن
شغلی در تعیین ارزش که علاوه، نظامشوند. بهاند، دست کم گرفته میب کردهکس هاي ارزیابی 

هاي منتسب به مردان، نظیر نیروي جسمانی، بیش از مهارت و شکیبایی اهمیت داده به ویژگی
). یکی دیگر از رویکردهاي نظري مرتبط با موضوع این 169: 1383شود، گرایش دارد (نوروزي،

ست که در اینمطالعه، د سیت تأکید مییدگاه نابرابري ا نه شود. در این زمیجا نیز بر مقوله جن
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ها بین دو جنس به صــورت اجتماعی، نه بســیاري از تفاوت کهمعتقد اســت  1ولســتون کرافت
ساخته می شادي 22: 1999شوند (وود، طبیعی  ). 136: 1391نژاد، طلب و خانجانیبه نقل از 

ها با ) رفتارهاي نابرابر بر پایه ارزیابی همه فعالیت1999و همکاران ( 2همچنین از نظر برانت
اي جنســیتی و هر رفتاري توجه به جنس و برتري دادن جنس معین، اعمال رفتارهاي کلیشــه

 ).136گیرد (به نقل از همان منبع:که جنس را مبناي برتري قرار دهد، شکل می
هاي رن، گســترش شــهرنشــینی و توســعه رســانهاز قبیل آموزش مد 3از ورود عناصــر نوســازي

 نیز به عنوان عوامل تغییر در نگرش جوامع نسبت به موضوعات مختلف یاد شده است. ارتباطی
ـــور در  توانیممروري بر تاریخ تحولات یک قرن اخیر در ایران  با ـــت که این کش اذعان داش

بینانه، با آمادگی قبلی و صـــورت واقعبرخورد با ورود عناصـــر نوســـازي در ابعاد مختلف آن به
س يازهاینهمچنین مطابق با  سا ضوع رویکردي  اشیا سبت به این مو شد و در واقع ن روبه رو ن

ــتجانبه و تقلیلیک ــته اس ــرفگرایانه داش . لذا )1383 ،جهانبگلو ;1372 ،بهنام ;1372 ،(اش
 اينگ پیش نرفت و در منطقهصــورت موزون و هماهآهنگ تغییرات در ابعاد مختلف آن نیز به

ــازي با یک تأخیر زمانی قابل ــر نوس ــت، عدم مانند هورامان که ورود عناص توجه همراه بوده اس
ضاعف تواند بهیکنواخت بودن تغییرات نیز می  ي متفاوتی را در نحوه نگرشهاواکنشصورتی م

 از نحوه تفسیر جامعه اسجامعه به مباحثی مانند اشتغال زنان به دنبال داشته باشد. بر این اس
تواند تابعی از متغیرهاي جنســیت، ســطح تحصــیلات، ي میاقتصــاد هايیتزنان به فعالگرایش 

هاي تعامل و رویارویی افراد، با توجه به ویژگیوضعیت زناشویی و وضعیت تأهل و همچنین نحوه 
 آنان، با ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی باشد.  اجتماعی و اقتصادي

 

 هاي تحقیقشناسی و دادهروش

نفر  9543با  هَورامان تختموســـوم به  4روســـتا 12شـــامل  تحقیقجامعه مورد مطالعه این 
هاي يبندمیدر تقس یکل طور به. )1390هاي استان کردستان: باشد (فرهنگ آباديجمعیت می

سه  هَورامان ،جغرافیایی و محلی تخت هَورامان و  لهونهَورامان ژاوروود، هَورامان  ناحیه؛ را به 
مطالعه جمعیت مورد است. پژوهش حاضر اصلی حوزه تخت هَورامان اند که بندي نمودهتقسیم

                                                 
1 Wollestonecraft 
2 Brant 

3 Modernization 
ستاهاي جامعه 4 ست که تعداد رو ستا بود 16ي مورد مطالعه لازم به ذکر ا  4جا که تعداد ولی از آن ،رو

روسـتا تقلیل  12خانوار بودند، تعداد روسـتاهاي مورد مطالعه به  4روسـتا خالی از سـکنه و یا کمتر از 
 یافت.
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که جمعیت این گروه  اسـتسـاله و بیشـتر هَوارمانی  15در این پژوهش، شـامل زنان و مردان 
ــنی  ــد)  76(حدوداً  نفر 7275س ــتدرص بندي گیري طبقهنمونهي بر پایه گیرروش نمونه .اس

حجم نمونه از فرمول منطقی کوکران اســتفاده  محاســبهبراي  در نهایت متناســب انجام گرفت.
هاي نامهجبران پرسش منظوربهدست آمد و نمونه به 364که تعداد  )139: 1382(سرایی،  شد

به  عدد مزبور  فت. از مجموع  387ناقص  یا قاء  نه ارت نه، نفر حجم  387نمو نفر زن  191نمو
صد) و  4/49( صد) بودند. افراد زیر 6/50نفر مرد ( 196در صد)  3/46سال ( 30در  50-30در

 4/3سال ( 65درصد) و  بالاي  3/8سال ( 65-50درصد) بیشترین فراوانی و افراد  0/42سال (
ــاص داده ــد) نیز کمترین فراوانی را به خود اختص ــد از کل نم 6/42اند. همچنین درص ونه درص

 دهد کهگویان نیز نشان میاند. وضع فعالیت پاسخدرصد متأهل بوده 4/57مورد بررسی مجرد، 
ــاغل،  7/45 ــد از جامعه آماري ش ــاغل،  8/7درص ــد دانش 1/17غیر ش ــد  0/9آموز، درص درص

یی راهنمادرصد مقطع  3/36اند. از نظر سطح تحصیلی نیز دار بودهدرصد خانه 4/20دانشجو و 
ستان و دیپلم،  9/35و کمتر،  صد مقطع دبیر صد فوق 1/25در سانس، در صد  8/2دیپلم و لی در

 اند.مقطع فوق لیسانس و دکترا بوده
 

 هایافته

ـــان می) توزیع فراوانی متغیرهاي پیش1جدول ( گونه که ملاحظه دهد. همانبین مطالعه را نش
تحصیلات دانشگاهی و اغلب آنان درصد داراي  9/27درصد افراد مطالعه را زنان،  4/49شود می

) درصــد متغیرهاي ســطح تحصــیلی، وضــع 2اند. جدول (را شــاغلین و متأهلین تشــکیل داده
دهد. براســاس این جدول اکثر زنان فعالیت و وضــعیت تأهل را به تفکیک جنســیت نشــان می

ستان و دیپلم ( صیلات دبیر ضر در مطالعه داراي تح صد)، خانه 0/44حا صد) و  8/40دار (در در
 اند.درصد) بوده 0/55متأهل (
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 بین مطالعهتوزیع فراوانی متغیرهاي پیش): 1جدول (

 متغیر مقدار فراوانی درصد
 زن 191 4/49 جنسیت مرد 196 6/50
 راهنمایی و کمتر 140 3/36

 دبیرستان و دیپلم 139 9/35 سطح تحصیلی
 فوق دیپلم و لیسانس 97 1/25
 لیسانس و دکترافوق  11 8/2
 شاغل 177 7/45

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 30 8/7
 آموزدانش 66 1/17
 دانشجو 35 0/9
 دارخانه 79 4/20
 وضعیت تأهل مجرد 165 6/42
 متأهل 222 4/57

 کل 387 100
 

 به تفکیک جنسیت بین مطالعهمتغیرهاي پیش درصد): 2جدول (

 متغیر مقدار جنسیت
  مرد زن

 تحصیلیسطح 
 راهنمایی و کمتر 1/31 4/41
 دبیرستان و دیپلم 1/28 0/44
 فوق دیپلم و لیسانس 2/36 6/13

 فوق لیسانس و دکترا 6/4 0/1
 شاغل 6/77 1/13

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 4/8 1/7
 آموزدانش 8/14 4/19
 دانشجو 0 3/18
 دارخانه 5/0 8/40
 وضعیت تأهل مجرد 3/40 0/45
 متأهل 7/59 0/55

 کل 100 100
 

ـــادي در این مطالعه به عنوان نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت هاي اقتص
شد که از ترکیب گویه سخ در نظر گرفته  سب وجه متغیر پا ستقلال مالی، ک سیدن به ا هاي ر

هاي اخیر، ها در سالهاي زندگی به دلیل افزایش این هزینهاجتماعی، مشارکت در تأمین هزینه
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ــتفاده از پیروي از آ ــغل دیگر و گذران اوقات فراغت با اس ــتن ش ــوم خانوادگی، نداش داب و رس
ـــت آمد. نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت  هايتحلیل عاملی تأییدي بدس

 بدست آمد. 67/4و ماکسیمم  25/0، مینیمم 68/0∓50/0اقتصادي داراي میانگین 

بین مطالعه نشــان را به تفکیک متغیرهاي پیش هاي توصــیفی متغیر پاســخ) آماره3جدول (
شـــود میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به گونه که ملاحظه میدهد. همانمی

ــاغلان به ترتیب فعالیت هاي اقتصــادي براي افراد با تحصــیلات راهنمایی و کمتر، مجردان و ش
شتر ستان و بی صیلات دبیر شتر از مردان، افراد با تح ضع فعالیت بی سطوح و سایر  ، متأهلان و 

 است.
 

هاي هاي توصیفی نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیتآماره): 3جدول (

  بین مطالعهمتغیرهاي پیشاقتصادي به تفکیک 

 متغیر مقدار نیمممی ماکسیمم میانگین انحراف معیار
 مرد 25/0 63/4 68/0 51/0

 جنسیت
 زن 33/0 67/4 69/0 51/0
 راهنمایی و کمتر 29/0 63/4 71/0 48/0

 سطح تحصیلی
 دبیرستان و دیپلم 29/0 67/4 67/0 50/0
 فوق دیپلم و لیسانس 25/0 54/4 66/0 57/0
 فوق لیسانس و دکترا 46/0 83/0 63/0 12/0
 شاغل 25/0 67/4 75/0 73/0

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 42/0 88/0 60/0 11/0
 آموزدانش 29/0 88/0 61/0 13/0
 دانشجو 46/0 92/0 62/0 11/0
 دارخانه 33/0 00/1 64/0 13/0
 مجرد 29/0 67/4 70/0 62/0

 وضعیت تأهل
 متأهل 25/0 63/4 67/0 40/0

 
ـــی تأثیر هریک از متغیرهاي پیش بین بر نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش به منظور بررس

از تحلیل واریانس با اثرات ثابت و با وارد کردن کلیه اثرات متقابل هاي اقتصادي زنان به فعالیت
 دهد.) نتایج حاصل از تحلیل واریانس را نشان می4دوطرفه استفاده شد. جدول (
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 هاي اقتصاديتحلیل واریانس نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت ): 4جدول (

 منبع تغییرپذیري
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 مقدار -F p آماره 

 934/0 007/0 002/0 1 002/0 جنسیت
 638/0 566/0 140/0 3 421/0 سطح تحصیلی
 846/0 347/0 086/0 4 344/0 وضع فعالیت
 709/0 139/0 034/0 1 034/0 وضعیت تأهل

 872/0 235/0 058/0 3 175/0 سطح تحصیلی ×جنسیت
 *003/0 655/4 154/1 3 461/3 وضع فعالیت ×جنسیت
 *001/0 406/11 827/2 1 827/2 وضعیت تأهل ×جنسیت

 994/0 204/0 051/0 9 456/0 وضع فعالیت × سطح تحصیلی
 490/0 807/0 200/0 3 600/0 وضعیت تأهل × سطح تحصیلی
 082/0 087/2 517/0 4 069/2 وضعیت تأهل × وضع فعالیت

   248/0 354 732/87 خطا
    387 691/277 کل

 01/0دار در سطح * معنی
 

داري بر روي متغیر پاســخ یک از اثرات اصــلی، تأثیر معنیشــود هیچگونه که ملاحظه میهمان
 01/0ندارند و تنها اثرات متقابل جنسیت با وضع فعالیت و جنسیت با وضعیت تأهل در سطح 

متفاوتی است که جنسیت در هر داري این اثرات متقابل حاکی از نقش دار هستند. معنیمعنی
ـــطوح فعالیت و تأهل بر نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت هاي یک از س

صادي ایفا می سطوح اقت سخ در هر یک از  سی دقیقتر میانگین متغیر پا سئله با برر کند. این م
ــعیت تأهل نمایان می ــع فعالیت و وض ــیت با وض ــل از تقاطع جنس ) این 5(گردد. جدول حاص

 دهد.مسئله را نشان می
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هاي اقتصادي براي میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت): 5جدول (
×سطوح مختلف جنسیت و جنسیت ،وضع فعالیت  × وضعیت تأهل   

 مقدار متغیر
 جنسیت

 زن مرد

 وضع فعالیت

 072/1±318/1 698/0±568/0 شاغل
 586/0±087/0 616/0±136/0 غیرشاغل

 613/0±135/0 603/0±119/0 آموزدانش
 624/0±107/0 0 دانشجو

 644/0±129/0 - دارخانه

 وضعیت تأهل
 748/0±737/0 647/0±445/0 مجرد
 635/0±128/0 697/0±542/0 متأهل

 
ـــاغل، دانشگونه که ملاحظه میهمان ـــود زنان ش ـــاغل، ش ـــبت به مردان ش آموز و مجرد نس
ــادي و مجرد میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیتآموز دانش هاي اقتص

دار) میانگین این متغیر براي مردان از بزرگتري دارند و در ســایر ســطوح (بجز دانشــجو و خانه
داري اثر متقابل جنســیت با هر یک از وضــع فعالیت و وضــعیت زنان بزرگتر اســت که با معنی

گیرد. بنابراین تحلیل جداگانه وضـــع فعالیت و وضـــعیت تأهل با رار میتأهل در یک راســـتا ق
 گردد.نادیده گرفتن نقش جنسیت منجر به گمراهی در تفسیر نتایج می

 

 گیريبحث و نتیجه

سیاري از نظریه نین باشند و چگرایی اجتماعی میشناسی مبتنی بر رویکرد واقعیتهاي جامعهب
ـــتدلال می ـــکلهاي اجتماعی متفاوت منجر به کنند که تجربه موقعیتاس  هايیري نگرشگش

شگران اجتماعی  سیت یممتفاوت در بین کن سبب نیز از جمله شود. جن ست که  متغیرهایی ا
رود رو، انتظار میگردد. از اینگیري تجارب متفاوت در جامعه و پس از آن نگرش افراد میشــکل

شگران اجتماعی در ضعیت که نگرش کن ضع فعالیت و و ضعیت تأهل، و هاي مختلف از جمله و
ستفاده از ادبیات  شد. بنابراین، با ا شتغال متفاوت با سبت به دلایل گرایش زنان به ا سیت ن جن

ــتقلال مالی، کســب وجهه اجتماعی، نظري و تجربی موضــوع گویه ــیدن به اس هایی از قبیل رس
 ، پیروي ازهاي اخیرسال طیها هزینه نیایش اافز لیبه دل هاي زندگیمشارکت در تأمین هزینه

شغلی دیگر و گذران اوقات فراغت به عنوان مهم شتن  سوم خانوادگی، ندا ها ترین مؤلفهآداب و ر
شکل شان داد گیري دلایل گرایش زنان به فعالیتدر  شدند. نتایج ن صادي در نظر گرفته  هاي اقت
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الیت و جنسیت بر روي دلایل گرایش زنان که متغیرهاي سطح تحصیلی، وضعیت تأهل، وضع فع
 که اثر متقابل جنسیت با وضعیت تأهل وهاي اقتصادي اثر مستقیم ندارند، در صورتیبه فعالیت

 دار شد.وضع فعالیت معنی
به منظور سنجش نگرش ) است که 1377شهریاري (بخشی از نتایج بدست آمده همسو با مطالعه 

 اهیگپا میانرابطه معنادار ام شده و نتایج آن حکایت از وجود انج زنان یمردان به اشتغال رسم
 اهیگکه مردان در پا یمعن ینمردان و نگرش آنان به اشتغال زنان دارد. بد اجتماعی -ياقتصاد

 یگاهاپ یبآن به ترت یو در پ باشندیبا اشتغال زنان موافق م هایگاهپا یراز سا یشمتوسط ب
سواد مردان و نگرش به اشتغال زنان رابطه  میان قرار دارند. یینبالا و پا اجتماعی -ياقتصاد
به اشتغال زنان  رود،یشکل که هر چه سطح سواد مردان بالاتر م ینوجود داشت، بد يمعنادار

ابراز  یننسبت به مجرد تريیمردان متأهل نگرش منف ین. همچندارند يترنگرش مثبت
ثر بر نگرش مردان ؤعوامل مه در بررسی خود به ) ک1380زاده (همچنین لهسایی اند.داشته

نگرش  وبین منزلت شغلی و طبقه اجتماعی پرداخته نشان داد که  نسبت به نقش زنان در جامعه
مردان با تحصیلات بالا نسبت به نقش زنان در جامعه نگرش  وجود دارد ودار مردان رابطه معنی

حقیق ت هايهاي اقتصادي یافتهنان نیز به فعالیتترین دلایل زمهم. در رابطه با تري دارندمثبت
و  یشغل یتو اهداف زنان در کسب و کار، رضا هایزهانگ ینمهمتر) نشان داد که 1384گلرد (

 . است یتو خلاق یطلب یقآنان توف یژگیو ینکسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمتر
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 بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران
 2علیرضا اقبالی ،1 زنگنه جعفر کرد

  چکیده
در ایران است. اشتغال زنان ایرانی هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار 

ی شغلهاي دو ویژگی مهم دارد: اول آنکه در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه زنان فرصت
هاي غیر رسمی با دستمزد پایین مشغولند. اشتغال زنان کمتري دارند و دوم آنکه اغلب در بخش

مشکلاتی مثل فوت شوهر، طلاق، از   حکایت دیگري است که در پی "سرپرست خانوار"
طبق نتایج حاصله از چهار  .گیردکارافتادگی شوهر، مفقود الاثر بودن سرپرست و ... شکل می

درصد  7/12به  1375درصد در سال 4/8اخیر کشور نسبت زنان سرپرست خانوار از  سرشماري
زن  3061753در حدود  1395رسیده است. بر اساس نتایج سرشماري سال  1395در سال  

نتایج حاصله نشان داد که به طور میانگین هستند که سرپرستی خانوارهاي خود را بر عهده دارند. 
 3/68دارند (درصد این زنان خانه 8/61هستند. بیش از  نواده شاغلدرصد زنان سرپرست خا 6/14

درصد از زنان سرپرست خانوار شهري) و شغل دیگري ندارند.  6/59درصد روستایی در مقابل 
درصد زنان سرپرست  8درصد این زنان بدون داشتن کار داراي درآمد هایی هستند ( 6/15تقریبا 

ن سرپرست خانوار شهري) این در حالی است که در حدود درصد زنا 2/18روستایی در مقابل 
درصد نیز سرپرست خانوارهایی  4/11درصد این زنان سرپرست خانوارهاي دو یا سه نفره و  44

درصد زنان سرپرست خانوار به  7/41با تعداد جمعیت بیش از سه نفر هستند. و مابقی در حدود 
ه جالب کشند. نکتدگی شخصی خود را بر دوش میکنند و فقط بار اقتصادي زنتنهایی زندگی می

درصد زنانی که سرپرستی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند در  7/48توجه اینکه در حدود 
برند. که این سال و بیشتر قرار دارند و در واقع در دوران کهولت خود بسر می 60گروههاي سنی 

کند. نتیجه این که این زنان و دوچندان میامر به لحاظ اقتصادي مشکل این قشر از زنان را 
شوند و شرایط سختی را نشینان اقتصادي محسوب میهایشان اکثرا جزء حاشیهخانواده

 .گذرانندمی
 

اشتغال زنان سرپرست خانوار، رویکرد آسیب شناسانه، زنان آسیب پذیر، : کلیدي گانواژ
 .نشینان اقتصاديحاشیه

                                                 
 jkzanganeh@ut.ac.irتهران، ایران:  ستادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، 1
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 مسأله طرحقدمه و م
افزایش تعداد خانوارهاي زن سرپرست خانوار را شاید بتوان یکی از  مسایل نوظهور جمعیتی در 
ــنی جمعیت (پنجره  ــاختار س ــایل نوظهور از قبیل کاهش نرخ باروري، تغییر س ــایر مس کنار س

ـــادي  ـــت که از طرفی تحت تاثیر تغییرات اقتص –جمعیتی)، الگوهاي جدید مهاجرت و... دانس

شور را نیز اجتماعی کلان بو سعه ک ده و از طرف دیگر تا حدودي قابلیت تاثیر گذاري بر روند  تو
 ).1-4: 1392داراست (افتخاري و همکاران، 

ذارن گاندکاران و سیاستطور موثري به دستتواند بهپرداختن به ابعاد مختلف این مساله می   
ر و هم در جهت مقابله با در انتخاب راهبردهاي مناســب هم در جهت هدایت این مســاله نوظهو

ـــور کمک کند ـــایل نو ظهور جمعیتی از منظر پیامدهاي آن در کش به اهمیت مس با توجه   .
هاي موجود در این زمینه، مطالعات اندکی را می توان یافت که ســیاســتگذاري و علمی و نگرانی

. ده باشدهاي زن سرپرست خانوار توجه کرهاي مختلف وضعیت زندگی و مسایل خانواربه جنبه
سطح خرد در مورد زنان  شاید بتوان در فقدان اطلاعات به ویژه در  علت این امر را تا حد زیادي 

نشان دهنده آن است که بالغ بر  1390اطلاعات سرشماري سال  سرپرست خانوار جستجو کرد.
یک خانوار کشور  9کنند به عبارت دیگر از هر درصد خانوارهاي کشور را زنان سرپرستی می 12

سط زنان اداره می ست خانوار تو شته ا شماري آخر افزایش دا سر صله دو  سبت در فا  شود. این ن

خانوار کشور اداره یک خانوار  بر  11خانوار و  12به ترتیب به ازاي هر  1385و  1375(در سال 
ست).  شرایط فرهنگی و  عهده زنان بوده ا ست که به نظر می رسد با توجه به  شرایطی ا این در 

لذا در این مقاله  اجتماعی کشور، رقم واقعی زنان سرپرست خانوار بیش از رقم اعلام شده باشد.
تلاش می شود تا با استفاده از اطلاعات منعکس شده در سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن 
روند تغییرات در تعداد و درصــد زنان ســرپرســت خانوار به تفکیک مســایل مختلف مانند محل 

اي هاد افراد تحت تکفل و ... بررسی شود چرا که در بررسی و تحلیل همین ویژگیسکونت، تعد
 شناسی کرد. می توان وضعیت فعالیت و اشتغال زنان سرپرست خانوار را آسیب

ــور      ــت خانوار  در کش ــرپرس ــایل زنان س ــیاري از مطالعات انجام گرفته در مورد مس نتایج بس
، 1390، ســید میرزائی و همکاران 1386فر و حمیدي ، معید1383طلب و گرایی نژاد (شــادي

ـــان می1395،  کردزنگنه 1393یحی زاده و همکاران  ـــکل ینمهمتردهد که ) نش  زنان مش
 که است شده موجب اقتصادي بد وضعیت اقتصادي و بیکاري است. مشکل خانوار، سرپرست

 آسیب برابر در اقشار جامعه پذیرترین آسیب از ها آن فرزندان هم خانوار و زنان سرپرست هم
اضطراب،  افسردگی، مانند روانی هاي بیماري علائم از یکی عمده طور به و باشند اجتماعی هاي

 معرض در بالقوه طور به هاهاین خانواد فرزندان شود. می دیده ها آن در پرخاشگري و وسواس
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 محرومیت از اجتماعی، بزهکاري غیررســمی، و ســیاه مشــاغل کودکان در کار مانند مســائلی
 .دارند قرار تغذیه سوء و تحصیل

سو و وجود  ضاي خانوار از یک  صلی اع ست در تامین نیازهاي ا سرپر با توجه به اهمیت و نقش 
-ي اجتماعیهاهها در بیشــتر زمینهاي حقوقی و عرفی و نابرابريتبعیض جنســیتی، محدودیت

ست  سرپر صادي براي زنان و به ویژه زنان  شور ما توجه به اقت خانوار در اغلب جوامع از جمله ک
مســایل زنان ســرپرســت خانوار به عنوان یکی از قشــرهاي آســیب پذیر در کل جامعه ضــرورت 

هاي اقتصادي و وضع فعالیت یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که بررسی ویژگیمی
نات سرپرست در تامین نیازهاي اعضاي خانوار  ها و امکاتواند بر تواناییزنان سرپرست خانوار  می

شد نمایان می ي اگردد. به طور کلی مطالعه این گونه خانوار ها، به عنوان زیر جامعهتاثیر گذار با
هاي اجتماعی که هاي فقر و آســیبتواند در شــناســایی مولفهاز اقشــار آســیب پذیر جامعه می

شد زیرا همارو فقر میدنباله شند موثر با سنتی با صوص در جوامع  شد زنان به خ نطور که گفته 
سیب شمار میپذیر ترین گروهدر زمره آ ستی ها به  سرپر آیند و از این رو خانوارهایی که تحت 

 شوند.           شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانوار محسوب میزنان اداره می
شامل همه زنان ه، در واقع مسالهدشواري ترکیب شغل درآمدزا با مراقبت از خانواد اي است که 

به ویژه زنان ســرپرســت خانوار و موجب تمرکز انها در بخش غیر رســمی بازار کار شــده اســت. 
آور خانوار، به جاي دو نفر، یک نفر است و زنان در بخش غیر رسمی بنابراین در شرایطی که نان

دارند، باید انتظار دشت که زنان سرپرست تر و با دستمزد کمتر اشتغال ارزشهاي کمو در شغل
و  2003شوند (شادي طلب و گرایی نژاد، به نقل از چانت، خانوار با خطر فقر بیشتري مواجه می

 ). 1998توکمان، 
ست به همراه تغییرات کیفی در لذا به نظر می سرپر شد کمی خانوارهاي زن  سد با توجه به ر ر

ه از خانوارها از قبیل تعداد افراد تحت تکفل، وضع سواد اقتصادي این گرو–هاي اجتماعی ویژگی
شت و از همه  سبت قابل توجهی از این  مهمترو معی صادي و فقر ن شتغال و فعالیت اقت ضع ا و

باشد. به طور خانوارها، این موضوع در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی از نوع آسیب می
 يهاهخانواد يهاهخصیص ترین اساسی از تصادياق فقر و ضعفخلاصه شاید به توان گفت که 

 سرپرست زنان مردم، سایر که است اي گونه به مسأله فشار این و قدرت است. سرپرست زن

سأله این با را خانوار سندمی م ضر تلاش می .شنا شود تا با دیدگاهی بدین منظور در مقاله حا

 هاي عمومیهاي سرشمارياستفاده از دادهشناسانه با اقتصادي و البته آسیب -شناختیجمعیت
ـــعیت موجود زنان  ـــورت گرفته در مجلات علمی وض ـــکن و همچنین مطالعات ص نفوس و مس

 سرپرست خانوار را از نظر اشتغال و فعالیت اقتصادي مورد بررسی قراردهیم.
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 مطالعات پیشین

سی و نازکتبار ضعیت " عنوان تحت خود مطالعه ) در1387( وی صادي فرهنگی اجتماعی و  اقت

 می زمانی که اندرسیده نتیجه این به خود يهاهیافت در "مازندران استان سرپرست خانوار زنان

شتغال فکر به توان ست زنان ا صول و هاپایه که بود خانوار سرپر  کار و کردن کار شرایط و ا

صادي مباحث تمامی بناي زیر بنابراین آوریم. فراهم را آفرینی شکلات و اقت ست زنان م  سرپر

 مربوط رســمی و غیر رســمی اولیه هاي آموزش فقدان و آنها نفس به اعتماد عدم به خانوار

 .باشدمی
صت " بر تحلیلی با )1388پور ( کاظمی شتغال هايفر ست زنان ا  نتیجه این به "خانوار سرپر

 زنان کل شغلی ساختار مشابه زیادي میزان به خانوار، سرپرست زنان ساختار شغلی که رسید

 پس و سالخوردگی سنین در خانوار سرپرست زنان از که بسیاري تفاوت این با است؛ جامعه در

ستی شدن محول از صادي هايفعالیت از انجام ناگزیر آنها به خانوار سرپر ست اقت  دلیل به و ا

شنایی عدم شتن اجتماعی، مقررات و قوانین با آ شاغل شغلی، به هايمهارت ندا  و خدماتی م
 .گردندمی جذب اجتماعی و شغلی امنیت هرگونه فاقد

سی به ) 1387( همکاران و جوان ضعیت " برر صادي و ست زنان اقت ستایی خانوار سرپر  "رو

 .است کم سرپرست زن خانوارهاي در شاغلان تعداد که اند رسیده این نتیجه به و اند پرداخته

 خانوارهاي آنها بیشتر حالیکه در دارد وجود شاغل یک نفر فقط هاخانواده از ي عمده بخش در

 درآمد کم و فصلی ثبات بی در مشاغل فعالیت با همراه شاغلان کم تعداد بیشترند. و نفره سه

ست شده خانوارها درآمد بودن پایین به منجر شتاد در که اي گونه به ا صد از ه  خانوارهاي در

نواحی  در که میرسند نتیجه این به نهایت در و است تومان صدهزار از کمتر ماهانه درآمد نمونه
 .برخوردارند بیشتري محرومیت از خانوار سرپرست زنان کشورمان روستایی

 هاچالش و هافرصت : خانوار سرپرست زنان " عنوان با پژوهشی در )1382( بیگلریان و فروزان

شان " ست زنان اکثر که دهندمی ن ستند. دارخانه خانوار، سرپر ست مرتبه در و ه  علت به نخ

سر فوت سر کارافتادگی از سپس و هم ستی هم  این هايیافته اند.کرده قبول را خانواده سرپر

صد که کندمی بیان پژوهش ست زنان از زیادي در ستند سوادبی خانوار سرپر  و تجزیه و ه
ــازمان اطلاعات تحلیل ــنایی عدم از حاکی حمایتی نهادهاي و هاس  حرفه با آنها اکثریت آش

 .رساندمی میزان کمترین به زنان این براي را مولد اشتغال به دستیابی امکان که است ومهارت
ست خانوار : ناگفته ") در تحقیق خود تحت عنوان 1386فر و حمیدي (معید    سرپر ها و زنان 

ترین مساله این زنان، مساله اشتغال به این نتیجه رسیدند که اولین ومهم "هاي اجتماعیآسیب
هاي اندکی دي اســـت. آنان از ســـطح درامد بســـیار پایین و نیز توان پرداخت هزینهو اقتصـــا
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سمتبرخوردارند.  صاد به زنان این هايدغدغه و هانی نگرا دل از بزرگی ق سأله اقت سائل و م  م

سکن، مانند آن پیرامونی و  زنان این که آنند از حاکی هاداده .شود می معطوف ... و بیکاري م
 .گذرانندمی را سختی شرایط و شده محسوب نشین حاشیه اقشار جزء اکثرا شان يهاهخانواد

 تنهایی به خانوار سرپرست زنان از سوم دو حدود که است داده ) نشان1378تحقیق خسروي (

ــاغل بدون  فرد یعنی  محدودیت به توجه با که دارند عهده بر را معاش تامین خانواده در ش

صت سب شغلی هايفر سه زنان در براي منا  در عمدتاً و بوده کمتر درآمد داراي مردان با مقای

 .باشند نمی برخوردار مناسبی وضعیت اقتصادي از لذا هستند کار به مشغول وقت پاره مشاغل
 که رسید نتیجه این به مالاوي در خانوار سرپرست زنان پیرامون پژوهشی ) در2007( 1تاکانه

 میزان و مزرعه اندازه کار،نیروي نظر از خانوار سرپرست مردان به نسبت سرپرست خانوار زنان

 .دارند نامطلوبی وضعیت تولید
 شغلی فرصتهاي نداشتن که است داده نشان جهان مختلف کشورهاي در شده انجام مطالعات

شتغال و شاغل در بخش ا سمی غیر م ستمزد با و ر شتن و پایین د ستمر درآمد ندا  زنان م

 ).8: 2003، 2کرده است (چانت رو به رو فقر با را خانوار سرپرست
نتایج مطالعات انجام گرفته در ایران و خارج از کشــور نشــان دهنده این واقعیت اســت که زنان 

هاي غیر رسمی هاي شغلی مناسب، و اشتغال در بخشسرپرست خانواربه دلیل نداشتن فرصت
 رو هستند. دستمزد پایین و عدم وجود درآمد مستمر با فقر مضاعف روب و با

 

 زنان سرپرست خانوار روند تحولات تعداد و درصد

 طول رد جنس دو تفکیک به خانوارها سرپرستی درصد و فراوانی در تغییرات روند بررسی نتایج
  نمودار در توانمی واضح بطور که آنچه است. شده ارائه 1 نمودار در 1390 تا 1355 زمانی دوره

 هب رو زنان براي و کاهش به رو مردان توسط خانوار سرپرستی درصد که است این کرد مشاهده
شده درصد خانوار توسط مردان سرپرستی می 7/92، 1355 حالی که در سال در .است افزایش

درصد بوده است. سهم خانوارهاي مرد سرپرست با روند کاهشی  3/7است، این سهم براي زنان 
رســید و در طرف مقابل ســهم خانوارهاي زن  1390درصــد خانوارها در ســال  9/87ملایمی به 

 افزایش داشته است. 1390درصد در سال  1/12سرپرست با روند افزایشی به 

                                                 
1 Takane 
2 Chant 
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 هاي: درصد سرپرستی خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار  در سال)1(مودار ن

 در کل کشور 1390-1355 

 
شماره  شور و به 1جدول  ست خانوار در کل ک سرپر سنی زنان  شهري و  توزیع  تفکیک نقاط 

درصد خانوارهاي معمولی بر حسب گروه سنی و جنس سرپرست در سال   2روستایی و جدول 
درصــد زنانی که ســرپرســتی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند  37را نشــان می دهد.   1390

ستایی،  8/39( صد رو سنی بیش از  8/35در شهري)  صد    دوران در واقع در سال دارند و 65در
سی می برند.می سر به خود کهولت شنا سیب  سن، توان گفت که دربه لحاظ آ ست این  ی سرپر
 توانمی هاهداد به نگاهی با واقع در زنان به رسد چه است، دشوار کاري نیز مردان براي خانواده

  زنان عنیی شود،می افزوده آنان سرپرستی نسبت بر زنان سن افزایش با که رسید نتیجه این به
 که بالا سنین در و گذرانندمی خانواده مردان سرپرستی تحت را خود جوانی سنین اغلب ایرانی

 فرســا طاقت و ســخت کاري خانوار، ســرپرســتی مانند ناخوشــایندي و جدید تجربه فراگرفتن
 ما هک گفت باید واقع در .گیرند عهده بر را نقشی چنین که شوندمی مجبور مواردي در شود،می

افزایش ســالمندي زنان ســرپرســت خانوار و زنانه شــدن ســرپرســتی خانوار در میان جمعیت  با
 سالمند روبرو هستیم که این مساله به ویژه در مناطق روستایی کشور نمود بیشتري دارد. 
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 توزیع خانوار هاي زن سرپرست بر حسب سن سرپرست زن ):1( جدول
 شهري روستایی کل سن سرپرست زن

44-10  4/22  3/22  5/22  

64-45  7/40  9/39  7/41  

سال و بیشتر 65  37 8/39  8/35  
 1390منبع: مرکز آمار ایران: سرشماري              

 
در  1390دهد که در سال نشان می 2اي سن سرپرست خانوارها از طریق جدول بررسی مقایسه
شهري  ستایی  21نقاط  ست خانوار، در  20و در نقاط رو سرپر صد زنان  سنی در  25-44گروه 

شته سبتساله قرار دا ست مرد، به ترتیب اند. ن سرپر شابه براي خانوارهاي با   53و  6/53هاي م
ها براي خانوارهاي با سرپرست این نسبت 45-64درصد بوده است. در حالی که در گروه سنی 

بوده  درصد 28و   9/32و با سرپرست مرد  9/37و در نقاط روستایی  7/41زن در نقاط شهري 
سنی  ست. و نکته جالب توجه این که در گروه  سبت 65ا شتر، این ن ، براي خانوارهاي ساله و بی

ــهري  ــت ش ــرپرس ــتایی  8/35داراي زن س ــت. در حالی که براي  8/39و روس ــد بو.ده اس درص
درصد بوده است، به بیان دیگر  6/13و روستایی  1/10خانوارهاي داراي سرپرست مرد شهري، 

سی شناسی میو از دید آ سرپرست زن با افزایش سن ب  سبت خانوارهاي داراي  توان گفت که ن
ــت، افزایش می ــرپرس ــنین بالاتر که یابد. با توجه به کاهش توانمنديس ها و امکانات افراد در س

ن تر هست تدویهاي اقتصادي و اجتماعی، معمولا شدیدبراي زنان به دلیل وجود نابرابري فرصت
 .دیابتري میراي حمایت و پاسخگویی به نیازهاي این گروه ضرورت روشنهاي مناسب ببرنامه
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 1390 ،درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر حسب گروه سنی و جنس سرپرست): 2( جدول

 زن مرد کل گروه سنی
 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري 

 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 جمع
1/4 0 0 0 0 سال 15کمتر از   1/0  
19-15 2/0  4/0  2/0  4/0  2/0  5/0  
24-20 9/2  6/4  1/3  5 3/1  7/1  
29-25 5/10  12 6/11  2/13  8/2  2/3  
34-30 8/13  8/13  1/15  1/15  6/4  4/4  
39-35 8/12  5/12  7/13  4/13  7/5  6/5  
44-40 5/12  8/10  2/13  3/11  8/7  8/6  
49-45 9/10  8/8  2/11  9 8/8  2/7  
54-50 8/9  3/8  7/9  2/8  8/10  4/9  
59-55 8/7  8/6  3/7  3/6  4/11  5/10  
64-60 5/5  3/5  7/4  5/4  10/7  8/10  

3/13 سال و بیشتر 65  7/16  1/10  6/13  8/35  8/39  
0/0 نامشخص  0/0  0 0 0 0 

 1390منبع: مرکز آمار ایران: سرشماري 

شماره  ست  3جدول  سرپر ستانی خانوارهاي زن  ستانی و هم در کل توزیع ا صورت ا را هم به 
دهد. توزیع اســتانی خانوارهاي زن ســرپرســت بر اســاس اطلاعات منعکس در کشــور نشــان می

درصد) در سایر استانهاي کشور بالغ بر  5/9دهد که به جز استان کردستان (نشان می 3جدول 
سط زنان اداره می 10 صد خانوارها تو سیدر ستان  ستان با گردند که در این بین، ا ستان و بلوچ

ستان کهگلویه و بویراحمد با   6/16 ست و  ا سرپر صد خانوارهاي زن  شترین در صد داراي بی در
ــت بوده 1/10 ــرپرس ــد خانوارهاي زن س ــوري خانوارهاي زن داراي کمترین درص اند. توزیع کش

شان می ست ن ستان تهران با سرپر ستان ایلام با  4/19دهد که ا شترین و ا صد داراي بی  5/0در
 اند. درصد داراي کمترین درصد خانوارهاي زن سرپرست در کل کشور بوده
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 توزیع  استانی خانوارهاي زن سرپرست: )3( جدول

 نام استان
عداد کل ت

 خانوار
 تعداد خانوار 
 زن سرپرست

درصد خانوارهاي 
زن سرپرست در 

 استان

درصد خانوارهاي 
زن سرپرست در 

 کل کشور
 100 1/12 2557179 21159033 کل کشور

 62/4 9/10 118719 1085455 آذربایجان شرقی
 38/3 2/10 83580 822152 آذربایجان غربی

 41/1 2/10 34612 337943 اردبیل
 94/2 6/10 76138 719383 البرز
 54/0 5/10 14200 135198 ایلام

 07/1 7/10 26253 246118 بوشهر
 97/0 5/10 12577 234101 و بختیاري الحچهارم

 93/0 4/13 24609 183103 خراسان جنوبی
 04/9 4/13 229779 1716104 خراسان رضوي
 26/1 3/13 32093 240487 خراسان شمالی

 61/4 6/10 117640 1110116 خوزستان
 82/0 5/12 23225 186114 سمنان
 39/1 2/10 35570 352276 قزوین
 72/6 8/11 172180 1454132 اصفهان

 34/1 3/10 32964 320974 قم
 48/1 5/9 38319 401845 کردستان
 08/4 3/13 103898 783917 کرمان

 61/2 4/12 65962 530071 کرمانشاه
 09/2 4/11 54803 482647 گلستان
 99/1 3/12 48613 396230 هرمزگان
 75/3 8/12 99277 777313 گیلان
 12/2 12 55325 462061 لرستان
 18/6 8/12 159634 1246698 فارس

 97/3 8/10 100343 931002 مازندران
 12/1 3/10 29604 286806 زنجان
 07/2 9/11 50735 426613 مرکزي
 41/2 4/12 62575 505982 همدان

 77/3 6/16 97764 587256 سیستان و بلوچستان
 33/1 6/10 32916 309746 یزد

 56/0 1/10 15799 155815 کهگلویه و بویر احمد
 4/19 3/13 24577 234101 تهران
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را نشان می دهد. در تمامی  1390وضعیت زناشوئی سرپرستان خانوار در سال  4جدول شماره 
اي با وضــعیت مردان دارد. به عنوان موارد وضــعیت زنان به لحاظ زناشــوئی تفاوت قابل ملاحظه

خانوار در این  درصد زنان سرپرست 71/34سال در برابر  35درصد مردان کمتر از  69/95مثال 
سال  65مردان در گروه سنی  81/8گروه سنی داراي همسر هستند. یا نمونه  بارزتر اینکه تنها 

و بالاتر  داراي وضعیت بی همسر بر اثر فوت همسر بودند کم بودن درصد مردان بدون همسر بر 
شتر م شاید بتوان به احتمال ازدواج مجدد بی سنی را  سر در این گروه  سبت اثر فوت هم ردان ن

ست که نزدیک به  صورتی ا سر بر اثر  93داد. این در  سنی بدون هم صد زنان در این گروه  در
شور ما در  ست خانوار در ک سرپر ست که  اکثر زنان  ستند که این امر بدین معنا سر ه فوت هم

سر می ست خانوار به لحاظ دوران کهولت خود ب سرپر شوئی زنان  ضعیت زنا سی و برند. در برر
شن سیب  سرپرست خانوار در کشور ما زنانی بدون آ سه چهارم زنان  سی باید گفت که بیش از  ا

ــتند و این گونه خانوارها نه ــتند که از چتر حمایتی مردان خانواده محروم هس ــر هس تنها همس
شرایط نان شتري حمایت و نگهداري کنند. این  ستگان بی آور ندارند بلکه، گاهی باید از تعداد واب

ــب مهارت باز می در عین حال که ــت خانوار را از آموزش و کس ــرپرس دارد، موجب غلبه زنان س
تواند از دیگر پیامدهاي کار پاره وقت و بدون شود. تبعیض در محل کار میدستمزد کمتر نیز می

 مهارت زنان باشد.  

توزیع نسبی خانوارها بر حسب وضعیت زناشوئی، جنس و سن سرپرست خانوار در  ):4( جدول

 1390کشور در سال کل 

 وضعیت زناشوئی
 کل سال و بیشتر 65 سال 35-64 سال 35کمتر از 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 65/13 29/96 74/4 24/90 03/16 78/97 71/34 69/95 داراي همسر

 39/71 39/1 98/92 81/8 70/65 65/0 74/19 10/0 بی همسر در اثر فوت

 95/9 59/0 44/1 15/0 01/13 7/0 58/25 40/0 بی همسر در اثر طلاق

 01/5 73/1 84/0 44/0 25/5 86/0 97/19 81/3 هرگز ازدواج نکرده

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل
 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
دهد که زنان ســرپرســت خانوار به طور کلی از نشــان می 5نتایج منعکس در جدول شــماره 

صیلات پایین ستند. در همه گروهتح صد بیتري برخوردار ه سنی در شتر از هاي  سوادي زنان بی
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  35 از کمتر سنی گروه در تنها ابتدایی و سوادآموزي تحصیلی مقطع در مردان است. همچنین
صد سال، شتر زنان در ست، مردان از بی صد 17 سنی گروه این در که طوري به ا  مردان از در
 است، درصد 21٫39 میزان این زنان براي و هستند ابتدایی و سوادآموزي تحصیلات سطح داراي

صد این سال 64 - 35 سنی گروه در ست زنان و مردان براي ترتیب به در  عبارت خانوار سرپر
 براي ترتیب به مقدار این بیشتر و سال 65 سنی گروه برايو  درصد 23٫50 و 25٫87 از است

 در خانوار سرپرست مردان درصد. است درصد 10٫71 و 21٫60 خانوار سرپرست زنان و مردان
شتر سنی گروههاي تمامی در راهنمایی مقطع ست زنان از بیی ست سرپر  جنتای این بر علاوه. ا
شان صد 33٫68 که دهدمی ن صیلات داراي سال 35 از ترپایین سنی گروه در مردان از در   تح

  در است. درصد 27٫17 مذکور سنی گروه در زنان براي درصد این که هستند دیپلم و متوسطه
 زنان از تحصیلی مقطع این در مردان درصد نیز بیشتر و سال 65 و سال 64 - 35 سنی گروه

 بیشتر مردان از زنان درصد سال 35 از کمتر سنی گروه در عالی تحصیلی مقطع در است. بیشتر
 که طوري به است، متفاوت بیشتر و سال 65 و سال 64-35 سنی گروه در مقدار این اما است

 65 سنی گروه در مردان از درصد 6٫10 و سال 64-35 سنی گروه در مردان از درصد 16٫77
 در زنان از درصد 7٫26 تنها که است حالی در این هستند عالی تحصیلات داراي بیشترو  سال
 عالی تحصیلات داراي بیشترو  سال 65 سنی گروه در درصد 1٫71 و سال 64-35 سنی گروه

 .هستند
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توزیع نسبی سرپرستان خانوار بر حسب سطح تحصیلی، جنس و سن سرپرست  ):5( جدول

 در کل کشور 1390در سال 

 تحصیلات
 کل سال و بیشتر 65 سال 35-64 سال 35کمتر از 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 52/54 07/16 18/81 39/57 96/43 55/14 08/11 09/4 سوادبی

 61/18 64/22 71/10 60/21 50/23 87/25 39/21 17 سواد آموزي و ابتدایی

 39/8 93/19 77/2 64/5 70/10 14/19 08/17 53/26 راهنمایی

 11/11 36/24 67/2 61/6 05/14 76/22 17/27 68/33 متوسطه و دیپلم

 67/6 95/15 71/1 10/6 26/7 77/16 69/22 94/17 عالی
هاي سایر دوره

 نامشخص -آموزشی
75/0 59/0 91/0 54/0 65/2 96/0 05/1 70/0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
 و هاســیاســت بر تأکید با ســرپرســت زن خانوارهاي ســلامتو  اقتصــادي جتماعی،ا هايمنبع: ویژگی

 .1392 آمار پژوهشکده آماري هايروش و فنی هايطرح ژوهشیپ گروه پشتیبانی هايبرنامه

 

آسیب شناسی وضعیت زنان سرپرست خانوار  بر حسب افراد تحت تکفل و  مقایسه 

 آن با مردان سرپرست خانوار 

  و گرددمی دیگري مشکلات بروز ساززمینه خود معاش، امرار جهت مکفی درآمد یا شغل فقدان
صی يهاههزین و زندگی مخارج تامین  (با آنان از مراقبت و نگهداري کنار در رزندانل و ... فتح
شترین مادر آنکه به توجه ستگی بی  دوش رب سنگینی بار) دارد فرزند حفظ و پرورش در را شای
 که چرا شــود.می حادتر زن، تکفل تحت افراد تعداد رفتن بالا با امر این گذاشــت. خواهد زنان

 تفرص خانواده باشد، کمتر نمایند زندگی سقف یک زیر خانواده بصورت که افرادي تعداد هرچه
 یداپ نگريآینده و اندازپس قدرت و زندگی غیرضروري امکانات تهیه و ساماندهی جهت بیشتري

سائل درزمینه اقدامی هر لذا کند.می صادي م ست زنانو ...  درآمد شغل، مانند اقت  خانوار سرپر
 .گذاشت خواهد تأثیر آنان توانمندي میزان بر گیرد صورت

تعداد خانوارهاي زن سرپرست خانوار را بر حسب تعداد افراد تحت تکفل و  7و  6جداول شماره 
دهد. درصد خانوارهاي معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد خانوار را نشان می

درصد از زنان سرپرست خانوار، فرد تحت  76/40، 6بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 
نفر و بیشــتر را  4در آنان تعداد  1/17نفر و  3تا  2درصــد آنان  1/42تکفل ندارند اما در مقابل 
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شناسی باید گفت که تعداد جمعیت ، شپوش تحت خانوار تحت تکفل خود دارند. از نظر آسیب 
 رپرستیس تحت افراد از ناشی اقتصادي مشکلات و مسائل افزایش با مستقیمی نسبت تواندمی

تر دهکننها نگرانکه وضعیت فرزندان دختر در این خانواده است ذکر قابل همچنین باشد. داشته
ست، از آنجا که دختران در این خانواده سئول نگهداري خواهر و برادران کوچکا تر ها که غالبا م

خود هســتند (به ویژه در زمان اشــتغال مادر) فرصــت ادامه تحصــیل را از دســت خواهند داد و 
 ).  45: 1382روزان و بیگلریان، کنند(فمشکلات رشدي بیشتري پیدا می

 
توزیع خانوار هاي زن سرپرست بر حسب تعداد افراد تحت تکفل): 6جدول (  

 شهري روستایی کل تعداد افراد تحت تکفل

نفر 1  76/40  5/42  40 

نفر 3تا  2  1/42  8/37  7/43  

نفر و بیشتر 4  1/17  7/19  2/16  
 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 40منعکس گردیدده است، در نقاط شهري  7که در جدول 1390اطلاعات سرشماري  بر اساس
ستایی  صد و در نقاط رو ست زن، خانوارهاي یک نفره  5/42در سرپر صد از خانوارهاي داراي  در

یابد. این در صــورتی اســت که از هســتند و با افزایش تعداد افراد خانوار این نســبت کاهش می
درصد در نقاط  6/2درصد در نقاط روستایی و  3/2رپرست مرد، تنها مجموع خانوارهاي داراي س

 اند.   شهري متشکل از مرد به تنهایی بوده
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 1390درصد خانوارهاي معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد خانوار: ): 7جدول (

تعداد افراد 
 خانوار

 زن مرد کل
 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري

 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 جمع
 46/42 14/40 3/2 6/2 7 19/7 نفر 1
 66/21 2/25 3/17 7/17 8/17 6/18 نفر 2
 16 5/18 4/25 5/29 3/24 1/28 نفر 3
 9/9 4/9 8/25 7/29 9/23 3/27 نفر 4
 4/5 4 2/15 13 14 9/11 نفر 5
 8/2 7/1 2/8 9/4 55/7 5/4 نفر 6
 93/0 56/0 3 5/1 9/2 4/1 نفر 7
 42/0 22/0 5/1 6/0 4/1 56/0 نفر 8
 16/0 08/0 63/0 23/0 57/0 2/0 نفر 9
نفر و  10

 بیشتر
16/0 41/0 17/0 45/0 07/0 11/0 

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري    
 

آسیب شناسی وضعیت زنان سرپرست خانوار  بر حسب وضع فعالیت و اشتغال و  

 مقایسه آن با مردان سرپرست خانوار 

، از کل خانوارهاي داراي سرپرست 1390دهد که بر اساس اطلاعات سرشماري نشان می 9جدول 
اند. فعال بودهدرصد از نظر اقتصادي  29درصد و در نقاط روستایی  1/16زن در نقاط شهري تنها 

درصد بوده است. هر چند ارقام مربوط  29و  16به عبارت دیگر نرخ مشارکت آنان در نیروي کار 
به نرخ مشارکت در نیروي کار، مبین تفاوت قابل توجهی میان زنان و مردان سرپرست خانوار 

سال   همیناست، لیکن مقایسه نرخ مشارکت در میان زنان سرپرست خانوار با کل زنان کشور در 
درصد شهري) نشان دهنده بالاتر بودن نرخ مشارکت زنان  3/12درصد روستایی و  96/8(

تواند به دلیل شرایط زندگی آنان سرپرست خانوار در نیروي کار نسبت به کل زنان است که می
و ضرورت پاسخگویی به نیازهاي اعضاي خانوار باشد. میزان اشتغال در جمعیت فعال از نظر 

درصد  2/28و  5/14دي براي زنان سرپرست خانوار شهري و روستایی به ترتیب برابر با اقتصا
هاي قابل توجهی هم با مردان سرپرست خانوار و هم کل زنان ده ساله و بالاتر است که تفاوت

 دهد. درصد) را نشان می 9/84درصد و روستایی  3/73کشور در همین سال (شهري 
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 1390ولی ساکن بر حسب وضع فعالیت و جنس سرپرست: خانوارهاي معم ):8جدول (

 وضع فعالیت
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 کل

فعال از نظر 
 اقتصادي

10935694 4635334 10634841 4438276 300853 197058 

 191213 271568 4037315 9943131 4228528 10214699 شاغل
 5845 29285 400961 691710 406806 720995 بیکار

غیر فعال از 
 نظر اقتصادي

4430198 1096070 2863030 614213 1567168 481857 

 1404 16924 13212 82047 14616 98971 محصل
 220813 706703 18581 20464 239394 727167 خانه دار

داراي درآمد 
 کارن وبد

2581709 421448 1940994 254077 640715 167371 

 89005 182692 298353 695856 387358 878548 سایر
 3264 20134 29990 123669 33254 143803 اظهار نشده

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
مقایسه با بررسی ساختار جمعیت غیر فعال نیز شرایط خانوارهاي داراي سرپرست زن را در 

گذارد. بر این اساس از مجموع خانوارهاي داراي سرپرست مرد از منظر دیگري به نمایش می
دار درصد خانه 5/32درصد و روستایی  8/37جمعیت غیر فعال زنان سرپرست خانوار شهري، 

بوده است. نسبت افراد  36/0و  15/0هاي مشابه براي مردان سرپرست به ترتیب اند. نسبتبوده
درصد  6/24درصد و و روستایی  3/34اراي درآمد بدون کار در زنان سرپرست خانوار شهري د

درصد بوده است. به طور  5و  4/14ها براي مردان به ترتیب بوده است در حالی که این نسبت
ساله و بیشتر زنان سرپرست خانوار را مورد توجه قرار دهیم،  10کلی چنانچه نحوه توزیع جمعیت 

دار هستند این درصد خانه 8/37درصد شاغل و داراي درآمد بدون کار و  8/48ه شهري در جامع
درصد است. اگر از این موضوع که بخشی از  5/32و  8/52ها در جامعه روستایی به ترتیب نسبت

شوند چشم دار منظور میزنان سرپرست خانوار علیرغم داشتن درآمد بدون کار در گروه خانه
درصد زنان سرپرست خانوار به منابع  8/52درصد و روستایی  8/48جامعه شهري پوشی کنیم، در 

باید متکی بر کمک سایر اعضا درآمدي مستقلی دسترسی دارند و سایر زنان به طور عمده می
 هاي اتفاقی، امور اقتصادي خانوار خود را هدایت کنند. خانوار یا کمک
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 1390حسب وضع فعالیت و جنس سرپرست: درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر ): 9جدول (

 وضع فعالیت
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 100 100 100 100 100 100 کل

فعال از نظر 
 اقتصادي

2/71 9/80 9/78 8/87 1/16 29 

 2/28 5/14 9/79 6/73 8/73 5/66 شاغل
 86/0 57/1 9/7 5 7 7/4 بیکار

غیر فعال از 
 اقتصادينظر 

8/28 19 2/21 2/12 9/83 71 

 2/0 90/0 26/0 6/0 26/0 64/0 محصل
 5/32 8/37 36/0 15/0 2/4 7/4 خانه دار

داراي درآمد 
 بدن کار

8/16 4/7 4/14 5 3/34 6/24 

 1/13 8/9 9/5 2/5 8/6 7/5 سایر
 48/0 1 6/0 92/0 58/0 93/0 اظهار نشده

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
درصد خانوارهاي داراي  66، نزدیک به 10به طور کلی با توجه به نتایج منعکس در جدول 

درصد  57سرپرست زن در نقاط شهري بدون فرد شاغل هستند که این نسبت در نقاط روستایی 
درصد  16، 8/19ها براي خانوارهاي داراي سرپرست مرد به ترتیب است در حالیکه این نسبت

درصد خانوارهاي  55درصد و در نقاط روستایی  65رت دیگر در نقاط شهري بیش از است. به عبا
داراي سرپرست زن به درآمدهاي شغلی خود یا سایر اعضاي خانوار متکی نیستند و از سایر منابع، 

 کنند. معیشت خانوار را تامین می
ست. در نقاط درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن، داراي یک شاغل ا 9/26در نقاط شهري 

درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن داراي یک شاغل هستند. خانوارهاي داراي  58روستایی 
ب به ترتی نسبتاند زیرا در نقاط شهري و روستایی این تريسرپرست مرد داراي وضع مطلوب

توان گفت که خانوارهاي داراي سرپرست زن نسبت به سایر درصد است. می 66و  5/64برابر با 
توانند به منابع مالی ایجاد شده توسط سرپرست خود تکیه کنند و شرایط بد انوارها کمتر میخ

شود که فرزندان آنان نیز در شرایط بدتري نسبت به افراد مشابه در اقتصادي آنها سبب می
ان هاي مرتبط با سنشخانوارهاي دیگر قرار داشته باشند و به جاي پرداختن به تحصیل و فعالیت
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ها ناچار هستند به امر تامین معیشت و ایجاد درآمد براي خانوار خود نیز ر کنار این فعالیتیا د
 بپردازند.

 
 تعداد و درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر حسب تعداد افراد شاغل و): 10جدول (

 1390جنس سرپرست:  

 تعداد شاغل
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892  کل

 شاغل ندارد
 387712 1224932 812742 2667408 1200454 5094254 تعداد
 57 6/65 16 8/19 21 33 درصد

 نفر شاغل 1
 223799 501829 3340932 8706174 3564731 9208003 تعداد
 7/57 87/26 66 5/64 2/62 60 درصد

 نفر شاغل 2
 47346 110829 618936 1793894 666282 1904723 تعداد

 7 9/5 25/12 3/13 6/11 4/12 درصد

 نفر شاغل 3
 14758 24373 196222 259468 210980 495781 تعداد

 2/2 3/1 89/3 9/1 7/3 2/3 درصد
نفر شاغل  4

 و بیشتر
 5300 6058 83657 70927 88957 76985 تعداد
 78/0 32/0 66/1 52/0 56/1 5/0 درصد

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 نتیجه گیري

خانوار ایرانی  سرپرست زنان به وضعیت مختصر و کوتاه نگاهی حاصل گذشت چه که از نظرآن
 ناگوار اقتصادي، ایط شر و سختی در را زندگی خود، تکفل تحت افراد و فرزندان با همراه که بود

 7/12خانوار ایرانی، معادل  3061753کنند. از آنجا که سرپرستی  می سپري فرهنگی و اجتماعی
 ايمسأله شک بدون آنان توان گفت که مشکلمی باشد لذادرصد از کل خانوارها بر عهده زنان می

توان از کنار آن گذشت. اگر چه عرف جامعه ایران و سنت دینی که به سادگی نمی است اجتماعی
آور اشتغال زنان در بیرون از خانه ندارد اما معمولا در جامعه ما مردان نانما مخالفت چندانی با 

دار را به عنوان خانه بوده و زنان به کار خانه داري مشغول هستند و همین امر مشکل زنان خانه
 حدي مشکلات تا توانست نیز گذرا نگاه و کوچک مطالعه همینکند. آور خانواده دو چندان مینان
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 و مشکلاتی مسائل عمق بر است گواهی خود این و دریابد را ایرانی جامعه پذیر سیبآ قشر این

نتایج این مطالعه حاکی از وضعیت نگران هستند.  مواجه نها آ با هایشانه خانواد و زنان این که
درصد زنانی  37کننده زنان سرپرست خانوار از نظر فعالیت اقتصادي و معیشتی در کشور است. 

درصد شهري)  8/35درصد روستایی،  8/39سرپرستی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند (که 
به لحاظ آسیب  برند. می سر به خود کهولت دوران در واقع در سال دارند و 65سنی بیش از 

 چه است، دشوار کاري نیز مردان براي خانواده سرپرستی این سن، شناسی می توان گفت که در

 بر زنان سن افزایش با که رسید نتیجه این به توان می هاهبه داد نگاهی با واقع زنان در به رسد

 تحت را خود جوانی سنین اغلب یرانی ا یعنی زنان شود، می ه افزود آنان سرپرستی نسبت

 ناخوشایندي و جدید تجربه که فراگرفتن بالا سنین در و گذرانندمی خانواده مردان سرپرستی

 که شوند می مجبور در مواردي شود، می فرسا طاقت و سخت ي کار خانوار، سرپرستی مانند

در واقع باید گفت که ما با افزایش سالمندي زنان سرپرست خانوار  .گیرند عهده بر را نقشی چنین
و زنانه شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند روبرو هستیم که این مساله به ویژه در 
مناطق روستایی کشور نمود بیشتري دارد. نتایج مطالعه نشان داد که نسبت خانوارهاي داراي 

انات ها و امکیابد. با توجه به کاهش توانمنديت، افزایش میسرپرست زن با افزایش سن سرپرس
لا هاي اقتصادي و اجتماعی، معموافراد در سنین بالاتر که براي زنان به دلیل وجود نابرابري فرصت

هاي مناسب براي حمایت و پاسخگویی به نیازهاي این گروه ضرورت تر هست تدوین برنامهشدید
 یابد. تري میروشن

سه چهارم زنان سرپرست خانوار در کشور ما زنانی بدون همسر هستند که از چتر حمایتی  بیش از
آور ندارند بلکه، گاهی باید از تعداد تنها نانمردان خانواده محروم هستند و این گونه خانوارها نه

 وابستگان بیشتري حمایت و نگهداري کنند. این شرایط در عین حال که زنان سرپرست خانوار را
شود. تبعیض در محل دارد، موجب غلبه دستمزد کمتر نیز میاز آموزش و کسب مهارت باز می

تواند از دیگر پیامدهاي کار پاره وقت و بدون مهارت زنان باشد. نتایج مطالعه ما همچنین کار می
ر ز نظا تري برخوردار هستند.نشان داد که زنان سرپرست خانوار به طور کلی از تحصیلات پایین

وادي بالاتر در سکنیم بیآسیب شناسی باید گقت که وقتی با تعمق بیشتر به این مساله نگاه می
اي هاي موجود، موضوع سواد آموزي حرفهبین زنان سرپرست خانوار و عدم آشنایی آنان با حرفه

 گردد. براي این گروه از زنان بیش از پیش مطرح می
درصد از زنان سرپرست خانوار، فرد تحت تکفل  76/40آمده از این مطالعه بر اساس نتایج بدست
نفر و بیشتر را تحت  4در آنان تعداد  1/17نفر و  3تا  2درصد آنان  1/42ندارند اما در مقابل 

 می پوشش، تحت خانوار از نظر آسیب شناسی باید گفت که تعداد جمعیتخود دارند.  تکفل
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 سرپرستی تحت افراد از ناشی اقتصادي و مشکلات مسائل ایش زاف با مستقیمی نسبت تواند

تر کنندهها نگرانباشد. همچنین قابل ذکر است که وضعیت فرزندان دختر در این خانواده داشته
تر ها که غالبا مسئوول نگهداري خواهر و برادران کوچکاست، از آنجا که دختران در این خانواده

ن اشتغال مادر) فرصت ادامه تحصیل را از دست خواهند داد و خود هستند (به ویژه در زما
خانوارهاي داراي سرپرست زن نسبت به سایر خانوارها کنند. مشکلات رشدي بیشتري پیدا می

توانند به منابع مالی ایجاد شده توسط سرپرست خود تکیه کنند و شرایط بد اقتصادي کمتر می
در شرایط بدتري نسبت به افراد مشابه در خانوارهاي دیگر شود که فرزندان آنان نیز آنها سبب می

هاي مرتبط با سنشان یا در کنار این قرار داشته باشند و به جاي پرداختن به تحصیل و فعالیت
 ها ناچار هستند به امر تامین معیشت و ایجاد درآمد براي خانوار خود نیز بپردازند.فعالیت

را  آنان بازتولیدي، نقش که هستند اجتماع پذیر آسیب هايگروه جمله از زنان سرپرست خانوار،
 هاي مهارت فاقد زنان این غلب .کند. می خانگی اشتغال یا پذیر انعطاف وقت، پاره کار به مجبور

 برخوردار کافی و مناسب درآمد و اشتغال وضعیت از نتیجه در هستند، و تحصیلات اي حرفه

 که موثر اجتماعی و مالی تامین و حمایتی منبع فقدان و با ضعف همراه شرایط این در نیستند.

 سرپرست زنان پذیري آسیب زمینه حمایتی است، هاي سازمان کار و ساز ناکارآمدي از ناشی

 وجود به باعث زن به از شوهر سرپرستی ناگهانی شود. انتقال می فراهم پیش از بیش خانوار

 ایفاي تربیت فرزندان، درآمد، دادن دست از شامل مضاعف وظایف و ها ناامنی از اي رشته آمدن

زنان  زندگی کیفیت بر منفی تاثیر نتیجه در شود، می زنان براي مادر) و (پدر دوگانه نقش
 مشکلات و مسائل با مقابله براي گیري تصمیم که آنجائی از و گذاشت خواهد خانوار سرپرست

 بر آینده در فرزندان رفتاري و تحصیلی خانوادگی، اقتصادي، عاطفی، روانی، اجتماعی، شخصی،

 در موجود عاطفی روابط نظام که کند کاري باید که اوست است و (مادر) خانوار سرپرست عهده

 و مادي لحاظ از و نماید جلوگیري در خانواده ها تنش حداقل ایجاد از و شود، حفظ خانواده
وضعیت زنان سرپرست خانوار به لحاظ رسد بررسی کند، لذا به نظر می حمایت را فرزندان معنوي

تواند گامی موثر در جهت ارتقاي سناسی این وضعیت میاشتغال و فعالیت اقتصادي و آسیب
  توانمندي این گروه از زنان باشد.
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 دومین خانوار، سرپرست زنان اشتغال هاي فرصت بر ) تحلیلی1388( شهلا پور، کاظمی -
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بر  تیجمع یجنس یتحولات ساختار سن ریسنجش تأث

 رانیدر ا یانسان يرویعرضه ن

 1نادر مطیع حق شناس

 چکیده
ع برداري کامل از منابنابراین بهرهیکی از عوامل تعیین کننده توسعه هر کشور، منابع انسانی آن است. ب

ر . شناخت نیروي کار دهاي راهبردي توسعه در نظر گرفته شوداز هدف ینوان یکع انسانی هر کشور باید به
اي براي تعیین روند جاري و تغییرات حاصله در بازار کار و وضعیت اشتغال است. مقاطع مختلف زمانی، پایه

عرضه نیروي انسانی و  رب جمعیتسنی و جنسی تحولات ساختار  تأثیر سنجش این پژوهش، یهدف اصل
هاي مورد منابع و مآخذ داده باشد.می 1390تا  1345هاي فاصله سال وضع فعالیت اقتصادي در ایران در

هاي عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در فاصله استفاده در بررسی، نتایج تفصیلی سرشماري
 است.  2020تا  1990المللی کار در فاصله سال هاي ، و برآوردهاي دفتر بین1345 -1390هايسال

 غیرمستقیم استانداردسازي نرخ فعالیت براي سنجش و دستیابی به مدل ساختاري (مدل معیار) از تکنیک
اي نیز با جهان و کشورهاي اقتصادي بر اساس ساختار سنی و جنسی جمعیت کشور بهره گرفته و مقایسه

 ایران بر مبناي ساختارمبنا صورت پذیرفته است. تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي 
این شاخص در سال هاي  ،نشان می دهد 1345 -85 يها الس در 1390(استاندارد شده) سال جنسی
تغییرات نسبتأ محسوسی را در بین دو جنس نشان می دهد. در بین مردان درصد جمعیت  1375تا  1345

درصد به  8/70نیز از  1355درصد و در سال  8/65درصد به  0/77از 1345فعال از نظر اقتصادي در سال 
کاهش  1385افزایش معناداري داشته و در سال  1375درصد کاهش یافته و در مقابل در سال   6/64

تغییر  1365بطئی را نشان می دهد. در بین زنان نیز از ادامه همان روند قبلی تبعیت کرده و تنها در سال 
چشمگیري در بین دو جنس مشاهده نمی شود. نتایج نشان می دهد که الگوي سنی فعالیت اقتصادي 

رهاي ژاپن، استرالیا و ترکیه می باشد. یکنواخت بودن توزیع سنی جمعیت مردان ایران نزدیک به کشو
سالگی از مهمترین ویزگی هاي این الگو است. از دیگر خصوصیات ساختار  40تا  30ي میانی هاهدرگرو

 ي سنی فعال در این کشورها است.هاهسنی جمعیت کشورهاي مبنا، وجود بالانس نسبی در توزیع سهم گرو
جمعیت، ساختار سنی جنسی، عرضه نیروي انسانی، استانداردسازي نرخ فعالیت  واژگان کلیدي:

 ي.اقتصاد

                                                 
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشجوي دکتري  1

  دانشگاه تهرانتخصصی جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی 
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 مقدمه
ست. ب سانی آن ا شور، منابع ان سعه هر ک کامل  بردارينابراین بهرهیکی از عوامل تعیین کننده تو

 هاي راهبردي توســعه در نظر گرفته شــوداز هدف ینوان یکعاز منابع انســانی هر کشــور باید به
اي براي تعیین روند ). شناخت نیروي کار در مقاطع مختلف زمانی، پایه20: 1385(کاظمی پور، 

صله در بازار کار و وضعیت  شتغالجاري و تغییرات حا ساختار نیروي  ا ست. اطلاعات مربوط به  ا
سو پایه ست ارزیابیاي براي کار، از یک  سیا سوي و تحلیل  شور و از  صاد کلان یک ک هاي اقت

سنجش دیگر، پایه ضهاي براي  ستفاده از نیروي کار و میزان بهینه کردن منابع  عر نیروي کار، ا
 هاي توسعه منابع انسانی است.ریزي و تنظیم سیاستانسانی در مراحل مختلف تولید، برنامه

صادي بر  سانات اقت صان را به ايرویدادهاگر چه تأثیر نو ص خود جلب نموده حیاتی، توجه متخ
توان گفت آثار متغیرهاي جمعیتی و نوسانات کوتاه مدت آنها در مقایسه با عوامل است، ولی می

ــیاســی، اقتصــادي، اجتماعی تا حدودي تحت الشــعاع قرارگرفته اســت و یک گزینه  اثرگذار س
و جنســی، اندازة جمعیت، و هاي جمعیتی (ســاختار ســنی محتمل این بوده اســت که شــاخص

و آرام نســبت به متغیرهاي اقتصــادي (مانند نرخ اشــتغال و  بطئیتوزیع جغرافیائی) با آهنگ 
سیاري از بیکاري) تغییر می سنی، توجه ب ساختار  سنی یا انتقال  ساختار  کنند. نتایج تحولات 

، ايجامعه هردر خود معطوف داشته است. کارشناسان جمعیتی و اقتصادي را در حال حاضر به
بســتگی دارد. در میان  به اندازه و ترکیب جمعیت آن کشــور فعال از نظر اقتصــادي تعداد افراد

شد  شد  بارا نیروي کار عوامل متعددي که ر   و مربوط به زاد عوامل، سازدمرتبط می جمعیتر
ند یادي دار ـــاختارهب، یک هر گرچه، ولد و مرگ اهمیت ز نه بر س گا تأ طور جدا ثیر جمعیت 

ند. نرخ زاد ومی لد فقط در گذار به و تازه  عداد افراد  ـــتت مده مؤثر اس یا آ حالی ،دن که نرخ در
  .)139: 1383(فرجادي،  گیردمی بر طور نابرابر) درههاي سنی را (بومیر تمام گروهمرگ

جریان عرضـــه نیروي انســـانی متخصـــص تحت تأثیر عوامل جمعیتی قرار دارد. افزایش حجم 
ــنی جمعیت  ــاخت س کند، بازارکار را تحت تأثیر خود قرار می ایجادجمعیت با تغییري که در س

سنی جمعیت و می شناخت ترکیب  دهد. یکی از عوامل مؤثر در بررسی تغییرات جمعیت فعال، 
س سبت افراد فعال در  ست. تودارو (ن شمار افرادي که در 1364نین مختلف ا ست که  ) معتقد ا
ساً به اندازه و ترکیب سنی جمعیت یک کشور کمتر توسعه سا یافته در جستجوي کار هستند، ا

ومیر بالاست، درصد بیشتري از کل آن کشور بستگی دارد. در اقتصادي که نرخ زاد و ولد و مرگ
گیرند تا اقتصادي که در آن نرخ زاد و ولد و سال) قرار می 14-0جمعیت درگروه سنی وابسته (

دهد ، حجم نیروي کار را گسترش میومیرمرگومیر پائین است. بنابراین کاهش سریع نرخ مرگ
و این در حالی اســت که تداوم ســطح بالاي زاد و ولد موجب خواهد شــد که نســبت وابســتگی 
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سریعاً ضه نیروي کار در آینده  شود و عر شتر  ضمن کاهش باروري در حجم  بی افزایش یابد. در 
سنی با تأخیر، تأثیر می ساختار  صله نیروي کار و  شد. باید به فا سریع با گذارد، حتی اگر کاهش 
 توجه داشت.  بازار کارزمانی شروع کاهش باروري و زمان ورود به 

، ت بارورينرخ فعالیت اقتصــادي جمعیت، تحت تأثیر عواملی چون رشــد کلی جمعیت، تغییرا
ومیر و تحولات ساختار سنی و شرایط اقتصادي و اجتماعی قرار دارد. ساختار سنی جمعیت مرگ

آید. عرضــه نیروي انســانی تابعی از شــمار میعنوان یکی از عوامل مؤثر در رشــد اقتصــادي بهبه
سنی و جنسی جمعیت می ساختار  شد. میزان رشد جمعیت و نیز   تحولات، هاي اخیرسال دربا

سلامی  نرخ اثر تجربه شده و بردر ایران  جمعیتی چشمگیر باروري بالاي دهۀ اول بعد از انقلاب ا
مثابه یکی از مشــکل اشــتغال و بیکاري به، 1370يهدهاز اواســط  افزایش عرضــۀ نیروي کار و

سائل  صاديمهمترین م شور و اقت ست اجتماعی ک شده ا سریع  مطرح  ولی متعاقب آن کاهش 
ـــی در نیروي کار ایجاد خواهد نمود. لذا این مطالعه به لحاظ  ـــاس باروري، در آینده تحولات اس

 روشی، از حیث علمی و نیز از لحاظ کاربردي حائز اهمیت است. 

 هدف

عرضه نیروي انسانی و وضع  تحولات ساختار جمعیتی بر تأثیر سنجش این پژوهش، یهدف اصل
 باشد. می 1390تا  1345هاي اقتصادي در ایران در فاصله سالفعالیت 

 داده و روش 

هاي عمومی نفوس و سرشماري تفصیلیهاي مورد استفاده در بررسی، نتایج منابع و مآخذ داده
صله  سکن مرکز آمار ایران در فا المللی کار در ، و برآوردهاي دفتر بین1345 -1390هايسالم

شـــناختی با رویکرد هاي جمعیت. تجزیه و تحلیلاســـت 2020تا  1990فاصـــله ســـال هاي 
ـــور دارد. براي  ـــه نیروي کار در کش ـــادي، نیاز به متدولوژي قوي براي آینده نگري عرض اقتص

ساختاري ( ستیابی به مدل  سازي نرخ  مدلسنجش و د ستاندارد ستقیم ا معیار) از تکنیک غیرم
نیز با   ايمعیت کشور بهره گرفته و مقایسهفعالیت اقتصادي بر اساس ساختار سنی و جنسی ج

صورت پذیرفته  شورهاي مبنا  ستجهان و ک سطح (دو نوع اثر ا سه  سه در  . به این منظور، مقای
 ساخت سنی و جنسی بر نرخ فعالیت و مقایسه با کشورهاي مبنا) انجام شده است: 

سی مورد مطالعه قرار گر -الف سنی و جن ساخت  ست. در این در روش اول دو نوع اثر  فته ا
هاي قبل در سرشماري نسبت به سال 1390روش، الگوي سنی و جنسی جمعیت ایران در سال 

ترسیم و سپس الگوي نرخ فعالیت اقتصادي کشور با این الگوي  1345 –1385هاي عمومی سال
 ).1390تا  1345معیار مورد مقایسه قرار گرفته است ( اثر تغییرات زمانی از 
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هاي عمده ســنی و جمعیت فعال در م براي تحلیل ســاختار تغییر در گروهدر روش دو -ب
منتخب واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه ،  کشورهايکشور و مشخص کردن جایگاه ایران در بین 

ــنی جمعیت  ــادي آنها ایران الگوي فعال س ــطح فعالیت اقتص ــورهاي مبنا (که س با جهان و کش
 مقایسه شده است.  2011دارند) در سال  قرارعه متفاوت بوده و در سطوح مختلف توس

 مبانی نظري 

هاي سنی و جنسی و عرضه نیروي کار فعال از هر جمعیتی، به حجم آن جمعیت بر حسب گروه
خودي خود، است. نرخ مشارکت نیروي کار، به وابسته هاگروهنرخ مشارکت اقتصادي هر یک از 

ومیر و الگوهاي مهاجرت معینی قرار دارد که حجم جمعیت هاي باروري، مرگتحت تأثیر میزان
نمایند. نکته مهم درباره تأثیر رشــد جمعیت بر عرضــه نیروي و نرخ رشــد جمعیت را تعیین می

ســو و نرخ مشــارکت نیروي ومیر از یکگکار، به روابط رفتاري بین تغییرات باروري و میزان مر
ـــوي دیگر باز می ـــتغال با گردد. بدین لحاظ جنبهکار از س ـــانی و اش هاي مرتبط با نیروي انس

کند. رشد زیاد جمعیت موجب تسریع رشد عرضه نیروي هاي جمعیت همبستگی پیدا میویژگی
سی ج22: 1385شود (کاظمی پور، کار در آینده می سنی و جن ضه ). ترکیب  معیت نیز بر عر

نیروي کار مؤثر است. کم یا زیاد بودن سهم زنان در بازار کار کشور نیز در عرضه نیروي انسانی، 
 ). 1388نقش مهمی دارد ( فرجادي، 

دهد که طول زمان این رشـــد جمعیت، عرضـــه نیروي کار را با تأخیر زمانی تحت تأثیر قرار می
عنوان نمونه رشد جمعیت سریعی که از است. به ستهوابتأخیر، به موجبات اساسی رشد جمعیت 

ـــی میافزایش خالص مهاجرت به داخل یا کاهش میزان مرگ ـــود، داراي اثراتی بر ومیر ناش ش
شی می شد جمعیت از میزان باروري نا سبت به حالتی که ر ست که این آثار ن ود، شنیروي کار ا

ن شدت این توزیع در سنیباشد که به یسنکاملاً متفاوت است. اگر رشد جمعیت ناشی از توزیع 
باروري افراد متمرکز است، آثار این رشد، هر ساله در گروه سنی صفر ساله توزیع سنی جمعیت 

که طول خواهد انجامید تا اینســال به 15تا  10شــود. بنابراین دســت کم مربوط منعکس می
سال  25تا  20حتمالاً بین سال خاص، در نیروي کار احساس شود و ااثرات رشد جمعیت در یک

زمان لازم است تا خالص افزایش جمعیت مزبور داراي تأثیر چشمگیري بر بازار نیروي کار باشد. 
صله و هم در زمانی که  شد، هم بلافا شی از افزایش باروري با شد جمعیت معینی نا سرعت ر اگر 

تن بار عیت و بالا رفتر اریب توزیع سنی جمگیرد، شتاب بیشخود میجمعیت یک شکل ثابت به
ــد.  ــی از  برعکستکفل جمعیت را موجب خواهد ش ــد جمعیت چنانچه ناش ــرعت رش همین س

سنی جمعیت بهکاهش میزان مرگ شد، تا حدودي همین تأثیر را برتوزیع   گذارد وجا میومیر با
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ــت (پولاردبار تکفل جمعیت را نیز افزایش می به  9196، 1دهد، اما به میزان افزایش باروري نیس
 ).1371نقل از کوششی ، 

سنی جمعیت که تحت  ساختار  صه تحول در  شخ سون، م صاد جمعیتی می ساس رویکرد اقت بر ا
 ها براي رشد تولیدمنجر به بروز فرصت متفاوتیهاي عنوان پنجره جمعیت مطرح شده، به شکل

صد جمعیت سرانه می سبت به کل جمعیت موجب افزایش ت درشود. افزایش در د ولیسن کار ن
ـــود، بهناخالص داخلی می ـــن کار) ش عبارت دیگر افزایش تعداد تولید کنندگان(جمعیت در س

ــالمندان) به ــرف کنندگان ( جمعیت کودکان و نوجوانان و س ــبت به تعداد مص طور طبیعی نس
ــرانه را به ــونافزایش تولید س ــفق و میرزائی،  2005، 2دنبال دارد (میس ). 1389، به نقل از مش

ــنین مختلف و بین مردان و زنان متفاوت البته نتا ــان داده که نرخ فعالیت در س یج مطالعات نش
اي به جامعه دیگر دستخوش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از جامعهبوده و بسته به ویژگی

 ، نقش مهمی در تعیین حجم و رشـــد نیروي کار بهفرهنگیشـــود. عوامل جمعیتی و تغییر می
سبت  ست تأثیر قابل ملاحظهکار به جمعیت بازي می روينیطور مطلق و ن اي بر کنند و ممکن ا

 ). 1375هاي کیفی عرضه نیروي کار داشته باشند ( بامداد، کاري و ویژگیهاي بیکاري، کمنرخ

 شواهد تجربی 

شیم، متوجه میاگر نگاهی اجمالی به زمینه شته با م شویهاي تاریخی تحولات جمعیت ایران دا
ش سالکه آهنگ  شور که در  شد جمعیت ک سلامی (دید ر ست پس از انقلاب ا ) 1357هاي نخ

سال شده بود، در  شد جمعیت ایران از شروع  ست. روند ر هاي اخیر تا حد زیادي کاهش یافته ا
شان می شته تا به حال ن سالانۀ جمعیت در دهۀ  گذ شد  سط میزان ر  1335 -45دهد که متو

با  1345 -55هاي یکن در دهۀ پس از آن در فاصــلۀ ســالدرصــد در ســال بوده، ل 1/3برابر با 
از  1355 -65درصد در سال رسیده است. جمعیت کشور در دهۀ   71/2کاهش روبرو بوده و به 

ــد بالائی برخوردار بوده و به  ــت. در دهه دوم انقلاب،  9/3رش ــال افزایش یافته اس ــد درس درص
ترل جمعیت حاصل گردید. براساس نتایج هاي چشمگیري از نظرکاهش نرخ موالید و کنموفقیت

 9/35میلیون نفر بوده، که  5/70مرکز آمار ایران، جمعیت ایران برابر  1385ســرشــماري ســال 
دهند که در مقایســه با جمعیت میلیون نفر را زنان تشــکیل می 6/34میلیون نفر آن را مردان و 

میلیون نفر   4/10درصد یا  8/14مبین خالص افزایشی در حدود  1375میلیون نفري سال  60
 1375-1385هاي در این فاصله زمانی است. درصد رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله  سال

                                                 
1 Pollard 
2 Mason 
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درصد بوده  -4/0و  74/2، 61/1ترتیب برابر تفکیک نقاط شهري و روستایی بهدر کل کشور و به
شدهاي متناظر  سه آن با ر صد در دهه  3/2و  5/5، 9/3که مقای  2/3، 96/1و  1355 –1365در

هاي رشدجمعیت حاکی از تحولی اساسی و افت اساسی میزان 1365 – 75درصد در دهه  3/0و 
 ناشی از کاهش باروري و جمع شدن قاعده هرم سنی بوده است. 

سال  شور در  شماري ک سر شور برابر با 1390همچنین بر پایه نتایج آخرین   75/ 1،جمعیت ک
شکیل می 2/37میلیون نفر آن را مردان و  9/37میلیون نفر بوده، که  دهند میلیون نفر را زنان ت

شی به  سالانه جمعیت نیز با ادامه همان روند کاه شد  سط ر ست. به  3/1و متو سیده ا صد ر در
ساختار سنی جمعیت را بایستی در  ساختار جمعیتی، نقطه عطف تاریخی تغییر  لحاظ تغییرات 

بر پایه نتایج تفصیلی سرشماري عمومی مرکز آمار  جستجو کرد. 1375سرشماري عمومی سال 
 40ســاختار جمعیت رو به جوانی بوده و بیش از  1365ایران در ســال هاي مختلف، تا ســال 

صد از کل جمعیت را جمعیت زیر  سال  15در شکیل می دادند، اما در  صد  1375سال ت این در
سال  5/39به  صد و متعاقب آن در  صد و در 1/25به  1385در صد  3/23به  1390سال  در در

صت طلائی جمعیت) سئله جوانی جمعیت (فر شته تا کنون م ست. درنیم قرن گذ سیده ا در  ر
شت  سالی محوریت خواهد دا سنین میان سبی بر شته ودر نیم قرن آتی تمرکز ن ایران محوریت دا

 ).  1382(میرزائی و همکاران، 
ــلانتقال باروري در ایران، به ــتمر، در فاص ــه دهه (از ابتداي دههطور غیر مس تا  1350ۀ زمانی س

) صـــورت گرفت. برآوردهاي انجام شـــده از روند تحولات باروري حاکی از این 1370اواخر دهه 
فرزند در سال  3/6به  1345فرزند براي هر زن در سال  7/7است که میزان باروري کل از حدود 

ـــت ( آقاجانیان و مهریار،  1355 اي ز این کاهش اولیه، موقتاً وقفه). بعد ا1999کاهش یافته اس
ــلامی، درگذار جمعیتی ایران پدید می ــرایط خاص متأثر از رویداد انقلاب اس آید و تحت تأثیر ش

ـــ  58هاي باروري در بین سال روند  1363اندکی افزایش یافته و سپس تا حوالی سال  1356ـ
ـــبتاً ثابتی را ادامه می ـــال نس تدریج روند کاهش باروري آغاز به بعد مجدداً به 1363دهد. از س

ـــود و از می ـــال، به   9/6ش ـــال  5/5فرزند براي هر زن در این س که زمان  1367فرزند در س
رســد و از این زمان به بعد، به ســرعت روند هاي تنظیم خانواده اســت میاندازي مجدد برنامهراه

رســد (عباســی می 1379 فرزند در ســال 17/2انتقالی خود را طی کرده و میزان باروري کل به 
) و در حال حاضــر که به ســطح زیر حد جانشــینی رســیده، از ادامه 2005شــوازي و مکدونالد، 

 ) . 2009کند (عباسی شوازي و همکاران، همان روند قبلی تبعیت می
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 ها یافته

ــماره ( ــادي 1جدول ش ــد جمعیت فعال از نظر اقتص ــاختاررا ایران ) تغییرات درص  بر مبناي س
ستاندارد شده) سال  (جنسی نشان می دهد. همانطوري که از  1345 -85 يها الس در 1390ا

سال هاي  شاخص در  سبتأ محسوسی را در بین  1375تا  1345جدول برمی آید این  تغییرات ن
 1345دو جنس نشــان می دهد. در بین مردان درصــد جمعیت فعال از نظر اقتصــادي در ســال 

درصد کاهش یافته و  6/64درصد به  8/70نیز از  1355سال  درصد و در 8/65درصد به  0/77از
سال   سال  1375در مقابل در  شته و در  شان می  1385افزایش معناداري دا کاهش بطئی را ن

ها در ســـال  یت کرده و تن ند قبلی تبع مان رو مه ه نان نیز از ادا هد. در بین ز تغییر  1365د
 چشمگیري دربین دو جنس مشاهده نمی شود.

سال  جنسی ایران بر مبناي ساختار درصد جمعیت فعال از نظر اقتصاديتغییرات  ):1(جدول 
 1345 -85 سال هاي  در( استاندارد شده)  1390

شماري سر صیلی  ساس نتایج تف سبات نگارنده بر ا سکن منبع : محا  1345- 1390هاي عمومی نفوس و م
 مرکز آمار ایران

شماره ( ساختار بر ایران ) تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي2درجدول   سنی مبناي 
نشــان داده شــده اســت. نتایج حاکی از تغییرات  1345 -85 يها الفاصــله ســ در 1390ســال 

ي ســنی هاهي ســنی و در بین دو جنس اســت. براي مردان درگروهاهمحســوس در برخی از گرو
سنی  25 -34 ساختار  ستمر میزان باروري کل و به دنبال آن تغییرات  ساله به دلیل کاهش م

سال  سال ها از  سبی جمعیت فعال در این  سهم ن افزایش معناداري را  1385تا  1345جمعیت، 
  نشان می دهد. در بین زنان نیز از ادامه همین روند حکایت می کند.

شاخص عرضه نیروي 
 / جنسانسانی

  سال
1345 1355 1365 1375 1385 1390 

درصد 
جمعیت 

 فعال

 6/64 6/65 8/60 4/68 8/70 0/77 مرد
 4/11 4/12 1/9 0/8 9/12 5/12 زن
 1/38 4/39 3/35 9/38 6/42 9/45 کل

 
اثر ساخت 

 )(% جنسی

 6/64 1/64 2/66 2/68 6/64 8/65 مرد
 4/11 9/11 7/9 7/7 3/11 1/10 زن
 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 کل
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سال ی نس ایران بر مبناي ساختاردرصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي  تغییرات  ):2(جدول
 1345 -85 ي ها الس در(استاندارد شده )  1390

روه
گ

ي 
ها نی

س
 

 زن مرد

1345 1355 1365 1375 1385 1390 1345 1355 1365 1375 1385 1390 

14-10 
 5/0 8/1 5/2 7/4 3/7 3/10 3/0 7/0 6/0 3/1 1/2 9/3 ساله

19-15 
 ساله

6/8 0/7 8/6 0/5 5/5 8/3 2/13 6/12 6/11 9/8 3/7 4/4 

24-20 
 ساله

5/14 3/14 7/14 4/13 8/6 1/13 6/15 6/18 2/19 6/17 7/17 4/15 

29-25 
 3/23 7/22 4/19 2/18 2/17 3/14 2/18 2/19 0/17 6/16 4/16 9/15 ساله

34-30 
 8/17 5/16 2/14 6/14 0/12 9/10 9/15 3/16 5/14 7/13 5/13 0/13 ساله

39-35 
 7/12 4/11 3/11 7/9 5/8 7/8 8/12 3/13 8/11 2/17 0/11 6/10 ساله

44-40 
 8/9 7/8 9/9 1/7 0/7 8/7 1/11 3/11 2/10 7/9 6/9 2/9 ساله

49-45 
 ساله

4/7 7/7 7/7 1/8 8/8 5/8 3/6 4/5 7/4 3/6 9/5 1/6 

54-50 
 ساله

1/6 4/6 4/6 6/6 7/6 3/6 9/4 2/4 6/3 0/4 6/3 5/3 

59-55 
 8/1 8/1 3/2 4/2 7/2 1/3 9/3 5/4 7/4 5/4 5/4 3/4 ساله

64-60 
 ساله

5/2 7/2 7/2 8/2 5/2 1/2 9/1 6/1 6/1 4/1 0/1 3/1 

ساله و  65
 تربالا

8/3 7/4 6/4 0/5 1/4 9/3 5/2 3/2 2/2 8/1 2/1 1/3 

شماري سر صیلی  ساس نتایج تف سبات نگارنده بر ا سکن منبع : محا  1345- 1390هاي عمومی نفوس و م
 مرکز آمار ایران

عرضه نیروي شاخص 
 انسانی

  سال
1345 1355 1365 1375 1385 1390 

 1/38 4/39 3/35 9/38 6/42 9/45 درصد جمعیت فعال
 1/38 7/32 9/34 3/36 2/39 1/40 اثر کل ( %)
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ـــاختار تغییر درگرو در روش دوم ـــنی و جمعیت فعال هاهبراي تحلیل س ي عمده س
ــیا و  درکشــور و مشــخص کردن جایگاه ایران در بین کشــورهاي منتخب منطقه آس

سال ایران اقیانوسیه، الگوي فعال سنی جمعیت  مقایسه  2011با کشورهاي مبنا در 
شــده اســت. براي این کار، الگوي ســنی فعالیت جمعیت کشــورها به تفکیک جنس 

در بین مردان حالت متعارف داشت ولی  این الگو، می دهدنشان شده است و ترسیم 
ــبی در ــادي زنان، به دلیل وجود  در بین زنان، علیرغم بهبود نس ــع فعالیت اقتص وض

تماعی درکشورهاي مورد بررسی، الگو تفاوت هاي ساختاري و تحولات اقتصادي و اج
لذا تحلیل مقایســه اي، براي مردان ارائه شــده اســت. همانطوري که از  متعارف نبود،

ـــادي جمعیت مردان ایران نز ـــنی فعالیت اقتص دیک به جدول برمی آید الگوي س
شورهاي ژاپن سنی درگروک شد. یکنواخت بودن توزیع  سترالیا و ترکیه می با ي هاه، ا

ستسالگی از مهمترین وی 40تا  30میانی  صیات ژگی هاي این الگو ا صو . از دیگر خ
سهم گرو سبی در توزیع  شورهاي مبنا، وجود بالانس ن سنی جمعیت ک  يهاهساختار 

 ).1سنی فعال در این کشورها است (شکل

 
ي آن با جهان و ): نمودار الگوي سنی فعالیت اقتصادي جمعیت مردان ایران و مقایسه1شکل(

 2011هاي مبنا در سال کشور

  

 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه ایران جهان

 ترکیه

 ایران

 جهان
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 2011سال  در با جهان و کشورهاي مبنا  ایرانالگوي سنی فعالیت مردان  مقایسه ):3( جدول
 ي سنیهاهگرو

 
 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه 1ایران جهان

 3/72 4/79 2/84 7/71 7/80 4/71 7/70 2/77 کل
 4/55 4/51 7/39 6/14 8/33 5/35 4/23 6/37 ساله 15 -19

 5/83 5/62 7/82 2/67 6/75 6/71 3/64 1/75 ساله 24-20

 7/90 7/93 4/95 1/94 9/95 2/92 7/85 6/92 ساله 29-25

 8/91 2/94 5/97 2/96 3/98 5/95 6/92 8/95 ساله 34-30

 6/91 9/95 2/98 7/96 8/98 4/95 1/92 4/96 ساله 39-35

 0/91 7/95 1/98 8/96 8/98 7/93 8/91 4/96 ساله 44-40

 7/89 8/94 5/97 0/97 7/97 1/85 9/85 0/95 ساله 49-45

 8/87 2/93 3/95 8/95 3/95 4/66 5/73 1/91 ساله 54-50

 9/79 3/89 5/88 8/92 4/90 8/50 9/60 8/82 ساله 59-55

 8/61 0/71 4/74 2/76 3/70 2/40 6/48 8/62 ساله64-60

 7/15 0/49 0/55 3/29 7/45 0/20 2/37 0/31 ساله و به بالا 65
 

ي عمده هاهگرو
 سنی

 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه 1ایران جهان

 9/18 3/35 5/29 2/13 1/30 7/26 3/23 6/26 ساله 0 - 14
 7/67 0/61 1/65 8/63 6/64 2/66 0/71 7/65 ساله 15 - 64
 4/13 7/3 4/5 0/23 3/5 1/7 7/5 7/7 ساله و به بالا 65

Sources: ILO, (2011) , Economically Active Population, Estimates and 
Projections 1990-2020, Statistics Division, 
1 Data for 2011 (Census 1390). 

 
  

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html
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  ابعمن
هاي موالید و مرگ و میر کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان"). 1374( امانی، مهدي -

، تهران: 14و  13، فصلنامه جمعیت، شماره "و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران
 سازمان ثبت احوال کشور. 

ی ساختار اشتغال زنان و تغییرات آن در چهل سال گذشته و بررس" ).1375بامداد، شیدا ( -
نامه دوره کارشناسی ارشد، ، پایان"اقتصادي -هاي اشتغال زنان با عوامل اجتماعیمیزان

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.   
، ترجمه غلامعلی فرجادي، جلد "توسعه اقتصادي در جهان سوم"). 1364تودارو، مایکل ( -

 رك. ریزي، مرکز اسناد و مدااول، تهران: سازمان مدیریت و برنامه
هاي جمعیتی: یک شیوه بینیعدم حتمیت پیش"). 1379دبیر، یوپ و ماآرتن آلدرز ( -

 ، ترجمه عطیه فقیه، گزیده مطالب آماري، تهران: مرکز آمار ایران. "تصادفی
هاي ، مجموعه سخنرانی"تحولات جمعیتی استان تهران"). a 1388زنجانی، حبیب الله ( -

 تهران: دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.شناسی ایران، ادواري انجمن جمعیت
، پروژه مشترك " 1405پیش بینی جمعیت ایران تا سال "). b1388زنجانی، حبیب الله ( -

مرکز آمار ایران و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران، تهران: مرکز آمار 
 ایران.  

شواهدي از استمرار انتقال  مرحله انتقالی مرگ و میر و"). 1385شریفی، منصور ( -
 . 2، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، شماره "اپیدمیولوژیک  ایران در دهۀ اخیر

، تهران: "کشور بر وضعیت موجود اشتغال و بیکاري مروري"). 1383فرجادي، غلامعلی ( -
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 چکیده

س نیدر ا ضمن برر ست،  یجهان يشهرها یشناختتیجمع يهایژگیو یمقاله  شده ا تلاش 
صاد یاجتماع يهاشاخص ریسا مورد  یشناخت تیجمع کردیبا رو یجهان يشهرها يو اقت
له تحل نیدر ا قی. روش تحقردیقرار گ یابیو ارز لیتحل قا هاي بوده و از داده هیثانو لیم

  .شده استاستفاده   (MPI) مهاجرت استیس ۀسسجمعیّت سازمان ملل متّحد و مؤ
 يهایژگیاز و یتیجمع یبیترک راتییتراکم، تمرکز، تنوع و ســرعت تغ دهدینشــان م جینتا

صل وجود دارد که تعداد  ایدر دن یشهر جهان 65. در حال حاضر، باشدیم یجهان يشهرها یا
 ۀاز جنوا و فرانکفورت هم ریغ. به رســدینفر م ونیلیم 540ســاکن در آنها به حدود  تیجمع

 36با حدود  ویتوک ،یتیهســتند. از نظر جمع یونیلیچند م تیجمع يرادا یجهان يشــهرها
ــهرها نیکوچکتر تیهزار نفر جمع 600و جنوا با حدود  نینفر بزرگتر ونیلیم در  یجهان يش

س 5/38شهر)  25(حدود یجهان يشهرها شتریاند. ببوده 2010سال  واقع  ایدرصد در قاره آ
سب قاره یجهان يرهاشه گریدر د تیجمع عیتوز ياند. الگوشده ست:  نیها به ابرح صورت ا

 1/26شـــهر ( 17با حدود  کایدرصـــد)، قاره آمر 7/27( یشـــهر جهان 18قاره اروپا با حدود 
سترال 4با  قایدرصد)، قاره آفر  يبزرگ دارا یجهان ياز شهرها ياریشهر. بس کیبا  ایشهر و ا

جامعه چند  يریگمنجر به شــکل صــهیخصــ نیهســتند که ا یاز مهاجران خارج ییحجم بالا
 تنوع نیا ،یغرب شــناســانتیاز جمع یشــده اســت. البته از نظر برخ یتیو چند هو یفرهنگ

 خواهد بود. افتهیجوامع توسعه  یبزرگ جهان يشهرها یاصل يهااز چالش یو فرهنگ ينژاد
  

 .المللیهاي جهانی، تحلیلی دموگرافیگ، مهاجرت بینشهر: واژگان کلیدي
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 مقدمه

شتاب  ستم  سدة بی شینی بوده که در  شهرن شري، فرایند  یکی از پایدارترین فرایندهاي جامعۀ ب
شد که تنها  ستم میلادي در حالی آغاز  سدة بی ست.  شتري یافته ا صد جمعیت زمین،  10بی در

سوب می شهرها زندگی می 150شدند و نزدیک به شهري مح کردند. لیکن آغاز میلیون نفر در 
ــدة  ــین یعنی فراتر از  3ا بیش از میلادي ب 21س ــهرنش ــد جمعیت زمین،  50میلیارد نفر ش درص

 ). 164: 1379شود (صرافی، عنوان شروع جهانی شهري قلمداد میبه
اي در نیمۀ دوم قرن بیستم، بسیاري از کشورهاي جهان، روندهاي شهرنشینی را با سرعت فزاینده

شهرهاي کوچک و  اند، در حالیتجربه کرده شتهکه  شد دا ستگی ر سط به آه شهرهاي متو اند، 
اند. بســیاري از شــهرها، رشــد جمعیتی شــتابانی را تجربه کردهها و کلانویژه پایتختبزرگ به

نیمۀ دوم  هستند. 1هاي جوامع توسعه یافته در حال تبدیل شدن به ابر شهرشهرها و پایتختکلان
ــعه نامید. در توان دورة گذار را می 21و نیمۀ اول قرن  20قرن  ــورهاي در حال توس ــهري کش ش

سال شهري بین  شتاب و روند  2025تا  1995هاي مقیاس جهانی جمعیت  شد،  دو برابر خواهد 
شهري به دو برابر خواهد  سیا، جمعیت  سب مناطق متفاوت خواهد بود که براي آ شد بر ح این ر

 ). 42: 1380شتسلند وشنه،رسید، و براي آمریکاي لاتین میزان شهرنشینی ضعیفتر خواهد بود (
درصد  2/48حدود  2000شده، درصد جمعیت شهرنشین که در سال بر اساس برآوردهاي انجام

سال  صاص داده بود، در  سال  8/53، 2010از کل جمعیت دنیا را به خود اخت صد و در   2025در
ــازمان ملل،  5/62به  ــید (س ــد خواهد رس ــازمان ملل پیش2012درص عداد بینی کرده که ت). س

به  2000میلیارد نفر در ســال  9/1جمعیت در مناطق شــهري در کشــورهاي درحال توســعه، از 
که در کشورهاي پیشرفته صنعتی، در خواهد رسید، در حالی 2030میلیارد نفر در سال  4آستانۀ 

صله زمانی رقم سنایس،  900 همان فا ستلند و چی سید (چا میلیون به یک میلیارد نفر خواهد ر
). بســیاري از ابر شــهرهاي جهان در حال 32: 1392زاده، نقل از اســتعلاجی و حســین به 1997

ـــعه، کارکردهاي بین المللی یافته ـــادي، فرهنگی و توس ـــهرها بر تحولات اقتص اند، این گونه ش
شده سبب کارکردهاي ویژهاجتماعی جهان تأثیر گذار  شهرها به  صاد اند، این گونه  اي که در اقت

 اند.بدیل به شهر جهانی شدهجهانی دارند، ت
پدیده روستاها، شهرها، مناطق و کشورها را  جهان معاصر در حال تجربه جهانی شدن است و این

دهد. اما نمودهاي بارزي در شهر دارد و شهر منعکس کننده جهان شده است تحت تأثیر قرار می
 -هاي اقتصــاديظامشــهر تجلی فضــایی ن ).8: 1389به نقل از محمدي،  1998(شــورت و کیم، 

ها مناســباتی دیالکتیکی بین شــکل و اجتماعی و کالبدي حاکم بر شــهروندانش اســت. این نظام

                                                 
1 Mega - city 
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توان شوند. بر این اساس، شهر را میکنند و موجب پویایی مستمر شهر میعملکرد شهر برقرار می
وجب هاي اخیر م). جهانی شـــدن در دهه164: 1379هم علت و هم معلول دانســـت (صـــرافی، 

شهرها در نتیجه  ست.  شده ا شهرهاي جهان  شینی و خصوصیات  شهرن شگرفی در روند  تحولات 
سانی، جریانات شوند هاي فردي دچار تحولاتی میفرهنگی و آگاهی جهانی شدن اقتصاد، روابط ان

ست.  شدن، متفاوت ا شهرها با جریان جهانی  سب با میزان پیوستگی  ضعف آنها متنا شدت و  که 
هاي اخیر در جهانی شدن بر شهرها منجر به ظهور الگوي جدیدي از شهرنشینی در دههتأثیرات 

د هاي جدیهاي اقتصاد، فرهنگ، سیاست و شیوهدنیا شد که با خصیصه عملکرد جهانی در زمینه
). واژه شهر 30: 1390شود (پوراحمد و همکاران، زندگی، از اشکال شهرنشینی گذشته متمایز می

سال جهانی براي نخ سیلۀ پاتریکبه 1915ستین بار در  شهر 2004کار رفت (هال، گدس بهو  .(
صور می 1جهانی ست، که ت شهري ا شد. این عبارت از  صاد جهانی با رود نقطه تلاقی در نظام اقت

شده و بر این ایده تکیه می شتق  شهري و جغرافیایی م شدن مفهوم از مطالعات  کند که جهانی 
سترمی سله مراتب نظام تواند در مناطق ا سل اتژیک جغرافیایی با توجه به اهمیت عملکرد آنها در 

ــد. پیچیده ــته باش ــهر جهانی«ترین این مناطق تجاري و مالی جهانی عملکرد داش ــت که » ش اس
ستقیم و ملموس بر پدیده ادي اقتص-هاي جهانی از طریق عامل اجتماعیارتباطی نافذ و تأثیري م

مهمترین ویژگی شهرهاي جهانی عبارتند ). 2: 1391بنی فاطمه،  به نقل از 2003، 2(ساسندارد 
 از:
 المللی بالا؛) مبادلات مهاجرتی بین1 
 ) تنوع نژادي و قومی؛2 
 المللی؛ هاي بزرگ بین) داشتن فرودگاه3 
 ) برخورداري از یک شبکه حمل و نقل عمومی وسیع و گسترده؛4
 طح جهان؛ اي در س) برخورداري از مراکز بزرگ رسانه5
 المللی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛) برخورداري از نهادها و مراکز بین6
 هاي اقتصادي؛) برخورداري از مبادلات عمده سهام و بورس7
 هاي انسانی بالا و .... ) برخورداري از سرمایه8

ه ب هدف اصلی این مقاله تحلیل شهرهاي جهانی با رویکردي جمعیت شناسی است. این نوع نگاه
ست، زیرا تاکنون از منظر جمعیتشهرهاي جهانی، از زاویه سبتاً جدید ا سی به پدیدة اي ن شنا

ست. لذا در این مقاله تلاش می شده ا شهرهاي جهانی در شهرهاي جهانی در ایران توجه ن شود 

                                                 
1 Global City 
2 Sassen 
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هاي مختلف جهان و برخی از ابعاد اســاســی تحولات جمعیتی از جمله تغییرات تعداد، رشــد قاره
-2025) و پیش بینی براي دوره (2005-2010انه جمعیت در شــهرهاي جهانی براي دوره (ســال

 ) و سهم مهاجران بین المللی در شهرهاي جهانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.2020

 مبانی نظري و تجربی

 شدنجهانی نتیجه در را شگرفی اقتصادي و اجتماعی تحولات اخیر،ۀ ده چندین طول در شهرها
ــناخت براي. اندکرده تجربه ــادي، ارتباطی، ابعاد در تحولات این ش ــی اقتص ــیاس   فرهنگی، و س

 و دنش جهانی با شهرها رویارویی نحوه درباره توجهی قابل نتایج و شده انجام گوناگونی مطالعات
شکار را فراگیر پدیده این به آنها هايواکنش ست ساخته آ ضوعات این پیگیري. ا  به منجر مو
 و شدنجهانی و شهرها بین روابط بررسی که شد شهري مطالعات در نظري چارچوب یک توسعه

عه مطال .دارد خود توجه کانون در را شدنجهانی فزاینده گسترش نتیجه در آنها جدید خصوصیات
تأثیرات جهانی شدن بر شهرها موجب شکل گرفتن نظریه جدیدي در چند دهه اخیر در مطالعات 

شهر جهانی نام برده می شد که از آن به نظریه   به رو 1970ۀ ده ازشود. این نظریه که شهري 
، مبتنی بر شــناخت تأثیرات جهانی شــدن بر شــودمی افزوده آن غناي بر روز هر واســت  تکامل
شهر جهانی متشکل از مباحث و شهر ست. نظریه  شدن ا ها و نقش آفرینی آنها در فرآیند جهانی 

شهرها شهر و نحوه مواجهه  شدن و  ضیاتی براي تبیین روابط بین جهانی  شدن در  فر با جهانی 
هاي اخیر است. در این نظریه، شناخت شهرهایی که بیشترین پیوند را با جهانی شدن دارند دهه

ــتگی، از اهمیت کانونی برخوردار اســت. این نظریه و همچنین مع یارهاي تعیین ســطح این پیوس
ـــهرها براي حفظ حیات و اهمیت خود در دوران  همچنین تبیین جدید ش نده رویکردهاي  کن

ست؛ دورانی که امکان پراکندگی فعالیت شدن ا سر جهان، موجب تحول مفهوم جهانی  سرا ها در 
هایی که براي هرها بر اســاس میزان جهانی بودن آنها و نقشمکان و جغرافیا شــد. رتبه بندي شــ

سر جهان ایفا می سرا ضاع مختلف جوامع در  شهر تأثیرگذاري بر او کند، بخش دیگري از نظریه 
ــکیل می ــناخت ماهیت و فرایندهاي جهانی را تش ــتلزم ش ــناخت و تبیین این نظریه مس دهد. ش

سو و شکل دادن به فرآیندهایی براي ارتقاي یکجهانی شدن و تأثیرات آن بر شهرهاي معاصر از 
هاي جهانی از ســوي دیگر اســت (پوراحمد و همکاران، ســطح عملکردي شــهرها در نظام فعالیت

1390 :40-30.( 

 ها عبارتند از:کند، این نقشرا بر اساس نقش چندگانه آنها تعریف می 2، شهرهاي جهانی1هال

                                                 
1 Hall 

 .کنندمی یاد  Global Cityبا نیز ساسن و  World Cityعنوان با جهانی شهر از فریدمن و هال 2
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قدرت1 ـــی ملی و بین) مرکز  یاس ـــ هاي دولتی؛ هاي س هاد جاري ملی و 2المللی و ن ) مرکز ت
سایه عمل میبین شورهاي هم شور خود و گاهی نیز ک نند؛ کالمللی، که به عنوان مرکز بازرگانی ک

بانکی، بیمه3 ها؛ ) مرکز خدمات  به آن مالی مربوط  ـــی 4اي و امور  ـــص ) مرکز تمامی امور تخص
ــرفته در ت ــار اطلاعات؛ 5ها؛ مامی زمینهپیش ــرف انبوه؛ 6) مرکز جمع آوري و انتش ) 7) مرکز مص

به نقل  41: 1966(هال، ها هاي مربوط به این فعالیتمرکز هنري، فرهنگی و ســرگرمی و فعالیت
  ).2: 1391از بنی فاطمه، 

ـــهرهاي پویا ـــتق 1یاکوبز ش یم وارد چرخه را به عنوان مراکز نوآوري، که تولیدات آنها به طور مس
سطح جهانی می شوري و چه در  سطح منطقه و ک (یاکوبز، کند شوند، تعریف میتجاري، چه در 

نیز شــهر جهانی را بر اســاس کارکردهاي ذیل معرفی  2تئوري شــهر جهانی فریدمن ).29: 1984
شرکت1کند: می صادي؛ ) مراکزي براي فعالیت   ) مراکز خدمات مالی، ارتباطی و2هاي بزرگ اقت

اي را به اقتصــاد (که اقتصــاد ملی یا منطقه 3پیوندي ) شــهرهاي مفصــلی یا3المللی؛ تجاري بین
) مراکز خدمات تخصصی حقوقی، بیمه، حسابرسی و مدیریت، و تولید 4کنند)؛ جهانی مرتبط می

المللی هایی براي جذب مهاجرین ملی و بین) مکان5ها و اطلاعات خدمات تجارت جهانی؛ داده
شهرهایی که تفاوت آنها با سایر شهرها، نه در اندازه ). 2007، 4اولی جنیسزاك و1986دمن، (فری

شان است. آنها مکان تمرکز و جمعیت و مکان، بلکه در قدرت و برد اقتصادي، سیاسی و فرهنگی
ــرمایه ــیون 2003، 5(کلارك اندداري جهانیعوامل بازتولید، توزیع و مدیریت س به  2004، 6و پاس

 ).12: 1389از محمدي،  نقل

صل طرح شهر، مربوط به فعالیتمف ضایی فریدمن از  ست که از هاي آن بهبندي ف عنوان مرکزي ا
صل این طریق پول، کارگران، اطلاعات، کالا و غیره در نتیجه روابط صادي بین مناطق مِف بندي اقت

سرازیر می صاد جهانی به آنجا  ستدلال میحومه و اقت صلکند کشوند. وي ا  بنديه معیار این مف
شهرها را در رده ضایی  سیتی) و زیر ف هاي جهانی (نیویورك)، چند ملیتی (میامی)، ملی (مکزیکو

 دهد. (سان فرانسیسکو) قرار می 7ايمنطقه

 شوند، عبارتند از: هایی که گاهی اوقات انتخاب میویژگی

                                                 
1 Dynamic Cities 
2 Friedmann 
3 Olejniczak 
4 Articulator Cities 
5 Clarck 
6 Pacione 
7 Sub-regional 
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ود. براي شواحد سیاسی بالاتر شناخته میالمللی با نام شهر؛ که شهر بدون نیاز به آشنایی بین -
سطح بین سی متعددي به نام پاریس وجود دارند، در  سیا شهر و واحدهاي  المللی مثال، هر چند 

 .احتیاجی به معرفی پاریس با پسوند فرانسه وجود ندارد

ـــارکت و ایفاي نقش مؤثر در وقایع بین - ـــل مش ـــنگتن، برلین و بروکس المللی؛ براي مثال واش
 .المللی هستندهاي اصلی در تحولات بینتختپای
ــهري -  با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر  1جمعیت تا حدودي زیاد (مرکز یک منطقه مادر ش

  و جمعیت ابر شهري چند میلیونی). 
ـــرکت هواپیمایی بینیک فرودگاه بین - یالمللی بزرگ که خدماتی براي چندین ش ه المللی ارا

 نماید.

شامل چندین بزرگراه و شکلسیستم حمل  - شبکه حمل و و نقل پیشرفته که  هاي متعددي از 
 نقل عمومی است.

ماع و فرهنگ - ـــهرك چینیبین در غرب، چندین اجت یاي کوچک2هاالمللی (نظیر ش تال ، 3، ای
ثال در نیویورك، لس آنجلس،   4تهرانجلس ند؛ براي م عدد) وجود دار هاجر مت عات م ما یا اجت و 

شیکاگ سمتتورنتو،  سائوپائولو و ونکوور. در ق سکو،  سی سان فران شهرهایو،  ی هاي دیگر جهان نیز 
ــرکت ــی مربوط به آنها را به خود جذب وجود دارند، که ش ــص هاي بزرگ خارجی اجتماعات تخص

 .کنگ، مسکو، شانگهاي، سنگاپور و توکیوکنند؛ نظیر هنگمی
هاي چند ملیتی و مراکز شــرکت مرکزي المللی، مؤســســات حقوقی، شــعبنهادهاي مالی بین -

 بورس (نظیر بانک جهانی و یا مرکز بورس نیویورك) که تأثیر عظیم بر اقتصاد جهانی دارند. 

ساخت - شرکتزیر  سط  شرفته ارتباطی که تو شدههاي پی شرفته فراملی ایجاد  ظیر اند، نهاي پی
 .خطوط پرسرعت ارتباطی، خدمات تلفن همراه و دیگر  5سیمفیبرهاي نوري، شبکه اینترنت بی

 .هاها و دانشگاهالمللی نظیر موزهنهادهاي معروف فرهنگی بین -

و تورنتو)، اکران  6هاي فیلم (مانند جشنواره فیلم برلینانداز فرهنگی پویا، شامل فستیوالچشم -
ــنوارهاولیه فیلم ــگاههاي پرفروش، جش ــتر، اپرا، نمایش ــیقی و تئاتر، ارکس  و هاي هنري هاي موس

 .اجراهاي تئاتر خیابانی

                                                 
1 metropolitan 
2 Chinatown 
3 Little Italy 
4 Tehrangeles 
5 Wi-Fi network 
6 Berlinale 
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ــانه مؤثر و قوي بین - ، نیویورك 2، رویترز1ســیبیالمللی با برد جهانی، نظیر بیوجود چندین رس
 .4و فرانس پرس 3تایمز

هاي ورزشی معتبر، هاي محلی در لیگمؤسسات ورزشی قوي، شامل امکانات عمده ورزشِ، تیم -
شی مهم بینو توانایی و تجربه تاریخی جهت انجام  سابقات المپیک، رویدادهاي ورز المللی نظیر م

 ).7-9: 1391(بنی فاطمه،  5جهانی فوتبال و یا مسابقات گرند اسلمجام
 اند:هایی به شرح زیر مطرح شدهدر خصوص جهانی شدن شهرها فرضیه

 اي براي تشخیص دقیق ماهیت شهرهايطور ویژهگانه ساسن: کار ساسن بهفرضیۀ شهرهاي سه
ــت. او تغییرات در منابع مالی و بانکداري بین ــیعنوان پایهالمللی را بهجهانی مهم اس ۀ اي در فرض

اش شناسایی کرده است و معتقد است که شهرهاي جهانی مهمتر از مراکز مالی گانهشهرهاي سه
ــت، که عملکرد  ــرفته اس ــته از تولیدات خدمات پیش ــن منابع مالی یک رش ــاس ــتند. براي س هس

صنعتیمکان«عنوان ي جهانی را بهشهرها شخص می» هاي تولید فرا کند. این مخالف با عقیدة م
خاطر تمرکز دفاتر مرکزي به» مراکز فرماندهی عمومی«عنوان اولیۀ فریدمن از شهرهاي جهانی به

عنوان یک عنصر اساسی شهر جهانی شناسایی نشده است. وسیلۀ ساسن بهها است، که بهشرکت
س سا سرویستفاوت ا شهر جهانی، کانونی براي  ست که یک  سن این ا سا سی ی براي  سا دهی ا

ست. به سله مراتب سرمایه جهانی و نه مدیریتش ا سل سؤال  سن، وقتی  سا هر حال قدرت تحلیل 
ضعیف میجهانی مطرح می شتر بحثشود،  صوص مبادلات مالی بین شود. گرچه بی هاي او در خ

تایی (نیویورك، لندن و توکیو) کند که آیا گروه سهآشکار نمیها به سادگی شهرها است، ولی داده
شان می سله مراتب جهانی را ن سل سهواقعاً نقطۀ اوج  اي دهند؟ روي هم رفته او یک مطالعه مقای

صوص تغییرات موازي بین نیویورك، لندن  شهرهاي جهانی با نتایج بهتري در خ شمندي را از  ارز
ـــهرها هر حال و توکیو فراهم کرد. به تحلیل او کمک کمی به بهبود فهم ما از ارتباطات میان ش

شود که نقش لندن را در یک سیستم شهري اروپایی کند. یک نقص جدي وقتی مشخص میمی
سه سن با طرح مجموع  سا شهرهاي جهانی (نیویورك، لندن و توکیو)، بحث در نظر بگیریم.  تایی 

شود، ن صاد جهانی مهار ن شد اقت ضري براي فقرا و براي بخشکرده که اگر ر هاي بزرگی از تایج م
ــت که حداقل نیمی از تجارت و فعالیت ــت. او معتقد اس ــط خواهد داش هایی که در طبقات متوس

                                                 
1 BBC 
2 Reuters 
3 The New York Times 
4 Agence France-Presse 
5 Grand Slam tennis 
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توان به اقتصاد شهري اجازه داد که را ندارند و نمیگیرد، شایستگی آن شهرهاي جهانی انجام می
 ). 53: 1385به نقل از رهنما،  45: 0002، 1ك و همکارانتو(بیوراس کشتزار اقتصادي شود

شبکه  ستلزظهور جامعۀ  شهر جهانی به2اي کا سن  سا ساس«عنوان ، از نظر فریدمن و  یا » نقطۀ ا
شده که می» مراکز خدمات جهانی« سی بهتواند بهنامیده  سا شوند. » فرایند«عنوان طور ا مطالعه 

نظر او در کار برده اســت. بهر جهانی بهرا براي فهم شــه» ايظهور جامعه شــبکه«کاســتلز عنوان 
شبکه شهرهاي جهانی ترکیبی از دگرگونیجامعه  شهرهاي اي  ستند و  سیعتر ه هاي اجتماعی و

که فرایندهاي خدمات پیشرو، خاطر اینکنند. بهجهانی ثروت و قدرتشان را متراکم و نگهداري می
به نقل از رهنما،  380: 1966دهد (کاستلز، مراکز تولید و بازارها را در یک شبکۀ جهانی پیوند می

نه  ).53: 1385 یدات فرهنگی و  عات، پول و تول ـــهرهاي جهانی از طریق جریان دانش، اطلا ش
صه شخ شهرهاي جهانی از هاي ثابت (فرم و کارکرد) تولید و باز تولید میم ساس  شوند، بر این ا

 مصرف خدمات پیشرفته و جوامع محلی هستند. که به وسیلۀ مراکز تولید و» فرایند«نظر کاستلز 
ناي دلیل ماهیت جامعۀ نوین که برمبنظر کاستلز بهپیوندند. همچنین بهفرعی به شبکۀ جهانی می

ها تشکیل شده است. شهر ها سازمان یافته، تا حدي از جریاندانش استوار است و پیرامون شبکه
ها، که ســلطه ســاختاري فضــاي جریاناطلاعاتی، نه یک شــکل، بلکه یک فرایند اســت، فرایندي 

ویژگی آن است. عاملی که در فرایندهاي جدید شهري اهمیت دارد، این حقیقت است که فضاي 
شـــود. در همان حال، از نظر کارکردي، شـــهري هر روز بیش از پیش از نظر اجتماعی متمایز می

ــتگی متقابل بخش ــی از رود. هاي مختلف آن از مجاورت فیزیکی فراتر میوابس ــوع ناش این موض
شــهري اســت جدایی معنایی نمادین محل انجام کار و تخصــیص اجتماعی فضــا در مناطق کلان

 ). 54: 1385به نقل از رهنما،  464-467: 1380(کاستلز، 
ــتلز (بنابراین، از نقطه نظر تئوریکی براي اندازه ــازي از عقیدة کاس ــتانداردس ) از 1996گیري و اس

ضاي جریان» فرایند«شهر به عنوان  شهر جهانی«ها)، از (ف ضیه  ) در درون 1986فریدمن (» فر
ــن ( ــاس ــاد جهانی متغیر و تحلیل س هاي تولیدي ـ ) از تراکم و مرکزیت مجموعه1994یک اقتص

 خدماتی شهر جهانی استفاده شده است. 

 شناسیروش

ـــت، به این معنا روش تحقیق در این مقاله تحلیل ثانویه داده هاي این داده کههاي جمعیتی اس
  )MPI(و مؤســســه ســیاســت مهاجرت ســازمان ملل متّحد  جمعیّتهاي صــندوق از داده مقاله

                                                 
1 Beaverstock and et.al 
2 Castells 
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ها، تهیۀ جداول و نمودارها، و تفاســیر و تحلیل توســط محققین بندي. طبقهاقتباس شــده اســت
 صورت گرفته است.

 هایافته

ــماره ( ــور و قاره گروه1در جدول ش ــاس کش ــهرهاي جهانی بر اس ــدهبن) ش اند. همچنانکه دي ش
ساس برآورد کیرنیملاحظه می ضر نزدیک  1شود، بر ا شهر جهانی وجود دارد، که  65در حال حا

سیا،  5/38شهر آن، ( 25حدود  صد) در آ صد) در اروپا،  7/27شهر ( 18در صد)  1/26( 17در در
شورهاي م 2/6شهر ( 4در آمریکا و  صد) در قاره آفریقا قرار دارند. در بین ک شور در ورد مطالعه ک

شور چین با  9ایالات متحده با  ست. ک شهر جهانی را در خود جاي داده ا شترین  شهر  7شهر بی
 جهانی در رتبه بعدي قرار دارد. 

ها، شهرها و شهرهاي جهانی گزارش شده است. ) تعداد و درصد جمعیت قاره2در جدول شماره (
درصد جمعیت جهان را تشکیل  4/60حدود  میلیارد جمعیت است که 4قاره آسیا داراي بیش از 

شهرها زندگی می 44دهد. نزدیک به می سیا در  درصد از جمعیت  52کنند و درصد از جمعیت آ
درصد جمعیت  7/72میلیون، داراي  738کنند. اروپا با شهري آسیا در شهرهاي جهانی زیست می

اشند. قاره آمریکا نزدیک بدرصد آن ساکن در شهرهاي جهانی می 12شهرنشین است که حدود 
ــت، که نزدیک  934 ــد جمعیت  6/13میلیون نفر از جمعیت جهان را در خود جاي داده اس درص

درصــد از  2/29کنند، درصــد جمعیت قاره آمریکا در شــهرها زندگی می 80باشــد. کل جهان می
شهرهاي قاره آمریکا زندگی می شهرهاي جهانی، در  گیري کرد توان نتیجهکنند. لذا میجمعیت 

سیا با  شدن، مردم قاره آمریکا و آ سرعت جهانی  شهرهاي جهانی بر  که با توجه به اثر زندگی در 
 سرعت بیشتري در معرض تغییرات جهانی شدن هستند.

ــماره ( ــهرهاي جهانی با بیش از 3در جدول ش ــالانه جمعیت در ش ــد س ــد رش  10) تعداد و درص
شدهمیلیون نفر جمعیت طبقه شهر جهانی همچنانکه ملاحظه میاند. بندي  شود در حدود هفت 

 37میلیونی و بیشتر در جهان وجود دارد، که در این میان توکیو بیشترین تعداد یعنی حدود  20
میلیون نفر سکنه دارد. سایر شهرها شامل دهلی نو، مکزیکوستی، نیویورك، سائوپولو، شانگهاي و 

شهرهاي بالاي م 20بمبئی تقریباً جمعیتی برابر و حدود  میلیون نفر،  20یلیون نفر دارند. در بین 
ــالانه  ــد س ــد رش ــانگهاي با درص ــد جمعیت را دارا  3/3دهلی نو و ش ــد، بالاترین میزان رش درص

میلیون نفري جهان در  10-20شــود تعداد شــهرهاي جهانی باشــند. همانگونه که ملاحظه میمی
اند میلیون نفر را در بر گرفته 15معیتی حدود و داکا ج شهر است. بین این شهرها پکن 16حدود 

                                                 
1 Kearney 
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سالانه شد  صد ر صد دارند.  3-4اي حدود و در شهر جهانی پکن، داکا، لاگوس، گوانگ زو و  5در
توان گفت رشـد جمعیتی بسـیار بالایی درصـد دارند که می 3-4شـین زن رشـد جمعیتی حدود 

شهري و برنامه ریزي دقیق و کارآم ستلزم مدیریت  ست که م صد ا سه ارقام در ست. از مقای دي ا
سالانۀ جمعیتی شهرهاي جهانی در کشورهاي نیمه پیرامونی و هسته، می ري گیتوان نتیجهرشد 

شـان در حال افزایش اسـت، در کرد که، شـهرهاي کشـورهاي پیرامونی با سـرعت بالایی جمعیت
   کنند.که شهرهاي کشورهاي هسته، رشد جمعیتی کندتري را تجربه میصورتی
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2010ها در سال توزیع تعداد و درصد شهرهاي جهانی برحسب کشورها و قاره ):1(جدول  
 درصد تعداد اسامی شهرها نام قاره

 آسیا

، هونگ کنگ، پکن، گوانگ زو، شین زن، چونگ (ژاپن)اوزاکا  توکیو،
کینگ، تایپی، شانگهاي (چین)، سنگاپور (سنگاپور)، سئول (کره 
جنوبی)، دبی (امارات متحده عربی)، بانکوك (تایلند)، استانبول 
(ترکیه)، دهلی نو، کلکته ، بنگلور، بمبئی (هند)، کوالالامپور (مالزي)، 

(فیلیپین)، جاکارتا (اندونزي)، مانیل  )،فلسطین اشغالیآویو (تل
 مین (ویتنام)، داکا (بنگلادش) کراچی (پاکستان)، هوشی

25 5/38 

 اروپا

لندن (انگلستان)، پاریس (فرانسه)، بروکسل (بلژیک)، برلین، مانش 
(آلمان)، بارسلونا، مادرید (اسپانیا)، وین (اتریش)، استکهلم (سوئد)، 
زوریخ (سوئیس)، مسکو (روسیه)، میلان، رم (ایتالیا)، آمستردام 

 (هلند)، کپنهاگ (دانمارك)، دوبلین (ایرلند) 

18 7/27 

 آفریقا
، ژوهانسبورگ (آفریقاي جنوبی)، نایروبی (کنیا)، لاگوس قاهره (مصر)

 (نیجریه)
4 2/6 

 آمریکا

آنجلس، هاستون، بوستون، سانفرانسیسکو، نیویورك، شیکاگو، لوس
آتلانتا، میامی، واشنگتن (ایالات متحده)، تورونتو، مونترال، (کانادا)، 

و، ژانیرآیرس (آرژانتین)، مکزیکوستی (مکزیک)، ریو دو بوئنوس
 سائوپولو (برزیل)، بوگوتا (کلمبیا)، کاراکاس (ونزوئلا)

17 1/26 

 5/1 1 سیدنی (استرالیا) استرالیا
 100 65 جمع

Source: Kearney, 2010 
 

 2010ها، شهرها و شهرهاي جهانی در سال ): توزیع تعداد و درصد تعداد جمعیت در قاره2جدول(

 نام قاره
 جمعیت شهرها جمعیت

شهرهاي جمعیت 
 جهانی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 6/52 283563000 4/44 1847733 4/60 4164252000 آسیا
 0/12 64648526 7/72 536611 7/10 738200000 اروپا

 3/5 28819000 2/39 400651 8/14 1022234000 آفریقا
 2/29 157589000 80 747727 6/13 934611000 آمریکا
 8/0 4479000 7/70 25857 5/0 36593000 استرالیا

 100 539098526 6/51 3558578 100 6895890000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index
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میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با بیش از  ):3(جدول
)2010-2005( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 
 (میلیون نفر)

رشد سالانه جمعیت 
2010-2005 

 شهرهاي
 20با بیش از  

 میلیون جمعیت

 7/0 36933 توکیو
 3/3 21935 دهلی نو

 5/1 20142 مکزیکوستی
 3/1 20104 نیویورك
 4/1 19649 سائوپولو
 3/3 19554 شانگهاي
 7/1 19422 بمبئی

 شهرهاي
 20تا  10 با

 میلیون جمعیت

 0/4 15000 پکن
 4/3 14930 داکا

 8/0 14283 کلکته
 8/2 13500 کراچی

 2/1 13370 بوئنوس آیرس
 3/1 13223 آنجلسلوس

 9/0 11867 ریو دو ژانیرو
 6/1 11654 مانیل
 3/1 11472 مسکو
 3/0 11430 اوزاکا
 9/0 11031 قاهره

 3/2 10953 استانبول
 0/4 10788 لاگوس
 8/0 10516 پاریس

 5/3 10486 گوانگ زو
 0/4 10222 شین زن

 -- 352464000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
 

انی با جمعیت کمتر از ) تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جه4در جدول شماره (
میلیون  5-10شهر جهانی  15شود، حدود میلیون نفر گزارش شده است. همچنانکه ملاحظه می 10

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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میلیون)،  7/9کینگ با (نفري در جهان وجود دارد. در این دسته شهرهایی چون سئول و چونگ
میلیون)،  5ر (میلیون) نفر، داراي بیشترین جمعیت هستند و شهرهاي سنگاپو 6/9جاکارتا با (

باشند. بیشترین درصد رشد سالانه میلیون) داراي کمترین جمعیت می 5/5تورنتو و بارسلونا (
 6/3درصد) و سنگاپور ( 5/3مین (درصد)، هوشی 1/4جمعیت شهري مربوط به شهرهاي بنگلور (

بوستون، میلیون نفر، آتلانتا، هاستون،  5تا  1درصد) است. همچنین در بین شهرهاي با جمعیت 
شود، میلیون نفر دارند. در این جدول همچنانکه ملاحظه می 5/4واشنگتن و سیدنی جمعیتی بین 

 میلیون نفر هستند. 1شهرهاي فرانکفورت و جنوا تنها شهرهاي جهانی با جمعیت زیر 

 
میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با کمتر از  ):4(جدول

)2010-2005( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 
 (میلیون نفر)

رشد سالانه جمعیت 
2010-2005 

 بین
 10تا  5

 میلیون نفر

 -2/0 9751 سئول
 5/2 9732 چونگ کینگ

 4/1 9630 جاکارتا
 4/1 9545 شیکاگو
 9/0 8923 لندن
 9/2 8502 بوگوتا
 1/4 8275 بنگلور
 6/2 8213 بانکوك

 7/0 7053 هونگ کنگ
 7/2 6405 مادرید

 5/3 6189 مینهوشی
 7/1 5971 میامی
 5/1 5488 بارسلونا
 7/1 5485 تورونتو
 6/3 5086 سنگاپور

 بین
5تا  1  

 میلیون نفر

 3/2 4875 آتلانتا
 9/1 4785 هاستون
 6/1 4772 بوستون
 6/1 4634 واشنگتن
 0/1 4479 سیدنی
 1/1 3808 مونترال

 8/2 3763 ژوهانسبورگ
 5/1 3681 سانفرانسیسکو

 3/0 3450 برلین
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 بین
5تا  1  

 میلیون نفر
 (ادامه)

 9/1 3319 آویوتل
 -2/0 3306 رم

 9/3 3237 نایروبی
 6/1 3176 کاراکاس
 -2/0 2916 میلان
 1/0 2654 تایپی

 8/0 1933 بروکسل
 7/7 1835 دبی
 8/0 1708 وین

 6/1 1524 کوالالامپور
 7/1 1360 استکهلم
 5/1 1350 مانش

 1/1 1192 کوپنهاگ
 9/0 1183 زوریخ
 2/1 1102 دوبلین

 5/0 1049 آمستردام

 میلیون نفر 1کمتر از 
 0/1 687755 فرانکفورت

 3/0 607771 جنوا
 -- 186634526 جمع

Source: United Nation Population Division, (2012), “World 
Population Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
میلیون  10درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با بیش از ) تعداد و 5در جدول شماره (

شود، که ملاحظه میپیش بینی شده است. همچنان 2020-2025هاي نفر جمعیت براي سال
توان گفت در آن رسد که میمیلیون نفر می 6/38به حدود  2025جمعیت شهر توکیو تا سال 

ترین شهر جهان خواهد بود. شهرهاي شانگهاي، داکا، کراچی و بمبئی از رشد زمان پرجمعیت
معیت، میلیون نفر ج 20تا  10العاده جمعیتی برخوردار خواهند بود. در بین شهرهاي با فوق

درصد، داراي رشد  5/2 – 5/3شهرهاي لاگوس، کلکته، مانیل و بنگلور با رشد سالانه جمعیتی بین 
جمعیتی بسیار بالایی هستند. اما شهرهاي اوزاکا در ژاپن و مسکو در روسیه، رشد جمعیتی نزدیک 

 به صفر را تجربه خواهند کرد.

http://esa.un.org/unpd/wpp/index
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 10ت در شهرهاي جهانی با بیش از پیش بینی تعداد و درصد رشد سالانه جمعی ):5( جدول
 )2020-2025میلیون نفر (

 2020-2025جمعیت  سالانه رشد تعداد جمعیت (میلیون نفر) نام شهر طبقات جمعیتی

 شهرهاي
 با بیش از

 میلیون 20
 جمعیت

 0/0 38661 توکیو
 4/2 32935 دهلی نو
 7/1 28404 شانگهاي
 3/2 26557 بمبئی

 1/1 24581 مکزیکوستی
 9/0 23572 نیویورك
 8/0 23175 سائوپولو

 7/2 22906 داکا
 7/1 22633 پکن

 6/2 20190 کراچی

 شهرهاي
 10با 

 میلیون 20تا 
 جمعیت

 6/3 18857 لاگوس
 4/2 18711 کلکته
 4/2 16278 مانیل

 0/1 15687 آنجلسلوس
 8/1 15545 شین زن

 9/0 15524 بوئنوس آیرس
 8/1 15474 گوانگ زو
 6/1 14897 استانبول
 1/2 14740 قاهره

 8/1 13627 چونگ کینگ
 9/0 13621 ریو دو ژانیرو

 5/2 13193 بنگلور
 0/2 12822 جاکارتا
 2/0 12576 مسکو
 8/0 12163 پاریس
 0/0 12031 اوزاکا

 1/1 11434 شیکاگو
 5/1 11369 بوگوتا

 8/1 11235 بانکوك
 9/0 10255 لندن

 -- 543653000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
 10بینی تعداد و درصد رشد سالانۀ جمعیت شهرهاي جهانی کمتر از ) پیش6جدول شماره (

  10تا 5دهد. از شهرهاي جهانی با جمعیت بین نشان می 2020-2025هاي میلیون نفر را در سال

http://esa.un.org/unpd/wpp/index
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میلیون نفر داراي کمترین رشد جمعیتی (رشد صفر) و شهر  10میلیون نفر، شهر سئول با حدود 
دهد که مقامات درصد رشد سالانۀ جمعیتی است. مطالعات نشان می 5/4کنیا داراي  نایروبی در

اند با مدیریت شهري بسیار مؤثر، رشد جمعیت شهر سئول را کنترل و مدیریت اي توانستهکره
ترین شهرهاي جهانی در قاره آفریقا است. بقیه که شهر نایروبی یکی از پرمعضلکنند، در حالی

 درصد دارند.1تقریباً رشد متعارفی نزدیک به شهرهاي جهانی 

 
میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با کمتر از  ):6( جدول

)2025-2020( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 

 (میلیون نفر)
 رشد جمعیت

 2025-2020 

 بین
 10تا  5

 میلیون نفر

 0/0 9867 سئول
 6/2 9699 مینهوشی

 9/0 8160 هونگ کنگ
 9/0 8098 مادرید
 2/1 7255 میامی
 9/0 6511 بارسلونا
 2/1 6682 تورونتو
 5/4 6143 نایروبی
 2/1 5971 آتلانتا

 2/1 5854 هاستون
 2/1 5834 بوستون
 7/0 5801 سنگاپور
 2/1 5670 واشنگتن
 5/1 5646 سیدنی

 بین
5تا  1  

 میلیون نفر

 4/1 4732 ژوهانسبورگ
 3/1 4628 مونترال

 3/1 4531 سانفرانسیسکو
 4/1 4295 آویوتل

 6/1 4169 کاراکاس
 5/0 3669 برلین
 7/0 3538 رم

 0/2 3310 تایپی
 1/2 3484 دبی
 7/0 3129 میلان

 3/2 2192 کوالالامپور
 7/0 2166 بروکسل

 0/1 1943 وین
 2/1 1695 استکهلم
 6/0 1511 مانش
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 بین
5تا  1  

 میلیون نفر
 (ادامه)

 0/1 1397 کوپنهاگ
 0/1 1374 زوریخ
 9/1 1476 دوبلین

 0/1 1212 آمستردام

 میلیون نفر 1کمتر از 
 -- -- فرانکفورت

 -- -- جنوا
 -- 151642000 جمع

Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
دهد، هاي شهرهاي جهانی، حجم بالاي مهاجران خارجی است. مطالعات نشان میکی از مشخصی

ل اي از عوامکنند. مجموعهصورت تصادفی انتخاب نمیرا بهالمللی کشور مقصدشان مهاجران بین
شود آنها به نقاط شهري خاصی مهاجرت کنند. اقتصادي، اجتماعی، زبانی و دلایل دیگري باعث می

المللی در رابطه با شهرهاي جهانی، مسیر جابجائی نیروهاي متخصص و هاي بینبررسی مهاجرت
شهرهاي جهانی برحسب  7به ما نشان دهد. در جدول  تواندتحصیلکرده را در سطح جهان می

شهر جهانی در ایالات  7شود، اند. همچنانکه ملاحظه میبندي شدهتعداد مهاجران خارجی طبقه
کنگ، جده و ریاض میلیون نفر مهاجر خارجی دارند. سپس شهرهاي دبی، هنگ 1متحده بیش از 

جدول ذیل، ردیف دوم شهرهاي جهانی با حدود بیشترین حجم مهاجران خارجی را دارا هستند. در 
شهر در  6گردد، اند. همچنانکه ملاحظه میمیلیون مهاجر خارجی نشان داده شده 1هزار تا  500

شهر جهانی در ایالات  28ایالات متحده داراي جمعیت این تعداد مهاجر خارجی هستند. همچنین 
 ت.هزار مهاجر خارجی اس 500تا  100متحده داراي بین 

  

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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 2007رتبه بندي شهرهاي جهانی بر اساس تعداد جمعیت مهاجران خارجی در سال ): 7( جدول

رتبه بندي بر اساس 
تعداد جمعیت 

 مهاجران خارجی
 نام شهرها و کشور

میلیون و  1شهرهاي با 
 بیشتر مهاجر خارجی

شیکاگو، دالاس، هاستون، لوس انجلس، میامی، نیویورك، واشنگتن (ایالات 
متحده آمریکا)، دبی (امارات متحده عربی)، هنگ کنگ (چین)، جده، ریاض 
(عربستان سعودي)، لندن (انگلستان)، ملبورن، سیدنی (استرالیا)، مسکو 

 (روسیه)، پاریس (فرانسه)، سنگاپور (سنگاپور)، تورنتو (کانادا) 
هزار  500شهرهاي با 

میلیون مهاجر  1تا 
 خارجی

آتلانتا، بوستون، فینیکس، ریورساید، سن دیگو، سن خوزه (ایالات متحده 
آمریکا)، بوئنوس آیرس (آرژانتین)، مونترال، وانکور (کانادا)، سن پطرزبورگ 

 ) فلسطین اشغالی(روسیه)، تلاویو (

تا  100شهرهاي با 
هزار مهاجر  500

 خارجی

آکرا (غنا)، امان (اردن)، آمستردام (هلند)، آتن (یونان)، اوکلند (نیوزیلند)، 
سن مارکوس، بالتیمور، بریجپورت، شارلوت، کلیولند، کلمبوس، دنور، -آستین

دیترویت، فرزنو، هارتفورد، هونولولو، کانزاس سیتی، لاس وگاس، مینیاپولیس. 
ئیس، یدنس، ساکرامنتو، ساینت لوسنت. پل، اورلاندو، فیلادلفیا، پورتلند، پروو

سن آنتونیو، سان خوان، سیاتل، تمپا، توسان (ایالات متحده)، بارسلونا، مادرید 
(اسپانیا)، برلین، کلن، فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ (آلمان)، برن، زوریخ 
(سویس)، بیرمنگام، منچستر (انگلستان)، بریزبن، پرت (استرالیا)، بروکسل 

ادمونتن، اتاوا (کانادا)، کاراکاس (ونزوئلا)، کپنهاگ  (بلژیک)، کلگري،
ن فلسطی(دانمارك)، دوبلین (ایرلند)، استانبول (ترکیه)، بیت المقدس (

)، ژوهانسبورگ (آفریقاي جنوبی)، کراچی (پاکستان)، کیف (اوکراین)، اشغالی
 لیسبون (پرتقال)، لیون، مارسی (فرانسه)، مکه (عربستان سعودي)، میلان، رم
(ایتالیا)، مسقط (عمان)، ناگویا، اوزاکا، توکیو (ژاپن)، ریودوژانیرو، سائوپولو 
(برزیل)، سئول (کره جنوبی)، استکهلم (سوئد)، تایپه (تایوان)، تفلیس 

 (گرجستان)، وین (اتریش)، 
Source: MPI, http://www.migrationpolicy.org/about/work-mpi  

 گیري نتیجه

گیري داند که در طی آن وابستگی متقابل جهانی و شکلرا فرایندي میساسن، جهانی شدن 
ها و یابد. در این فرایند فشارهاي رقابتی میان نهادها، شهرها، منطقهنهادهاي جهانی افزایش می

ی اي با اقتصاد جهانیابد. او شهر جهانی را مرکز پیوند اقتصادهاي ملی و منطقهکشورها افزایش می
داند. بنابراین خدماتی و صنعتی می هاي مبتنی بر اقتصاد پیشرفتۀنوآوري در فعالیت و محیطی براي

بندي شبکۀ شهرهاي جهانی در گروه آلفا قرار دارد، که در واقع شهر جهانی شهري است که در رده
نبض اقتصاد جهانی و هدایت و فرماندهی شبکۀ شهرهاي جهانی را در دست دارند و به گفتۀ ساسن 

شوند. بنابراین، از نظر هاي مرکزي فرماندهی و اتصال با اقتصاد جهانی محسوب میوان مکانعنبه
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ا قرار هکه یک شهر در فضاي جریان رنه شورت، تیلور و کاستلز، زمانینظریه پردازانی همچون جان
یقت قپردازد، در حآفرینی میعنوان یک گره در شبکه به نقششود و بهگیرد و وارد شبکه میمی

 ). 90-91: 1388(صرافی و همکاران،  گذاردبه مرحلۀ شهر جهانی قدم می
این مقاله، یکی از اولین کارهاي جمعیت شناسی، در زمینه تحلیل جمعیت شناسی شهرهاي 

توان گفت، جمعیت شناسی شهرهاي جهانی هنوز در مرحله اولیه است. تا آنجا جهانی است و می
هاي شهرهاي جهانی از جمله، داده است، برخی از مهمترین مشخصههاي موجود اجازه که داده

المللی مورد نگري جمعیت آنها، حجم مهاجران بینتعداد جمعیت، رشد سالانه جمعیت، آینده
 اند.بررسی قرار گرفته

هاي اصلی دهد که حجم بالا، تراکم، تمرکز و تنوع جمعیتی از مشخصهاین مطالعه نشان می 
ي جهانی است. نزدیک به نیم میلیارد از جمعیت جهان در شهرهاي جهانی زیست جمعیتی شهرها

درصد در شهرهاي  2/29درصد از این نیم میلیارد در شهرهاي جهانی آسیایی و  53کنند. حدود می
کنند. اگر رشد جمعیتی شهرهاي جهانی در اروپا و آمریکا آرام و با شیب جهانی آمریکا زندگی می

اغلب شهرهاي جهانی در آسیا از آهنگ رشد جمعیتی بالایی برخوردار هستند که کند است، اما 
هاي علاوه بر اینکه این رشد ناشی از رشد داخلی جمعیتی این مناطق است، به سبب مهاجرت

المللی نقش قابل توجهی در افزایش حجم رشد داخلی و رشد طبیعی آنهاست. مهاجران بین
 ارد.جمعیت شهرهاي جهانی آسیایی د

یکی از موضوعات مهم که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بررسی وضعیت مهاجران خارجی 
بندي شهرهاي جهانی بر اساس حجم مهاجران خارجی بود. شهرهاي جهانی واقع در ایالات و رتبه

ربی، ع متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و برخی از کشورهاي عربی از جمله عربستان و امارات متحده
اند، البته ماهیت و اهداف مهاجرپذیري در هر یک از این پذیراي بیشترین مهاجران خارجی بوده

 کشورها متفاوت است. 
آمریکا و کانادا از جمله کشورهاي مهاجرپذیر دنیا هستند که از رویکرد چند فرهنگی و دیگ 

عربی از مهاجران خارجی کنند، اما کشورهاي جوشان، براي پذیرش مهاجران خارجی پیروي می
کنند. این مقاله پیش درآمدي براي تحلیل دموگرافیک عنوان کارگران مهمان و موقت استفاده میبه

پردازي در این زمینه است و تلاش خواهد هاي اولیه ایدهشهرهاي جهانی است که هنوز در نطفه
شغلی و خانواده این  کرد در داخل بعدي از ابعاد دیگر جمعیت شناسی همچون ساختار سنی،

 شهرها مورد تجزیه و تحلیل بیشتري قرار گیرند.
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طلاق در استان خراسان  رشد ازدواج و زانیم ینیبشیپ
 *یبه کمک شبکه عصب یجنوب

 
 ،1کوروشیزهره ن

 ،2کوروشیطاهره ن 
 3مهرآور رضایعل

 چکیده
 ينهیدر زم ايمنطقه ای یمل يازهاین یابیمختلف از جمله ارز هاينهیدر زم تیجمع هايینبیشیپ

 يازهایشناخت ن ایو  يشهر هايگاهمدارس، پزشکان، پرستاران، سکونت ها،معلم د،یمشاغل جد
 ن،ی. بنابراشوندیواقع م دیارائه شود، مف خدماتی هابه آن دیکه با يشمار افراد ییغذا

 هستند. امروزه ندهیآ ازیاست که مورد ن هاییینبیشیشروع پ ينقطه تیجمع هايینبیشیپ
. ودشیبه صورت گسترده در علوم مختلف مورد استفاده واقع م یزمان هاييسر لیو تحل هیتجز

 يامر یلیو تحل کیکلاس هايبا استفاده از روش  دهیچیپ هايستمیرفتار در س ینبیشیپ ،یاز طرف
 هایییژگیکه از و کیرکلاسیغ هايروش نرویاز ا رسد،یبه نظر م رممکنیموارد غ یو در برخ ردشوا

 است هاییاز روش یکی ،یعصب هاي. شبکهشودیبرخوردار هستند، استفاده م يهمچون هوشمند
. ردگییمورد استفاده قرار م ینبیشیو پ بنديشناخت الگو، خوشه ،يمانند الگوساز یکه در مسائل

 لیاز جمله، تولد، وفات، ازدواج و طلاق دخ یاتیچهارگانه ح عیوقا تیجمع ینبیشیامر پ رد
فاده با است یزمان يسر يهاداده لیو تحل هیشده با استفاده از تجز یمقاله سع نیهستند، که در ا

و  سازيکرده و به  مدل یبررس ریاخ هايازدواج و طلاق را در سال زانیم یعصب هاياز شبکه
 .میبپرداز یآت يدر سالها یدر استان خراسان جنوب زانیم نیا ینبیشیپ
 

ستان ا ،یاتیآمار ح ،یشبکه عصب ،ینبیشیرشد طلاق، پ نرخ رشد ازدواج، نرخ واژگان کلیدي:
 .یخراسان جنوب

 
  

                                                 
 "بررسی و تحلیل آمارهاي وقایع حیاتی در استان خراسان جنوبی"برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان * 

 nikooravesh@birjandut.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند و نویسنده مسئول:  1
 هاي هوشمندسیستم -کارشناس ارشد علوم کامپیوتر 2
 وريمدیریت سیستم و بهره-کارشناس ارشد صنایع 3
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 مقدمه 
ینم یمصنوع یعصب هايبر شبکه یمبن یمحاسبات هايسال از تولد روش 50از  شیگرچه هنوز ب

 يرپذیو انعطاف يهوشمند ،يهمچون پردازش مواز هایییژگیو لدلی به هاشبکه نیلکن ا گذرد،
و  نیتخم ،سازيمدل ،بنديشناخت الگو، خوشه لیاز قب دهیچیدر مسائل پ يرگیچشم گاهیجا

 يساختار ،يتوپولوژ هاياز جنبه یعصب هايخود باز کرده است. شبکه يبرا ینبیشیو پ ییشناسا
عملکرد  یخاص يدر کاربردها کیو هر  شوندیم میتقس یبه انواع مختلف يریادگی هايو روش
ز ا یکیپرسپترون با روش انتشار وارون  هیچندلا ی. شبکه عصبدهندیاز خود نشان م یمناسب
در صورت  MLPاثبات شده شبکه  ياست، که در مباحث نظر يکاربرد هايشبکه نیمهمتر

هیرا مدل کرده و شب یرخطیغ ستمیقادر است هر گونه س ،یساختار مناسب داخل حیانتخاب صح
حل مسائل  يهوشمند برا يکه در رده روشها یبعص هايمقاله به کمک شبکه نیکند. در ا سازي
انجام  ياز پژوهشها ی. برخشودیپرداخته م یزمان يهایدر سر ندهیآ ینبیشیبه پ رند،گییقرار م
 . راندیبه شرح ز یعصب هايو شبکه یزمان يها يسر ت،یتا در بحث جمع 1335شده 

 هاييرا بر اساس سرشمار رانیسالمندان در ا شناسیتی) جمع1386( یو شمس قهفرخ یرزائیم
 تیجمع تیوضع یطرح پژوهش کی ی) ط1388(يمورد مطالعه قرار دادند. شکور 1385 هايسال

در  عیقرار داد و تسر یاجمال یمورد بررس يکشور یرا از منظر تعهدات صندوق بازنشستگ رانیا
 شنهادیرا پ هیلا ندچ یبازنشستگ ستمیاستقرار س تایو نها یبازنشستگ ستمیس يهاپارامتر لیتعد

وس نف يسرشمار جینتا ،یفیتوص يآمارها لیاز قب ياز منابع آمار يرگی) با بهره1388(ینمود. زمان
 نیسرزم شیآما يزریدر برنامه تیبه مطالعه جمع یاستان هايو مسکن، با تمرکز بر مهاجرت

 يکردی) با رو1391(گرانیو د يپرداخت. محمود یبه توسعه متوازن در سطح مل یابیجهت دست
موثر بر آن،  يو اقتصاد یاجتماع يرهایبر اساس متغ تیرشد جمع يراهبرد ریمتغ ،ايرشته انیم

ارانهیقانون هدفمند کردن  ياجرا ریتاث ،یادامه روند کنون یعنی ،ياقتصاد يویدر قالب سه سنار
شیپ 1404و تا افق  يالگوساز نگلهارت،یا هیبر نظر مبتنی ،1404 اندازچشم افاهد قیو تحق ها
روند کاهنده  ت،یرشد جمع ،ياقتصاد يوهایاز سنار کی هر در که دادند نشان هاکردند. آن ینبی

 دیتائ يفراماد هايارزش زشیرا درباره خ یو تحول فرهنگ ينوساز هیرا ادامه خواهد داد که نظر
 . کندیم

 یعصب هاياز شبکه ياقتصاد هايداده یزمان هاييسر ینبیشی) جهت پ1381(یاسکوئ ياصغر
 یعصب هايشبکه يریادگیمختلف  هايروش ،ياستفاده کرده است و رابطه عوامل مختلف ساختار

 سهی) به مقا1391(گرانیمنفرد و د قتیقرار داد. حق یو بررس یابیمورد ارز ،ینبیشیپ ندیرا در فرا
دل م سه هاشاخص سهام پرداختند، آن متیق ینبیشیدر پ یزمان يو سر یشبکه عصب هايمدل
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) به مدل2014(گرانیو د يرا مورد مطالعه قرار دادند. شار یزمان يمدل سر کیو  یشبکه عصب
 یعصب هايبر اساس شبکه يتعداد زائران وارد شده به کشور عربستان صعود ینبیشیو پ سازي

و با استفاده از  یعصب هايبه کمک شبکه زی) ن2008( اکنسکویپرداختند. د نیزیتوسط روش ب
 قرار داد. یمنظم را مورد بررس یزمان هاييسر NARXروش 

 

 ازیمورد ن فیو تعار میمفاه
 یاتیرا در مورد آمار ح یفی. ابتدا تعارمپردازییم ازیمورد ن میو مفاه فیتعار انیبخش به ب نیا در

 میخواه ینبیشیآنها در مساله پ يهوشمند و کاربردها يستمهایو س یابیو سپس به مباحث درون
 پرداخت. 

مرتبط به  هايیژگیفرد و و کی یدر طول زندگ یاتیح عیآمار درباره وقا آوريجمع ،یاتیح آمار
 تیرا درباره جمع یاطاعات مهم و اساس ،یاتی. آمار حگرددیرا شامل م ربطیفرد و افراد ذ ع،یوقا

و  گهستندکه به مر یعیوقا یاتیح عیوقا ،ياهداف آمار ي. برادهدیقرار م اریکشور در اخت کی
و مرگ  یبه زندگ یاتیح عی. ثبت وقاشوندمی مربوط هاآن یثبت گاهجای و هاافراد و خانواده یزندگ

 یعیدوگانه، وقا عی. وقاگرددیم ینیجن هايزنده، مرگ و مرگ يو شامل: تولدها شودیمربوط م
از  یکی یندگدر ز گریبار د توانندیو نم دهندیدو فرد رخ م یهستند که به طور همزمان در زندگ

بت شده، ث یستی: ازدواج، همزعیوقا نی. افتندیاو اتفاق ب تیدر وضع یقبل رییدو فرد بدون تغ نیا
 عیوقا ا،تیگردند. نها-یثبت شده و فسخ ازدواج را شامل م یستیهمز ،یمتارکه، طلاق، انحلال قانون

 تیمشروع ،یخواندگ زندو شامل: فر رندگییهستند که اولاد را در برم یعیوقا ،يعمود یخانوادگ
 يبرا دیاز هر واقعه که اطلاعات مربوط به آن با ی. فهرستگردندیشناختن آن م تیو به رسم

 :اندآورده شده نییدر پا مایآن، مستق يبرا يشنهادیپ فیگردند و تعر آوريجمع یاتیاهداف آمار ح

 

 یاتیآمار ح ینبیشیپ تیاهم
حائز  اریآنها بس ندهیآ تیوضع ینبیشیو پ یدارند بررس یاتیح يکه آمارها ییتوجه با کاربردها با

 یزمان هايکشور در بازه کی تیجمع هايیژگیاست. کسب دانش درباره اندازه و و تیاهم
 یاتیآگاهانه است. آمار ح هاييرگیمیو تصم ياقتصاد ،یاجتماع يزیر-برنامه ازنیشیمشخص، پ

 يو اقتصاد یاجتماع هايبرنامه یابارزی و هاهدف نییتع براي هاآن يبعد يرهایو تفس هالیحلو ت
 یشناخت تیمهم جمع هايو سنجش شاخص تیمداخلات سلامت، جمع هايبرنامه شیاز جمله پا

زادان نو ریدر هنگام تولد و نرخ مرگ و م یزندگ دیهمچون: ام یزندگ تیفیک ای یدر سطوح زندگ
 هايبرنامه یابیو ارز شیپا ،يزیر-برنامه يبرا نیهمچن ،یاتیهستند. آمار ح يرورض یهمگ
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آموزش،  ه،یتغذ ه،یاول یبهداشت هايهمچون: برنامه مراقبت هاییگوناگون، ارزشمند هستند؛ برنامه
 هانیتخم هیاز ته توانیم یاتیآمار ح یشناخت تیجمع يکاربردها انی. در مرهیو غ یمسکن عموم

نام  ینرخ ازدواج و ساخت جداول زندگ ،يبارور ر،یمطالعه مرگ و م ،یتیجمع هايینبیشیو پ
 برد.

 آمار آوريجمع منابع
و به جمع شوندیاست که از ثبت احوال استخراج م یاتیح عیاسناد وقا ،یاتیآمار ح یمنبع اصل 

 يکه در چارچوب مرزها گرددیمربوطه اطلاق م یاتیح عیمستمر اطلاعات درباره همه وقا آوري
 .دهندیرخ م يکاملا مشخص در کشور هیناح ایکشور  کی
 یابیارز يخانوارها هم، برا قیعم يو سرشمار یتیجمع هاييمانند: سرشمار یلیمنابع آمار تکم 

تیجمع هايهیاطلاعات درمورد رو آوريجمع و هابه آن دنیثبت احوال و غنا بخش هايداده
یم لتکمی را احوال ثبت از آمده بدست اطلاعات که انداستفاده شده یکیدمولوژیو اپ شناختی

 .کنند
که به  ریو مرگ وم يخاص درباره بارور هاییشامل پرسش یاتیدرون نظام آمار ح گرید منابع

ثبت نمونه و  یاتینمونه خانوار، اسناد ح هايسرشماري اند،اضافه شده یتیجمع هاييسرشمار
 هايکیبه همراه استفاده از تکن یمنابع اطلاعات نیاستفاده از ا قی. از طرگردندیم یاسناد بهداشت

 اریرا در اخت یخاص يآمار هايکشورها شاخص یبرخ ،شناسیتیجمع هاينیتخم میرمستقیغ
 ینیگزیجا چیحال، ه نیلازمند. با ا یمخصوصا در سطح مل يزریمقاصد برنامه براي که اندگرفته

 . ندارد وجود هابر اساس ثبت احوال آن یاتیح عیوجود اطلاعات مستمر در مورد وقا يبرا

استخراج  يبرا آلیدهیمنبع ا نیا رایز شوند،یاز نظام ثبت احوال گرفته م حایترج یاتیح آمار
 یاستخراج یاتیاست. به علاوه، آمار ح یاتیح عوقای درباره مستمر و موقعجامع، به ق،یاطلاعات دق

 تمایتقس نیاز کوچکتر انهیسال يآمار انیجر توانندی) متیاز نظام ثبت احوال و (دفاتر ثبت جمع
 وقتی. سازد فراهم را هاآن تواندینم ،ايداده ينظام گردآور چیکه ه رندیثبت احوال را در برگ

 کیکشورها ممکن است مجبور شوند به  یناقص است، بعض ایثبت احوال وجود ندارد  يورود
 تؤالاس قیلازم را از طر یاتیمطالعه نمونه خانوار متوسل شوند تا آمار ح ای یتیجمع يسرشمار
و ازدواج  ریمرگ و م ،يبارور يبزنند. آمارها نیو ازدواج تخم ریمرگ و م ،باروري درباره نگرگذشته

مورد  یاتیکشورها، آمار ح یکرد. در برخ آورينمونه ثبت، جمع ینواح سیکن است با تاسرا مم
 يها-نیتخم میرمستقیاطلاعات به همراه کاربرد فنون غ گریمنابع، د نیبه ا يزریبرنامه يبرا ازین

 یبررس ،یتیجمع هاييشود که هرچند سرشمار دیتاک دیوابسته هستند. با یشناخت تیجمع
 ،ینیجن ریمرگ و م ر،یمرگ و م ،ياز سطوح بارور ینتخمی است ممکن هاثبت نمونه و هانمونه
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فوت به دست دهند،  لیبه دل ریمرگ و م عیاز وقا ینیازدواج و طلاق و در مورد نمونه ثبت، تخم
را درباره  یاتیجزئ نیچن توانندیچرا که نم ستند،ینظام ثبت احوال ن يبرا ینیگزجای هاآن کنیو ل

ه از شد دیتول یاتیآمار ح يایاز مزا یکیارائه دهند.    یهمگان یمنظم سالانه و با پوشش هايبازه
از ثبت احوال  یکاف هايکوچک است. داده یتیجمع هايو گروه ییایثبت احوال، پوشش جغراف

جزا م يرا دارند که برآوردها تیظرف نیبرخودارند هم ا یاز پوشش در سطح مل ییکه از سطح بالا
و  ايمنطقه يزریبرنامه يرا برا ياطلاعات ارزشمند نیرا ممکن سازند. بنابرا ايدر سطوح منطقه

 یاجتماع تینو ام یبهداشت هايهمچون آموزش، مراقبت هاییاختصاص درست منابع در حوزه
 فراهم آورند. يدر سطح مناسب ادار

استخراج شده از ثبت احوال  یاتیباشد، آمار ح یمستمرو دائم ،یکه ثبت احوال، همگان یمادام
 یابیارز يبرا یاطلاعات نیحاصل از فوت است. چن رینشانگر اطلاعات درباره مرگ و م یتنها منبع مل

ارزشمند  یمداخلات مناسب بهداشت يبرا يزریو برنامه تیجمع کیسلامت  تیوضع شیو پا
يماریب وعیزودهنگام نسبت به روند ش يدید تواندمی علت، اساس بر هاهستند. ثبت به موقع فوت

قابل  هايو مداخله کمک کند. داده يریشگیپ يراهبردها یبه طراح جهیبه دست دهد و در نت ها
در  یعیسر يکنند تا هشدارها-یامکان را فراهم م نیاستناد و به موقع درباره علت مرگ هم ا

 ينادر داده شوند. اطلاعات مربوط به الگوها ايهيماریدرباره مرگ در اثر ب یعموم داشتحوزه به
به مداخله  ازینشان دهند که ن یمرگ ممکن است به مقامات بهداشت هاينامعمول مرگ و علت

 است. 

 

 روند رشد  ینیب شیپ
می ثبت را هاکه داده یو فرم یاتیح هاياست. داده يهر برنامه آمار تیموفق دیکل يزریبرنامه

 يپردازش شود. فارغ از روش پردازش، آمار گردآور تواندیکه م کندیم نییرا تع ينوع آمار کند
 ترو کامل ترقدقی اندشده استنتاج هاآمار از آن نیکه ا هاییاز داده توانندیشده نم بنديو جدول

 .باشند
اربران ک ازیکه اطلاعات مورد ن نیا نی. تضمردیهدف را در نظر بگ نیچند دیبا يپردازش آمار برنامه

ضرورت دارد  ست،یهمه کاربران ممکن ن يازهایکه پاسخ به ن ییشوند. از آنجا آوريجمع یاصل
امر دانسته شود. و  نمهمتری هاتحقق همه آن يکاربران مشخص شوند و تلاش برا هايتیکه اولو

سال  کیدر  يبرنامه آمار کیانجام  يتدارکات برا رایبلند مدت لازم است ز يزریبرنامه نکهیا
 سال قبل زمان لازم دارد. نیمشخص معمولا از چند
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شیپ پردازند،یم ندهیآ تیدرباره جمع ینبیشیبه پ شناسانتیآن جمع قیرا که از طر يندیفرآ
) است. از ی(تصاعد حساب یاضیروش ر ینبیشیانجام پ ياز روشها یکی. ندگوییم تیجمع ینبی
 هاداده فتوصی اساس بر که کرد اشاره هاداده یابیو برون یابیبه کاربرد درون توانمی هاروش گرید

استفاده از  ریاخ يادامه روند رشد پرداخت. در سالها ینیب-شیبه پ توانیم یاضیفرمول ر کیبا 
بخش ابتدا به  نیشده است. ما در ا جیمختلف علوم را هاينهیاز زم ياریهوشمند در بس هايروش

و  تمثب يهایژگیها پرداخته و و-داده یابیو برون یابیو روش درون یاضیروش ر یاختصار به معرف
 . مکنییم انیآنها را ب یمنف

 

 یاضیر روش
 یطبق تصاعد حساب تیجمع راتییتغ شودیتصور م ،یبه کمک تصاعد حساب یاضیروش ر در

 توانیم ری. از فرمول زباشدیثابت م يسرشمار يطبق سالها تیدر تعداد جمع رییتغ یعنیاست 
 .افتیدر سال مورد نظر دست  تیجمع ینبیشیبه پ

)1( 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 
 

 نیفاصله ب   𝑛𝑛اول، يدر سرشمار تیجمع:   𝑝𝑝𝑡𝑡 دوم، يدر سرشمار تیجمع:  𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑛𝑛در آن  که

 است. تینرخ رشد سالانه جمع  𝑟𝑟 و يدو سرشمار
مرگ و  ،يچون بارور یدر واقع متأثر از عوامل ینبیشیپ يدر سال مورد نظر برا تیجمع حجم

است. از آن جا که اثر مجموعه  تیجمع یو جنس یمربوط به ساختار سن راتییمهاجرت و تغ ر،یم
 روش کاسته نیو دقت ا تیکرد از اهم یابیبا هم ارز کجایتوان به طور -یعوامل را به ندرت م نیا
ملا کا دیصورت به دست آمده باشد، با نیکه به ا يرشد زانیدر استفاده از م نیبنابرا. شودیم

 دراز مدت استفاده کرد. هايدر دوره ینبیشیپ ياز آن برا دینمود و هرگز نبا اطیاحت
عناصر  سازيمدل يبرا یتلاش چگونهیبه طور آشکار ه تیجمع ینبیشیپ یاضیر کردیرو در
 رود،یبه کار م تیروش در مورد کل جمع نیا ي. به طور عادردگییصورت نم تیجمع راتییتغ

 وجود ندارد. یتیجمع يگروهها ریز ینیب-شیپ ياما امکان کاربرد آن برا

 ایثابت  یمورد بررس تیدارد. چنان چه جمع یکم هايبه داده ازیساده و ن عیسر یاضیر روش
روش استفاده کرد. از  نیاز ا توانیم زیسن ن کیبه تفک تیجمع ینبیشیپ يشبه ثابت باشد، برا

 یاقب رییبدون تغ تیاست که در طول زمان ساختار جمع نیثابت ا تیمشخصه جمع يلحاظ نظر
و مهاجرت رخ  ریمرگ و م ،يروند بارور يزانهایدر م یبماند. به هر حال، در طول زمان نوسانات

 .گرددیم تیساختار جمع رییکه خود منجر به تغ دهدیم
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 هاداده یابیو برون یابیدرون روش
یاستفاده م یاضیاز توابع ر یابیدرون ياست و برا یشده متک يرگیبر نقاط اندازه يجبر یابیدرون
و با خطا مواجه  شودیانجام م یمورد نظر قطع دهیپد نیکه تخم کندیفرض م یابیدرون نی. اکند

ازهاند به کمک یابیدرون نیاست. ا یاحتمال ریغ یابیدرون کی يجبر یابیدرون نیبنابرا ست،ین
بدون خطا انجام  هايرگیاندازه نیو اگر فرض شود که ا شودیانجام م قیدق اينقطه هاييرگی

اندازه ریبا مقاد قاًیدق يبرآورد ریکه مقاد شودیم نییتع ايبه گونه یابدرونی تابع آنگاه اندگرفته
 یار مکاناز ساخت یابعتنها ت ياست و مقدار برآورد قیدق یابیگونه درون نیشده برابر شوند. ا يرگی

 وجود ندارد. یتصادف راتییاز تغ یمورد نظر است و در آن نشان ریمتغ
برآورد  يبرا یهمگان یابی. در درونشودیم میتقس یو محل یبر دو گروه همگان يجبر یابیدرون

از داده یاما در مدل محل شود،یشده استفاده م يرگیهمه نقاط اندازه هاينقاط مجهول از داده
روش  نی. در اشودیبرآورد مقدار نقطه مجهول استفاده نم يهمه نقاط برداشت شده برا هاي
کار ب یابیفاصله را دارند در درون نیکه تا نقطه مورد نظر کمتر ياست، تعداد نقاط محدود نممک

 یانیفاصله را دارند. به ب نیاستفاده شود که تا نقطه مورد نظر کمتر هاییاز داده ایگرفته شوند 
 ینمکا راتیی. اگر تغشوندیم فیفاصله تعر ایبر اساس تعداد  هیروش نقاط همسا نیدر ا گرید

که  هیحال تعداد نقاط همسا نی. با ادهدیبدست م يبهتر جینتا یمحل يباشد مدلها ادیز ریمتغ
دارد. از آنجا  ییبسزا ریتأث جینتا تیفیدر ک شوندیبکار گرفته م نینقطه مع کیبرآورد در  يبرا

 هايرگیاندازهاز  قتریدق توانندیخطا همراهند و برآوردها نم يهمواره با مقدار هايریگ-که اندازه
 يرگیاندازه يسودمند خواهند بود که مقدار خطا یتنها زمان يجبر یابیدرون هايباشند، لذا روش

 کوچک باشد. یاندازه کاف به

 

 یعصب هايشبکه
 ستمیهستند، س کیولوژیب هاينرون ستمیس يساده شده هايکه مدل ،یمصنوع یعصب شبکه

 لیمتصل به هم تشک یمحاسبات یعصب هايالمان یهستند و از تعداد فراوان يمواز عیپردازش توز
 صیشخو ت ییمانند شناسا یو کسب دانش را دارند و در حل مسائل يریادگی تیشده است که قابل

مدل ژهیو به و ونیرگرس سازيمدل ها،بر اساس آن ینبیشیو پ یزمان هاييسر يسازالگو، مدل
 یمصنوع یعصب هايکاربرد دارند. شبکه گرید هاينهیزم ياریو بس ،یرخطیغ يالگوها سازي

بدون  ،رندیبگ ادیمسئله  کیرا در  یو خروج يورود يرهایمتغ نیب یرخطیغ دهیچیقادرند روابط پ
 نسبت به آن مسئله داشته باشند. یلقب یدانش نکهیا
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 یمعنا که از مشاهدات انتزاع نی. به اکندیذهن زنده عمل م کیدر کاربرد همانند  یعصب شبکه
را صرف آموزش کرده و سپس به صورت  یمدت ی. لذا، شبکه عصبپردازدیخود به قضاوت م

 یدرون يدر قالب پارامترها کندیآنچه را مشاهده م یشود. شبکه عصب-یبه کار گرفته م یاتیعمل
نه تک تک مشاهدات بلکه  شود،یم ينگهدار ی. آنچه در ذهن شبکه عصبسپاردیم طرخود به خا

 ییواریدر رو یاست که بعضا شبکه عصب لیدل نیاز مشاهدات است. به هم یروش و برداشت کل
 نی. اما ادهدمی نشان العملعکس یقابل اغماض يچه بسا با خطا یآموزش هايمجدد با نمونه

مناسب و  يمشابه، عملکرد هايرا دارد که در برخورد با عموم نمونه لو ثبات در عم ياستوار
 اریمسئله بس کیه بسا در حل چ یشبکه عصب کیداشته باشد.  پوشیقابل چشم يهمراه با خطا

بد عمل کند. لذا، انتخاب ساختار شبکه، متناسب با موضوع مسئله  گرید ايخوب و در حل مسئله
 هیاول طیاز شرا زین یشبکه عصب يریادگی زانیاست. چرا که م رداربرخو ییبالا اریبس تیاز اهم

، آموزش آن جهیشبکه در نت يپارامترها لهیاو ری. انتخاب مناسب مقادردپذییم ریآموزش شبکه تائ
 .دهدیرا نشان م یاز آموزش شبکه عصب یینما 1موثر خواهد بود. شکل  اریبس
 

 
 یشبکه عصب کیآموزش  ياز نحو یینما ): 1(شکل

 يهاهیمشخص است که در لا يپرسپترون با تابع عملکرد يشامل تعداد یشبکه عصب ساختار
 هیلا يپرسپترن ها یتمام یخود خروج یوزن بیمجزا قرار دارند. هر پرسپترون، به واسطه ضرا

و  نتریاز ساده یکی. کندیارسال م يبعد هیبه لا يتابع عملکرد قیکرده و از طر عیرا تجم یقبل
 کیکه از  باشدیم) MLP( 1هیپرسپترون چندلا ،یمدل شبکه عصب نیکارآمدتر حال نیدر ع

ساختار تمام  نیشده است. در ا لیتشک یخروج هیلا کیپنهان و  هیچند لا ای کی ،يورود هیلا

                                                 
1 Multilayer Perceptron 



 
 
 
 
 
 

 ٧٧                  ...             رشد ازدواج وطالق در استان خراسان جنویب زانیم �یب شیپ 

 
 

پرسپترون سه  کیاز  یکل یینما 2بعد متصلند. شکل  هیلا هايبه تمام نرون هیلا کی هاينرون
 .دهدیرا نشان م هیلا

 

 
 پرسپترون سه لایه ):2(شکل

 
صبی دارد. مدل یک  شبکه ع شی پایه، در کارکرد  ست و نق شی داده ا هر نرون، یک واحد پرداز

را به عنوان ورودي دریافت  m,…x2,x1xآورده شــده اســت. یک نرون مقادیر  3نرون در شــکل 
 کند.را تولید می aکرده و خروجی 

 
 ): عملیات یک نرون در یک شبکه عصبی3شکل(

 
مشخص شده  ixهاي مختلف از روابط و اتصالات وابسته به ورودياي در این مدل، مجموعه 

ست، بطوریکه، هر شد. می iwداراي وزن  ixورودي  ا صل جمع  1مقدار بایاس bبا ست که به حا ا
)). بایاس از تغییرات بزرگ و ناگهانی در خروجی نرون 2رابطه(( شوددار اضافه میوزنهايورودي

ـــبکه میکند و باعث بهبود جلوگیري می ـــط رابطه (کارایی ش ـــود. خروجی هر نرون توس ) 3ش
 شود.محاسبه می

)2( 1 1 2 2 m mn=b+w x +w x +...+w x 

                                                 
1 bias 
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)3( a=f(n) 

شود. در ادامه تواند خطی یا غیرخطی باشد و بر اساس نیاز مسئله انتخاب می، میfساز تابع فعال
 کنیم.معرفی می ساز به کار رفته در مقاله راتوابع فعال

: ورودي و خروجی این تابع باهم رابطه مستقیم دارند و همان مقدار ورودي را به تابع خطی -
 گردانند.عنوان خروجی برمی

سیگموئید - نهایت تا مثبت بینهایت : این تابع مقادیر ورودي را در محدوده منفی بی1تابع 

 کند.دریافت کرده و خروجی بین صفر ویک را تولید می

)4( 1a=
1+exp(-n)

 

                                                                                          
سیگموئید - ــت، با این تفاوت که 2تابع تانژانت  ــیگموئید اس ــابه تابع س : این تابع نیز مش

 .یردگ) قرار می-1+ ، 1خروجی تولید شده در بازه (

)5( 2a= -1
(1+exp(-2n))

 

) یکی از معروفBPپذیر است که روش پس انتشار (هاي مختلفی امکانها به روشآموزش شبکه
هاي موجود، روش پس انتشار با الگوریتم هاست. در این مقاله جهت آموزش شبکهترین این روش

اده از روش گرادیان به کار رفته اســت، که الگوریتم پس انتشــار ســلونبرگ مارکوارت آموزشــی 
نزولی براي کاهش مجموع مربعات خطا بین خروجی مطلوب و خروجی واقعی، براي همه الگوها 

ـــتفاده می کند و الگوریتم لونبرگ مارکوارت، ترکیبی از روش گرادیان نزولی و روش گاوس اس
  بندد.را جهت کاهش خطا به کار می 3نیوتن

 
 NARشبکه عصبی 

ــريآماري جهت پیشهاي در مقابل روش ــنوعی هاي زمانی میبینی س ــبی مص ــبکه عص توان ش
NAR بینی فرایندهاي اتورگرســیو را داراســت، مورد اســتفاده قرار داد. شــبکه که قابلیت پیش

نمایی از  4یک شــبکه پویا بازگشــتی اســت که داراي چندین لایه اســت. شــکل NARعصــبی 
 دهد.مقاله را نشان میبازگشتی بودن شبکه عصبی مورد استفاده در این 

                                                 
1 Log sigmoid 
2 Tangent sigmoid 
3 Gauss–Newton 
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 ): شبکه عصبی بازگشتی4شکل(

سري زمانی از جمله،  شین  شتن مقادیر پی شبکه با دا قادر به  x(t-1),x(t-2),…,x(t-d)این 
 است. x(t)بینی مقدار پیش

)6(  x(t)=f(x(t-1),x(t-2),...,x(t-d)) 
ستفاده در این مقاله بعد از چندین بار آموزش با تعداد صبی مورد ا ها و تاخیرهاي نرون شبکه ع

در نظر گرفته شد، چرا که  1:12نرون در لایه میانی و تاخیر زمانی  15زمانی متفاوت به صورت  
سایر انتخاب سبت به  ضعیت داراي نتایج برتر ن ستفاده براي آموزش این و ها بود. الگوریتم مورد ا

اســتفاده در این معماري شــبکه مورد  5باشــد. شــکلمی (LM) شــبکه روش لونبرگ مارکوارت
 دهد.مقاله را نشان می

 
 معماري شبکه عصبی بکار گرفته شده در این مقاله ):5(شکل

ـــبکه براي پیش ـــبکه، ش ـــورت حلقوي مورد بعد از آموزش ش بینی مقداري در آینده باید به ص
 دهنده بستن شبکه به صورت حلقوي است.نشان 6استفاده قرار گیرد.  شکل

 
 بستهشبکه عصبی ): 6(شکل

ـــتن داده بینی را پیش tمقدار داده در زمان  t-1تا  1هاي زمان در این روش در هر اجرا با داش
 شــوند.بینی میهاي جدید پیشبینی شــده دادههاي پیشکند. در مراحل بعدي با کمک دادهمی
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پیشها بینی شــده، دیگر دادههاي پیشلازم به ذکر اســت از آنجا که در این روش به کمک داده
ــوند، انتظار میبینی می ــد. بنابراین براي پیشش ــت آمده همگرا باش هاي بینیرود دنباله به دس

ساس بازهطولانی مدت، نتیجه شد. ما برا صل خواهد  ساله اي با خطاي غیر قابل قبول حا هاي ده 
 توان نتایج را مشــاهدهبینی را انجام داده که در بخش بعد میپیش 1405ســرشــماري، تا ســال 

 کرد.
 

 بینی تعداد ازدواج و طلاقپیش
سال براي پیش صورت ماهیانه ، داده1395تا خردادماه  1386بینی وقایع حیاتی، از ابتداي  ها به 

ــبکه ــد. به کمک ش ــترس ما قرار داده ش ــال در دس ــبی، تا پایان س آمار تعداد  1404هاي عص
 4و3بینی شــده در جداول پیشهاي و تعداد طلاق 2و1هاي پیش بینی شــده در جداول ازدواج

   نمودار رسم شده بیانگر این آمارها هستند.  8 و7هاي قرار داده شده است. در ضمن در شکل
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 1395استان تا ابتداي سال  ازدواج هاي ثبت شدهتعداد  ):1(جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ماه/سال
1 59 77 324 536 666 634 718 782 1138 989 881 1040 
2 247 296 277 374 396 317 344 257 654 654 750 692 
3 223 246 204 252 178 229 276 377 583 591 655 680 
4 204 167 322 386 458 397 483 616 1009 949 516 379 
5 313 378 395 512 525 579 534 389 347 583 887 857 
6 419 437 506 544 409 276 312 558 1008 905 1007 971 
7 302 312 175 233 311 364 378 422 717 723 805 840 
8 121 187 269 349 357 400 336 456 901 755 494 189 
9 238 282 286 346 389 562 437 334 211 223 185 238 
10 198 288 382 449 312 116 140 88 281 447 675 665 
11 387 278 113 122 97 78 180 421 728 823 755 564 
12 70 61 46 87 210 375 343 315 582 629 472 483 

 
 1405پیش بینی تعداد ازدواج هاي ثبت شده استان تا سال  ):2(جدول

 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ماه/سال
1 605 548 397 619 488 558 609 619 526 500 
2 496 439 484 474 442 567 559 558 462 531 
3 526 529 448 492 492 445 598 421 564 494 
4 454 486 552 477 511 568 510 572 609 484 
5 467 277 518 416 502 489 507 497 384 541 
6 523 455 416 674 460 496 332 524 541 486 
7 462 442 567 628 507 486 515 530 485 582 
8 457 548 511 385 566 551 520 539 478 405 
9 589 479 362 588 545 472 484 432 487 479 
10 427 546 393 520 432 502 540 513 503 436 
11 770 572 584 570 527 508 553 465 449 414 
12 816 519 525 558 527 448 450 394 555 465 
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 1405و پیش بینی این تعداد تا سال 1395استان تا سال  ازدواج هاي ثبت شدهتعداد  ):7(شکل

 

 1395استان تا ابتداي سال  طلاق هاي ثبت شدهتعداد  ):3(جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ماه/سال
1 8 28 23 26 23 28 35 28 67 43 65 72 
2 16 26 30 32 28 31 42 50 86 84 95 109 
3 18 22 29 25 46 31 49 45 75 81 80 95 
4 17 27 23 30 27 32 39 30 75 80 76 87 
5 21 22 25 25 35 34 41 58 65 70 99 88 
6 15 31 19 39 50 40 44 45 78 74 94 91 
7 12 24 29 31 21 31 53 45 70 100 85 97 
8 11 19 24 41 41 33 32 47 67 67 67 79 
9 16 31 28 39 26 32 40 39 67 95 185 74 
10 22 29 29 25 25 30 47 55 77 85 85 110 
11 23 19 32 38 30 20 46 44 65 87 93 74 
12 26 22 29 20 21 35 48 45 77 92 86 147 
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 1405پیش بینی تعداد طلاق هاي ثبت شده استان تا سال  ):4(جدول

 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ماه/سال
1 41 56 74 68 57 51 69 47 58 63 
2 85 52 94 67 78 58 64 46 55 55 
3 81 56 80 90 33 64 66 56 60 54 
4 61 68 87 87 85 55 52 50 57 56 
5 72 87 49 62 74 72 71 54 53 56 
6 77 59 57 57 70 60 49 56 66 49 
7 70 54 67 56 58 60 53 57 54 53 
8 56 51 100 54 51 56 55 46 64 56 
9 74 56 83 58 56 59 47 55 54 59 
10 56 54 65 55 51 58 62 57 56 54 
11 57 27 59 59 63 56 73 53 55 56 
12 40 40 64 57 62 54 53 57 48 52 

 
 

 
 1405و پیش بینی این تعداد تا سال 1395استان تا سال  طلاق هاي ثبت شدهتعداد  ):8(شکل

 گیرينتیجه
یابی مورد بحث و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار هاي ریاضی و درونمقاله به روشدر این 

ي عصبی، تصمیم بر این شد که این مقاله در هاهگرفت. سپس با توجه به مزایاي استفاده از شبک
-ه مدلک شبکه عصبی مصنوعی،هاي عصبی استفاده کند. هاي شبکهبینی از الگوریتمبحث پیش

ی هاي عصبی محاسباتهاي بیولوژیک هستند، از تعداد فراوانی الماني سیستم نرونشده هاي ساده
 انندمدر حل مسائلی اند که قابلیت یادگیري و کسب دانش را دارند و متصل به هم تشکیل شده

ها قادرند روابط این شبکه. کاربرد دارند هابینی بر اساس آنهاي زمانی و پیشسازي سريمدل
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انشی بدون اینکه د ،پیچیده غیرخطی بین متغیرهاي ورودي و خروجی را در یک مسئله یاد بگیرند
 هايرو در این پژوهش به جاي استفاده از مدل. از اینقبلی نسبت به آن مسئله داشته باشند

هاي آتی به کار گرفته بینی میزان ازدواج و طلاق در سالهاي عصبی جهت پیشریاضی، شبکه
بینی را بالا برده و از طرفی دسترسی به هاي واقعی، دقت پیشز آنجا که تعداد بیشتر دادهاشد. 

هاي مناطق جغرافیایی در تقسیمات جاییاطلاعات واقعی سالهاي دور، با توجه به جابه
ها در این مقاله به صورت کشوري(تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان)، وجود نداشت، داده

از استان یزد  1391ورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است شهرستان طبس در سال ماهیانه م
جدا و به استان خراسان جنوبی الحاق شد که با توجه به وسعت شهرستان طبس، خود باعث ایجاد 

اي هبینی سریهاي زمانی به کمک شبکهتغییراتی در آمار استان شده است. از آنجا که در پیش
جایی خطایی غیر قابل کنترل ایجاد گیرد، این جابهها مورد استفاده قرار میدادهعصبی، تمامی 

هاي دیگري نیز در استان رخ داده ولی به دلیل این که فقط آمار کل جاییکند. هرچند جابهمی
کند. در ها تاثیري در بحث مورد پژوهش ایجاد نمیجاییاستان مورد بحث قرار گرفته این جابه

تواند بدون خطا باشد ولی نسبت به روشهاي موجود، بهتر عمل چند کار انجام شده نمی نهایت هر
 کند.می

هاي مذهبی در پراکندگی تعداد ازدواجهاي ثبت باید توجه داشت که در بحث ازدواج مناسبت
هاي شمسی منطبق بر شده در ماههاي مختلف سال تاثیر به سزایی دارند. به عنوان مثال در ماه

هاي شمسی منطبق بر هاي ثبت شده به شدت کاهش و در ماههاي قمري محرم و صفر ازدواجماه
یابد و این خود یکی از دلایل مهم هاي ثبت شده افزایش میهاي قمري رجب و شعبان ازدواجماه

شود در باشد. همانطور که مشاهده میمی 7در ایجاد پرشهاي متوالی با ارتفاع زیاد در نمودار 
ها نسبت به ازدواج هموارتر است. در نهایت با وجود تمامی بحثهاي ، روند رشد تعداد طلاق8نمودار 

تا  1390هاي ثبت شده به نسبت سالهاي رود روند افزایشی رشد میزان ازدواجفوق انتظار می
 .حفظ شود و روند افزایشی رشد میزان طلاق به تدریج کاهش یابد 1395
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 نقش زنان در اقتصاد خانواده
 1يدکتر محمد رضا باقر

 

 چکیده

 يزنان خانه دار در خانه، دارا تیاست. فعال یاز مباحث مهم در اقتصاد مل یکیقتصاد خانواده ا
دد گر یم زین یمختلف يهاتیاست و شامل فعال یفراوان یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد يهاارزش

 ادصمختلف زنان در اقت يهاتینوع فعال نیکه اغلب آنان نامشهود، ناشناخته و بدون دستمزد است. ا
 یگخان يهاتیارزش فعال انیمقاله ب نیا یمورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصل یو ملاحظات مل

 .خانوار است یداخل طیمختلف در مح يهاتیموثر بر ارزش افزوده فعال یعوامل اجتماع یبررس و
 

 .زنان، ارزش افزوده، زنان يخانه دار، اقتصاد خانواده واژگان کلیدي:

                                                 
 دکتراي مدیریت فرهنگی 1
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 مقدمه 

  مســیر در توانمی آن از که شــودمی محســوب آفریننده و بخش خلاقیت عوامل از یکی »کار«
ستفاده بشر روانی و روحی و معنوي تکامل   "اصرف کار ارزش دینی، بینی جهان در اینرو از. کرد ا

 ارزش ســایر ســاز زمینه نیز کار معنوي و فرامادي ارزش و شــودنمی ســنجیده مادي موازین با
سان همه براي فعالیت و کار کننده شکوفا و بخش خلاقیت سازنده، نقش .هاست  و زن چه ها، ان

شأ سر و مظهر مرد، چه سانی یافتن هویت من   اعضاي عنوان به نیز زنان. اوست بخش تکامل و ان
سک با جامعه،   معنوي و فردي تکامل سطح ارتقاي ضمن بود خواهند قادر تلاش، و کار به تم
 .نمایند ایفا ايسازنده و موثر نقش خود اجتماعی زندگی بخشی تعالی در خویش،

  متمرکز و ترعلمی نگاه با خانه در زنان هاي فعالیت و وظایف به دارد سعی مقاله این رو این از
شاء خانه، کارهاي انجام قبل از را دار خانه زنان و اندازد نظر صادي ارزش و فعل صدور من  و اقت

 .کند تعریف اجتماعی آن، متعاقب
 

 مثابه یک نهادخانواده به  

 که چرا شود؛می اجتماعی تلقی بزرگ جهاد که فردي تلاش یک تنها نه کار همچنانکه گفته شد
 .نمایدمی حکایت خود اجتماعی محیط و جامعه و افراد سایر قبال در انسان مسئولیت احساس از
ــلامی بینی جهان در ــیدن فعلیت به نیز اس ــمی، نیروهاي رس ــد عقلی، جس ــکوفائی و رش   ش

 جهان این در. اوست فعالیت و تلاش و کار به بسته انسانی، شخصیت درونی و فطري استعدادهاي
 رابطه عنو تواند می کار طریق از نیز انسان و است خداوند صنع عالم همه اینکه به اعتقاد با بینی،
 بخش هویت و سازنده نقش بر گردد، بد یا خوب پاداش خور در و کند تعیین خداوند با را خود
  ).88 ،1386 باقري،( است شده تأکید کار

سد، چرا که خانواده شکیل خانواده به اوج خود می ر سانها براي کار با ت  و فطري نهادي انگیزه ان
ست اجتماعی ست شده بنا ازدواج پایه بر که ا ستی نوع و ا  نهاد، این در زوجین یگانگی و دو

  وجود با زنان و آورد می وجود به روانی و اخلاقی کاري، وحدت و اتحاد براي را فرصـت بهترین
ماعی هاينقش فاي به متنوع، اجت فه ای نه مهم وظی ند می نیز داري خا فه. پرداز  خطیر وظی
 لازم مواد و وســایل خرید غذا، تهیه فرزندان، تربیت و نگهداري چون هاییفعالیت که داريخانه

 وسیع همیاري موید گیرد،می بر در را...  و منزل نظافت ها، لباس و ظروف شوي و شست منزل،
در این رهگذر برخی  .است کشور و خانواده اقتصاد و فرزندان اجتماعی کردن امر در دارخانه زنان

در مأموریت هاي اداري طولانی مدت  "زنان با تلاشـی مضـاعف در غیاب همسـران خود که بعضـا
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ــر می ــري و مادري، ایثار گرانه مجبور به ایفاي نقش پدري هم براي بس برند، علاوه بر نقش همس
 باشند. فرزندان خود می

سهم خویش، نقش بی بدیلی در  ست و به  صاد ملی ا صاد خانواده یکی از مباحث مهم در اقت اقت
ی چگونگ«واده را کند. اگر اقتصــاد خانارتقاي ســطح کمی و کیفی اقتصــاد در ســطح ملی ایفا می

تعریف کنیم، باید اذعان داشــت که اقتصــاد خانواده تا حد » ســازماندهی و مدیریت منابع خانه
 زیادي مرهون فعالیت ها و تلاش هاي زنان در خانه است.

ــاك تا نقش هاي مراقبتی و حمایتی آنان  ــل، تولید غذا و پوش نقش تولیدي زنان اعم از تولید نس
ـــازي فرد براي احراز همانند مراقبت از کودك ـــد فرزند، حمایت در برابر بیماریها، آماده س ، رش

سانی آینده جامعه، از جمله نقش شاغل و تربیت نیروي ان ست که علاوه بر ابعاد تربیتی و م هائی ا
اجتماعی داراي ابعاد اقتصــادي نیز هســت و از این منظر نیز می تواند مطالعه و بررســی شــود. از 

، اند، چنانکه در زبان یونانی[تدبیر منزل] دانسته» خانه داري«نی اقتصاد را مع "سوي دیگر اساسا
تشکیل شده است » قانون«) به معنی Nomosو (» خانه«) به معنی Okiosاقتصاد از دو کلمه (

) و Home Economicsهایی تحت عنوان اقتصاد خانه(هاي دنیا، رشتهو امروزه نیز در دانشگاه
 ). 2، 1380کنند (افشاري،) تدریس میFamily Economicsاقتصاد خانواده (

ها بویژه در دنیاي غرب، زن و شــوهر هر دو شــاغلند، در خارج از خانه کار امروزه در اکثر ازدواج
شتغالات کنند و زمانی را که با یکدیگر و با فرزندان خود کار میمی ست و ا سیار محدود ا کنند ب

ــترس  ــت. با وجود ذهنی بالا و منابع خارجی اس ــار قرار داده اس ــدت آنان را تحت فش زا نیز به ش
افزایش فعالیت هاي اقتصـــادي زنان، حتی وقتی آنان به کارمزدي اشـــتغال دارند، غالب کارهاي 

شو) را نیز انجام می دهند. ست و ش صادي، بعد از "غالبا خانه (از جمله پخت و پز، نظافت و    اقت
 ر،دیگ عبارت به. است دستمزد بدون و نامحسوس و پنهان خانه، در زنان متنوع هاي فعالیت انجام
ــانی منابع تداوم و نگهداري زمینه در زنان که هائی فعالیت اعظم بخش   کیان از مراقبت و انس

ــت، منزل در آن اجراي محل و دهند می انجام خانواده ــی در و بوده نهفته اس ــابرس  و ها حس
 .آید نمی حساب به ملی هاي آمارگیري

ــهم آن در  ــبه ارزش کار خانگی زنان و س ــوع چگونگی محاس با این حال طی دو دهه اخیر، موض
ساب  ست. در نظام فعلی ح صادي جهان بوده ا سائل مورد بحث محافل اجتماعی و اقت تولید، از م
هاي ملی، فقط ارزش کار و تولید آن تعداد از زنان که اشــتغال آشــکار دارند و در مقابل خدماتی 

دهند، مزد و حقوق نقدي دریافت می دارند، محاســـبه می در خارج از خانه انجام می "اکه معمول
سبات  ست، در محا شود و کار زنان در منزل (وظیفه خانه داري) که خود نوعی از تولید خدمت ا
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درصــد جمعیت ایران و  25اقتصــادي غالب کشــورها جایی ندارد. این در حالی اســت که بیش از 
 ).1385معیت زنان ایران، خانه دار هستند (بانک مرکزي،درصد ج 50بیش از 

شی از بار خانواده را بر دوش می  ضاي خانواده، بخ سایر اع سران و  زنان خانه دار نیز همانند هم
کشند و به تعبیري تولید کننده به حساب می آیند. بسیاري از آنان با وجود تحصیلات مناسب، به 

تصادي، کار در خانه را به کار در بازار ترجیح داده اند. در کنار دلایل فرهنگی، اجتماعی و گاهی اق
این گروه از زنان، زنان شــاغلی نیز هســتند که هم در بازار و هم در منزل به کار مشــغولند، اما 

دانان پنهان مانده اســت و در بخشــی از کار زنان شــاغل و همه کار زنان خانه دار، از دید اقتصــاد
 نمی شود.حساب هاي ملی منظور 

ست و انجام این  ست، ولی غیر ممکن نی شکل ا سیار م هر چند برآورد کل فعالیت هاي خانگی ب
ـــد. با وجود تفاوت در میزان  ـــه درآمد ملی واقعی باش برآورد می تواند کمک موثري براي مقایس
ــترده  ــورهاي مختلف؛ لیکن نقش زنان در منزل آنچنان گس ــده در منزل در کش کارهاي انجام ش

ست ک ستی چگونه ا ست؛ برا سبه و ارزش گذاري تمامی آن مشکل و گاه غیر ممکن ا ه امکان محا
ــم بر هم نمیمی ــب چش ــتاري توان فداکاري مادري که تمام ش گذارد و از فرزند بیمار خود پرس
ـــق، عطوفت و گرمی را به خانواده می می کند را به پول تبدیل کرد و یا دامن پر مهري را که عش

 انواده را رقم می زند، محاسبه کرد؟!بخشد و بقاي خ
 

 ي محاسبه ارزش افزوده کار خانگیهاهشیو

سبه هايشیوه ست که هر کدام نیز  کار افزوده ارزش محا صلی ا شیوه ا سه  خانگی، مبتنی بر 
 شوند:مشتمل بر انواع و روشهاي گوناگونی می

آنچه امروزه به عنوان رهیافت نهاده براي ارزش گذاري کار و تولید خانگی  نهاده: رهیافت) الف

ستفاده می ساب هاي ملی ا ستین بار در نظام ح ست. این رهیافت  1993شود، نخ شده ا معرفی 
براي ارزش گذاري کالاها و خدماتی که قیمت آنها از نظر اقتصادي معنی دار نیستند، استفاده می 

ـــود. از جمله این موا ـــت و غیره رد میش توان به مدیریت نهادهاي عمومی، دفاع، آموزش، بهداش
اشــاره کرد. نکته اي که این رهیافت بر آن تأکید دارد، اینســت که زنان خانه دار و دیگر اعضــاي 

ي کنند و در قبال آن دستمزدخانوار در فرایند تولید خانگی، زمانی را صرف فعالیتهاي تولیدي می
سپري  کنند،دریافت نمی ستند این زمان را به هر ترتیب ممکن در بازار کار  در حالی که می توان

، »شــخص ثالث«ي اصــلی این رهیافت عبارتند از معیار هاهکرده، دســتمزد دریافت کنند. مولف
که با اســتفاده از آنها می » هاارزش دیگر نهاده«و برآورد » دســتمزدها«، »بررســی گذران وقت«

 اگونی براي سنجش کار خانگی دست پیدا کرد.توان به روش هاي گون
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برخی از اقتصــاد دانان براي نشــان دادن این حقیقت که نقش  ستانده: رهیافت و نظریه )ب 

اقتصــادي تولید خانگی برابر با ارزش ســتانده خانوار اســت و نه ارزش زمان ســپري شــده در آن 
رب مقادیر فیزیکی ستانده خانگی در (راهبرد رهیافت نهاده)، بر ارزش گذاري ستانده خانگی با ض

رکن اصلی رهیافت ستانده هستند. از جمله  هاهکنند که این ستاندقیمت معادل بازاري، تأکید می
ــتاند ــکن، تأمین حمل و نقل، تأمین غذا، تأمین لباس و  هاهاین س ــتانده تأمین مس عبارتند از: س

 قبت از بزرگسالان و کار داوطلبانه .خدمات شست و شو، تأمین مراقبت از کودکان، تأمین مرا

ــت: ـــاس این رهیافت هر خانوار داراي یک تابع تولید  ج) نظریه و رهیافت هزینه فرص بر اس

خانگی است که این تولیدات تابعی از کالاهاي خریداري شده از بازار (به عنوان کالاي واسطه اي) 
ست. بنابر نظریه و زمان سپري شده در فعالیت )، تولید این کالاها با تابع 1965بکر (هاي خانگی ا

مطلوبیت هر فرد از خانوار ارتباط مســتقیم دارد. گرچه این رهیافت در ابتدا به عنوان بخشــی از 
رهیافت نهاده مطرح بوده است که بعدها از آن مستقل شده است ولی هنوز هم سازمان هاي بین 

ـــ تفاده نمی کنند و تنها آن را براي مطالعه المللی از این روش براي اندازه گیري تولید خانگی اس
 بیشینه سازي مطلوبیت در سطح تصمیم سازي خرد به کار می برند.

بهر حال طی ســالهاي اخیر، برآورد ارزش تولید خانگی از حیطه برآورد دانشــگاهی به حیطه ملی 
از  و یکی منتقل شده و در بسیاري از کشورها کم کم به عنوان جزیی لاینفک از حساب هاي ملی

ـــادي جامعه، یعنی خانوار، مبدل ین ابزارهاي برنامهمهمتر ـــگر اقتص ریزي براي بزرگ ترین کنش
 خواهد شد.

میزان ارزش افزوده ایجاد شده  1389در پژوهش انجام شده درباره زنان خانه دار تهرانی در سال 
ــاد ملی و تولید ناخالص ملی  ــهم در اقتص مان در ماه برآورد هزار تو 640آنان در جهت نقش و س

ـــت (باقري، ـــده اس ). گرچه این رقم میانگین بوده و تابع متغیرهایی همچون تعداد 98، 1391ش
فرزندان، میزان تحصیلات زنان، محل سکونت و بسیاري از عوامل دیگر می شود؛ لیکن این رقم را 

ـــنعتی بین  ـــورهــاي ص ــــد تولیــد نــاخــالص ملی تخمین زده 45تــا  25در کش انــد درص
)Goldschmit,2000,49.( 

ــتغال به  ــده که در نظام حقوقی ایران درباره درآمدهایی که زن در نتیجه اش با این وجود گفته ش
صرف هزین ست آورده و آنها را  شترك می کند، مقررات ویژه اي وجود ندارد. به هاهد ي زندگی م

ـــائل و اختلافاتی که از این ناحیه به وجود می آید، مطابق قواعد عام قانون مدنی  همین دلیل مس
حل و فصــل می شــود که ممکن اســت در عمل حقوق زوجه را آنچنان که باید تأمین ننماید. هر 

هاي مربوط به خانه داري و تربیت فرزندان متحمل می چند در مورد زحماتی که زن در انجام کار
ــی تحت عنوان  ــود، مقررات خاص وجود دارد، » براي کارهاي زن در خانه المثل ةاجرپرداخت «ش
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ي زندگی مشترك شده است، باید هاهولی براي درآمدهاي حاصل از اشتغال زنان، که صرف هزین
شورها و شود. در برخی ک سبی در نظر گرفته  سوم درآمدهاي  عوض منا ستان، یک  از جمله انگل

مشترك زوجین و یک سوم دارایی هاي بزرگ که مورد استفاده زوجین قرار داشته است (از جمله 
 ).  1، 1373خانه) پس از انحلال به زوجه اختصاص می یابد (خورمهرنهند،

اخیر مقرر نمود هاي اي که قانون گذار در ایران در دههرسد دلیل عمدهبه همین جهت به نظر می
نامه ازدواج مکتوب گردد، از جمله  ـــمن عقد در عقد  ـــروط ض حق زوجه بر نیمی از «برخی ش

 گفته توجیه نمودرا بتوان در جهت مطالب پیش» هاي همسر پس از ازدواجدارائی

 

 گیري نتیجه

سوب م يکند که خانه دار یم انیمطالعه ب نیا يها افتهی شغل مح  شود بلکه به یزنان نه تنها 
صاد یاجتماع ،یلحاظ فرهنگ شاغل مف یفراوان راتیتأث يو اقت  کارآمد د،یبر خانواده دارد و جزء م

مورد اشــاره در مقاله درخصــوص  قیشــود. با در نظر گرفتن تحق یو با ارزش جامعه محســوب م
فت توان گ ی) م1397-1389به متوســط نرخ تورم ( تیشــغل و با عنا نیا یالیارزش ر همحاســب

آن در رشــد کودکان خانواده،  میمســتق راتیکار و تاث نیا يمعنو يبدون در نظر گرفتن ارزش ها
ست که 25000000به  کیکار ماهانه نزد نیا یالیارزش ر نیانگیم سبه ا ریال در خانوار قابل محا

 .متفاوت است یرانیمختلف ا يارهاالبته در خانو
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  اقتصاددانان يبرا یی: راهنمايبارور یخیگذار تار
 

 1گینانی مولف: تیموتی
 2پورمترجم: محمد صادق علی

 چکیده
 یشمال يکایو آمر ییاروپا يدر بیشتر کشورها يکه بارور دهدینشان م يبارور یخیگذار تار

ه تحول اخیراً مرکز توج نیداشته است. ا ییک فرایند نزول ستمیقرن ب لیدر قرن نوزدهم و اوا
مرحله، هر زن بطور متوسط،  نیبلند مدت قرار گرفته است. قبل از ا يمحاسبه رشد اقتصاد

 کی یاز زنان حت یلیهشت فرزند داشت و کشش باروري نسبت به درآمد مثبت بود. امروزه خ
طالعات مقاله م نینسبت به درآمد، صفر یا حتی منفی است. ا يدارند و کشش بارورن زیفرزند ن

و برآنچه  دهدیمورد بحث و گفتگو قرار م يبارور یخیگذار تار ينهیرا در زم ییو پیشنهادها
از سوء  یبعض يمقاله بر رو نی. در اکندیپوشیده است، تمرکز م ندهایآفر نیکه در مورد ا

بحث  یآت يشده و در مورد دستور کارها دیتاک شناسیتیجمع اتیاحتمالی ادب هايتفاهم
 .شده است

 
 .کپارچهیرشد اقتصادي، کشش صفر، نظریه رشد  ،يگذار بارور واژگان کلیدي:

 
 
 
 
 

  

                                                 
1 - Timothy Guinnane 

 آمار پژوهشکده  ستادیارا 2
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  مقدمه

 و هجدهم قرن اواخر در که باروري (قبل از آغاز فرایند کاهش باروري)، تاریخی گذار از پیش
 تولد ارانتظ متاهل زنان داد، رخ شمالی آمریکاي و بیشتر کشورهاي اروپایی در بیستم، قرن اوایل

امروزه بیشتر زنان فرزند ندارند. طی قرنها کشش باروري نسبت  .را داشتند بیشتر فرزند یا هشت
به درآمدها مثبت بوده است. امروزه این کشش صفر و حتی منفی شده است. گذار باروري، 

ها را هموار کرده است. ها و دیگر ملتآیند صعودي رشد اقتصادي براي اروپاییقسمت اعظم فر
دانیم و دهد. آنچه که ما میاین مقاله موضوعات تجربی را در مورد گذار تاریخی باروري ارائه می

شناسی و رشد آنچه که هنوز نیاز به یادگیري آنها داریم. مباحث جاري در حوزه جمعیت
) در مورد Robert E. Lucass )2002هاي از اثرات هوشمندانه نوشته بلندمدت، انعکاسی

 .Gary S. Beckerرشد است. تحقیقات اخیر در زمینه مدل اقتصادي خرد باروري که توسط 
کننده تصمیمات باروري خرد اقتصادي است. دهد که منعکسارائه شد نیز چارچوبی ارائه می

و  Kevinu  ،Becker  ،Murphyهاي مربوط به لههاي مهم در این حوزه، مقاشاید مقاله
Robert Tamura )1990 باشند. بیشترین مباحث اساسی تحقیقات فوق، به طور واضح و (

) از مرحله باروري بالا و رشد اقتصادي Malthusianچگونگی گذار اقتصاد مالتوسی ( روشن بر
 باشد. انه میتر درآمد سرو سرانه کم، به مرحله باروري کمتر و رشد سریع

 Davidو  OdedGalori) که توسط Unified Growth Theory» (نظریه رشد یکپارچه«

N.Weil  و دیگران بسط و توسعه یافت، یک مدل اقتصادي خرد تقاضا براي داشتن فرزند و با
باشد. دیگر تحقیقات مرتبط با موضوع رشد، سوالاتی نظیر باروري و رشد و یا ملاحظه رشد، می

اند. این موضوعات، مباحث جدیدي رزندان در بازار کار را نیز در این مدل در نظر گرفتهنقش ف
شناسان قرار داده است. ي گذار تاریخی باروري، پیش روي اقتصاددانان و جمعیترا در زمینه

هاي رشد، بدلیل روشن کردن این حقیقت تاریخی که در رابطه با زمان و چرایی کاهش نظریه
ناسان شي در بیشتر کشورهاي ثروتمند دنیا اتفاق افتاده، براي اقتصاددانان و جمعیتسریع بارور

شوند. هرچند بکارگیري عقاید نظري آزمون شده منجر به برخی باورها شد و با ارزش تلقی می
 باشد. ها بطور درست تعبیر نشد، ولی این موضوع فعلاً مورد نظر نمیبرخی از نوشته

ول گذار باروري نیاز به تحقیقات تجربی بیشتري دارد. این مقاله دو هدف فهم و درك کامل تح
اصلی  هايکند. ابتدا یک مرور کلی بر گذار تاریخی باروري داشته، بعد از آن فرضیهرا دنبال می

شود. در این میان سه مورد را که در رابطه با اقتصاد و ادبیات اقتصادي وجود دارد، ارائه می
ترین تحقیقات اقتصادي، بر پیامدهاي شود. ابتدا، تازهر همدیگر گذاشته میجانبی نیز کنا

شناختی براي رشد و توسعه اقتصادي تاکید دارند. این مطلب وراي دیدگاه این تغییرات جمعیت
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مقاله است. دوم، اقتصاددانان به طور معمول، باروري را در حکم کاهش تولد فرزندان توسط یک 
هاي کاهش باروري شناسان و دیگر محققان عدم تجانس روشدانند. جمعیتزن و یا یک زوج می

ولد اتفاق وگذاري در زاددهند. براي مثال، کاهش تعداد موالید با فاصلهرا مورد مطالعه قرار می
افتاده یا با پایان زادوولد، قبل از ضرورت بیولوژیکی. این مورد در جایی که نیاز به درك بیشتري 

باروري وجود دارد، بیان خواهد شد. در انتها گذار باروري در کشورهاي در حال توسعه از تحول 
ي تاریخی آن مطالعه خواهد شد. این مقاله بر بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم از جنبه

هاي تاریخی و اخیر که بیشترین ارتباط نظري را با  زمان انقلاب صنعتی دارند، مورد قسمت
 دهد.توجه قرار می

 

 خطوط اصلی دوره گذار تاریخی باروري
در پنج کشور بزرگ جهان گزارش  1970تا  1800ي باروري را براي دوره ، تجربه)1شکل( نمودار

 نمودار شود.آمریکا و ایتالیا را شامل می دهد، که فرانسه، انگلستان و ولز، آلمان، ایالات متحدهمی
تعداد تولدها در هر هزار  -)، CBR) (Crude Birth Rate، میزان نرخ خام موالید ()1شکل (

دهد. این مقاله بر روي کشورهاي ذکر شده، را در یک روند تاریخی نشان می -سالنفر براي یک
، بدین لحاظ آورده شده است، که عدم )1شکل (بجز ایتالیا تمرکز یافته است. ایتالیا در نمودار 
، فقط به مورد آلمان و براي )2شکل (د. نمودار دههماهنگی از نظر تجربه تاریخی را نمایش می

نشان دادن رابطه بین باروري و کاهش میزان مرگ و میر توجه دارد. با نادیده گرفتن عدم تجانس 
، براي یک لحظه، کاهش باروري را در قرن هیجدهم و نوزدهم شاهد هستیم )1شکل (در نمودار 

هاي موقت و قابل دو جنگ جهانی کاهش یابد.ي دوم قرن نوزدهم شدت میو این کاهش تا نیمه
دار شدن را توجهی را در باروري بوجود آورد و بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و تشویق در بچه

بیشتر کشورهاي اروپاي غربی باروري خیلی پایین را تجربه کردند.  1970ي به خود دید. تا دهه
میزان باروري کمتري را از نظر حفظ رشد جمعیت در خود  OECDامروزه بعضی از کشورهاي 

ي بین باروري و کاهش مرگ و میر در این کشورها، متفاوت است. تجربیات بدست رابطه اند.دیده
 ، تا حدودي با جزئیات نشان داده شده است.)2شکل ( آمده در آلمان در نمودار
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 1970تا  1820در کشورهاي منتخب  CBRنمودار نرخ خام موالید، ): 1شکل (
، حاصل از درون گیري خطی بین  1909قبل از سال ها نکته: براي ایالات متحده آمریکا مقادیر و میزان

 باشد.سرشماري هاي ده ساله می
 )1980گزارش شده است( Mitchellتوسط  نرخ خام موالیدمنابع: 

 
 

 
 آلمان (تعداد وقایعی که در هر هزار نفر رخ داده است)نمودار  باروري و مرگ و میر در ): 2شکل (

 ) گزارش شده است.Mitchell )1980منابع: میزان خام تولدها که توسط 
 

میر بیشتر بوده و جمعیت افزایش وهاي قرن نوزدهم، میزان تولد از میزان مرگدر بیشتر سال
است. (حتی با مهاجرت عظیمی که در آلمان صورت گرفت) این حقیقت تا مدت زیادي یافته 

طول نکشید، بیشتر سالهاي آخر قرن بیستم، میزان افزایش طبیعی در آلمان منفی بود. بیشتر 
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کشورها در خارج از مرزهاي اروپا و آمریکاي شمالی، کاهش باروري را تا بعد از جنگ جهانی 
دند. تنظیم سرعت و میزان آن در اروپا و آمریکاي شمالی کمتر به چشم دوم تجربه نکرده بو

خورد. برخی از اقتصاددانان این نظریه را که به یکباره در سراسر اروپا در میزان باروري تغییر می
 رها مبتنی بهایی را که این ادعاها و روشو تحولی ایجاد شد، قبول کردند. اکثر اقتصاددان، داده

ا و رابطه هکنند. فرضیه تغییر همزمان باروري در کل اروپا براي بررسی پیامدتایید نمیآن است، 
باشد. برخی از پژوهشگران ادعاي همزمانی گذار باروري را براي حمایت از نظریه می علیت، مهم

کنند. همزمانی و سرعت تغییر و تحول در باروري مطرح می باروري تغییرات با اقتصاد کم رابطه
شته توانسته تاثیر کافی بر این تغییرات دامیاروپا سؤالاتی را مبنی بر اینکه آیا عوامل اقتصادي، 

). نمودارهاي John Cleland and Christopher Wilson 1987باشد، برانگیخت. (
ین مطالعه و بررسی وجود کنترل باروري کند. چند، ارقام ملی را گزارش می)2) و (1هاي (شکل

داران عموماً از نخبگان کند. این طلایههاي کوچک در اوایل قرن هفدهم ثابت میرا در میان گروه
). (Massimo Livi-Bacci 1986ها بودند (ر یهوديهاي اقلیت، نظیشهري و یا اعضاء گروه

باشد، اغلب هاي خرد میو یا دادهاي هاي منطقههمچنین برخی تحقیقات که بر منباي داده
هاي دهد. مطالعات و بررسیهاي ملی در باروري نشان میرا نسبت به داده کمتريکاهش 

است، تا در سطح جامعه پرنیستون، کاهش باروري زودتري، براي مثال در شهرها، به ثبت رسانده
هارده روستایی که دهد که در پنج روستا از چگزارش می  John E. Knodel (1988)و ملی

زوج، کنترل قابل توجهی را در مورد باروري  1824تا  1800او در آلمان مورد مطالعه قرار داده، 
 اند. داشته

تري براي بوجود آمدن مسئله شک و تردید در مورد تغییر و تحولات باروري به طور دلایل کلی
که در فرانسه، کاهش باروري نهایتاً، همزمان وجود دارد. بیشتر دانش پژوهان با این امر موافقند 

 هاي) از شاخصB3جدول  David R. Weirs )1994در اوایل قرن نوزدهم بوجود آمده است. 
دهد که کاهش باروري در فرانسه، در اواخر قرن هیجدهم، شروع شده پرینستون، نشان می 1

است. در اوایل قرن نوزدهم، میزان تولد در ایالات متحده آمریکا از جاهاي دیگر بیشتر بوده، اما 
است. تا پایان قرن نوزدهم، باروري در ایالات متحده آمریکا به سطح کمتري سریع کاهش یافته 

است. فرانسه و ایالات متحده آمریکا، استثنایی وپاي غربی، تنزل داشته از بسیاري کشورهاي ار
 نیستند، که بتوان آن را نادیده گرفت. 

باشد که در تحقیقات اقتصادي به آن استناد ) میCBRنگرانی دیگر مربوط به نرخ خام موالید (
بوده و یا همانند نمودار کنند. در بسیاري از موارد نرخ خام موالید، تنها معیار قابل دسترسی می

 اي، تنها معیار قابل دسترسی است، که بطور مستمر در کل این کشورها، براي دوره)1شکل(
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اي تغییرات هایی در این امر وجود دارد، بویژه وقتی براي دورهشود. هنوز ضعفمعین تعریف می
ی و الگوهاي ازدواج، افتد. در طول این دوره، ساختار سناقتصادي و جمعیتی سریع، اتفاق می

هاي اروپایی تغییر یافته است، که متاثر از تغییر در اي در بعضی از جمعیتبطور قابل ملاحظه
افزایش  1911تا  1871باشد. با مطالعه بر روي انگلستان و ولز بین سال هاي نرخ خام موالید نمی

است. تعداد جمعیت تا حدود نامناسبی در تعداد زنانی که به سن باروري رسیده اند، دیده شده
درصد، افزایش یافته  77سال تا حد  44تا  15درصد افزایش یافته، در حالیکه جمعیت زنان  60

درصد  11است. تغییر در ساختار سنی، در غیاب کاهش باروري، باعث افزایش نرخ خام موالید تا 
خام موالید، توضیح  است. با قصور در لحاظ نمودن تغییرات ساختار سنی جمعیت، نرخشده 

باشد. برخی از جوامع اروپایی، تغییرات قابل دهنده کاملی براي تمام تغییرات رفتاري نمی
اند تواي در الگوهاي ازدواج را در این دوره تجربه کردند، که نشان داد، نرخ خام موالید نمیملاحظه

نسبت زنان  1911تا  1871راهنماي خوبی توضیح باروري نکاحی باشد. براي مثال بین سالهاي 
است. درصد، افزایش یافته  44درصد به  37اند، از ساله که هرگز ازدواج نکرده 29تا  25انگلیسی 

)1953 John Hajnal اي ). میانگین سنی ازدواج براي مردان انگلیسی در دوره3 جدول شماره
لمان این مقدار نزدیک به ) سال زیاد شده، در حالیکه در همین دوره در آ27,6( 2/1مشابه تا 

است. این تغییرات براي زنان مشابه بوده، اما تدریجی سال رسیده  27,9یک سال کم شده و به 
 ).1ي جدول شماره Josef Ehmer 1991است ( 
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 1831-1945نمودار میزان باروري نسلی ): 3شکل (

. براي ایتالیا صفحه 266-67هاي صفحه، براي فرانسه 262) : براي انگلستان صفحه Festy)1979منابع: 
) جدول Marschulck )1984. 222و براي آلمان صفحه  290: براي ایالات متحده آمریکا صفحه283

 .1945تا  1901هاي ، براي آلمان سال3,6شماره 
 

را براي پنج کشوري که در  -)CFRمیزان باروري نسلی ( -، مقیاس بهتري)3شکل (نمودار 
 تعداد ) میانگینCFRدهد. میزان باروري نسلی (است، نشان میاز آنها نام برده شده )1شکل (
 سنی ویژه است باروري نیاز نتیجه در است، و خاص نسل یک در زنان در شده متولد فرزندان

اي از ها و اطلاعات ویژه، داده)4شکل (محاسبه شود. نمودار  نسل یک باروري دوران  تمام براي
هاي نکاحی در فرانسه، بطور جزئی با یک جهش دهد. کاهش زودرس بارورينشان می فرانسه را

 شود.ازدواج در اواسط قرن جبران می
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 )0/1 -(حداکثر شاخص ها 1910تا  1740نمودار باروري در فرانسه ): 4شکل (

 
 از مالتوس تا بیکر 

و اقتصاد، قبل از گذار در  هاي مالتوسی را براي درك روابط بین جمعیتبیشتر مطالعات، مدل
-بردند و نقطه نظرات تحول باروري را در حکم گریزي از تفکرات مالتوسی میباروري به کار می

دهد، تا اوایل دهد. مطالعات نشان میمی را نشان) گریز( ، این موضوع5دانستند. نمودار شماره 
ستان و ولز وجود داشت. تا اینکه قرن نوزدهم، رابطه مثبتی بین باروري و دستمزد واقعی در انگل

این رابطه از بین رفت و افزایش دستمزدها، تغییرات تکنولوژیکی و تجمع در سرمایه، منجر به 
تر افزایش باروري نگردید. در تفکرات مالتوسی دو رویکرد مشخص وجود دارد. یک برداشت قدیمی

 ، تنظیم زاد و ولد را ناشی از تنظیمکندنظرات و گفتگوهاي طرفداران مالتوس را بیان میکه نقطه
ند، کنداند. در این مدل، باروري نکاحی تنها به سن ازدواج و نسبت کسانی که ازدواج میازدواج می

 «بستگی دارد. باروري طول عمر هر زن، تابعی تصادفی از سن ازدواج او است. در مدل مالتوسی 
تی بعد از اینکه به بلوغ برسند، به تعویق انداخته و جوانان، ازدواج را تا مد» الگوي ازدواج اروپایی

درصد  20تا  10ها، کنند. البته در بعضی از گروهاغلب در اواسط و اواخر بیست سالگی ازدواج می
ها، تا زمانیکه خودشان و فرزندشان را نتوانند، حمایت کنند، کنند و یا زوجآنها هرگز ازدواج نمی

دهد، که تصمیم براي ازدواج، بستگی به دستمزد واقعی در دوران می کنند. این نشانازدواج نمی
جوانی دارد. در این برداشت از مدل مالتوسی، یک تغییر جهتی را از کنترل ازدواج، به کنترل 

 کنیم. باروري بعد از ازدواج، مشاهده می

 ازدواج را کنار گذاشتههاي رشد اخیر، مسئله ها و در بسیاري از تئورياخیراً شماري از اقتصاددان
-خهنس آورند. برآوردآن، به حساب می کنندهو مدال باروري را بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین

کند. در این مدل، سه معادله هاي جدي را ایجاد میاز مدل مالتوسی، چالش مدت طولانی هاي
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ب شوکهاي قبلی جمعیتی، و سه متغیر درونزا وجود دارد و به علت اثرات اکو (بازتابی) به سب
ر باشد. رویکرد دیگر به خاطهاي جمعیتی قبلی مینوسانات جمعیتی فعلی، تحت تاثیر شوك

ومیر، نسبت به هاي کوتاه مدت تولد، ازدواج و مرگاجتناب از مشکلات فوق، بررسی کشش
ي کوتاه مدت، هادهد. باید یادآور شد که مدلهاي دستمزد واقعی، را در دستور کار قرار میشوك

 کند.نقش محوري تنظیم ازدواج در تنظیم باروري را تایید می

 
 تقاضا براي فرزند

هاي اقتصادي باروري، از مدل بیکر که مبتنی بر تقاضا براي فرزند امروزه حقیقتاً تمام تحلیل
ننده، کشود. بیکر براي تحلیل تقاضا براي فرزند، از ابزار نظریه انتخاب مصرف است، شروع می

هاي مشاهدات داده .دهدمی ارائه باروري از گذار براي را مهمی بینش مدل کند. ایناستفاده می
هایی از شروع دوران گذار باروري، اشاره به این دارند که تمایل مقطعی و همچنین مشاهده داده

ن که فرزندا به باروري رابطه منفی با درآمد دارد. مدل بیکر بر یک اثر جانشینی دلالت دارد،
ی از یک زمان ها هرچه ثروتمندتر، هزینه فرصت زمان بیشتر دارند وکالایی پست نیستند. زوج

 U=U(n,z)مدل بیکر با یک تابع مطلوبیت خانوار  .است کودك پرورش براي عمده، هايهزینه
ا محدودیت بردار تمام کالاهاي دیگر است. خانوار ب Zتعداد فرزندان و  nشود، که در آن شروع می

هاي فرزند، خانوار را در بودجه، به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت خود است. افزایش در هزینه
حرکت  Zsمجبور به استفاده از جانشین فرزندان، در تابع مطلوبیت کرده و به سمت دیگر کالاها 

 کنند.می
 

 
 میزان خام موالید و دستمزدهاي واقعی ):5شکل (

 10,6) نمودار Schofield,Wrigley )1981منبع: براساس 
 

یک افزایش خالص در درآمد، تقاضا براي فرزندان را همانطوري که ما انتظار داریم، افزایش 
دهد. اما اگر این درآمد بالاتر ناشی از افزایش دستمزدها باشد، سپس افزایش دستمزد ممکن می



 

 
  

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ١٠٤

 

  

ر شود و از تقاضاي تعداد فرزندان، است، به عنوان یک هزینه فرصت، براي داشتن فرزند ظاه
ي اثر جانشینی بکاهد. مبحث مورد علاقه بعدي حاصل از مدل بیکر، بر تعداد فرزندان و بواسطه

شود. (کیفیت فرزند نامیده می Q-Qشود، که عموماً مدل کیفی/کمی یا کیفیت آنها متمرکز می
در تابع مطلوبیت خانوار  Q-Qمدل شود). عموماً به معناي سلامت و یا تحصیلات او محسوب می

) Becker )1981باشد. کیفیت هر فرزند می qشود، که در آن شروع می u(n,q,z)به شکل 
گی ها تنها به تعداد فرزندان بستکند. بعضی از هزینههاي فرزندان را به سه دسته تقسیم میهزینه

باشد. هزینه دیگر مربوط به کیمیت هاي حاملگی و زایمان می، که مربوط به هزینهPrدارد. مثلا 
فرزندان است، اما به تعداد فرزند بستگی ندارد، ولی وابسته به خرید کالاهاي عمومی خانوار 

توانند، دریافت کنند. هزینه نهایی شامل کتابهایی است که فرزندان می Pqباشد. مثالهاي می
Pc اي هر خانوار محدودیت بودجه که هزینه افزودن کیفیت هر فرزند است. در نهایت معادله

 عبارت است از:
Pqq+Pcnq+πzZ= I 

می باشد. نرخ نهایی جانشینی بین کیفیت و کمیت،  Zs، قیمت πzدرآمد خانوار و  Iکه در آن 
فیت هاي متغیر براي کمیت و کیهاي ثابت و هزینههاي هزینهاکنون به ترتیب بستگی به نسبت

ابسته هاي متغیر کمی وهاي نهایی متغیر به میانگین هزینهینهدارد و به همان ترتیب به نسبت هز
بیشتر از نشأت گرفته از مدل اصلی بیکر  Q-Qاست. اثر جانشینی بین کمیت و کیفیت در مدل 

رود، تعداد فرزند را با هر دو مورد دقت کنید. خانوار همانطور که انتظار می Pnاست. به افزایش 
بستگی به  nسایه  ، هزینهPc nq. اما به دلیل اثرات متقابل جانشین خواهد کرد Zsکمیت و 

q سایه افراد را حتی بیشتر افزایش داده و مشوق  دارد، بنابراین کاهش در تعداد فرزندان، هزینه
(مدل کیفی/کمی)  Q-Qشود. این مدل جانشینی بیشتر کیفیت فرزند به جاي کمیت فرزند، می

کنیم وجهی دارد. ما کاهش شدید در باروري را مشاهده میدر شرایط تاریخی، تقاضاي قابل ت
که منعکس کننده، تغییرات جزیی در محیط هاي اقتصادي است. براي مثال، همانطور که بیکر 

-هاي جلوگیري از بارداري، میاظهار کرده، در محدوده این مدل، کاهش نسبتاً کم در هزینه

هاي اخیر براي اریخی نیز مطابقت دارد. در مطالعهتغییر دهد، که با شواهد ت qرا به   nتوانست
 ,Sascha O. Beckerکنند. نگر استفاده میهاي گذشتهاز داده Q-Qآزمایش مدل  

Francesco Cinnirella, and Ludger Woessmann (2009)   قوانین تحصیلی
ي تاثیرات مطالعهبه اجرا گذاشته بود، براي  1840ي در اواخر دهه Prussiaاجباري را که در 

هاي در سطح بخش، در بردند. در دادهباروري بر کاهش در قیمت کیفیت فرزند، به کار می
مباحث  است. این یافته به نظر بامناطقی که میزان نام نویسی بیشتري داشته، باروري کمتر بوده 
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) یک روش Fabian Lange  )2009و Hoyt Bleakleyسازگار است.  Q-Qاصلی مدل 
اي ودههاي راي گسترده که منجر به کاهش شیوع بیماري کرمفاوتی را اتخاذ کردند. آنها برنامهمت

ها در اوایل قرن بیستم در جنوب ایالات متحده آمریکا شد، مطالعه کردند. آنها در میان بچه
ا ههاي کیفی بچهدریافتند، که کاهش شیوع  بیماري، که از آن به عنوان شوکی براي هزینه

است، باعث افزایش میزان ثبت نام مدارس و کاهش میزان باروري شده است. این امر فسیر شدهت
 باشد. مطابق و سازگار می Q-Qنیز با مدل 

 
 توضیحات و شواهد

ندي بتوانیم تحت شش عنوان، گروهتوضیحات اقتصادي ارائه شده براي گذار تاریخی باروري را می
-هاي تکنولوژیکی در روشوزادان و کودکان است. دوم، نوآوريومیر نکنیم. اول، کاهش در مرگ

هاي جلوگیري از بارداري و دسترسی گسترده به تجهیزات جلوگیري از بارداري، سوم، افزایش 
هاي فرصت در پرورش و تربیت هاي مستقیم پرورش فرزندان، چهارم، تغییرات هزینههزینه

باشد. در بحث ششم، اینطور کیفیت فرزندان میکودکان و پنجم، افزایش خالص در بازدهی 
شود که کودکان تضمین مهمی در مقابل خطرات و سنین پیري هستند و همچنین فرض می

هاي خصوصی باعث شد فرزندان جایگزین خوبی براي هاي اجتماعی و بیمهافزایش هزینه بیمه
اهده ن سایر شرایط، بررسی و مشتوانیم، در صورت ثابت بودآنها تلقی گردند. این توضیحات را می

 کنیم.

 ومیر نظریه گذار جمعیتی و نقش کاهش مرگ

ومیر را بعنوان عامل علی یا سببی، در گذار باروري ثبت کرده نگاه سنتی و قدیمی، نقش مرگ
ومیر بالا، ها در جوامعی با مرگ) اینطور اظهار داشت که زوجFrank Notestein )1945است. 
زا ومیر، بعنوان عامل بروندي را براي حفظ فرزندان مطلوب دارند. کاهش مرگهاي زیازایمان

ها فرزندان کمتري داشته باشند و نیاز به بچه کمتري را احساس کنند. شود، که زوجسبب می
در کشورها بعد از جنگ جهانی دوم نشان داد، که سیاست سلامت عمومی،  Notesteinمطالعات 

هاي حاصل شده ن و کودکان را کاهش داد و در برخی از مناطق، پیشرفتومیر نوزاداابتدا مرگ
ومیر نوزادان و کودکان، با کاهش باروري همراه شد. بیشتر کشورهاي اروپایی در کاهش مرگ

ومیر در قرن نوزدهم تجربه کردند. محققان و مورخان، اي را در مورد مرگهم کاهش قابل ملاحظه
ومیر بحث و مناظره دارند، اما بیشتر محققان ترکیبی از خی مرگهنوز بر سر علت کاهش تاری

عوامل بهبود ذخایر غذایی، دسترسی به آب سالم آشامیدنی، پیشرفت نظام سلامت عمومی و 
ها در اثر تصمیمات محلی در مورد کنند. بعضی از این پیشرفتواکسیناسیون را مطرح می
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-توان آنها را عاملی مهم براي تصمیماست، لذا می هاي مناسب در کالاهاي عمومیگذاريسرمایه

هاي اولیه زندگی اتفاق افتاده است. یک ومیرها در سالها بدانیم. کاهش مرگهاي زوجگیري
بوده و  4/39اش در ایالات متحده آمریکا بدنیا آمده است، امید زندگی 1850زنی که در سال 

و یک دختر بیست ساله، در همان سال  8/50اش ساله در همان سال امید زندگی 5یک دختر 
، این ارقام تقریباً براي کسانی که 1910سال بیشتر زندگی کند. در سال  8/39انتظار داشته که  

 تظاران تواندمی متولد شده، تازه دختر خطراتی را در اوایل عمرشان تحمل کردند، مشابه بود. یک
سال شانس زندگی دارد.   4/57ر پنج ساله، کند و یک دخت زندگی سال 54,7 که باشد داشته

سال بیشتر عمر کند، که حتی یک سال کامل هم از سال  7/40یک زن بیست ساله امید دارد، 
 بیشتر نیست. 1850

ومیر، هاي تاریخی باروري و مرگاز نظر زمانی با کاهش Notestienهاي مباحث و استدلال
آمریکا، چند دهه جلوتر از کاهش قابل توجه در  منطبق نیست. کاهش باروري در ایالات متحده

 Haines (2000b, table 8.2))که توسط TFRومیر، اتفاق افتاده است.  باروري (مرگ
دهد. اما از طرفی دیگر گزارش شده است، در اوایل قرن نوزدهم، کاهش باروري را نشان می

است. این تجربه در فرانسه دهاتفاق نیافتا 1890ومیر اطفال تا سالکاهش اساسی در نرخ مرگ
ومیر خود را نشان داد. در جاهاي دیگر هم مشاهده شد، که گذار باروري، جلوتر از کاهش مرگ

است. این امر ومیر، تقریباً در یک زمان بوده ) شیب کاهش باروري و مرگ2نظیر آلمان (نمودار 
نشان  کند، البته، این) نفی نمیومیر را بعنوان نیروي علی (سببینقش تغییرات برونزا در مرگ

تنها قسمتی از این تغییرات را توصیف و توضیح  Notesteinدهد، که روش محاسبات می
 دهد. می

فرزند به ازاي هر زن   7میزان باروري کل، در ایالات متحده آمریکا در اوایل قرن نوزدهم، حدود 
مردند، به این امر دلالت دارد کودکی میدرصد فرزندان در دوران طفولیت یا  30بود. حتی اگر 

اند. تا آخر قرن نوزدهم، در مقابل زنان سفید پوست فرزند، بوده 5یا  4که خانوارها خواهان 
 Paul A. Davidخواستند (، فقط دو فرزند میشهري در ایالات متحده آمریکا بطور فزایندهاي

تقریبا دو مشکل تئوریکی دارد. » نظریه گذار جمعیتی). « Warren C. Sanderson 1987و 
دارد. در اینجا بحثهاي  بستگی باروري کاهش به نوزادان و کودکان ومیرمرگ کاهش از بخشی

بر  توانند، تاثیراتی راشود، که والدین میآید، در تمام آنها، اینطور فرض میمختلفی به وجود می
یش منابع سلامت آنها بگذارند. در ومیر فرزندانشان از طریق تأمین و افزاکاهش خطرات مرگ

تواند، شامل تغذیه با شیر مادر، مواد مغذي دیگر، محافظت مباحث تاریخی این منابع و ذخایر می
ومیر  اطفال کاهش مرگ Q-Qاز خطرات آب و غذاهاي آلوده و التهابات قلبی باشد. در مدل 
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وسایل  ياي مثال، تکنولوژي پیشرفتههاي دیگر باشد. برتواند، بازتابی از تغییرات در هزینهمی
توانست به والدین اجازه کنترل جلوگیري از بارداري (که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد) می

ري کمت بیشتر و بهتر میان باروري ناخواسته و واقعی را بدهد. والدین ممکن است، تعداد بچه
 ته باشند. مشکل دوم تئوریکی، مربوط بهداشته باشند و از آنها  مواظبت و مراقبت بیشتري داش

ومیر اطفال، دو اثر متقابل این است که حتی یک کاهش برونزا در مرگ» گذار جمعیتی«موضوع 
دهد، بنابراین هزینه افزایش تعداد فرزندان را کاهش می Pnومیر، دارد. یک کاهش برونزا در مرگ

ومیر قع یک کاهش برونزا در مرگدهد. در واکاهش می Zsرا به نسبت کیفیت کودکان و 
 تواند، خالص باروري را افزایش دهد.می

 
 هاي ضد باردارينوآوري در روش

دومین توضیح براي گذار باروري، این حقیقت را در پی دارد که خیلی از زوج ها، خانواده 
این هاي ضد بارداري، آنها را در رسیدن به ي روشخواهند و پیشرفت و توسعهکوچکتري می
کند. ارزیابی این توضیح با فقدان شواهدي مستقیم در زمینه اقدامات اعمال شده هدف یاري می

 متوانیمی که کاري شود. بهترینها، مردود شمرده میبراي جلوگیري از بارداري در بیشتر دوره
 هازوج که هاییمحدودیت و هاآوريفن این از ايگسترده هايمشخصه که است این دهیم، انجام

دهد که تا نیمه دوم قرن نوزدهم، شواهد غیرمستقیم، نشان می .دهیم ارائه دارند، قرار در برابر آن
هاي منقطع یا عزل و پرهیز از روابط جنسی هاي کنترل بارداري، مبتنی بر روشبیشترین روش

. این ي دوم قرن نوزدهم پدیدار شدبوده است. اولین روش مدرن کنترل بارداري، در نیمه
هاي پزشکی و همچنین اختراع وسایل ها تا حدود زیادي متکی بر درك پیشرفتتکنولوژي

. با بکارگیري این محصول در تولید )1844تا سال  (پیشگیري( نوع خاصی از لاستیک) بود
هاي گرانقیمت ، این محصول جدید به زوج ها اجازه داد، تا آن را با کاندوم1855کاندوم در سال 

شدند، جایگزین کنند. درحقیقت مطالعات اولیه نشان غوب، که از مواد طبیعی ساخته میو نامر
ها به منظور جلوگیري از گسترش بیماري بوده و هدف آن جلوگیري از دهد که کاندوممی

یگر ها و دها، داروخانهحاملگی نبوده است. بسته به مکان، کاندوم به صورت گسترده در آرایشگاه
 همچنین جوش خورده) -ولکانیزه ها قابل دسترس بود. اختراع لاستیک خاص (فروشیخرده

 اواخر قرن هاي مشابه براي ممانعت از بارداري، درروش و دیافراگم روش معرفی براي مبنایی
هاي جدید براي جلوگیري از حاملگی به روش لذا بدنبال آن یک سري از تکنولوژي .بود نوزدهم

ها قبل از اینکه ما کاهش واقعی باروري را در بعضی از کشورها شد. این روش تر ارائهمعتبر و آسان
 ببینیم، معرفی نشده بودند.
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Robert T. Michael  وRobert J. Willis )1976هاي پیشگیري از تولدهاي ) ابتدا هزینه
ها زوجکنند که ناخواسته را در مدل اقتصادي خرد بکار گرفتند. در مدل، آنها اینطور فرض می

-نههایی که مطلوبیت و هزیها که یک متغیر تصادفی است و با استفاده از روشتوانند بر تولدمی

ي هزینه اي ازتوانند، ترکیب بهینهها میکند، تاثیر بگذارند. زوجهاي پولی متفاوتی را ایجاب می
نابراین تفکر مبادله در هاي داشتن فرزند را مورد نظر قرار دهند. (بجلوگیري از بارداري و هزینه

به طور غیرمستقیم بستگی به این دارد که یک زوج ممکن است، تعداد فرزندان  Q-Qمدل  
ي شوند). ترمجبور به انتخاب سطح کیفی پایین اي،بیشتري را بخواهد، اما به دلیل فشار بودجه

ها پرداخت از روشهاي ثابت (که باید براي استفاده هاي ضدبارداري هم هزینههر یک از روش
شده بیشتر، هزینه بیشتر) را بدنبال دارد.  جلوگیري هايتولد شود) و هم هزینه نهایی (تعداد

خواهند از هشت تولد مورد انتظار، از سه تولد جلوگیري کنند، نسبت به زوجی یک زوجی که می
 هاياز رویکرد هزینهخواهد از همه آنها پرهیز کند، یا اینکه فقط دو فرزند داشته باشد، که می

هاي ترند. ایالات متحده آمریکا و خیلی از کشورهاي اروپایی، در ابتدا کوششنهایی راضی
هاي ضد بارداري بعمل آوردند. در ایالات منسجمی را براي محدود کردن نشر علوم و تکنولوژي

انتشار کتابهاي هاي ایالتی و فدرال، اي از قانونمجموعه» Comstockقانون «آمریکا  متحده
 در مشابه راهنماي ازدواج و وسایل ضد بارداري نظیر کاندوم را غیر قانونی اعلام کرد. اقدامات

تمرکز و اجراي عملی چنین  .گرفت صورت اروپایی کشورهاي از بسیاري و آلمان انگلستان،
 ها اطلاعاتدادگاههاي شاخص پذیر نبود و در بعضی از موارد پروندههایی به سادگی امکانقانون

ها در داد. لذا سیاستهاي ضدبارداري ارتقا داده و به مردم آگاهی میعمومی را در مورد روش
 بعضی از موارد در تضاد با هم بودند. 

 را نظر مورد اشیاء تبلیغات یا عمومی نمایش هر آلمان،) Lex Heinze (1900) مثال براي
د. ها و دیگر وسایل را بفروشنتوانستند، کاندومن هنوز میاست. اما خرده فروشا ساخته قانونی غیر

بیشترین تشویق را  Sicknessو Army در همین زمان دو موسسه معروف دیگر از آلمان، 
 هاي مقاربتی بعمل آوردند. ها به منظور جلوگیري از گسترش بیماريبراي استفاده از کاندوم

اند، حقیقتاً معلوم نیست. تحول باروري گذاشتهي ها در عرصهتاثیراتی که این محدودیت
شناسان، امروزه بر این باورند که قابلیت استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري و داشتن جمعیت

، مهمترین عامل براي کاهش باروري براي کشورهاي در حال توسعه است. اطلاعاتی در این زمینه
ت. هایی را باید در نظر گرفبراي کاهش بعد خانوار مشوق دان دیر باورتر هستند و معتقدند،اقتصاد

 منوزده کنند که در طی قرنانجام شده، تاکید می مفید هايبررسی از مجموعه سه صورت، هر در
که  ايبیستم، روش منقطع یا عزل و پرهیز از روابط جنسی، بعنوان راهکارهاي اولیه قرن اوایل و
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هاي ها و روشکه این تکنولوژيی باقی مانده است. از آنجای کردند،ها از آن استفاده میزوج
ابه هاي مشجلوگیري در طول تاریخ بشر در دسترس بوده، غیر محتمل است که کاندوم و یا روش

 هاهاي قانونی احتمالاً کمتر از هزینهتاثیر مهمی در تحول باروري گذاشته باشند. محدودیت
 ه وسایل جلوگیري(کاندوم لاستیکی) در ابتدا گران بودند.تأثیرگذار بوده است، هرچند اینگون

Brown )2009 يي سالانه عرضه) تخمین زد، که در اوایل قرن بیستم هزینه16تا  15، صفحه 
هاي روز دستمزد او بوده است. کاربرد روش 15تا  10هاي یک کارگر برلینی معادل با کاندوم

 1993 هايدیگر پزشکی براي جلوگیري (دیافراگم) نیاز به تخصص و مهارت کامل دارد. در یافته
Santow  که مربوط به قرن بیستم است، استفاده از روش قطع مقاربت جنسی را که در آن

زمان بسیار وسیع بوده، بهترین روش دانسته، این روش حتی در کشورهایی دیگر که استفاده 
) یک مدل فرایندي Sanderson )1986و  Davidخورد. نیز زیاد به چشم می کردند،می

 یک هاي زندهتجدید ساختار یافته، از باروري در طول عمر زوجین را براي ارزیابی تعداد زایمان
اي هي بیست سال زندگی مشترك داشتند، مورد بررسی قرار دادند. تحت فرضیهزوج که تجربه

و میزان شکست موارد جلوگیري از حاملگی مطالعه شد. زوج مورد مطالعه، مختلف، تناوب مقاربت 
روزه، پنج بار ارتباط  24بدون موارد جلوگیري از بارداري، اگر بطور متوسط با هم در یک دوره 

توانستند، داشته باشند. اگر این زوج، روش جلوگیري را زایمان می 9جنسی داشتند، در حدود 
از اوقات براي استفاده از آن با شکست  %10گرفتند و حدود به کار می %5/12با میزان مردودیت 

توانستند، داشته باشد. استفاده موثر از مواجه شدند، آنها تنها سه زایمان در بیست سال می
هاي دهد. روشنفر تقلیل می 1ها به کمتر از ها را براي زوجکاندوم در جوامع مدرن، تعداد زایمان

-کند. روشبل دسترسی مشاهده شده، در قرن نوزدهم، گذار باروري را تأیید میجلوگیري و قا

 زباروري ا داوطلبانه کاهش تا بود کافی بودند، گذار باروري موجود از دوران قبل که حتی هایی
 شد، کمتر باشد.می اوایل قرن بیستم مشاهده و نوزدهم قرن در که میزانی

 

 هاي مستقیم فرزندانافزایش هزینه

باعث استفاده  Pnاي، افزایش هاي بودجه، با توجه به تاثیرات متقابل در محدودیتQ-Qدر مدل 
شود. یک امکان ، میi Zآنها یعنی هم کیفیت زندگی کودك و هم کالاهاي دیگر،  از جانشین

هاي مستقیم پرورش و تربیت کودك به نحوي منطقی براي شرح گذار باروري این است که هزینه
ه اند. مشکل اینجاست کاي کوچکتر شدهها ترغیب به داشتن خانوادهیافته است، که زوجتغییر 

است، تغییر  شده ها در دوران منطبق با گذار باروري که کاهش باروري مشاهدهبیشتر هزینه
 اصاختص هایشان را به غذا، پوشاك و مسکن، اکثر هزینهها در این دورهاند. بیشتر خانوادهنکرده
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هاي تکنولوژیکی در انقلاب صنعتی بشدت پایین اند. ارزش واقعی پوشاك، بعد از نوآوريدهدا
شد. قیمت مواد غذایی در ها در ارزش و قیمت منسوجات دیده میآمده است. بیشتر این کاهش

-هاي حمایتی در مورد کالاهاي کشاورزي میها و جاهاي مختلف، متفاوت بوده و تعرفهدوره

 قیمت ،کلی طور به ت مواد غذایی را در یک کشور بالاتر از کشورهاي دیگر ببرد. اماتوانست، قیم
دار شده است. تنها افزایش معنی Pnکه این خود باعث کاهش در  است، یافته کاهش غذایی مواد

هاي مستقیم، به دلیل شهرنشینی بوجود آمد. بیشتر کشورهاي اروپایی و ایالات متحده در هزینه
درصد جمعیت  6ي شهرنشینی سریع را در طول قرن نوزدهم داشتند. در حدود تجربهآمریکا، 

این  1900کردند، در سال در یک مکان شهري زندگی می 1800ایالات متحده آمریکا، در سال 
شهرنشینی  1801. در سال )Haines 2000a, table 4.2(درصد رسید.  40میزان نزدیک به 

 79، 1911درصد) و در قرن نوزدهم نیز بیشتر شد. تا سال  34یبا در انگلستان بیشتر بود (تقر
 ,Robert Woods 1996).  کردنددرصد جمعیت انگلستان، در یک مرکز شهري زندگی می

table 3)  .فرانسه در این دوره، نسبت به انگلستان و آلمان جمعیت شهرنشین کمتري داشت
هایی که  در مکانهایی با ، سرعت گرفت. آلمانیشهرنشینی در آلمان بویژه در اواخر قرن نوزدهم

درصد در طی  40درصد کل جمعیت به  64کردند از نفر جمعیت زندگی می 2000کمتر از 
 .(Hans-Ulrich Wehler 1995, table 71)کاهش یافتند 1910تا  1871 سالهاي

ه، ه است، اما البتهاي روستایی افزایش داشتهاي مسکن، بیشتر از هزینهدر مناطق شهري هزینه
بود. مطالعات بیشتر نشان داد که گیري براي زندگی در یک شهر به زوجین مرتبط میتصمیم

باروري شهري نسبت به باروري روستایی در قرن نوزدهم کمتر بوده، هر چند علت آن به روشنی 
در دهد، که باروري نکاحی ) گزارش می3,2جدول  Knodel )1974هنوز معلوم نشده است. 

) بوده، Prussiaدرصد مناطق روستایی پروسیا ( 87در حدود  1868تا  1867برلین، در سالهاي 
باروري در برلین، نصف مناطق روستایی پروسیا و شهرهاي پروسیا  1906و  1905و تا سالهاي 

زند ) تخمین می2جدول  Haines )1989درصد، روستاهاي آن باروري داشتند.  75کلاً حدود 
فرزند  7/2در حدود  1910تا  1905ي در شهرهاي ایالات متحده آمریکا، بین سالهاي که بارور

 6فرزند به ازاي هر زن و در روستاهاي داراي مزرعه  4به ازاي هر زن، در روستاهاي فاقد مزرعه 
فرزند به ازاي هر زن بوده است. وقتی تحول در باروري بوجود آمد، ابتدا در مناطق شهري رخ 

 هاي روستایی رسید. ریج به محیطداد و بتد
هایی بودند که با تحول باروري در ایالات متحده هاي مستقیم، علت اصلی نوشتهنوع دوم از هزینه

هاي گوید که والدین به علت افزایش هزینهمی Easterlinآمریکا شروع شد. توضیح معروف 
هاي مزروعی ترجیح دادند، فرزندان کمتري داشته باشند، تا بتوانند آنها را در محل خود زمین
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تر و حتی در مناطق غربی 1805اسکان دهند. او شروع کاهش باروري در ایالت نیویورك را سال 
تمرکز یافته  Eastelinهاي اعلام کرد. مطالعات بعدي بر فرضیه 1853، سال Iowaامریکا مثل 

 William A. Sundstromخواستند به هر بچه یک ارث ثابت بدهند. وید، والدین میگکه می
د ي اولیه از تربیت فرزن) براي مثال در تجزیه و تحلیل رگرسیونی خود، انگیزهDavid)1988 و 

هاي دانند. در حالت تعادل، اگر فرزند فرصتاي براي دوران کهنسالی میرا حمایت و پشتوانه
تواند قدرت چانه زنی بیشتري با والدینش داشته ارج مزرعه را داشته باشد، میکارکردن در خ

 باشد.
 با باروري که دهدمی نشان 1840 سال در متحده ایالات براي هاي مقطعیداده هايرگرسیون

با در نظر گرفتن چنین مواردي، قیمت  .دارد منفی رابطه غیرکشاورزي، کار بازار هايمعیار فرصت
 باروري اثري ندارد.  زمین روي

باشد. در خیلی از جوامع، هاي مستقیم میکار کودك، منشآ دیگري از تغییرات در افزایش هزینه
 شانهاي درآمدزا، براي والدینهاي مستقیم را با کارکردن در فعالیتکودکان بعضی از هزینه

یا کار در بازار باشد. هر تواند، شامل کار در مزرعه و کنند. این فعالیت کودکان میجبران می
ند دهد. دو روها را براي والدینشان تغییر میتغییر در درآمد کودکان، بطور مشخص خالص هزینه

ان ها نشهاي درآمدزایی کودکان در این دوران تاثیر داشته است. بیشتر بررسیمهم بر فرصت
-اوريفن زیرا داد، افزایش را کودکان براي درآمد کسب هايفرصت دهد که صنعتی شدن، ابتدامی

 .نداشتند فیزیکی نیروي به نیازي جدید هاي
 Clark .بودند کار به مشغول انگلیسی کودکان هايتعداد زیادي از اقلیت 1830تا سال 

Nardinelli )1990  هاي انگلیس، حداقل از یک کند که در بیشتر بخش) عنوان می4,2جدول
هاي صنایع شود. بعضی از بخشنیروي کار استفاده می ساله، بعنوان 14تا  10چهارم کودکان 

نساجی تا حد زیادي مرهون کار کودکان است. در یکی از تحقیقات پارلمانی گزارش شد، که در 
سال بودند  10درصد آنها زیر  8/6سال و  18هاي کتانی، نیمی از کارگران زیر تولید پارچه

)Nardinelli 1990, table 5.3(. 
 Wehler )1996هاي آلمان در این دوره، کودکان نویسد، در کارخانه) می254صفحه ي

ها در بخش صنعتی در نیوانگلند، این میزان را دادند. تخمیندرصد نیروي کار را تشکیل می15
است. در اواسط قرن نوزدهم، به کارگیري کودکان بویژه در صنعت، موجب بیشتر نشان داده 
هاي سنی و دیگر معیارها را که فرصت درآمدزایی محدودیتها شود. دولتبحث و جدل می

 ها در بریتانیاي کبیر در سالداد، به تصویب رساندند. قانون کار در کارخانهکودکان را کاهش می
هایی را در مورد سن کار کودکان و ساعت کاري آنها اعمال شروع به کار کرد و محدودیت 1883
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 1833توانستند مشغول به کار شوند. در سال سنی، می نمود و کودکان در یک سطح متعارف
ساعت کار در هفته بود. پروسیا  48سال و مدت کار آنها  12تا  9محدودیت سنی کار کودکان 

اعمال کرد و استانهاي دیگر آلمان نیز از همین قاعده  1839هم معیارهایی مشابه را در سال 
هایی را براي کار کودکان ها محدودیتز دولت) خیلی اWehler 1996, p. 257 پیروي کردند (

 Englishي نیازهاي تحصیلی آنها فراهم شود. در انگلستان قانون کار اعمال نمودند، تا زمینه

Factory Act""  رفتن به مدرسه را براي کودکان اجباري کرد. در بعضی از موارد کارخانه باید
 به کار گرفته شده، فراهم کنند (مدارس شخصی و نیازهاي تحصیلی را براي کودکان 

Nardinelli1999  : 74. (Prussian Act  یک حداقل سن کاري براي سنین  1839در سال
سال را براي کودکانی که حداقل سه سال مدرسه را گذرانده بودند، تعیین کرد. در  16تا  9

سال بود و  15توانستند، کسی را که سنش زیر ، تولید کنندگان نمی1837ماساچوست در سال 
 Carolynحداقل سه ماه در سال گذشته به مدرسه نرفته بودند، را استخدام کنند(

Moehlliong1999 : 74 .( 
دو شیوه یا روش براي توضیح قوانین جدید کار کودکان وجود دارد. یک، ترکیبی از رفاه اجتماعی 

یی را براي کودکان به و نماینده نیروهاي کارگري که نگران کار کودکان است و محدودیت ها
آیند، شاغلین همراه دارد. نکته دوم این است که این معیارها وقتی به صورت قانونی در می

توانند، با آنها مخالفت کنند. لازم به توضیح است، با جانشینی سرمایه بجاي نیروي انسانی، نمی
کند، که قوانین جدید در اي تغییر میشود و یا نیروي کار به گونهکار براي کودکان آسان می

هاي کار کودکان هر چند در هایی را بوجود آورند. محدودیتتوانستند، محدودیتحین اجرا نمی
 ي داشتن یکهاي کشاورزي و مشاغل ساده قابل اجرا نبوده، ولی بطور مشخص انگیزهفعالیت
) بر این مساله تاکید دارد که در قرن Wehler )1996دهد. ي بزرگ را کاهش میخانواده

آمیزي کار کودکان در خانه را ها در آلمان نتوانستند بصورت موفقیتنوزدهم این محدودیت
ها بستگی به معیارهاي اجرایی و رفتار والدین محدود نمایند. در هر حال، تاثیر این محدودیت

توان، از آنها به نمی کودکان، کار هايدیتبا توجه به غیر مرتبط بودن محدو نهایت، دارد. در
 عنوان یک نیروي علی محکم در تحول باروري نام برد.

 
 هاي فرصت در پرورش کودکانافزایش هزینه

صنعتی شدن جوامع معمولاً موجب تغییر نقش زنان در بازار نیروي کار شده است، هر چند 
لفی هاي مختفق ندارند. مطالعه و بررسیمورخان و تحلیلگران اقتصادي، در چگونگی این امر توا

ها، در فرایند صنعتی شدن ایفا دهد که زنان نقش مهمی را به واسطه کار در کارخانهنشان می
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کردند. اما با گذشت زمان، سهم زنان در بازار کار کمتر شده است. در قرن بیستم در صنایع 
 محدودي مانند نساجی، زنان نقش پررنگی داشتند. 

 Sara Horrell and Jane Humphries (1995, table I) اینطور ارزیابی کردند که بین
دادند، که این از نیروي کار را زنان تشکیل می %65در انگلستان حدود 1815تا  1787سالهاي 

مقارن با اوج انقلاب صنعتی بود. این سهم در اواخر قرن نوزدهم از بین رفت. در بیشتر مطالعات 
شود که زنان در برخی از حرفه و مشاغل داراي سهم قابل توجه بودند. در می اینطور استنباط

دادند، که حدود درصد نیروي کار کشور را تشکیل می 30زنان حدود  1851بریتانیا، در سال 
 ). 35صفحه  Duncan Bythell 1993کردند.(درصد آنها در نساجی کار می 40

Claudia Goldin and Kenneth Sokoloff (1982, table 3)   تخمین زدند که زنان
هاي نساجی نیوانگلند در سال درصد نیروي کار را در کارخانه 30تا  20در مقایسه با مردان 

 Gray Saxonhouseاین میزان دو برابر شد.  1832دادند که در سال تشکیل می 1820
درصد از نیروي کار در نساجی،  57,6) گزارش دادند که 1جدول  Gavin  Wright )1984و

) عنوان کرد، Wehler)1996 ، زنان بودند. 1880هاي کتانی در جنوب آمریکا در سال پارچه
هاي نساجی محسوب زنان نیمی از نیروي کار در بعضی از کارخانه 1840تا  1830بین سالهاي

شماري، زنان نزدیک به نیمی از شاغلان بخش صنعت بر اساس سر 1875شدند. در سال می
درصد کل  20دادند، که حدود ي لباس را در آلمان تشکیل میهاي تهیهنساجی و کارخانه

 کردند، اما انقلاب صنعتی وکارگران بودند. زنان متاهل قطعاً قبل از انقلاب صنعتی نیز کار می
ان متأهل به همراه آورد. این امر توانست، سبب ي جدیدي را براي زنهاتولیدات صنعتی، موقعیت

ریس در آمد. یک زن نخبروز کارهاي بهتري شود، که هرگز با افکار داشتن فرزند جور در نمی
توانست از کودکانش مراقبت کند، در حالیکه یک زنی که در کارخانه نساجی مشغول خانه هم می

بعضی از مشاغل از به کار گرفتن زنان متاهل،  ي این کار برآید.توانست از عهدهکار بود، نمی
ر شدند، ازدواجشان را به تأخیکردند، به همین خاطر زنان، بیشتر ترغیب میبطور کلی امتناع می

بیاندازند. نهایتاً صنعتی شدن، هزینه فرصت براي کودکان را به دو طریق افزایش داد. از مطالعات 
هاي اشتغال محلی براي زنان، شود، که فرصتاط میهاي انجام شده، اینطور استنبو بررسی

) با استفاده از اطلاعات باروري و اشتغال N.F.R Crafts )1989دهد. باروري را کاهش می
اي هي منفی و پایداري بین موقعیتانگلستان و ولز، به رابطه 1922مستخرج از سرشماري سال 

درصد، پی برد.  -34درصد تا  -13دامنه  هاي نکاحی، با مقدار کششی درکار محلی و باروري
هاي نساجی انجام دادند، هر دو، مورد کارخانه 2002در سال  Guinnaو Brownمطالعاتی که 

هاي درآمدزایی زنان، در نظر گرفتند و از آمار و فعالیت کشاورزي را بعنوان شاخصی براي فرصت
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) روش متفاوتی را به کار Schultz )1985و نتایج بدست آمده، تأثیرات آن را مشخص کردند.  
دانست. هاي درآمدزایی زنان را به تنهایی براي تحول باروري دخیل میبرد، که در آن فرصت

، نشان 1910تا  1860هاي هاي سوئد براي دورهزمانی در ایالتهاي سريکارگیري دادهوي، با به
. او کندي این کشور را تبیین میداد که نسبت دستمزد زنان به مردان، یک چهارم کاهش بارور

زا و ابزاري براي تأثیرگذاري بر طرف تقاضا و قیمت کالاهاي از درآمد زنان به عنوان متغیري درون
هاي سنی کاهش داده و بیش کشاورزي نام برد. درآمدزایی زنان در واقع باروري را در کلیه گروه

 .از تاخیر در ازدواج در کاهش باروري موثر بوده است

 
 تغییرات در هزینه ها و بازدهی کیفیت فرزند

وال باشد. لذا دو سنکته مهم کاهش باروري بدلیل افزایش بازدهی خالص در کیفیت کودکان می
هایی که براي بالا بردن کیفیت کودکان متفاوت براي این مورد وجود دارد. اول اینکه آیا هزینه

ست؟ ابازدهی شرایط کیفی کودك، افزایش یافتهنظیر تحصیلات شده کاهشی است؟ دوم، آیا 
ها وجود اثر جانشینی از داشتن تعداد فرزندان به سمت کیفیت یک پاسخ مثبت به این سوال

 هاي مفیدهاي مهمی بین آموزشباشد. مورخان و تحلیلگران اقتصادي آموزش، تفاوتکودك می
در خانه انجام گیرد (اگر والدین  توانستاقتصادي قائل هستند. این تحصیل یا کسب سواد می

توانست، صورت پذیرد. بیشترین آموزش مناسب باسواد بودند) و یا در مدارس ابتدایی می
ها و یا تعلیم در حین کار حاصل شود. این توانست در مدارس متوسطه، از طریق کارآموزيمی

یمات جمعیتی چندان وري مهم باشد، ولی در تصمها، ممکن است، براي رشد کلی بهرهآموزش
مهم جلوه نکند. رشد سواد و تحصیلات مقدماتی، بطور عمومی در کشورهایی که ما بر آنها تمرکز 

ایم، متفاوت بوده است. دو تصمیم مهم و قابل توجه در اینجا وجود دارد: ابتدا ساخت یک کرده
 آن. منطقه پروسیاي ابتدایی که در سطح عموم قابل دسترس باشد و دوم اجباري نمودن مدرسه

سال باید وارد مدارس ابتدایی  13تا  5با این الزام که تمام کودکان  1763این روش را در سال
د. ششوند، اجرا کرد و در مدارسی که مجانی نبودند، براي افراد فقیر کمک شهریه پرداخت می

ف مورد هاي مختلي تحصیلی، این معیار اجرایی بر اساس سلیقهنظیر خیلی از اصلاحات گسترده
مخالفت قرار گرفت. به هر حال پروسیا معلمان کافی براي تعلیم و تربیت تمام کودکان داخل 

از  %60حدود  1816). در سال Horn Melton 1988و  James Vanکشورش را نداشت ( 
شد.  1846در سال  %82دانش آموزان لازم التعلیم وارد مدرسه شدند و این باعث افزایش تا 

، : Nipperdey 1884این کار را بهتر انجام دادند ( Saxonyاز ایالتهاي آلمان نظیر  بعضی
تحصیلات ابتدایی را عمومی و مجانی اعلام کردند و  1840). چندین ایالت آمریکا در سال 463
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در قرن نوزدهم یک سرمایه گذاري بزرگی در سطح مدارس براي جوانان انجام دادند. بعد از آن، 
) رونق 1893) و انگلستان و وولز (1882) فرانسه (1872جباري و مجانی در آلمان (تحصیلات ا

) 1جدول ضمیمه ي  Kristine Bruland 2003  :61-160 .( Easterlin )1981یافت (
کودك  1800نفر جمعیت ایالات متحده آمریکا،  10000، از هر 1850تخمین زد که در سال 

نفر و در بریتانیاي  930نفر، در فرانسه  1600ایسه با آلمان در مدارس ابتدایی بودند، که در مق
نفر بود. بطور گسترده، یک معیار قابل مقایسه براي ارزیابی اقتصادي و بازدهی  1045کبیر 

) B 1205و  A1205جدول  David F. Mitch )2004باشد. تحصیل در مدارس، سواد می
 %35بیسوادي مردان بزرگسال حدود  ، میزان1860دهد که در حول و حوش سال گزارش می
در  %5در ایالات متحده آمریکا (تنها سفید پوستان) و  %30در انگلستان و  %30در فرانسه، 

 %37فرانسه،  %45سواد در این کشورها بیشتر بود و این میزان پروسیا بود. میزان زنان بی
در پروسیا گزارش شد. پیشرفت  %5ایالات متحده آمریکا (تنها سفید پوستان) و  %10انگلستان، 

سریع مدارس در هر دو کشور بریتانیا و فرانسه به طور عجیبی میزان سواد را تا اواخر قرن نوزدهم 
). احداث مدارس بطور Jacaues Ozouf 1977  :293و  Francois Faretافزایش داد (
ت در مدرسه همچنان هاي اوقات فراغي تحصیلات مقدماتی را کاهش داد. اما هزینهخاصی هزینه

 Horaceي ) نظریه156صفحه  Mitch )1992 باقی مانده بود، حتی وقتی مدارس مجانی بود. 

Mann  منظور «کند که: اینطور نقل می 1851را در سرشماري تحصیلی در بریتانیا در سال
است، پنی در هفته  80پس انداز یک پنی در هفته نیست، اما به منظور گرفتن یک شیلینگ یا 

قوانین کار کودکان، ممکن است براي ». کندکه یک کودك را از مدرسه به کارخانه منتقل می
 تشویق به تحصیل، مهمتر از خود مدرسه رفتن باشد. 

کنند بازدهی تحصیلات چه چیزهایی هستند؟ منابع تاریخی، معمولاً تنها وضعیت سواد را ثبت می
توانیم بازدهی اقتصادي دستمزد. بنابراین ما نمیو نه سالهاي تحصیل، شغل و یا درآمد و 

تحصیلات، همانطور که در مطالعات جدید در مورد تحصیلات آمده، تخمین بزنیم و آنها را ارزیابی 
در سال  Iwoa) از سرشماري منحصر به فرد Goldin  ،Lawrence  ، F.Katz)2000کنیم. 
قابل دسترس استفاده کردند. آنها دریافتند که هاي تاریخی براي تهیه تنها یکی از ارزیابی 1915

درصد بازدهی داشته است.  12تا  11تر در دبیرستان یا کالج براي مردان یک سال اضافی
)Goldin  وKatz 2000 .(Mitch )1992  ارزش فعلی سواد بدست 35تا  230صفحات ، (

زند. ارزش فعلی ین میآمده در ویکتوریاي بریتانیا را براي یک کودك به عنوان نمونه تخم
شیلینگ اضافه دستمزد (پاداش) در هفته  5پوند خواهد بود.  4هاي کسب سواد در حدود هزینه

پوند خواهد شد.  200سال کار، بیش از  35براي سواد، ارزش فعلی این دستمزدهاي بالاتر، براي 
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ا مشکل ها بقدان دادهها براي یافتن روابط بین تحصیل کودکان و باروري والدین، بدلیل فتلاش
شود. منابع معمولاً شامل هر دو متغیر باروري مادر و دستاورد تحصیلی کودکان، که مواجه می

شود. اگرچه تحصیل والدین بعنوان شاخصی براي تحصیل نیاز است، نمی Q-Qبراي آزمون مدل 
 د. تواند تعابیر متفاوتی از آن ارائه شوفرزندان، نماینده خوبی است، اما می

 Becker, Cinnirella, and) که قبلاً در مورد آن بحث شد اي از پروسیا،مقاله

Woessmann 2009)  روشی را اتخاذ کرد، تا اثر ثبت نام در مدارس را بر میزان باروري
توانست، جایگزین مفاهیم دیگري نظیر اثر تحصیل و نیروي کار ارزیابی کند. این روش می

 ري خالص بازدهی ناشی از تحصیلات، شود.گیکودکان، براي اندازه

 
 ي اجتماعی و حمایت از کهنسالانبیمه

ه، ها به خود جلب کردیک بازدهی ویژه از تعلیم و تربیت کودکان که توجهات زیادي را در نوشته
 ترین بحثنقش کودکان در بیمه کردن والدین در مقابل حوادث، بیماري و پیري است. عمومی

ي زندگی هستند؛ والدین بر روي آنها انداز در چرخهکودکان یک شکلی از پساین است، که 
کنند و سپس، از فرزندانشان انتظار دارند، گذاري میوقتی که جوان و سالم هستند، سرمایه

از  جنبه حمایتی فرزندان باید همچنین هنگام پیري و یا ضعف و ناتوانی از آنها مراقبت کنند. ما
 گذار یحتوض براي استدلال این از دو تفسیر .بگیریم نظر را در بیماري و حوادث لوالدین، در مقاب

تفسیر اول، اینکه صنعتی شدن و افزایش تحرك ذاتی آن که موجب  .است شده انجام باروري
 ودخ به سختی بتوانند فرزندان مهاجرت از روستا به شهر شده است، باعث شده است که والدین

راي آینده انداز بدارند، و دیگر نتوانند به فرزندان به عنوان ماشین پس نگه نسلیبین معامله در را
حمایت از دوران  براي جایگزین ابزار توسعه به اشاره استدلال، این نگاه کنند. تفسیر دوم

رفاه است. هر دو تفسیر، داراي مشکلی است که  دولت و اجتماعی بیمه ویژه به سالخوردگی
زیاد در روابط اقتصادي بین والدین و کودکان نسبت به قبل از دوران گذار  ناشی از  تغییرات

ها و مزارع را هاي روستایی اموال و داراییباشد. در برخی از مناطق اروپایی، خانوادهباروري می
اي است، که هاي بازنشستههاي ویژه و تضمین شده براي زوجگذارند و این انتقالبه ارث می

کنند. از طرف دیگر، در انگلستان کارگران روستایی حداقل در اوایل تا ع زندگی میاغلب در مزار
کنند و طبق مشاهدات متقن این کودکان اواسط جوانی خانه را براي یک کار خوب ترك می

). 83-84صفحات  Alan Nacfarane 1986هیچ رابطه اقتصادي با والدینشان ندارند. (
ي بین کودك و والدین در طول قرن نوزدهم تغییر کرد و یک رابطه بنابراین، در این حوزه رابطه

شود. از دیدگاه عنوان می» غفلت و قصور کودکان«گرفت. از این برداشت بعنوان جدید شکل 
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ومیر نوزادان و کودکان است. هرچند ممکن والدین غفلت از کودك به معنی زیاد شدن مرگ
دي کنند تا از کودکان بیشتر و کم کیفیتی برخوردار زیا گذارياست، حقیقتاً والدین سرمایه

 شوند و تضمینی را بوجود آورند که حداقل بعضی از فرزندان باوفا بمانند. البته این دیدگاه چالش
هاي اجتماعی ارائه شده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل متفاوتی را از جمله ایجاد سیستم بیمه

اي هقبل از معرفی بیمه –کند.هاي قبلی  ایجاد میي طرحقرن بیستم به عنوان جایگزینی برا
ها را براي افراد فقیر و کسانی که اجتماعی، تمام جوامع مورد بررسی واقع شده، بعضی از حمایت

اي هاند. این سیستمتوانایی حفاظت از خودشان در مقابل پیري و بیماري نداشتند، برقرار کرده
هاي بطور محلی، تامین بودجه و سازماندهی شدند. سیستم» فقرزدایی و حمایت از فقرا«

فقرزدایی در پی آن بوده و قصد داشتند، نیازها را برآورده کنند و تعداد کسانی که هر بار کمک 
 شدند، را مورد ارزیابی قرار دهند. رسانی می

E.P Hennock )2007  :46  ان و درصد جمعیت انگلست 6/6) اینطور ارزیابی کرد، که 47تا
از یارانه فقرا برخوردار شدند. از طرف دیگر  1885درصد از جمعیت آلمان در سال  4/3در حدود 

شدند و پارامترهاي هاي اجتماعی جوامع عموماً بر مبناي اصول و قوانین بیمه اجرا میبیمه
اي براي دریافتی از افراد تحت پوشش، تحت اثر حوادث و شرایطی مخصوص، مشخص ویژه
ه شود: بیمهاي اجتماعی به چهار دسته تقسیم میدر ادبیات موضوعی این رشته، بیمه شد.می

ي از کار افتادگی. اولین ي حوادث(محل کار)، بیمه کهولت سن و ناتوانی و بیمهدرمان، بیمه
ي درمان را اجباري اعلام ، وقتی دولت آلمان بیمه1883ي اجتماعی در سال سیستم جامع بیمه

ي ي ناتوانی و بیمهي حوادث الزامی گردید. بیمهبیمه 1884ورد و بلافاصله در سال کرد، رقم خ
ز این تر اي بیکاري ارایه شد. پیشرفتهبه آن اضافه شد و سپس بیمه 1889کهولت سن در سال 

ي حوادث و بیماري و درمان تنها کارگرانی را که هاي بیمهسیستم قبلاً معرفی نشده است. برنامه
داد، هر چند این پوشش خیلی تدا در این مشاغل برگزیده شدند، تحت پوشش قرار میدر اب

ي ناتوانی و کهولت سن، تنها محدود به درآمد هاي بیمهسریع توسعه یافت. شرکت در برنامه
 شد.می

 United Kingdom’s Old Age Pensions Act (1908) ) قانون بازنشستگی مربوط
دهد. این طرح رویکرد متفاوتی را نشان می 1908در سال  )ي کبیربه کهولت سن در بریتانیا

غیرمشارکتی براي تمام اشخاصی که از آزمونهاي در نظر گرفته شده با موفقیت عبور کرده باشند 
یا بعد از آن فرانسه و دیگر کشورهاي  1890شود. در سال سال داشته باشند، ارائه می 70و

ي حوادث و درمان آلمان را در رابطه با بیمه اجتماعی با معرفی بیمهاي قصد داشتند، راهکار قاره
هاي بازنشستگی دوران سالمندي وجود داشت، اما آنها دنبال کنند. پیش از اینها سیستم
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 رارق استفاده مورد ايگسترده طور به هاي دولتی برخوردار نبودند وداوطلبانه بودند و از یارانه
اجتماعی  نتامی قانون از ده آمریکا در این زمینه تافته جدا بافته بود: قبلگرفتند. ایالات متحنمی

هاي محلی کمک رسانی اجتماعی نداشت. سیستم هايبیمه متحده ، ایالات1935مصوب سال 
هاي در دست هاي مخصوص مادران، خلاء بخشی از طرحهاي جنگی و مقرريبه فقرا، مقرري

دهی به پاداش«کرد. سیستم هاي اجتماعی را پر میی و بیمهانجام در اروپا از جمله فقرزدای
 ي حوادث را دردر ایالات متحده آمریکا در اوایل قرن بیستم معرفی شد و نقش بیمه» کارگران

 آلمان بازي نمود. 

(Price V. Fishback and Shawn Everett Kantor 2000) 
که این امر در داستان تغییر و تحول  ي اجتماعی در اروپا مبین این استزمان افزایش بیمه

توان تاریخ دقیقی را از زمان باروري نقش داشته و قسمتی از آن بوده است، هر چند که نمی
رده هاي گستي اجتماعی عنوان کرد. از طرف دیگر با دنبال کردن اینگونه برنامهپیدایش بیمه

ییرات باروري در طول زمان مورد توان تأثیر آن را بر تغحمایتی در جوامع مختلف جهان، می
 یتنهای به اجتماعی هايبیمه که دهندنمی را احتمال این نیز گسترده مطالعه قرار داد. الگوهاي

 در تحولات باروري نقش داشته باشند.
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 نتیجه گیري
کند. این مقاله بطور تغییر و تحول در باروري نقش اساسی را در ساخت اقتصاد مدرن بازي می

خلاصه  الگوهاي تجربی و مهم را در کشورهاي مهم و ثروتمند، مورد بررسی و تأثیرات اقتصادي 
آن را بر تحول باروري، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. چندین توضیح مختلف اقتصادي 
براي گذار تاریخی باروري وجود دارد که در دو مورد آن هیچ شک و تردیدي بر آنها وارد نیست 

 شود. در اواخر قرن نوزدهم، تغییرات تکنولوژیکی باعث استفادهبته گاهی در آنها اغراق نیز میو ال
گسترده از وسایل ضد بارداري مدرن، مثل کاندوم شد. با این حال شواهد ناقص در دسترس 

هاي سنتی استفاده ها از روشها گران و پر هزینه بودند و بیشتر زوجدهد، این روشنشان می
هاي سنتی به اندازه دهد که روشسازي شده، نشان میهاي شبیهکردند. علاوه بر این، مدلمی

کافی براي کاهش باروري موثر بوده است. توضیح دیگري که اغلب در رابطه با کاهش باروري 
ومیري که در نوزادان و کودکان رخ داده است. ومیر است. بویژه مرگشود، کاهش مرگبیان می

ومیر احتمالاً نقش محوري در گذار تاریخی باروري ایفا کرده است، اما لازم است بر کاهش مرگ
دو نکته اساسی تاکید شود. اول اینکه در برخی از کشورها، کاهش قابل ملاحظه باروري قبل از 

ومیر نوزادان و کودکان ومیر اتفاق افتاده است. دوم اینکه، مرگهرگونه کاهش واقعی در مرگ
 باشند.   حدودي نسبت به باروري درونزا میحداقل تا 

و  ها عنوان شد، برطبق مدلتوضیحات و تفسیرهاي دیگر که در رابطه با تغییرات نسبی قیمت
مبتنی بر تقاضاي داشتن فرزند بوده است. چندین عامل اثرگذار بطور محتمل  Beckerروش 
باعث  دهد، کهند) را به طریقی تغییر میها و منافع خالص از تقاضا براي فرزند (نیاز به فرزهزینه

هاي مسکن به دلیل شهرنشینی، تغییر در قانون شود. افزایش هزینهکاهش باروري می
هاي فرصت فرزندآوري، تحصیلات ابتدایی اجباري و مجانی و بسط و کارکودکان، افزایش هزینه

 لرغم حداقباشد. علیمی ي اجتماعی، از عوامل تأثیرگذار بر باروريهاي بیمهگسترش سیستم
 ها به طور تجربی وکاهش باروري هنوز اقتصاددان به رسمی و مسئولان علمی علاقه سال یکصد

اند، توضیحی مناسب براي آن بیابند. در این دوره تغییرات اقتصادي شگرفی را شفاف نتوانسته
ماعی مربوط بودند. اجت شاهد بودیم، که بعضی از آنها به تغییرات دیگر نظیر معرفی بیمه

ي درونی باروري و اقتصاد آگاه هستند. اما، درك نقش هر تغییر ها به خوبی از رابطهاقتصاددان
در یک دوره هنگامی که سایر نیروهاي موثر بر باروري همزمان در حال تغییر هستند، مشکل 

 دانیم، چونی میي بعدي نیز مهم است: ما راجع به گذار تاریخی باروري چیزهاي کماست. نکته
کنند که اطلاعات اقتصادي مفیدي را در خود ندارد. اطلاعات بیشتر تحقیقات بر منابعی تکیه می

ها به محقق این در سطح فردي، به دلایل مختلف بسیار مهم هستند. گاهی اوقات این نوع داده
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ي استفاده از محدودهي باروري دوره زندگی پیروي کند و مجاز به دهند که از چرخهاجازه را می
ابع، هاي رفتاري شود. حتی وقتی منوسیعی از تغییرات ناگهانی باروري، براي تشخیص بهتر پاسخ

کند. پذیر میهاي چند متغیره را امکانها در سطح فردي باشند، آزمون فرضیهمقطعی یا داده
د، اما درك واقعی را این رویکردهاي تجربی، نیازمند صرف وقت زیاد محققین و سایر منابع دار

 هاي نیروي کار زنان بر تقاضاي فرزندآوري در طول دورهبه همراه دارد. براي مثال تاثیر فرصت
ري هاي بیشتتواند فرصتبه تئوري گذار تاریخی باروري، حتی میگذار باروري. موج اخیر علاقه 

 باروري فراهم نماید.هاي موجود براي فهم اقتصادي گذار تاریخی را در استفاده از داده
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THE HISTORICAL FERTILITY TRANSITION: 
A GUIDE FOR ECONOMISTS 

 
By: Timothy W. Guinnane 
 
Abstract: 

 The historical fertility transition is the process by which much of 
Europe and North America went from high to low fertility in the 
nineteenth and early twentieth centuries. 
This transformation is central to recent accounts of long-run economic 
growth. Prior to the transition, women bore as many as eight children 
each, and the elasticity of fertility with respect to incomes was positive. 
Today, many women have no children at all, and the elasticity of fertility 
with respect to incomes is zero or even negative. 
This paper discusses the large literature on the historical fertility 
transition, focusing on what we do and do not know about the process. I 
stress some possible misunderstandings of the demographic literature, 
and discuss an agenda for future work. 
( JEL I12, J13, N30) 
 
Keywords: Fertility, economists, historical transition, elasticity, 
children. 
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THE ROLE OF WOMEN IN FAMILY ECONOMICS 
 

 
By: Mohammad Reza Bagheri 
 
Abstract: 

 The family economy is one of the major issues in the national 
economy. The activity of housewives at home is rich in economic, 
cultural and social values, and has many activities that are often 
unnamed, unpaid and unpaid. These various types of women's activities 
in the economy and national considerations have not been taken into 
consideration. The main aim of this paper is to express the value of 
domestic activities and to examine social factors on the value added of 
various activities in the family's interior. 
 
Keywords: Family economics, women householding, added value, 
women.  
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THE PREDICTION OF THE GROWTH RATE OF MARRIAGE 

AND DIVORCE THROUGH THE NEURAL NETWORK IN 
SOUTH KHORASAN PROVINCE 

 
 
By: Zohreh Nikooravesh, Tahereh Nikooravesh & Ali Reza Mehravar 
 
Abstract: 

 Population predictions in various fields, such as assessing national or 
regional needs in the field of new jobs, teachers, schools, doctors, 
nurses, urban residences or recognizing the food needs of the number of 
people to whom they should be provided with services. Therefore, 
population predictions are the starting point for more predictions that are 
needed in the future. Today, analyzes of time series are widely used in 
various sciences. On the other hand, prediction of behavior in complex 
systems using classical and analytical methods is difficult and in some 
cases it seems impossible. Hence, non-classical methods that have 
features such as intelligence are used. Neural networks are one of the 
methods used in issues such as modeling, pattern recognition, clustering, 
and prediction. In the prediction of the population, there are four vital 
events, including birth, death, marriage and divorce. In this paper we 
have tried to analyze the time series data using neural networks in the 
recent years in marriage and marriage, and to model and predict this rate 
in South Khorasan province in the coming years. 
In this paper, we tried to study the modeling and prediction of this 
number in South Khorasan province in the coming years by using time 
series data analysis, using neural networks based on the number of 
births. 
 
Keywords: Marriage rate, divorce rate, prediction, neural network, vital 
statistics, South Khorasan province. 
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A DEMOGRAPHIC ANALYSIS ON GLOBAL CITIES 
 
By: Mahmoud Moshfegh & Ghorban Hosseini  
 
Abstract: 

 This paper aims to study the characteristics of global cities. Also, the 
Socio-Economic characteristics of the global cities with regarding 
demographic approach was studies. Research method is secondary 
Analysis and the sources of data are Population Division of United 
Nation and migration Policy Institute. 
Results show that Population density and Concentration, diversity and 
space of changes of the Population composition are major characteristics 
of global cities. At the present, there are 65 global cities in the World, 
and all of them have 540 million Population. Excluding of Genova and 
Frankfort, the All of global cities have over one million Population. 
Tokyo is the largest global City with 36 million people. Genoa with 
600,000 Population is the smallest global city in the world in 2010 year. 
So many global cities, about 25 cities, are located in Asia. The pattern of 
Population distribution of another global cites by continents include; 
Europe with 18 global cities (%27/7), America with 17 global cities 
(%26/1), Africa with 4 and Australia with one city. Many of the global 
cities have so many immigrants, these cities have a multicultural identity. 
of course, from point of view of some demographers, these cultural and 
social diversity is main challenge of the global cities. 
 
Keywords: Global cities, demographic analysis, international 
migration. 
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF POPULATION AGE-
SEX STRUCTURE CHANGES ON LABOUR FORCE 

SUPPLY IN IRAN  
 

By: Nader Motie Haghshenas 
 
Abstract: 

 One of the important determinants of development for each country 
is human capital. This issue should be considered as one of the leading 
goals of development. Recognition of labor force in the variant times is 
basically very important for determining current trend and the changes 
in labor market and so employment status.   
The aim of this paper is to measure the effect of  population age -sex 
structure changes on human resources supply and economic activity in 
Iran during the years 1345 to 1390. 
Data are mostly taken from the censuses 1966 (1345) and 2011 (1390) 
which are conducted by Statistical Center of Iran (SCI) and also ILO's 
estimations for 1990-2020.  
Also, we used the demographic methods on standardization of 
economically activity rates. Results showed remarkable changes in age-
sex patterns of activity rates by sexes. The pattern for Iranian males is 
similar to developed countries such as Japan, Australia and Turkey. The 
pattern for Iranian female is irregular which was confirmed by other 
works. It involves evaluating possible solutions into consideration by 
national authorities. 
 
Keywords: Population age-sex structure, labour force dynamics, 
standardizing of general rates. 
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INVESTIGATING THE EMPLOYMENT STATUS OF FEMALE 

HEADED HOUSEHOLDS IN IRAN  
 

By: Jaafar Kordezangeneh & Alireza Eghbali 
 
Abstract: 

 The purpose of this article is to examine the employment status of 
female head of household in Iran. The employment of Iranian women 
has two main characteristics: first, women are less job opportunities than 
women in other developing countries, and secondly, they are often 
employed in low-paid informal sectors.Women's occupation "head of 
household" is another issue which is due to problems such as husband's 
death, divorce, husbands' disability, missing supervisors, and so 
on.According to the results of the recent four censuses, the ratio of 
female headed households has risen from 8/4 percent in 1996 to 12/7 
percent in 2016. Based on the results of the 1395 census, there are about 
3061753 women who oversee their households. The results showed that, 
on average, 14.6% of female heads of household were employed. More 
than 61.8% of these women are home (68.3% of the rural population 
versus 59.6% of the female households) and have no other job. 
Approximately 15.6% of these women are unemployed (8% of rural 
women are women with 18.2% of female households) Meanwhile, about 
44% of these women are headed by two or three households and 11.4% 
are heads of households with a population of more than three. And the 
rest, about 41.7% of female heads of household live on their own, and 
only carry on the economic burden of their own lives. Interestingly 
enough, about 48.7% of women in charge of Iranian households are in 
the age group of 60 and older and are actually in their elderly age. Which 
makes it economically more difficult than women. The result is that 
these women and their families are mostly marginalized by the economy 
and are in dire straits. 
 
Keywords: Female occupation of female head of household, pathologic 
approach, vulnerable women, economic marginalization. 
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FACTORS AFFECTING WOMEN’S TENDENCY TOWARDS 
ECONOMIC ACTIVITIES 

 
By: Adel Abdollahi, Mahsa Saadati & Arezoo Bagheri 

 
Abstract: 

 Interpretation of the tendency of various groups, including women, 
towards economic activity and its consequences is influenced by the 
economic and social conditions of the society as well as the people’s 
viewpoint on the position of women in society. Therefore, it is important 
to study the factors affecting women’s tendency to engage in economic 
activities from the viewpoint of society. The study population includes 
15-year and older men and women. The population of this age group 
was 7275 (about 76%) in the 2011 census. A number of 387 samples 
was obtained through proportionate stratified sampling and Cochran 
formula. Data was collected using a structured questionnaire. Of these, 
50.6% were male, 57.4% were married and 45.7% were employed. 
The items related to women’s reasons for having tendency towards 
economic activity include achieving financial independence, obtaining 
social reputation/prestige, participation in the provision of living 
expenses due to rising costs in recent years, following family customs, 
lack of other jobs, and spending free time. The results showed that more 
than half of the men and women having different levels of economic 
activity had a consensus on the tendency of women to engage in 
economic activities in order to achieve financial independence, social 
reputation/prestige as well as participation in the provision of living 
expenses due to the increase of these expenditures in recent years. It is 
worth noting that unemployed women did not recognize the social 
reputation/prestige as a legitimate reason for women’s tendency towards 
economic activities, and focused more on their participation in the 
provision of living expenses due to the increase of these costs in 
recent years. The main purpose of the present study was to investigate 
the effect of such variables as level of education, marital status, activity 
status and sex on women’s tendency to economic activities. Different 
levels of activity status (P=0.003) and marital status (P=0.001) 
was statistically significant for both sexes. 
 
Keywords: Women, economic sections, financial independence, social 
reputation/prestige, Hawraman. 
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