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بیــش از یــک ربــع قــرن از آغــاز انتشــار فصلنامــه «جمعیــت» ،اولیــن فصلنامــ ه علمــی بــا موضــوع جمعیــت در
ایــران میگــذرد .نیــت ســازمان ثبــت احــوال کشــور از انتشــار ایــن فصلنامــه ،ایجــاد فرصتــی بــرای گســترش
دانــش جمعیتشناســی در ســطح صاحــب نظــران ،پژوهشگــران و تصمیمگیــران کشــور بــوده اســت.
فصلنامــه جمعیــت بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود .ایــن فصلنامــه مقــاالت تخصصــی در همــه حوزههــای
جمعیتشناســی را بــه زبــان فارســی میپذیــرد .فصلنامــه در رد یــا قبــول مقــاالت دریافتــی مختــار اســت.
قبــول و نشــر مقالــه بــه معنــای تأییــد محتــوای آن نیســت و مقــاالت منــدرج در ایــن فصلنامــه بازتــاب دهنــده
آراء و عقایــد نویســندگان آن اســت .مقــاالت ایــن فصلنامــه در کتابخانــه منطقــهای علــوم و تکنولــوژی شــیراز
بــه نشــانی  www.ISC.gov.irو  www.srlst.comنمایــه میشــود .نقــل مطالــب نشــریه بــا ذکــر مأخــذ آزاد اســت.
نشــاني :تهــران ،خيابــان امــام خمينــي (ره) ،شــماره  ،184كــد پســتي ،1137719411ســازمان ثبــت احــوال کشــور،
دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت ،تلفکــس021 66705959 :
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جواد شجاعی

راهنامی نویسندگان
از نویسندگان ارجمند تقاضا میشود در نگارش و ارسال مقالهها ،به این نکات توجه فرمایند
 .1ارسال مقاله برای مجله رصفاً از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان (که به عنوان نویسنده مسؤول مکاتبات در نظر
گرفته خواهد شد) در وبگاه ( )www.populationmag.irمقدور است.
 .2ارسال مقاله به معنای تضمین اصیل بودن و تکراری نبودن آن از سوی نویسنده (گان) و نیز تضمین آن است که
مقاله در مجله یا ژورنال دیگری چاپ نشده و در حال حارض توسط نارش دیگری مورد بررسی و داوری قرار نگرفته
است.
 .3مقاله باید در دو فرمت  pdfو ( wordتهیه شده با نسخههای  2010یا باالتر نرمافزار) ارسال گردد .پذیرش اولیه مقاله
منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنام مورد تأکید قرار گرفته است .پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن منوط به
تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجله است .ضمناً مقاالت منترش شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال
کشور نیست.
 .4مقالههای ارسالی باید دارای بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به رشح زیر باشد:
آ) بخش اصلی (پارسی) :عنوان کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با عالمت ستاره
مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی ،شغل و نام مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده(گان)،
شامل نشانی ( )e-mailو نشانی پستی؛ شامره تلفن (همراه)؛ چکیده فارسی (شامل نتیجه اصلی مقاله به صورت
توصیفی در حداکرث  250کلمه .توجه کنید ،در چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود).؛ واژگان
کلیدی (حداقل  3و حداکرث  10واژه)؛ مقدمه (مخترص و بدون عنوان ،شامل خالصهای از پژوهشهای انجام شده قبلی
که به آنها ارجاع داده میشود).؛ بدنه اصلی مقاله (شامل بیان مسأله ،روش ،تفسیر و تحلیل مسأله ،نتایج)؛ بحث و
نتیجهگیری؛ سپاسگزاری (درصورت لزوم)؛ مرجعها؛ پیوستها.
بـ) بخش چکیده (انگلیسی) :عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به انگلیسی؛ نام مؤسسه متناظر هر
یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی (حداکرث  250کلمه)؛ واژگان کلیدی انگلیسی (اکیدا ٌ از ارسال ترجمههای
ماشینی اجتناب گردد).
 .5در صفحهبندي مقاله براي متام صفحهها ،حاشيه منت از باال ،پایین ،راست و چپ  5سانتیمرت انتخاب گردد .قلم منت
 B Nazaninبا اندازه  11و قلم انگلييس  Times New Romanبا اندازه  10لحاظ شود .منودار ،يا جدول را ميتوان در
هرکجاي منت قرار داد .عنوان جدولها باالی آن و عنوان شکلها زیر آن با قلم  10برجسته ( )Boldنوشته شود .سعي
شود منودارهايي که از محاسبات و با استفاده از نرمافزارها بهدست ميآيد بهطور مستقيم وارد منت شود .در غري اين
صورت ابتدا آنها را با قالب TIFيا  TIFFضبط کنيد .سپس با استفاده از جعبه ابزار  Insertشکل را در محل مورد نظر
وارد کنيد .براي حفظ کيفيت تصوير روي صفحه کاغذ از به کارگريي تصويرهايي با قالبهاي BMP، PNG، GIFو
 JPEGاجتناب گردد.

الزم است بخشها و زیر بخشهای مقاله شامرهگذاری شوند.
مطمنئ شوید که هیچ جدول ،شکل یا فرمولی از حاشیهها خارج نشده است.
اعداد را به پارسی نگارش منایید.
بین حرف (عدد) و پرانتز فاصله قرار داده نشود.
در عدد نویسی فارسی ،برای ممیز اعشاری حتام از « »/استفاده شود .پیشنهاد میشود در صورتی که برای جایگزین
کردن نقطه « ».با این عالمت « ،»/از فرآیند جستجو و جایگذاری نرمافزاری استفاده میمنایید ،حتام از صحت اعداد و
جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاری اطمینان حاصل فرمایید.
 .6رعایت پیشنهادهای نگارشی فرهنگستان ،به ویژه نکات زیر الزامی است:
ِ
کلامت دارای معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمهای؛
 رعایت فاصلهگذاری و پیوستهنویسی بین استفاده از نیمفاصله به جای فاصله بین «می» و بن مضارع در افعال استمراری ،مانند :میشود ،منیباشد؛ استفاده از نیمفاصله به جای فاصله در جمع با «ها» ،مانند :کتابها ،مجلهها ،زندگیها .تنها استثناء در این مورد کلمه«آنها» است که به صورت «آنها» هم قابل استفاده است.
 استفاده از نیم فاصله به جای فاصله یا پیوستهنویسی در صفات برتر (تفضیلی) ،مانند :زیبندهتر ،رسیعتر ،پایینتر .تنهااستثناء در این مورد ،پیوستهنویسی صفات «بزرگرت ،کوچکرت و بهرت» است.
 .7الگوی نقل منبع در منت مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و صفحه آن است .به عنوان مثال( ،امانی،
.)4 :1380
 .8الگوی نقل منبع در بخش منابع به این شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) ،عنوان ،مکان ،نام نارش،
شامرهی چاپ.
 -1معینی ،سیدرضا؛ پایدارفر ،علی ( .)1376روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری .فصلنامه
جمعیت ،شامره 19و ،20صص .97-112
 .9درصورت ترجمه بودن اثر ،نام مرتجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نرش ترجمه اثر در الگو جایگزین
شود .مثال:
 -1سووی ،آلفرد ( .)1357مالتوس و دو مارکس .ترجمه صدقیانی ،ابراهیم ،تهران؛ انتشارات امیرکبیر
 .10الگوی نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) ،عنوان ،مکان ،نام
نارش ،شامره چاپ .مثال:
-Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. (1990). Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran: 1996-1976.
Asia-Pacific Population Journal, 42-3 ,14
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تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران
محسن صالحی کمرودی ،1آذر شهبازی 2و رضا شاکری بستان اباد

3

چکیده:

گســترش و توســعه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از محورهــای توســعه اقتصــادی و اجتماعی کشــور ،بــه مجموعهای
از نیروهــای خــاق ،آموزشپذیــر ،ریســکپذیر پویــا و شــاداب نیــاز اســت .از مشــکالت بــزرگ بخــش کشــاورزی
ایــران ،ســالخوردگی نیــروی کار اســت کــه میتوانــد موجــب کاهــش بهــرهوری و تولیــد در ایــن بخــش گــردد .بنابرایــن،
هــدف ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر ســالخوردگی نیــروی کار بــر کارایــی فنــی در بخــش کشــاورزی ایــران اســت .بدیــن
منظــور از دادههــای  32اســتان کشــور در ســالهای  1382و  1392و همچنیــن روش تحلیــل مــرزی تصادفــی اســتفاده
میشــود .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد ســالخوردگی نیــروی کار ،تاثیــر منفــی بــر کارایــی در بخــش کشــاورزی
دارد ،بنابرایــن بایــد سیاس ـتهایی اتخــاذ کــرد کــه ســاختار ســنی بخــش کشــاورزی جوانتــر شــود .عــاوه بــر ایــن،
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش در مــورد حرفههــای کشــاورزی در بهبــود بهــرهوری تولیــد مفیــد اســت .در نتیجــه ،بخــش
دولتــی بــرای تشــویق و همچنیــن پــرورش جوانــان تــازه وارد بــه بخــش کشــاورزی ،بایــد سیاسـتهایی را اتخــاذ کنــد
تــا آنهــا را بــه کشــاورزانی بــا دانــش تبدیــل کنــد.
واژگان کلیدی:

سالخوردگی نیروی کار ،تابع تولید مرزی ،کارایی ،کشاورزی.

 -1دکتر تخصصی دانشگاه تبریز
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
 -3دانشجوی دکتری دانشگاه تهران reza.shakeri@ut.ac.ir
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مقدمه

بخــش کشــاورزی بــه دلیــل نقــش و اهمیتــی کــه در تامیــن غذایــی بخــش عظیمــی از جمعیــت کشــور
و نیــز فراهــم آوردن مــواد اولیــه بســیاری از صنایــع دارد ،همــواره مــورد توجــه دولــت و مســئوالن بــوده
اســت .بدیهــی اســت کــه بــرای گســترش و توســعه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از محورهــای
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور ،بــه مجموع ـهای از نیروهــای خــاق ،آموزشپذیــر ،ریس ـکپذیر
پویــا و شــاداب نیــاز اســت .ایــن ویژگیهــا نیــز اغلــب در جوانــان وجــود دارد و بــه طــور معمــول
جوانــان آمادگــی بیشــتری بــرای انتقــال ایــن ویژگــی بــه درون یــک مجموعــه را دارنــد .اهمیــت
نیــروی کار انســانی ،از دیربــاز مــورد توجــه اقتصاددانــان بــوده و بــا گذشــت زمــان بــر اهمیــت آن
افــزوده شــده اســت .نگاهــی بــه تاریــخ نظریــه پــردازی دربــاره رشــد نشــان میدهــد الگوهــای رشــد،
انباشــت ســرمایههای فیزیکــی را بهعنــوان کلیــد توســعه معرفــی کردهانــد .امــروزه کشــوری قــادر بــه
بهرهگیــری از ظرفیتهــای مــادی اســت کــه انســانها را بــه ســرمایه انســانی تبدیــل کنــد؛ بنابرایــن،
جمعیــت انســانی بســتری اســت کــه برمبنــای آن ،ســرمایه انســانی متراکــم میشــود و درنهایــت،
توســعه را بــه همــراه م ـیآورد (احمــدی و توکلــی.)1395 ،
ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــاغل در بخــش کشــاورزی بــه ســالخوردگی گراییــده و طــی
ســالهای اخیــر میانگیــن ســنی شــاغالن ایــن بخــش هــم در مقایســه بــا ســالهای گذشــته و هــم در
مقایســه بــا دو بخــش دیگــر فعالیــت (صنعــت و خدمــات) بــه طــور مرتــب افزایــش یافتــه اســت .بــر
اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران ( )1398میانگیــن نســبت بهرهبــرداران در دامنــه ســنی  60ســال
و بیشــتر ،از رقــم  23درصــد در ســال  1382بــه  30درصــد در ســال  1392افزایــش پیــدا کــرده اســت
کــه ایــن اتفــاق میتوانــد نگرانکننــده باشــد .ســالخوردگی نیــروی کار ،هــر چنــد بــا افزایــش تجربــه
آنهــا همــراه اســت ،امــا از ســوی دیگــر میتوانــد ریس ـکپذیری ،خالقیــت و نــوآوری آنهــا را کاهــش
دهــد .از ســوی دیگــر تغییــرات در ســاختار ســنی جامعــه و چرخــه درآمــد مصــرف در دوران زندگــی
میتوانــد اثــرات چشــمگیري بــر کارایــی و رشــد اقتصــادي داشــته باشــد .چرخــۀ زندگــی افــراد بــر
اســاس نیازهــاي اقتصــادي و نســبت مصــرف بــه درآمــد ،در مراحــل مختلــف ســنی متفــاوت اســت.
بطوریکــه نســبت مصــرف بــه تولیــد در جوانــان و ســالخوردگان ،بــاال و در نیــروي کار میانســال ،پائیــن
اســت .ایــن بدیــن معنــا اســت کــه محــرکان کلیــدي رشــد اقتصــادي همچــون نیــروي کار متراکــم؛
بهــرهوري؛ هزینــه و پسانــدار؛ بســته بــه اینکــه اکثریــت افــراد جامعــه در کــدام چرخــۀ زندگــی قــرار
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دارنــد؛ متغیــر اســت .بنابرایــن؛ کشــوري کــه داراي جوانــان و ســالخوردگان بســیار اســت ،از رشــد
اقتصــادي و کارایــی کمتــری نســبت بــه کشــوري بــا نیــروي کار میــان ســال ،برخــوردار اســت (بلــوم
و همــکاران.)2011 ،
بــا توجــه بــه اهمیــت تاثیــر ســالخوردگی و بــه طــور کلــی ســاختار ســنی نیــروی کار بــر تولیــد،
بهــرهوری و کارایــی ،افــرادی تــاش کردنــد ایــن موضــوع را مطالعــه کننــد .از جملــه شــهرکی و
شــهرکی(  )1394در مطالعـهای بــا عنــوان «محاســبه کارایــی فنــی چغنــدرکاران خراســان رضــوی بــا
اســتفاده از تکنیــک تحلیــل پوششــی دادههــا و تحلیــل مــرزی تصادفــی» انجــام دادهانــد .آنهــا در ایــن
مطالعــه دادههــای مــورد نیــاز خــود را از طریــق تکمیــل پرسشــنامه از چغنــدرکاران ســه شهرســتان
چنــاران ،نیشــابور و قوچــان جمـعآوری کردنــد .نتایــج حاصــل از مــدل مــرزی تصادفــی ،نشــان میدهــد
کــه میانگیــن کارایــی فنــی بــرای ســه شهرســتان چنــاران ،نیشــابور و قوچــان بــه ترتیــب  68 ، 65و 60
درصــد میباشــد ،امــا نتایــج تحلیــل پوششــی دادههــا نشــان میدهــد کــه چنــاران بیشــترین کارایــی
را بــا مقــدار  76درصــد بــه خــود اختصــاص داده اســت و نتایــج مشــابه بــرای نیشــابور و قوچــان بــه
ترتیــب  61و  58درصــد میباشــد .اشــراقی و کاظمــی( )1393مطالعـهای بــا عنــوان «ارزیابــی کارایــی
اقتصــادی و فنــی گاوداریهــای شــیری شهرســتان گــرگان» انجــام دادهانــد .آنهــا در ایــن مطالعــه بــا
اســتفاده از دادههــای  33پرسشــنامه بــه طــور همزمــان از دو رویکــرد پارامتریــک و ناپارامتریک اســتفاده
کردنــد .نتایــج مربــوط بــه محاســبه پارامتریــک بــر اســاس بــرآورد تابــع تولیــد کاب -داگالس نشــان
داده اســت کــه میانگیــن کارایــی فنــی و اقتصــادی بــه ترتیــب  75و  72درصــد میباشــد .همچنیــن
نتایــج مربــوط بــه محاســبه ناپارامتریــک نشــان داده اســت کــه میانگیــن کارایــی فنــی و اقتصــادی بــه
ترتیــب  24و  45درصــد میباشــد .صالحــی و همــکاران ( )1393بــه مطالع ـهای تحــت عنــوان «تاثیــر
ســاختار ســنی و کیفیــت نیــروی کار بــر ارزش اقتصــادی بخــش کشــاورزی» پرداختنــد کــه در ایــن
مطالعــه دادههــای مــورد نیــاز بــرای  30اســتان کشــور بــرای ســال  1390از طریــق پایــگاه اینترنتــی
مرکــز آمــار جمـعآوری شــده اســت .نتایــج حاصــل از مطالعــه نشــان داد ،افزایــش تحصیــات و اشــتغال
تاثیــر مثبــت و معنــاداری بــر ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی داشــتهاند .ســاختار ســنی کشــاورزان
تاثیــر معنــاداری بــر ارزشافــزوده ایــن بخــش نداشــته اســت .اســفنجاری کنــاری و زیبایــی()1391
مطالعـهای بــا عنــوان «بررســی کارآیــی فنــی و شــکاف تکنولــوژی واحدهــای پــرورش مــرغ تخمگــذار
ایــران « انجــام دادهانــد .هــدف آنهــا از ایــن مطالعــه تجزیــه تحلیــل کارآیــی واحدهــای صنعتــی
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پــرورش مــرغ تخمگــذار بــا اســتفاده از مفهــوم تابــع تولیــد فرامــرزی بــوده اســت .آنهــا در ایــن مطالعــه
از دادههــای یــک نمونــه  477واحــدی از سرشــماری واحدهــای صنعتــی کــه توســط مرکــز آمــار ایــران
در ســال  1385صــورت گرفتــه اســت ،اســتفاده کردهانــد .نتایــج تخمیــن تابــع تولیــد مــرزی منطقـهای
آنهــا حاکــی از آن بــوده اســت کــه میانگیــن کارآیــی بــرای اســتانهای منتخــب در محــدوده 0/49
تــا  0/88بــوده اســت .همچنیــن میانگیــن کارآیــی فنــی بــر اســاس تابــع تولیــد فرامــرزی در محــدوده
 0/31تــا  0/82بــوده اســت .همچنیــن باالتریــن کارآیــی مربــوط بــه اســتان قــم اســت ،در حالــی کــه
پایینتریــن کارآیــی فنــی مربــوط بــه اســتان تهــران میباشــد .عابــدی فــر ( )1379بــا اســتفاده از
روش توابــع مــرزی تصادفــی بــه بــرآورد کارایــی فنــی صنعــت بانکــداری ایــران و شناســایی عوامــل
موثــر بــر آن پرداخــت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه بانکهــای تخصصــی در مقایســه بــا
بانکهــای تجــاری از کارایــی بیشــتری برخوردارنــد .پاکپــان ســایوت و همــکاران ( )2018مطالع ـهای
تحــت عنــوان « تاثیــر ســاختار ســنی بــر روی کارایــی فنــی در تایلنــد» انجــام دادنــد کــه در ایــن
مطالعــه دادههــا بصــورت پانلــی در ســطح اســتانی از  76اســتان بــرای ســال 2009تــا  2013بــرای
تخمیــن مــدل اســتفاده شــده اســت .نتایــج بــراورد شــده مــدل عــدم کارایــی فنــی نشــان داد کــه در
نیــروی کار 60ســاله بــه بــاال ،عــدم کارایــی فنــی افزایــش یافــت ،در حالیکــه نیــروی کار بیــن 59-15
ســاله عــدم کارایــی فنــی کاهــش یافــت .لــی و ســیکوال( )2013بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
نیــروی کار مســنتر انگیــزهای بــرای افزایــش بهــرهوری ندارنــد ،زیــرا آنهــا بــا ایــن کار از مشــکل
دسترســی بــه وامهــای بانکــی و ریســکهای مالــی و تکنولوژیهــای جدیــد اجتنــاب میکننــد.
همچنیــن آنهــا نیــاز بــه بازنشســته شــدن دارنــد .ایــذه و همــکاران ( )2012مطالعــه ای بــا عنــوان «
کارایــی فنــی در تولیــد جوجههــای گوشــتی مــرغ در نیجریــه» انجــام دادهانــد .آنهــا بــه ایــن منظــور
تابــع تولیــد مــرزی کاب  -داگالس را تخمیــن زدنــد .دادههــای مــورد نیــاز ایــن تحقیــق از تعــداد 60
مرغــداری گوشــتی کــه بــه روش نمونهگیــری چنــد مرحلـهای در ایالــت آمبیــا نیجریــه انتخــاب شــده
بودنــد ،جمـعآوری گردیــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کارایــی فنــی واحدهــای مــورد مطالعــه
بیــن  8تــا  98درصــد متغیــر بــوده و میانگیــن کارایــی فنــی مرغــداری هــای مــورد بررســی برابــر
 75درصــد بــوده اســت .نتایــج همچنیــن بیانگــر آن بــود کــه ،انــدازه خانــوار تولیــد کننــده و ســن ،از
مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر میــزان کارایــی فنــی ایــن واحدهــا بودنــد.
اســتلوکال ( )2004تاثیــر بالقــوه پیــری جمعیــت روســتایی بــر کشــاورزی را در کشــورهای در حــال

اتثیر سالخوردیگ نیروی کار بر کارایی فین در بخش کشاورزی ایران

5

توســعه مــورد مطالعــه قــرار داد و متوجــه شــد کــه کهولــت ســن منجــر بــه کــم شــدن کیفیــت و
کمیــت کار کشــاورزی اســت ،در حالیکــه نســبت نیــروی کار مســن از لحــاظ فیزیکــی افزایــش یافتــه
اســت .ایــن وضعیــت مشــکل بزرگــی در گســترش تولیــدات کشــاورزی و الگوهــای تولیــد موجــود اســت.
جــان )2003( 1در ادبیــات مدیریــت ،کارایــی را بــه عنــوان بهرهبــرداری از منابــع (نیــروی انســانی،
ماشــین ،ســرمایه و انــرژی) تعریــف میکنــد .او بیــان میکنــد کــه اســتفاده درســت از منابــع ،باعــث
صرفهجویــی در زمــان و پــول و در نهایــت منجــر بــه بهبــود عملکــرد شــرکت میشــود .تــارو ()1995
در مــورد مطالعــات کمــی تجربــی پژوهشــی در تاثیــر نیــروی کار مســن در کشــاورزی ،رابطــه بیــن ســن
و بهــره وری کشــاورزان در ایــاالت متحــده را تجزیــه تحلیــل کــرد .او متوجــه شــد کــه بهــرهوری بیــن
گروههــای ســنی مختلــف متفــاوت بــود.
بررســی مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد ،بــه نــدرت مطالعـهای در خصــوص تاثیــر ســاختار ســنی
و ســالخوردگی نیــروی کار بــر بخــش کشــاورزی ایــران صــورت گرفتــه اســت ،بنابرایــن هــدف ایــن
مقالــه بررســی ایــن موضــوع اســت.
مواد و روش ها

تابع تولید مرزی قطعی (معین) و تابع تولید مرزی تصادفی
ب داگالس بــا اســتفاده از آمــار نمونــه
ایگنــر و چــاو تابــع تولیــد مــرزی پارامتریــک را بــه شــکل کا 
ایــی  Nبنــگاه تخمیــن زدنــد .مــدل آنهــا بــه صــورت زیــر تعریــف شــده بــود:
()1

=( Ln
Y i ) X i β +ui

در اینجــا  Yبــردار محصــول X ،بــردار نهــاده β ،پارامتــر ناشــناخته اســت کــه بایــد تخمیــن زده شــود و
متغیــر تصادفــی

غیــر منفــی اســت کــه بیانگــر عــدم کارایــی فنــی تولیــد اســت؛ امــا ایــن مــدل

دارای ایــن محدودیــت بــود کــه امــکان تأثیرگــذاری خطــا و ســایر جــزء اخاللهــا را در تخمیــن مــرز
تصادفــی در نظــر نمیگیــرد ،لــذا همــه انحرافــات از مــرز را نتیجــه عــدم کارایــی فنــی میدانــد .تیمــر
در ســال  1971تــاش نمــود ،مشــکل مــدل مــرزی معیــن را رفــع نمایــد ،وی روشــی را ارائــه داد که در
آن بــه صــورت اختیــاری درصــدی از مشــاهدات انتخابشــده را حــذف مینماییــم .ایــن مــدل بعدهــا
بــه مــدل مــرزی آمــاری (تصادفــی) معــروف شــد (امامــی میبــدی .)1379،تابــع تولیــد مــرزی قطعــی
1-Chan
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آمــاری ،بــه دو روش حداکثــر درســت نمایــی (1 )MLEحداقــل مربعــات معمولی(2)OLSبــرآورده
میشــود.
روش مــرزی تصادفــی ( )SFAکــه در مــواردی بــا عنــوان روش مــرزی اقتصادســنجی ( )EFAنامیــده
میشــود ،مبتنــی بــر تصریــح تابــع تولیــد ،هزینــه و یــا تابــع ســود اســت .در ایــن تابــع ،یــک جــزء
خطــای مرکــب بــه صــورت
و

)2
)3

وجــود دارد .بــه منظــور بــرآورد کارایــی ،الزم اســت جــزء

تجزیــه شــود (فقیــه نصیــری و همــکاران.)1389 ،

کــه در آن

بــردار

تولیــد بنــگ

ســتونی نهادههــای بنــگ و  βبــردار پارامترهــای ناشــناخته

اســت .انحــراف نقــاط مشاهدهشــده از تابــع تولیــد مــرزی بــه دو بخــش
از نظــر ماهیــت بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.

و

بســتگی دارد کــه

متغیــر تصادفــی اســت و فــرض میشــود ،دارای
ّ

توزیــع نرمــال یکســان و مســتقل از هــم طــی زمــان و دارای توزیــع )

(

iid .N 0, δ 2

اســت u i .متغیــر

مســتقل غیــر منفــی و بیانکننــده ناکارایــی فنــی در تولیــد اســت .بــه ایــن صــورت کــه بــا فــرض

ســطح مشــخصی از فــن آوری و نهادههــا ،ممکــن اســت ســتانده ،مشــاهدهشــده از مقــدار بالقــوهاش
کمتــر شــود ،فــرض میشــود

اســت.

نیــز دارای توزیــع

بــا توجــه بــه رابط ـ ه دوگان ،بــه جــای تابــع تولیــد مــرزی میتــوان از تابــع هزین ـ ه مــرزی اســتفاده
کــرد .بــا تغییــر جــزء خطــا از
دســت آورد کــه در آن

بــه

میتــوان تابــع هزینــه مــرزی تصادفــی را بــه

شــامل اطالعــات مربــوط بــه ناکارایــی هزینــه (اقتصــادی) بنــگاه اســت.

بیتــس و کولــی ( )1992یــک تابــع تولیــد مــرزی تصادفــی بــرای دادههــای تلفیقــی پیشــنهاد کردنــد
متغیرهــای تصادفــی بــه صــورت نرمــال منقطــع توزیعشــده و بــه صــورت منظــم طــی
کــه در آنّ ،
زمــان تغییــر میکننــد .ایــن مــدل بــه صــورت زیــر اســت:

()4

1-Maximum Likelihood Estimation
2-Ordinary Least Squares
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کــه در آن

تولیــد بنــگاه

ام و

بــردار

و  βبــردار پارامترهــای ناشــناخته اســت: .

ســتونی از نهادههــای بنــگاه

7

ام در زمــان

متغیــر تصادفــی اســت و فــرض میشــود ،دارای
ّ

توزیــع نرمــال یکســان و مســتقل اســت و طــی زمــان و دارای توزیــع

اســت.

:

متغیــر تصادفــی مســتقل غیــر منفــی و بیانکننــده ناکارایــی فنــی در تولیــد اســت .بــه ایــن صــورت
ّ
کــه بــا فــرض ســطح مشــخصی از فــنآوری و نهادههــا ،ممکــن اســت ســتانده مشــاهدهشــده از
دارای توزیــع نرمــال

مقــدار بالقــوهاش کمتــر شــود .فــرض میشــود

اســت.

()5
 ηپارامتــری اســت کــه بایــد محاســبه شــود .در ایــن الگــو بــرای هــر مقطــع و هــر دوره زمانــی
بایــد حداقــل یــک مشــاهده وجــود داشــته باشــد .ایــن موضــوع در ترکیــب دادههــای ســری زمانــی و
دادههــای مقطــع زمانــی مشــکلی بــه وجــود نخواهــد آورد .البتــه بنگاههایــی کــه اطالعــات آنهــا بــه کار
گرفتــه میشــوند ،نبایــد دارای فنآوریهــای متفــاوت باشــند ،در ایــن صــورت برآوردهــای مناســبی
در عمــل بــه دســت نخواهــد آمــد.
در برخــی از مطالعــات تجربــی نظیــر مطالعــه پیــت و لــی ( ،)1981پــس از بــرآورد توابــع مــرزی،
1

متغیرهــای توضیحــی نظیــر تجربههــای مدیریتــی ،وضعیــت مالکیــت
میــزان ناکارایــی بــرآورد شــده بــر ّ
و  . ...بــرازش میشــوند تــا دالیــل تفــاوت کارایــی بنگاههــای مختلــف یــک صنعــت مشــخص شــوند.

ایــن موضــوع از ســوی کامبهاکــر ،گــوش و مــک گــو کیــن 2و ریفشــنادر و اســتیون ســون)1991(3
مطــرح شــد .آنــان مــدل توابــع مــرزی بــا جملــه ناکارایــی

را بــه صــورت تابــع مشــخصی از بــردار

متغیرهــای توضیحــی و جــز خطــای تصادفــی پیشــنهاد کردنــد .بیتیــس و کولــی ( )1995مدلــی را
ّ
معــادل مــدل کامبهاکــر ،گــوش و مــک گــو کیــن ( )1991ارائــه کردنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در آن
اســتفاده از داده هــای تابلویــی مجــاز شــد ( .)1988در مــدل ( )2جــز ناکارایــی تابــع هزینــه مــرزی
تصادفــی بــه شــرح زیــر اســت:
اســت کــه در آن:
قــرار میدهــد.

بــردار

،

متغیــر تصادفــی بــا توزیع
ّ

متغیرهایــی اســت کــه کارایــی یــک بنــگاه را تحــت تأثیــر
ســطری ّ
1- Pitt and Lee
2- umbhakar, Ghosh McGukin
3- Reifshneidar and Stevenson
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رهیافت پانل دیتا

پانلدیتــا( 1دادههــاي تابلوئــي) از تلفيــق دادههــاي مقطعــي و ســري زمانــي بدســت ميآيــد و بــه
علــت داشــتن مزايــاي بســيار ،اخيــرا در مطالعــات اقتصــادي بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار
ميگيــرد .از جملــه مزايــاي آن نســبت بــه دادههــاي مقطعــي و ســري زمانــي ايــن اســت كــه در
دادههــاي تابلوئــي احتمــال همخطــي و ناهمســاني واريانــس و تــوروش بــرآورد كمتــر و درجــه آزادي
وكارايــي بــرآورد بيشــتر اســت(بالتاگي.)2005 ،2
به طوركلي يك مدل شامل دادههاي تابلوئي را ميتوان به صورت زير نشان داد:

Yit = α it + ∑ kK=1 β kit X kit + eit

()6

كــه در آن  Yرا بــر روی  Kمتغيــر مســتقل )  ( x1 ,..., x kرگــرس كرديــمi = 1, 2,, N .

نشــاندهنده واحدهــاي مقطعــي (مثــل كشــورها) و  t = 1, 2,, Tنشــان دهنــده زمــان (ماننــد

ســالها) اســت β ، α .و
رابطــه ( )1قــدرت تبييــن و پيــش بينــي نداشــته و قابــل بــرآورد نيســت ،زيــرا تعــداد ضرايــب بــرآوردي

e

بهترتیــب بیانگــر عــرض از مبــدا ،ضریــب شــیب و جــز اخــال هســتند.

بيشــتر از تعــداد مشــاهدات اســت .بــراي رفــع ايــن مشــكل بايــد هماننــد مــدل رگرســيون ســنتي فرض
كنيــم متغيرهــاي توضيحــي غيرتصادفــي و از جملــه اخــال مســتقل هســتند .بــه عــاوه بايــد فرضياتــي
را در مــورد درجــه تغييرپذيــري ضرايــب رگرســيون اعمــال كنيــم .بســته بــه فرضهايمــان در مــورد
خــواص آمــاري جمل ـ ه پســماند و درج ـ ه تغييرپذيــري ضرايــب رگرســيون مدلهــاي پانــل ديتــا بــه
صــور مختلــف تصريــح ميشــوند (مهــرگان و اشــراف زاده.)1389 ،
قبــل از معرفــی مدلهــای پانلدیتــا ،الزم اســت مفهــوم اثــرات ثابــت و تصادفــی 3تشــریح گــردد .ايــن
كــه اثــرات را ثابــت يــا تصادفــي فــرض كنيــم ،بســيار مهــم اســت و بخــش زيــادي از ادبيــات پانــل
ديتــا ،بــه آن اختصــاص دارد .جهــت درك ايــن مطلــب روابــط زيــر را در نظــر بگيريــد:
()7
()8

=Y
X it + e it
it

µi + ε ij

=e
it

1- Panel Data
2- Baltagi
3-Random & Fixed Effects
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 Yit ،و  eitبــه ترتيــب نشــان دهنــده متغيرهــاي وابســته ،متغيرهــاي توضيحــي و

اجــزاي اخــال هســتند.

ε ij

در طــول زمــان و در ميــان واحدهــاي مقطعــي تغييــر ميكنــد و فــرض

ميشــود از  Xمســتقل اســت µ i .در ميــان واحدهــاي مقطعــي تغييــر ميكنــد ،امــا در طــول زمــان
ثابــت اســت .ممكــن اســت بــا  Xهمبســتگي داشــته باشــد يــا نداشــته باشــد .در مــدل اثــر ثابــت،
حالــت اول برقــرار اســت و در مــدل تصادفــي حالــت دوم .رويكــرد اثــر ثابــت 1عــرض از مبــدا را جملــه
ثابتــي در نظــر ميگيــرد كــه بیانکننــده ويژگــي خــاص هــر يــك از واحدهــاي مقطعــي اســت .امــا
رويكــرد اثــرات تصادفــي 2عــرض از مبــدا را جملــه اخاللــي شــبيه

eit

در نظــر ميگيــرد (مهــرگان و

اشــراف زاده.)1389 ،
آزمون تلفیقپذیری:3
فــرض كنيــد ضرايــب شــيب در بيــن مقاطــع و در طــول زمــان ،و ضرايــب عــرض از مبــدا در طــول
زمــان ثابــت باشــند .در ايــن صــورت داریــم:
()9

Yit = α i + ∑ kK=1 βX kit + eit

اگر اثرات انفرادي واحدهاي مقطعي يكسان باشد ،يعني عرض ازمبداها مساوي باشد ،داريم:
()10

Yit = α + ∑ kK=1 βX kit + eit

بــا تلفيــق كــردن داده هــا مــدل زيــر را مــي تــوان بــا روش  OLSتخميــن زد .بــراي انتخــاب از بيــن
روابــط ( )4و ( )5از آزمــون  Fلیمــر 4اســتفاده میگــردد .بــراي ايــن كار بــا تخمیــن رابطــه غيــر
مقيــد ( )5و رابطــه مقيــد ( )6و ذخیــره مجمــوع مجــذورات پمســاند بــرای هــر كــدام از آنهــا  Fآمــاره
بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
()11

)(RSS R − RSS UR ) / (N − 1
) RSS UR / (NT − N − K

=F

1- Fixed Effect
2- Random Effect
3- Poolability Test
4- Leamer
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RSSUR

و  RSS Rبهترتیــب مجمــوع مجــذورات پمســاند بــرای مــدل غیرمقیــد و مقیــد

هســتند .اگــر  Fبــا درجــه آزادي  N-1و NT-N-Kمعنـيدار باشــد ،بکارگیــری رگرســیون تلفیقــی
مناســب نخواهــد بــود (مهــرگان و اشــراف زاده.)1389 ،
 -2آزمون هاسمن:1
يكــي از روش هــا بــراي انتخــاب بيــن اثــر ثابــت و تصادفــي ،آزمــون هاســمن اســت .فــروض ایــن آزمــون
بــه صــورت زیر اســت:
 H 0 : E (eit . X it ) = 0

 H 1 : E (eit . X it ) ≠ 0

()12

فــرض صفــر بیــان میکنــد کــه جــز اخــال ،مســتقل از متغیرهــای توضیحــی اســت و بنابرایــن
انتخــاب رویکــرد اثــر تصادفــی بهتــر اســت .در حالــی کــه فــرض مقابــل ،متغیرهــای توضیحــی را
مســتقل از جــز اخــال نمیدانــد و اثــرات ثابــت را بهتــر میدانــد .اگــر  β̂ feو  β̂ reبهترتيــب
ماتريــس بــردار ضرايــب بــرآوردي بــا روش اثــرات ثابــت و تصادفــي  qˆ = βˆ fe − βˆ reو همچنیــن
) Var ( qˆ ) = Var ( βˆ fe ) − Var ( βˆ re

و باشــند ،آمــاره هاســمن بــه صــورت زيــر محاســبه

میشــود:
()13

) H = qˆ ′Var ( qˆ ) −1 qˆ ) ~ χ (2K

اگــر آمــاره هاســمن از مقــدار بحرانــی جــدول بــرای  χ 2بــا درجــه آزادی  Kبزرگتــر باشــد،
رويكــرد اثــرات ثابــت بهتــر خواهــد بــود (صالحــی کمــرودی .)1391 ،متغیرهــای مــورد اســتفاده در
ایــن مطالعــه در جــدول 1خالصــه شــده اســت .اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش از مرکــز آمــار ایــران در
ســال هــای  1382و  1392اخــذ شــده اســت.

1- Hausman Test
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جدول -1متغیرهای به کار رفته در مطالعه
نماد

شرح

AV

ارزش افزوده (تولید)

LA

نیروی کار

CA

سرمایه

LA2

توان دوم نیروی کار

CA2

توان دوم سرمایه

LACA

نیروی کار ضربدر سرمایه

E2

عدم کارایی فنی

AGE1

شاخص اول سن (نسبت )59-15

AGE2

شاخص اول سن (نسبت  60ساله و باالتر)

AGE3

شاخص اول سن (نسبت  )59-15ضربدر سرمایه

EDU

شاخص تحصیالت

INCR

نسبت درآمد غیرکشاورزی

TEM

شاخص اقلیم (دما)

ماخذ :یافتههای تحقیق
نتایج و بحث
بــرای انتخــاب از بیــن تابــع تولیــد ترانســلوگ و کاب داگالس از حداکثــر درســت نمایــی اســتفاده
شــد ،طبــق جــدول ( )3نتایــج نشــان داد کــه نســبت احتمــال  LRبــرای مــدل  9/62بدســت آمــده
اســت کــه بیشــتر از مقادیــر بحرانــی از خــی دو جــدول باســطح معنــی داری یــک درصــد اســت کــه
ایــن آزمــون  H0را رد میکنــد ،بنابرایــن تابــع ترانســلوگ فــرم تابعــی مناســب بــرای اســتفاده از تابــع
تولیــد مــرزی اســت .نتایــج بــرآورد فــرم تابعــی ترانســلوگ در جــدول ( )2آورده شــده اســت.
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جدول .2نتایج برآورد فرم تابعی ترانسلوگ
متغیر

ضریب

سطح معنیداری

لگاریتم نیروی کار

2/26

0/05

لگاریتم سرمایه

5/53

0/01

لگاریتم توان دوم نیروی کار

-0/12

0/13

لگاریتم توان دوم سرمایه

0/05

0/29

اثر متقابل نیروی کار و سرمایه

-0/20

0/01

عرض از مبدا

-42/01

0/00

جدول  -3آزمون نسبت درستنمایی(انتخاب بین ترنسلوگ و کاب داگالس)
نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معنی-داری

نتیجه

نسبت درست نمایی

9.62

**0.02

رد فرضیه H0

نتایج آزمون هاسمن در جدول ( )4خالصه شده است.
جدول -4نتایج آزمون هاسمن
نوع مدل

آماره آزمون

سطح معنی-داری

مدل اول

9.04

**0.061

نتیجه
رد فرضیه H0

مدل دوم

9.14

**0.057

رد فرضیه H0

مدل سوم

18.63

**0.000

رد فرضیه H0

ماخذ:یافتههای تحقیق
(*** ** ،و * به ترتيب معني داري در سطح يك درصد و پنج درصد و ده درصد)

همانطــور کــه در جــدول دیــده میشــود ،آزمــون فرضیــه بــرای هــر ســه مــدل رد شــده اســت و
اثــرات تصادفــی از اثــرات ثابــت بهتــر اســت .نتایــج تخمیــن زده شــده از تاثیــر ســاختار ســن بــر
روی بهــره وری فنــی در کشــاورزی ایــران بــه ســه مــدل تقســیم شــده اســت کــه در آن دو ســاختار
ســنی متفــاوت وجــود دارد ،مــدل  1نیــروی کار «جــوان» اســت کــه بــه عنــوان نیــروی کار در ســن
 15و  59ســالگی تعریــف شــده اســت ،مــدل دوم نیــروی کار «پیرتــر» کــه بــه عنــوان نیــروی کار در
ســالهای 60ســال و باالتــر تعریــف شــده اســت ،و مــدل ســوم کــه نیــروی کار  60ســال بــه بــاال در
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ســرمایه ضــرب شــده اســت .نتایــج بــرآورد شــده از تابــع تراســلوگ و تابــع تولیــد مــرزی در جــدول ()5
گــزارش شــده اســت .اکثــر متغیرهــای بــه کار رفتــه در هــر ســه مــدل معنــی دار شــدند.
جدول  -5نتایج برآورد مدل تابع تولید مرزی تصادفی با دو مدل ساختار سنی
متغیر

مدل یک

مدل سوم

مدل دوم

ضرایب

انحراف معیار

ضرایب

انحراف معیار

ضرایب

انحراف معیار

سن

***-0/25

0.92

***0/24

0/092

*-3/29

6/02

نسبت درآمد غیر
کشاورزی

**0/21

0/11

**0/22

0/116

**0/38

0/073

آموزش

-0/0000006

0/000

**7/8

0/00

***0/0034

0/000

دما

**0/009

0/054

***0/010

0/005

0/007

0/0042

(*** ** ،و * به ترتيب معني داري در سطح يك درصد و پنج درصد و ده درصد)
همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،متغیــر وابســته ،عــدم کارایــی میباشــد ،متغیــر
ســن در هــر ســه مــدل معنــیدار شــده اســت بــا عالمــت منفــی ،کــه نشــان دهنــده ایــن اســت
کــه بــا افزایــش ســن عــدم کارایــی افزایــش یافتــه و کارایــی کارگــر کشــاورزی کاهــش یافتــه اســت.
نتایــج تخمیــن زده شــده از مــدل عــدم کارایــی یــا ناکارامــدی فنــی نشــان میدهــد کــه ضریــب
نســبت درآمــد غیرکشــاورزی مثبــت و معنــی دار اســت ،یعنــی یکــی از دالیــل عــدم کارایــی تولیــد در
کشــاورزی اســت .ممکــن اســت بــه دلیــل جذابیــت بــاالی درآمــد غیــر کشــاورزی ،توجــه بــه تولیــد
محصــوالت کشــاورزی کاهــش یابــد .درمــدل دو نســبت نیــروی کار پیرتــر نشــان داده شــده کــه اثــر
مثبــت و ضرایــب مثبــت هســتند ،ایــن نشــان میدهــد کــه نیــروی کار مســن عــدم کارایــی تولیــد را
اافزایــش میدهــد .پــس کهولــت ســن ،تاثیــر منفــی بــر کارایــی مــزارع در هــر اســتان دارد .عــاوه بــر
ایــن ،ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه نیــروی کار مســن بــا ســرمایه تاثیــر منفــی و قابــل توجهــی بــر
روی کارایــی دارد .یعنــی اگــر نیــروی کار قدیمیتــر بــا ســرمایه بعنــوان نهــاده یــا متغیــر اســتفاده شــود،
از فاکتــوری کــه باعــث افزایــش عــدم کارایــی میشــوند ،بــه عاملــی کــه باعــث کاهــش عــدم کارایــی
میشــوند ،انتقــال مییابنــد .متغیــر آمــوزش تاثیــر منفــی روی عــدم کارایــی دارد ،یعنــی بــا افزایــش
ســطح ســواد ،عــدم کارایــی کاهــش مــی یابــد .متغیــر دمــا بــرای هرســه مــدل مثبــت و معنــی دار شــده
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اســت کــه نشــان میدهــد ،بــا افزایــش دمــا عــدم کارایــی افزایــش مییابــد .کشــاورزان ســالخورده
ممکــن اســت ،انگیــزهای بــرای گســترش دامنــه مزرعــه و تجمــع ســرمايه جدیــدی در این ســن نداشــته
باشــند .همچنیــن ممکــن اســت از ریســک پذیــری و ســازگاری کمتــر بــا پیشــرفتهای تکنولوژیکــی
برخــوردار باشــند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ایــن مقالــه اثــر ســاختار ســن نیــروی کار بــر عــدم کارایــی فنــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی ایــران
را بــرآورد کــرده اســت .نتایــج بــرآورد مــدل ناکارآمــدی فنــی نشــان داد کــه ســالخوردگی نیــروی کار،
عــدم کارآیــی تولیــد را افزایــش میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش در مــورد
حرفههــای کشــاورزی در بهبــود بهــرهوری تولیــد مفیــد اســت .در نتیجــه ،بخــش دولتــی بــرای تشــویق
و همچنیــن پــرورش جوانــان تــازه وارد بــه بخــش کشــاورزی بایــد سیاسـتهایی اتخــاذ کنــد تــا آنهــا
را بــه کشــاورزانی بــا دانــش تبدیــل کنــد .ماننــد اعطــای کمــک هزینــه تحصیلــی بــه افــرادی کــه
در دانشــگاهها تحصیــل میکننــد ،یــا ارائــه آموزشهــای کشــاورزی و تعلیمــات عملیاتــی بــرای
کشــاورزان جــوان کــه عالقهمنــد بــه کشــاورزی پیشــرفته یــا شــغل کشــاورزی هســتند .پیــر شــدن
نیــروی کار روســتایی تــا حــدی ناشــی از مهاجــرت روســتایی و شــهری اســت کــه عوامــل ســاختاری و
سیاســی ،میتوانــد خــروج جوانــان از مناطــق روســتایی را تشــدید کنــد.
ممکــن اســت کــه کارگــران جــوان کمتــر مهاجــرت کننــد ،اگــر سیاس ـتهای بهتــر زمیــن ،تثبیــت
مزرعــه را تســهیل کنــد ،بــه طــوری کــه کشــاورزی میتوانــد در یــک مقیــاس اجــرا شــود کــه
ســطح درآمــد خانــوار بــا آنچــه کــه از اشــتغال غیــر کشــاورزی حاصــل مــی شــود ،قابــل مقایســه
باشــد و همچنیــن امــکان تقســیم زمیــن بیــن کشــاورزان مســن و کشــاورزان جــوان باشــد .دسترســی
بــه اعتبــارات بــرای خانوارهــای روســتایی نیــز میتوانــد ســودمند باشــد ،بــه ویــژه اگــر اعتبــار و
محدودیتهــای نقــدی عوامــل موثــر در مهاجــرت باشــند.
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چکیده:

در حــال حاضــر ،ســالخوردگی جمعیــت و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن از مباحــث مــورد توجــه سیاســت گــذاران و برنامــه
ریــزان کشــور اســت .در ایــن زمینــه تفکیــک شــاخص هــای مــورد نظــر در مناطــق شــهری و روســتایی در تنظیــم و
حتــی پیــش بــرد برنامــه هــای الزم کمــک شــایانی خواهــد کــرد .لــذا ،هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه تطبیقــی عوامــل
موثــر بــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان هــای ایــران در دو دوره آمــاری  1390و  1395اســت.
روش پژوهــش ایــن مطالعــه توصیفــی ـ تحلیلــی ،از نــوع تحقیقــات کاربــردی بــوده و شــیوه هــای جمــع آوری اطالعــات
اســنادی اســت .جمعیــت کشــور (بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی) بــه عنــوان جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــه اســت .بــرای جمــع آوری داده هــا از ســالنامه آمــاری کشــور و سرشــمارهای عمومــی نفــوس و مســکن
طــی ســال هــای  1390و  1395اســتفاده گردیــده اســت .در پژوهــش حاضــر بــراي تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از مــدل
تحلیــل معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــاي مرتبــط نظیــر  SPSSو  Excelاســتفاده شــده اســت .براســاس نتایــج
بدســت آمــده مشــخص شــد ،شــاخص ســالمندی در دو دوره مــورد بررســی دارای رونــدی صعــودی بــوده و ایــن رونــد
صعــودی در مناطــق شــهری بســیار قابــل توجــه اســت .همچنیــن ،نتایــج مقایســه شــاخص میــزان خــام موالیــد نشــان
از تفــاوت معنــی دار و مثبــت بیــن مناطــق شــهری و روســتایی (بــا نفــع مناطــق شــهری) و در شــاخص هــای نــرخ
بــاروری کل و نــرخ تجدیدنســل نشــان از تفــاوت معنــی دار و منفــی بیــن مناطــق شــهری و روســتایی (بــا نفــع مناطــق
روســتایی) در هــر دو دوره آمــاری مــورد بررســی را دارد.
واژگان کلیدی:

سالخوردگی ،شاخص های جمعیتی ،جمعیت روستایی ،جمعیت شهری ،ایران.

 -1دانشیار جغرافیا دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران (نویسنده مسئول) m-modiri@mut.ac.ir
 -2استاد گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه
 -3استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه
 -4دانشجوی جغرافیای دانشگاه ارومیه
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مقدمه

ســالخوردگی جمعیــت ،اکنــون یــک پدیــده جهانــی اســت .ایــن پدیــده در کشــورهای توســعه
یافتــه بیــش از یــک قــرن و در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه ،اخیــرا ً اتفــاق افتــاده اســت
( .)Kurek, 2007: 29تعــداد جمعیــت ســالخورده در سراســر جهــان بــه دلیــل کاهــش مــرگ و میــر

و میــزان بــاروری در حــال افزایــش اســت .تخمیــن زده شــده اســت کــه تــا ســال  2050تقریب ـاً دو
میلیــارد نفــر 60 ،ســال و باالتــر و  400میلیــون نفــر نیــز در ســن  80ســالگی و باالتــر خواهنــد بــود
( . )KhanMamuna et al, 2020 :16در حــال حاضــر مســئله مهــم ســالخوردگی جمعیــت بحثــی
را در مــورد پیامدهــای اقتصــاد کالن ایجــاد کــرده اســت ( .)Goodhart & Pradhan 2017:1بــه
عبارتــی دیگــر رشــد جمعیــت در اقتصادهــای پیشــرفته در حــال کنــد شــدن بــوده و از طرفــی دیگــر،
طــول عمــر رو بــه افزایــش اســت .لــذا ،ســهم جمعیــت ســالخوردگان در آن کشــورها در حــال افزایــش
مــی باشــد .تغییــرات دموگرافیــک همــراه بــا امــواج جدیــد نــوآوری و اتوماســیون دو نیــروی اصلــی
هســتند ،کــه انتظــار مــی رود شــرایط اقتصــادی کالن و بــازار کار دهــه هــای آینــده را شــکل دهــد
(.)Papapetrou & Tsalaporta, 2020:3
ســالخوردگی جمعیــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه یکــی از مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی قــرن 21

تبدیــل شــده ،و پیامدهــای آن تقریبــاً در تمــام بخــش هــای جامعــه از جملــه اقتصــاد ،اجتمــاع و
حتــی در بخــش خدماتــی ماننــد مســکن ،حمــل و نقــل ،حمایــت اجتماعــی و همچنیــن ســاختارهای
خانوادگــی و روابــط بیــن نســلی نمــود پیــدا کــرده اســت .ایــن پدیــده تغییــرات اقتصــادی و اجتماعــی
بــه وجــود آورده کــه توجــه بــه آن جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،ضــروری اســت .توجــه بــه
ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه بــرای اهــداف رفــع فقــر ،تأمیــن زندگــی ســالم و رفــاه در همــه ســنین،
ارتقــاء برابــری جنســیتی و اشــتغال کامــل و تولیــدی و کار مناســب بــرای همــه ،کاهــش نابرابــری
هــای درون و بــرون منطقــه ای کشــورها اهمیــت فــراوان دارد .برنامــه اقــدام بیــن المللــی مادریــد
در ســال  2002کــه در مجمــع جهانــی دوم ســالخورده شــدن ،بــه تصویــب رســید ،بــر لــزوم توجــه
بــه افــراد ســالخورده در برنامهریــزی توســعه تأکیــد کــرد و عنــوان شــد کــه افــراد ســالخورده بایــد
بتواننــد در عرصههــای اجتماعــی و اقتصــادی شــرکت کننــد و بهطــور عادالنــه از پیشــبرد ســامت
و رفــاه بهرهمنــد گردنــد .بــا افزایــش جمعیــت ســالخورده ،در هــر جامع ـهای الزم اســت کــه دولتهــا،
سیاســتهای نوآورانــه و خدمــات عمومــی مخصــوص بــرای افــراد ســالخورده در نظــر گرفتــه و آن
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سیاســت هــا و برنامــه هــا الزم اســت کــه نســبت بــه هــر زمانــی دیگــر بــا حساســیت خاصــی پیگیــری
شــود (.)UN, 2017:1
نتایــج آمارگیــری نفــوس و مســکن در دوره هــای مختلــف نشــان مــی دهــد کــه جمعیــت ایــران نیــز
در حــال حاضــر در مرحلــه انتقــال ســاختار ســنی از میانســالی بــه ســالخوردگی اســت .بررســیها
نشــان میدهــد در ســال  1390شــاخص کلــی ســالخوردگی جمعیــت بــاالی  60ســال کشــور حــدود
 24/4بــوده و بــر اســاس نتایــج اولیــه سرشــماری ســال  ،1395بــه حــدود  25/4رســیده اســت .بــه
عبارتــی دیگــر در ســال  8/26 ،1390درصــد از جمعیــت کشــور بــاالی  60ســال ســن بــوده کــه درســال
 ،1395ایــن رقــم بــه  9/27درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1395-1390،نکتــه
دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود ،آهنــگ ســریع رشــد جمعیــت ســالخورده در ایــران نســبت بــه
نــرخ رشــد جمعیــت اســت .بهطــوری کــه در دوره مذکــور نــرخ رشــد جمعیــت شــهری  2درصــد
بــوده ،ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ رشــد ســالخوردگی  7/9درصــد بــوده اســت .از طرفــی دیگــر،
نتایــج آمارگیــری در دوره هــای  1390و  1395نشــان میدهــد کــه نــرخ رشــد ســالخوردگی مناطــق
روســتایی کشــور  1/2درصــد و نــرخ رشــد جمعیــت  -0/7بــوده اســت .لــذا ،براســاس ایــن مــوارد،
میتــوان عنــوان کــرد کــه بیــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ رشــد ســالخوردگی در مناطــق روســتایی
و شــهری دارای اختــاف زیــادی بــوده ،کــه فاصلــه شــدید بیــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ رشــد
ســالخوردگی جمعیــت ،میتوانــد مشــکالت زیــادی را بهخصــوص در زمینــه تأمیــن مخــارج بهداشــتی
و درمانــی ســالخوردگان ،وضعیــت نیــروی کار و غیــره بــه همــراه داشــته باشــد .بنابرایــن هــدف از ایــن
مقالــه مقایســه تطبیقــی عوامــل موثــر بــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتانهای
ایــران در دو دوره آمــاری  1390و  1395اســت.
مبانی نظری تحقیق
ســالخوردگی جمعیــت وپیامدهــای آن ،یکــی از مســائل عمــده جمعیتــی در بســیاری از کشــورهای
جهــان محســوب مــی شــود .ایــن پدیــده ،یکــی از پیامدهــای انتقــال جمعیتــی اســت کــه در آن
بــاروری و مرگومیــر از ســطوح بــاال بــه ســطوح پاییــن کاهــش پیــدا میکننــد (,1396:26رحیمــی).
نظريــه انتقــال جمعيتــی ،تغييــرات در ميزانهــاي مواليــد و مرگوميــر را بــه مــوازات گــذار از
شــرايط اقتصــادي ،اجتماعــي و ســنتي قبــل از مــدرن ،بــه يــک جامعــه مــدرن صنعتــي و شــهري
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توصيــف ميکنــد ( .)Ross, 1996:34انتقــال جمعيتشــناختي ،يعنــي جابهجايــي منطقــي مراحــل
تاريخــي کــه همــه جمعيــت در رونــد رســيدن بــه نوگرايــي و شــرايط جديــد زندگــي آن را پشــت ســر
ميگذارنــد .در ايــن رونــد دو مرحلــه را ميتــوان مشــخص ســاخت :افــت ســطح مرگوميــر ،کــه
اساســاً ناشــي از بيماريهــاي عفونــي بــوده اســت و افــت ســطح بــاروري (حســيني.)190 :1390 ،

در طــي چنــد مرحلــه يــک جمعيــت از حالتــي کــه مرگوميــر و بــاروري هــر دو در ســطح بااليــي
هســتند ،بــه حالتــي کــه بــاروري و مرگوميــر هــر دو پاييــن هســتند ،منتقــل ميشــود .قبــل و بعــد
ی اســت.
از انتقــال ،رشــد جمعيــت بســيار کنــد اســت .حــد فاصــل ايــن دو حالــت ،دوران گــذار جمعيتـ 
نوتشــتاین ( )1945بهعنــوان یکــی از محققانــی کــه نقــش اساســی ،در شــکلگیری تئــوری گــذار
جمعیــت داشــته ،بــر اهمیــت کاهــش مرگومیــر و فرآینــد مدرنیزاســیون در گــذار تاکیــد دارد .وی
بــر ایــن بــاور اســت کــه گــذار جمعیــت پدیــدهای جهانــی اســت و همــه کشــورها را بــا هــر ســطحی از
توســعه دربــر خواهــد گرفــت.
در نظریــه گــذار اول جمعیتــی در جريــان توســعه ابتــدا ســطح مرگوميــر بــه طــور مــداوم پاييــن
ميآيــد ،حــال آنکــه بــاروري تقريبـاً در ســطح گذشــته باقــي ميمانــد .در نظریــه گــذار دوم جمعیتــی

کــه توســط جمعیــت شناســان معاصــر لســتاق ( )1995و وندیکا ( )2001مطــرح شــده اســت ،بــه
دنبــال کاهــش ســطح مرگوميــر ،بــاروري هــم بــا تأخيــر ،ولــي بــه تدريــج پاييــن ميآيــد .نــرخ
رشــد طبیعــی جمعیــت بــه دلیــل فزونــی مرگوميــر از نــرخ زاد ولــد منفــی میشــود ،از ویژگیهــای
اساســی ایــن دوره بــاال رفتــن میانگیــن ســنی جمعیــت و ســالخوردگی اســت .و بــه ايــن ترتيــب بــا
نزديــک شــدن ســطح بــاروري بــه ســطح مرگوميــر  ،جمعيــت از دوران گــذار خــارج و بــه مرحلــه
ســوم ،دوران تعــادل ارادي وارد ميشــود (ســرايي .)51-67 :1376 ،در طبقهبنــدي ديگــري بالکــر
( )1974انتقــال جمعيتــي را بــه چهــار مرحلــه اساســي تقســيم نمــوده و مرحلــه پنجمــي را نيــز بــر
آن متصــور اســت.
 .1مرحلــه ثبــات و ســکون جمعيتــي کــه در آن مرگوميــر و بــاروري هــر دو بــاال و ميــزان رشــد
جمعيــت انــدک اســت؛
 .2مرحلــه آغــاز بســط و توســعه جمعيتــي ،کــه طــي آن ميــزان مرگوميــر بــه تدريــج رو بــه کاهــش
ميگــذارد ،ولــي ميــزان مواليــد باالســت و بــه ســرعت بــر ميــزان رشــد جمعيــت افــزوده ميشــود؛
 .3مرحلــه پايــان بســط و توســعه جمعيتــي ،کــه بــاروري نيــز بــه تدريــج رو بــه کاهــش ميگــذارد،

مقایسه تطبییق عوامل موثر بر سالخوردیگ ...
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ولــي مــرگ وميــر کمــاکان پائينتــر از بــاروري و رشــد جمعيــت همچنــان شــتابان اســت؛
 .4مرحلــه ثبــات و ســکون مجــدد ،کــه مرگوميــر و بــاروري هــر دو بــه ســطح پايينــي ميرســند و
رشــد جمعيــت انــدک اســت .بالکــر مرحلــه پنجمــي نيــز متصــور شــده و آن مرحلــه «ســقوط جمعيتي»
ناميــده ميشــود .در ايــن مرحلــه والدت و مــرگ وميــر هــر دو در ســطح پايينــي هســتند ،ولــي بــه
لحــاظ ســاختار ســني ســالخورده جمعيــت ،ميــزان عمومــي مــرگ وميــر بيشــتر از ميــزان عمومــي
مواليــد و ميــزان رشــد جمعيــت منفــي اســت .رشــد منفــي تعــدادي از کشــورهاي پيشــرفته صنعتــي
از ســال  1930ميــادي بــه بعــد زمينهســاز قايــل شــدن مرحلــه ســقوط جمعيتــي در تقســيمبندي
بالکــر بــوده اســت (زنجانــي و همــکاران .)74 :1378 ،ســالخورده شــدن جمعیــت کــه برخــی جامعــه
شناســان و پیریشناســان همچــون پیترســون ،بــا توجــه بــه تغییــرات ســاخت ســنی از آن بــا عنــوان
خاکســتری شــدن جمعیــت یــاد کردهانــد ،بیــش از هــر چیــز معلــول دو عامــل جمعیتشــناختی و

تغییــرات آن اســت ،کــه ایــن دو عامــل عبارتنــد از ؛  -1کاهــش بــاروری و تــداوم آن در یــک دوره نســبتاً

طوالنــیمــدت و  -2کاهــش مــرگ وميــر یــا افزایــش امیــد زندگــی .در کنــار ایــن دو عامــل ،مؤلفــه
ســوم جمعیتــی یعنــی مهاجــرت نیــز در ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه در ســطح منطقـهای و نواحــی

مختلــف یــک کشــور میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای داشــته باشــد .ســالخوردگی جمعیــت معمــوالً
در ارتبــاط بــا مراحــل پایانــی انتقــال جمعیــت اســت کــه کاهــش پیوســته در بــاروری و بــه دنبــال آن
کاهــش جمعیــت گروههــای جوانتــر بــه وقــوع میپیونــدد .افزایــش امیــد زندگــی در جامعــه منتــج
از کاهــش مــرگ وميــر ،در تشــدید فراینــد ســالخوردگی جمعیــت نقــش قابــل مالحظـهای دارد .بدیــن
ترتیــب ،در رونــد انتقــال جمعیــت ،تغییــرات شــگرفی در ســاخت ســنی جمعیــت پدیــد میآیــد کــه از
آن بــا عنــوان انتقــال ســنی یــاد میشــود .ســالخوردگی جمعیــت ،یکــی از مراحــل پایانــی انتقــال ســنی
اســت (ضرغامــی و میرزایــی.)78 :1394،
عــاوه بــر نظريــۀ گــذار جمعيتــي ،نظريــۀ تغييــرات فرهنگــي اينگلهــارت ،تضــاد ســاختي بورديــو و
نظريــۀ جهــان محلــي شــدن رابرتســون نيــز در تبييــن تغييــرات ارزش فرزنــد مهــم و بحــث برانگيــز
اســت .براســاس نظريــۀ تغييــرات فرهنگــي اينگلهــارت ،توســعۀ اقتصــادي و گســترش رســانههاي
جمعــي در ســالهاي اخيــر ،تغييراتــي را در اولويــت ارزشــي افــراد و گروههــا بــه وجــود آورده اســت.
ديــدگاه او چگونگــي تأثيــر توســعۀ اقتصــادي و رشــد تکنولوژيــک و ارضــاي نيازهــاي اساســي در جامعــه
بــر ظهــور نيازهــاي پســامادي ماننــد عــزت نفــس ،خودشــکوفايي و دســتيابي بــه منزلــت اجتماعــي
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بيــن جوانــان و نســل جديــد را مشــخص ميکند(اینگلهــارت و آبراهــا مســون .)85 :1378،نتيجــۀ
ايــن وضعيــت ،تمايــز ديــدگاه نســلهاي مختلــف تاريخــي درخصــوص ارزش گــذاري بــر فرزنــد اســت.
بــراي نمونــه نســل متولديــن دورۀ انقــاب و جنــگ ،بــا توجــه بــه تجــارب تاريخــي آن زمــان و تغييــر
ســاختارهاي اقتصــادي ،ديدگاهشــان بــه فرزنــد و اهميــت آن در زندگــي ،متفــاوت از نســلهاي
پــس از جنــگ و انقــاب اســت .همچنيــن نســل متولديــن ســالهاي قبــل از انقــاب ،نگرششــان
نســبت بــه ارزش فرزنــد و رفتــار فرزنــدآوري متفــاوت از نس ـلهاي پــس از انقــاب اســت .نس ـلهاي
پــس از انقــاب و جنــگ در ايــران ،بيشــتر خواهــان کيفيــت زندگــي و گريــزان از برخــي ارزشهــاي
خانــواده همچــون فرزنــد و فرزنــدآوري هســتند؛ بــا نزديــک شــدن بــه دورههــاي اخيــر ،شــدت تأثيــر
جهانيشــدن بيشــتر شــده و فرزنــد و فرزنــدآوري معنــاي ســنتي و قديمــي خــود را از دســت داده
اســت ،در نتيجــه معنــاي جديــدي بيــن ايــن نسـلها پيــدا ميکنــد (اوجاقلــو و ســرایی.)266 :1393 ،
مواد و روش
مطالعــه حاضــر از نــوع تحقیقــات كاربــردي ـ توســعهاي کــه بــا اســتفاده از روش توصيفــي ـ تحليلــي
انجــام شــده اســت .آمــار و اطالعــات مـــورد نيــاز بـــا شــيوه كتابخان ـهاي و اســنادي بــا مراجعــه بــه
ســـالنامه آمـــاري  1390و  1395کل اســتان-های کشــور (مناطق شــهری و روســتایی) گردآوري شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در ابتــدا بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه سرشــماریهای موجــود،
شــاخصهاي مختلــف ســالمندی (میانــه ســنی و میانگیــن ســنی ،ســالمندی باالتــر از  60ســال و
باالتــر از  65ســال) و شــاخصهای نــرخ بــاروری کل ،میــزان خــام موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل کــه
برگرفتــه از بررســی پیشــینه تحقیــق بــوده ،بــرای اســتانهای کشــور بــه تفکیــک مناطــق شــهری
و روســتایی محاســبه (در جــدول  1روشهــای محاســبه ارائــه شــده اســت) و مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن مطالعــه در ابتــدا بــا اســتفاده از نرمافــزار Excel
رونــد تغییــر در هریــک از شــاخصهای مــورد مطالعــه در اســتانهای کشــور بــه تفکیــک مناطــق
شــهری و روســتایی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــا اســتفاده از آزمونهــای مقایســه میانگیــن
( tمســتقل) بــه مقایســه عومــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی ،یعنــی نــرخ بــاروری کل ،میــزان خــام
موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل در مناطــق شــهری و روســتاهای کل کشــور پرداختــه شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت کــه بــرای بخــش مقایســه میانگیــن از نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت.
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جدول  .1تعاریف عملیاتی شاخصهای مورد استفاده و روشهای محاسبه آنها
شاخص

میانه سنی
میانگین سنی
شاخص
سالخوردگی +60
سالخوردگی +65
میزان خام موالید
نرخ باروری کل

نرخ تجدید نسل

تعریف عملیاتی

سنی که  50درصد جمعیت قبل و 50
درصد جمعیت بعداز آن قرار دارد
تقسیم مجموعه حاصل رضبهای هریک
از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن
سن ،به کل جمعیت

روش محاسبه (فرمول(
-

نسبت افراد  60سال به باال نسبت به
افراد  15سال و کمرت
نسبت افراد  65سال به باال به کل
جمعیت
تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای
هر هزارنفر جمعیت برآورد شده در
وسط سال؛ دریک سال معین
تعداد فرزنداىن است که يک زن بهطور
متوسط در دوران بارورى خود مىتواند
به دنيا آورد
تعداد دخرتاىن که يک نسل هزار نفرى زن
(رصفنظر از وضع زناشوىئ آنان) تا پايان
دوره بارورى خود (تقسيم بر هزار) به
دنيا مىآورند.

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

باروری کل * 0/488
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یافتههای تحقیق
 -1بررســی وضعیــت شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــی ســنی در مناطــق شــهری
اســتانهای کشــور ()1395-1390
در ایــن بخــش از مطالعــه بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه آمارگیریهــای نفوس و مســکن ســالهای
 1390و  1395بــه تحلیلهــای جمعیتــی مربوطــه پرداختــه شــده اســت .برابــر بررس ـیهای صــورت
گرفتــه شــاخص ســالخوردگی بــاالی  60ســال در مناطــق شــهری اســتانهای کشــور در ســال،1390
 35/4بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 1395بــه  40افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن رقــم بــرای شــاخص
ســالخوردگی بــاالی  65ســال نیــز بــرای دورههــای آمــاری  1390و  1395بــه ترتیــب برابــر بــا 24/2
و  26بــوده اســت .ارقــام نشــان دهنــده ورود جمعیــت شــهری ایــران بــه ســالخوردگی بــوده اســت.
در  1395از مجمــوع  ۵۹۱۴۶۸۴۷نفــر از جمعیــت شــهری کشــور ۶۱۸۳۹۸۷ ،نفــر ســالخورده بــوده
و ایــن مقــدار 10/5 ،درصــد جمعیــت شــهری کشــور را شــامل میشــود .در بیــن اســتانهای کشــور
بــه تربیــت اســتانهای گیــان ،مازنــدران ،تهــران ،آذربایجــان شــرقی و همــدان ،ســالخوردهترین
اســتانهای کشــور بودهانــد کــه تقریبــا  41/5درصــد از جمعیــت ســالمند شــهری را دارا هســتند.
براســاس نتایــج نمــودار ( )2جوانتریــن جمعیــت شــهری در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و
هرمــزگان بــوده کــه تقریبــا  1/72درصــد از جمعیــت شــهری ســالخورده کشــور را شــامل میشــوند.
از لحــاظ میانگیــن ســنی ،متوســط ســن کشــور در ســال  31 ،1395ســال بــوده اســت .اســتان گیــان
بــا  35ســال ،ســالخوردهترین اســتان و سیســتان وبلوچســتان بــا  24ســال ســن جوانتریــن اســتان
کشــور محســوب میشــود .در بیــن  31اســتان کشــور 10 ،اســتان بوشــهر ،خراســان شــمالی ،خراســان
جنوبــی ،خراســان رضــوی ،خوزســتان ،سیستانوبلوچســتان ،هرمــزگان ،قــم ،کرمــان ،کهگلویــه و
بویراحمــد دارای میانگیــن ســنی پایینتــر از میانگیــن ســنی کشــور مــی باشــند.
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نمودار  .1روند شاخصهای سالخوردگی ،میانگین سنی و میانه سنی در مناطق شهری استانهای کشور
در دوره آماری 1390

بررســی رونــد شــاخصهای مربــوط بــه تحــوالت ســالخوردگی بیــن ســالهای  1390و  1395نشــان
میدهــد کــه میانگیــن ســنی در کشــور یــک ســال کاهــش یافتــه اســت .طــی ســالهای مــورد
بررســی ،میانگیــن ســنی در اســتانهای آذربایجــان غربــی ،اردبیــل ،چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان
شــمالی ،خراســان رضــوی ،قزویــن ،کردســتان ،مازنــدران و همــدان کاهــش یافتــه اســت (شــکلها 1
و  .)2علــت ایــن امــر افزایــش بــاروری در اســتانهای مذکــور بــوده اســت (شــکلها  7و  .)8الزم بــه
توضیــح اســت کــه براســاس نتایــج شــکلهای  1و  2مشــاهده میشــود ،میانگیــن ســنی در مناطــق
شــهری در اســتانهای اصفهــان ،بوشــهر ،خراســان جنوبــی ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،گیــان ،یــزد و

2

اســتان مرکــزی افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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در دوره آماری 1395
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 -2وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق شهری استان های کشور
همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده مــی شــود ،نــرخ رشــد جمعیــت ســالخورده در مناطــق شــهری
کشــور از نــرخ رشــد جمعیــت شــهری در بیــن ســالهای  1390تــا  1395باالتــر بــوده اســت .بــه
عبارتــی دیگــر ،ســرعت رشــد جمعیــت کمتــر از ســرعت رشــد ســالخوردگی میباشــد .ایــن نکتــه
بیانگــر ســالخوردگی جمعیــت در مناطــق شــهری کشــور اســت .نــرخ رشــد جمعیــت شــهری کشــور در
دورههــای آمــاری  1390تــا  1395برابــر بــا  2درصــد در ســال بــوده ،در حالــی نــرخ رشــد ســالخوردگی
در جمعیــت شــهری کشــور  7/9درصــد در ســال بــوده اســت .البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن
وضعیــت در همــه اســتانهای کشــور (بــا شــدت بیشــتر یــا کمتــر) قابــل مشــاهده اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ،نــرخ رشــد ســالخوردگی جمعیــت شــهری در اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربــی ،فــارس ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،گیــان و مازنــدران از میانگین نرخ رشــد ســالخوردگی
کشــوری باالتــر میباشــد.
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نمودار  .3وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق شهری استانهای کشور

 -3بررســی وضعیــت شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی
اســتانهای کشــور ()1395-1390
شــکل  4و  ، 5رونــد شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی
اســتانهای کشــور در دوره آمــاری  1390و  1395را نشــان میدهــد .براســاس نتایــج موجــود ،در
مناطــق روســتایی کشــور در شــاخص ســالخوردگی باالتــر از  60ســال در ســال  1390برابــر بــا 35/4
بــوده ،کــه ایــن وضعیــت در ســال  1395بــه  36افزایــش پیــدا کــرده اســت .بــه صــورت کلــی و

3
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براســاس اطالعــات آمارگیــری نفــوس و مســکن ( )1395حــدود  9/9درصــد از جمعیت روســتایی کشــور
ســالخورده میباشــند.
براســاس نتایــج شــکل  4و  ،5مشــاهده میشــود کــه اســتانهای گیــان و مرکــزی دارای بیشــترین
جمعیــت روســتاییان ســالمند و اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای کمتریــن افــراد روســتایی ســالمند
میباشــند .بــه صــورت کلــی در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن کشــور ( )1395اســتان گیــان
بــا شــاخص ســالمندی  93/1و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا شــاخص ســالمندی  ،13/6بــه ترتیــب
ســالخوردهترین و جوانتریــن اســتانهای کشــور هســتند .در مجمــوع از  31اســتان کشــور13 ،
اســتان ،شــامل اســتانهای آذربایجــان غربــی ،بوشــهر ،تهــران ،چهــار محــال بختیــاری ،خراســان
رضــوی ،خراســان شــمالی ،خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
گلســتان ،لرســتان و هرمــزگان از شــاخص ســالخوردگی پایینتــری نســبت بــه میانگیــن شــاخص
کشــوری بودهانــد و بقیــه اســتانها شــاخص ســالخوردگی باالتــری نســبت بــه میانگیــن شــاخص
کشــوری داشــتهاند (شــکل  4و  .)5ایــن  13اســتان تقریبــا  44درصــد جمعیــت ســالمند روســتایی را
4

تشــکیل میدهنــد.
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نمودار  .4روند شاخصهای سالخوردگی ،میانگین سنی و میانه سنی در مناطق روستایی استانهای
کشور در دوره آماری 1390

از شــاخصهای دیگــر در زمینــه ســالخوردگی در مناطــق روســتایی کــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت ،شــاخصهای میانــه ســنی و میانگیــن ســنی اســت .همانطــور کــه در شــکل  4و
 5قابــل مشــاهده اســت ،میانــه ســنی کل کشــور در مناطــق روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال
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 1390برابــر بــا  21ســال بــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن در مناطــق
روســتایی کل کشــور بــه  28ســال رســیده اســت .همچنیــن ،میانگیــن ســنی کل کشــور در مناطــق
روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال  1390برابــر بــا  31ســال بــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن
آمارگیــری نفــوس و مســکن در مناطــق روســتایی کل کشــور بــه  30ســال کاهــش یافتــه اســت .از
سیســتان و
نظــر میانگیــن ســنی در مناطــق روســتایی کل کشــور در دو دوره مــورد بررســی ،اســتان
5
بلوچســتان بــا  23ســال ســن جوانتریــن و اســتان گیــان بــا  37ســال ســن ســالخوردهترین اســتان
کشــور هســتند (شــکل  4و .)5
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نمودار  .5روند شاخصهای سالخوردگی ،میانگین سنی و میانه سنی در مناطق روستایی استانهای
کشور در دوره آماری 1395

 -4وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق روستایی استانهای کشور
شــکل  6وضعیــت نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ ســالمندی مناطــق روســتایی اســتانهای کشــور در
دوره آمــاری  1390-1395را نشــان میدهــد .نتایــج بررســی جمعیــت روســتایی در کل کشــور نشــان
داد کــه نــرخ رشــد در ایــن مناطــق در کل کشــور برابــر بــا  -0/7بــوده و از طرفــی دیگــر نــرخ رشــد
جمعیــت ســالمند روســتایی  1/2درصــد در ســال بــوده اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،میتــوان عنــوان
کــرده کــه جمعیــت مناطــق روســتایی کل کشــور در حــال کاهــش بــوده ،ولــی نــرخ ســالخوردگی در
ایــن مناطــق در حــال افزایــش میباشــد .در ایــن زمینــه وضعیــت مهاجــرت قشــر جــوان بــه مناطــق
شــهری ،در افزایــش تعــداد افــراد مس ـنتر در مناطــق روســتایی کشــور نیــز حائــز اهمیــت اســت .در
بیــن اســتانهای کشــور تنهــا ســه اســتان اصفهــان ،خوزســتان و یــزد نــرخ رشــد ســالمندی طــی
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ســالهای  1390تــا  1395منفــی بــوده کــه جمعیــت روســتایی ایــن اســتانها  8/4درصــد از جمعیــت
کل مناطــق روســتایی کشــور را شــامل میشــود .همانطــور کــه در شــکل  6قابــل مشــاهده اســت ،از
بیــن اســتانهای کشــور ،اســتانهای خراســان جنوبــی ،خراســان رضــوی ،سیســتان و بلوچســتان ،قــم،
کرمــان ،کهگیلویــه و بویراحمــد و هرمــزگان نــرخ رشــد جمعیــت روســتایی و نرخ رشــد ســالخوردگی در
مناطــق روســتایی آنهــا مثبــت میباشــد .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد ،بیشــترین نــرخ رشــد ســالمندی
مربــوط بــه اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمــد و قــم بــا  2/6درصــد در ســال اســت (شــکل .)6
4
2
0
2461390- 1395

1390- 1395

نمودار  .6وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق روستایی استانهای کشور

 -5بررسی روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری و روستایی
استانهای کشور (دورههای آماری  1390و )1395

نتایــج شــکل ( 7و  )8بیانگــر آن اســت کــه میــزان بــاروری کل در کشــور در ســال  1390برابــر بــا 1/8
بــوده و میــزان ایــن شــاخص در ســال  1395بــه ســطح  2/01افزایــش یافتــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه میــزان ایــن شــاخص در مناطــق شــهری کشــور بســیار پایینتــر از مناطــق روســتایی و کل
کشــور اســت .بهطــوری ایــن رقــم در ســال ،1390در مناطــق شــهری  1/7بــوده و در ســال 1395
بــه ســطح  1/9رســیده ،ولــی بررســی وضعیــت ایــن شــاخص در مناطــق روســتایی (شــکل  9و )10
نشــان داد کــه میــزان شــاخص بــاروری کل در ســال  1390برابــر بــا  2/3بــوده و در ســال  1395بــه
ســطح  2/5افزایــش یافتــه اســت .الزم بــه توضیــح اســت ،اگــر چــه ایــن شــاخص در مناطــق شــهری
و روســتایی افزایــش یافتــه اســت ،ولــی در مناطــق شــهری حتــی بــا حــد نرمــال سیاســت دو فرزنــدی
نیــز فاصلــه دارد .دلیــل بــاال بــودن نــرخ بــاروری کل در مناطــق روســتایی عواملــی از جملــه ،گرایــش
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بــه فرزنــدان بیشــتر در روســتاها ،ســبک زندگــی ،پاییــن بــودن هزینــه هــای زندگی در روســتاها نســبت
بــه شــهر اســت .اشــتغال زنــان در شــهرها ،گــذار اجتماعــی و اقتصــادی ،تغییــرات ســبک زندگــی،
فشــارهای اقتصــادی ناشــی از هزینــه هــای زندگــی از جملــه عوامــل کاهــش بــاروری کل در شــهرها
اســت.
براســاس نتایــج بدســت آمــده در زمینــه بــاروری در مناطــق شــهری مشــاهده میشــود ،اســتان
سیســتان و بلوچســتان دارای بیشــترین میــزان بــاروری در مناطــق شــهری و اســتانهای تهــران و
گیــان دارای کمتریــن میــزان بــاروری در مناطــق شــهری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد (شــکل  7و
 .)8همچنیــن ،براســاس نتایــج شــکلهای  9و  10میتــوان گفــت ،اســتانهای سیســتان و بلوچســتان

7

و گیــان بــه ترتیــب دارای بیشــترین و کمتریــن میــزان بــاروری در مناطــق روســتایی میباشــند.
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نمودار  .7روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری استانهای کشور
در دوره آماری 1390
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نمودار  .8روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری استانهای کشور
در دوره آماری 1395
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بررســیهای اســتانی نشــان میدهــد ،باالتریــن میــزان بــاروری مربــوط بــه اســتان سیســتان و
بلوچســتان و پایینتریــن مربــوط بــه اســتان گیــان اســت .همچنیــن ،در مناطــق شــهری کل کشــور
اســتانهای همــدان ،مرکــزی ،مازنــداران ،گیــان ،کرمانشــاه ،قزویــن ،فــارس ،ســمنان ،تهــران ،ایــام،
البــرز ،اصفهــان و آذربایجــان شــرقی ،دارای نــرخ بــاروری پایینتــر از میانگیــن کشــوری (یعنــی  1/9در
ســال  )1395را دارنــد .از طرفــی دیگــر ،در مناطــق روســتایی کشــور اســتانهای بوشــهر ،چهارمحــال
بختیــاری ،خراســان رضــوی ،خراســان شــمالی ،خراســان جنوبــی ،خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان،
کرمــان ،گلســتان و یــزد دارای نــرخ بــاروری کلــی باالتــری از میانگیــن کشــور در مناطــق روســتایی
هســتند .در شــاخص تجدیــد نســل هــم همیــن رونــد را میتــوان در مناطــق شــهری و روســتایی
مشــاهده نمــود .بــه طــوری کــه ،در مجمــوع وضعیــت تجدیــد نســل و بــاروری نشــان میدهــد اکثــر
اســتانها بــا پدیــده ســالخوردگی جمعیــت بــه دلیــل کاهــش بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی روبــرو
ـرای
هســتند .بنابرایــن دولــت بایســتی در برنامهریزهــای جمعیتــی سیاس ـتهای تشــویق جمعیتــی بـ 9
کاهــش ســالخوردگی ارائــه نمایــد.
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نمودار  .9روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق روستایی استانهای کشور
در دوره آماری 1390
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نمودار  .10روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق روستایی استانهای کشور در دوره
آماری 1395

مقایسهی تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استانهای ایران
در ایــن مطالعــه باتوجــه بــه اینکــه شــاخصهای مربــوط بــه الگوهــای جمعیتــی از جملــه نــرخ موالیــد،
نــرخ بــاروری کل و نــرخ تجدیــد نســل ،بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در نظــر گرفتــه
شــده ،لــذا در ادامــه بــه مقایســه ایــن شــاخصها بــه صــورت تطبیقــی در بیــن مناطــق شــهری و
روســتایی کل کشــور پرداختــه شــده اســت.
 -1مقایســه شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور
در ســالهای 1395
در ایــن بخــش از مطالعــه بــه بررســی و مقایســه وضعیــت شــاخصهای جمعیتــی تأثیرگــذار بــر
ســالمندی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور براســاس آمــار نفــوس و مســکن ()1395
پرداختــه شــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه جهــت مقایســه وضعیــت ســالخوردگی مناطــق
شــهری و روســتایی از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــده اســت .نتایــج جــدول  2مربــوط بــه وضعیــت
توصیفــی شــاخصهای مــورد مطالعــه را نشــان مــی دهــد.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار شاخصهای جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1395
شاخص
میزان خام موالید
باروری کلی
تجدید نسل

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

شهری

31

21/1

5/25

روستایی

31

15/9

6/22

شهری

31

2/02

0/453

روستایی

31

2/43

0/543

شهری

31

0/996

0/235

روستایی

31

1/2

0/267

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

همانطــور کــه در جــدول  3نشــان داده شــده ،بــا اســتفاده آزمــون  tمســتقل بــرای بررســی و مقایســه
کلــی وضعیــت شــاخصهای جمعیتــی تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی
کل کشــور در ســال  1395پرداختــه شــده اســت .در ایــن نــوع آزمــون جهــت تحلیــل نتایــج جــدول،
در ابتــدا بایــد نتایــج تســت لــون بــرای مشــخص شــدن وضعیــت برابــری واریانسهــا ،مــورد بررســی
قــرار گیــرد .همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،نتایــج تســت لــون ،بــرای تمامــی
شــاخصهای جمعیتــی مــورد مطالعــه دارای مقــدار  Sigبیشــتر از خطــای  0/05اســت ،لــذا فــرض
برابــر بــودن واریانــس دو وضعیــت (مناطــق شــهری و روســتایی در تمامــی شــاخصها) پذیرفتــه
میشــود ،و بــه عبارتــی دیگــر از نتایــج موجــود در ردیــف برابــری واریانــس در جــدول  2اســتفاده
میشــود .همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،شــاخصهای میــزان خــام موالیــد (3/55
=  ، )sig = 0/001 ، tنــرخ بــاروری کل ( )sig = 0/002 ، t = -3/25و نــرخ تجدیــد نســل (= -3/22
 sig = 0/002 ، tدر ســطح  95درصــد معنــیداری ،دارای اختالفــی میباشــد .بــه عبارتــی دیگــر
وضعیــت ایــن شــاخصها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری

و روســتایی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت .همچنیــن ،باتوجــه بــه اینکــه  tبدســت آمــده بــرای شــاخصهای
بــاروری کل و تجدیــد نســل منفــی میباشــد ،میتــوان گفــت تفــاوت در ایــن شــاخصها بــه ســمت
مناطــق روســتایی (باتوجــه بــه میانگیــن باالتــر) بــوده کــه ایــن وضعیــت را میتــوان در جــدول  2نیــز
مشــاهده نمــود.
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جدول  .3نتایج مربوط به آزمون  tمستقل برای بررسی شاخص های جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی
در مناطق شهری و روستایی کشور ()1395

شاخص

Levene's Test

t-test for Equality of

for Equality of

Means

Variances

F

Sig.

t

1/11

0/295

برابری
میزان
واریانس ها
خام
موالید
عدم برابری
واریانس ها
باروری برابری
0/504
واریانس ها
کلی
عدم برابری
واریانس ها
برابری
تجدید
0/358
واریانس ها
نسل
عدم برابری
واریانس ها
مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

0/481

0/552

df

Sig.

95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper Lower

3/55

60

0/001

2/27

8/12

3/55

58/37

0/001

2/27

8/13

-3/25

60

0/002

-0/666

-0/159

-3/25

58/17

0/002

-0/666

-0/158

-3/22

60

0/002

-0/334

-0/078

-3/22

59/06

0/002

-0/334

-0/078

 -2مقایســه شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور
در ســال 1390
جــدول  4نتایــج توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) شــاخصهای جمعیتــی مناطــق شــهری
و روســتایی کل کشــور در ســال  1390را نشــان میدهــد .در ایــن بخــش نیــز جهــت مقایســه
شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور در ســال
 1390از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــده کــه نتایــج آن در ادامــه نشــان داده شــده اســت.

35

مقایسه تطبییق عوامل موثر بر سالخوردیگ ...

جدول  .4میانگین و انحراف معیار شاخصهای جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1390

شاخص

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان خام
موالید

شهری

31

21/56

8/17

روستایی

31

14/25

7/88

شهری

31

1/8

0/385

روستایی

31

2/16

0/521

شهری

31

0/877

0/19

روستایی

31

1/05

0/248

باروری کلی
تجدید نسل

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

همانطــور کــه گفتــه شــد ،هنــگام اســتفاده آزمــون  tمســتقل و جهــت اســتفاده از نتایــج آن ،در ابتــدا
بایــد نتایــج تســت لــون بــرای مشــخص شــدن وضعیــت برابــری واریانسهــا ،مــورد بررســی قــرار گیــرد.
همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،نتایــج تســت لــون ،بــرای تمامــی شــاخصهای
جمعیتــی مــورد مطالعــه دارای مقــدار  Sigبیشــتر از خطــای  0/05اســت ،لــذا فــرض برابــر بــودن
واریانــس دو وضعیــت (مناطــق شــهری و روســتایی در تمامــی شــاخصها در دوره آمــاری )1390
پذیرفتــه میشــود ،و بــه عبارتــی دیگــر از نتایــج موجــود در ردیــف برابــری واریانــس در جــدول 5
اســتفاده میشــود .همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،شــاخصهای میــزان خــام موالیــد
( ،)sig = 0/001 ، t = 3/58نــرخ بــاروری کل ( )sig = 0/002 ، t = -3/12و نــرخ تجدیــد نســل (-3/2
=  sig = 0/002 ، tدر ســطح  95درصــد معنــیداری دارای اختالفــی میباشــد .بــه عبارتــی دیگــر
وضعیــت ایــن شــاخصها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری
و روســتایی در دوره آمــاری  1390کامـ ً
ا متفــاوت اســت .همچنیــن ،باتوجــه بــه اینکــه  tبدســت آمــده

بــرای شــاخصهای بــاروری کل و تجدیــد نســل منفــی میباشــد ،میتــوان گفــت تفــاوت در ایــن
شــاخصها بــه ســمت مناطــق روســتایی (باتوجــه بــه میانگیــن باالتــر) بــوده کــه ایــن وضعیــت را
میتــوان در جــدول  4نیــز مشــاهده نمــود.

فصلنامه جمعیت مشاره  109و 110

36

جدول  .5نتایج مربوط به آزمون  tمستقل برای بررسی شاخصهای جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی
در مناطق شهری و روستایی کشور ()1390
شاخص

Levene's Test

t-test for Equality of

for Equality of

Means

Variances

F

میزان
خام
موالید
باروری
کلی
تجدید
نسل

برابری
واریانس ها
عدم برابری
واریانس ها
برابری
واریانس ها
عدم برابری
واریانس ها
برابری
واریانس ها
عدم برابری
واریانس ها

0/523

Sig.
0/472

1/77

0/187

1/53

0/22

t

df

95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper Lower Sig.

3/58

60

0/001

3/23

11/39

3/58

59/92

0/001

3/23

11/39

-3/12

60

0/003

-0/597

-0/131

-3/12

55/3

0/002

-0/597

-0/131

-3/2

60

0/002

-0/293

-0/067

-3/2

56/25

0/002

-0/293

-0/067

مأخذ :یافته های تحقیق1398 ،
نتیجهگیری و پیشنهادها
هــدف ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن اســتانهای کشــور
بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی و براســاس اطالعــات دو دوره آمارگیــری نفــوس و مســکن
 1390و  1395بــوده اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد ،در ایــن مطالعــه از شــاخصهای بــاروری
کل ،نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی اســتفاده شــده
اســت .نتایــج نشــان داد ،وضعیــت (یــا رونــد) ســالخوردگی در کشــور بــه صــورت صعــودی و در حــال
افزایــش بــوده ،بــه طــوری کــه شــاخص ســالخوردگی در دوره آمــاری  1390در کل کشــور  35/4بــوده
و در دوره آمــاری  1395بــا پنــج پلــه صعــود بــه  40افزایــش پیــدا کــرده اســت .همچنیــن ،براســاس
نتایــج بدســت آمــده مشــخص شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی مناطــق شــهری در بیــن دو
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دوره آمــاری مــورد بررســی برابــر بــا  7/9و در مناطــق روســتایی  1/2بــوده اســت .الزم بــه توضیــح
اســت کــه در ایــن شــاخص ،اســتان مازنــدران دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق
شــهری داشــته و ایــن نــرخ رشــد حــدود دو برابــر کل کشــور بــوده اســت .همانطــور کــه مشــاهده
شــده نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق روســتایی کشــور بســیار کمتــر از مناطــق شــهری بــوده و
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان قــم دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی در مناطــق
روســتایی در دوره آمــاری  1395-1390مــورد بررســی میباشــند .بــه صــورت کلــی در زمینــه شــاخص
ســالخوردگی و رونــد صعــودی بــودن آن بــا توجــه بــه نظــرات جمعیتشناســان میتــوان گفــت ،ایــن
واقعیــت در کشــور را نشــان میدهــد کــه بــه صــورت کلــی وضعیــت بــاروری رونــد نزولــی پیــدا کــرده
کــه در نتیجــه آن نســبت جمعیــت ســالمندان افزایــش مییابــد .همچنیــن ،براســاس نتایــج بدســت
آمــده میتــوان گفــت ،رونــد نزولــی بــاروری در مناطــق شــهری بســیار بیشــتر از مناطــق روســتایی
بــوده کــه ایــن مــورد بــه عوامــل مختلفــی در زمینــه فرهنــگ ،اقتصــاد و نگرشهــای مختلــف جامعــه
(روســتا و شــهر) در زمینــه تعــداد فرزنــدان دارد.
بررســی شــاخصهای تأثیرگــذار بــر شــاخص ســالخوردگی در دو دوره آمــاری مــورد بررســی ( 1390و
 )1395در مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور نشــان داد کــه رونــد افزایــش قابــل چشـمگیری در
شــاخصهای مــورد نظــر (شــاخصهای بــاروری کل ،نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل) قابــل مشــاهده
نیســت .بــه صــورت نمونــه نــرخ بــاروری کل در مناطــق شــهری از  1/7بــه  1/9و در مناطــق روســتایی
از  2/3بــه  2/5در دورههــای آمــاری مــورد نظــر رســیده اســت .همچنیــن ،در بیــن اســتانهای کشــور،
از نظــر شــاخص بــاروری در مناطــق شــهری ،اســتان خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی بــه ترتیــب
دارای بیشــترین وضعیتــی نزولــی و یــا منفــی و بیشــترین وضعیــت صعــودی یــا رشــد را در دو دوره
آمــاری مــورد مطالعــه داشــتهاند .همچنیــن ،در مناطــق روســتایی اســتانهای یــزد و خراســان جنوبــی
در دورههــای آمــاری مــورد بررســی دارای بیشــترین رشــد بــه لحــاظ بــاروری کلــی بودهانــد .بــه صــورت
کلــی ،براســاس نتایــج ایــن قســمت نیــز میتــوان بــه رونــد افزایشــی ســالخوردگی در کل کشــور و بــه
ویــژه مناطــق شــهری اشــاره نمــود.
از دیگــر اهــداف مــورد بررســی در ایــن مطالعــه ،مقایســه شــاخصهای مــورد مطالعــه در بیــن مناطــق
شــهری و روســتایی در دو دوره آمــاری مــورد مطالعــه بــود .نتایــج نشــان داد ،شــاخص میــزان خــام
موالیــد در دو دوره آمــاری مــورد بررســی ( )1390-1395در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی دارای
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تفــاوت معن ـیدار و مثبــت اســت و باتوجــه بــه نتایــج مربــوط بــه بررســی میانگینهــا مشــخص شــده
کــه وضعیــت مناطــق شــهری در کل کشــور بــه لحــاظ میــزان خــام موالیــد بهتــر اســت .همچنیــن،
نتایــج نشــان داد کــه مناطــق روســتایی اســتانهای کشــور بــه لحــاظ شــاخصهای نــرخ بــاروری و
نــرخ تجدیــد نســل در دو دوره آمــاری  1390و  1395دارای وضعیــت مناسـبتری نســبت بــه مناطــق
شــهری میباشــند .بهعبارتــی دیگــر ،مناطــق روســتایی کشــور باتوجــه بــه غالــب بــودن بعضــی از
فرهنگهــا و رســوم ســنتی تــا حــدودی در زمینــه عــدم کاهــش بــاروری مقاومــت کردهانــد.
براســاس نتایــج ارائــه شــده ،ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفت کــه جمعیــت کشــور وارد مرحله ســالخوردگی
شــده و هرســاله بــه ایــن جمعیــت نیــز افــزوده میشــود .زمانــی کــه جمعیــت یــک کشــور جــوان
اســت ،چرخــه اقتصــادی آن بــه راحتــی و حتــی بــه ســرعت خواهــد چرخیــد ،امــا بــا ســالخورده
شــدن جمعیــت کشــور ،آن تحــوالت بســیار کنــد شــده و حتــی در بعضــی از مواقــع بــا موانــع بزرگــی
روبــرو خواهــد شــد .همچنیــن ،بــا ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور ،نیروهــای خــاق در بخشهــای
مختلــف کشــور از سیســتم کاری خــارج شــده ،و باتوجــه بــه بیبرنامگــی کشــور در زمینــه تربیــت

نیــروی خــاق و ماهــر ،قطعـاً بحرانهــای مختلفــی در بخشهــای نیازمنــد نیروهــای خــاق بــه وجــود
خواهــد آمــد .لــذا ،ایــن وضعیــت (بــه ویــژه مناطــق شــهری) نیازمنــد سیاســتهای و برنامههــای
خــاص و کارشناســی شــده و بــروز در ایــن زمینــه میباشــد .ایــن برنامههــا بایــد بــه ســبکی تنظیــم و
مــورد اجــرا شــود کــه ســبب افزایــش بــدون قاعــده جمعیــت در بعضــی از مناطــق (مناطــق محــروم و
مــرزی) نشــده و باتوجــه بــه نبــود زیرســاختهای مناســب بــرای آینــده آن جمعیــت (جمعیــت زیــاد
شــده بــدون قاعــده) در نهایــت مهاجــرت بــه شــهرها تشــدید گــردد .همچنیــن ،برنامههــا و سیاسـتها
بایــد ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور و شــرایط خــاص آن افــراد (اقتصــادی ،بهداشــت ،نگهــداری،
بیمــه و  )...را در نظــر گرفتــه و پیشبینیهــای الزمــه در آن صــورت گیــرد.
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چکیده:
بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بــه برنامههــای آمایــش ســرزمین و برنامهریزیهــای میانمــدت ،شــناخت وضعیــت
جمعیتــی در ســالیان آینــده و نیــز بــرآورد تعــداد و ســاختار آن بــه یکــی از ســؤاالت جــدی برنامهریــزان از
جمعیتشناســان تبدیــل شــده اســت .دســتیابی بــه چشــماندازی از جمعیــت و نیــز برآوردهــای مقــرون بــه واقــع،
نیازمنــد درک تحــرکات جمعیتــی اســت .وضعیــت آینــده والدت بــا توجــه بــه آن کــه امــکان برنامهریــزی بــرای افزایــش
و کاهــش را بــه برنامهریــزان میدهــد توجــه برانگیــز اســت .شــاید اگــر میدانســتیم کــه وقــوع رویــداد والدت در یــک
جمعیــت از چــه مدلــی تبعیــت میکنــد ،امــکان مداخــات مؤثرتــری بــا هــدف تحقــق سیاس ـتهای جمعیتــی فراهــم
بــود .بــه همیــن منظــور مقالــه حاضــر ســعی در بــرازش مدلــی بــر دادههــای والدت پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور
بــا اســتفاده از رگرســیون ســریزمانی دارد .از دادههــای ماهانــه والدت از ســال  1392تــا 1398را بــرای پیشبینــی
ثبــت والدت در ســال  1399اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه رویدادهــای حیاتــی رفتارهــای تناوبــی یکســانی
برحســب زمــان دارنــد ،اســتفاده از توابــع فوریــه بــرای بــرازش مــدل بــر دادههــا بهینهتــر خواهــد بــود .بــه کمــک
ضریــب تعییــن و معیارهــای  RMSEمــدل فوریــه( )8را میتــوان بــه عنــوان یــک پیشبینــی معتبــر و مناســب بــرای
تعــداد والدتهــا در نظــر گرفــت .بــر همیــن اســاس بــرای ســال 1399تعــداد والدتهــای پیشبینــی شــده رقمــی
درحــدود  1072000رویــداد خواهــد بــود.
واژگان کلیدی:

والدت ،پیشبینی ،رگرسیون سری زمانی ،فوریه
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مقدمه:
والدت ،اولیــن رویــداد حیاتــی هــر فــرد اســت .امــا ایــن رویــداد عــاوه بــر وجهــه فــردی ،کارکــردی
اجتماعــی و جمعیتــی نیــز دارد .والدت نتیجــه رفتــاری اســت کــه از آن بــا عنــوان بــاروری یــا زادآوری
یــاد میشــود .ایــن رفتــار در ایــران عمومــاً در چارچــوب خانــواده و در نتیجــه زیســت مســتمر زن

و شــوهر اتفــاق میافتــد .از ای ـنرو ،میتــوان آن را بــه عنــوان رفتــاری مشــترک بیــن افــراد مختلــف
جمعیــت (در اینجــا :ایرانیــان ســاکن محــدوده جغرافیایــی ایــران) توصیــف نمــود کــه نتیجــه آن والدت
فرزندانــی اســت کــه در اینجــا بــا صفــت ایرانــی توصیــف میشــوند .ثبــت والدت ایــن نــوزادان ،بانــک
دادهای را ایجــاد میکنــد کــه میتــوان بــا عنــوان بانــک دادههــای متولــدان ایرانــی از آن یــاد کــرد
و یــا در ادبیــات رســمی بــا افــزودن دادههــای ســایر رویدادهــای حیاتــی و اطالعــات هویتــی :پایــگاه
اطالعــات جمعیــت کشــور.
آیــا فــارغ از تعیینکنندههــای ایــن رفتــار اجتماعی-جمعیتــی ،میتــوان مدلــی بــرای ایــن دادههــا
(دادههــای والدت ثبــت شــده درکشــور) معرفــی نمــود تــا بــا اســتفاده از آن توصیــف قیاسپذیــری از
دادههــا و بــه تبــع آن رفتــار منجــر بــه تولیــد دادههــا (زادآوری) دردســترس باشــد؟
مدلســازی ریاضــی هنــر ترجمــه مســائل یــک حــوزه کاربــردی بــه زبــان ریاضــی بــا هــدف تحلیــل
سیســتماتیک و پیشبینــی رفتــار پدیدههاســت .شــاید مدلســازیهای متــداول در علــوم طبیعــی
ماننــد فیزیــک ،زیســت شناســی ،زمینشناســی ،هواشناســی و علــوم رایانــه نزدیــک بــه ذهــن باشــد،
امــا ایــن فرآینــد در علــوم انســانی ماننــد اقتصــاد ،جامعهشناســی و جمعیتشناســی نیــز کاربردهــای
گســتردهای دارد .بــه ویــژه وقتــی آهنــگ تغییــرات پدیدههــا بــا انتظــارات عمومــی یــا آمــال و
آرمانهــای ملــی همخــوان نیســت ،مدلســازی پدیــده معنیدارتــر میشــود .گــذار جمعیتــی در
ایــران باعــث شــده تــا کشــور کــه تــا اواخــر دهــه شــصت شمســی شــاهد تعــداد بــاالی والدت و
خانوادههــای پرجمعیــت بــوده در ســالیان اخیــر تعــداد کمتــری از والدت (نســبت بــه جمعیــت) و
خانوادههایــی بــا بعــد کوچکتــر را تجربــه کنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه آن کــه کار جمعیتشناســی
معطــوف بــه مدلســازی رفتــار بــاروری و پیشبینــی ایــن تغییــر در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت
اســت[ .فــاح محســن خانــی ،زهــره و دیگــران ]1384 ،مدلســازی وضعیــت ثبــت والدت معنیدارتــر
از هــر زمــان دیگــری اســت .البتــه در تجــارب گذشــته جمعیتشناســان ایرانــی از جملــه بــا اســتفاده
از مــدل رگرســیون همبســتگی -نســبتی بــرآوردی از جمعیــت بــر حســب تقســیمات کشــوری بــرای
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ســالهای  1380تــا  1385بــه دســت آوردهانــد[ .نوالهــی ،طــه و دیگــران ]1378 ،نیــز بــا اســتفاده از
توابــع ریاضــی (لجســتیک ،نمایــی و چنــد جملـهای درجــه دو وســه اقــدام بــه بــرآورد جمعیــت بــرای
ســالهای  1380و  1385نمودهانــد[ .فریــد روحانــی ،محمدرضــا و دیگــران ]1387 ،یــا بــا در نظــر
گرفتــن نرخهــای رشــد بعنــوان متغیــر تصادفــی ،بازههــای اطمینــان تصادفــی بــرای بــرآورد جمعیــت
از  1375تــا  1385ارائــه نمودهانــد[ .علیجانــی ،بهلــول و دیگــران]1395 ،
امــا مدلهــای ریاضــی قابــل کاربــرد در مــورد جمعیــت و بــاروری بــه اینهــا محــدود نمیشــود.
مثـ ً
ا تحلیــل طیفــی( مــدل فوریــه) یکــی زا مدلهایــی اســت کــه در ایــن مقالــه بــه کار گرفتــه شــده

و البتــه در بررســیهای گذشــته از جملــه بــه شناســایی چرخههــای معنــیداری بــرای بارشهــا در
ایــران منجــر شــده اســت [حجــاز ،حســن و آصــی ،علــی ]2012یــا مــدل رگرســیون ســریزمانی کــه
بــرای پیشبینــی پرتوهــای خورشــیدی اســتفاده شــده اســت.
مدلهــای ریاضــی امــا توصیفگــر تمــام عیــار پدیدههــا نیســتد .بــه ویــژه وقتــی پدیــده متأثــر از
تعیینکنندههــای متنوعــی باشــد .از ایــنرو ،نمیتــوان برپایــه یــک مــدل ریاضــی از ثبــت والدت،
رفتــار زادآوری ایرانیــان را بــه تمامــی توصیــف و پیشبینــی کــرد .از ای ـنرو ،گزارههــای طــرح شــده
در ایــن مقالــه وقتــی بــه تمامــی توصیفگــر وضعیــت ثبــت والدت در ایــران و چش ـمانداز آینــده آن
خواهــد بــود کــه در کنــار مطالعــات کیفــی و کمــی جمعیتشــناختی و جامعــه شــناختی دیگــر در
ایــن حــوزه قــرار گیــرد.
امــا حداقــل ادعــای ایــن مقالــه ،ارائــه مدلــی بهینــه بــرای پیشبینیهــای کوتــاه مــدت والدت ایرانیــان
بــه طــور خــاص اســت .تــا در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم توســعه سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی
بتوانــد دســتمایه برنامهریــزی سیاســتگذاران بــرای ســالیان پیــشرو باشــد.
بخــش دوم مقالــه بــه اختصــار بــه مبانــی کاربــرد ســریزمانی و مدلهــای رگرســیون مــورد نیــاز
اختصــاص یافتــه اســت .در فصــل ســوم دادههــای رویــداد والدت بــر مدلهــای پیشــنهادی بــرازش داده
شــده و بــا اســتفاده از معیــار  RMSEمــدل بهینــه معرفــی شــده اســت .فصــل انتهایــی بــه نتیجهگیــری
اختصــاص داده شــده اســت .قــرار بــر آن اســت کــه یــک مــدل ،چارچوبــی ریاضــی بــرای درک بهتــر
پدیــده فراهــم آورد .امــا درک بهتــر لزومـاً بــه معنــای درک کاملتــر نیســت .مــدل پیشــنهادی ممکــن
اســت صــورت بســیار ســاده شــده از امــری پیچیــده (در ایــن مــورد رفتــار زادآوری) باشــد .امــا بــه
شــکلی گویــا مکانیســم رفتــار آن پدیــده را در زمــان نمایــان کنــد.
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داشتهها

یــک ســریزمانی مجموعـهای از مشــاهدات اســت کــه برحســب زمــان مرتــب شــدهاند :دادههایــی کــه
از مشــاهده یــک پدیــده در طــول زمــان بهدســت آمــده و مرتــب شــدهاند .ویژگــی مهــم ســریزمانی
ایــن اســت کــه مشــاهدات متوالــی ،مســتقل نیســتند .بــرای بررســی ایــن وابســتگی مقادیــر از تابــع
خودهمبســتگی ( )acfو خودهمبســتگی جزئــی( )pacfاســتفاده میکنیــم .اگــر همبســتگی نــگار در
مقادیــر ضریــب همبســتگی نســبتاً آهســته افــول کنــد ناایســتایی را نشــان میدهــد .آزمــون باکــس-

پیــرس( )Box-Pierceمعنــا داری خــود همبســتگیرا نشــان میدهــد کــه در اســتفاده از تکنیکهــای
ســریزمانی و مــدل رگرســیون ســریزمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ρ= ρ = ....
= ρm= 0,
=H
0
1
2

آماره آزمون این فرضیه به صورت زیر میباشد
()1

m
Q = T ∑ ρˆ 2.
k =1 k

یــک ســری دارای رونــد در واقــع یــک ســری ناایستاســت .بــرای پیشبینــی ،اغلــب بــرازش یــک
منحنــی رونــد بــه مشــاهدات و برونیابــی آن مفیــد اســت .بــا اســتفاده از رگرســیون کمتریــن مربعــات
یــک خــط رونــد را میتــوان بــه مشــاهدات بــرازش داد.
یک مدل رگرسیون خطی را میتوان به صورت زیر نوشت:
()2

= f ( xi ; β ) + ε i
i 1, 2,..., n

کــه در آن )  f ( xi ; βیــک تابــع خطــی از بــردار پارامتــر

β

=y
i

اســت .گاهــی اوقــات فــرض میکنیــم

کــه جملــه خطــا  ε iدارای توزیــع نرمــال )  N (0,σ 2اســت .شــکل مــدل چنــد جملـهای و مــدل
فوریــه بــه ترتیــب بــه صــورت زیــر میباشــد:
()4

f ( xi ; β ) = β 0 + β1 xi + β 2 xi2 + ... + β n xik + ε i ,

= ) f ( xi ; β
β 0 + β1 cos( wxi ) + β 2 sin(w xi ) + ε i .
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برآوردگــر پارامترهــای( )3را میتــوان بــا اســتفاده از روش کمتریــن مربعــات بــه دســت آورد و مقــداری
از

̂β

را جســتجو میکنیــم کــه بــه ترتیــب عبــارات زیــر را در دو مــدل ( )3و ()4مینیمــم کنــد:
2

n

 yi − f ( xi ; βˆ )  ,
∑


i =1
2

Q
=
) ˆ( β

n −1

∑ [ yi − β0 − β1 cos(wxi ) − β 2 sin(wxi )] .
i =1

)
=Q( βˆ0 , βˆ1 , βˆ2

در هــر مــدل ریاضــی بایــد پیــش از هــر چیــز کیفیــت پیشبینــی مــدل مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مــدل بهینــه ،مدلــی اســت کــه دقــت قابلقبولــی بــه عنــوان ابــزار پیشبینــی داشــته باشــد .ایــن
دقــت بــا شــیوههای آمــاری از جملــه( )Root Mean Square Erro RMSEقابــل آزمــون اســت.
مجمــوع مربعــات خطــا معیــاری اســت کــه میــزان شــک و تردیــد یــا خطــا در پیشــگویی

در ̂y

y

توســط

قالــب مــدل رگرســیونی بیــان میکنــد .کــه بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد.

()5
n

∑ εˆ .
2
i

2

=

)

ˆ
− y

n

∑( y

= SSE

i
i
=
=i 1
i 1

هر میزان  SSEبه صفر نزدیکتر باشد یعنی  xبه میزان زیادی شک و تردید یا خطا در پیشگویی

y

پس از آنکه در قالب مدل رگرسیونی استفاده شود ،بر طرف میکند .متناظر با رابطه ( )5میتوان

میانگین مربعات خطا و جذر میانگین مربعات خطا( )RMSEرا تعریف کرد.
.

SSE
n−2

SSE
=
, RMSE
n−2

=
MSE
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برازش مدلها برداده والدت

در ایــن مقالــه زمــان بــه عنــوان متغیــر مســتقل (بــا توجــه بــه آزمــون جــدول )2در نظــر گرفتــه شــده
اســت و فــرض بــر ایــن اســت کــه رونــد والدت در طــول زمــان براســاس الگــوی تعییــن شــده حرکــت
میکنــد .بــا توجــه بــه نمــودار ( )1دادههــا یــک چرخــه ســاالنه مشــخص را نشــان میدهنــد ،اگرچــه
شــکل سینوســی ســادهای ندارنــد .بــا ایــن وجــود ،انتظــار م ـیرود قســمت غالــب چرخــه ســاالنه در
شــکل

µ + A cos 2π ft + B sin 2π ft
=  stارائــه شــود .کــه در آن فرکانــس  1/12دوره در مــاه

اســت .کــه دادههــای

}{ x1 , x2 ,..., xn−1

بــه صــورت رابطــه ( )4مدلبنــدی میشــوند.

مدلهــای چنــد جملــهای در وضعیتهایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــهتحلیلگــر بــه
حضــور اثرهــای منحنیالخــط در تابــع پاســخ واقعــی آگاه اســت .ایــن مدلهــا همچنیــن بهعنــوان
تابــع تقریــب کننــده بــه کار روابــط پیچیــده غیرخطــی و یــا روابــط ناشــناخته میآینــد.

مــدل فوریه(پرایــس )1985 ،اساس ـاً بــا تقریــب کــردن یــک تابــع بــا مجمــوع جمــات سینوســی و
کسینوســی کــه ســریهای فوریــه نامیــده میشــود ،ســروکار دارد .بــرای بــهکار بــردن تجزیــه و
تحلیــل فوریــه در مــورد ســری زمانــی گسســته الزم اســت نمایــش ســری فوریــه ) f (tرا فقــط
وقتــی ) f (tبــر اعــداد صحیــح

 1, 2,..., Nتعریــف شــده ،در نظــر بگیریــم .فــرض کنیــد تابــع

) f (tبــر ]  [ −π , πتعریــف شــود در اینصــورت ) f (tرا میتوانیــم بــه وســیله ســری فوریــه
)  a0 + ∑ (a cos rt +b sin rtتقریــب نماییــم.
r
b
k

r =1

2

دادههــای والدت بــه دلیــل شــکل جم ـعآوری ،گسســتهاند .بنابرایــن میتــوان ســعی در بــرازش مــدل
فوریــه بــرای آنهــا نمــود .چنــان کــه رونــد وقــوع والدت (نمــودار )1بــه روشــنی ســاختار ســینوئیدی
نزولــی را نشــان میدهــد .معیارهــای تشــخیصی بــر بهینــه بــودن مــدل بــرازش شــده نشــان از آن دارد
کــه مــدل فوریــه( )8بهینهتریــن بــرازش را بــر ایــن دادههــا رقــم زده اســت.
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لودججدجوقوع والدت بر حسب ماه1392-1398 ،

سال
ماه
کل
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

1392

1393

1394

1395

1396

1460776
114587
109275
121665
129408
129723
131541
115487
117939
122547
128735
127034
112835

1521958
116459
119109
126124
135032
134318
135376
121933
124049
127468
134868
130844
116378

1557918
119091
127464
132043
138797
142654
142926
129477
124867
127636
134614
127341
111008

1513098
121027
124526
130349
135355
134672
136767
121309
122686
125641
130501
123433
106832

1470123
123319
121057
126757
129360
130660
134826
121631
119800
124231
124261
116281
97940

1397

1182815 1352696
103137 115878
99549 115152
97971 116321
101288 121283
104579 121043
107339 122307
96998 112084
97887 109734
97750 108675
99880 114457
90962 102060
85475
93702

1392,1
1392,5
1392,9
1393,1
1393,5
1393,9
1394,1
1394,5
1394,9
1395,1
1395,5
1395,9
1396,1
1396,5
1396,9
1397,1
1397,5
1397,9
1398,1
1398,5
1398,9

نمودار  :1روند ماهانه وقوع رویداد والدت 1392-1398

1398

150000
140000
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
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لودججدج نمودار همبستگی نگار دادههای والدت

Q-Stat Prob
51.896 0.000
81.756 0.000
104.65 0.000
127.32 0.000
150.52 0.000
165.97 0.000
184.12 0.000
198.49 0.000
210.05 0.000
223.68 0.000
			

PAC
0.772
0.0350.170
0.157
0.105
0.1470.319
0.2390.113
0.139

AC
1 0.772
2 0.582
3 0.507
4 0.501
5 0.504
6 0.408
7 0.440
8 0.389
9 0.347
10 0.374

Partial Correlation
|******| .
| .|.
| . |*.
| . |*.
| . |*.
| .*| .
| **| .
| **| .
| . |*.
| . |*.

Autocorrelation
|******| .
| ****| .
| ****| .
| ****| .
| ****| .
| ***| .
| ***| .
| ***| .
| **| .
| ***| .

همانطورکــه از جــدول(  ) 2میتــوان مشــاهده کــرد نمــودار خودهمبســتگی بــه آهســتگی تنــزل پیــدا

کــرده و آمــاره باکس-پیــرس رابطــه( )1عــدم پذیــرش فــرض  H 0را نشــان میدهــد .بــه عبــارت
دیگــر ســری ناایســتا اســت و میتــوان بــا اســتفاده از خــط رونــد مــدل رگرســیونی ســری زمانــی
مناســب بــه دادههــا بــرازش داد.

منودار  :2مدل خطی

کاربرد مدل سازی ریایض در پیش نگری رویداد والدت

منودار :3مدل چند جملهای درجه2

منودار :4مدل چند جملهای درجه3
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منودار :5مدل فوریه()1

منودار  :6مدل فوریه()8
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کاربرد مدل سازی ریایض در پیش نگری رویداد والدت
جدول  :3خالصه نتایج برازش مدل رگرسیون
٣٢١٫١

١٣٣٤٠٠, ˆ١

٠

ˆ

١٣٫٤١

٨١٨٫٩,ˆ ٢

١١٧١٠٠, ˆ١

٠

ˆ

١٢٫٣٦

٧٨٢٫٨,ˆ ٢

ˆ
٠ ١١٧٣٠٠, ١
ˆ
٠٫٠٠٨٢٧٣
٣

١١,

٣٫٠٠٦e

٣٫٠٠٦e

١١, aˆ ١
٠٧

١١٦١٠,

١٠٥١٠,bˆ١
٥٩٨٩,

٠٫٠٦٨٨٩.

٨٫٦٦٩e

٢

ˆ

ˆ١
١١٧٦٠٠, a
٢١٧٣, bˆ ٢

ˆ٢
a

t

t٣

٣

)b١ sin(tw

aˆ ٠
bˆ١
ˆ٠
a

٤٧٣٫٥, bˆ٣
٣١٦٤,
٩١٫٣٦, bˆ ٤
٣٢١٣,
bˆ٥
٢,
٢١٣٣
/٣١٧ ,
٥٤,
٢٤٧٧ /٣٠ ,
bˆ٦
١٧٠٨, bˆ٧
٤٩٦٨,
١٧٧٤, bˆ٨
٢٦٣٤, w

١t

٠

t

١

٢

t٢

٢

) f (t

٠

t

١

)a١ cos(tw

٠

a٠

) a٠ a١ cos(tw ) b١ sin(tw ) a ٢ cos(٢tw ) b ٢ sin(٢tw

ˆ٣
a

) a ٣cos(٣tw ) b ٣ sin(٣tw ) a ٤cos(٤tw ) b ٤ sin(٤tw

ˆ٤
a

) a ٥cos(٥tw ) b ٥ sin(٥tw ) a٦ cos(٦tw ) b ٦ sin(٦tw

ˆ٥
a

) a ٧cos(٧tw ) b ٧ sin(٧tw ) a٨ cos(٨tw ) b٨ sin(٨tw

ˆ٦
a

) f (t

٢

)f ( x

٣

) f (t

(١

) f (t

(٨

ˆ٧
a
a٨

بــا توجــه بــه میــزان ( RMSEجــدول )3مقــدار جــذر میانگیــن مربعــات خطــا در زمــان

t

نشــان از

مناســب بــودن مــدل فوریــه( )8در بــرازش بــر دادههــای والدت دارد(شــکل  .)6اگــر  RMSEبــه طــور
کلــی کوچــک باشــند ،ایــن مــدل خــوب اســت .همچنیــن میــزان ضریــب تعییــن مــدل فوریــه( )8در
بیــن مدلهــای دیگــر از عــدد قابــل قبولــی برخــوردار اســت.
جدول :4خالصه نتایج برازش مدل

R2

مدل

N

1252085

10090

0.3715

خطی

1

974633

7171

0.6899

چندجملهای درجه2

2

967269

7215

0.69

چندجملهای درجه3

3

1250368

7215

0.6899

فوریه()1

4

1072131

6068

0.8191

فوریه()8

5

lˆ1399
-٤

RMSE
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نتیجهگیری
بــا نگاهــی دقیقتــر ،تجزیــه و تحلیــل ســری زمانــی بــه تجزیــه ســری بــه مؤلفههــای سینوســی
منتــج شــده اســت .یعنــی میتــوان نوســانات رخــداد والدت ایرانیــان را بــا مقایســه آنهــا بــا ســینوئیدها
توصیــف نمــود .بــا بــرازش مدلهــای مختلــف بــر دادههــای والدت ،مــدل فوریــه( )8با کمتریــنRMSE
بهینهتریــن مــدل بــرای بــرازش و پیشبینــی معرفــی میگــردد .ایــن مــدل ســاختاری ســینوئیدی
کاهشــی را نشــان میدهــد .بــا بــه کارگیــری ایــن مــدل رونــد کاهشــی والدت در ســالهای نزدیــک
ادامــه خواهــد داشــت .از جملــه ،پیشبینــی میشــود تعــداد والدتهــای ســال 1072131 ،1399
رویــداد باشــد .رونــد کاهشــی امــا در تمامــی مدلهــا تأییــد شــده اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش خطــا در اجــرای مــدل بــرای ســالهای دورتــر و بــا توجــه بــه ایــن کــه انتشــار
دادههــای والدت بهطــور مرتــب انجــام میشــود ،میتــوان محاســبات مــدل را در ابتــدای هــر ســال
تکــرار نمــود .همچیــن بــرای رســیدن بــه برازشهــای دقیقتــر و نیــز رصــد تفاوتهــای رفتــار
زادآوری ،میتــوان محاســبات مــدل را بــه تفکیــک اســتانها بــه انجــام رســانید.
در صــورت دسترســی بــه دادههــای بیشــتر قابــل اتــکاء میتــوان بــا روشهــای پسنگــر صحــت
عملکــرد مــدل را بــرای ســالیان قبــل نیــز بررســی کــرد تــا از ایــن راه مدلــی پایــدار بــرای پیشبینــی
والدت ایرانیــان بــه دســت آیــد.
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تحوالت و چالشهاي ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ايران:
1
یک مرور نظاممند

علی رحیمی 2و حجیهبیبی رازقینصرآباد

3

چکیده
خانــواده مهمتریــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه در اغلــب کشــورها و از جملــه ایــران دگرگونیهــای زیــادی را تجربــه
کــرده اســت .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،بررســی تغییــرات و چالشهــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در
دورة معاصــر اســت .جهــت نیــل بــه ایــن هــدف ،از روش تحقیــق مــرور سیســتماتیک یــا نظاممنــد بهــره گرفتــه شــده
اســت .در ایــن مطالعــه ،طــی مراحــل مختلــف جســتجو 426 ،ســند جم ـعآوری گردیــد .از ایــن تعــداد 404 ،ســند در
مرحلــه بررســی اولیــه ،مرحلــه تطابــق بــا معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق و مرحلــه داوری علمــی و روششناســی
حــذف ،و در نهایــت 22 ،مطالعــه بــرای اســتخراج و بررســی یافتههــا انتخــاب شــدند .در ایــن تحقیــق ،تغییــرات و
چالشهــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در ذیــل  23مقولــة ســاختاری و کارکــردی مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت .بهطــور کلــی ،بارزتریــن تحــوالت خانــواده در ایــران بــر «ابعــاد خانــواده»« ،ســبک زندگــی»« ،ازدواج»« ،طــاق»،
«روابــط درونــی اعضــاء»« ،جایــگاه جنســیتی و توزیــع قــدرت»« ،اشــتغال زنــان»« ،ســطح ســواد ،آگاهــی ،نگرشهــا
و عالیــق اعضــاء» و «فرزنــدآوری» متمرکــز اســت .بیشــترین چالشهــای ایــن نهــاد نیــز در حوزههــای «ازدواج»،
«طــاق»« ،روابــط درون خانــواده» و «ســاختار قــدرت و نقشهــای جنســیتی» مشــاهده میشــود.
واژگان کلیدی:
ساختار خانواده ،کارکرد خانواده ،تغییرات ،چالشها ،مرور نظاممند

 -1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با همین عنوان در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور انجام شده است.
 -2دانشجوی دوره دکتری جمعیتشناسی و پژوهشگر گروه مطالعات خانواده ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (نویسنده مسئول).
 -3دانشيار جمعيتشناسي ،گروه مطالعات خانواده ،مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور.

ali.rahimi@psri.ac.ir, a_rahimi77@yahoo.com

hajiieh.razeghi@psri.ac.ir, hajiieh.razeghi@gmail.com
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مقدمه

خانــواده بــه لحــاظ برخــورداری از کارکردهــای متعــدد ،یکــی از مهمتریــن نهادهــای اجتماعــی در

طــول تاریــخ بشــر بهشــمار م ـیرود .ایــن نهــاد بــهرغــم جایــگاه واالی خــود ،طــی ســده و خصوص ـاً

دهههــای اخیــر در حــال تجربــة تغییــر و تحــوالت عمیقــی اســت .تحوالتــی کــه بــه منطقــه یــا کشــور
خاصــی محــدود نیســت و نمــودی جهانــی یافتــه اســت (کنســتانس1990 ،1؛ برگــز1994 ، 2؛ رایمــو

3

و همــکاران .)2018 ،ایــن تحــوالت در همــة جوامــع از شــدت و میــزان یکســانی برخــوردار نیســت و
درجــات مختلفــی بــر آن مترتــب اســت (آزاد ارمکــی و همــکاران.)3 :1382 ،

در ارتبــاط بــا کــم و کیــف تحــوالت خانــواده ،دو دیــدگاه کامــ ً
ا متفــاوت ،قابــل تشــخیص اســت.
عــدهای تغییــرات خانــواده را بــه معنــای زوال و فروپاشــی خانــواده در دوره جدیــد تلقــی میکننــد.
ااولیــن متفکــران مدافــع منســوخ شــدن خانــواده ،افالطــون در دوره قدیــم و مارکــس و انگلــس در دوره

جدیدنــد .آنهــا بــا واگــذاری کارکردهــای خانــواده بــه نهادهــای دیگــر ،ضرورتــی بــرای بقــای خانــواده
قائــل نیســتند .در دوره جدیــد ،برخــی از فمنیســتها نیــز در نقــد مردســاالری ،فروپاشــی خانــواده
را تنهــا راه نجــات زنــان از جامعــه مردســاالر میداننــد (آزاد ارمکــی .)120-119 :1389 ،در مقابــل،
رویکردهایــی از قبیــل کارکردگرایــی ،تکاملگرایــی و ســاختارگرایی ،بــه بقــاء و تغییــر خانــواده بهطــور
همزمــان میاندیشــند .برخــی کارکردگرایــان ســاختاری متأثــر از اندیشــه کنــت ،دورکیــم ،تالکــوت
پارســونز و مرتــن مدعــی تغییرپذیــری خانــواده از طریــق فشــارهای بیرونیانــد .بهنحــوی کــه بــا
تغییــر در نیازهــای افــراد و جامعــه ،در نظــام کارکــردی خانــواده نیــز تغییراتــی رخ میدهــد .ایــن
دیــدگاه ،ضمــن پذیــرش پایــداری نســبی بــرای شــالوده خانــواده ،بیشــترین امــکان تغییــر را بــرای
آن قائــل اســت .بــا قبــول اینکــه نحــوه و میــزان بــرآورده کــردن نیازهــای جامعــه از طریــق خانــواده
یکســان نخواهــد بــود ،در هــر دوره یــا در هــر جامعــه خــاص ،متناســب بــا تغییــر در نیازهــا و وظایــف،
خانــواده دچــار تحــول خواهــد شــد (آزاد ارمکــی ،120 :1389 ،بهنقــل از هاراالمبــوس .)1991 ،بــه
هــر ترتیــب« ،خانــواده ،خــود پدیــدهای اســت کــه بــه بیــان گورویــچ ،هــر لحظــه در حــال دگرگونــی

1- Constance
2-Burgess
3- Raymo
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بــوده و از فراگردهــای 1ســاختی شــدن ، 2از ســاخت افتــادن ،3و بازســاختی شــدن 4برخــوردار اســت.
لــذا ،هرگونــه نگرشــی بــه خانــواده بایســتی نگرشــی پویــا و دیالکتیکــی باشــد»( .مهــدی.)63 :1354 ،
امــا در بســتر تحــوالت جهانــی خانــواده ،خانــوادة ایرانــی نیــز در ابعــاد مختلــف ســاختاری و کارکــردی
متحــول شــده اســت .ایــن تحــوالت کــه بیشــتر در دهههــای اخیــر رخ داده( 5آزاد ارمکــی65 :1386،
و معینــی و شــکربیگی ،)120 :1388 ،در برخــی حوزههــا چالشهایــی را نیــز بهدنبــال داشــته اســت.
بررســی پیشــینه تحقیقاتــی گویــای آن اســت کــه در ایــران ،تحقیقــات متعــددی در ارتبــاط بــا تحــوالت
خانــواده صــورت گرفتــه اســت .در ایــن تحقیقــات ،هرچنــد در ارتبــاط بــا «زمــان شــروع» تغییــرات
محســوس و قابلتوجــه خانــوادة ایرانــی ،اتفاقنظــر نســبی بــ ه چشــم میخــورد ،امــا در ارتبــاط بــا
«ابعــاد» و «وســعت» تغییــرات رخ داده و چالشهــای بــروز یافتــه در ایــن نهــاد اجتماعــی ،اتفاقنظــر
چندانــی مشــاهده نمیشــود .بهنحــوی کــه مطالعــات انجــام شــده ،هریــک بــر بخشــی از تحــوالت
عمــده خانــواده متمرکــز شــده و آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .بهعنــوان مثــال ،در مطالعــة
ســرایی ( )1385کــه بــه بررســی تغییــرات خانــواده ایرانــی در جریــان گــذار جمعیتــی پرداختــه شــده
اســت ،بــر چنــد حــوزه اصلــی ازجملــه شــکل خانــواده ،همســرگزینی ،ســن ازدواج ،مضیقــه ازدواج،
دوام ازدواج و همچنیــن فرزنــدآوری تمرکــز گردیــده اســت؛ یــا اینکــه در پژوهــش میرمحمدرضایــی و
همکارانــش ( ،)1396تحــوالت بُعــد خانــواده ،فرزنــدآوری ،تعــداد و ســن ازدواج ،تجــرد قطعــی ،طــاق

و همچنیــن درصــد زنــان سرپرســت خانــوار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،حقیقــت
مشــهود از تحقیقــات انجامشــده در زمینــه تحــوالت خانــواده ایرانــی ایــن اســت کــه ایــن تحقیقــات
بهصــورت خــاص ،تصویــر جامعــی از تحــوالت خانــواده ایرانــی و چالشهــای احتمالــی موجــود در آن
ارایــه نمیدهنــد.
مطالعــه پیــش رو تــاش دارد بــا اســتفاده از روش تحقیــق مــرور نظاممنــد 6و بــر مبنــای مطالعــات
صورتگرفتــه ،تصویــری نســبتاً جامــع از تحــوالت خانــواده ایرانــی و چالشهــای پیــشروی آن در

دوره معاصــر نشــان دهــد .بنابرایــن ،ســؤال اساســی ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه :در دورة معاصــر،
1- Processes
2-Structuralization
3-Disstructuralization
4- Restructuralization

 -5تحوالت محسوس خانواده در ایران ،به آغاز برخورد جامعة ایرانی با متدن غرب و جریان نوسازی فرهنگی ،اجتامعی و سیاسی
کشور (مصادف با دورة حکومت نارصالدینشاه قاجار) نسبت داده میشود.

6- Systematic Review
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خانــوادة ایرانــی شــاهد چــه تغییــرات ســاختاری و کارکــردی بــوده و در جریــان ایــن تغییــرات ،بــا
چــه چالشهایــی مواجــه شــده اســت؟ در کنــار ایــن ســؤال ،ســعی میشــود بــه دو ســؤال دیگــر نیــز
پاســخ داده شــود .اینکــه :آيــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی در طــول دورة معاصــر تغییــر کردهانــد
یــا خیــر؟ و آیــا در مناطــق مختلــف کشــور ،نــوع و رونــد تغییــرات و چالشهــای خانــواده متفاوتنــد
یــا خیــر؟ در ایــن مطالعــه همچنیــن تــاش میشــود ،مطالعــات انجــام شــده در حــوزه تحــوالت و
چالشهــای خانــواده در ایــران ،بــه لحــاظ روششــناختی مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار گیرنــد .بــا انجــام
ایــن تحقیــق و تحقیقــات تکمیلــی ،میتــوان ضمــن پــی بــردن بــه عمــق ،جهــت و میــزان همســویی
یــا ناهمســویی تحــوالت خانــوادة ایرانــی ،در مــورد چشـمانداز و آینــده ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی نیــز
قضــاوت کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات ناهمســو و ناهمخــوان حوزههــای مختلــف خانــواده ،عاملــی
ش در ایــن نهــاد اجتماعــی بــه شــمار م ـیرود ،لــذا نتایــج ایــن مطالعــه بــه ســهم
بــرای بــروز چال ـ 
خــود میتوانــد در برنامهریــزی در جهــت برقــراری و حفــظ تعــادل حوزههــای مختلــف ســاختاری
و کارکــردی خانــواده ،کاهــش آســیبهای ایــن نهــاد اجتماعــی و نهایتــاً حفــظ کلّیــت آن مؤثــر
باشــد .همچنیــن ایــن مطالعــه میتوانــد بــا شناســایی خألهــای موجــود در حــوزة مــورد بررســی ،در
جهتیابــی مناســب تحقیقــات آتــی مفیــد واقــع شــود.
پیشینه نظری و تجربی تحقیق
بهنظــر میرســد تحــوالت جهانــی نهــاد خانــواده در قالــب دو نظریــه عمــده قابــل تبییــن و تحلیــل
اســت« :نظریــه نوســازی »1و «نظریــه گــذار جمعیتــی دوم .» 2تأثیرپذیــری و تحــول ســاختار و کارکــرد
خانــواده از فرآینــد نوســازی از ســوی محققــان متعــددی ازجملــه پارســونز  ،)1966( 3ون دی بــن

4

( ،)1967مارگاویــو و مــان ،)1989( 5جیلوهــا  )2009( 6و بربــر 7و همــکاران ( )2018مــورد تأکیــد قــرار
1 Modernization
2-Second Demographic Transition
3-Parsons
4- Van Den Ban
5- Margavio & Mann
6- Jiloha
7- Barbar
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گرفتــه اســت .نظریــه نوســازی ،بــا تأکیــد بــر تغییــرات ســاختی جوامــع (گــذار از اقتصــاد کشــاورزی بــه
اقتصــاد صنعتــی) ،تغییــرات خانــواده را بــه تغییــرات ســاختاری در زندگــی اجتماعــی بهمنظــور ظهــور
نیروهــای جدیــد اجتماعــی یعنــی جریــان صنعتــی شــدن ،شهرنشــینی و آمــوزش همگانــی و غیــره
مرتبــط میکنــد و تحــوالت ازدواج و خانــواده را بهعنــوان ســازگاری نظاممنــد بــا تغییــر در شــرایط
نظــام اجتماعــی پیرامونــی یــا بهعبارتــی انطبــاق بــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی تغییریافتــه در نظــر
میگیــرد (عباسیشــوازی و صادقــی .)28-27 :1384 ،ویلیــام گــود )1963( 1بــا مطــرح کــردن ایــده
انقــاب جهانــی در الگوهــای خانــواده ،بــه گســتره تأثیــرات نوســازی بــر خانــواده و الگوهــای ازدواج
اشــاره میکنــد و معتقــد اســت کــه فراینــد نوســازی در ســطوح مختلــف فــردی و اجتماعــی ،نهــاد
خانــواده و ابعــاد آن را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (محمدپــور و همــکاران .)74 :1388 ،در
فرآینــد نوســازی ،انشــقاق ،گسســتگی و تضعیــف در بیــن عوامــل همبســته اجتماعــی بهوجــود میآیــد
و افــراد بهصــورت اتمهــای مجــزا بهنظــر میرســند کــه بهدنبــال حداکثــر ســود و منفعــت فــردی و
شــخصی خــود هســتند؛ یعنــی دغدغههــای شــخصی بــر مصالــح جمعــی و قومــی اولویــت مییابــد و
تغییــر در ایــده افــراد بــه ســمت ســکوالریته ،مادیگرایــی ،فردگرایــی و انزواطلبــی صــورت میگیــرد
و خانوادهمحــوری بــه فردمحــوری تبدیــل میشــود (عباســی شــوازی و صادقــی.)28 :1384 ،
تحــوالت رخ داده در ســطح خانــواده ،از طریــق نظریــه «گــذار جمعیتــی دوم» نیــز قابــل تبییــن
اســت .گــذار جمعیتــی اول و دوم بــه دو مــدل مختلــف خانــواده اشــاره دارنــد .بهنحــوی کــه مــدل
خانــواده بــورژوا کــه در پــس اولیــن گــذار قــرار داشــت ،در گــذار دوم جایــش را بــه مــدل خانــواده
فردگرایانــه میدهــد .در واقــع ،درحالیکــه در جریــان گــذار جمعیتــی اول ،خانــواده بهصــورت نهــادی
نیرومندتــر ظاهــر شــد ،تضعیــف خانــواده ،نمــاد گــذار جمعیتــی دوم تلقــی میشــود (ون دو کا،
 .)6 :2002طــی دهههــای آخــر قــرن بیســتم ،در کشــورهای اروپــای غربــی و شــمالی و مناطــق
انگلیسـیزبان خــارج از اروپــا بــا بــاروری پاییــن ،تغییــرات شــگرفی در ســاختار ،فرهنــگ و تکنولــوژی
پیــش آمــد .مــازم بــا ایــن تغییــرات ،تغییــرات مهمتــری نیــز در روابــط جنســی ،ازدواج و خانــواده در
ایــن کشــورها و مناطــق روی داد (ســرایی .)122 :1387 ،در واقــع ،در چنــد دهــة آخــر قــرن بیســتم،
در ایــن کشــورها ،خانــواده بهعنــوان یــک نهــاد اجتماعــی دگرگــون گردیــد؛ تکالیــف و تعهــدات مرتبــط
بــا ازدواج رســمی دچــار فرســایش شــد؛ صورتهــای جدیــد انتخــاب زندگــی مشــترک ،پایبنــدی بــه
1- William Good
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هنجارهــای جاافتــادة اجتماعــی الگودهنــده بــه زندگــی مشــترک را تضعیــف کــرد؛  ...و توالــی وقایــع
در مســیر تشــکیل زندگــی مشــترک [و دوام آن] از حالــت استانداردشــده و یکنواخــت خــارج گردیــد
(ســرایی ،123-122 :1387 ،بــه نقــل از ســازمان ملــل .)2003 ،لســتهاق و نیلــز )2002( 1در بیــان
ویژگیهــای خانــواده در گــذار جمعیتــی دوم بــه مــواردی از قبیــل :افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن
ازدواج؛ کاهــش نســبت افــراد ازدواج کــرده؛ افزایــش طــاق (طالقهــای اوایــل ازدواج)؛ کاهــش میــزان
ازدواجهــای مجــدد متعاقــب طــاق و بیوگــی؛ کاهــش بیشــتر فرزنــدآوری متأثــر از بــه تأخیــر انداختــن
آن و افزایــش ســن والــد شــدن؛ افزایــش فرزنــدآوری خــارج از ازدواج؛ افزایــش بیفرزنــدی قطعــی در
میــان زوجیــن؛ افزایــش نیازهــای ســطح باالتــر از قبیــل اســتقالل فــردی و خودشــکوفایی؛ و همچنیــن
افزایــش هماننــدی در نقشهــای جنســیتی و اســتقالل اقتصــادی زنــان اشــاره میکننــد (لســتهاق و
نیلــز.)331 :2002 ،
در رابطــه بــا میــزان تحقــق تئــوری گــذار جمعیتــی دوم در ایــران ،میتــوان بــه نظــر ســرایی (1385
و  )1387در ایــن مــورد اشــاره نمــود .وی معتقــد اســت :ایــن نظریــه برخاســته از تجربــه کشــورهای
لیبــرال ،بهطــور خــاص کشــورهای اســکاندیناوی اســت و میــزان صــدق آن در جوامــع خــارج از حــوزه
فرهنگــی لیبــرال در بعضــی وجــوه ضعیــف اســت .بــه عقیــده او ،در جوامــع مرکــزی (تأثیرگــذار)،
تغییــرات بیشــتر درونزا و خاســتگاه آنهــا محلــی اســت .حــال آنکــه در جوامــع پیرامونــی (تأثیرپذیــر)،
اضافــه بــر شــرایط و عوامــل فعــال در محــل ،تأثیــرات بیرونــی ناشــی از مرکــز نیــز نقــش قابلمالحظهای
در تغییــرات ایفــا میکننــد .وی معتقــد اســت :در کشــورهای پیرامونــی ،همــة گروههــا و اجتماعــات
بــه یــک نســبت در معــرض تغییــرات بیرونــی نبودهانــد؛ بعضــی بــه لحــاظ زمانــی ،زودتــر و بــه لحــاظ
درجــة تأثیرپذیــری ،شــدیدتر متأثــر شــدهاند .در مقابــل ،بعضــی گروههــا و اجتماعــات نیــز دیرتــر و
بــا شــدت کمتــری در معــرض جهانــی شــدن قــرار داشــته و از آن تأثیــر پذیرفتهانــد .بنابرایــن ،بهطــور
همزمــان ،شــرایطی را مالحظــه میکنیــم کــه بنــا بــر تجربــة غــرب ،ناهمزمــان هســتند .بــه ســخن
دیگــر ،در اجتماعــات مختلــف کشــورهای پیرامونــی ،بهطــور همزمــان میتــوان شــرایط پیشــامدرن،
مــدرن و پســامدرن را مشــاهده کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه اجتماعــات مختلــف بــه درجــات مختلــف در
معــرض تغییــر بودهانــد ،خانــواده نیــز بایــد بــه درجــات مختلــف تغییــر کــرده باشــد .ســرایی ضمــن
تأکیــد بــر لــزوم درنظــر داشــتن هــر دو عامــل اثرگــذار درونــی و بیرونــی در بررســی تغییــرات خانــواده،
1-Lesthaeghe & Neels
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بــر ایــن بــاور اســت کــه :در جوامعــی ماننــد ایــران ،یــک توانایــی در محــل وجــود دارد کــه از میــان
عوامــل و تأثیــرات بیرونــی ،بعضــی را گزینــش کنــد ،بهطــور موقــت بیازمایــد و در نهایــت ،درونــی یــا
رد کنــد .لــذا ،تغییــرات اخیــر در ایــران ،همانقــدر کــه تحمیــل شــده از خــارج اســت ،انتخــاب شــده و
ایجــاد شــده در داخــل نیــز هســت .بنابرایــن ،در اســتفاده از ایــن نظریــه در جوامــع پیرامونــی ،شــرایط
خــاص ایــن جوامــع بایــد مــد نظــر باشــد و در صــورت امــکان ،نظریــه بــرای کاربــرد در ایــن جوامــع،
تعدیــل گــردد (ســرایی40-42 :1385 ،؛ ســرایی .)138-133 :1387
بررســی ســوابق تجربــی تحقیــق نشــان داد کــه مطالعــات مختلفــی بــه تغییــرات و چالشهــای خانــواده
در ســطح جهــان و مخصوص ـاً کشــورهای توســعهیافته پرداختهانــد؛ امــا مطالع ـهای بــا رویکــرد مــرور

نظاممنــد در ایــن زمینــه یافــت نشــد .در ایــران ،تحقیقــات دانشــگاهی مرتبــط بــا خانــواده قدمــت
طوالنــی ندارنــد و اکثــرا ً بــه دهههــای  1380و خصوصــاً  1390تعلــق دارنــد .ایــن تحقیقــات دو

دســتهاند .1 :تحقیقاتــی کــه بــه صــورت تکبُعــدی ،تغییــر یــا چالــش خاصــی در نهــاد خانــواده

(ماننــد تغییــرات ازدواج ،طــاق ،تعارضــات زناشــویی و )...را بررســی کردهانــد (ایــن تحقیقــات بــا
توجــه بــه «معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق» کــه در بخــش روششناســی توضیــح داده میشــود،
مدنظــر تحقیــق پیــشرو نیســت)؛  .2تحقیقاتــی کــه بــا دیــدی کلنگــر و نــه تکبُعــدی ،تغییــرات
یــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی را مطالعــه کردهانــد (ایــن تحقیقــات بــا توجــه بــه معیارهــای ورود
مطالعــات بــه تحقیــق ،مدنظــر مطالعــة پیــش رو هســتند) .در بررســی پیشــینة تجربــی ،تحقیقــی
کــه بــا رویکــرد مــرور نظاممنــد و یــا حتــی مــرور ســاده ،نتایــج تحقیقــات دســتة دوم را بررســی
و تحلیــل کــرده باشــد ،یافــت نشــد .مطالعــة زکــی ( )1390نیــز کــه بــا عنــوان «بررســی تحقیقــات
آسیبشناســی خانــواده در ایــران ،دهــه 80؛ رونــد ،الگوهــا و گرایشهــا» انجــام شــده ،تنهــا بــه
بررســی روندهــا ،الگوهــا و گرایشهــای پژوهشــی ایــن نــوع تحقیقــات پرداختــه و بــه یافتههــای
آنهــا توجهــی نداشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه رویکــرد مــرور نظاممنــد در کشــور مــا ،بیشــتر
در حــوزة علــوم پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در حــوزة علــوم اجتماعــی ،کمتــر از آن بهــره
گرفتــه شــده اســت .ازجملــه مطالعاتــی کــه در حــوزه علــوم اجتماعــی از روش نظاممنــد اســتفاده
نمــوده ،میتــوان بــه مطالعــه وامقــی و همکارانــش ( )1389در ارتبــاط بــا کــودکان خیابانــی ،مطالعــه
کالنتــری و همکارانــش ( )1390در بررســی آثــار و پیامدهــای طــاق ،مطالعــه رضــویزاده و پیکانــی
( )1394در ارتبــاط بــا تنظیــم خانــواده و کاهــش بــاروری در ایــران و مطالعــه عرفانیخانقاهــی و
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عبادیفــرد خانقاهــی ( )1396در زمینــه کیفیــت زندگــی در ســالمندان اشــاره کــرد.
روششناسی تحقیق
مطالعــه پیــش رو ،از نــوع مطالعــات مــروری و روش اجــرای آن مــرور نظاممنــد 1اســت .مــرور نظاممنــد
از شناختهشــدهترین شــیوههای مــرور تحقیقــات گذشــته اســت کــه بــر خــاف مــرور ســنتی ،2از
اصــول و قواعــد دقیــق و ســختگیرانهای تبعیــت میکنــد .رویکــرد ایــن مطالعــات کامــ ً
ا نظاممنــد
بــوده و روش انجــام آنهــا نیــز بــه صــورت از پیــش طراحیشــده در پیشــنویس مــرور نظاممنــد
مشــخص میشــود (رجبنــژاد و همــکاران .)1385 ،ایــن رویکــرد دو ویژگــی اساســی دارد .1 :پایایــی
آن بــاال اســت؛ (تکرارپذیــر اســت) .2 ،در چنــد مرحلــه انجــام میشــود؛ در ابتــدا ،جســتجو بســیار
گســترده و بــا حساســیت بــاال اســت و در مراحــل آخــر اختصاصــی میشــود (گالس 3و همــکاران،
 .)1981اســتفاده از چنیــن روشهایــی موجــب میشــود فرآینــد حیاتــی انباشــت تجــارب ـ کــه از
مقدمــات و مقومــات تولیــد علــم میباشــد و متأســفانه در جامعــة ایــران بــا مشــکالت اساســی مواجــه
اســت ـ بــا دقــت و بــه نحــوی نظاممنــد صــورت پذیــرد و مســیر آتــی تحقیقــات مرتبــط روشــن شــود
(کالنتــری و همــکاران.)115 :1390 ،
جامعــة آمــاری ایــن تحقیــق ،شــامل همــه مطالعاتــی اســت کــه تغییــرات و چالشهــای خانــوادة ایرانــی
در دورة معاصــر (حــدود صــد ســال اخیــر) را بــه صــورت کلنگــر (و نــه تکبُعــدی یــا محــدود)

بررســی کردهانــد .در ایــن پژوهــش ،فرآینــد جســتجو بــا اســتفاده از  19کلیــدواژة فارســی و  6کلیــدواژة
انگلیســی شــروع شــد .جســتجوی کلیدواژههــا عــاوه بــر پایگاههــای جســتجوی عمومــی ماننــد
گــوگل ، 4پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران ، 5بانــک اطالعــات نشــریات کشــور  6و پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی ، 7در  12پایــگاه تخصصیتــر (شــامل دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی
و ســازمانهای مرتبــط) و همچنیــن در پایگاههــای اینترنتــی  45مجلــة حــوزة علــوم اجتماعــی نیــز
1- Systematic Review
2- Narrative review
3- Glass
4-Google
5- IRANDOC
6- Magiran
7- SID
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صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه در روش مــرور نظاممنــد ،جســتجوي دســتي 1نیــز بهعنــوان
یکــی از روشهــای اصلــی جســتجو مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (بــراي شناســايي مطالعــات منتشــر
شــدهاي كــه بــه صــورت الكترونيكــي در دســترس نيســتند) ،در مــوارد نیــاز ،بــه ســازمانهای مربوطــه
نیــز مراجعــه گردیــد .در فرآینــد جســتجو ،در صــورت تشــخیص غیرمرتبــط بــودن یــک ســند ،در
همیــن مرحلــه کنــار گذاشــته میشــد .بــا کامــل شــدن فرآینــد جســتجو تــا ایــن مرحلــه ،تعــداد
 409ســند جم ـعآوری گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مــرور نظاممنــد ،بررســی لیســت رفرنسهــای

2

پایانــی مطالعــات جمــعآوری شــده بهعنــوان یــک روش تکمیلــی در شناســایی مطالعــات مرتبــط
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (ملبوسبــاف و عزيــزي ،)205 :1389 ،لــذا منابــع پایانــی اســناد
جمعآوریشــده نیــز بررســی شــدند .ایــن مرحلــه از جســتجو نیــز بــه یافتــن  17ســند دیگــر انجامیــد
و در نهایــت 426 ،ســند جم ـعآوری گردیــد.
در مرحلــه بعــد (مرحلــه ارزیابــی اولیــة اســناد) ،بــا مطالعــة چکیــده یــا بحثهــای مقدماتــی اســناد
جم ـعآوری شــده ،ارزیابــی اولیــه صــورت گرفــت و اســنادی کــه غیرمرتبــط بــودن آنهــا کام ـ ً
ا واضــح

بــود ،در همیــن مرحلــه از جریــان مطالعــه حــذف شــدند ( 221مطالعــه) .در پایــان ایــن مرحلــه205 ،
ســند بــه طــور مقدماتــی و جهــت تطابــق بــا معیارهــای ورود و خــروج مطالعــات انتخــاب شــدند.
یکــی از ویژگیهــای اساســی مــرور نظاممنــد کــه اعتبــار ویــژهای بــه آن میبخشــد ،تعییــن
معیارهــای ورود 3مطالعــات بــه تحقیــق اســت .ایــن معیارهــا ســوگیری ناشــی از انتخــاب مطالعــات
توســط محقــق را تــا حــد زیــادی از بیــن میبــرد .معیارهــای در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق پیــش
رو عبارتنــد از .1 :مطالعــه میبایســت تغییــرات و چالشهــای «ســاختاری» یــا «کارکــردی» و یــا هــر
دو را در خانــواده (خانــوادة ایرانــی) بررســی کــرده باشــد و یــا نســبت بــه ایــن مــوارد آیندهنگــری
کــرده باشــد (در قالــب «هــدف اصلــی و یافتههــای مطالعــه» و نــه بــه عنــوان بحثهــای مقدماتــی)؛
 .2مطالعــه ،ســعی کــرده باشــد «کلّیــت و مجموعــة تغییــرات و چالشهــای خانــواده» را بررســی

کــرده باشــد .لــذا مطالعاتــی کــه تغییــرات یــا چالشهــای یــک متغیــر خــاص ماننــد ازدواج ،طــاق،
تعارضــات زناشــویی و ...را بررســی کردهانــد ،مدنظــر نیســتند .چــرا کــه محققــان در مطالعــة پیــش
رو بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بداننــد :هــر یــک از مطالعــات انجــام شــده ،عمدهتریــن تغییــرات و
1-Hand searching
2- Checking reference list
3- Inclusion criteria
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عمدهتریــن چالشهــای خانــواده را چــه میداننــد؟ از ایــن طریــق میتــوان بــه کلّیــت تغییــرات

و چالشهــای خانــوادة ایرانــی پــی بــرد و احتمــاالً آنهــا را بــه لحــاظ تأکیــد محققــان ،رتبهبنــدی
نیــز نمــود؛  .3مطالعــه ،تغییــرات و چالشهــای «خانوادههــای معمولــی» را بررســی کــرده باشــد.
لــذا مطالعاتــی کــه در ارتبــاط بــا خانوادههــای خــاص (خانوادههــای مهاجــر ،خانوادههــای دارای
فــرد معلــول ،از هــم گســیخته ،تکسرپرســت ،بدسرپرســت ،تحــت پوشــش یــک ســازمان خــاص و)...
انجــام شــدهاند ،مدنظــر نیســت؛  .4مطالعــه ،تغییــرات و چالشهــای خانــواده را در «دورة معاصــر»
(صــد ســال اخیــر) بررســی کــرده باشــد (دورة زمانــی فراتــر از ایــن مدنظــر نیســت)؛ « .5متــن کامــل»
مطالعــه در دســترس باشــد؛  .6مطالعــه ،بــه زبــان «فارســی» یــا «انگلیســی» منتشــر شــده باشــد؛ .7
مطالعــه ،تکــراری نباشــد (بــه عنــوان مثــال ،از بیــن یــک پایاننامــه و مقالــة مســتخرج از آن ،یکــی
انتخــاب میشــود) .پــس از تطابــق  205مطالعــة انتخابــی بــا ایــن معیارهــا ،در نهایــت 39 ،مطالعــه کــه
معیارهــای نامبــرده را داشــتند ،انتخــاب شــدند و بــه منظــور ارزیابــی کیفیــت روششناســی علمــی در
اختیــار داوران علمــی قــرار گرفتنــد .در ایــن مرحلــه نیــز  17مطالعــه کنــار گذاشــته شــد ( 13مطالعــه،
بــه لحــاظ تأییــد نشــدن کیفیــت روششناســی علمــی 2 ،مطالعــه بــه دلیــل خطــا در بررســی تفــاوت
نگــرش ســه نســل حاضــر در خانوادههــای نمونــه 2 ،مطالعــه نیــز بــه دلیــل بررســی تغییــرات خانــواده
در چرخــة زندگــی کــه بــا اهــداف ایــن مطالعــه متناســب نبــود) و در نهایــت  22مطالعــه انتخــاب و
وارد مرحلــة تحلیــل یافتههــا شــدند .مشــخصات و ویژگیهــای کلــی هــر یــک از مطالعــات منتخــب
در جــدول  1آمــده اســت.
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جدول  :1مشخصات و ویژگیهای کلی مطالعات منتخب تحقیق
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در ادامــه ایــن بخــش الزم اســت مفاهیــم اصلــی تحقیــق بــه اختصــار توضیــح داده شــود .بــا در نظــر
داشــتن تعاریــف شــیخی ( )129 :1380و چیــل ( ،)52 :1388منظــور از ســاختار خانــواده ،شــامل «کــم
و کیــف و وضعیــت عناصــر اصلــی خانــواده (والدیــن و فرزنــدان)»« ،کــم و کیــف روابــط و مناســبات
میــان اجــزاء و عناصــر خانــواده (رابطــه والدیــن بــا یکدیگــر و والدیــن بــا فرزنــدان)» و «شــرایط و اوضــاع
بعضــی پدیدههــا و فرآیندهایــی کــه مســتقیماً بــا نهــاد خانــواده مرتبــط هســتند؛ ماننــد ازدواج ،طــاق،

ســالمندی و »...اســت .همچنیــن مقصــود از «کارکــرد خانــواده» (بــا توجــه بــه تعاریــف «کارکــرد»و
«کارکردهــای خانــواده» (ریتــزر 131 :1382 ،و مککارتــی و ادواردز ،))389 :1390،وظایفــی اســت
کــه ایــن نهــاد اجتماعــی در دورة معاصــر ایــران بــر عهــده داشــته و دارد .گــی روشــه 1در ارتبــاط بــا
دگرگونــی یــا تغییــر اجتماعــی مینویســد« :دگرگونــی اجتماعــی ،بیشــتر ،تغییــرات قابلمشــاهده و
قابــل بررســی در زمــان کوتــاه را شــامل میشــود .چنانچــه یــک مشــاهدهگر میتوانــد در طــول حیــات
یــا حتــی در دورة کوتاهــی از زندگــی خویــش ،نحــوة رشــد آن را مالحظــه کنــد و ســیر یــا فرجــام
آن را ببینــد» (توســلی .)85 :1382 ،لــذا «تغییــر» را میتــوان دگرگونــی یــک مؤلفــه در گــذر زمــان
دانســت .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق ،منظــور از «تغییــرات خانــواده» ،دگرگونیهایــی اســت کــه طــی
دورة معاصــر در ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایرانــی رخ داده اســت .در ارتبــاط بــا واژة «چالــش» نیــز
بایــد گفــت کــه کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات مــا ،تــا اواســط دهــة  1370چنــدان رایــج نبــوده و کاربــرد
امــروزی آن بــا معانــی لغتنامـهای آن تفــاوت دارد .ذوعلــم ( )1384بــا اشــاره بــه چنــد کتــاب و ســند
مختلــف کــه از نیمــة دهــة  1370ایــن واژه را بــه کار بردهانــد ،معتقــد اســت کــه در ایــن متــون ،از
واژة چالــش ،ایــن معانــی مســتفاد بــوده اســت .1 :تعــارض ،جــدال و تهافــت .2 ،مانــع و مشــکل و .3
آســیب و آفــت .ذوعلــم ،بــا اســتفاده از معنــای لغــوی «چالــش» و  Challengeو نیــز برخــی عناصــر
معنایــی متبــادر از کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات اجتماعــی امــروز ،تعریــف زیــر را بــرای چالــش ارایــه
نمــوده اســت« :شــرایط و وضعیــت جدیــدی کــه مســیر آینــدة جامعــه را از بیــرون مــورد هجــوم قــرار
داده ،حفــظ تعــادل آن را دچــار مشــکل و مســتلزم تالشــی ســخت و سرنوشتســاز میســازد» .چالــش
بــه ایــن معنــی ،در عرصههــای مختلــف قابــل طــرح اســت و بــه عرصــة خاصــی محــدود نمیشــود
(همــان .)35-37 :بررســی تحقیقــات مرتبــط بــا آســیبهای اجتماعــی و خانــواده نشــان میدهــد
کــه اکثــر محققــان در بهکارگیــری واژههایــی ماننــد آســیب ،تهدیــد ،بحــران ،تعــارض ،چالــش و ...در
1- Guy Rocher
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عناویــن مطالعــة خــود ،از اصــول و اســتاندارد خاصــی پیــروی نکردهانــد؛ حتــی در بســیاری از تحقیقاتــی
کــه اهــداف نســبتاً یکســانی دارنــد ،نیــز از واژههــای متفاوتــی اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن در تحقیــق
پیــش رو ،بــه لحــاظ اینکــه بــر تحلیــل نتایــج تحقیقــات دیگــر متمرکــز میشــود ،لــذا مفهــوم چالــش
بــه معنــای دقیــق آن (کــه در بــاال ارایــه شــد) محــدود نمیشــود و فضــای مفهومــی آســیب ،تهدیــد،
تعــارض ،بحــران و ...را نیــز در بــر میگیــرد .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق ،منظــور از «چالشهــای
خانــواده» ،همــان آســیبها ،تهدیــدات ،بحرانهــا و تعارضاتــی اســت کــه در دورة معاصــر ،متوجــه
ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایــران بــوده اســت.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه رغــم تعــدد و گســتردگی تغییــرات خانــواده ،امــا مطالعــة پیــش

رو قصــد نــدارد تکتــک ایــن تغییــرات و چالشهــا را عمیقــاً مــورد بررســی قــرار دهــد .در ایــن
مطالعــه تــاش میشــود کلّیــت تغییــرات و چالشهــای خانــوادة ایرانــی مــورد بحــث و تحلیــل قــرار

گیــرد .تــاش خواهــد شــد در کنــار بررســی یافتههــای مطالعــات منتخــب ،از آمارهــا و شــواهد موجــود
نیــز بــرای ترســیم بهتــر تغییــرات و چالشهــای خانــواده بهــره گرفتــه شــود.
یافتههای تحقیق

سیمای کلی مطالعات منتخب
از بیــن  22مطالعــة انتخابــی 20 ،مطالعــه بــه صــورت مقالــه و  2مطالعــه بــه صــورت پایاننامــه
منتشــر شــده اســت .اکثریــت ایــن مطالعــات (حــدود  90درصــد) طــی ســالهای 1380-1392
منتشــر شــدهاند و حــدود  5درصــد آنهــا طــی ســالهای  1370-1379و حــدود  5درصــد نیــز طــی
ســالهای  1360-1369منتشــر شــدهاند .بررســی ســال انتشــار  183مطالعــهای کــه طــی مراحــل
«تطابــق بــا معیارهــای ورود بــه تحقیــق» و «ارزیابــی کیفیــت مطالعــات» از جریــان تحقیــق حــذف
شــدند ،نیــز نشــان داد کــه عمــده آنهــا هــم طــی ده ســال اخیــر منتشــر شــدهاند .ایــن نشــان میدهــد
کــه بررســی تغییــرات و چالشهــای خانــواده ،بیشــتر در دهــة اخیــر مــورد توجــه بــوده اســت .از نظــر
روششناســی ،بیــش از نیمــی از مطالعــات منتخــب (حــدود  53درصــد) بــا تکیــه بــر رویکردهــای

نظــری و بهرهگیــری از نتایــج مطالعــات گذشــته و یــا بــا اســتفاده از دادههایــی کــه قبـ ً
ا تولیــد شــده
و حــدود  37درصــد نیــز بــا روش پیمایشــی ،تغییــرات و چالشهــای خانــواده را مــورد کنــکاش قــرار
دادهانــد .ســایر مطالعــات ( 10درصــد) نیــز بــا بهرهگیــری از تکنیکهــای آیندهنگــری ،نســبت بــه
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تغییــرات و چالشهــای خانــواده آیندهنگــری کردهانــد.
بــه لحــاظ پوشــش جغرافیایــی ،حــدود  70درصــد مطالعــات منتخــب ( 15مطالعــه) بــدون تمرکــز بــر
منطقــة خاصــی از کشــور ،تغییــرات یــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی را بررســی کردهانــد ( 12مطالعــه
بــه صــورت نظــری و یــا بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات پیشــین و دادههــای موجــود ،یــک مطالعــه
بــه صــورت پیمایشــی و دو مطالعــه بــه صــورت آیندهنگــری) 30 .درصــد مطالعــات ( 7مطالعــه) نیــز
بــر مناطــق خاصــی از کشــور تمرکــز کردهانــد کــه البتــه همگــی بــه روش پیمایشــی انجــام شــدهاند
(چهــار مطالعــه در شــهر تهــران ،یــک مطالعــه در مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان مهابــاد
(اســتان آذربایجانغربــی) ،یــک مطالعــه در روســتای گنجــه از توابــع شهرســتان رودبــار (اســتان
گیــان) و یــک مطالعــه نیــز در شــهر مریــوان) .بــه ایــن ترتیــب ،خــأ روش پیمایشــی ،در تحقیقاتــی
کــه در ســطح ملــی انجــام شــدهاند ،مشــهود اســت .البتــه انــدک بــودن تعــداد مطالعــات مــوردی
و انجــام نشــدن چنیــن مطالعاتــی در مناطــق مختلــف کشــور نیــز از خالءهــای مطالعــات مــوردی
در حــوزة تغییــرات خانــواده بــه شــمار مــیرود .خألهــای تحقیقاتــی گفتــه شــده ،حتــی در میــان
مطالعاتــی کــه در مرحلــة تطابــق بــا معیارهــای ورود و بعــد از آن ،از رونــد تحقیــق کنــار گذاشــته
شــدند ،نیــز بــه چشــم میخــورد.
تغییرات و چالشهای خانوادة ایرانی در دورة معاصر
در مرحلــة بررســی و تحلیــل یافتههــای مطالعــات منتخــب ،ابتــدا یافتههــای هــر یــک از آنهــا بهصــورت
عباراتــی کلّــی اســتخراج شــد و بــا چنــد بــار مــرور ایــن عبــارات ،اقــدام بــه تنظیــم مقولههایــی از
تغییــرات رخ داده در نهــاد خانــواده گردیــد .ســپس بــا بررســی دقیــق مقــوالت و پــس از چندبــار حــذف،
اضافــه ،تلفیــق و ادغــام ،در نهایــت ،تغییــرات اساســی خانــوادة ایرانــی در قالــب  23مقولــه تدویــن
گردیــد و هــر یــک از ایــن مقولههــا در زیرمجموعــة مقولههایــی کلیتــر طبقهبنــدی شــدند (جــدول
 .)2در مرحلــة بعــد ،بــا مطالعــة دقیقتــر یافتههــای مطالعــات منتخــب ،بــه بررســی تغییــرات خانــوادة
ایرانــی و چالشهــای موجــود در قالــب مقولههــای تدویــن شــده پرداختــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه بــه علــت تعــدد تغییــرات و فراهــم نبــودن مجــال بحــث طوالنــی ،در مقالــة پیــش رو ،هــر یــک از
تغییــرات خانــواده و چالشهــای مربوطــه ،بــه اختصــار توضیــح داده میشــوند.
قبــل از پرداختــن بــه بحثهــای اصلــی ،ذکــر چنــد نکتــه ضــروری اســت :مطالعــات منتخــب ،بــا
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دو محوریــت اساســی انجــام شــدهاند .1 :بررســی «تغییــرات خانــواده»؛  .2بررســی «چالشهــای

خانــواده» .در مطالعــات دســتة اول ،معمــوالً محقــق ،چنــد حــوزة ســاختاری و کارکــردی خانــواده کــه
تغییــرات قابلتوجهــی داشــته را معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث کــرده اســت .در ایــن دســته مطالعــات،
در مــواردی کــه محقــق تغییــر آن حــوزه را در بــر دارنــدة چالــش نیــز دانســته اســت ،در مطالعــة پیــش
رو ،آن حــوزه عــاوه بــر حــوزة «تغییــر کــرده» ،بــه عنــوان «حــوزة دارای چالــش» نیــز در نظــر گرفتــه
شــده اســت (جــدول  .)2امــا در مطالعــات دســتة دوم ،بــه لحــاظ اینکــه محــور بحــث محقــق در مــورد
چالشهــای خانــواده اســت ،لــذا حوزههــای دارای چالــش بــه وضــوح معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث
ـس تغییــرات ســریع
شــده اســت .امــا نکتــه اینجاســت کــه چالشهــا و آســیبهای ایــن حوزههــا در پـ ِ
و وســیع آنهــا رخ داده اســت .از ایـنرو در مطالعــة حاضــر ،حوزههایــی کــه دربردارنــدة چالــش معرفــی
شــدهاند ،عــاوه بــر حــوزة «دارای چالــش» ،حــوزة «تغییریافتــه» نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت
(حتــی اگــر در مطالعــة منتخــب ،از تغییــرات آن حــوزه صحبتــی بــه میــان نیامــده باشــد) .جــدول 2
نشــان میدهــد کــه هــر یــک از  22مطالعــة منتخــب ،تغییــرات و چالشهــای قابلتوجــه خانــواده را
در چــه حوزههایــی معرفــی کردهانــد.
بررســی مطالعــات انجامشــده نشــان داد کــه در آنهــا اســتاندارد و مــاک دقیــق و یکســانی بــرای
ســنجش چالشهــا ،آســیبها یــا بحرانه ـا در نهــاد خانــواده تدویــن نشــده اســت .بــه عنــوان مثــال،
دقیقــاً مشــخص نیســت کــه طــاق از چــه میزانــی کــه در جامعــه بیشــتر شــود ،بــرای ســاختار و

کارکــرد خانــواده تهدیدکننــده اســت و چالــش محســوب میشــود .از ای ـنرو ،برخــی محققــان تغییــر
خاصــی در خانــواده را چالــش یــا دربردارنــدة چالــش میداننــد و برخــی نیــز جنبــة چالشــی بــرای
آن قائــل نیســتند .ایــن موضــوع در تحقیــق پی ـش رو مشــهود بــود .در چنیــن مــواردی ســعی شــد از
تعابیــر متفــاوت ،یــک جمعبنــدی ارایــه شــود .البتــه بایــد گفــت کــه چالشهــای خانــواده در گــذر
زمــان ثبــات کامــل ندارنــد؛ چــه بســا متغیــری کــه چنــد ســال پیــش بــه عنــوان یــک چالــش بــرای
خانــواده محســوب میشــده ،در حــال حاضــر چالــش محســوب نشــود؛ همیــن مــورد میتوانــد یکــی از
عوامــل عــدم اتفاقنظــر کامــل در مطالعــات مختلــف (خصوص ـاً مطالعاتــی کــه در زمانهــای متفــاوت

ی صــورت گفتــه ،بــه بحــث در مــورد تغییــرات
انجــام شــدهاند) باشــد .در ادامــه ،بــر اســاس مقولهبنــد 
و چالشهــای خانــوادة ایرانــی در دورة معاصــر و همچنیــن برخــی تغییــرات و چالشهــای احتمالــی
آینــده پرداختــه میشــود.
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جدول  :2مطالعات منتخب بر حسب معرفی مهمترین تغییرات و چالشهای خانواده
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تغییرات ساختاری نهاد خانواده

تغییرات حوزة تشکیل و انحالل خانواده
طــی دهههــای اخیــر ،خانــواده ایرانــی عــاوه بــر اینکــه در حــوزه شــکلگیری (ازدواج) ،تحــوالت
زیــادی را تجربــه نمــوده ،بیــش از گذشــته در معــرض انحــال (طــاق) نیــز قــرار گرفتــه اســت.
«افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج» ،خصوصـاً در زنــان ،از اساسـیترین ایــن تغییــرات بهشــمار

م ـیرود .طــی ســالهای  ،1345-1395میانگیــن ســن اولیــن ازدواج مــردان و زنــان بــه ترتیــب 2/4
و  4/6ســال افزایــش یافتــه و بــه  27/4و  23/0ســال رســیده اســت .در ایــن بیــن« ،تفــاوت ســنی
زوجیــن» همــواره کاهــش یافتــه و از  6/6در ســال  1345بــه  4/4ســال در ســال  1395رســیده
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اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1395 ،پیشبینــی میشــود بــا توجــه بــه چالشهــای اقتصــادی
و بیــکاری پیــش روی جوانــان و گرایــش شــدید دختــران بــه ادامــة تحصیــل تــا ســطوح عالــی ،ســن
ازدواج جوانــان ،هرچنــد بــه آهســتگی امــا همچنــان رونــد افزایشــی داشــته باشــد .در کنــار افزایــش
میانگیــن ســن اولیــن ازدواج ،موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر بهصــورت یــک چالــش بــروز کــرده
و خودنمایــی میکنــد« ،مضیقــه ازدواج» بــرای حجــم قابلتوجهــی از دختــران متولــد ســالهای
 1355-1365اســت کــه در ســنین ازدواج قــرار داشــته و یــا در حــال عبــور از آن هســتند و شــانس
اندکــی بــرای ازدواج آنهــا باقــی مانــده اســت .ایــن مســأله کــه متأثــر از کاهــش شــدید میــزان بــاروری
در دهههــای اخیــر و تحــول ســاختار ســنی جمعیــت رخ داده ،بــه صــورت عــدم تناســب تعــداد
دختــران و پســران آمــادة ازدواج (فزونــی دختــران نســبت بــه پســران) مشــاهده میشــود .ایــن مســأله
میتوانــد زمینهســاز قــوت گرفتــن ابعــاد چالــش روابــط دوجنــس در خــارج از چارچــوب ازدواج باشــد.
تشــکیل خانــواده ،از نظــر «شــیوة همســرگرینی» نیــز کامـ ً
ا متحــول شــده اســت .در گذشــته در هنــگام

ازدواج ،ارزشهــا ،منافــع و مصالــح جمعــی و خویشــاوندی بــر خواســت و منافــع فــردی ارجحیــت داده
میشــد و ازدواج جوانــان تحــت اختیــار والدیــن ،بزرگترهــا و ریشســفیدان قــرار داشــت .گاهــی
اختیــار والدیــن و خویشــاوندان چنــان گســترده و اختیــار فــرد چنــان کمرنــگ بــود کــه همســرگزینی
حتــی در زمــان تولــد یــا در دوره کودکــی (بهعنــوان زوجیــن آینــده) صــورت میگرفــت و عقــد دختــر و
پســر بــه زمــان بلــوغ آنهــا موکــول میشــد .امــا در دهههــای اخیــر ،نقــش و اختیــارات خــود زوجیــن
بــه طــور قابلتوجهــی افزایــش یافتــه و فرزنــدان آزادی عمــل زیــادی در ایــن زمینــه یافتهانــد .همــگام
بــا ایــن تحــول« ،معیارهــای همســرگزینی» نیــز تــا حــد زیــادی از حالــت ســنتی خــارج شــده و بــه
ســوی اهمیــت یافتــن متغیرهــای مدرنیتــه پیــش رفتــه اســت (خصوصـاً از دهــة  60بــه بعــد) .هرچنــد
در ســالهای اولیــة بعــد از انقــاب اســامی ،معیارهایــی ماننــد گرایشهــای اعتقــادی ،مذهبــی و
سیاســی اهمیــت زیــادی پیــدا کردنــد ،امــا بعــد از آن ،همزمــان بــا کاهــش میــزان تأثیرگــذاری دو
متغیــر قرابــت مکانــی و طبقــة اجتماعــی زوجیــن بــر همســرگزینی ،معیارهــای ظاهــری ،عشــق و
عالقــه ،ســطح تحصیــات ،وضعیــت اشــتغال و وضعیــت درآمــد ،جایــگاه ویــژهای یافتنــد.

«افزایــش طــاق و ناپایــداری بیشــتر خانــواده» خصوصـاً در دو دهــه اخیــر ،از مهمتریــن تحــوالت و البته

از مهمتریــن چالشهــای خانــواده ایرانــی محســوب میشــود .طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی
ســازمان ثبــت احــوال ( ،)1398در ســال  ،1395تعــداد  174.993واقعــه طــاق (آمــار بازبینیشــده)
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در کشــور بــه ثبــت رســیده اســت کــه رقــم قابلتوجهــی بهشــمار م ـیرود .بررســی دادههــای حاصــل
از سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن نشــان میدهــد کــه در بیــن جمعیــت حداقــل یکبــار
ازدواجکــرده ،اگرچــه نســبت جمعیــت بیهمســر بهدلیــل طــاق از ســال  1445تــا ســال 1375
کاهــش یافتــه (از  1/10درصــد بــه  0/65درصــد) امــا از آن پــس ،تــا ســال  1395بهطــور قابلتوجهــی
افزایــش یافتــه اســت (از  0/65درصــد بــه  2/4درصــد) (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1395 ،نکتــه قابــل
تأمــل در بیــن کل افــراد مطلقــه ،اینکــه برتــری عــددی بــه طــور چشــمگیر بــه زنــان تعلــق دارد.
بهنحــوی کــه از تعــداد  1.111.866فــرد مطلقــه در ســال  712.782 ،1395نفــر را زنــان و 399.084
نفــر را مــردان تشــکیل داده اســت؛ بــه بیــان دیگــر ،در ایــن ســال ،در مقابــل هــر  100مــرد مطلقــه،
 179زن مطلقــه وجــود داشــته اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1395 ،ایــن نســبت نشــان میدهــد کــه
زنــان مطلقــه شــانس و تمایــل کمتــری بــرای بازگشــت بــه زندگــی مشــترک داشــتهاند.
در ارتبــاط بــا تحــوالت مذکــور میتــوان گفــت :در دهههــای اخیــر ،بــا تحــول جامعــه و حرکــت بــه
ســمت مدرنیتــه ،مؤلفههــای فردگرایــی بیــش از گذشــته رواج یافتــه و زوجیــن معمــوالً بــر اســاس

معیارهــای شــخصی خــود اقــدام بــه همســرگزینی و ازدواج میکننــد و در ایــن بیــن ،حصــول منافــع
والدیــن و خویشــاوندان اهمیــت چندانــی نــدارد .آنهــا نســبت بــه نسـلهای قبــل ،اعتقــاد بیشــتری بــه
برابــری جنســیتی دارنــد ،بــر وجــود روابــط صمیمــی بیشــتر تأکیــد دارنــد ،بــا فاصلــه بیشــتری از ازدواج
اقــدام بــه فرزنــدآوری میکننــد و کمتــر تحــت نظــارت والدیــن و خویشــاوندان قــرار دارنــد .آنهــا در
ایــن شــرایط ،در صورتــی کــه در زندگــی زناشــویی بــا تنشهایــی روبــرو شــوند ،بــا ســهولت بیشــتری
تصمیــم بــه طــاق میگیرنــد.
تغییر اشکال و ابعاد خانواده
در دهههــای اخیــر ،شــکل و بُعــد خانــواده ایرانــی ،تغییراتــی اساســی را تجربــه کــرده اســت« .هســتهای
شــدن و ظهــور ســبکهای جدیــد»« ،کاهــش ابعــاد»« ،افزایــش اميــد زندگــي و میانگیــن ســن

اعضــاء» و همچنیــن «افزایــش نســبت سرپرســتی زنــان» ازجملــه مهمتریــن ایــن تغییــرات اســت.
تغییــر شــکل خانــواده از گســترده بــه هســتهای ،تقریبـاً بــه صــورت فراگیــر در ســطح کشــور رخ داده و

در حــال حاضــر ،خانــواده هســتهاي ،چــه در شــهر و چــه در روســتا شــکل غالــب خانــواده اســت .البتــه
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران ،گروههــای اجتماعــی مختلــف بــه طــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف
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در معــرض تعامــل بــا جوامــع تأثیرگــذار بودهانــد (ســرایی ،)54 :1385 ،میتــوان بهطــور همزمــان
اشــکال مختلــف خانــوادة گســترده ،گســتردة شکســته ،هســتهای تکمیلــی ،هســتهای مشــارکتی و
اشــکال ترکیبــی دیگــر را در کشــور مشــاهده نمــود .حاجیانــی و اخالقــی ( )1389در آیندهنگــری
(حــدود دو دهــة آتــی) خانــوادة ایرانــی ،معتقدنــد کــه متأثــر از تبدیــل ازدواج ســنتی بــه ازدواج
گزینشــی (بــر مبنــای عشــق و عاطفــه) ،ســبکهای جدیــدی از خانــواده شــکل خواهــد گرفــت و بــه
میــزان اندکــی ،زندگیهــای مشــترک بــدون ازدواج (یــا همباشــی) نیــز رواج خواهــد یافــت .همچنیــن
بهطــور طبیعــی ،در اثــر شــیوع ازدواجهــای مجــدد ،الگوهــای جدیــدی از خانوادههــای تکوالدینــی
و ناتنــی نیــز رشــد خواهــد یافــت.

بُعــد خانــواده ،بهعنــوان یکــی از متغیرهــای ســاختاری خانــواده ،خصوصــاً از دهــه  1360تاکنــون،

تغییــرات اساســی تجربــه کــرده اســت .ایــن تحــول ،در آمارهــای مربــوط بــه بُعــد خانــوار مشــهود
اســت .بهنحویکــه ایــن شــاخص ،طــی ســالهای  ،1335-55از  4/8بــه  5/0نفــر افزایــش یافتــه و

پــس از آن ،بــا طــی رونــدی کاهشــی ،بــه  3/3نفــر در ســال  1395رســیده اســت .ســفیری ()1366

رونــد افزایشــی ایــن شــاخص تــا دهــه  1360را بــه گســترش بهداشــت و کاهــش مرگومیــر ،خصوصـاً
در کــودکان ،در عیــن حفــظ ســنتهای دیریــن در عرصــة تولــد و تناســل بــاال نســبت داده اســت.
امــا کاهــش قابلمالحظــة ایــن شــاخص طــی ســه دهــه اخیــر ،متأثــر از کاهــش اساســی میــزان
فرزنــدآوری در کشــور و همچنیــن رواج بیشــتر خانوادههــای هســتهای اســت .بــا توجــه بــه رونــد
کاهــش میــزان بــاروری ،همچنیــن افزایــش تعــداد و شــاخصهای طــاق ،پیشبینــی میشــود بُعــد
خانــوار ،بــا رونــدی بســیار آهســته بــه رونــد کاهشــی خــود ادامــه دهــد.

از دیگــر تغییــرات مهمــی کــه متأثــر از گســترش خدمــات بهداشــتی و درمانــی در خانــواده ایرانــی
رخ داده ،افزایــش اميــد زندگــي و میانگیــن ســن اعضــای خانــواده اســت .ایــن تحــول ،طــی نیمقــرن
گذشــته بســیار قابلتوجــه اســت .بــر حســب شــواهد آمــاری ،شــاخص امیــد زندگــی در کشــور از
رقــم  40ســال در ســال  1335بــه رقمــی حــدود  75ســال در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت
(ساســانیپور .)8 :1398 ،پیامــد طبیعــی ایــن تحــول ،افزایــش تعــداد افــراد ســالمند در خانــواده و
در واقــع ،افزایــش طــول دورة زمانــی کــه بزرگســاالن در ســن کار بایــد از والدیــن ســالخورده حمایــت
کننــد ،اســت.
طبــق آمارهــای موجــود ،افزایــش سرپرســتی زنــان در خانــواده نیــز تحــول درخــور توجــه دهههــای
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اخیــر خانــواده ایرانــی بهشــمار مــیرود .درصــد زنــان سرپرســت خانــوار از  6/5در ســال  1345بــه
 12/7در ســال  1395رســیده اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1390 ،بــر ایــن اســاس ،طــی ایــن
دورة  45ســاله ،درصــد زنــان سرپرســت خانــوار ،دو برابــر شــده اســت .نکتــه مهــم و قابــل تأمــل اینکــه
حتــی دالیــل افزایــش زنــان سرپرسـ ِ
ـت خانــواده نیــز نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت .اگــر در
گذشــته ایــن افزایــش بــه دلیــل فــوت همســر ایــن زنــان بــود ،امــا در حــال حاضــر ،طــاق ســهم
عمــدهای در ایــن زمینــه دارد .بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ،زنــان
سرپرســت خانــوار بــه لحــاظ آســیبپذیری ،در معــرض مشــکالت و چالشهــای متعــددی قــرار دارنــد
کــه ایــن مشــکالت و چالشهــا بهطــور قطــع ،خانوادههــای تحــت سرپرســتی آنهــا را تحــت تأثیــر
خــود قــرار داده کــه درنهایــت ،آســیبی بــرای کلّیــت جامعــه بهحســاب میآیــد.
تغییر در ویژگیهای اعضای خانواده
ازجملــه بارزتریــن و مهمتریــن ویژگیهــای اعضــای خانــواده کــه در مقایســه بــا دهههــای گذشــته
میتــوان بــه تحــول آنهــا پــی بــرد« ،نســبت باســوادی ،ســطح تحصیــات و آگاهــی» و «نگرشهــا و
عالیــق» اعضــای خانــواده اســت .مقایســة نس ـلهای مختلــف حاضــر در خانــواده نشــان میدهــد کــه
نسـلهای جدیدتــر از ســطح ســواد و تحصیــات بســیار بــاال و تخصصیتــری برخوردارنــد .ایــن تغییــر
در آمارهــای رســمی کشــور بــه خوبــی نمایــان اســت .طــی ســالهای  ،1335-1395نســبت باســوادی
در مــردان از  22/4درصــد بــه  91/0درصــد و در زنــان از  8/0درصــد بــه  84/2درصــد افزایــش یافتــه
کــه همانطــور کــه مشــخص اســت ،ایــن افزایــش در زنــان بســیار قابلتوجــه اســت .عــاوه بــر نســبت
باســوادی ،افزایــش ســطح تحصیــات در خانوادههــا نیــز مشــهود اســت و ســرعت ایــن افزایــش نیــز در
زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1335-1395 ،
نگرشهــا و عالیــق فــردی ،از مــواردی هســتند کــه بــا گــذر زمــان تغییــر میکننــد و بهعنــوان
تعیینکننــدة رفتــار افــراد در خانــواده و جامعــه ،حائــز اهمیــت هســتند .نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات
منتخــب ،تحــول جنبههــای مختلــف نگرشــی از نســلی بــه نســل دیگــر را نمونـهای از تغییــرات خانــواده
ایرانــی برشــمردهاند .البتــه ایــن تحــول دربــر دارنــدة چالشهایــی نیــز بــرای خانــواده بــوده اســت.
معینــی و شــکربیگی ( ،)1388در ارتبــاط بــا خانــوادة تهرانــی ،تغییــر باورهــا و نگرشهــای جنســیتی
(بــا بیشــترین تأثیرپذیــری از مدرنیتــه) و باورهــا و نگرشهــای مذهبــی (بــا کمتریــن تأثیرپذیــری
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از مدرنیتــه) را مطــرح نمودهانــد و محمدپــور و همکارانــش ( )1388در ارتبــاط بــا دو ایــل منگــور
و گــورک شهرســتان مهابــاد ،کاهــش تقدیرگرایــی در امــورات خانــواده را برشــمردهاند .بــدون شــک،
تحــوالت نگرشــی ،خــود مبنایــی بــرای تحــوالت دیگــر در خانــواده بــوده و هســت .بهعنــوان مثــال،
کاهــش اساســی فرزنــدآوری طــی دهههــای خیــر در خانوادههــای ایرانــی را تــا حــد زیــادی میتــوان
بــه تغییــرات نگرشــی زوجیــن در ایــن زمینــه نســبت داد .آزاد ارمکــی و همکارانــش ( )1389در بررســی
تحــوالت خانــوادة ایرانــی ،در ایــن زمینــه مینویســند« :زنــان و مــردان ايرانــي متفقالقولانــد كــه
امــروزه ،نقــش زن و خوشــبختي او در داشــتن فرزنــد خالصــه نميشــود و ايــن نظــر در دهــه اخيــر
مختصــري نيــز تقويــت شــده اســت» .الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــرات ســریع نگرشــی از نســلی بــه
مســبب چالشهایــی نیــز در نهــاد خانــواده باشــد .یکــی از مشــکالت حــال
نســل دیگــر میتوانــد
ّ

حاضــر خانــوادة ایرانــی ،تمایــز و تفــاوت عالیــق و انتظــارات بیــن نســل جــوان ،نســل ميانســال و
ســالمند اســت.
تحوالت نقشی و ارتباطی در ساختار درونی خانواده
«تحــوالت نقشــی و ســاختار قــدرت در درون خانــواده» کــه طــی دهههــای اخیــر بــه نفــع زنــان رخ داده
اســت ،از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و در اکثــر مطالعــات منتخــب تحقیــق پیـشرو مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .همزمــان بــا آغــاز رونــد نوســازی در کشــور ،زنــان بــا توانمندســازی خــود
توانســتهاند نقشهــا و وظایــف مختلفــی را در ســطح اجتمــاع تقبــل کننــد .تقبــل نقشهــای بیرونــی،
تــا حــد زیــادی از نقشهــای ســنتی زنــان در درون خانــواده کاســته و همیــن امــر ،تعدیــل قابلتوجــه
ســاختار قــدرت در خانــواده بــه نفــع زنــان را در پــی داشــته اســت .شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه
ســایر تغییــرات و حتــی بســیاری از چالشهــای خانــواده ایرانــی ،بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم از
ایــن تحــول مهــم تأثیــر پذیرفتــه اســت .تعدیــل نقــش و جایــگاه ،عــاوه بــر زنــان بــه نفــع فرزنــدان
خانــواده نیــز رخ داده و در ایــن راســتا ،وظایــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان نیــز دگرگــون شــده اســت.
در جامعــة کنونــی ،فرزنــدان وظیفــه ســودآوری اقتصــادی گذشــته را بــرای والدیــن و خانــواده ندارنــد و
ایــن والدیــن هســتند کــه بــرای توانمندســازی و پیشــرفت فرزنــدان خــود تــاش میکننــد .آزاد ارمکــی
و همکارانــش ( )1389در ایــن رابطــه معتقدنــد« :در خانــوادة مــدرن ... ،خانوادههــا بــه داشــتن فرزنــد
كمتــر تمايــل دارنــد تــا بتواننــد مســئوليت خويــش را بهتــر انجــام دهنــد .فرزنــدان كــه اهميــت بيشــتر
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يافتهانــد ،تــا ســنين بــاال از مزايــا و كمكهــاي والديــن بهــره میبرنــد».
اکثــر مطالعــات منتخــب مــورد بررســی« ،روابــط درونــی و ارتباطــات بیننســلی در درون خانــواده» را
حــوزة مهــم تغییریافتــه و البتــه چالشبرانگیــز خانــواده ایرانــی برشــمردهاند .جــدول  2نشــان میدهــد
کــه در مطالعــات منتخــب مــورد بررســی ،ایــن حــوزه بیــش از ســایر حوزههــای دیگــر خانــواده
بهعنــوان حــوزه دارای چالــش معرفــی شــده اســت .حتــی مطالعاتــی کــه اختصاصـاً بــه آسیبشناســی

خانــواده ایرانــی پرداختهانــد ،بیشــترین آســیبهای موجــود را متعلــق بــه روابــط درون خانــواده
دانســتهاند .مهمتریــن تغییــرات و چالشهــای ایــن حــوزه عبارتنــد از :جهتگیــری روابــط از عمــودی
بــه ســمت افقــی ،فرســایش ســرمایة اجتماعــی اعتمــاد ،كاهــش همصحبتــی ميــان اعضــاي خانــواده،
چالــش در تنطیــم روابــط عاطفــی ،کاهــش انجــام وظایــف و احترامــات فرزنــدان نســبت بــه والدیــن
و همچنیــن افزایــش جدايــي فيزيكــي ميــان افــراد مســن و كــودكان و کاهــش ارتباطــات بیننســلی.
آیندهنگریهــای صــورت گرفتــه ،بــه افزایــش چالشهــای ایــن حــوزه اشــاره دارنــد .حاجیانــی و
اخالقــی ( )1389معتقدنــد کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات
سیاســی اجتماعــی زنــان ،تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛
امــا نگرشهــا در مــردان ایرانــی بــه تدریــج ،تغییــر اندکــی خواهــد یافــت .در نتیجــة ایــن وضعیــت،
ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت.
تحول روابط اعضای خانواده با محیط بیرونی
گســترش خانوادههــای هســتهای و کمرنــگ شــدن شــکل گســترده خانــواده از یــک طــرف و افزایــش
فواصــل مکانــی بیــن خانوادههــای خویشــاوند از طــرف دیگــر « ،کاهــش قابلتوجــه روابط خویشــاوندی»
(خصوصــاً در بیــن خویشــاوندان دور) را بهدنبــال داشــته اســت .طبــق مطالعــات صورتگرفتــه ،ایــن

موضــوع تنهــا بــه شــهرهای بــزرگ محــدود نشــده و شــهرها ،روســتاها و اجتماعــات کوچکتــر را نیــز
در بــر میگیــرد .البتــه بــهرغــم کاهــش ســطح روابــط میــان هســتههای خویشــاوندی ،امــا «روابطــی
از جنــس دوســتی ،اجتماعــی و مشــارکتهای مدنــی» ،خصوصــاً در مــورد زنــان افزایــش چشــمگیر
یافتــه اســت .در دهههــای اخیــر ،بــا فراهــم شــدن زمینههــای الزم و گســترش بیشــتر حضــور زنــان
در ســطح جامعــه «ســطح مشــارکت اقتصــادی» آنــان نیــز افزایــش یافتــه اســت .طبــق مســتندات
آمــاری ،میــزان ایــن شــاخص بــا پشــت ســر نهــادن افــت و خیزهایــی ،از رقــم  12/5درصــد در ســال
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 ،1345بــه  14/9درصــد در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1345-1395 ،
نکتــه قابلتوجــه اینکــه بــا گــذر زمــان ،انگیــزة زنــان از اشــتغال نیــز تغییــر کــرده اســت .آزاد ارمکــی
و همکارانــش ( )1382در بررســی انگیزههــای اشــتغال در ســه نســل حاضــر در خانــوادة تهرانــی نشــان
دادهانــد کــه در نس ـلهای جدیدتــر زنــان ،از انگیزههــای مبتنــی بــر نیــاز مالــی کاســته شــده و بــر
انگیزههایــی ماننــد اســتقالل اقتصــادی و کســب وجهــه و منزلــت اجتماعــی افــزوده شــده اســت.
طــی حــدود نیمقــرن اخیــر « ،افزایــش اســتفاده از رســانههای گروهــی و گســترش تعامــات غیربومــی»
از دیگــر تغییــرات ســاختاری بســیار مهــم خانــواده در حــوزه ارتباطــی بهشــمار مـیرود .ایــن موضــوع،
ســاختار و کارکــرد خانــواده را بهطــور قابلتوجهــی در معــرض مؤلفههــای جهانــی قــرار داده و البتــه
چالشهایــی را نیــز بــرای نهــاد خانــواده بــه ارمغــان آورده اســت .صادقیفســایی و عرفانمنــش
( )1392مینویســند « :اســتفاده از رســانه تــا حــد زیــادی جایگزیــن ارتباطــات چهرهبهچهــره و
کالمــی و انتقــال تجربیــات در محیــط خانــواده شــده اســت» .بــه زعــم نوابینــژاد (« ،)1391امــروز
رســانهها و شــبكههاي ماهــوارهاي بــا بهرهگيــري از تمامــي مفاهيــم و اصــول روانشناســي يادگيــري
و ظرافتهــای رســانهاي ،بــه ســرعت درحــال ايجــاد نوعــي از فرهنــگ و تغييــرات فرهنگــي در بيــن
خانوادههــا ،حتــي در دورافتادهتريــن نقــاط كشــورند» و «در مقطــع کنونــی ،اهــداف برخــی شــبکههای
ماهــوارهای ،تضعیــف نهــاد خانــواده و کاهــش پایبنــدی زوجیــن بــه روابــط زناشــویی و حساســیتزدایی
در ایــن زمینــه اســت» .آزاد ارمکــی ( )1389در آیندهنگــری خــود نســبت بــه تعامــل خانــواده و رســانه
در کشــور ،بــه بُعــد منفــی آن اشــاره نمــوده و معتقــد اســت کــه اثرگــذاری خانــواده در انتقــال ارزشهــا

کــم خواهــد شــد و یکــی از مشــکالت آینــده ،اختــاط و تزاحــم خانــواده بــا رســانههای جمعــی و
نهادهــای فرهنگــی در اجتماعــی کــردن و فرهنگپذیــری خواهــد بــود.
ی عمــل بیشــتر آنهــا
متعاقــب افزایــش حضــور و مشــارکت اقتصادی-اجتماعــی زنــان در جامعــه و آزاد 
در ایــن زمینــه نســبت بــه گذشــته و همچنیــن گســترش روزافــزون شــبکههای ارتباطــی و مجــازی،
شــاهد « افزایــش معاشــرتهای قبــل از ازدواج دختــران و پســران» نیــز هســتیم .ایــن معاشــرتها
بــا توجــه بــه اینکــه بــا مؤلفههــای فرهنگــی و مذهبــی جامعــه انطبــاق ندارنــد ،پنهــان از خانوادههــا
هســتند و همچنیــن بــه لحــاظ آســیبهایی کــه بــرای فــرد ،خانــواده و جامعــه بــه دنبــال دارنــد،
مــورد توجــه مطالعــات متعــددی قــرار گرفتــه و بهعنــوان یــک چالــش و بــرای ازدواج و نهــاد خانــواده،
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .طبــق نتایــج مطالعــه خلجآبــادی فراهانــی و کللنــد ( ،)2008بیــش
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از نیمــی از دختــران دانشــجو در تهــران در ســال  ،1384-1385تجربــه دوســتی و حــدود یکچهــارم
نیــز ارتبــاط جنســی بــا جنــس مخالــف را گــزارش کردهانــد .گلــزاری ( )1383نیــز نشــان داده کــه در
تهــران بیــن  20تــا  60درصــد جوانــان گــروه ســنی  14-18ســال ،بــا یــک یــا چنــد جنــس مخالــف،
اغلــب بــه طــور پنهانــی و بــدون رضایــت خانــواده ،ارتبــاط عاطفــی و گاه پیشــرفتهتر برقــرار میکننــد.
جنادلــه و رهنمــا ( )1389معتقدنــد کــه پذیــرش ایــن روابــط در حــوزة نگرشــی جامعــه در حــال
افزایــش اســت .حاجیانــی و اخالقــی ( )1389در آیندهنگــری خــود معتقدنــد کــه متأثــر از [افزایــش
تنشهــای زوجیــن از یــک طــرف و] عــدم تســهیل طــاق [از طــرف دیگــر]« ،روابــط عاطفــی خــارج
از چارچــوب خانــواده» نیــز گســترش خواهــد یافــت.
سایر تغییرات ساختاری

خانــواده ایرانــی ،خصوصـاً طــی نیــم قــرن گذشــته ،شــاهد تحــوالت ســاختاری دیگــری ماننــد « تحــول

ســبک زندگــی و ارتقــاء ســطح رفــاه»« ،کمرنــگ شــدن ارزشهــای ســنتی» و «تنــوع بیشــتر گــذران
اوقــات فراغــت» نیــز بــوده اســت .ازجملــه اساسـیترین تحــول ســبک زندگــی و ســطح رفــاه خانــوادة
ایرانــی ،میتــوان افزایــش نســبت شهرنشــینی و بــه تبــع آن ،کاهــش نســبت روستانشــینی را برشــمرد.
طبــق آمارهــای رســمی ،در ســال  ،1335نســبت شهرنشــینی در کشــور  31/4درصــد بــوده کــه تا ســال
 1395بــه  74/0درصــد افزایــش یافتــه اســت .ایــن تحــول متأثــر از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها
و یــا تبدیــل برخــی روســتاها بــه شــهر بــوده اســت .همزمــان بــا ایــن تحــول ســریع ،ســطح رفــاه و
امکانــات و بهطــور کلــی ،اســتانداردهای زندگــی خانوادههــا نیــز ارتقــاء پیــدا کــرده اســت .افزایــش
قابــل توجــه «نومکانــی» خانوادههــای نوپــا ،تحولــی دیگــر در ســبک زندگــی خانوادههــا محســوب
میشــود .چــرا کــه طــی دهههــای اخیــر ،بــا توســعة رونــد هســتهای شــدن خانــواده ،اکثــر زوجیــن،
پــس از ازدواج ،مــکان مســتقلی را بــرای زندگــی انتخــاب میکننــد .ایــن نومکانــی ،خــود زمینهســاز
تحــوالت دیگــری نیــز بــوده اســت .بهعنــوان مثــال ،آزاد ارمکــی و همکارانــش ( ،)1382نشــان دادهانــد
کــه در شــهر تهــران ،از نســل قدیــم بــه نســل جدیــد ،از درصــد مالــکان منــازل مســکونی کاســته شــده
(بهخصــوص در نســل اخیــر) و در مقابــل ،اجارهنشــینی و ســکونت در منــازل بالعــوض کــه توســط
بســتگان و خویشــاوندان بهطــور رایــگان در اختیــار زوجیــن قــرار گرفتــه ،افزایــش یافتــه اســت .در
مجمــوع میتــوان گفــت ،طــی دورة معاصــر ،ســبک زندگــی خانــوادة ایرانــی در جهــت شهرنشــینی،
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اســتقالل و خصوصــی شــدن فضــای خانــواده و نیــز بهرهگیــری بیشــتر از امکانــات مدرنیتــه پیــش
رفتــه اســت.
همزمــان بــا تحــول ســریع ســبک زندگــی ،ارزشهــای ســنتی خانوادههــا نیــز کمرنــگ شــده و
ارزشهــای برگرفتــه از جریــان نوســازی تقویــت شــده اســت .هــر چنــد ابعــاد و وســعت ایــن تحــول در
نقــاط مختلــف کشــور متفــاوت اســت ،امــا تغییــرات ایــن حــوزه بــه نقطــه یــا نقــاط خاصــی از کشــور
محــدود نشــده و اجتماعــات ســنتیتر را نیــز در بــر میگیــرد .همــگام بــا ایــن تحــول ،نحــوة گــذران
اوقــات فراغــت خانوادههــا نیــز تغییــر نمــوده و تنــوع بســیاری یافتــه اســت .شــکربیگی ( )1388در
ایــن رابطــه مینویســد :طــی نس ـلهای گذشــته ،انجــام فرایــض دینــی و مســتحبات ،وقتگذرانــی و
معاشــرت بــا همســایه و اهــل محــل ،بهعنــوان نحــوة گــذران وقــت فراغــت کاهــش یافتــه ،در حالــی
کــه رفتــن بــه ســینما ،تئاتــر ،پــارک و مهمانــی ،مطالعــه ،تماشــای تلوزیــون و همچنیــن رفتــن بــه
مســافرت افزایــش قابلتوجهــی داشــته اســت .او معتقــد اســت کــه تفــاوت بیــن نســلی گــذران اوقــات
فراغــت ،خــود باعــث بــروز کشــمکشهایی نیــز در خانــواده شــده اســت.
تغییرات کارکردی در نهاد خانواده
بــا تحــول شــرایط جامعــه و تغییــر شــکل خانــواده از گســترده و ســنتی بــه هســتهای و مــدرن ،شــاهد
« انتقــال برخــی کارکردهــای خانــواده بــه ســایر نهادهــا» هســتیم .چــرا کــه ســاختار جدیــد خانــواده
در شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم ،توانایــی پذیــرش کارکردهایــش بهطــور کامــل را نــدارد .بــه
زعــم صادقــی فســایی و عرفانمنــش ( ،)1392بــه میزانــی کــه ســازمانهاي اجتماعــی بیشــتري در
جامعــه بهوجــود میآیــد ،بــار دوش خانــواده کــم میشــود .امــا واگــذاری بخــش عمــدة مســئولیت
آمــوزش و جامعهپذیــری فرزنــدان بــه نهــاد آمــوزش و پــرورش ،مهمتریــن تحــول ایــن حــوزه بــه شــمار
مـیرود .صادقیفســایی و عرفانمنــش ( )1392بُعــد چالشــی ایــن انتقــال کارکــرد را اینگونــه توصیــف

میکننــد...« :نســلی در حــال شــکلگیری اســت کــه کمتــر از هــر زمــان دیگــر از تربیــت ولــی،
برخــوردار بــوده اســت .زندگــی کــودک بــا مربیانــی کــه تــاش میکننــد نگاهــی مادرمآبانــه بــه آنهــا
داشــته باشــند ،نمیتوانــد خســران ناشــی از فقــدان بــزرگ شــدن در کنــار اولیــاء را بــرای کــودکان
پــر کنــد» .آزاد ارمکــی ( )1389نیــز در آیندهنگــری خــود معتقــد اســت کــه بعضــی از کارکردهــای
کمــی و کیفــی دچــار تغییــر میشــود.
خانــواده یــا جابهجــا خواهــد شــد ،یــا بــه لحــاظ ّ

«کاهــش ســطح فرزنــدآوری» از جملــه مهمتریــن تحوالتــی اســت کــه خصوصـاً طــی ســه دهــه اخیر در
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خانــواده ایرانــی بــه وقــوع پیوســته اســت .اگــر در گذشــته فرزنــدآوری تحــت نظــارت خانــواده گســترده،
بــزرگان و ریشســفیدان فامیــل قــرار داشــت ،در دوره کنونــی ،تبدیــل بــه موضوعــی درونخانوادگــی و
تصمیمــی عقالنــی شــده اســت .بهنحــوی کــه زوجیــن بــا در نظــر داشــتن شــرایط مختلــف اقتصــادی
و خانوادگــی خــود ،بهطــور آگاهانــه اقــدام بــه برنامهریــزی در ایــن زمینــه میکننــد .شــاخص میــزان
بــاروری کل کــه نشــاندهنده وضعیــت فرزنــدآوری در هــر جامعــه اســت ،گویــای کاهــش مــداوم
فرزنــدآوری در ایــران طــی نیــم قــرن اخیــر و خصوص ـاً بعــد از ســال  1365اســت .طبــق برآوردهــای

صورتگرفتــه ،رقــم ایــن شــاخص در ایــران از حــدود  7فرزنــد بــرای هــر زن در ســال  1358بــه حــدود
 1/8فرزنــد در ســال  1390کاهــش یافتــه (میرزایــی و قهفرخــی )108 :1396 ،کــه حکایــت از آن دارد
کــه در مقطــع کنونــی ،فرزنــدآوری در کشــور بــه زیــر ســطح جایگزینــی ( )2/1رســیده اســت .بنابرایــن،
میتــوان گفــت کــه خانــوادة ایرانــی ،کارکــرد فرزنــدآوری خــود را بــه شــدت تعدیــل نمــوده و متأثــر
ایــن تعدیــل ،جمعیــت کشــور در معــرض ســالخوردگی شــدید قــرار گرفتــه اســت.
تأمیــن عاطفــه و حمایــت از اعضــاء ،یکــی از ابعــاد مهــم کارکــردی روابــط اعضــای خانــواده محســوب
میشــود .نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات منتخــب مــورد بررســی ،بــر «تضعیــف کارکــرد عاطفــی
خانــواده» تأکیــد داشــته و برخــی از ایــن مطالعــات ،ایــن حــوزه را حــوزة تضعیفشــده و چالشــی
خانــواده حــال حاضــر برشــمردهاند .آزاد ارمکــی ( ،)1389در تحلیــل خــود از کارکــرد عاطفــی و
حمایتــی خانــواده مینویســد« :اگــر در گذشــته و حــال ،خانــواده  ...بــرای حضــور افــراد بریــده از
جامعــه و خســته از کار و تــاش بیــرون و عصبانــی از بیاعتنایــی در محیــط خــارج از خانــواده ،مأمنــی
امــن ،حمایتــی و عاطفــی تلقــی میشــد و محوریــت آن را نیــز مــادران و خواهرانــی مهربــان تشــکیل
میدادنــد ،بــا تغییــر نظــام شــغلی و حضــور مهــم و اثرگــذار زنــان در محیــط کار و جامعــه ،دچــار
اختــال خواهــد شــده اســت .چگونــه مــادر ،خواهــر و همســری کــه خــود از محیــط کار و اجتمــاع
دلآزرده و خســته اســت ،میتوانــد مــکان عاطفــی بــرای همســر ،فرزنــدان ،بــرادران و اعضــای فامیــل
فراهــم کنــد .او خــود نیازمنــد حضــور در محیطــی گــرم و صمیمــی و عاطفــی اســت .اگــر در دو دهــة
ـران درگیــر در محیــط بیــرون از خانــواده ،شــرایط حمایت از خانــواده را
اخیــر ،همســران ،مــادران و خواهـ ِ
فراهــم کردهانــد ،بــه دلیــل نقــش مرکــزی مادربزرگهــا و پدربزرگهــا اســت .ایــن جمعیــت اثرگــذار

بــا حمایتــی کــه از پــدران و مــادران نســل اولــی (پیــران) کســب کــرده و میکننــد ،شــرایط بقــای
خانــواده را فراهــم میآورنــد .امــا ایــن عمــل بــا پایــان یافتــن نقــش مرکــزی و عاطفــی پیــران خانــواده

تحوالت و چالش های ساختاری و کارکردی هناد خانواده در ایران :یک مرور نظامند
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بــه پایــان خواهــد رســید .پیــران موجــود ،حامــی همــه نسـلها هســتند ،امــا پیــران آینــده نمیتواننــد
حامــی کســی یــا نســلی باشــند؛ زیــرا خــود گرفتاریهــای بســیاری خواهنــد داشــت .گرفتاریهــای
آنهــا پیــش از اینکــه اقتصــادی باشــد ،عاطفــی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت ... .آنهــا در پــی کســب
محلــی و فضایــی عاطفــی بــرای ترمیــم زخمهــای باقــی مانــده از زمــان حضــور در جامعــه و کار
بیحاصلنــد» .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه خانــوادة ایرانــی همــراه بــا تغییــرات مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی و بــا افزایــش فردگرایــی و کاهــش حضــور اعضــاء در محیــط خانــواده ،در حــال
پیشــروی بــه ســمتی اســت کــه هماننــد گذشــته تــوان حمایــت عاطفــی و روانــی از اعضــای خــود را
نخواهــد داشــت.
«حمایتهــای مختلـف از فرزنــدان و ســالمندان» ،از کارکردهــای مهــم خانــواده بــه شــمار مـیرود کــه
کمــی و کیفــی متحــول شــده اســت .مهمتریــن تحــول حمایــت از فرزنــدان ،بــه تأمیــن شــغل
بهطــور ّ

بــرای آنهــا مربــوط میشــود .در گذشــته ،تأمیــن شــغل فرزنــدان بــه صــورت مســتقیم توســط خانــواده
و معمــوالً بــه صــورت اشــتغال فرزنــدان در حرفــة پــدر صــورت میگرفــت؛ امــا در حــال حاضــر،

صالحیــت و شایســتگی خودشــان اســتخدام میشــوند .البتــه ایــن بــه
فرزنــدان بیشــتر بــه واســطه
ّ
معنــای کاهــش یــا عــدم حمایــت خانــواده از فرزنــدان در ایــن زمینــه نیســت؛ چهبســا خانوادههــای

کنونــی بــا تأمیــن هزینههــای گــزاف توانمندســازی فرزنــدان (از نظــر آموزشــی و مهارتــی) ،بهطــور
غیرمســتقیم نقشــی پررنگتــر از گذشــته در ایــن زمینــه ایفــا میکننــد .امــا ایــن موضــوع در مــورد
ســالمندان متفــاوت اســت .قبــل از رواج ســبک هســتهایِ خانــواده ،ســالمندان تــا پایــان عمــر در
خانــواده گســترده حضــور داشــتند و بهطــور کامــل از حمایتهــای مختلــف نس ـلهای بعــد از خــود
بهرهمنــد بودنــد .امــا خانــواده هســتهای کنونــی ،بهطــور عمــده بــر تأمیــن نیازهــای مختلــف خــود

متمرکــز شــده و خصوصـاً بــا توجــه بــه فاصلــه مکانــی از خانــواده والــدی ،از تــوان و زمــان کافــی بــرای
ارائــه ایــن حمایــت برخــوردار نیســت .والدیــن ســالمند ،اکثــرا ً بهتنهایــی زندگــی میکننــد و تعــداد

کمتــری از آنهــا نیــز توســط مراکــز نگهــداری از ســالمندان مــورد حمایــت و نگهــداری قــرار میگیرنــد.
بحث و نتیجهگیری
بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده ،در دورة معاصــر ،خانــوادة ایرانــی در ابعــاد مختلــف ســاختاری و
پــس ایــن تحــوالت ،متحمــل چالشهایــی نیــز شــده اســت.
کارکــردی خــود متحــول شــده و در
ِ
چنانچــه میــزان پرداختــن مطالعــات منتخــب بــه هــر یــک از ابعــاد تغییریافتــة خانــواده را مالکــی بــرای
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معرفــی متحولتریــن ابعــاد خانــواده قــرار دهیــم ،میتوانیــم حوزههــای «ازدواج»« ،طــاق»« ،روابــط
درونــی خانــواده»« ،روابــط جنســیتی و توزیــع قــدرت»« ،اشــتغال زنــان»« ،نگرشهــا و عالیــق اعضــای
خانــواده» و همچنیــن «فرزنــدآوری» را نــام ببریــم و در صورتــی کــه همیــن معیــار را بــرای معرفــی
چالشــیترین ابعــاد خانــواده معیــار قــرار دهیــم ،میتوانیــم بــه حوزههــای «روابــط درون خانــواده

(خصوصــاً روابــط بیــن زوجیــن)»« ،طــاق»« ،کارکردهــای مربــوط بــه روابــط اعضــای خانــواده» و
«ازدواج» اشــاره کنیــم (جــدول  .)2بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت حوزههایــی کــه بــا چالــش
بیشــتری روبــرو هســتند ،همــان حوزههــای متحولتــر خانــواده هســتند .در بیــن تمامــی تغییــرات
ســاختاری خانــوادة ایرانــی ،بــه نظــر میرســد شــکل گســتردة خانــواده بــه ســمت اضمحــال پیــش
م ـیرود و شــکل هســتهای جایگزیــن آن میشــود .عــاوه بــر ایــن ،شــیوة ازدواج از پیــش تعیینشــده

نیــز کــه قبــ ً
ا از نســبت قابلتوجهــی برخــوردار بــود ،بــه ســمت منســوخ شــدن پیــش رفتــه و در
دورة کنونــی ،عمومــاً زوجیــن هســتند کــه بــرای ازدواج خــود تصمیــم میگیرنــد و البتــه مشــورت

بــا خانــواده نیــز در ایــن زمینــه مهــم اســت .بــرای ســایر مؤلفههــای ســاختاری خانــواده منســوخ
شــدن مطــرح نیســت .در بیــن تغییــرات کارکــردی خانــواده نیــز بــهرغــم تغییــرات قابلتوجــه در
کارکردهــای حمایتــی (از فرزنــدان و افــراد ســالمند) ،منســوخ شــدن در ایــن رابطــه مطــرح نیســت.
کارکــرد تأمیــن عاطفــی بــرای زوجیــن نیــز اگرچــه بــا چالشهایــی روبروســت ،امــا بــه هیــچ وجــه
نمیتــوان از منســوخ شــدن بــرای آن ســخن گفــت .فرزنــدآوری نیــز بــه عنــوان یکــی از کارکردهــای
مهــم خانــوادة ایرانــی ،هرچنــد طــی دو دهــة اخیــر تــا حــد زیــادی تقلیــل پیــدا کــرده ،امــا منســوخ
نشــده و نخواهــد شــد (زیــرا در کشــور مــا ،فرزنــدآوری خــارج از چارچــوب خانــواده وجاهــت مذهبــی،
فرهنگــی و قانونــی نــدارد).

بــا نــگاه بــه کلّیــت تغییــرات خانــواده در ایــران ،بــه نظــر میرســد تغییــرات برخــی حوزههــا بــا
تغییــرات برخــی حوزههــای دیگــر متناســب و همنــوا رخ نــداده اســت .در حالــی کــه برخــی در برابــر
تغییــر مقاومــت نشــان دادهانــد ،برخــی بــه ســرعت بــه ســمت الگوهــای مدرنیتــه پیــش رفتهانــد .بــه
نظــر میرســد مهمتریــن عامــل بــروز برخــی چالشهــا در خانــوادة ایرانــی نیــز همیــن عــدم تناســب و
ناهمنوایــی تغییــرات اســت .بــه عنــوان مثــال ،معاشــرتهای قبــل از ازدواج بیــن دختــران و پســران در
جامعــه ،بهطــور قابلتوجهــی افزایــش یافتــه ،امــا دختــران و پســران در زمــان انتخــاب همســر ،بــرای
«عــدم رابطــه طــرف مقابــل بــا جنــس مخالــف» بهعنــوان یــک معیــار مهــم همســرگزینی اهمیــت
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باالیــی قائــل هســتند .ایــن یــک معیــار دوگانــه در ارتبــاط بــا روابــط قبــل از ازدواج در جامعــه اســت
کــه در مطالعــه خلجآبــادی فراهانــی و همکارانــش ( )107 :2012در شــهر تهــران بــه آن اشــاره شــده
اســت .حاجیانــی و اخالقــی ( )253-254 :1389در ارتبــاط بــا چالشهــای آینــدة خانــوادة ایرانــی ،بــه
حــوزه دیگــری از ایــن ناهمخوانیهــا اشــاره کردهانــد .آنهــا معتقدنــد « بــا افزایــش ســطح تحصیــات
و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات سیاســی-اجتماعی زنــان ،تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی
زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ امــا نگرشهــا در مــردان ایرانــی بــه تدریــج ،تغییــر اندکــی
خواهــد یافــت .درنتیجــه ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت» .اظهارنظــر دقیــق در
مــورد میــزان تناســب و همنوایــی تغییــرات خانــواده در ایــران نیازمنــد تحقیــق یــا تحقیقــات اختصاصی
در ایــن زمینــه اســت.
در مــورد ایــن ســؤال کــه «آيــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی در طــول دورة معاصــر تغییــر کردهانــد

پــس تغییــرات (معمــوالً
یــا خیــر؟» میتــوان گفــت ،بــا توجــه بــه اینکــه چالشهــا و آســیبها در
ِ
ـس تغییــرات ســریع) بــروز میکننــد ،بنابرایــن ،بــا بــروز تغییــرات جدیــد در خانــواده ،چالشهــا
در پـ ِ

نیــز تغییــر کردهانــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات انجــام شــده در ایــران از کثــرت و تنــوع
منطقـهای الزم برخــوردار نیســتند ،بــر اســاس آنهــا نمیتــوان در مــورد تفــاوت تغییــرات و چالشهــای
خانــواده در مناطــق مختلــف کشــور پاســخ دقیــق داد .امــا بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات خانــواده
ایرانــی بیشــتر منشــأ بیرونــی داشــته و گروههــای اجتماعــی بهطــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف
بــا مؤلفههــای نوســازی در تعامــل بودهانــد (ســرایی ،)1385 ،از ایــن رو میتــوان گفــت ،تغییــرات
خانــواده در گروههــای اجتماعــی مختلــف ،بــه صــورت ناهمزمــان و متفــاوت رخ داده و چالشهــای

منبعــث از ایــن تغییــرات نیــز بهطــور ناهمزمــان و تقریبـاً متفــاوت در مناطــق مختلــف بــروز کردهانــد.

بــا احتیــاط میتــوان اینگونــه گفــت کــه احتمــاالً بخشــی از چالشهــای کنونــی خانــوادة ایرانــی

(خصوصــاً در ارتبــاط بــا ناســازگاریهای زوجیــن و افزایــش ســطح طــاق) ،متأثــر از وصلــت (بــه
شــکل ازدواج) خانوادههایــی از گروههــای اجتماعــی متفــاوت (متأثــر از مهاجرتهــای داخلــی)

اســت؛ خانوادههایــی کــه بــه درجــات مختلــف بــا مؤلفههــای مدرنیتــه در تعامــل بودهانــد و احتمــاالً

زندگیهــای شــکلگرفته از برخــورد چنیــن خانوادههایــی ،مســتعد بــروز تضادهــا و چالشهایــی
بیــن زوجیــن باشــد.
بهطــور کلــی و بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد تحوالتــی کــه در نظریــه نوســازی و
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نظریــه گــذار جمعیتــی دوم در ارتبــاط بــا خانــواده مطــرح شــده اســت ،تــا حــدودی در خانــواده ایرانــی
رخ داده و البتــه خانــواده ایرانــی در مقابــل ایــن تغییــرات مقاومتهایــی نیــز از خــود نشــان داده اســت.
بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون اســتفاده از رســانهها و فضــای مجــازی ،خانــواده
ایرانــی بیــش از گذشــته در معــرض تحــول و همگرایــی بــا خانــواده در جوامــع تأثیرگــذار قــرار گیــرد.
از ایـنرو ،رصــد تحــوالت و چالشهــای خانــواده در کشــورهای تأثیرگــذار و تشــخیص جایــگاه خانــواده
ایرانــی در ایــن میــان ،امــری بســیار ضــروری اســت .ایــن موضــوع تاحــدودی میتوانــد ســمت و ســوی
تحــوالت آتــی و احتمالــی خانــواده ایرانــی را مشــخص نمــوده و از ایــن طریــق ،آمادگــی بیشــتری در
پیشــگیری از چالشهــای جدیــد و حتــی تبدیــل آنهــا بــه فرصــت ایجــاد نمایــد .بــا برنامهریزیهــای
مناســب و بهموقــع میتــوان تحــوالت خانــواده را بــه نحــوی هدایــت نمــود کــه چارچــوب و کلّیــت

ایــن نهــاد مهــم در معــرض تهدیــد قــرار نگیــرد.
در اینجــا الزم اســت ،نقــد کوتاهــی نیــز بــر مطالعــات منتخــب صــورت پذیــرد .بیــش از نیمــی از
مطالعــات منتخــب ،بــهرغــم روشــن کــردن ابعــاد مهمــی از تغییــرات خانــواده ،امــا بــه روش اســنادی
و بــا اتــکا بــر دادههایــی (ماننــد سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن و برخــی پژوهشهــای ملــی)
انجــام شــدهاند کــه قبـ ً
ا موجــود بــود ه و اختصاصـاً بــه منظــور بررســی تغییــرات خانــواده جمـعآوری

نشــدهاند .اگرچــه ایــن آمارهــا تغییــرات اساســی خانــواده را معرفــی میکننــد ،امــا تغییــرات
دیگــری کــه در عمــق خانــواده ،روی دادهانــد را نشــان نمیدهنــد .مطالعــات منتخــب پیمایشــی در
مقایســه بــا مطالعــات منتخــب اســنادی ،بــه مراتــب حوزههــای وســیعتری از تغییــرات خانــواده را
برشــمردهاند .از ایـنرو ،برخــی حوزههــای خانــواده کــه در مطالعــات منتخــب کمتــر بــه آنهــا پرداختــه
شــده بــود ،نمیتوانــد حتم ـاً دلیلــی بــر ناچیــز بــودن میــزان تغییــرات آنهــا باشــد .بهعنــوان نمونــه،

«هســتهای شــدن خانــواده» یکــی از مهمتریــن تحــوالت خانــوادة ایرانــی بــه شــمار مـیرود ،در حالــی
کــه کمتــر از نیمــی از مطالعــات منتخــب بــه ایــن تغییــر مهــم توجــه کــرده بودنــد؛ یــا اینکــه «
گســترش معاشــرتهای دختــران و پســران در دوران قبــل از ازدواج» ،از تحــوالت اساســی حــوزة
ارتباطــی خانــواده ،طــی ســالهای اخیــر بــه شــمار م ـیرود ،امــا معــدودی از مطالعــات منتخــب ،از
آن بهعنــوان یکــی از تغییــرات حــوزة ارتباطــی خانــواده نــام بردهانــد .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد
قضاوتــی کــه در ابتــدای بحــث نتیجهگیــری در مــورد متحولتریــن حوزههــای خانــواده صــورت
گرفــت ،اگرچــه میتوانــد تــا حــد زیــادی صحیــح باشــد ،امــا قاطعانــه نبــوده و ایــن موضــوع نیازمنــد
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تحقیقــات پیمایشــی دقیــق اســت .در ارتبــاط بــا چالشهــای خانــواده نیــز چنیــن وضعیتــی مصــداق
دارد .محققانــی کــه در کنــار بررســی تغییــرات خانــواده بــه ذکــر چالشهــای ایــن نهــاد اجتماعــی
پرداختهانــد ،چالشهــای خانــواده را فراتــر از تغییــرات بررســی شــده در مطالعــة خــود ندیدهانــد؛
در حالیکــه محققانــی کــه بــه روش پیمایشــی و اختصاصــاً بــه بررســی چالشهــا و آســیبهای
خانــواده پرداختهانــد ،بــه چالشهــای کوچــک و بــزرگ زیــادی در خانــواده پــی بردهانــد .بــه عنــوان
مثــال ،علیاحمــدی و پوررضــا کریمســرا ( )1392در مطالعــة پیمایشــی خــود در شــهر تهــران ،اعــام
کردهانــد کــه در مجمــوع ،خانوادههــای تهرانــی در مقطــع زمانــی مــورد بررســی بــا  30تهدیــد یــا
چالــش مواجــه بودهانــد .از ایــنرو بــه نظــر میرســد ،خانــوادة ایرانــی در جریــان مــدرن شــدن ،در
زیــر پوســتة خــود بــا چالشهــای متعــددی مواجــه اســت؛ چالشهایــی کــه شــاید در بررســیهای
کالن خانــواده بــه خوبــی مشــاهده نشــوند و نیازمنــد تحقیقــات پیمایشــی (خصوص ـاً بــه روش کیفــی

و عمیــق) دقیــق هســتند.
جهــت شــناخت جامــع و بهتــر تحــوالت خانــوادة ایرانــی از گذشــته تاکنــون ،عالوه بــر آمارهــای موجود،
اســتفاده از اســناد تاریخــی خانــواده نیــز میتوانــد مفیــد باشــد .یکــی از خألهــای اساســی جهــت رصــد
دقیــق و جامــع تحــوالت خانــواده در زمانهــا و مکانهــای جغرافیایــی مختلــف ،بــه آمارهــای ایــن
حــوزه مربــوط میشــود و الزم اســت ســازمانها و نهادهــای مربوطــه بهطــور اختصاصــی ،مــداوم
و جامــع بــه تولیــد ایــن آمارهــا اهتمــام ورزنــد .انجــام مطالعــات طولــی در حــوزه خانــواده توصیــه
میشــود.
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قصد سکونت وتعیینکنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش
چکیده:

محمود مشفق ،1سعید پورعلی 2و مسعود توفیقی
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جزیــره کیــش یکــی مهمتریــن مناطــق آزاد کشــور و یــک مقصــد مهاجرتــی اســت .کــم و کیــف جمعیــت مهاجــر
نقــش غیرقابــل انــکاری بــر توســعه پایــدار ،گردشــگری و امنیــت کیــش خواهــد گذاشــت .ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد
ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش مــی پــردازد ،از مــدل فولــر و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده
شــده اســت .روش تحقیــق پیمایــش ،حجــم نمونــه  498نفــر و روش نمونــه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت.
یافتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه دالیــل عمــده مهاجــرت بــه کیــش بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از :کار(36/7درصــد)،
زندگــی در محیــط بهتر(18/2درصــد) ،پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده (16/4درصــد) .از کل پاســخگویان 40 ،درصــد قصــد
ســکونت دائــم و  32درصــد قصــد ســکونت موقــت و  28درصــد در ایــن بــاره تصمیــم مشــخصی نداشــته انــد .میانگیــن
نمــره قصــد ســکونت دائــم در بیــن زنــان ،افــراد 60ســاله و باالتــر ،افــراد بــا قومیــت عــرب ،افــراد بــی ســواد ،بومیــان،
مهاجــران در جســتجوی محیــط زندگــی بهتــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای جمعیتــی بــوده اســت .نیــز بازنشســته هــا،
زنــان خانــه دار ،کارگــران ماهــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای شــغلی میــل داشــته انــد بطــور دائــم در کیــش بماننــد.
امــا در مقابــل ،کارفرمایــان ،ســرمایه گــذاران و متخصصصــان کمتریــن میــل را بــرای ســکونت دائمــی در جزیــره داشــته
انــد .همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش بــا میــل بــه ســکونت دائمــی مثبــت و
معنــادار شــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفــه ای تصویــر
امیدوارکننــده ای از کیفیــت نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نمــی دهــد .در عیــن اینکــه جهــت رونــق مناطــق آزاد
جــذب ســرمایه گــذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان نقــش محــوری دارنــد ،میــل زیــادی بیــن ایــن گــروه هــا بــرای خروج
از جزیــره کیــش وجــود دارد کــه ایــن مســئله مــی توانــد بــرای کیفیــت ســرمایه انســانی ،توســعه اقتصــادی و گردشــگری
کیــش چالــش برانگیــز باشــد ،لــذا اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای حفــظ و جــذب کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران و
متخصصــان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
واژگان کلیدی:

قصد سکونت ،مهاجرت ،جزیره کیش ،گروه های شغلی ،منطقه آزاد

-1دکترای جمعیت شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیmoshfegh@atu.ac.ir
-2دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
-3عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
بخــش عمــده ســاکنان جزیــره کیــش را مهاجــران تشــکیل میدهنــد ،مهاجــران بــه قصــد تجــارت،
کســب درآمــد بهتــر ،پیــدا کــردن شــغل وتحصیــل وارد جزیــره شــدهاند و در آن ســکونت گزیدهانــد.
جزیــره کیــش اساس ـاً شــهر مقصــد مهاجرتــی اســت ،بــه گون ـهای کــه بــر اســاس نتایــج سرشــماری

 ،1395فقــط  15درصــد جمعیــت کیــش را بومیــان کیــش تشــکیل میدهنــد و  85درصــد جمعیــت
شــهر کیــش متولــد کیــش نبودهانــد .ورود و خــروج مهاجــران در جزیــره کیــش تابــع تحــوالت
اقتصــادی و دورههــای رونــق و یــا رکــود تجــاری از یــک ســو و هزینههــای زندگــی در کیــش بــوده
اســت .آنچــه آمارهــای مهاجرتــی نشــان میدهــد ،ایــن اســت کــه جمعیــت کیــش در اثــر ورود و
اقامــت مهاجــران همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت .محاســبات شــاخصهای مهاجرتــی جزیــره کیــش
نشــان میدهــد کــه طــی ســه دهــه گذشــته ،جزیــره کیــش بــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبههــای
طبیعــی ،گردشــگری و تجــاری از رشــد جمعیتــی فوقالعــاده باالئــی برخــوردار بــوده اســت.
میــزان مهاجرپذیــری جزیــره کیــش در طــول دوره زمانــی  1375 -1385برابــر بــا  1083/3نفــر مهاجــر
وارد شــده بــه ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت کــه نشــاندهنده رونــق اقتصــادی جزیــره کیــش
در ایــن دوره بــوده اســت .در طــول دهــه  1385 -1390تعــداد  4689مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده
اســت کــه  52درصــد آن را مــردان و  48درصــد آن را زنــان تشــکیل میدادهانــد .میــزان مهاجرپذیــری
شــهر کیــش در طــول دوره زمانــی  1385 -1390برابــر بــا  206/2نفــر مهاجــر واردشــده بــه ازاء هــر
هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت کــه نشــاندهنده افــت اساســی مهاجــرت بــه کیــش ،نســبت بــه
دوره قبلــی اســت .بعــد یــک دوره  5ســاله افــت در میــزان مهاجرپذیــری ،مــا در دوره 1390 -1395
شــاهد دو برابــر شــدن مهاجــران واردشــده بــه کیــش ،نســبت بــه دوره قبــل هســتیم .در آخریــن دوره
سرشــماری یعنــی  ،1390 -1395تعــداد  9798نفــر مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده اســت کــه نزدیــک
بــه  63درصــد آن را مــردان و  37درصــد را زنــان تشــکیل میدادهانــد .میــزان مهاجرپذیــری شــهر در
طــی دوره مذکــور برابــر بــا  303نفــر مهاجــر بــه ازای هــر  1000نفــر جمعیــت نســبت بــه جمعیــت
میانـ ه ســال اســت .جمعیــت کیــش در دوره زمانــی  1390 -1395حــدود  15هــزار نفــر افزایــش مطلــق
جمعیتــی داشــته اســت ،رشــد ســاالنه جمعیــت آن برابــر بــا  9.9درصــد در ســال اســت .ســوال مهمــی
کــه در ایــن زمینــه بــه ذهــن میرســد ،ایــن اســت کــه در اثــر ایــن فرآینــد بــد و بســتان مهاجرتــی در
بســتر زمــان و تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در جزیــره کیــش رخ میدهــد ،در نهایــت ترکیــب و
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کیفیــت جمعیــت و نیــروی انســانی در جزیــره کیــش در بلندمــدت چــه وضعــی خواهــد یافــت.
ایــن مســئله از آن بابــت مهــم اســت کــه ترکیــب جمعیــت و نیــروی انســانی جزیــره کیــش میتوانــد
در وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی و جاذبههــای گردشــگری جزیــره کیــش بعنــوان یکــی از نقــاط
اصلــی گردشــگری ملــی و بیــن المللــی کشــور نقــش داشــته باشــد .عــاوه بــر اینکــه عوامــل اصلــی
مهاجــرت بــه کیــش ،جاذبههــا و دافعههــای مهاجرتــی ،رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در جزیــره
کیــش بررســی کنــد ،بــه بررســی قصــد مانــدگاری در جزیــره کیــش و عوامــل تعییــن کننــده آن بــه
پــردازد .لــذا ســئواالتی کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخگویی بــه آن اســت عبارتنــد از اینکــه :مبــدأ
مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش کــدام نقــاط کشــور هســتند؟ آنهــا عمدتـاً بــه چــه دالیلــی بــه

جزیــره کیــش مهاجــرت میکننــد؟ از دیــدگاه آنهــا مهمتریــن جاذبههــا و دافعههــای مهاجــرت در
جزیــره کیــش کدامنــد؟ بطــور کلــی ،کســانی کــه بــرای ســکونت و کار بــه جزیــره کیــش مهاجــرت
کردهانــد ،چقــدر از ســکونت خــود در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد؟ قصــد آنهــا بــرای مانــدگاری و
ادامــه زندگــی و کار در جزیــره کیــش چگونــه اســت؟ و اینکــه چــه عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی بــر
قصــد مانــدگاری آنهــا در جزیــره کیــش مؤثــر اســت؟
هــدف محــوری ایــن مقالــه بررســی قصــد ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش اســت .قصــد
ســکونت یکــی از مفاهیــم حــوزه مطالعــات مهاجــرت اســت کــه در مطالعــات داخلــی کمتــر بــه آن
پرداختــه شــده اســت ،امــا در ادبیــات مهاجــرت در ســطح دنیــا مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران
مطالعــات مهاجــرت بــوده اســت (هــاج2008 1؛  ،588فــان 2؛  ،2011: 16دجونــگ؛  ،2000هــو 3و
همــکاران ؛2010؛ تولســما 4و لوبــرس  5؛ .)2014بطــور کلــی ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخگویی
ایــن ســؤاالت اســت :مهمتریــن عوامــل مهاجــرت و ســکونت در جزیــره کیــش کدامنــد؟ جاذبههــا و
دافعههــای جزیــره کیــش کدامنــد؟ مبــادی مهاجرتــی بــه جزیــره کیــش کــدام شهرســتانهای کشــور
هســتند؟ میــزان رضایــت از ســکونت در جزیــره کیــش چقــدر اســت؟ وضعیــت قصــد ســکونت در جزیره
کیــش در بیــن پاســخگویان چگونــه اســت؟ تعییــن کنندههــای جمعیتــی ،اجتماعــی و اقتصــادی قصــد
ســکونت در جزیــره کیــش کدامنــد؟
1-Haug.S
2- Fan
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers

94

فصلنامه جمعیت مشاره  109و 110

مبانی نظری و تجربی
موضــوع ایــن مقالــه ،مطالعــه تعییــن کنندههــای قصــد ســکونت در جزیــره کیــش اســت .در مــورد
قصــد ســکونت دو نکتــه مهــم وجــود دارد؛ نخســت اینکــه هنــوز مطالعــات کافــی در زمینــه قصــد
ســکونت و انتخــاب یــک معیــار جهانــی بــرای اندازهگیــری آن صــورت نگرفتــه اســت .دوم اینکــه :قصــد
ســکونت مجموعـهای از فرایندهــای ســاختاری ،اجتماعــی ،جمعیــت شــناختی و روانــی اســت و بــه دلیل
مشــکالت و مســائلی کــه از بیــرون بــه شــخص فشــار وارد میکننــد ،امــکان بــروز رفتــار را در فــرد
ایجــاد مینماینــد .در نهایــت قصــد ،نشــان دهنــده گرایــش و انجــام فعــل اســت ،در واقــع قصــد قبــل از
عمــل اســت و بــه عمــل میرســد (فــان.)2011: 16 ، 1
قصــد ونیــت 2؛ نیــت امــری صــد در صــد باطنــی اســت کــه از اراده ،اختیــار و قصــد آدمــی سرچشــمه
میگیــرد ،قصــد اراده انجــام فعــل اســت .نیــت ،یعنــی قصــد قلبــی کــه قبــل از عمــل بوجــود میآیــد،
اعــم از ایــن کــه بالفاصلــه بعــد از عمــل انجــام گیــرد و یــا بعــد از گذشــت زمانــی عمــل صــورت پذیــرد،
در حالیکــه کــه «قصــد» کمــی قبــل از عمــل در ذهــن شــخص شــکل میگیــرد .طبــق تعریــف
فیشــبین  3و آجــزن  4قصــد یــک فــرد ،عبارتســت از :دریافــت و ادراکــی کــه فــرد از بــروز یــک رفتــار
خــاص دارد .بــه عبــارت دیگــر قصــد فــرد یــک موقعیــت ذهنــی و احتمالــی میباشــد کــه بیــن فــرد بــا
عمــل وی ارتبــاط برقــرار میکنــد (گپــی  5و رامایــا 2007 ، 6بــه نقــل از امی ـنزاده.)1391 ،
واژه ســکونت ،مفهومــی بیــش از قــرار گرفتــن ســقفی بــر بــاالی ســر و بــه زیــر پــا آمــدن چنــد متــر
مربــع اســت .مفاهیمــی کــه از ســکونت اســتنباط میشــود را میتــوان بــه شــرح ذیــل طبقــه بنــدی
نمــود .1 :دیــدار بــا دیگــران بــه آهنــگ داد و ســتد ،تولیــدات ،اندیشـهها و احساســات یعنــی ،آزمــودن
زندگــی بــه عنــوان عرصــه امکانــات گوناگــون  .2توافــق بــا دیگــران ،یعنــی پذیــرش مجموعــهای از
ارزشهــای مشــترک؛  .3یافتــن موجودیــت از طریــق گزینــش جهانــی کوچــک و از آن خــود» (شــولتز،
.)9 :1381
امــا در مــورد تعییــن کنندههــای قصــد ســکونت بــه برخــی از مدلهــای نظــری مطــرح درادبیــات
1- Fan
2- Intention
3- Fishbien
4- Ajzen
5 Guppy
6- Ramayah

قصد سکونت و تعیین کننده های آن در بین ساکنان جزیره کیش

95

مهاجــرت اشــاره میشــود .فولــر بــرای تصمیــم بــه مهاجــرت و یــا مانــدن در محــل ســکونت خــود،
مدلــی را در چنــد مرحلــه بــه شــرح زیــر ارائــه کــرده اســت :اول :در وهلــه اول فــرد بــا مســائلی روبــرو
میشــود کــه متاثــر از شــرایط محیطــی و امیــال و خواســتههای شــخصی اســت .دوم :در ایــن مرحلــه
فــرد بــرای برطــرف کــردن مشــکل خویــش و اخــذ معقولتریــن تصمیــم ،فهرســتی از راهکارهــای
گوناگــون را مــورد وارســی قــرار میدهــد .ســوم :در ایــن وهلــه شــخص تمــام راهکارهــای حاضــر در
ناحیــه یــا بیــرون از ناحیــه را بــا هــم تطبیــق میدهــد و بهتریــن راهــکار را انتخــاب میکنــد .چهــارم:
در ایــن مرحلــه فــرد تصمیــم صریــح خــود را میگیــرد .پنجــم :در ایــن مرحلــه وی تصمیمــش را عملــی
میکنــد .اگــر فــرد راه حــل مشــکالتش را در محــل ســکونت خویــش بیابــد ،در آنجــا میمانــد و
مهاجــرت نمیکنــد ،امــا در صورتــی کــه راه حــل مشــکالت را در جایــی خــارج از محــل ســکونت فعلــی
خــود بیابــد ،بــه آنجــا مهاجــرت میکنــد (بیــک محمــدی و حاتمــی.)29 :1389 ،

مدل( .)1تعیین کنندههای قصد سکونت در مدل پیشنهادی فولر
منبع :بیک محمدی و حاتمی30 :1389 ،

در نظریــه دیگــری تحــت عنــوان ارزش مــورد انتظــار  1مهاجــر ،کنشــگر محــل اقامــت خــود را از
یــک مجموعــه مکانهــای جایگزیــن کــه مجمــوع ســودمندیها را در ابعــاد مختلــف بــه حداکثــر
میرســاند ،انتخــاب میکنــد (دجونــگ و گاردنــر .)1981 2ویژگیهــای خاصــی ،ارزش مــورد انتظــار
از مهاجــرت را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد« .اول ویژگیهــای فــردی و ویژگیهــای خانــواده ،دوم
1- Value Expectancy Theory
2- De¬¬Jong, G.F., and Gardner.R.W
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هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،ســوم عوامــل شــخصیتی هماننــد ریســکپذیری یــا ســازگاری و
چهــارم ســاختار فرصــت» (هــاج.)588 :2008 1
دجونــگ )2000( 2معتقــد اســت ،انتظــارات و اهــداف ارزشگــذاری شــده ،انگیزشهــا را بــرای مهاجــرت
تعییــن میکنــد .تصمیــم خانوارهــا بــرای فرســتادن افــراد یــا جابجایــی خودشــان ،بــا انتظــار دســت
یافتــن بــه اهــداف ارزشگــذاری شــده صــورت میگیــرد .در ایــن دیــدگاهّ ،نیــات قبلــی مهاجــر،

اولیــه تصمیــم بــه مهاجــرت واقعــی مهاجــران هســتند .وی بحــث كــرده اســت،
تعییــن کنندههــای ّ

ي كنندههــاي ّنیــت قبلــي
انتظــارات همــراه بــا ضابطههــاي خانــواده درمــورد مهاجــرت ،پيشبينــ 
بــراي جابجايــي هســتند كــه بــه ترتیــب تعيينكنندههــاي بیواســطه عمــل مهاجــرت هســتند .وي
بــراي تبييــن فراينــد تصميمگيــري مهاجــرت ،مدلــي را ترســيم كــرده كــه در ادامــه آورده ميشــود.
مالحظــه میشــود دجونــگ ،جهــت مطالعــه تصميمگيــري مهاجــرت ،مفاهیــم :انتظــارات/ارزشــها،
هنجارهــاي مهاجــرت خانوادگــي ،نقشــهاي جنســيت ،رضايتهــاي اقامتــي ،شــبكههاي مهاجــر و
الزامــات و تســهيلكنندههــاي رفتــاري مســتقيم را بطــور خــاص معيــن كــرده اســت .نتایــج بررس ـی
دجونــگ ( )2000نشــان میدهــد ،وقتــي اندازههــاي انتظــارات /ارزشــها ،رضايتهــای اقامتــی
و نقشهــاي جنســيت در مــدل كنتــرلشــوند ،هيــچ يــك از متغيرهــاي اكتشــافي معمولــي ّنيــات
مهاجــرت ،يعنــي آمــوزش ،درآمــد خانــوار ،مالكيــت زميــن يــا متغيرهــاي ســاختاری جامعــه ،بطــور

آمــاري عاملهــاي معنــيداري نمیشــوند .جابــز ( )2000باتوجــه بــه ایــن رویکــرد نظــری معتقــد
اســت ،جابجایــی مــردم نتیج ـه ،وزن گزینههــای اقتصــادی بیــن مکانهاســت .بــر ایــن اســاس ،افــراد
مکانــی را انتخــاب میکننــد کــه شــرایط زیست-شــان و رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا را بهبــود
بخشــد .وضعیــت اقتصــادی و میــزان رضایــت مهاجــران از درآمــد ،شــغل ،تحــرک شــغلی از عوامــل
تعیینکننــده مانــدگاری مهاجــران اســت کــه در مطالعــات متعــدد بــه آن اشــاره شــده اســت (بــری 3و
همــکاران 2006؛ لیونــز و او برایــن2006 4؛ جانســن و پدرســن.)2007 5

1- Haug.S
2- Jobes
3- Barry
4- Lyons.Z.H and O,brien.K.M
5- Jensen.P and Pedersen.J.P
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مدل( .)2مدل دجونگ در زمینه تبيين فرايند تصميمگيري به مهاجرت افراد

منبع :دجونگ 310 :2000
یکــی از تعییــن کنندههــای قصــد ســکونت رضایــت ســکونتگاهی اســت ،بطویکــه رضایتمنــدی
ســکونتگاهی در منابــع مطالعاتــی مرتبــط بــا رضایتمنــدی ،بــه یــک امــر کاربــردی تبدیــل شــده
اســت .کوپــر مارانــز ( ،)2000در طــرح خــود در عرصــۀ رضایتمنــدی از مــکان ســکونت ،نگــرش
سلســله مراتبــی دارنــد و در آن ،میــان ابعــاد مقیاسهــای گوناگــون همچــون واحــد مســکونی( خانــه)،
واحــد همســایگی( محلــه) ،روســتا ،شــهر و جامعه-تفــاوت قائــل شــدهاند( وان کمــپ و دیگــران:2003،
 ،10-12بــه نقــل از پــور احمــد و دیگــران.)3 :1390 ،
احســاس رضایــت نســبت بــه مــکان ســکونت بــه عواملــی از قبیــل امکانــات اوقــات فراغــت و خدمــات
تفریحــی و رفاهــی ،آموزشــی ،وجــود زیــر ســاختهای مناســب ،داشــتن امنیــت جانــی و مالــی و
آســایش و وجــود عرصــه تعامــات اجتماعــی بیــن افــراد بســتگی دارد و برمیــزان تحــرکات جمعیتــی
تاثیــر میگــذارد .اگــر شــرایطی و امکاناتــی کــه فــرد در حــال حاضــر از آن برخــوردار اســت ،بــا همــان
چیــزی کــه او بــرای تمایــات و نیازهایــش تعریــف کــرده اســت ،ســازگار باشــد ،رضایتمنــدی حاصــل
میشــود .جــدا از ایــن مســئله ،دو حالــت وجــود دارد .حالــت اول ،مربــوط بــه افــراد معتقــد بــه بخــت
واقبــال اســت .ایــن گــروه از افــراد در احتیاجــات و نیازهــای خودشــان تجدیــد نظــر میکننــد و ســعی
میکننــد ایدهآلهــا وآرزوهــای خــود را کاهــش دهنــد و یــا ارزیابــی خودشــان را از شــرایط کنونــی
تغییــر دهنــد ،در اینصــورت میتواننــد خودشــان را بــا وضعیــت موجــود وفــق دهنــد و رضایتمندیشــان
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را بــه دســتآورنــد .حالــت دوم ،مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــه هیــچ شــیوهای نمیتواننــد خــود را
ت انطبــاق دهنــد .ایــن دســته از افراد
ت کــه موجــب نارضایتــی وی شــده اسـ 
بــا وضعیــت کنونــی ســکون 
در بیشــتر اوقــات ،ســعی میکننــد ،نارضایتــی خــود را از طریــق تجدیــد نظــر کــردن در احتیاجــات
خــود و یــا از طریــق مهاجــرت یــا تغییــر دادن محــل ســکونت و نقــل مــکان بــه محــل ســکونتی بــا
ســازگاری بیشــتر و رفــاه باالتــر ،کاهــش دهنــد (رفیعیــان و همــکاران)54 :1387 ،
نظریــات اقتصــادی فرصتهــای شــغلی و اختــاف دســتمزد بیــن مبــدأ و مقصــد مهاجــرت را مهمتریــن
تعییــن کنندههــای انتخــاب محــل ســکونت عنــوان کردهانــد ،نظریــه پــردازان اقتصــادی نئوکالســیک،
ادعــا میکننــد کــه مهاجــرت نیــروی کار ناشــی از اختــاف حقــوق و مزایــا در مناطــق جغرافیایــی
مختلــف اســت کــه توســط قانــون عرضــه و تقاضــا مشــخص میشــود .بنابرایــن تفــاوت دســتمزد حالتــی

از عــدم تعــادل ایجــاد میکنــد .افــراد معمــوالً بــه دنبــال حداکثــر کــردن مطلوبیــت خــود هســتند و
تحلیــل هزینــه -ســود برحســب بــازده دســتمزد مــورد انتظــار انجــام میدهند(هریــس و تــودارو.)1970،
و ایــن امــر منجــر بــه مــازاد نیــروی کار در مناطــق بــا دســتمزد پاییــن میشــود .و ایــن کارگــران
بــرای بازگردانــدن تعــادل ،بــه مناطــق بــا دســتمزد باالتــر کــه کمبــود نیــروی کار دارنــد مهاجــرت
میکننــد .در ایــن مرحلــه مهاجــرت بایــد متوقــف شــود .ایــن رویکــرد نئوکالســیک ،غالبــا بــه عنــوان
عوامــل» فشــار» و « کشــش» بــرای توضیــح اختالفــات اقتصــادی بیــن کشــورهای مبــدأ و مقصــد
بســط داده شــده اســت .بــا ایــن حــال ،نظریــه فشــار و کشــش توضیــح نمیدهــد کــه چــرا مهاجــرت در
غیــاب مشــوقهای حقوقــی رخ میدهــد و یــا چــرا جریانهــای مهاجــرت از یــک کشــور در زمانــی
کــه انگیزههــای دســتمزد نســبتاً قابــل توجــه وجــود دارنــد ،افزایــش نمییابنــد .تــودارو ،معتقــد
اســت انگیزههــاي اقتصــادي مهاجریــن از ســایر انگیزههــا قويتــر اســت و در درجــه اول مالحظــات
اقتصــادي (یعنــی توزیــع نابرابــر ســرمایه و نیــروي کار و بــه تبــع آن تفــاوت در دســتمزدها) اســت کــه
فــرد را بــه مهاجــرت ترغیــب میکنــد .وی بیــان مـیدارد مهاجــرت اساسـاً بــر پایــه محاســبۀ اقتصــادي

و عقالیــی فــرد مهاجــر اســتوار اســت (مککاتــی.)2004 ، 1
کاســتنت و مســی ( )2002در بررســی مهاجــرت برگشــتی کارگــران مهاجــر از هــر دو نظریــه اقتصــادی
یعنــی اقتصــاد نئوکالســیک و اقتصــاد جدیــد نیــروی کار ،جهــت تحلیــل احتمــال بازگشــت مهاجــران
بهــره بردهانــد .یافتههــای مطالعــه بیانگــر انطبــاق بیشــتر نتایــج بــا نظریــه نئوکالســیک نســبت بــه
1- McCatty
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نظریــه اقتصــاد جدیــد نیــروی کار اســت .مطالعــه آنهــا بیــان میکنــد کــه اشــتغال پایــدار و ثبــات
شــغلی احتمــال مانــدن مهاجــران را افزایــش میدهــد و بیــکاری و اشــتغال نیمــه وقــت ،قویـاً مهاجــرت

برگشــتی را پیــش بینــی میکنــد.
داســتمن و وایــس )2007( 1بــا توجــه بــه انگیزههــای اقتصــادی مهاجــران ،مهاجــرت را بــه صــورت
مو ّقتــی و دائمــی در نظــر میگیرنــد .در ایــن مطالعــه ،مهاجــرت برگشــتی ،کــه از اشــکال مهاجرتهــای

موقتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــا توجــه بــه دیدگاههــای اقتصــادی تحلیــل شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،آنهــا مدلــی را طراحــی نمودهانــد کــه مفاهیــم ترجیحــات مصرفــی مهاجــران در مبــدأ ،قــدرت
خریــد در مقصــد و انباشــت ســرمایه انســانی از عوامــل تأثیــر گــذار در مو ّقتــی بــودن مهاجرتهــا

بیــان شــده اســت .یافتههــای مطالعــه بیــان کننــده ایــن اســت کــه ســرمایه انســانی کســب شــده در
مقصــد و نیــز انباشــت ســرمایه اقتصــادی ،مــدت زمــان مانــدن مهاجــران در مقصــد را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد.
ژایــوا و زیمرمــن  )2016( 2در بررســی تعییــن کنندههــای مهاجــرت برگشــتی بیــان میکننــد کــه
مهاجــران بــا هــدف بدســت آوردن درآمــد بیشــتر ،اشــتغال و اقامــت مانــدگار مهاجــرت میکننــد،
ا ّمــا در محاســبه ادغــام اقتصــادی ،دچــار اشــتباه شــده و ادغــام ناموفــق آنهــا موجــب بازگشــت شــده
اســت .نتایــج مطالعــه بیانکننــده تحلیــل و تبییــن نظریــه نئوکالســیک از تجربــه بازگشــت ایــن
مهاجــران اســت .نتایــج مطالعــه هــو و همــکاران )2010( 3در ارتبــاط بــا مانــدن پایــدار و یــا مهاجــرت
چرخشــی مهاجــران روستا-شــهری چیــن ،بیــان کننــده ایــن اســت کــه در مانــدگاری مهاجرانــی کــه
در اســتانهای خــود جــا بــه جــا شــدهاند ،شــغل ثابــت و درآمــد باالتــر نســبت بــه قبــل از مهاجــرت،
تعییــن کننــده اســت و ایــن عوامــل در انطبــاق آنهــا بــا جامعــه شــهری مؤثرتــر بــوده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،مهاجــران تحصیلکردهتــر و بــا تجربهتــر ،ســکونت پایدارتــری را در مناطــق شــهری خواهنــد
داشــت .بنابرایــن ،مطالعــه بیانکننــده نقــش م ّهــم عوامــل اقتصــادی در مانــدگاری بیشــتر و نیــز انطبــاق

بهتــر و ســریعتر مهاجــران اســت .همچنیــن در تحقیقــی دیگــر توســط تولســما  4و لوبــرس)2014( 5
بــا عنــوان «مانــدن یــا رفتــن ،قصــد ســکونت و الگوهــای ســکونت در بیــن مهاجریــن اخیــر در هلنــد»
1 Dustmann. Ch and Weiss.Y
2- Ahmad Naveed.T and Ali Bhatti.A
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers
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انجــام شــده بــا اشــاره بــه اینکــه ســکونت مهاجــران در اروپــا بــه یــک موضــوع و بحــث سیاســی تبدیــل
شــده اســت ،بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر قصــد ســکونت در میــان مهاجریــن در هلنــد پرداختــه اســت.
بــرآورد مــدل رگرســیون لوجســتیک بــر قصــد ســکونت بــر اســاس نمونــه  2753نفــری بــوده اســت.
مقالــه بــه مقایســه تأثیــر روابــط اجتماعــی و اقتصــادی بــر قصــد ســکونت پرداختــه و همچنیــن قصــد
و رفتــار مهاجرتــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج نشــان داده اســت ،کــه هــر دو روابــط
اقتصــادی و اجتماعــی بــه یــک انــدازه مهــم بــوده اســت .در ایــن مقالــه اشــاره شــده اســت ،کــه بــا وجود
نبــود ادبیــات کامــل در مــورد قصــد ســکونت ،امیــد م ـیرود کــه مطالعــه آنــان بــه ادبیــات موضــوع
کمــک نماییــد .زینــگ لــو )2005( 1بیــان داشــت کــه عامــل اشــتغال ،نقــش مهمــی در تغییــر محــل
ســکونت و مهاجــرت افــراد روســتایی بــه شــهر دارد و بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا تحــرک رو بــه بــاال
را درک کننــد .احتمــال اســتقرار دائمــی بــرای کســانی کــه در شــهرها شــغلی دارنــد بیشــتر اســت .ام.
لــو  2در ســال  1988در مقال ـهای بــا عنــوان «ارتبــاط بیــن رضایــت از محــل ســکونت و انگیزههــای
مهاجــرت» بــه نقــش نســبی رضایــت افــراد از محــل ســکونت خودپرداختــه و میافزایــد کــه مهاجــرت،
عملــی هدفمنــد و عقالنــی اســت ،کــه فــرد بــه صــورت خــود انگیختــه بــرای اصــاح و یــا بهبــود کیفیت
زندگــی انجــام میدهــد .از نظــر لــو ،عقالیــی شــدن مهاجــرت ،دو جنبــه عــام را منعکــس میســازد.
 -1افــراد یــا خانوارهــای مهاجــر ،طــرح از قبــل تعییــن شــدهای و بــه صــورت آگاهانــه بــرای خویــش
ترســیم نمودهانــد -2 .افــراد و خانوارهــای مهاجــر ،امیدوارنــد کــه مهاجــرت ،پیامدهــای مثبتــی بــرای
آنــان داشــته باشــد .از نظــر وی رضایــت از محــل ســکونت ،عاملــی مهــم بــرای تغییــر محــل ســکونت و
یــا مانــدگاری در بیــن روســتاییان اســت (طاهرخانــی.)48 :1381،

1- Xing-lu
2- M. Lu
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مدل( .)3تعیین کنندههای جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی قصد سکونت در جزیره کیش

روش و داده

جامعــه آمــاری ایــن پیمایــش ،مجمــوع افــراد  15ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن در جزیــره کیــش
اســت ،کــه بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری کشــور برابــر بــا  30405نفــر بــوده اســت .بــا در نظــر
گرفتــن دقــت احتمالــی  95درصــد و ضریــب خطــای  5درصــد و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم
نمونــه کوکــران ،حجــم نمونــه مــورد نظــر  380نفــر بــرآورد شــد .جهــت پوشــش خطاهــای احتمالــی
در جمــع آوری اطالعــات ،افزایــش دقــت نمونــه گیــری در اثــر بــی پاســخی و یــا پاســخ هــای غیــر
معتبــر ،حــدود  30درصــد حجــم نمونــه افزایــش داده شــده و حجــم نمونــه بــه  500مــورد افزایــش
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یافــت .بــا اســتفاده از روش اختصــاص ســهم بــه نســبت متناســب بــا زیــر گروههــای جامعــه آمــاری،
ســهم جمعیــت هــر یــک از مناطــق بــه تناســب جمعیــت هــر منطقــه تعییــن شــد .ســپس بــا تقســیم
جامعــه آمــاری هــر منطقــه بــه حجــم نمونــه آن منطقــه ،فواصــل واحدهــای نمونــه ایــی مشــخص
شــد و پرسشــگران بــا رعایــت فواصــل نمونههــا در هــر منطقــه بــه جمــع آمــاری اطالعــات میدانــی
پرداختنــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مطالعــه ،بررســی ویژگــی هــای مهاجــران اســت و بخــش
اعظمــی از مهاجــران کیــش کارگرانــی هســتند کــه از مناطــق جنوبــی کشــور و ســایر نقــاط کشــور
بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،تــاش شــده نمونــه معتبــری از ایــن کمپهــا و مکانهــا کــه کارگــران
مهاجــر بصــورت گروهــی زندگــی میکننــد ،بدســت آیــد .ایــن مناطــق شــامل کمــپ ســحر در اراضــی
کیــش ،کمپهــای کارگــری واقــع در ناحیــه بندرگاهــی و ...مــی باشــد (جــدول.)،
جدول .1توزیع جمعیت پاسخگو به تفکیک مناطق شهری کیش
منطقه

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

میرمهنای جنوبی

156

31.3

31.3

صدف

116

23.3

54.6

میرمهنای قدیم

103

20.7

75.3

ویالهای ساحلی

36

7.2

88.2

ناحیه بندرگاهی

28

5.6

80.9

اراضی کیش

21

4.2

92.4

فردوسی

18

3.6

96.0

میرمهنای شرقی

6

1.2

97.2

پارک ورزشی

5

1.0

98.2

غروب کیش

5

1.0

99.2

گل شرق

4

.8

100.0

جمع

498

100.0

هــر یــک از افــراد  15ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن کیــش در زمــان اجــرای طــرح ،واحــد آمــاری
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در ایــن طــرح هــدف بــرآورد نمونـهای نمایــا از جمعیــت  15ســاله و باالتــر
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کیــش اســت ،بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از روش نمونهگیــری چنــد مرحل ـهای ،طبقــه متناســب
و سیســتماتیک اســتفاده شــده اســت .موضــوع و هــدف اصلــی ایــن طــرح ،بررســی وضــع جمعیــت،
مهاجــرت و نگــرش کیشــوندان و مهاجــران بــه تدویــن آییــن نامــه مهاجــرت اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه
شــرایط اجتماعــی و ارزشــها و نگرشــهای اجتماعــی بــا موضــوع مهاجــرت رابطــه تنگاتنــگ دارد ،بخشــی
از مجموعــه مفاهیــم و ارزشــها و نگرشــهای افــراد مــورد مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .روش
پژوهــش پیمایشــی اســت و از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــده اســت.
یافتهها

الف) ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی پاسخگویان

بررســی ترکیــب ســنی جمعیــت ســاکن در شــهر کیــش برحســب گروههــای ســنی  5ســاله در ســال
 1397نشــان میدهــد کــه گروههــای ســنی  25-29 ،20 -24و  30 -34و  35 – 39ســاله بــه ترتیــب
بــا اختصــاص  16/5 ،21/9 ،12/4و 13/7درصــد جمعیــت مــورد مطالعــه ،بیشــترین حجــم جمعیتــی
نمونــه مــورد مطالعــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،کــه بــا ترکیــب ســنی کل جمعیــت سرشــماری
شــده در ســال  1395تفاوتهــای اندکــی مشــاهده میشــود ،کــه حاکــی از آن اســت کــه چارچــوب
نمونــه گیــری درســت بــوده اســت .ترکیــب ســنی جمعیــت شــهر کیــش نشــان دهنــده یــک جمعیــت
جــوان اســت کــه اکثــر افــراد آن در ســنین کار و فعالیــت هســتند .محاســبه میانگیــن ســنی از نمونــه
بدســت آمــده در شــهر کیــش در ســال  1397نشــان از میانگیــن ســنی  33ســال اســت .میانــه ســنی
نیــز محاســبه شــده اســت ،بررســی ایــن آمــاره در شــهر کیــش نشــان میدهــد کــه نصــف جمعیــت
شــهر کیــش در ســال  1397بیــش از  31ســال ســن داشــتهاند .ســن نما(پرتکــرار) در نمونــه بدســت
آمــده  25ســال اســت .توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخگویان بــر حســب جنــس نشــان میدهــد ،در
ایــن نمونــه  67درصــد پاســخگویان مــرد و  34درصــد زن بودهانــد .جــدول شــماره  2وضــع اقامــت در
جزیــره کیــش را نشــان میدهــد ،بــر اســاس نتایــج ایــن پیمایــش 7 ،درصــد پاســخگویان بومــی38 ،
درصــد مهاجــر دائــم و  52/2درصــد خــود را مهاجــر موقــت معرفــی کردهانــد.
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جدول  .2توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت اقامت در جزیره
ساعت کار

فراوانی مطلق

فراوانی درصدی درصد فراوانی تجمعی

بومی

35

7.0

7.2

مهاجردایمی

189

38.0

46.2

مهاجر موقت

260

52.2

99.8

نمی دانم

1

.2

100.0

پاسخ معتبر

485

97.4

بدون پاسخ

13

2.6

جمع

498

100.0

ب) وضعیت مهاجرتی پاسخگویان
جــدول  ،3توزیــع درصــدی مهاجــران دائمــی و موقــت بــر حســب دورههــای زمانــی ورود بــه جزیــره
گــزارش شــده اســت ،همانطــور کــه مالحظــه میشــود 43/5 ،درصــد مهاجــران دائمــی در دوره زمانــی
 1380 -1389وارد جزیــره شــدهاند ،و  58/9درصــد از مهاجــران موقــت در دوره زمانــی 1390 -1397
وارد جزیــره شــدهاند .بــه نظــر میرســد ،حجــم مهاجرتهــای موقتــی در دوره زمانــی 1390 -1397
بیــش مهاجــران دائــم اســت ،و ایــن نشــان از افزایــش جمعیــت ناپایــدار و دائمــی در جزیــره کیــش
اســت.
جدول  .3توزیع درصدی مهاجران بر حسب وضعیت مهاجرت و دورههای زمانی ورود به جزیره
تاریخ ورود

مهاجردایمی مهاجر موقت کل مهاجران

1368-1358

5.4

3.9

4.5

1379-1369

18.3

7.8

12.4

1389-1380

43.5

29.5

35.3

1397-1390

32.8

58.9

47.9

جمع

100

100

100
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در جــدول شــماره ( )4تعــداد و درصــد مهاجــران واردشــده بــه جزیــره کیــش برحســب شهرســتان
محــل اقامــت قبلــی در ســال  1397بــر اســاس نتایــج پیمایــش گزارششــده اســت .همانطــور
کــه مالحظــه میشــود ،از نظــر مهاجرتهــای بیــن شهرســتانی ،شهرســتان تهــران بــا اختصــاص
 14/9درصــد مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش ،در صــدر شهرســتانهای مهاجرفرســت
بــه جزیــره کیــش قــرار دارد ،بالفاصلــه بعــد شهرســتان تهــران ،دو شهرســتان در درون خــود
اســتان هرمــزگان ،یعنــی مینــاب و بشــاگرد بــه ترتیــب بــا  11/8و  11/3درصــد از کل مهاجــران
وارد شــده بــه جزیــره کیــش در رتبــه دوم و ســوم مهاجرفرســتی بــه جزیــره کیــش قــرار دارنــد.
شهرســتان شــیراز بــا  7/8درصــد در رتبــه چهــارم و قلعــه گنــج در اســتان کرمــان بــا  5/1درصــد
از کل مهاجــران در رتبــه هــای بعــدی مهاجرفرســتی بیــن شهرســتانی بــه کیــش قــرار دارنــد.
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جدول  .4توزیع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی
ردیف

نام شهرستان

تعداد

درصد

1

تهران

67

14.9

2

میناب

53

11.8

3

بشاگرد

51

11.3

4

شیراز

35

7.8

5

قلعه گنج

23

5.1

6

بندرعباس

21

4.7

7

مشهد

16

3.6

8

ایرانشهر

12

2.7

9

اصفهان

9

2.0

10

سراوان

8

1.8

11

کهنوج

6

1.3

12

اهواز

5

1.1

13

بندرلنگه

5

1.1

14

سردشت

5

1.1

15

کرمانشاه

5

1.1

16

رودان

5

1.1

17

تبریز

5

1.1

18

کرج

4

0.9

19

جیرفت

4

0.9

20

رشت

3

0.7

21

کرمان

3

0.7

22

سایر

68

15.1

23

جمع

413

91.8

24

بدون پاسخ

37

8.2

25

جمع

450

100.0
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20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

نمودار .1توزیع درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی

عوامل مهاجرت به کیش

در نمــودار شــماره ( )2فراوانــی مطلــق و فراوانــی درصــدی و تجمعــی علــل مهاجــرت بــه کیــش را
نشــان میدهــد ،همانطــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول نشــان میدهــد ،اولیــن علــت مهاجــرت بــه
کیــش ،کار در بخــش خصوصــی اســت کــه  36/7درصــد از مهاجــران علــت مهاجــرت خــود را ایــن
عامــل دانســتهاند .عامــل دوم ،زندگــی در محیــط بهتــر اســت کــه  18/2درصــد مهاجرتهــا بــر اثــر ایــن
عامــل رخ داده اســت ،عامــل ســوم ،پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده اســت ،ایــن عامــل  16/4درصــد علــت
مهاجــرت بــه کیــش اســت 5/3 ،درصــد عامــل مهاجرتهــا ،مهاجــرت جهــت ســرمایهگذاری در بخــش
تجــاری ،ســاختمان ،خدمــات ،گردشــگری و صنعــت بــوده اســت کــه بــه نظــر بســیار پاییــن اســت.
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محاســبه توزیــع فراوانــی مهاجــران بــر حســب علــت مهاجــرت بــر حســب محــل اقامــت قبلــی ،نشــان
میدهــد ،حــدود  58 ،48و  41مهاجرتهــا بــه ترتیــب از اســتانهای هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان
و کرمــان( ،اســتانهای همجــوار) کار در بخــش خصوصــی بــوده اســت .مهاجــرت از اســتانهای بــزرگ
مثــل تهــران ( ،)%26خراســان رضــوی ( ،)%35البــرز ( ،)%40اصفهــان ( )%33و گیــان ( )%38زندگــی
در محیــط بهتــر بــوده اســت .مهاجــرت بــرای ســرمایهگذاری از اســتانهای کرمانشــاه ،یــزد ،فــارس،

خراســان رضــوی و اصفهــان بیــش از ســایر اســتانها بــوده اســت.
جاذبهها و دافعههای مهاجرتی جزیره کیش
در جــدول شــماره  ، 6توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد جاذبههــای مهاجرتــی کیــش
گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،فرصتهــای شــغلی ( 27/3درصــد) ،امنیــت و
آرامــش ( 16/1درصــد) و جاذبههــای تفریحــی ( 16درصــد) مهمتریــن جاذبههــای مهاجرتــی جزیــره
کیــش بودهانــد.

جدول  .5توزیع فراوانی و درصدی پاسخها در مورد جاذبههای مهاجرتی کیش

جاذبه های مهاجرتی
فرصت شغلی
امنیت و آرامش
جاذبه تفریحی
کسب درآمد باالتر
جاذبه های طبیعی
فرصت رسمایه گذاری
امکانات فرهنگی
امکانات بهداشتی
جمع

تعداد پاسخها
281
165
164
157
121
76
41
23
1028

درصد
27/3
16/1
16
15/3
11/8
7/4
4
2/2
100

در جــدول شــماره  ،7توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد دافعههــای مهاجرتــی کیــش
گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،درآمــد پاییــن ( 41/5درصــد) ،آبوهــوای
نامناســب ( 31/4درصــد) و کمبــود امکانــات ارتباطــی ( 18/5درصــد) مهمتریــن دافعههــای مهاجرتــی
جزیــره کیــش بودهانــد.
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جدول  .6توزیع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد دافعههای مهاجرتی کیش
دافعههای مهاجرتی

تعداد معتبر

درصد معتبر

درآمد پایین

182

41/5

آب و هوای نامناسب

138

31/4

کمبود امکانات ارتباطی

81

18/5

کمبود امکانات رفاهی

74

16/9

هزینه باال و گرانی

51

11/6

کمبود امکانات فرهنگی

46

10/5

نبود امکانات بهداشتی

31

7/1

تنهایی و دوری از خانواده

18

4/1

جمع

439

100

میزان رضایت از مهاجرت و سکونت در جزیره کیش
جــدول شــماره  ،5توزیــع فراوانــی ،درصــدی و تجمعــی میــزان رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در
جزیــره کیــش را در بیــن پاســخگویان نشــان مــی دهــد .همانطــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول
نشــان میدهــد 10/6 ،درصــد از کل مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش اظهــار
نارضایتــی نمودهانــد 15/2 ،درصــد اشــاره داشــتهاند کــه تــا حــدودی از مهاجــرت و ســکونت خــود
در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد 73/3 ،درصــد از مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره
رضایــت داشــتهاند.
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جدول  .7توزیع فراوانی ،درصدی و تجمعی میزان رضایت از مهاجرت و اقامت در جزیره کیش
میزان رضایت

تعداد

فراوانی درصدی

کام ً
ال ناراضی

20

4/5

ناراضی

28

6/2

تاحدودی

71

15/8

راضی

152

33/8

کام ً
ال راضی

169

37/6

نمی دانم

6

1/3

پاسخ معتبر

446

99/1

بدون پاسخ

4

0/9

جمع

450

100

قصد ادامه سکونت در جزیره کیش
جــدول شــماره  ، 8توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد قصــد مانــدن دائمــی در کیــش را
نشــان مــی دهــد .همچنانکــه مالحظــه میشــود ،حــدود  32درصــد پاســخ گویــان قصــد ندارنــد بطــور
دائمــی در کیــش بمانــد .نزدیــک بــه  40درصــد هــم گفتهانــد ،کــه قصــد دارنــد بطــور دائمــی در
جزیــره کیــش بمانــد 25 ،درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــتهاند ،و  3/5درصــد اظهــار کردهانــد کــه
فعــ ً
ا تکلیــف خــود را نمیدانــد.

جدول  .8قصد دارم برای همیشه در جزیره کیش بمانم

میزان موافقت

تعداد

فراوانی درصدی

درصد تجمعی

کام ً
ال مخالفم

83

16/7

16/7

مخالف

76

15/3

31/9

تاحدودی

124

24/9

56/8

موافقم

103

20/7

77/5

کام ً
ال موافق

94

19

96/2

نمی دانم

18

3/5

100

جمع

450

100
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تعیینکننده های قصد سکونت در جزیره کیش
جــدول شــماره ،9میانگیــن نمــرات قصــد ســکونت پاســخگویان بــر حســب متغیرهــای جمعیتــی و
مهاجرتــی و نیــز مقــدار رابطــه متغیرهــا بــا متغیــر وابســته (قصــد ســکونت در جزیــره کیــش) گــزارش
شــده اســت .نمــره قصــد ســکونت در جزیــره کیــش بیــن  1تــا  5اســت ،ایــن نمــره هــر چــه بــه
 5نزدیکتــر باشــد ،نشــان دهنــده قصــد شــدیدتر فــرد بــرای مانــدن در جزیــره اســت و بالعکــس.
همچنیــن در جــدول مذکــور ضریــب اتــا و مجــذور اتــا ،نتیجــه آزمــون آنالیــز واریانــس و ســطح
معنــاداری گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه ارقــام مربــوط بــه میانگیــن نمــره پاســخگویان نشــان
میدهــد ،از نظــر ترکیــب جمعیتــی زنــان بــا متوســط نمــره  35/25نســبت بــه مــردان بــا میانگیــن
نمــره  ، 3قصــد قــوی تــری بــرای ســکونت در جزیــره دارنــد ،امــا ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار
نیســت.
میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای گــروه ســنی جــوان  15 -29ســاله برابــر  ،3بــرای گــروه ســنی
 30 -60ســاله برابــر  3/2و بــرای گــروه ســنی  60ســاله و باالتــر برابــر  3/7اســت ،ایــن ارقــام نشــان
میدهنــد کــه قصــد ســکونت و مانــدگاری در جزیــره کیــش افزایــش مییابــد .بــا توجــه بــه مقــدار F
کــه برابــر بــا  2/35اســت و مقــدار خطــا  ، 0/123رابطــه بیــن ســن و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره
کیــش از نظــر آمــاری معنــادار نیســت .میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای متغیــر وضــع تأهــل ،نشــان
میدهــد افــراد بــی همســر بعلــت طــاق و فــوت همســر ،نســبت مجردهــا و افــراد دارای همســر تمایــل
بیشــتری بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد .بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا  4/3اســت
و مقــدار خطــا  ،0/039رابطــه بیــن وضعیــت تأهــل و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر
آمــاری معنــادار اســت .مجــذور اتــا نشــان میدهــد کــه ایــن متغیــر ده درصــد ،قصــد مانــدن در جزیــره
کیــش را تبییــن میکنــد.

خانوارهــای گروهــی ،عمدت ـاً بصــورت خانههــای کارگــری ،کمپهــا و ...بطــور متوســط تمایــل کمتــری

نســبت بــه خانوارهــای معمولــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش داشــتهاند .ایــن نشــان دهنــده
آن اســت کــه افــرادی کــه بــا خانــواده بــه کیــش مهاجــرت میکننــد ،بیشــتر مهاجرتشــان دائمــی
اســت و بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا  3/8اســت و مقــدار خطــا  ،0/05رابطــه بیــن نــوع خانــوار
و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر آمــاری معنــادار اســت .قصــد ســکونت دائــم در جزیــره
کیــش بــر حســب متغیــر قومیــت ،نشــان میدهــد کــه تمایــل بــه ســکونت دائــم در جزیــره بیــن
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عربهــا و بندریهــا نســبت بــه ســایر اقــوام بیشــتر اســت .بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا 3/31
اســت و مقــدار خطــا  ،0/03رابطــه بیــن متغیــر قومیــت و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از
نظــر آمــاری معنــادار اســت.
قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش بــر حســب متغیــر مــدرک تحصیلــی نشــان میدهــد ،کــه
تمایــل بــه ســکونت دائــم در جزیــره بــر حســب ســواد ،الگــوی آمــاری مشــخصی نــدارد و رابطــه ایــن
متغیــر بــا متغیــر وابســته از نظــر آمــاری معنــادار نیســت .همچنیــن میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــر
حســب وضــع اقامــت ،نشــان میدهــد کــه افــراد بومــی و مهاجــران دائمــی ،تمایــل بیشــتری بــرای
ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت .میانگیــن نمــرات
پاســخگویان بــر حســب میــزان رضایــت از اقامــت در جزیــره کیــش ،نشــان میدهــد کــه بطــور کلــی
ســطح رضایــت منــدی از ســکونت در جزیــره کیــش بســیار بــاال اســت .ضریــب اتــا هــم رابطــه نســبتا
قــوی بیــن رضایــت از ســکونت و قصــد اقامــت در جزیــره را نشــان میدهــد و بــا توجــه بــه مقــدار F
برابــر  33/3درصــد و ضریــب خطــای برابــر  ،0/001ایــن رابطــه از نظــر آمــاری قــوی و معنــادار اســت.
میانگیــن نمــره قصــد ســکونت دائــم در جزیــره بــر حســب دالیــل مهاجــرت ،نشــان میدهــد کــه
افــرادی کــه بــرای ســرمایه گــذاری و تجــارت بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،کمتریــن میــل را بــرای
ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد و افــرادی کــه بــه دلیــل زندگــی در محیــط بهتــر و انتقــال
شــغلی بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،بیشــترین تمایــل را بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد
و بــا توجــه بــه مقــدار  Fبرابــر  16/2درصــد و ضریــب خطــای برابــر  ،0/0001ایــن رابطــه از نظــر
آمــاری نســبتاً قــوی و معنــادار اســت .همچنیــن مهاجــران در حــال رفــت و آمــد (مهاجــران آونگــی)

تمایــل کمتــر نســبت مهاجــران غیــر آونگــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد ،البتــه رابطــه
ایــن متغیــر بــا قصــد ســکونت دائــم از نظــر آمــاری معنــادار نیســت.

113

قصد سکونت و تعیین کننده های آن در بین ساکنان جزیره کیش

جدول  .9میانگین منرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(جمعیتی – مهاجرتی) با
متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)

15- 29
30- 60
60+

)(Max:٥ ، Min;١
3/02
3/25
3/0
3/2
3/7
2/89
3/1
3/6
3/4
3/3
2/8
3/08
3
2/7
3/ 0
3/86
3/0
3/ 1
3
3/43
3/3
3/ 2
2/9
3/2
3/24
3
4
3/ 7
2/6
3/6
1/8
2/ 7
2/9
2/9
3/5
2/9
3/2
2/ 5
2/84
2/7
3/ 3
3/4
3/5

F

Sig.

0/08

0/06

3/09

0/079

0/096

0/09

2/35

0/126

0/10

0/10

4/3

0/039

0/089

0/08

3/8

0/05

0/17

0/30

3/31

0/03

0/12

0/16

2/2

0/14

0/36

0/128

54

0/0001

0/29

0/08

33/3

0/001

0/094

0/009

2/6

0/10

0/22

0/05

16/2

0/0001
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جدول  .10میانگین نمرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(جمعیتی –
مهاجرتی) با متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)
F

Sig.

) (Max:٥ ، Min;١
2/2
2/6
3/4

0/213

0/045

3/4

0/048

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

0/208

0/043

1/42

0/125

2/2
3/2
2/7
3/7
2/5
3/2
2/8
3/05
3/1

0/183

0/033

2/78

0/003

3/7
2/5

جــدول شــماره  ،10میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــر حســب متغیرهــای مســتقل(اقتصادی) و رابطــه
آنهــا را بــا متغیــر وابســته (میــل بــه مانــدن دائــم در جزیــره کیــش) نشــان می¬دهــد .نمــره قصــد
ســکونت بــر حســب وضــع شــغلی بیــن کارفرمایــان و شــاغلین بخــش دولتــی بســیار پائیــن اســت ،امــا
بیــن شــاغالن بخــش خصوصــی و بیــکاران بیشــتر اســت و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت.
نیــز نمــره قصــد ســکونت بــر حســب نــوع شــغل ،تقریبـاً نتایجــی شــبیه وضــع شــغلی دارد .همچنانکــه
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مالحظــه میشــود بازنشســتهها ،خانــه داران ،دانشــجویان ،کارگــران ماهــر و مشــاغل مدیریتــی تمایــل
بیشــتری نســبت بــه کارفرمایــان و ســرمایه گــذاران و پزشــکان و پرســتاران بــرای ســکونت دائــم در

جزیــره کیــش دارنــد .بــا توجــه اینکــه عمومـاً در پیمایشهــای اجتماعــی ،افــراد از بیــان درآمــد واقعــی
خــود طفــره میرونــد ،لــذا بجــای ســوال از ســطح درآمــد ،از ســوال رضایــت از درآمــد اســتفاده شــده
اســت .همچنانکــه مالحظــه میشــود ،بیــن رضایــت از درآمــد و قصــد ســکونت ،رابطــه آمــاری بــا
ضریــب اطمینــان  99/9درصــد معنــادار اســت.
جــدول شــماره  ،11رابطــه بیــن متغیرهــای اجتماعــی و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش را نشــان
میدهــد ،همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،بیــن دو متغیــر اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از محــل
ســکونت و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش ،ضریــب اتــا و مقــدار  Fبــاال اســت .ایــن بــدان
معنــا اســت کــه اعتمــاد اجتماعــی بعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی ســرمایه اجتماعــی و رضایــت
ســکونتگاهی از اساســیترین تعییــن کنندههــای اجتماعــی قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش
اســت .میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــه ســطوح اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از محلــه مســکونی ،نشــان

میدهــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از ســکونت در جزیــره کیــش نســبتاً بــاال اســت.
همچنیــن میانگیــن نمــرات بیتوجهــی بــه دیــن در جزیــره کیــش پائیــن اســت .بــا توجــه بــه مقــدار
 Fکــه برابــر  13/15و ســطح معنــاداری  99/9درصــد اســت ،رابطــه ایــن دو متغیــر معنــادار اســت.
جدول  .11میانگین نمرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(اجتماعی)
با متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)
متغیر

خیلی
کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی
زیاد

اتا

مجذور اتا

F

Sig.

اعتماد اجتماعی

3

3

3/01

3/6

3/7

0/127

0/016

3/12

0/05

رضایت از محله
مسکونی

2/7

2/9

2/96

3/3

3/6

0/2

0/41

13/15

0/001

نا امنی

3

3/1

3/2

2/4

2/5

0/125

0/016

0/23

0/63

سرقت

3/5

3/3

3/1

3

2/9

0/086

0/007

0/004

0/94

بیکاری

3

3/2

3

3/05

3/1

0/053

0/003

0/084

0/77

بی بند و باری

3

3/3

3

3

2/5

0/004

0/95

0/212

0/95

طالق

3/2

3

3/1

3

2/5

0/20

0/4

1/97

0/16

بی توجهی به دین

3/3

3/5

3/2

2/8

2/6

0/2

0/41

13/15

0/001
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بحث و نتیجهگیری

از اوایــل دهــه  1370جمعیــت کیــش رشــد پرشــتابی بــه خــود گرفتــه ،بطوریکــه طــی چهــار دهــه

گذشــته شــاهد رشــد چنــد برابــری جمعیــت در جزیــره کیــش هســتیم ،ایــن رشــد جمعیتــی عمدتـاً
ناشــی از مهاجرتهــای کاری و اقتصــادی بهواســطه دور جدیــد ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی
در کیــش بــوده اســت .طــی دو دهــه گذشــته ،جزیــره کیــش بــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبههــای
تاریخــی ،گردشــگری ،تجــاری و دانشــگاهی از رشــد جمعیتــی فــوق العــاده باالئــی برخــوردار بــوده
اســت .آمارهــای سرشــماری در ســال  1395نشــان داده کــه طــی دوره  5ســاله  1390-1395تعــداد

جمعیــت کیــش از  ۲۴۸۱۹نفــر در ســال  1390بــه  39853نفــر در ســال  1395رســیده اســت .یعنــی
در یــک دوره  5ســاله نزدیــک بــه  15هــزار نفــر ،جمعیــت شــهر کیــش عمدتـاً در اثــر عامــل مهاجــرت
افزایــش یافتــه اســت.
در اثــر مهاجرتهــای بیرویــه و کنتــرل نشــده ،بافــت جمعیتــی کیــش بهعنــوان یــک منطقــه بــزرگ
آزاد تجــاری  -صنعتــی در کشــور کــه از اهمیــت اســتراتژیک منطقـهای برخــوردار اســت ،بهتدریــج در
حــال تبدیلشــدن بــه یــک شــهر پــر جمعیــت بــا ســاختاری ناهمگــون ،نامتجانــس و ناپایــدار اســت.
ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش پرداختــه اســت و از مــدل فولــر
و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده شــده اســت .روش تحقیــق پیمایــش ،حجــم نمونــه
 498نفــر و روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای اســت .یافتههــا ،نشــان میدهنــد کــه دالیــل
عمــده مهاجــرت بــه کیــش بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از :کار(36/7درصــد) ،زندگــی در محیــط
بهتر(18/2درصــد) ،پیوســتن بــه اعضــاء خانواده(16/4درصــد).
بطــور کلــی از نظــر جغرافیایــی دو الگــوی مهاجرتــی بــه جزیــره کیــش قابــل تشــخیص اســت ،اول
مهاجرتهــای درون منطقــهای کــه عمدتــاَ از خــود اســتان هرمــزگان و اســتانهای همســایه اســتان

هرمــزگان و عمدت ـاً از شهرســتانهای مینــاب ،بشــاگرد ،قلعــه گنــج ،ایرانشــهر ،بندرلنگــه ،بندرعبــاس و
ســراوان ایــن گونــه مهاجرتهــا صــورت میگیــرد و الگــوی دوم مهاجــرت از اســتانهای برخــوردار چــون
تهــران ،فــارس ،اصفهــان و خراســان رضــوی و از شهرســتانهای تهــران ،شــیراز ،مشــهد ،اصفهــان اســت.

البتــه گونــه شناســی مهاجــران در ایــن دو الگــوی مهاجرتــی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت کــه در مباحــث
بعــدی بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد .ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه عامــل اصلــی مهاجرتهــای
منطقــهای ،جســتجوی کار اســت و عامــل مهاجرتهــای بــرون منطقــهای زندگــی در محیــط بهتــر و
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ســرمایه گــذاری و کســب و کار اســت.
فرصتهــای شــغلی( 27/3درصــد) ،امنیــت و آرامــش( 16/1درصــد) و جاذبههــای تفریحــی( 16درصــد)
مهمتریــن جاذبههــای مهاجرتــی ،و در مقابــل درآمــد پاییــن( 41/5درصــد) ،آبوهــوای نامناســب
( 31/4درصــد) و کمبــود امکانــات ارتباطــی( 18/5درصــد) مهمتریــن دافعههــای مهاجرتــی جزیــره
کیــش بودهانــد.
توزیــع درصــدی و تجمعــی میــزان رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در جزیــره کیــش ،در بیــن
پاســخگویان نشــان داد 10/6 ،درصــد از کل مهاجــران ،از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش
اظهــار نارضایتــی نمودهانــد 15/2 ،درصــد اشــاره داشــتهاند کــه تــا حــدودی از مهاجــرت و ســکونت
خــود در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد 73/3 ،درصــد از مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در
جزیــره رضایــت داشــتهاند .بررســی توزیــع فراوانــی و درصــدی پاسـخها در مــورد قصــد مانــدن دائمــی
در کیــش نشــان میدهــد ،حــدود  32درصــد پاســخ گویــان قصــد ندارنــد بطــور دائمــی در کیــش
بماننــد .نزدیــک بــه  40درصــد هــم گفتهانــد کــه قصــد دارنــد بطــور دائمــی در جزیــره کیــش بماننــد،
 25درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــتهاند ،و  3/5درصــد اظهــار کردهانــد کــه فع ـ ً
ا تکلیــف خــود
را نمیداننــد.
بررســی روابــط آمــاری بیــن متغیرهــای اثــر گــذار بــر قصــد ســکونت در جزیــره کیــش ،نشــان میدهــد
کــه جنبههــای فراغتــی ،محیطــی ،اجتماعــی و امنیتــی کیــش در مقایســه بــا جنبههــای اقتصــادی
کیــش ،در میــل بــه مانــدن در جزیــره کیــش مؤثرتــر اســت .بطوریکــه کارمنــدان ،بازنشســتهها ،زنــان
خانــهدار ،کارگــران ماهــر بیشــتر از ســایر گروههــای شــغلی میــل داشــتهاند ،بطــور دائــم در کیــش
بماننــد .امــا در مقابــل ،کارفرمایــان ،ســرمایهگذاران و متخصصــان کمتریــن میــل را بــرای ســکونت
دائمــی در جزیــره داشــتهاند .همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش،
بــا میــل بــه ســکونت دائمــی مثبــت و معنــادار شــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی
مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفـهای ،تصویــر امیدوارکننــدهای از کیفیــت نیــروی انســانی در
جزیــره کیــش نمیدهــد.
از آنجــا کــه در عــرف بیــن المللــی ،مناطــق آزاد بیشــتر کارکــرد اقتصــادی و تجــاری آن هــم در ســطح
بیــن المللــی دارنــد ،ایــن پدیــده هشــدار دهنــده اســت کــه چــرا در بیــن ایــن گروههــا (ســرمایه
گــذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان) میــل زیــادی بــرای خــروج از جزیــره کیــش وجــود دارد .این مســئله
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میتوانــد ،بــرای توســعه اقتصــادی و گردشــگری کیــش چالــش برانگیــز باشــد ،لــذا اتخــاد سیاســتهای
مناســب بــرای حفــظ و جــذب کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران و متخصصــان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر
اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،اهــداف اصلــی دولتهــا در تأســیس منطقــه آزاد جــذب کســبوکارها،
جــذب ســرمایه و ایجــاد اشــتغال ،تولیــد درآمــد ارز خارجــی ،جــذب ســرمایههای خارجــی ،انتقــال
تکنولــوژی و تحــول دانــش 1اســت .تحقــق ایــن گونــه اهــداف ،مســتلزم نیــروی انســانی متخصــص و
کارآمــد اســت ،در صورتــی کــه رونــد ســکناگزینی جمعیــت در جزیــره کیــش ،حاکــی از شــکلگیری
چنیــن ترکیبــی از نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نیســت .اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای کنتــرل
ترکیــب جمعیتــی مهاجــران واردشــونده بــه جزیــره کیــش ،از ضروریــات کیفــی ســازی ســرمایه انســانی
جزیــره کیــش اســت ،بطوریکــه از ورود بــی رویــه افــراد بــا ســرمایه انســانی ضعیــف جلوگیــری شــود
و زمینــه بــرای ورود و اســکان افــراد بــا ســرمایه انســانی بــاال از جملــه کارآفرینــان ،متخصصــان،
ســرمایهگذاران فراهــم شــود ،ایــن سیاســت در بلنــد مــدت میتوانــد بعنــوان یکــی از موتورهــای
اصلــی تحــرک و رشــد اقتصــادی جزیــره کیــش محســوب شــود.
منابع:
 امیــن زاده گوهــری ،بتــول( ،)1390ســنجش میــزان تمایــل بــه اقامــت در شــهر تهــران در بیــندانشــجویان شهرســتانی متأهــل و مجــرد شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی شــناخت
عوامــل جمعیتــی و اجتماعــی مؤثــر بــر آن .پایــان نامــهی کارشناســی ارشــد ،رشــتهی جمعیــت
شناســی ،دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی(ره).
 پوراحمــد ،ســیف الدینــی ،فرانــک ،پرنــون ،زیبــا ( .)1390بررســی اثــر مهاجــرت بــر تغییــر کاربــریاراضــی شــهر اسالمشــهر .علمی-پژوهشــی معمــاری و شهرســازی آرمــان شــهر.61-49 ,)6(4 ,
 جاللیــان ،حمیــد و محمــدی یگانــه ،بهــروز( .)1386تحلیــل عوامــل جغرافیایــی موثــر در مهاجرتهایروســتایی شهرســتان زنجــان از ســال  1355تــا  ،1375فصلنامه پژوهشهــای جغرافیایی،شــماره.61
 شــولتز ،کریســتیان نوربــری .)1984( ،مفهــوم ســكونت :بــه ســوی معمــاری تمثيلــي ،ترجمــه¬یمحمــود اميــر یاراحمــدي ،تهــران :آگاه
 طاهرخانــي ( .)1381بازشناســی عوامــل مؤثــر در مهاجرتهــای روســتا -شــهری بــا تأکیــد بــر مهاجــرتجوانــان روســتایی اســتان قزویــن ،مجلــه مــدرس علــوم انســاني ،شــماره .25
1- www.invest.gov.tr
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چکیده

خانــواده بــدون شــک اصلیتریــن نهــاد درجامعــه بــه شــمار میآیــد کــه چــه درگذشــته و چــه در جامعــه امــروزی
کارکردهــای مهمــی را داراســت ،لــذا انعــکاس تغییــر در خانــواده آنقــدر مهــم اســت کــه میتوانــد بــه کل جامعــه تعمیــم
یابــد .بــه دلیــل اهمیــت تحــوالت جمعیتــی ایــران در چهــار ده ـه اخیــر ،موضــوع محــوری ایــن مقالــه مسالهشناســی
تحــول خانــواده بــا اســتفاده از بررســی آمــار وقایــع حیاتــی والدت ،ازدواج و طــاق موجــود در آرشــیو ســازمان ثبــت
احــوال کشوراســت .در ایــن مقالــه از روش اســنادی و تحلیــل ثانوی ـه بــه بررســی چهــار دوره 10ســاله والدت ،ازدواج و
طــاق پرداختــه شــده اســت .در نتیجــه بررســی کلــی شــاخصهای جمعیتــی والدت ،ازدواج و طــاق نشــان داد کــه
خانــواده ایرانــی طــی  40ســال تغییراساســی را تجربــه کــرده اســت .رشــد منفــی والدت و کاهش رشــد ازدواج درمقایســه
بــا رشــد چنــد برابــری طــاق را میتــوان نشــانههای جمعیتــی دانســت کــه ایــران را در مرحلــه دوم گــذار جمعیتــی
قــرار داده اســت .از طرفــی تشــدید روابــط اجتماعــی بــدون مــرز در قالــب شــبکههای گســترده ارتباطــی موجــب تحــول
در نگرشــها ،ارزشــها و چارچوبهــای زندگــی ســنتی شــده اســت .بویــژه دگرگونــی هویــت زنــان بــه عنــوان یــک عضــو
موثــر در زاد و ولــد ،تحــت تاثیــر جهانــی شــدن ،توانســت نقشــی تاثیــر گــذار در تحــول خانــواده را رقــم زنــد.
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مقدمه:
اولیــن هســته زندگــی بشــر از خانــواده آغــاز میگــردد ،تغییــرات زیــادی در شــکل خانــواده رخ داده
اســت کــه رســیدن بــه یــک تعریــف واحــد بــه نظــر بینتیجــه میرســد .از آنجــا کــه «مفهــوم خانــواده
زیــر بنــای اولیــه جامعهشناسیاســت» (گیلــز 1)2003،انعــکاس تغییــر درســاختار خانــواده آنقــدر
مهــم اســت کــه میتوانــد بــه کل جامعــه تعمیــم یابــد .تــاش بــرای فهــم تغییــر و پویایــی نظامهــای
اجتماعــی از جملــه نهــاد خانــواده ،همــواره مطلــوب نظــر جامعــه شناســان بــوده و پیوســته درکانــون
توجــه آنهــا قــرار داشــته اســت .تغییــرات ارزشــی در خانــواده برجامعــه تاثیــر میگــذارد و تحــوالت
جامعــه نیــز در مناســبات خانوادگــی موثــر خواهــد بــود .آنتونیگیدنــز 2معتقــد اســت »:در میــان
تغییراتــی کــه ایــن روزهــا در جریــان اســت ،اهمیــت هیــچ کــدام بــه انــدازه اتفاقاتــی نیســت کــه در
زندگــی شــخصی ،در روابــط جنســی ،حیــات عاطفــی ،ازدواج و خانــواده در حــال وقــوع اســت .بســیاری
از اندیشــمندان و صاحبنظــران علــوم اجتماعــی بــر ایــن باورنــد کــه ترکیــب و همگرایــی فناوریهــای
نویــن ارتباطــی و تجدیــد ســاختار نظــام ســرمایهداری در دهههــای اخیر ســبب گشــایش مرحلــه تازهای
در جوامــع بشــری شــده اســت ،مرحل ـهای کــه بــا اصطالحاتــی نظیــر :جامعــه فراصنعتی(دانیلبــل)

3

پســت مدرنیزم(ژانبودریار)4گســتره همگانی(هابرمــاس )5جامعــه شبکهای(مانوئلکاســتلز )6و جامعــه
اطالعاتــی توصیــف و تبییــن شــده اســت .ورود بــه جامعــه اطالعاتــی ،همچــون مرحلــه گــذر از جامعــه
کشــاورزی بــه جامعــه صنعتــی ،تمامــی جنبههــای حیــات بشــری را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
عرصههــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی را بــا انبوهــی از فرصتهــا و چالشهــای اساســی
مواجــه ســاخته اســت و از ایــن روســت کــه مفهــوم جامعــه اطالعاتــی ،امــروزه بــه سرچشــمهای از
بحثهــا وگفتمانهــای فــراوان تبدیــل گردیــده اســت» (اســعدی .)60:،1387،تحــوالت خانــواده ،امــروز
بحثــی جهانــی اســت کــه در همــه جوامــع اتفــاق افتــاده اســت .منتهــا بســتر تغییــرات از کشــوری بــه
کشــوری دیگــر و از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر بســیار متفــاوت اســت .مــا امــروزه شــاهد رخدادهایــی
ماننــد افزایــش میانگیــن سـنازدواج ،افزایــش زنــان سرپرســت خانــوار ،افزایــش ســن بــاروری ،کاهــش
1- Gillies
2- Giddens
3- Daniel Bell
4- Jean Baudrillard
5- Habermas
6- Manuel castells
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فرزنــد آوری ،افزایــش تــک والــدی و خشــونت خانوادگــی ،تغییــر ســبک زندگــی ،کاهــش طــول زندگــی
مشــترک ،افزایــش طــاق در خانــواده مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر نشــان از تحــوالت و تغییــرات در
الگوهــای زندگــی خانــواده ایرانــی اســت» .البتــه ایــن تغییــرات ،پــس از جــذب و درونــی شــدن ،خــود
بــه عنــوان عامــل درونــی در تعامــل همســو و ناهمســو بــا نیروهــای همچنــان فعــال و شــاید بســیار
فعــال جهانیشــدن تغییــرات جدیــدی را ایجــاد میکننــد .پیداســت کــه تاریــخ معاصــر ایــران روایتگــر
تقــای یــک جامعــه ریشــهدار محلــی از یــک ســو بــرای مانــدن (تــداوم) و از ســوی دیگــر بــرای
مدرنشــدن (تغییــر) بــوده است»(ســرایی .)41:1385،شــناخت تحــوالت در حــوزه خانــواده مطمئنــا
در فهــم تحــوالت اجتماعــی کمــک کننــده خواهــد بــود .همانطــور کــه برنــاردز »1مطالعــه خانــواده را
مطالعــه خــود جامعــه مــی دانــد» (برنــاردز .)55:1390،لــذا ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا ضمــن رصــد
تغییــرات حاصلــه در مباحــث والدت ،ازدواج و طــاق ،بــه فهــم میــزان و چگونگــی تغییــر در خانــواده و
در نهایــت بــه شــناخت جامعــه ایرانــی نزدیــک گــردد.
پیشینه تجربی
بــا توجــه بــه اهمیــت نهــاد خانــواده تحقیقــات متعــددی بامحوریــت ســاختار خانــواده در ایــران و
سایرکشــورها انجــام شــده اســت کــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد .
 فروتــن( )1396بــا پژوهشــی بــا عنــوان رویکــرد اجتماعــی و جمعیــت شــناختی بــه مســائل خانــوادهمعاصــر بــا تاکیــد بــر ســقط جنیــن در ایــران ،بــه مهمتریــن مســائل خانــواده و برخــی از مهمتریــن
الگوهــا و تعیینکنندههــای مرتبــط بــا رویکــرد جامعــه (خانــواده) از طریــق بررســی ســقط جنیــن
پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه نزدیــک بــه دو پنجــم افــراد بررســی شــده بــه ســقط
جنیــن نگــرش مثبــت دارنــد ،در عیــن حــال ،ایــن الگــوی کلــی تحــت تاثیــر ســه دســته متغیــر
تعیینکننــده ،شــامل متغیرهــا و تعیینکنندههــای جمعیــت شــناختی پایــه ،ماننــد ســن ،جنــس،
و ضعیــت تاهــل ،محــل ســکونت ،بعــد ایــدهآل خانــواده و ســطح تحصیــات متغیرهــای مرتبــط بــا
مولفههــای مذهبــی ،دینــداری و متغیرهــای مرتبــط بــا نگرشهــای جنســیتی اســت.
 ملکــی ،ربیعــی ،شــکر بیگــی ،باالخانــی( )1394در بررســی فردیشــدن خانــواده در ایــران بــا تاکیــدبــر رونــد تغییــرات ســاختاری و کارکــردی خانواده-هــای ایرانــی از ســال  1393-1335مــورد بررســی
قــرار گرفت ـه اســت .یافت ـ ه هــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه تغییــرات جمعیــت شــناختی خانــواده
1- John bernards
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ایرانــی در راســتای فــردی شــدن هــر چــه بیشــتر عرصــه خانــواده ،رونــد مشــخصی دارد ،ایــن تغییــرات
در تمامــی  31اســتان کشــور مشــاهده شــده ،امــا شــدت و انــدازه تغییــرات در اســتانها بیــش از آنکــه
بــه تفاوتهــای فرهنگــی و جغرافیایــی مربــوط شــود ،تابــع ســطح توســعه اجتماعــی و اقتصــادی اســت.
 احمــدی ،قاســمی ،کاظمــی پــور( )1391بــه تبییــن مســاله نقــش گــذار جمعیتــی در تغییــراتجامعــه شــناختی خانــواده پرداختنــد کــه بــا اســتفاده از دادههــای ثانویــه همایــش جهانــی ارزشهــا
و صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل بــرای  50کشــور مــورد بررســی قرارگرفــت و نتیجــه آن شــد کــه
ســاختار خانــواده درکشــورها براســاس مراحــل گــذار جمعیتــی متفــاوت میباشــد.
 عباســی شــوازی و مــک دونالــد( )1386بــه بررســی پویایــی وتغییــرات خانــواده ایرانــی در قــرن 20بــه ویــژه بعــد از انقــاب اســامی پرداختــه کــه مطالعــه ایشــان گویــای آمیــزه پیچیــدهای از تغییــر و
تــداوم در درون نهــاد خانــواده اســت .براســاس ایــن مطالعــه ،نیروهــای ســاختی و ایــدهای هــر دو باهــم
بــر تغییــرات خانــواده تاثیــر زیــادی داشــته اســت و در کنــار آن نیروهــای سیاســی نیــز در تقویــت یــا
تحدیــد تغییــرات خانــواده نقــش اساســی ایفــا کردهانــد.
 ســرایی( )1385در تحقیقــی بــا هــدف بررســي تغییــرات خانــواده در بســتر گذارجمعیتــی بــه تغییــربرخــی از عناصــر خانــواده ماننــد اشــکال و ســاختار خانــواده ،ازدواج ،طــاق و رفتــار فرزنــدآوری اشــاره
میکنــد و جهانیشــدن را عامــل ایــن دگرگونــی میدانــد.
 تــورن ( )2003در مطالعـهای پیرامــون گــذار خانــواده از شــکل ســنتی بــه شــکلمدرن ،بــه نیروهــایموثــر در تغییــر و یــا حفــظ الگوهــای خانــواده پرداختــه اســت .نتیجــه آنکــه دو نــوع نیــروی متضــاد
در رابطــه بــا خانــواده عمــل میکننــد .عواملــی چــون مذهــب ،خانوادهگرایــی و موقعیــت سیاســی
کــه مانــع تغییــر میشــوند و در مقابــل آن عواملــی چــون تاثیــرات فرهنگجهانــی محــرک تغییــر
هســتند .در نتیجــه چهــره ایــن تغییــرات را میتــوان در پدیدههــای ازدواج ،طــاق ،بــاروری و صــورت
بندیهــای جدیــد خانــواده مشــاهده کــرد.
 هیرشــمن و میــن( )2002در مطالعــه تاثیــرات نوســازی بــر ســاختار خانــواده پــدر مکانــی در کشــورویتنــام ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه رغــم وجــود فراینــد نوســازی و شــیوع مشــاغل غیر کشــاورزی
و باالرفتــن ســن ازدواج ،الگــوی خانــواده تغییــر محسوســی نکــرده اســت ،یعنــی ســکونت بیــن نســلی
بــرای جوامــع مدرنیــزه شــده ،هنــوز کارکــرد خــود را حفــظ کــرده اســت.
تفــاوت پژوهــش حاضــر بــا ســایر پژوهشهــای معرفــی شــده را میتــوان اینگونــه خالصــه کــرد کــه:
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پیشــینههای مذکــور بصــورت کوتــاه بــه تحــوالت کلــی در کشــور و یــا مناطــق خاصــی از کشــور اشــاره
نمودنــد ،در حالــی کــه ایــن مطالعــه ســعی دارد تــا بــا بررســی همــه اســتانها بــه صــورت تفکیــک شــده
بــه صــورت دقیــق بــه تحلیــل جامــع آمارهــای والدت ،ازدواج و طــاق هــر اســتان بپــردازد و تفــاوت
رونــد تغییــرات را در اســتانهای مختلــف مــورد بررســی قراردهــد ،لــذا جایــگاه اســتانها بــه لحــاظ ثبــت
رونــد تغییــرات بــه وضــوح قابــل رصــد میباشــد .ایــن پژوهــش مطمئنــا تصویــر روش ـنتری از تغییــر
ســاختار خانــواده در اســتانهای کشــور و میــزان تغییــرات هرکــدام ارائــه خواهــد نمــود.

مبانی نظری:

در ایــن مقالــه ،تغییــر ســاختار خانــواده در ایــران بــا بررســی آمارهــای ثبــت شــده والدت ،ازدواج و
طــاق در ســازمان ثبــت احــوال کشــور مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت و تغییــرات حاصلــه در فراوانــی
واقعههــای مــورد بررســی براســاس دو دیــدگاه نظــری مــورد تحلیــل قرارگرفــت کــه در ذیــل بــه ایــن
دیدگاههــا پرداختــه شــد.
الف)دیدگاه کالسیک جمعیت شناختی

ب)دیدگاه جهانی شدن

الف) دیدگاه کالسیک جمعیت شناختی
بــا بررســی در میــان تحــوالت جامعــه ،همیشــه رابطــهای میــان تحــوالت جمعیتــی و تغییــرات
ســاختار جامعــه وجــود داشــته اســت .گویــی انعــکاس تحــوالت ذهــن جامعه(نگــرش مــردم) در عیــن
جامعه(ســاختار جمعیتــی) خــود را بــه نمایــش میگــذارد .تغییــرات ایجــاد شــده در گــذار جمعیتــی
اول ،زمینــه الزم را جهــت ظهــور گــذار جمعیتــی دوم فراهــم کــرد .کاهــش مــرگ ومیــر در گــذار
جمعیتــی اول باعــث تجدیــد نظــر در هنجارهــا شــد ،بــه طــوری کــه شــرایط الزم بــرای اســتفاده
از وســایل جلوگیــری از بــارداری و ....فراهــم شــد کــه بــه دنبــال آن تغییــرات جمعیــت شــناختی
در خانــواده اتفــاق افتــاد .موضــوع محــوری در گــذار جمعیتــی اول بــر مبنــای تغییــر در بــاروری و
مــرگ ومیــر اســتوار بــود ،امــا در نظریــه گذارجمعیتــیدوم کــه لســتاق از برجســتهترین پیشــگامان
آن محســوب میشــود ،اساســا معطــوف بــه صنعــت و ویژگیهــای خانــواده نویــن در دهههــای اخیــر
اســت و بــه همیــن ســبب»گذار خانــواده» نیــز تلقیشــده اســت .مطابــق ایــن نظریــه ،خانــواده و
پیوندهــای زناشــویی در دوره معاصــر ،بویــژه در جوامــع صنعتــی دســت خــوش تحــوالت بنیادیــن شــده
اســت .ایــن تغییــرات شــامل کاهــش تشــکیل خانــواده و ازدواج ،افزایــش زندگیهــای بــدون ازدواج،
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تاخیــر در ازدواج و فرزنــدآوری ،کاهــش والدت ،افزایــش موالیــد خــارج از ازدواج و افزایــش طــاق
اســت (هویــم ودورا .1)3:2008،ون دوکا نیزگــذار دوم جمعیتــی را ناظــر بــر تحــوالت بنیادیــن خانــواده
میدانــد کــه بیــش از هــر چیــز ریشــه در «فــرد گرایــی» دارد .در حالــی کــه در گذشــته دگرخواهــی
نقــش اصلــی را در زندگــی خانوادگــی ایفــا میکــرد (فروتــن .)1392،در جــدول ذیــل ،ویژگیهــای
جمعیــت شــناختی و اجتماعــی مرتبــط بــا گــذار اول و دوم در اروپــای غربــی آمــده اســت کــه لســتهاق
ونیلــز تفاوتهــای دو گــذار جمعیتــی را در زمینههــای ازدواج ،بــاروری و زمینههــای اجتماعــی بــا
یکدیگــر مقایســه کردهانــد.
عنوان
ازدواج

باروری

زمینه های
اجتماعی

گذار جمعیتی اول

گذار جمعیتی دوم

افزایش نسبت ازدواج کرده ها

کاهش نسبت ازدواج کرده ها

کاهش سن ازدواج

افزایش سن اولین ازدواج

کاهش طالق وافزایش ازدواج مجدد

افزایش طالق(طالق اوایل ازدواج)وکاهش
ازدواج مجدد

کاهش باروری زناشویی از طریق کاهش در سنین باالتر

کاهش بیشتر باروری از طریق تاخیر در ازدواج

پایین بودن سن فرزند آوری

افزایش سن فرزند آوری

کاهش باروری نامشروع

افزایش باروری خارج از ازدواج

کاهش بی فرزندی در بین زوجین

افزایش بی فرزندی در بین زوجین

اشتغال با هدف نیازهای اساسی مادی :درآمد خانه داری ،
سالمت ،تحصیل ،امنیت اجتماعی ،ارزش همبستگی اولیه

افزایش نیازهای سطح باالتر :استقالل فردی،
خود شکوفایی ،دموکراسی اجتماع محلی

افزایش عضویت سیاسی ،مدنی وشبکه های اجتماع
محور-تقویت همبستگی اجتماعی

دوری از شبکه های اجتماعی و مدنی محور،
تغییر سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام
اجتماعی

نظارت هنجاری شدید به وسیله دولت ،تکثر اجتماعی
وسیاسی

کم رنگ شدن دولت ،سرپیچی از قدرت و
اقتدار ،عدم تکثرگرایی سیاسی

تفکیک نقش های جنسیتی ،سیاست های مبتنی بر
خانواده

افزایش همانندی در نقش های جنسیتی،
استقالل اقتصادی زنان

تغییرات منظم دوره زندگی ،ازدواج محتاطانه و الگوی
واحد در خانواده

انعطاف در سازماندهی چرخه زندگی ،شیوه
های زندگی چند گانه ،آینده باز

منبع( :لستهاق ونیلز )331:2002،

1- Hoem&Dora
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ب) دیدگاه جهانیشدن
بــا گســترده شــدن روابــط اجتماعــی در جامعــه انســانی ،تغییراتــی در ارزشــها و نگــرش انســان بــه
زندگــی رخ داده کــه ســبک زندگــی متفاوتــی را موجــب شــده اســت .در ایــن مطالعــه دگرگونــی
نهــاد خانــواده مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و یکــی از تئوریهــای مهمــی کــه میتوانــد بــه درک و
تفســیر ایــن تحــول کمــک کنــد دیــدگاه جهانــی شــدن اســت ،زیــرا جهانیشــدن گســترش روالهــا و
روابــط و آگاهــی و ســازمان حیــات اجتماعــی جهانیاســت (گیدنــز .)766:1395،جهانیشــدن ،ندیــدن
تفاوتهــای جامعــ ه انســانی و رســیدن بــه یــک اشــتراک جهانیاســت (عبداللهــی .)1389،جهانــی
شــدن ســاختار خانــواده ،فراینــدی اجتماعــی اســت کــه در آن قیــد و بندهــای جغرافیایــی کــه بــر
روابــط اجتماعــی و فرهنگــی در گذشــته ســایه افکنــده بــود ،از بیــن مـیرود و مــردم بــه طــور فزاینــده
از کاهــش ایــن قیــد و بندهــا آگاه میشــوند (واتــرز« .)12:1379:افزایــش شــمار پیوندهــا و ارتباطــات
متقابلــی کــه فراتــر از دولتهــا (و در نتیجــه فراتــر از جوامــع) دامــن میگســتراند و نظــام جدیــد جهانــی
را میســازند .همانطــور کــه جهانیشــدن را فرآینــدی میداننــد کــه از طریــق آن حــوادث ،تصمیمــات
و فعالیتهــای یــک بخــش از جهــان میتوانــد نتایــج مهمــی بــرای افــراد و جوامــع در بخشــهای بســیار
دور کــره زمیــن در برداشــته باشــد» (اســکات .1)13:1993،گیدنــز معتقــد اســت جهانیشــدن متــرادف
بــا تشــدید روابطاجتماعــی اســت ،همــان روابطــی کــه موقعیتهــای مکانــی دور از هــم را چنــان بــه
هــم پیونــد میدهــد کــه هــر رویــداد محلــی تحــت تاثیــر رویدادهــای دیگــری کــه کیلومترهــا بــا
آن فاصلــه دارد ،شــکل میگیــرد و بالعکس(گیدنــز .)76:1377،یکــی از ایــن نهادهــا کــه میتــوان
گفــت ،مطمئنــا از فراینــد جهانیشــدن تاثیــر پذیرفتــه ،خانــواده اســت .تغییــر ارزشهــا در ســاختار
خانــواده بــا تاثیــر جهانیشــدن بوســیله شــبکههای ارتباطــی صــورت گرفتــه کــه یکــی از مظاهــر
برونــی آن را میتــوان در تغییــر ســاختار جمعیتــی خانــواده مشــاهده نمــود .یکــی از ویژگیهــای اصلــی
جهانیشــدن ارتباطــات متقابــل اســت ،امــا برخــاف وابســتگی متقابــل کــه بــر دو جانبــه بــودن تأکیــد
دارد ،جهانیشــدن امــکان وابســته شــدن را نیــز در نظــر مـیآورد (ویلیامــز . 2)1379،گیدنــز از طریــق
بــاز اندیشــی مفهــوم جهانیشــدن و تاکیــد بــر ارکان اصلــی مدرنیتــه اعــم از نظــام ســرمایهداری،
صنعتیشــدن ،قــدرت نظامــی و نظــارت و کنتــرل ،ایــن فراینــد را در راســتای پــروژه ناتمــام مدرنیتــه
مــورد تحلیــل قــرار میدهــد و از ایــن منظــر شــکلگیری و تکویــن فرآینــد جهانیشــدن را بــه گــذار
1- Scholte
2- williams
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کامــل از مدرنیتــه ،مشــروط و محــدود نمیگردانــد (عبدالهــی .)1389،از دیــدگاه گیدنــز ،جهانیشــدن
پدیــدهای اســت چنــد بعــدی ،کــه هــر یــک از ابعــاد جهانیشــدن موجــب شــده اســت کــه نــوع ،شــرایط
و ســطح زندگــی روزمــره انســان بــه طوراساســی متحــول شــود .در شــرایط جهانیشــدن ،ابعــادی در
شــرایط جدیــد پدیــدار شــده اســت کــه ســطح زندگــی روزمــره را تغییــر داده اســت .بــه طــور مثــال
زندگــی و هویــت زنــان در جامعــه جدیــد دچــار دگرگونــی اساســی گردیــده و از چارچوبهــای ســنتی
و بومــی محــض بــه درآمــده و امــکان حیــات موثــر را در ســطح وســیع تــری بدانهــا بخشــیده اســت.
ارتبــاط انســانها بــا فراتــر از مرزهــای محلــی وکنــش متقابــل آنهــا بــا پدیدههــای اجتماعــی کــه فراتــر
از مــکان و ســنتهای مــکان محورنــد ،امــکان نــوع جدیــدی از زندگــی روزمــره را بــه انهــا داده کــه ابعــاد
جهانــی دارنــد (گیدنــز .)1999،از آنجــا کــه نقــش زنــان بــه عنــوان یــک عضــو موثــر در ســاختار خانواده
همیشــه مــورد تاکیــد بــوده اســت ،لــذا دگرگونــی در هویــت زنــان میتوانــد بــه قــدری قدرتمنــد
باشــد کــه نــه تنهــا منجــر بــه تغییــر در خانــواده ،بلکــه انعــکاس ایــن دگرگونــی میتوانــد جامعــه
را نیــز دچــار تغییــر کنــد .از آنجــا کــه خانــواده دقیقتریــن و شــفافترین نهــاد اجتماعــی اســت کــه
حــوادث بــزرگ و تاریخــی جهــان را انعــکاس میدهــد ،بدرســتی بایــد گفــت ،خانــواده همپــای جامعــه
حرکــت میکنــد (لیبــی .)1393،ایــن همــان نکتــه حیاتــی اســت کــه میتوانــد تغییــرات جامعــه را بــه
دریچــه خانــواده متصــل کنــد .واحــد اصلــی جامعــه و همچنیــن منبــع اصلــی جامعــه پذیــری خانــواده
اســت .خانــواده نیــز تحــت تاثیــر جهانیســازی قــرار گرفتــه اســت ،اگــر چــه ایــن واقعیــت اســت کــه
فرایندهایــی ماننــد صنعتیشــدن و نوســازی برســاختار خانــواده درســالهای اولیــه تاثیرگذاشــته اســت،
جهانیســازی نتیجــه تعامــات مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی بیــن تودههاســت (کومــار .1)2012،بــا
تحــول در جامعــه ،خانــواده نیــز دچــار تحــول میشــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه اجتماعــات مختلــف بــه
درجــات مختلــف در معــرض تغییــر بودهانــد ،خانــواده نیــز در اجتماعــات مختلــف بایــد بــه درجــات
مختلــف تغییــر کــرده باشــد (ســرایی .)1385،دگرگونــی در خانــواده موجــب تحــول در مســیر زندگــی
و تجربــه زیســتی تکتــک انســانها شــده اســت .جهانیشــدن و تجــدد بــه دلیــل واســطههایی ،چــون
ســواد ،شهرنشــینی ،میــزان مســافرتهای خارجــی و تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی ،تحــول را در نهــاد
خانــواده پذیــرا میکننــد و در یــک تقابــل دیالکتیکــی بیــن ســنت و تجــدد ،الــزام اجتماعــی کاهــش
مییابــد ،درنتیجــه هنجارهــای ســنتی نیــز بــه شــدت تضعیــف میشــوند (علــی احمــدی وکریــم
1- komar
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ســرا .)1392،هاثــورن در خصــوص تاثیــر شهرنشــینی و تحصیــات بــر ســاختار خانــواده ،معتقــد اســت
کــه ایــن درســت اســت کــه در تمامــی جوامــع آگاهــی از کنتــرل موالیــد بــا شهرنشــینی ،تحصیــات
باالتــر از حــد متوســط و درآمــد بیشــتر از حــد متوســط ،ارتبــاط مســتقیم دارد .تحصیــات همچنیــن
برمتغیرهــای تبیینــی دیگــر نظیــر نگرشهــا نســبت بــه انــدازه خانــواده ،هزینههــا و منافــع فرزنــدان
تاثیــر قابــل توجهــی دارد (لوکاسومیــر . 1)17:1383،البتــه ایــن امــر در ایــران هــم میتوانــد مصــداق
داشــته باشــد ،زیــرا کــه عباســی شــوازی در نتایــج تحقیــق خــود آورده اســت کــه زوجهایــی کــه در
محیــط شــهر پــرورش یافتهانــد ،زنانــی کــه از ســطح باالتــر تحصیلــی برخوردارنــد و زنانــی کــه در
ســنین باالتــر ازدواج میکننــد ،تعــداد فرزنــدان کمتــری دارنــد (عباســی شــوازی .)62:1384،خانــواده
بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی در فرآینــد جهانیشــدن دچــار تناقضــات روز افــزون میشــود
(ترنــر . 2)294:1381،گرنســهایم ،معتقــد اســت خانــواده در دنیــای امــروز بــا چنــان تحــول عظیمــی
روبــرو شــده اســت کــه بســیاری از نظریههــای دهههــای گذشــته را بیفایــده و بیاثــر ســاخته اســت
(گرنســهایم  .)2013،همانطــور کــه در مباحــث فــوق مطــرح شــد ،جهانیشــدن میتوانــد یکــی از
عواملــی باشــد کــه منجــر بــه تغییــر نقــش در خانــواده ســنتی و تبدیــل آن بــه خانــواده مــدرن شــده
اســت کــه تغییــر ماهیــت خانــواده در دنیــای مــدرن بــه دنبــال خــود آســیبهایی را در پیداشــت کــه
بــرای مقابلــه درســت بــا آنهــا بایــد تغییــرات خانــواده بــه طــور دقیــق بازشناســی و مســالهیابی شــود
تــا در سیاســت گذاریهــا تصمیــم ســازی درســت صــورت پذیــرد.
الف) روش تحقیق و دادها:

در این مطالعه بر حسب ضرورت از روشهای زیر استفاده شده است:
 -1روش مطالعــه اســنادی :گذشــته از منابــع و متــون نظــری اســتفاده شــده ،دادههــای والدت ،ازدواج
و طــاق از ســندهای آمــاری آرشــیو شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور و در برخــی مــوارد از آمــار
نامههــای مرکــز آمــار ایــران اســتخراج شــده اســت.
 -2از تحلیــل ثانویــه آمارهــا بهــره گرفتــه شــد .آمارهــای آرشــیوی در ســازمان ثبــت احــوال کشــور
تحلیــل شــدند .جامعــه آمــاری ایــن مقالــه ،کل کشــور انتخــاب شــده اســت تــا جامعیــت و قابلیــت
تعمیــم پذیــری باالتــری داشــته باشــد .در ایــن مقالــه بــازه زمانــی  40ســاله در قالــب  4دوره ده ســاله
1- Lucas &Mir
2- Turner
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انتخــاب شــد ،تــا عــاوه بــر امــکان مقایســه درســت تغییــرات ایجــاد شــده در یــک بــازه زمانــی معقــول،
قابــل بررســی باشــد .دادههــا از ســال  1355انتخــاب شــد تــا احتمــال کــم ثبتــی درثبــت رویدادهــای
والدت ،ازدواج و طــاق بــه حداقــل برســد .در پایــان ،دلیــل انتخــاب ســه واقعــه (والدت ،ازدواج و طالق)
در بررســی تحــوالت خانــواده آن بــوده اســت کــه نویســندگان ،معتقــد بودنــد کــه ایــن ســه رویــداد
جمعیتــی یــک جامعــه ،میتواننــد انعکاســی از ذهنیــت نهــان مــردم همــان جامعــه باشــند.

یافته ها

در ایــن مجــال ،یافتههــای حاصــل از بررســی آمارهــای والدت ،ازدواج و طــاق در اســتانهای کشــور
در ســه مبحــث ارائــه میگــردد .زاد و ولــد یــا تولــد یــک واقعــه جمعیتشناسیاســت و از نخســتین
عوامــل حرکتهــای جمعیــت اســت .از ایــن رو ،سیاســتهای جمعیتــی در دنیــا بــه طــور عمــده حــول
محــور کاهــش یــا افزایــش بــاروری اعمــال میشــود .در جــدول شــماره  ،1درصــد تغییــرات  40ســاله
والدت کشــور از ســال  1355تــا ســال 1395نشــان داده شــده اســت .همانطورکــه در نمــودار آمــده
اســت ،طــی ایــن  40ســال نوســانات محسوســی در ثبــت والدت رخ داده اســت.
 لودججدجبررسی درصد تغییر والدت در کشور از سال 1355-1395
سالهای مورد مقایسه

درصد تغییرنسبت به10سال قبل

65-55

61.2

75-65

-47.4

85-75

5.6

95-85

21.9

٢٢٥٦٩٧١

١١٨٧٩٠٣

١٥٢٨٠٥٣

١٣٩٩٩٧٧

١٢٥٣٩١٢

٩٥

٨٥

٧٥

٦٥

٥٥

نمودار  :1روند فراوانی ثبت والدت در کشور از سال 55-95
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در ســال  1355تعــداد  1399977واقعــه والدت در کشــور ثبــت شــده کــه در ســال  1365ثبــت ایــن
واقعــه حــدود  61.2درصــد رشــد داشــته و بــه عــدد 2256971رســید .در دهــه دوم مــورد بررســی،
میــزان والدت هــای ثبــت شــده در ســال  1375حــدود  47درصــد کاهــش یافتــه و بــه 1187903
میرســد .بــا کاهــش چشــمگیر والدت در دهــه ســوم ،ایــن کاهــش بــا افزایــش  5.6درصــدی نســبت
بــه ســال  1375نمــودار ثبــت والدت را از مســیر سراشــیبی خــارج نمــوده و در دهــه چهــارم بــا شــیب
مالیــم ،والدتهــا حــدود  22درصــد نســبت بــه ده ســال قبــل ،رونــد صعــودی را نشــان میدهــد.
یافتههــای کلــی بررســی فراوانــی ثبــت والدت در میــان اســتانها در  4دهــه مذکــور ،نشــان داد کــه
 10 :اســتان اول بــه لحــاظ فراوانــی حــدود  60درصــد از والدتهــای کل کشــور را شــامل میشــوند
و  10اســتان آخــر بــه لحــاظ ثبــت والدت در کشــور ،تنهــا حــدود  12تــا  13درصــد از موالیــد کل
کشــور را ثبــت نمودنــد .اســتان تهــران و خراســان رضــوی دو اســتانی هســتند کــه باالتریــن میــزان
ثبــت والدت کشــور را در  40ســال مــورد بررســی داشــتند و اســتانهای خراســان جنوبــی وخراســان
شــمالی ،اســتانهایی هســتند کــه کمتریــن والدت را طــی بــازه مذکــور ثبــت کردهانــد .در  4دهــه
مــورد بررســی ،اســتانهایی کــه بیشــترین نوســان ،درثبــت والدت داشــتند ،بــه ترتیــب عبارتنــد
از :سیســتان وبلوچســتان ،قــم ،آذربایجــان غربــی و ایــام و کمتریــن نوســان در ثبــت والدت از آن
اســتان آذربایجــان شــرقی بــوده اســت .در جــداول ذیــل اســتانها براســاس بیشــترین ثبــت والدت در
ســال 1355بــه 4گــروه دســته بنــدی شــدند ،تــا بتــوان تغییــرات ایجــاد شــده در  4دوره ده ســاله
را در هــر اســتان دقیــق تــر رصــد نمــود.
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گــروه اول شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین ثبــت والدت را در ســال  1355داشــتند .در گــروه
اول در میــان اســتانهای بــا ثبــت والدت بــاال ،اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت والدت قــرار داشــته
اســت .اســتانهای تهــران ،آذربایجــان شــرقی ،خوزســتان و فــارس ،جــز در دهــه دوم مــورد بررســی،
همیشــه رونــد مثبتــی در ثبــت والدت داشــتند .اســتان گیــان جــز در دهــه اول ،بقیــه ســالهای مــورد
بررســی رونــد منفــی در ثبــت والدت را نشــان می-دهــد .همیــن امــر مهمتریــن دلیــل در قــرار گرفتــن
ایــن اســتان در رتبــه آخــر فراوانــی در ثبــت والدت اســت.
 لودججدج گروه اول بررسی تغییرات والدت
ردیف

استانها

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

1

تهران

175805

298495

69.8

298495

161947

-45.7

161947

190455

17.6

190455

202925

6.5

2

خراسان رضوی

135077

245791

82.0

245791

121528

-50.6

121528

111872

-7.9

111872

148500

32.7

3

آذربايجان شرقي

107369

129010

20.2

129010

56858

-55.9

56858

62689

10.3

62689

69731

11.2

4

خوزستان

91363

147096

61.0

147096

83047

-43.5

83047

90857

9.4

90857

113953

25.4

5

فارس

85386

153959

3/80

153959

72705

-52.8

72705

74698

2.7

74698

87359

16.9

6

اصفهان

84308

133959

9/58

133959

59574

-55.5

59574

66630

11.8

66630

83810

25.8

7

مازندران

65774

93434

1/42

93434

43860

-53.1

43860

41627

-5.1

41627

45292

8.8

8

گیالن

60366

78829

6/30

78829

36407

-53.8

36407

31382

-13.8

31382

30061

-4.2
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درگــروه دوم مربــوط بــه اســتانهایی اســت کــه بــه لحــاظ فراوانــی ثبــت والدت در ســال  1355در
جایــگاه بعــدی قــرار میگیرنــد .در میــان اســتانهای گــروه دوم ،تنهــا اســتان کرمــان اســت کــه جــز در
دهــه دوم ،در ســه دهــه دیگــر رونــد افزایشــی در ثبــت والدت دارد .اســتان کرمانشــاه هــم تنهــا اســتانی
اســت کــه جــز در دهــه اول ،بقیــه ســالهای مــورد بررســی ،رونــد کاهشــی والدت ،تــداوم داشــته اســت.
 لودججدج گروه دوم بررسی تغییرات والدت
ردیف

استانها

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

9

كرمان

52202

81798

56.7

81798

48029

-41.3

48029

52515

9.3

52515

63316

20.6

10

آذربايجان غربي

50708

91537

80.5

91537

75366

-17.7

75366

57872

-23.2

57872

67429

16.5

11

كرمانشاه

48614

63189

30.0

63189

40856

-35.3

40856

35089

-14.1

35089

34461

-1.8

12

لرستان

46854

69135

47.6

69135

37006

-46.5

37006

33284

-10.1

33284

36585

9.9

13

همدان

42027

66869

59.1

66869

31679

-52.6

31679

27901

-11.9

27901

33195

19.0

14

اردبيل

40755

55477

36.1

55477

23079

-58.4

23079

21563

-6.6

21563

24747

14.8

15

كردستان

34551

58962

70.7

58962

29316

-50.3

29316

25671

-12.4

25671

30075

17.2

16

گلستان

33671

55670

65.3

55670

35085

-37.0

35085

33662

-4.1

33662

41493

23.3
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در گــروه ســوم نیــز سیســتان وبلوچســتان ،قزویــن ،هرمــزگان ،یــزد و اســتان بوشــهر اســتانهایی هســتند
کــه جــز دهــه دوم ،در مابقــی ســالهای مــورد بررســی رونــد ثبــت والدتشــان مثبــت بــوده اســت و
گــروه چهــارم شــامل اســتانهایی اســت کــه کمتریــن میــزان ثبــت والدت را درســال  1355داشــتند .در
ایــن بیــن خراســان شــمالی ،خراســان جنوبــی و اســتان البــرز اســتانهایی هســتند کــه در ســال 1355
وجــود نداشــتند ،لــذا فاقــد فراوانــی در ثبــت والدت بصــورت مجــزا بــوده و والدتهایشــان در اســتانهای
همجــوار ثبــت میشــده اســت .از مابقــی اســتانها ،اســتانهای قــم ،ایــام و ســمنان جــز در دهــه دوم،
رونــد ثبــت والدت شــان افزایشــی بــوده اســت.
 لودججدج گروه سوم بررسی تغییرات والدت
ردیف

استانها
سيستان و بلوچستان
مركزي

19

زنجان

28828

37808

31.2

37808

18018

-52.3

18018

17067

-5.3

17067

20534

20.3

20

قزوين

24600

36178

47.1

36178

17424

-51.8

17424

19007

9.1

19007

21479

13.0

21

هرمزگان

22485

45971

104.5

45971

29580

-35.7

29580

30474

3.0

30474

42900

40.8

21898

33951

55.0

33951

18935

-44.2

18935

17952

-5.2

17952

21388

19.1

23

يزد

18168

29003

59.6

29003

12555

-56.7

12555

17904

42.6

17904

25479

42.3

24

بوشهر

17522

30087

71.7

30087

13897

-53.8

13897

17807

28.1

17807

22832

28.2

22

و بختیاری

18

29465

44073

49.6

44073

20871

-52.6

20871

19988

-4.2

19988

21946

9.8

چهار محال

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

17

33329

88204

164.6

88204

53150

-39.7

53150

74643

40.4

74643

96918

29.8
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 لودججدجگروه چهارم بررسی تغییرات والدت

ردیف

استانها

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

25

كهكيلويه و بويراحمد

14423

26150

81.3

26150

13754

-47.4

13754

13682

-0.5

13682

16312

19.2

26

قم

12574

26680

112.2

26680

15320

-42.6

15320

18080

18.0

18080

26445

46.3

27

ايالم

11772

20038

70.2

20038

9672

-51.7

9672

9974

3.1

9974

10631

6.6

28

سمنان

10083

15618

54.9

15618

8385

-46.3

8385

8780

4.7

8780

10511

19.7

29

خراسان شمالی

17750

17750

19198

8.2

30

خراسان جنوبی

13037

13037

18332

40.6

31

البرز

40216

ازدواج
درجــدول شــماره  3تغییــرات  10ســاله ثبــت ازدواج در کشــور نشــان داده شــده اســت .در ســال 1355
تعــداد  167950واقعــه ازدواج در کشــور ثبــت شــده کــه در ســال  1365ثبــت ایــن واقعــه حــدود
 102.6درصــد رشــد داشــته و بــه عــدد 340342واقعــه رســید .در دهــه دوم میــزان ازدواجهــای ثبــت
شــده در ســال  1375حــدود  40.8درصــد رشــد داشــته و تعــداد  479263واقعــه ازدواج بــه ثبــت
رســید .نمــودار ثبــت ازدواج در کشــور در دهــه ســوم بــا افزایــش  62.4درصــدی نســبت بــه ســال
 1375شــیب صعــودی پیــدا کــرد تــا دهــه چهــارم کــه توقفــی در رونــد صعــودی ازدواج رخ داد و
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نمــودار ،تغییــر جهــت داده ،بــه طوریکــه در ســال  1395در قیــاس بــا ده ســال قبــل خــود ،کاهــش
 9.5درصــدی در ازدواج بوجــود آمــد .نمــودار شــماره  2کامــا گویــای رونــد رخ داده در ثبــت ازدواج
در 4دوره 10ســاله اســت.
 لودججدجبررسی درصد تغییر ازدواج در کشور از سال 95-55
سالهای مورد مقایسه

درصد تغییرنسبت به 10سال قبل

1355-1365

102.6

1365-1375

40.8

1375-1385

62.4

1385-1395

-9.5

٧٧٨٢٩١
٧٠٤٧١٦
٤٧٩٢٦٣

٣٤٠٣٤٢

٩٥

٨٥

٧٥

٦٥

١٦٧٩٥٠

٥٥

منودار  .2فراوانی ثبت ازدواج در کشور از سال 55-95

یافتههــای کلــی بررســی فراوانــی ازدواجهــای ثبــت شــده در میــان اســتانها در  4دهــه مذکــور،
نشــان داد کــه 10 :اســتان اول بــه لحــاظ فراوانــی حــدود  67درصــد از ازدواجهــای کل کشــور را
شــامل میشــوند و 10اســتان اخــر بــه لحــاظ ثبــت ازدواجهــای در کشــور حــدود  11.4درصــد از
ازدواجهــای کل کشــور را ثبــت میکننــد .اســتان تهــران و خراســان رضــوی دو اســتانی هســتند
کــه باالتریــن میــزان ثبــت ازدواج را در ایــن  40ســال در کشــور داشــتند .خراســان جنوبــی و ایــام،
اســتانهایی هســتند کــه کمتریــن ازدواج را در بــازه مذکــور ثبــت کردهانــد .بررســی فراوانــی ازدواجهــا
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نشــان میدهــد ،کــه همــه اســتانها در ســه دهــه اول رونــد صعــودی و اکثــر اســتانها در دهــه چهــارم،
کاهــش جــدی در ثبــت ازدواج را تجربــه کردهانــد .در ادامــه اســتانها براســاس بیشــترین ازدواجهایــی
کــه در ســال 1355ثبــت نمودنــد ،جــدول بنــدی و بــه  4گــروه دســته بنــدی شــدند کــه بــه شــرح
آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
گــروه اول ،شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین ازدواج را در ســال  1355ثبــت کردنــد .درگــروه اول،
اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت ازدواج قــرار داشــته اســت .باالتریــن درصــد تغییــرات در ثبــت
ازدواج ،مربــوط بــه اســتانهای خراســان رضــوی بــا درصــد تغییــر مثبــت  192.1و مازنــدران بــا 119.6
رشــد در مقایســه ســالهای  1365بــا  1355اســت .همانطــور کــه در جــدول گــروه اول نشــان داده شــده
اســت ،همــه اســتانها در ســه دهــه اول رونــد افزایشــی در ثبــت ازدواج را نشــان میدهنــد ،امــا در دهــه
چهــارم بــه جــز خوزســتان ،بقیــه اســتانها رشــد منفــی در ثبــت ازدواج داشــتند.
 لودججدج گروه اول بررسی تغییرات ازدواج
ردیف

استانها
تهران

13156

15330

16.5

15330

25282

64.9

25282

48474

91.7

48474

50470

4.1

12812

22208

73.3

22208

30320

36.5

30320

43188

42.4

43188

35565

-17.7

5

گیالن

11514

17932

55.7

17932

21804

21.6

21804

27709

27.1

27709

21448

-22.6

6

مازندران

8474

18612

119.6

18612

23717

27.4

23717

34440

45.2

34440

25623

-25.6

7

كرمان

8296

12269

47.9

12269

15821

29.0

15821

30911

95.4

30911

27132

-12.2

8003

14885

86.0

14885

19995

34.3

19995

34848

74.3

34848

33328

-4.4

2

شرقي
غربي

آذربايجان

8

آذربايجان

4

خوزستان

3

رضوی

13426

39224

192.1

39224

53579

36.6

53579

72863

36.0

72863

60536

-16.9

خراسان

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

1

30883

53813

74.2

53813

78270

45.4

78270

114900

46.8

114900

97591

-15.1
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در گــروه دوم ،همــه اســتانها در دهههــای اول تــا ســوم رونــد رو بــه رشــد در ازدواج داشــتهاند ،امــا در
دهــه چهــارم ،بــدون اســتثنا همــه در ثبــت ازدواج رونــد نزولــی را تجربــه کردهانــد.
 لودججدجگروه دوم بررسی تغییرات ازدواج
ردیف

استانها

1355

1365

اصفهان

10

فارس

6498

17044

162.3

17044

28856

69.3

28856

50453

74.8

50453

42777

-15.2

11

همدان

5919

10503

77.4

10503

14621

39.2

14621

21535

47.3

21535

17036

-20.9

12

كرمانشاه

5510

9214

67.2

9214

14241

54.6

14241

21892

53.7

21892

19913

-9.0

13

كردستان

4433

8227

85.6

8227

10972

33.4

10972

17734

61.6

17734

17012

-4.1

14

مركزي

4250

7215

69.8

7215

10835

50.2

10835

14535

34.1

14535

11039

-24.1

15

اردبيل

3306

7609

130.2

7609

10123

33.0

10123

16120

59.2

16120

13833

-14.2

16

قزوين

55-65

درصدتغییر

1365

1375

65-75

درصدتغییر

1375

1385

75-85

درصدتغییر

1385

1395

85-95

درصدتغییر

9

7875

20637

162.1

20637

34286

66.1

34286

47341

38.1

47341

37628

-20.5

3081

5694

84.8

5694

7842

37.7

7842

12578

60.4

12578

10270

-18.3

در جــدول ازدواج گــروه ســوم ،اســتان گلســتان تغییــرات قابــل توجهــی را نشــان میدهــد ،بــه طوریکــه
در دهــه اول در ثبــت ازدواج حــدود  327رشــد داشــته و در دهــه دوم از رونــد افزایشــی آن بــه شــدت
کاســته شــده و بــه رشــد  7.9درصــدی میرســد ،ســپس در دهــه ســوم مجــددا رشــد  117.7درصــدی
را تجربــه میکنــد و در نهایــت در دهــه چهــارم مثــل ســایر اســتانها در مســیر سراشــیبی ثبــت ازدواج
قــرار میگیــرد.
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 لودججدجگروه سوم بررسی تغییرات ازدواج
ردیف

استانها

1355

1365

سمنان

19

يزد

2423

4410

82.0

4410

6891

56.3

6891

11443

66.1

11443

8555

-25.2

20

زنجان

2112

6255

196.2

6255

7293

16.6

7293

12214

67.5

12214

10818

-11.4

21

گلستان

2108

8999

326.9

8999

9707

7.9

9707

21128

117.7

21128

18608

-11.9

22

چهار محال و بختیاری

1884

4681

148.5

4681

6641

41.9

6641

10401

56.6

10401

9886

-5.0

23

بوشهر

1573

4023

155.8

4023

5045

25.4

5045

9667

91.6

9667

8521

-11.9

24

قم

55-65

درصدتغییر

1365

1375

65-75

درصدتغییر

1375

1385

75-85

درصدتغییر

1385

1395

85-95

درصدتغییر

18

2441

3384

38.6

3384

3979

17.6

3979

5436

36.6

5436

4292

-21.0

1333

3778

183.4

3778

7303

93.3

7303

12105

65.8

12105

10206

-15.7

گــروه چهــارم مربــوط بــه رصــد اســتانهایی اســت کــه کمتریــن میــزان ازدواج را در ســال  1355ثبــت
کردنــد .تفاوتــی کــه در ایــن گــروه نســبت بــه گروههــای دیگــر وجــود دارد آنســت کــه برعکــس ســایر
اســتانها کــه در دهــه چهــارم رونــد کاهشــی در ثبــت ازدواج داشــتهاند .اســتان سیســتان و بلوچســتان،
ایــام ،هرمــزگان و کهکیلویــه و بویــر احمــد ماننــد اســتان خوزســتان در دهــه چهــارم نیــز در ثبــت
ازدواج رشــد را نشــان میدهنــد.
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 لودجدجدجگروه چهارم بررسی تغییرات ازدواج

بويراحمد

كهكيلويه و

29

شمالی

خراسان

10892

10892

9694

-11.0

30

جنوبی

ردیف

هرمزگان

28

500

2630

426.0

2630

2956

12.4

2956

7024

137.6

7024

7919

12.7

خراسان

استانها
ايالم

27

1132

5465

382.8

5465

6910

26.4

6910

15262

120.9

15262

15763

3.3

7502

7502

7350

-2.0

البرز

31

سيستان و

26

1168

1890

61.8

1890

2652

40.3

2652

5315

100.4

5315

6060

14.0

25

بلوچستان

1355

1365

55-65

درصدتغییر

1365

1375

65-75

درصدتغییر

1375

1385

75-85

درصدتغییر

1385

1395

85-95

درصدتغییر

1189

6022

406.5

6022

7709

28.0

7709

19823

157.1

19823

28423

43.4

18418

طالق
درجــدول شــماره  ،4درصــد تغییــرات  4دوره  10ســاله ثبــت طــاق را در کشــور میدهــد .در ســال
 1355تعــداد  18091واقعــه طــاق در کشــور ثبــت شــده کــه در ســال 1365ثبــت ایــن واقعــه حــدود
 94.6درصــد رشــد داشــته و بــه عــدد 35211واقعــه رســید .در دهــه دوم مــورد بررســی (-1375
 )1365میــزان طالقهــای ثبــت شــده در ســال  1375حــدود 7.4درصــد افزایــش در ثبــت ایــن واقعــه
را نشــان میدهــد کــه بــه  37817واقعــه رســید .در دهــه ســوم بــا رونــد بــی ســابقه طــاق در میــان
دورههــای مــورد بررســی روبــرو شــدیم ،بــه طوریکــه در ســال  1385درقیــاس بــا ده ســال قبــل از
خــود ،افزایشــی حــدود  149درصــدی را نشــان میدهــد .افزایــش طــاق در دهــه چهــارم نیــز بــا رشــد
 92.5درصــد ادامــه مییابــد ،بــه طوریکــه در ســال  1395تعــداد 181049واقعــه طــاق در کشــور بــه
ثبــت میرســد .نمــودار شــماره  3رونــد صعــودی رشــد طــاق را در کشــور نشــان میدهــد.
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 لودجدجدجدرصد تغییر طالق در کشور سال 1355-1395
سالهای مورد مقایسه

درصد تغییرنسبت به 10سال قبل

1355-1365

94.6

1365-1375

7.4

1375-1385

148.7

1385-1395

92.5

٢٠٠٠٠٠

١٨١٠٤٩

١٨٠٠٠٠
١٦٠٠٠٠

١٤٠٠٠٠

٩٤٠٣٩

١٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٦٠٠٠٠

٣٧٨١٧
٣٥٢١١
٩٥

٨٥

٧٥

٦٥

٤٠٠٠٠

١٨٠٩١

٥٥

٢٠٠٠٠
٠

نمودار .3فراوانی ثبت طالق در کشوراز سال 55-95

یافتههــای کلــی بررســی فراوانــی طالقهــای ثبــت شــده در میــان اســتانها در  4دهــه مذکــور ،نشــان
داد کــه :اســتان تهــران در هــر  4دوره 10ســاله بیشــترین طــاق را در کشــور ثبــت کــرده اســت.
اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد درســالهای  1365و  1355اســتان ایــام در  1395 ،1385و 1375
کمتریــن فراوانــی طــاق را بــه ثبــت رســاندند 10 .اســتان اول بــه لحــاظ فراوانــی در ثبــت طــاق
حــدود  74.1درصــد از طالقهــای کشــور را شــامل میشــوند و 10اســتان آخــر نیــز حدود7.4درصــد
از کل طالقهــای کشــور را شــکل میدهنــد .در ســال 1355کهکیلویــه و بویراحمــد بــا 426درصــد
و در ســال 1365اســتان قــم بــا 93درصــد و سیســتان و بلوچســتان بــه ترتیــب در ســالهای  1385و
 1395بیشــترین درصــد تغییــر را در قیــاس بــا  10ســال قبــل از خــود تجربــه کردهانــد .درجــداول
ذیــل اســتانها براســاس بیشــترین طالقهایــی کــه در ســال  1355ثبــت نمودنــد ،جهــت رصــد تغییــرات
بــه  4گــروه دســته بنــدی شــدند.
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گــروه اول شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین طــاق را در ســال  1355ثبــت کردنــد .درگــروه اول
اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت طــاق قــرار داشــته اســت و در  4دهــه مــورد بررســی همــواره
رونــد روبــه رشــدی در طــاق داشــته اســت .همانطــور کــه در جــدول گــروه اول نشــان داده شــده
اســت ،همــه اســتانها در دهــه اول ،ســوم و چهــارم رونــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــتند ،امــا در
دهــه دوم اســتانهای آذربایجــان شــرقی ،کرمانشــاه و کرمــان نســبت بــه ده ســال قبــل از خــود طــاق
کمتــری ثبــت کردهانــد.
 لودجدجدجگروه اول بررسی تغییرات طالق
ردیف

استانها
تهران

2

شرقي

آذربايجان

1739

2142

23.2

2142

1709

-20.2

1709

3944

130.8

3944

8997

128.1

3

رضوی

خراسان

1653

3652

120.9

3652

4236

16.0

4236

9266

118.7

9266

16580

78.9

1513

1590

5.1

1590

1815

14.2

1815

4369

140.7

4369

8936

104.5

1180

1466

24.2

1466

1534

4.6

1534

3430

123.6

3430

6681

94.8

6

كرمانشاه

819

1639

100.1

1639

1566

-4.5

1566

3453

120.5

3453

5162

49.5

7

كرمان

764

1009

32.1

1009

985

-2.4

985

2708

174.9

2708

5457

101.5

8

گیالن

679

1287

89.5

1287

1742

35.4

1742

3166

81.7

3166

6913

118.4

4

غربي

آذربايجان

5

خوزستان

1355

1365

درصدتغییر 55-65

1365

1375

درصدتغییر 65-75

1375

1385

درصدتغییر 75-85

1385

1395

درصدتغییر 85-95

1

4671

9715

108.0

9715

10977

13.0

10977

24667

124.7

24667

39282

59.2
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گــروه دوم ،مربــوط بــه اســتانهایی اســت کــه بــه لحــاظ فراوانــی طالقهــای ثبــت شــده در ســال 1355
در جایــگاه دوم قــرار گرفتنــد .در ایــن گــروه اســتانهای کردســتان ،مازنــدران ،اصفهــان ،فــارس و اردبیــل
همــواره رونــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــتهاند.
 لودجدجدجگروه دوم بررسی تغییرات طالق
ردیف

استانها

1355

1365

همدان

10

كردستان

632

957

51.4

957

1036

8.3

1036

2560

147.1

2560

4080

59.4

11

مازندران

592

1309

121.1

1309

1545

18.0

1545

4123

166.9

4123

8182

98.4

12

لرستان

454

894

96.9

894

865

-3.2

865

1898

119.4

1898

3638

91.7

13

اصفهان

420

1512

260.0

1512

2285

51.1

2285

6079

166.0

6079

11061

82.0

14

فارس

355

1392

292.1

1392

1969

41.5

1969

5701

189.5

5701

9340

63.8

15

اردبيل

278

436

56.8

436

455

4.4

455

1450

218.7

1450

3276

125.9

16

مركزي

55-65

درصدتغییر

1365

1375

65-75

درصدتغییر

1375

1385

75-85

درصدتغییر

1385

1395

85-95

درصدتغییر

9

679

1372

102.1

1372

1016

-25.9

1016

2419

138.1

2419

4000

65.4

245

636

159.6

636

437

-31.3

437

1895

333.6

1895

3225

70.2
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در جــدول طــاق گــروه ســوم ،اســتان هرمــزگان تغییــرات قابــل توجهــی در ثبــت طــاق دارد .بــه
طوریکــه در دهــه اول حــدود  287.9درصــد رشــد داشــته و در دهــه دوم از رونــد افزایشــی آن بــه
شــدت کاســته شــده و بــه کاهــش  -46.9درصــدی رســیده و مجــددا در دهــه ســوم  238درصــد در
ثبــت طــاق صعــود میکنــد و در دهــه چهــارم بــا ادامــه رونــد رو بــه رشــد خــود  127درصــد نســبت
بــه ســال  1385طــاق بیشــتری ثبــت میکنــد .اســتانهای قــم ،قزویــن و ســمنان در هــر چهــار دهــه،
رونــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــتند و در گــروه چهــارم نیزاســتانهای یــزد وکهکیلویــه و بویراحمــد
همــواره رونــد روبــه رشــدی در ثبــت طــاق داشــتند.
 لودجدجدجگروه سوم بررسی تغییرات طالق
گروه دوم طالق

استانها
هرمزگان
زنجان

19

قم

188

458

143.6

458

490

7.0

490

1778

262.9

1778

3524

98.2

20

قزوين

178

393

120.8

393

461

17.3

461

1201

160.5

1201

2880

139.8

122

434

255.7

434

259

-40.3

259

889

243.2

889

1805

103.0

22

بوشهر

109

411

277.1

411

317

-22.9

317

1292

307.6

1292

2033

57.4

23

سمنان

109

166

52.3

166

202

21.7

202

518

156.4

518

920

77.6

99

244

146.5

244

154

-36.9

154

503

226.6

503

1313

161.0

21

و بختیاری

چهار محال

24

سيستان و

18

196

540

175.5

540

481

-10.9

481

1116

132.0

1116

2421

116.9

بلوچستان

1355

1365

درصدتغییر 65-55

1365

1375

درصدتغییر 75-65

1375

1385

درصدتغییر 85-75

1385

1395

درصد تغییر

17

198

768

287.9

768

408

-46.9

408

1379

238.0

1379

3130

127.0
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 لودجدجدج گروه چهارم بررسی تغییرات طالق
ردیف

استانها

1355

1365

گلستان

26

ايالم

60

92

53.3

92

83

9.8-

83

229

175.9

229

822

259.0

27

يزد

42

163

288.1

163

222

36.2

222

569

156.3

569

1638

187.9

28

بويراحمد

كهكيلويه و

21

83

295.2

83

127

53.0

127

539

324.4

539

1750

224.7

29

شمالی

خراسان

877

877

1948

122.1

30

جنوبی

خراسان

55-65

درصدتغییر

1365

1375

65-75

درصدتغییر

1375

1385

75-85

درصدتغییر

1385

1395

85-95

درصدتغییر

25

96

451

369.8

451

441

2.2-

441

1499

239.9

1499

3745

149.8

522

522

1196

129.1

البرز

31

7114
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 لودجدجدج بررسی کلی نرخهای والدت ،ازدواج ،طالق استانها در طی سالهای 1355-1395
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٥٢٫٤

١٩٫٨

١٨٫٣

١٨٫٣

٥٫٠

٤٫٩

٥٫٤

٩٫٧

١٠٫٤

٠٫٣

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٤

١٫٤

٥٢٫٨

٤٩٫١

١٨٫٧

٢٠٫١

١٩٫٦

٤٫٧
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نتیجه گیری
ایــن مقالــه در تــاش اســت تــا بــا اســتفاده از ســه رویــداد جمعیــت شــناختی ،تحــوالت خانــواده
ایرانــی را مــورد بررســی قــرار دهــد .بــه نظــر میرســد ،متغیرهــای جمعیــت شــناختی بــه عنــوان
یــک عینیــت ،انعــکاس تحــوالت ذهنــی کنشــگران را درتحــوالت خانــواده بــه نمایــش میگذارنــد .در
حالــت کلــی دســتاورد ایــن مقالــه را میتــوان دریــک جملــه اینطــور بیــان کــرد کــه طــی بررســی ســه
شــاخص جمعیتــی در 4دوره 10ســاله ،مشــخص شــد کــه ســاختار خانــواده در ایــران تغییــر اساســی را
تجربــه کــرده اســت .در حالــت کلــی در مقایســه بیــن ســالهای مــورد بررســی ،درســال  1365بیشــترین
نــرخ والدت ،ســال  1385بیشــترین ازدواج و در ســال  1395بیشــترین طــاق در کشــور ثبــت شــده
اســت .درگام نخســت ،بایــد گفــت ،هنوزخانــواده بــه عنــوان یــک نهــاد مهــم در میــان ســایر نهادهــای
اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت ،چــرا کــه نــرخ ازدواج از ســال  1355تــا  1395بــدون اســتثنا در همــه
اســتانها رشــد یافتــه اســت و ایــن امــر را میتــوان دلیلــی بــر تمایــل ایرانیــان بــه تشــکیل خانــواده
قلمــداد کــرد .درســت اســت کــه دردنیــای مــدرن کارکردهــای ازدواج تغییــر یافتــه اســت و مولفههایــی
کــه در گذشــته فــرد را بــه ســمت زندگــی مشــترک ســوق مـیداد بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف دنیــای
مــدرن تغییــر یافتــه اســت ،همانطــور کــه آلــن ژیــرا ،معتقــد اســت ،هیــچ نهــادی هماننــد ازدواج تحــت
تاثیــر دگرگونیهــای اجتماعــی قــرار نمیگیــرد» ( ســاروخانی  .)11،1388:از ایــن رو دگرگونــی ازدواج
در جامعــه ایرانــی نیــز رخ داده اســت ،امــا بــا وجــود همــه ایــن تحــوالت ،هنــوز ازدواج جــزء آیینهــای
مقــدس ایرانیــان شــناخته میشــود.
در گام هــای بعــدی بــا بررســی تغییــرات نــرخ والدت و طــاق طــی  40ســال ،میتــوان بــه ایــن مهــم
دســت یافــت کــه علیرغــم پایــداری اهمیــت خانــواده در جامعــه ایرانــی ،کارکردهــا و ارزشهــای حاکــم
درون خانــواده بــا تحــوالت اساســی همــراه بــوده ،بــه طوریکــه امــروزه بــا حضــور واژهای مشــترک
بــه نــام خانــواده در گذشــته و امــروز تحولــی عظیــم در نهــاد ایــن مفهــوم رخ داده اســت کــه گاهــی
تناقضهایــی را میــان ایرانیــان امــروز و دیــروز بنیــان نهــاده اســت .نــرخ والدت بــدون اســتثنا در همــه
اســتانها کاهــش یافتــه اســت ،هرچنــد میــزان کاهــش بســته بــه فرهنــگ و شــاخصهای اقتصــادی
در میــان اســتانها متفــاوت بــوده ،ولــی بــدون شــک کاهــش قابــل توجــه فرزنــدآوری در همــه اســتانها
مشــهود اســت .در گذشــته فرزنــدآوری آرمانــی ســتودنی در تشــکیل خانــواده محســوب مـی شــد ،بــه
طــوری کــه گاهــی مشــکالت جســمی هریــک از زوجیــن در عــدم فرزنــدآوری تهدیــدی بــر پایــداری
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نهــاد خانــواده بــود .امــا امــروزه فرزنــدآوری از اولویتهــای خانــواده ،ســقوطی جــدی را تجربــه کــرده
اســت .بــه طــوری کــه در عــرض  40ســال نــرخ والدت از  41واقعــه بــه  19واقعــه کاهــش یافتــه
اســت و ایــن رخــداد جمعیتــی را میتــوان تحولــی کامــا جــدی در نظــام خانــواده دانســت .علیرغــم
تفاوتهایــی کــه بــه لحــاظ فرهنــگ ،اقتصــاد و ســایر مســائل اجتماعــی در بیــن اســتانها وجــود دارد،
امــا همــه آنهــا بــا تفاوتهایــی ،کاهــش والدت را تجربــه کردهانــد .تغییــرات فراوانــی واقعــه طــاق
را نیــز میتــوان شــاهدی دیگــر بــر دگرگونــی نگــرش اعضــای خانــواده تلقــی نمــود ،زیــرا بــا توجــه
بــه پیشــینه مذهبــی و تابــو بــودن رویــداد طــاق ،افزایــش ایــن شــاخص جمعیتــی را بــا وجــود همــه
ممانعتهــای موجــود مســئلهای قابــل تامــل در ســاختار خانــواده بــه شــمار میآیــد.
تحــوالت اجتماعــی دهههــای گذشــته در ســطح جهانــی ،نظــام هــای خانــواده را بــا چالشهــا ،مســائل
و نیازهــای جدیــد و متنوعــی مواجــه نمــوده و بــه شــکلی فزاینــده بــا علــل و عوامــل پیچیــدهای
در معــرض تهدیــد قرارگرفتــه اســت .بــه نظــر گیدنــز یکــی از عمدهتریــن تاثیــرات جهانــی شــدن
در نهــاد خانــواده دگرگونــی نقشهــای ســنتی و ثابــت و از پیــش تعییــن شــده اعضــای خانــواده
اســت (گیدنــز .)1379،وقتــی کارکردهــای خانــواده از قبیــل کارکردهــای زیســتی ،اجتماعـی ،شــناختی،
عاطفــی یکــی پــس از دیگــری آســیب میبینــد ،اعضــای آن بــه تدریــج احســاس رضایتمنــدی خــود
را یکــی پــس از دیگــری از دســت میدهنــد .کاهــش تدریجــی رضایتمنــدی اعضــای خانــواده،
ابتــدا موجــب گسســتگی روانــی ،ســپس گسســتگی اجتماعــی و در نهایــت واقعــه حقوقــی میشــود
کــه ایــن گسســتگی طــاق نامیــده میشــود (آماتــو ،1998،بــه نقــل از اخــوان تفتــی .)1382طــاق
میتوانــد نشــانهای از دگرگونیهــای اتفــاق افتــاده در جامعــه امــروز باشــد .نشــانهای کــه میتــوان از
آن بــه تفســیری مجــدد از خانــواده وکارکردهایــش رســید ،اینکــه دیگــر نمیتــوان از خانــواده انتظــار
کارکردهــای پیشــین را طلــب کــرد .بلکــه بایــد بــه دنبــال گمشــدههایی بــود کــه انســان امــروز آن
را در لــوای خانــواده طلــب میکنــد و ایــن امــر خــود میتوانــد دلیلــی بــر تغییــرات ناموزونــی باشــد
کــه درنمــودار طــاق بــه نمایــش در میآیــد .جامعــه امــروز مــا تعــادل ســاختاری خــود را از دســت
داده اســت و بــروز پدیدههایــی چــون طــاق عاطفــی و طــاق ثبتــی نشــانههایی از چالــش در ایــن
تعــادل اســت .گرنســهایم ،معتقــد اســت در ازدواج مــدرن احساســات اســت کــه دو شــریک را بهــم
پیونــد میدهــد ،زمینــه مشــترک تقریبــا منحصــرا عاطفــی اســت .درنتیجــه ،هنگامــی کــه احساســات
گــرم تبخیــر میشــود ،ایــن آغــاز پایــان اســت .امــروزه ازدواج اشــتباه بــا طــاق قابــل درمــان اســت
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(گرنســهایم .)2013بــه عقیــده زارتلــر ،ماهیــت و معنــای طــاق در دنیــای امــروز عــوض شــده ،اگــر در
گذشــته طــاق باعــث ایجــاد زیانهایــی بــرای تمامــی اعضــای خانــواده میشــد ،امــروزه در واقــع طــاق
در بســیاری از مــوارد ،از وقــوع فجایــع بزرگتــری جلوگیــری میکنــد .حتــی در مــواردی شــرایط
بهتــری بــرای افــراد ایجــاد میکنــد ،ایــن بــه معنــی حمایــت از طــاق نیســت ،امــا بــه معنــی بازنگــری
در معنــا و کارکردهــای آن اســت (لیبــی.)5:1393،
ایــن مقالــه ســعی در شــناخت تحــوالت مفهومــی ذهنــی به نــام خانــواده بــا اســتفاده از ابزارهایــی عینی
بــه نــام والدت ،ازدواج و طــاق داشتهاســت .کاهــش بــاروری ،ازدواج و رشــد طــاق از ویژگیهایــی
اســت کــه در نظریــه گــذار جمعیتــی دوم بــدان اشــاره شــده اســت .نظریــه کالســیک گــذار جمعیتــی
بــه تحــوالت جمعیتــی و تغییراتــی کــه در جامعــه انســانی رخ میدهــد ،تمرکــز دارد کــه دلیــل مهــم
انتخــاب موضــوع مقالــه حاضــر نیــز کشــف ایــن رابطــه بــوده اســت .تئــوری گــذار جمعیــت شــناختی
را شــاید بتــوان برجســتهترین تئــوری کالســیک جمعیــت شناســی تلقیکــرد کــه توانســته اســت،
رونــد تغییــرات جمعیتــی را بطــور نســبتا جامــع توصیــف و تبییــن نمایــد (مــای . )1397 ،همانطــور
کــه درآمارهــا نشــان داده شــده اســت ،از ســال  1355تــا  1395ثبــت واقعــه طــاق ده برابــر شــده
اســت .ایــن امــر در حالــی اســت کــه طــی چهــل ســال فــوق ،ازدواجهــای ثبــت شــده تنهــا  4برابــر
رشــد یافتــه اســت .ایــن مقایســه خــود میتوانــد ،نشــان از کاهــش ازدواجهــای انجــام شــده نســبت
بــه طالقهــای صــورت گرفتــه باشــد .ایــن رویــداد از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه لســتهاق و نیلــز
در گــذار جمعیتــی دوم از آن یــاد کردهانــد .در ایــن دیــدگاه بــر رشــد فــرد گرایــی تاکیــد شــده کــه
ایــن امــر یکــی از دالیلــی اســت کــه در بــروز افزایــش ســن ازدواج و طــاق نمیتــوان از آن چشــم
پوشــی کــرد .براســاس تئــوری جهانــی شــدن ،ارتباطــات متقابلــی در کل جهــان ایجــاد شــده و برقــراری
ارتبــاط بیــن افــراد بــدون محدودیــت مکانــی ،موجــب ابعــاد گســتردهای از تاثیــر پذیــری در جوامــع
انســانی اســت کــه تغییــر نگرشــها ،میتوانــد یکــی از پیامدهــای کوچــک ایــن تبــادالت باشــد .تغییــر
نگرشــها در تمــام ســطوح زندگــی فــردی تســری مییابــد کــه یکــی از نمودهــا میتوانــد در ســاختار
خانــواده باشــد .باالرفتــن میانگیــن ســنی ازدواج ،کاهــش فرزنــدآوری ،رشــد طــاق و ..در انعــکاس ایــن
تغییــرات ســاختار خانــواده اســت .نکت ـهای کــه میتــوان در ایــن مجــال مطــرح کــرد ،آنســت کــه در
بررســی مقایســهای میــان اســتانها ،لزومــا اســتانهایی کــه باالتریــن والدت را ثبــت کردهانــد ،دارای
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باالتریــن نــرخ ازدواج نبودهانــد .بــه طــور مثــال اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد ،دارای رتبــه اول نــرخ
والدت در ســال  1355بــوده ،امــا در هیــچ یــک از دهههــای مــورد بررســی ،رتبــه برتــر در ثبــت ازدواج
را کســب نکــرد .حتمــا بایــد برایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه ،اســتانهایی کــه دارای باالتریــن فراوانــی
والدت هســتند ،معمــوال دارای فراوانــی بــاالی ازدواج نیــز میباشــند ،بعبــارت دیگــر همــواره تناســب
معقولــی میــان ثبــت والدت و ازدواج در میــان اســتانها وجــود داشــته اســت .امــا درخصــوص رابطــه
میــان نــرخ ازدواج و طــاق بایــد گفــت ،همیشــه نمیتــوان رابطــه مســتقیمی میــان ثبــت ازدواج و
طــاق در اســتانهای مختلــف یافــت .یعنــی ثبــت ازدواج بیشــتر لزومــا ثبــت طــاق بیشــتری را محتمــل
نیســت ،زیــرا ثبــت طــاق پدیــدهای اســت ،کامــا فرهنگــی کــه تحــت تاثیــر مســتقیم ارزشــهای هــر
اســتان متغیــر اســت.
جامعــه شناســان کالن نگــر بــا تکیــه بــر قابلیــت انعطــاف پذیــري در خــرده نظــام هــا بــه نفــع حفــظ
کل نظــام جامعــه معتقدنــد کــه خانــواده بایــد خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهــد تــا بتوانــد بــه
بقــاي خــود ادامــه دهــد .اعضــاي نظــام  ،بایــد بــه گون ـهای در برابــر گســترش نظــام واکنــش نشــان
دهنــد کــه بتواننــد در برابرکارکردهــاي جدیــد یــاراي مقاومــت داشــته باشــند (توســلی.)187:1380،
نــوع بشــر در حــال تجربــه و بازســازي خانــواده بــه شــکلی متناســب بــا جهــان کامـ ً
ا دگرگــون شــده
هــزاره جدیــد اســت .ایــران نیــز اگرچــه بــه عنــوان یــک جامعــه نســبتاً ســنتی و مذهبــی در مقابــل
ایــن تغییرشــکل مقاومــت کــرده و نســبتاً تأثیــر کمتــري از آن گرفتــه ،امــا برخــی چالشهــای اساســی

در ذهــن مــردم بــه ویــژه جوانــان ایجــاد شــده اســت کــه الزم اســت بــا گفتگــوي بیــن نســلی پیرامــون
آنهــا ،پاســخ مناســبی یافــت شــود .ایــن واقعیــت از ســوی همــگان پذیرفتــه شــده اســت کــه میــزان
کاهــش موالیــد ،گامــی اســت کــه ســالخوردگی جمعیــت جامعــه را هشــدار میدهــد و نیــز رشــد
طــاق مســائل جانبــی دیگــری را بــا خــود همــراه میکنــد کــه خــود میتوانــد عاملــی در بــروز
آســیبهای مختلــف تاثیرگــذار باشــد .جامعــه امــروز مــا در حــال تحولــی اســت کــه بایــد شــناخته
شــود تــا مدیریــت گــردد و تنهــا ســرکوب کــردن و ندیدنــش از مســائل موجــود نمیکاهــد .بــه نظــر
میرســد هنــوز ارادهای جــدی در راســتای پاســخگویی بــه چالش-هــای ایجــاد شــده در جامعــه مــا
شــکل نگرفتــه اســت .تغییــرات در میــزان فراوانــی والدت ،ازدواج و طــاق عینیتــی اســت کــه تحــت
تاثیــر گــذار جمعیتــی و جهانــی شــدن ،انعکاســی از دگرگونــی ســاختار خانــواده ایرانــی طــی  40ســال
( )1355-1395را بــه ارمغــان آورد.
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الیزابت فرانکنبرگ ،2ماریا الئوریتو ،3دانکن توماس
مترجم :سعید خانی

4
5

چکیده

وقــوع بالیــای طبیعــی مــداوم و شــدید در مقیــاس وســیع طــی ســالهای اخیــر ،عالقــه روزافــزون بــه فهــم بهتــر اینکــه

چگونــه ایــن وقایــع عمدت ـاً ویرانگــر ،باعــث تغییــر فرایندهــای مهــم جمعیتــی میشــوند را افزایــش داده اســت .ایــن
مقالــه بــه صــورت خالصــه و سیســتماتیک بــه ارائــه شــواهدی میپــردازد کــه بالیــای طبیعــی بهطــور معنــاداری
بــر روی مرگومیــر ،ســامت ،بــاروری و مهاجــرت اثرگــذار بــوده و میباشــند .درحالیکــه ایــن فرایندهــا بهطــور
بســیار نزدیکــی در ارتبــاط متقابــل بــا هــم هســتند ،امــا تــا انــدازه زیــادی بــه خاطــر فقــدان دادههــای مناســب،
تحلیلهــای جامــع نســبتاً کمــی بــر روی روابــط متقابــل ایــن پدیدههــا انجــام گرفتــه اســت .ســرمایهگذاری بــر روی

سیســتمهای جم ـعآوری اطالعــات جمعیتــی ،بــرای بدســت دادن شــواهد علمــی پیــش از بالیــا یــا همزمــان بــا بالیــا،
باعــث افزایــش عمــق و وســعت تحقیقــات مربــوط بــه بالیــای طبیعــی ،افزایــش فهــم تغییــرات جمعیتــی و افزایــش
آگاهــی در مداخــات سیاســتگذاری خواهــد شــد.
واژگان کلیدی:

بالیای طبیعی ،مرگومیر ،باروری ،مهاجرت ،دادههای مناسب ،تغییرات جمعیتی

 1منت حارض ترجمهای است از مقاله ( )The Demography of Disastersکه در آدرس  14Jun-Disaster.pdf/https://ipl.econ.duke.edu/dthomas/docs/pprقابل
دسرتس است .برخی از مفاهیم یا وقایع قابل توضیح در پانوشتها توسط مرتجم با ذکر منبع توضیح داده شدهاند.

2-Elizabeth Frankenberg
3-Maria Laurito
4-Duncan Thomas

 .5استادیار جمعیتشناسی ،گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایرانs.khani@uok.ac.ir :
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مقدمه:
دهــه گذشــته شــاهد وقــوع چندیــن بالیــای طبیعــی بــزرگ دامنــه بــوده اســت .ایــن بالیــا و
پیشبینیهــای انجــام گرفتــه مبنــی بــر افزایــش آنهــا بــه خاطــر عواملــی همچــون گرمایــش جهانــی و
بــاال رفتــن تراکمهــای جمعیتــی در نواحــی و مناطــق آســیبپذیر ،عالقــه بــه امــوری ماننــد چگونگــی
واکنــش جمعیتهــا بــه بالیــا ،اثربخشــی برنامههــای واکنشــی اضطــراری و اینکــه آیــا برنامههــای
اضطــراری یــا کمکهــای درازمــدت ،جریانــات زندگــی جمعیتهــای درگیــر را تغییــر داده یــا خیــر،
را ســرعت بخشــیده اســت.
هــم خــود بالیــا و هــم اقدامــات جبرانــی در برابــر آنهــا ،پتانســیل ایــن را دارنــد کــه بســیاری از
موضوعــات و پیامدهــای مــورد عالقــه دانشــمندان اجتماعــی و بهداشــتی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .بــر
ایــن اســاس ،تعــداد گســتردهای از رشــتهها در مطالعــه بالیــا (فجایــع) درگیــر شــدهاند .بنابرایــن مــا
بحــث را بــا مــرور مختصــری از تعاریــف بالیــا و رویکردهــای موجــود بــرای مطالعــه آن شــروع میکنیــم.
ایــن نوشــتار بــر ارتبــاط بیــن بالیــا و پدیدههــای جمعیتــی متمرکــز میشــود .بنابرایــن تمرکــز مــا
بــر روی مرگومیــر ،بــاروری و مهاجــرت اســت .اینهــا ســه فراینــد کلیــدی جمعیتــی هســتند کــه
خــود نــهتنهــا مســتقیماً تحــت تأثیــر بالیــا قــرار دارنــد ،بلکــه تحــت تأثیــر سیاس ـتها و برنامههــای
اجرایــی قبــل و بعــد از وقــوع بالیــا نیــز هســتند.
مطالعه بالیا (فجایع)

رویکردهای علمی

تــاش بــرای تعریــف بالیــا و اســتفاده از ایــن تعاریــف بــرای روشــن ســاختن پدیدههــای مختلــف
اجتماعــی ،بهداشــتی و جمعیتــی از پیشــینه تاریخــی طوالنــی در علــوم اجتماعــی ،بهویــژه در
جامعهشناســی ،جغرافیــا و اپیدمیولــوژی برخــوردار اســت .کارهــای پیشــین جامعهشــناختی در مــورد
بالیــا بیشــتر بــر روی فهــم رفتــار جمعــی تحــت شــرایط بــاالی اســترس ،و توجــه بــه شــیوههای
ارســال پژوهشــگران بــه مناطــق آســیبدیده بــرای مشــاهده تحــوالت پــس از حادثــه متمرکــز بــود
(فریتــز و مارکــز .)1954 ،اگرچــه در طــول زمــان حوزههــای مــورد تأکیــد ،تغییــر کــرده اســت،
بــا ایــن وجــود ،فهــم اینکــه بالیــا چگونــه بــر نظامهــای اجتماعــی فشــار وارد میکننــد ،هنــوز
بهعنــوان نقطــه تمرکــز ایــن تحقیقــات باقــی مانــده اســت (کوارانتلــی1989 ،؛ دینــس ،تایرنــی و
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فریتــز1994 ،؛ کالینبــرگ2002 ،؛ براونینــگ و دیگــران2006 ،؛ تایرنــی .)2007 ،در جغرافیــا ،تمرکــز
تالشهــا بیشــتر بــر روی آســیبپذیری سیســتمهای مکانــی انســان در برابــر خطــرات (گــری و

دیگــران2014 ،؛ انآیاس )2006 ،و چگونگــی افزایــش انعطافپذیــری سیســتمهای انســانی -عمدت ـاً
بــا مطالعــه بــر روی یــک یــا چنــد اجتمــاع یــا منطقــه کوچــک -قــرار گرفتــه اســت .اپیدمیولــوژی
فاجعــه 1ارزیابیهــای بهموقعــی از اثــرات کوتــاه و بلندمــدت بالیــا بــر بهداشــت و ســامتی فراهــم
میکنــد و بهدنبــال بهبــود اســتراتژیهای پیشــگیری و تســکین مصائــب اســت (گوهــا -ســاپیر و
هویویــس.)2012 ،
در بســیاری از رشــتههای دیگــر ،بالیــا (فجایــع) از زوایههــای وســیعتری نگریســته میشــوند .بــرای
مثــال ،در ادبیــات اقتصــادی ،بالیــا غالبــاً بهعنــوان بخشــی از یــک طبقــه کلیتــر از «شــوکها» یــا

تغییــرات غیــر مترقبــه شــناخته میشــوند .در ایــن ادبیــات از شــوکها اســتفاده شــده اســت ،تــا
امــکان اســتدالل در ایــن رابطــه را فراهــم آورنــد کــه افــراد تــا چــه حــد قادرنــد از خــود ،خانــواده و
اجتماعشــان در برابــر حــوادث غیــر مترقبــه دارای پیامدهــای منفــی حمایــت کننــد (تاونزنــد.)1995 ،
ادبیــات مشــابهی در جمعیتشناســی نیــز -اگرچــه بیشــتر بــر روی پیامدهــای جمعیتشــناختی
تمرکــز میشــود -وجــود دارنــد ،و حــوادث دارای مقیــاس وســیعتری کــه بهطــور بالقــوه بــر تمــام
جمعیتهــا اثرگذارنــد ،توجــه بیشــتری بــه خــود معطــوف کردهانــد (بــرای مثــال بنگریــد بــه کار
پیشــقدمانه هیووالیــن در خصــوص بازســازی جمعیــت کامبــوج بعــد از رژیــم خِ مِرهــای ســرخ) 2
(هیووالیــن .)2007 ،2001 ،1998 ،تحلیلهــای اقتصــادی و جمعیتــی تمایــل دارنــد کــه بــه معــرف
بــودن در ســطح جمعیــت اولویــت بدهنــد ،و در مقایســه بــا رویکردهــای جغرافیایــی و جامعهشــناختی،
صــرف نوعـاً مقایسـههایی در مقیــاس بزرگتــر بــه ارمغــان آورنــد .ســرانجام ،بدنــه بزرگــی از کارهــای
روانشناســی و اپیدمیولــوژی بــه بررســی داللتهــای بالیــا بــرای رفتارهــای متنــوع روانــی و در برخــی
مــوارد ســامت جســمانی ،اغلــب از طریــق تحلیــل دادههــای پیمایشــی بــا درجــات مختلــف معــرف
بــودن نمونههــا ،میپردازنــد (آرمنیــان ،ملکویــان و هوانســیان1998 ،؛ کائــو ،مکفارلــن و کلیمیدیــس،
2003؛ نوریــس و دیگــران.)2006 ،
1- Disaster Epidemiology
ِ -2خ ِمرهــای ُسخ ( )Khmer Rougeنــام گروهــی بــا تفکــرات و ایدئولــوژی مائویســتی بــود کــه از ســال  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۷۹میــادی بــر
کشــور کامبــوج حکومــت میکــرد .ایــن حکومــت برآمــده از حــزب کمونیســت کامــوج بــود و روش حکومتــی آنهــا بــه گونــهای بــود
کــه در ایــن ســالها منجــر بــه نسلکشــی و قتلعــام  ۱٫۷میلیــون نفــر شــد کــه  21درصــد کل جمعیــت کامبــوج را شــامل میشــد.
رژیــم ِخ ِمرهــای ُسخ بــا حملــه ارتــش ویتنــام ســقوط کــرد (ویکیپدیــای فارســیِ :2018 ،خ ِمرهــای ُسخ.)/https://fa.wikipedia.org
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تعاریف فاجعه
طــی ســالها ،تعاریــف زیــادی بــرای فاجعــه ارائــه شــده و عامــل ایجــاد بحــث و جــدل فراوانــی گشــته
اســت (کوارانتلــی .)2005 ،1989 ،اغلــب تعاریــف بالیــا را بهعنــوان پدیــدهای میشناســند کــه ناشــی
از یــک رویــداد غیرمعمــول بســیا ر ســریع و ناگهانــی اســت کــه در زمــان و مکانــی خــاص متمرکــز
شــده و اینکــه در ســطح محلــی یــا در برخــی مــوارد ،سیســتمهای بزرگتــر از آن را میپوشــاند.
بــا گذشــت زمــان ،تعاریــف بهطــور روزافــزون بــه اهمیــت برســاخت اجتماعــی  1در اینکــه آیــا یــک
رویــداد بهعنــوان فاجعــه تعبیــر میشــود یــا خیــر پــی بردهانــد.
از دیــدگاه مبتنــی بــر جامعهشناســی ،کرپــس ( )2001بالیــا را بهعنــوان «وقایعــی غیرمعمــول در
جوامــع کــه دربردارنــده ترکیبــی از شــرایط فیزیکــی بــا تعاریــف اجتماعــی از آســیبهای انســانی
و اختــال اجتماعــی اســت» ،تعریــف میکنــد .در ایــن تعریــف ،چندیــن عنصــر مهــم برجســته
اســت؛ نخســت ،بــر اســاس ایــن تعریــف ،بالیــا بــدون وجــود مــردم و نظامهــای اجتماعــی کــه آنهــا
خلــق میکننــدُ ،رخ نمیدهــد .دوم ،شــرایط مزمــن از قبیــل فقــر ،بهعنــوان بالیــا در نظــر گرفتــه
نمیشــوند .در برخــی از متــون ،جنگهــا ،نسلکشــیها ،قحطیهــا ،شــیوع بیماریهــا و حــوادث

مرتبــط بــا آبوهــوا ماننــد ســیل ،طوفانهــا و گردبادهــا طبیعت ـاً در ایــن تعریــف میگنجنــد .بــا ایــن
حــال ،مهــم اســت کــه دربــاره «غیــر معمــول»  2در ایــن تعریــف دقیــق باشــیم .در پــارهای از نقــاط
جهــان ،ایــن نــوع از رویدادهــا همگــی بــه رویدادهــای بســیار معمولــی تبدیــل شــدهاند .در آن مــوارد،
الزم بــه طــرح ایــن اســتدالل اســت کــه وقــوع رویــداد شــاید معمــول باشــد ،امــا زمــان دقیــق یــا شــدت
رویــداد نمیتوانــد مالکــی بــرای کاربــرد ایــن تعریــف بهعنــوان یــک فاجعــه باشــد .از ســوی دیگــر،
مطالعــات ،آغــاز چنیــن حوادثــی را بهعنــوان یــک فاجعــه تلقــی کردهانــد.

بالیــای طبیعــی معمــوالً عامــل از دســت رفتــن منابــع و تهدیــدی بــرای زندگــی -یــا از دســت رفتــن
واقعــی زندگــی -هســتند .ترکیــب ایــن عوامــل ممکــن اســت ،منجــر به یــک بحران انســانی شــود .برخی
مطالعــات تــاش کردهانــد تــا حــوادث بســیار ناگهانــی را در سنخشناســیهای متنوعــی طبقهبنــدی
کننــد ،بــرای مثــال ،اینکــه آیــا آن حــوادث ناشــی از پدیدههــای محیطــی از قبیــل نیروهــای ژئوفیزیــک
یــا آبوهــوا هســتند ،یــا ناشــی از اقدامــات فنــی یــا خودســرانه .تأکیــد جامعهشناســان بــر درک تغییــر
1- Social Construction
2- Non-Routine
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فرایندهــای اجتماعــی ناشــی از بالیــای طبیعــی ،فراتــر از مطالعــه خــود رویــداد فاجعهآمیــز ،منجــر
بــه تکامــل مجموع ـهای از حــوادث شــده اســت کــه در حــوزه یــک فاجعــه قــرار میگیرنــد ،و بهویــژه
بهعنــوان یافتههــای جدیــد مرتبــط بــا اثــرات اجتماعــی آشــکار شــدهاند (هرینــگ .)2013 ،تــا حــد
زیــادی ایــن امــر مشــخص شــده اســت کــه تعامــل حــوادث فیزیکــی بــا ویژگیهــای جوامــع درگیــر
بالیــا ،از قبیــل ماهیــت مســکن و الگوهــای اســتفاده از زمیــن ،نقشــی اساســی در چگونگــی ظهــور و
بــروز بالیــا بــازی میکننــد.
از دیگــر جنبههــای مهــم و متمایــزی کــه در بیــن بالیــا تفــاوت ایجــاد میکننــد عبارتنــد از انــدازه،
وســعت و مــدت زمــان رویــداد ،درجــه پیشــرفت در زمینــه هشــدارهای موجــود بــرای جمعیــت
در معــرض خطــر و میــزان دقتــی کــه بــر اســاس آن میتــوان وقــوع حادثــه را پیشبینــی کــرد.
بهعنــوان مثــال ،ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال  2004کــه بــا جزیــره ســوماترای اندونــزی اصابــت
کــرد و طوفــان کاترینــا (کــه بــر ســاحل خلیــج ایــاالت متحــده اثــر گذاشــت) ،از لحــاظ اینکــه آیــا
رخــداد و یــا مــدت استمرارشــان پیشبینــی شــده بــود یــا نــه ،تــا کســانی کــه احتمــاالً تحــت تأثیــر
آنهــا قــرار میگیرنــد و بایســتی بــرای یــورش آب آمــاده باشــند ،بســیار متفــاوت بودنــد .ســونامی در
عــرض چنــد دقیقــه از وقــوع زلزلــه بــه برخــی از خطــوط ســاحلی اندونــزی اصابــت و آســیب بســیاری
وارد کــرد ،در صورتیکــه بــه ســاکنان نیواورلئــان 1چنــد روز قبــل از اینکــه طوفــان باعــث فرونشســت
زمیــن شــود ،آمــدن طوفــان را هشــدار داده بودنــد (موناســینگه .)2007 ،عــاوه بــر ایــن ،در حالیکــه
طوفانهــا همــواره بخشــی از تاریــخ نیواورلئــان از زمــان اســتقرارش در اوایــل قــرن هجدهــم بودهانــد،
شــواهد زمینشناســی نشــان میدهــد کــه در ســواحل ســوماترا بیــش از شــش قــرن ،هیــچ ســونامی
اتفــاق نیافتــاده اســت.
چارچوبی برای بررسی اثرات جمعیتی بالیای طبیعی
جمعیتشناســان اغلــب زمانــی کــه پیامدهــای بالیــای طبیعــی در مقیــاس وســیعی ُرخ میدهــد و
پتانســیل اثرگــذاری بــر جمعیتهــای منطقـهای و ملــی را دارنــد ،آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
پارامترهــای کلیــدی مــورد توجــه آنهــا ،نوعــاً شــامل مرگومیــر ،ســامتی ،بــاروری و مهاجــرت

-1نیواورلئان یا نیو اورلینز (در انگلیسی )New Orleans :بزرگترین شهر ایالت لوئیزیانا در ایاالت متحده آمریکا است .این شهر
بر کرانه رود میسیسیپی واقع شده و از بندرهای مهم ایاالت متحده آمریکا محسوب میشود (ویکیپدیای فارسی:2018 ،
نیواورلئان .)/https://fa.wikipedia.org/wiki
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میباشــند کــه بــه نوبــه خــود بــرای حجــم و ترکیــب جمعیــت داللتهایــی دارنــد.
بیشــترین ارتبــاط بیــن بالیــا و جمعیتشناســی زمانــی شــکل میگیــرد کــه آن بالیــا منجــر بــه
تعــداد مرگومیرهــای فــراوان میگــردد .خطــر مــرگ در یــک بــای طبیعــی ممکــن اســت ،برحســب
ســن و جنــس متغیــر باشــد ،کــه بازتــاب تفاوتهــای موجــود در آســیبپذیری بــر حســب ایــن
ابعــاد بــه خاطــر تفاوتهــای جســمانی و یــا احتمــال قــرار گرفتــن یــا نگرفتــن در معــرض آن بــا
میباشــد .وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی هــم ممکــن اســت بــا خطــر در معــرض قــرار گرفتــن بالیــا در
ارتبــاط باشــد .بهعنــوان مثــال ،از آنجــا کــه فقــرا بهویــژه در مناطــق آســیبپذیر (ماننــد دش ـتهای
ســیالبی) زندگــی میکننــد و یــا اینکــه چــون آســیبهای ناشــی از زلزلــه یــا طوفــان بســتگی بــه
کیفیــت مســکن دارد ،افــراد فقیــر بیشــتر تحــت تأثیــر ایــن فجایــع قــرار میگیرنــد .بالیــا عــاوه
بــر مرگومیرهــای فــوری ،ممکــن اســت از طریــق اثراتــی کــه بــر وضعیــت بهداشــتی و ســامتی یــا
عناصــر آن میگذارنــد ،تأثیــرات بلندمدتتــر یــا غیرمســتقیمی بــر مرگومیــر داشــته باشــند.
بالیــای طبیعــی همچنیــن پتانســیل جابجــا کــردن محــل زندگــی انســانها را هــم دارنــد؛ افــراد یــا
بهطــور پیشــگیرانه محــل زندگــی خــود را تــرک میکننــد و یــا بــه ایــن خاطــر کــه بالیــا داراییهــا
و منبــع تأمیــن معــاش مــردم را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،آنهــا مانــدن در منطقــه تحــت تأثیــر را
غیرجــذاب یــا غیرممکــن مییابنــد.
پــس از وقــوع بالیــا ،ممکــن اســت برخــی از افــراد جابجــا شــده بــه مــکان اصلــی خــود بازگردنــد ،و
برخــی نیــز ممکــن اســت بــا توجــه بــه اشــکال متنــوع فرصتهــا ،جــذب مناطــق دیگــری شــوند.
اگرچــه ســازوکارهای اثرگــذاری بالیــای طبیعــی بــر بــاروری بالواســطه کمتــر مشــهود هســتند،
امــا میتواننــد الگوهــای بــاروری را نیــز تغییــر دهنــد .بالیــا و تنشهــا و فشــارهای مرتبــط بــا آن
میتواننــد بــر تعــداد مقاربتهــای زناشــویی و بهطــور بالقــوه بــر تــوان حاملگــی یــا مــدت زمــان
وضــع حمــل اثرگــذار باشــند یــا میتواننــد تقاضــا بــرای فرزنــدآوری را تغییــر دهنــد .اختــال در
خدمــات کــه ناشــی از وقــوع بالیــا اســت ،نیــز میتوانــد بــر دسترســی بــه وســایل پیشــگیری از
حاملگــی اثــر بگــذارد .بالیایــی کــه منجــر بــه تعــداد مرگومیرهــای فراوانــی میشــوند ،ممکــن اســت
افزایــش بــاروری را بــه همــراه داشــته باشــد .در نهایــت ،اگــر بــای طبیعــی بــه خاطــر مرگومیرهــا
و مهاجرتهایــی کــه بــر جــای میگــذارد ،باعــث تغییــر ترکیــب ســنی و جنســی جمعیــت شــود،
الگوهــای تشــکیل زناشــویی ممکــن اســت ،تغییــر کنــد ،بهطوریکــه ایــن امــر روندهــای بــاروری را
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تغییــر میدهــد.
در خصــوص بحــث پیشــین ،شایســته اســت کــه چندیــن مفهــوم بــا کمــی جزئیــات و مفصلتــر

مطــرح گردنــد .نخســت ،اگرچــه بالیــا نوعـاً بــا یــک حادثــه ناگهانــی و بســیار ســریع ُرخ میدهنــد کــه
میتواننــد دقیقـاً از لحــاظ زمانــی و اغلــب مکانــی مشــخص شــوند ،امــا نقــاط انتهایــی مکانــی و فضایــی
اثــرات آنهــا بهصراحــت قابــل تشــخیص نیســتند .اثــرات فاجع ـهای کــه باعــث خســارتهای فیزیکــی
در منطقــه جغرافیایــی محــل وقــوع شــده اســت ،ممکــن اســت تــا مدتهــای طوالنیتــر و حتــی فراتــر
از آن منطقــه احســاس شــود .اســتنباط ایــن اســت کــه اثــرات بلنــد مــدت یــک فاجعــه ممکــن اســت،
بــه مراتــب فراتــر از اثــرات مســتقیم آن باشــد .بــرای مثــال ،فاجع ـهای کــه ترکیــب جمعیتــی یــک
منطقــه یــا مکانــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،ممکــن اســت بــر بازارهــای کار و ازدواج در مقیــاس
جغرافیایــی وســیعتری اثرگــذار باشــد .عــاوه بــر ایــن ،فاجعــهای کــه بــا مهاجرپذیــری داخلــی 1از
مناطــق دیگــر همــراه اســت ،بهطــور واضــح نهتنهــا بــر خــود جمعیــت و مهاجــران دچــار حادثــه ،بلکــه
بــر اجتماعــات و مناطقــی کــه مهاجــران از آنجــا برخاســتهاند نیــز اثــر میگــذارد.
دوم ،فرایندهــای جمعیتــی مــورد بحــث در بــاال بــه شــیوههای فراوانــی بــا هــم در ارتباطنــد .فقــط
چنــد نمونــه را اگــر بخواهیــم ارائــه کنیــم میتــوان گفــت؛ تصمیمگیریهــا در خصــوص مهاجــرت

احتمــاالً تحــت تأثیــر ســاختار خانــواده و فرایندهــای تصمیمگیــری اســت کــه خــود اینهــا مســتقیماً بــا
توجــه بــه مرگومیــر تغییــر مییابنــد .از دســت دادن خویشــاوندان و مهاجــرت میتوانــد بــر ســطوح
اســترس ،ســامت ،میــل بــه فرزنــدآوری ،و تــوان حاملگــی و فرزنــدآوری تأثیــر بگــذارد .تحلیلهــای
نســبتاً اندکــی بــه ایــن روابــط متقابــل توجــه میکننــد ،عمدت ـاً بــه ایــن خاطــر کــه مطالعــات کمــی

بــه جمـعآوری اطالعــات در زمینــه مجموعــه گســتردهای از رفتارهــا و پیامدهــای بالقــوه مرتبــط بــا هــم
میپردازنــد؛ همچنیــن مطالعــات کمتــری بهطــور موفقیتآمیــز مســیرها و جریانهــای زندگــی افــراد،
خانوادههــا و اجتماعــات درگیــر در بالیــا را در طــول زمــان دنبــال کردهانــد.
ســوم ،اگرچــه تأکیــد مــا بــر اثــرات منفــی بالیــای طبیعــی بــوده اســت ،امــا مهــم اســت بــه ایــن نکتــه
هــم توجــه کنیــم کــه بالیــا چــه فرصتهــا (تغییراتــی) را ایجــاد میکننــد ،و برخــی از ایــن تغییــرات
ممکــن اســت ،پیامدهــای مثبتــی بــرای افــراد و اجتماعــات بــه همــراه داشــته باشــند .همانطــور کــه
بالیــا زمینهــا ،خانههــا یــا زیرســاختها را در مکانــی از بیــن میبرنــد ،بــه همــان نحــو ارزش
1- In-migration
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زمینهــا ،خانههــا و یــا زیرســاختهای مشــابه احتمــاالً افزایــش مییابــد .بالیــا اغلــب باعــث کاهــش
دسترســی بــه غــذا و ســرپناه میشــوند :آنهایــی کــه میتواننــد بــه فراهــم نمــودن غــذا یــا ســرپناه
بپردازنــد ،ذینفعــان بالقــوه ایــن وضعیــت هســتند .در بســیاری از مــوارد ،ایــن امــور بــه وســیله دولتهــا
یــا ســازمانهای غیردولتــی بهعنــوان کمــک ارائــه میشــوند .در حقیقــت ،برنامههــای کمکرســانی
خودشــان ممکــن اســت ،فرصتهایــی را فراهــم کننــد کــه عواقــب بالیــا را بهشــیوههای مثبتــی
تغییــر دهنــد .بهعنــوان مثــال ،میتــوان برنامههــای خریــد مــواد غذایــی از کشــاورزان محلــی را
نــام بــرد .ســایر برنامههــای سیاســتی ممکــن اســت بــر پیامدهــا و عواقــب بلندمــدت اثرگــذار باشــد و
پتانســیل تبدیــل خطــرات ناچیــز بــه فجایــع بــزرگمقیــاس در آینــده را کاهــش دهــد .بهطــور کلــی
سیاســتهای زیســت محیطــی میتوانــد بــر پدیدههــای جمعیتــی مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی بــه
شــیوههای مهمــی اثــر بگــذارد.

بالیای طبیعی تأثیرگذار در دهه گذشته
قبــل از پرداختــن بــه شــواهد مرتبــط بــا تغییــرات جمعیتــی در مناطــق درگیــر در بالیــای طبیعــی ،بــه
مــرور گســتره بالیــای ُرخ داده در طــول دهــه گذشــته بــر اســاس شــاخصهای میــزان تلفــات انســانی

و ارزش تخمینــی از خســارتهای مالــی آنهــا میپردازیــم.

جــدول زیــر ،اثــرات پنــج بــای طبیعــی در طــول یــک دهــه گذشــته کــه تخمیــن زده میشــود،
بیشــترین تعــداد تلفــات انســانی (قســمت الــف) و بیشــترین خســارات بــر حســب مقیاسهــای مالــی
(قســمت ب) را بــر جــای گذاشــته ،بــه صــورت خالصــه نشــان داده اســت .البتــه ،بــرآورد خســارات
مالــی در بهتریــن حالــت هــم ،تقریبــی هســتند؛ در واقــع ،جــدول بــرای ارائــه تصویــری از حجــم
خســارات بــه عمــل آمــده در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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تلفات جانی وخسارات مالی ناشی از بالیای طبیعی
کشور

سال

نوع بالی
طبیعی

قسمت الف) پُرخسارتترین بالیا از نظر جانی
جنوب و جنوب
شرقی آسیا
اندونزی
سریالنکا
هند
تایلند
هائیتی
میانمار
چین
پاکستان

2004

225841

165708
35399
16389
8345
222570
138366
87476
73338

2010
2008
2008
2005

پُرخسارتترین بالیا از نظر مالی

تعداد تلفات
)جسمانی (نفر

تعداد جمعیت
)تحت تأثیر (نفر

2273723

532898
1019306
654512
67007
3700000
2420000
45976596
5128309

ژاپن

2011

ایاالت متحده

2005

طوفان کاترینا

چین

2008

زمین لرزه

87476

ایاالت متحده

2012

طوفان شنی

154

85000002

شیلی

2010

زمین لرزه

562

2671556

خسارات مالی1
(میلیون دالر
)آمریکا
7791

4452
1317
1023
1000
8000
4000
85000
5200

زمین لرزه/
سونامی

19846

368820

210000

1833

500000

125000

45976596

85000
65000
30000

منبع:

EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database-www.emdat.be,
University of Louvain, Brussels (Belgium). NOAA: “Billion-Dollar Weather/Climate
Disasters” - www.ncdc.noaa.gov/billions/events
 .1برآورد خسارات بر حسب نرخ دالر در سال وقوع است.
 .2بــرآورد شــده بــر مبنــای قــدرت خریــد مصرفکننــدگان افــراد آســیبدیده در آمریــکا ،گــزارش گردبادهــای موســمی،
طوفــان شــنی ،مرکــز ملــی طوفــان -2013 ،درSandy.pdf_http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012 :
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بــا در نظــر گرفتــن مرگومیــر ،مرگبارتریــن بــا ،ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال  2004بــود کــه در
آن بیــش از  225000نفــر در آســیای جنــوب و جنــوب شــرقی جــان خــود را از دســت دادنــد .زمیــن
لــرزه ســال  2010هائیتــی بیــش از  222000نفــر را از بیــن بــرد و پــس از اینهــا گردبــاد موســمی
نرگیــس بــا تلفــات  138366نفــری قــرار دارد .دو زمیــن لــرزه دیگــر در چیــن و پاکســتان نیــز ،ســبب
مــرگ دههــا هــزار نفــر گردیــد.
بــا توجــه بــه خســارتهای مالــی (کــه بــر حســب ارزش دالر در ســال وقــوع اندازهگیــری شــده
اســت) ،زمیــن لــرزه و ســونامی کــه در ژاپــن روی داد ،در صــدر جــدول قــرار دارد .بــر طبــق دادههــای
مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی بالیــای طبیعــی 1در دانشــگاه لوویــن خســارتهای مالــی بــرآورد شــده
ایــن رویــداد ،حــدود  210میلیــارد دالر آمریــکا بــود ،و طوفــان کاترینــا ،خســارتی  125میلیــارد دالری
بــر جــای گذاشــت .زمیــن لــرزه ســال  2008در چیــن ،تنهــا بالیــی اســت کــه در هــر دو قســمت
جــدول نمــود دارد و بــه یــک ویژگــی جالــب از بالیــای طبیعــی اشــاره دارد :آن ویژگــی ایــن اســت کــه
مرگبارتریــن بالیــای طبیعــی ،لزومـاً آنهایــی نیســتند کــه خســارات مالــی بیشــتری بــه همــراه داشــته

باشــند .در عــوض ،زیانبارتریــن بالیــای طبیعــی از نظــر مالــی در کشــورهای دارای ســطوح درآمــدی
بــاال و متوســط ُرخ دادهانــد ،و در ســه مــورد از آن بالیــا ،تعــداد تلفــات انســانی واقعـاً پاییــن بــوده اســت.

امــا اینکــه در یــک دهــه گذشــته ،جــدول را چگونــه ورانــداز کنیــم ،نامشــخص اســت .از یــک طــرف،
اگــر سیاســتهای آمادگــی اضطــراری و کاهــش خطــرات مختلــف کــه شــمار تلفــات انســانی در
کشــورهای صنعتــی و توســعهیافته را پاییــن آوردهانــد ،بتــوان در تعــداد بیشــتری از کشــورهای در حــال
توســعه اجرائــی نمــود ،ممکــن اســت تلفــات جانــی ناشــی از بالیــای طبیعــی کاهــش یابــد .از طــرف
دیگــر ،انــدازه و تراکــم جمعیتهــا در مناطــق آســیبپذیر در مقابــل حــوادث شــدید ژئوفیزیکــی یــا
هواشناســی در حــال رشــد اســت کــه ایــن امــر تعــداد افــراد در معــرض خطــر را افزایــش میدهــد.
دادههــای جــدول فــوق ،مبتنــی بــر برآوردهــای انباشــته در ســطح ملــی اســت .در حالیکــه ایــن دادههــا
بهعنــوان شــواهدی خالصــه در ارتبــاط بــا گســتره مســأله مفیــد اســت ،امــا دربــاره اثــرات کامــل
جمعیتــی ایــن وقایــع اطالعــات کمــی در اختیــار قــرار میدهــد و بــه فرایندهــا و ســازوکارهای میــان
بالیــای طبیعــی و تغییــرات جمعیتــی در طــول زمــان توجهــی نکــرده اســت.
)1-Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED
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در حقیقــت ،یــک مانــع عمــده بــرای مطالعــه جمعیتشناســی بالیــای طبیعــی ،کمبــود نســبی دادههــا
و اطالعــات مقتضــی اســت .بســیاری از مطالعــات مبتنــی بــر نمونههــای نســبتاً کوچــک و غیرمعرفــی

از افــراد هســتند کــه در اردوگاههــا یــا دیگــر ترتیبــات کامــ ً
ا ملمــوس بهشــکل چــادر یــا کانتینــر
ســکنی گزیدهانــد .برخــی دیگــر از مطالعــات از روشهایــی ماننــد مصاحبــه بــا کســانی کــه پــس
از وقــوع فاجعــه ،باقــی ماندهانــد ،بهــره میجوینــد .بهطــور معمــول ،مصاحبههــا یــک بــار ،کمــی
بعــد از وقــوع فاجعــه انجــام میگیرنــد .بنابرایــن بــا ایــن ســنخ از دادههــا و اطالعــات ،بدســت دادن
نتیجهگیریهــای محکــم دربــاره اثــر بالیــای طبیعــی بــر تغییــر فرایندهــای جمعیتــی کاری مشــکل
اســت .پیچیدگیهــای مرتبــط بــا جمــعآوری دادههــای معــرف جمعیــت کــه نمایانگــر هــر دو دوره
قبــل و بعــد از فاجعــه باشــد ،یعنــی اینکــه فاصلــه پیوســتار تخریــب و جریــان حرکــت افــراد بــه مقاصــد
مختلــف از ســایر اردوگاههــا را نشــان دهــد ،بــه شــدت معــرف بــودن نمونههــای مطالعــه ،اندازههــای
نمونــه ،و دنبــال کــردن دادههــای مقطعــی موجــود را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت (ساســتری و
وانالندینگهــام2009 ،؛ گالئــا و ماکســول.)2009 ،
فرایندها و پیامدهای جمعیتی
در ایــن قســمت بــه مــرور شــواهدی در مــورد روابــط بیــن بالیــای طبیعــی و پیامدهــای مختلــف
جمعیتــی آن میپردازیــم.
مرگومیر و اختالل در سالمتی (ناخوشی)
همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــد ،بالیــای طبیعــی میتواننــد منجــر بــه از دســت رفتــن
زندگــی در ســطح وســیعی شــوند .مقــدار مرگومیــر ناشــی از بالیــا بســته بــه عواملــی از قبیــل نــوع
بــا ،محــل و موقعیــت ،و زمــان آن متغیــر اســت .تعــداد مرگومیرهــا و مفقودیهــا ،ممکــن اســت
بهطــور دقیــق مشــخص نباشــد و در برخــی مــوارد ایــن برآوردهــای تقریبــی ممکــن اســت در شــمار
تلفــات رســمی بــه حســاب نیاینــد .اینکــه آیــا مرگومیرهــا تأثیــر معنــاداری بــر حجــم جمعیــت دارد
یــا نــه ،تاحــدودی بســتگی بــه ایــن دارد کــه مرگومیــر از نظــر فضایــی در کجــا متمرکــز شــده اســت.
نرخهــای مرگومیــر میتوانــد بــه روشــن کــردن اثــرات فاجعــه کمــک نمایــد ،امــا محاســبه آنهــا
مســتلزم داشــتن اطالعاتــی دربــاره تعــداد افــراد در معــرض حادثــه و همچنیــن تعــداد فــوت شــدهها
اســت -اطالعاتــی کــه همــواره در دســترس قــرار ندارنــد.
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خطــر مرگومیــر ممکــن اســت بــر حســب ســن و جنــس آنطــور کــه بــر حســب نــوع بالیــا متفــاوت
اســت ،متغیــر باشــد .چندیــن مطالعــه شــواهدی را ارائــه مینماینــد کــه بــر اســاس آنهــا ،ســونامی
اقیانــوس هنــد بــا مرگومیــر باالتــری بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان ،و همچنیــن بــرای جوانــان و
بزرگســاالن همــراه بــوده اســت .بــرای مثــال ،فرانکنبــرگ و دیگــران ( )2011بــر اســاس یــک پیمایــش
معــرف جمعیــت قبــل از ســونامی ،نشــان دادنــد کــه مرگومیــر در میــان مــردان  20 -44ســاله
در پایینتریــن حــد قــرار داشــت .نرخهــای مرگومیــر بــرای زنــان همــان گــروه ســنی ،بــرای
کــودکان و نوجوانــان ،و بــرای بزرگســاالن بهطــور معنــاداری باالتــر بودنــد .احتمــال دارد کــه ایــن
تفاوتهــا نمایانگــر تفــاوت افــراد در قــدرت و توانایــی شــنا کــردن آنهــا باشــد ،زیــرا قــرار گرفتــن در
معــرض ســونامی بعیــد اســت کــه بــر حســب گــروه جمعیتــی متغیــر باشــد .نتایــج مشــابهی نیــز بــرای
ســریالنکا بــه دنبــال ســونامی ســال  2004اقیانــوس هنــد گــزارش شــدهاند ،کــه در آن زنــان و
کــودکان در مقایســه بــا بزرگســاالن واقــع در رده ســنی  20تــا  29ســال ،مرگومیــر باالتــری را تجربــه
کردهانــد (نیشــیکیوری و دیگــران.)2006 ،
ایــن الگوهــای مرگومیــر غیــر عــادی اســت .ایــن الگوهــا در ســونامی ژاپــن مشــاهده نگردیــد ،جایــی
کــه مرگومیــر کــودکان در ســن مدرســه در مقایســه بــا افــراد ســایر گروههــای ســنی پایینتــر بــود،
و بیــن مــردان و زنــان تفاوتهــای معنــاداری در مرگومیرهــای مرتبــط بــا ســونامی وجــود نداشــت
(ناکاهــارا و دیگــران .)2013 ،هیچکــدام از آن الگوهــا وضعیــت مرگومیــر در هائیتــی پــس از زمیــن
لــرزه ســال  2010را توصیــف نمیکننــد ،جایــی کــه در آن مرگومیــر در میــان افــراد  18ســال و
پایینتــر در باالتریــن ســطح قــرار داشــت .در هائیتــی ،حــدود دو ســوم از مرگهــا مربــوط بــه کــودکان
کمتــر از  12ســال بــود .در جریــان زمیــن لــرزه نهتنهــا کــودکان میزانهــای مرگومیــر باالتــری را
متحمــل میشــدند ،حتــی آنهــا بــه احتمــال بیشــتری نیــز بــه خاطــر جراحتهــا و بیماریهــای پــس
از مصیبــت مــرگ را تجربــه میکردنــد (کلــوب و دیگــران .)2010 ،در مقابــل ،میزانهــای مرگومیــر
مرتبــط بــا طوفــان کاترینــا در میــان بزرگســاالن پــا بــه سنگذاشــتهتر (یعنــی افــراد  75ســاله و
باالتــر) ،عمدتـاً بــه خاطــر اینکــه آنهــا پیــش از طوفــان مناطــق درگیــر را تــرک نمیکردنــد و ســرانجام

در آب غــرق میشــدند ،در باالتریــن حــد بــود (بــروکارد و دیگــران.)2008 ،
بالیــای طبیعــی ســوای مرگومیــر ،میتواننــد بــا توجــه بــه ماهیــت اثرگــذاری مختــص بــه
ویژگیهــای هــر رویــداد ،بــر بهداشــت و ســامتی نیــز اثــر بگذارنــد .زمیــن لرزههــا اغلــب موجــب
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آســیبهای متعــدد از جملــه دررفتگیهــا ،شکســتگیها ،کوفتگیهــا ،مشــکالت قفســه ســینه و
عصبــی ،و مشــکالت بالقــوه قلبــی عروقــی میشــوند (بارتلــز و وانرویــن .)2011 ،مشــکالت بهداشــتی
پیشآمــده از طــرف یــک فاجعــه طبیعــی ،میتوانــد در بلنــد مــدت ادامــه یابــد .ســاکنان لوئیزیانــا و
میسیســیپی پــس از طوفــان افزایــش ســردرد ،حالــت تهــوع و ناراحتیهــای گوارشــی ،و مشــکالت
تنفســی و قلبــی را تجربــه کردنــد (آدیــوال و پیکــو .)2012 ،اثــرات بلندمدتتــر فاجعــه طبیعــی ممکــن
اســت ،بهویــژه هنگامــی مهــم باشــد کــه باعــث ایجــاد خطــرات بهداشــتی و زیس ـتمحیطی دیگــری
از قبیــل رهــا کــردن مــواد شــیمیایی ،نفــت یــا اشــعه خورشــید شــود.
فشــارهای روانــی ،جســمانی و اقتصــادی مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی ،همچنیــن میتوانــد بــر شــرایط
تولــد نــوزادان در زنــان بــاردار و بهطــور بالقــوه بــر ســامتی ایــن بچههــا در طوالنیمــدت اثرگــذار
باشــد .شــواهد مربــوط بــه فرزنــدان زنــان بــاردار در طــول قحطــی زمســتانی هلنــد ،نشــان میدهــد کــه
مصــرف بســیار کــم کالــری در دوران بــارداری منجــر بــه کاهــش وزن در هنــگام تولــد ،کوتاهقــدی در
بزرگســالی ،افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبیعروقــی در اواســط زندگــی و مرگومیــر زودرس
میگــردد .ایــن نتایــج هــم بــر اســاس اثرگــذاری عامــل انســداد غذایــی در رحــم از طریــق مســیرهای
بیولوژیکــی محتمــل و هــم اختــال محیــط تغذی ـهای پــس از تولــد تفســیر شــدهاند (اســتین1975 ،؛
راولــی و دیگــران1998 ،؛ راولــی و دیگــرانُ ،1999 ،رزبــوم و دیگــران2001 ،؛ روجــی و دیگــران.)2010 ،

چندیــن مطالعــه ،تأثیراتــی کــه بالیــای طبیعــی از قبیــل خشکســالی یــا ســیل بــر فــرد در دوران جنینی
یــا اوایــل زندگــی میگــذارد را بررســی کــرده و مقــرر داشــتهاند کــه ایــن رویدادهــا میتواننــد اثراتــی
بــر جــای بگذارنــد کــه در بزرگســالی بهخوبــی مشــخص هســتند (فوســتر1995 ،؛ ماســینی و یانــگ،

 .)2009مطالعــات دیگــری بــه بررســی تأثیــر شــیوع بیماریهــای عفونــی وســیع ،ماننــد برجســتهترین
آن یعنــی اپیدمــی عالمگیــر آنفوالنــزای ســال  1918پرداختهانــد .آلمونــد ( )2006بــا بحــث دربــاره
غیرقابــل پیشبینــی بــودن آن اپیدمــی ،اســتدالل میکنــد کــه قــرار گرفتــن افــراد در معــرض
چنیــن اپیدمیهایــی منجــر بــه عواقــب اجتماعــی -اقتصــادی نامســاعدی در دوران بزرگســالی آنهــا در
مقایســه بــا همتایانــی میگــردد کــه در معــرض چنیــن رویدادهایــی نبودهانــد .بــا ایــن حــال ،بــراون
و تومــاس ( )2014تصدیــق میکننــد کــه والدیــن نســلهایی کــه در معــرض اپیدمیهــای عفونــی
بودهانــد ،نیــز در مقایســه بــا والدیــن نسـلهای محیــط نزدیــک بــه آنهــا پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی
پایینتــری داشــتند کــه تفســیر شــواهد را بــا اختــال مواجــه میکنــد .ایــن موضــوع اهمیــت کلــی
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تمرکــز بــر اینکــه یــک بــای طبیعــی در هنــگام تفســیر شــواهد پیشبینــی شــده اســت یــا خیــر را
نشــان میدهــد .اگــر وقــوع بــای طبیعــی پیشبینــی میشــود (یــا قابــل پیشبینــی اســت) ،اثــرات
بــرآورد شــده احتمــاال بازنمــای ترکیبــی از تأثیــر خــود بــای طبیعــی و واکنشهــای رفتــاری بالقــوه
بــه پیشبینــی آن بــای طبیعــی اســت.
مطالعــات دیگــر بــه دنبــال بررســی رابطــه بیــن تجربههــای اســترسزا در طــول دوران حاملگــی و
ســامت جســمانی فرزنــدان هســتند .در ایــن مطالعــات از طرحهــای شــبه آزمایشــی ،یعنــی ایجــاد
برخــی منابــع اســترس ،از قبیــل اعمــال تــرور یــا جنــگ (الودردیــل2006 ،؛ کاماچــو ،)2008 ،یــک
ُجــرم فراگیــر (بــراون ،)2014 ،زمیــن لــرزه (تــورچ )2011 ،یــا طوفــان (کوریــه و روســین -ســاتر،

 )2012اســتفاده شــد .آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای ثبــت والدت ،در هنــگام کامــل شــدن جنیــن
بــه مقایســه نتایــج والدت نــوزادان در دو موقعیــت زمانــی اعمــال منبــع اســترس و عــدم اعمــال آن
پرداختنــد .در حالیکــه یافتههــای آنهــا بــا فرضیــه تأثیــرات منفــی قــرار گرفتــن در معــرض اســترس
بــرای والدت ســازگاری دارنــد ،بــا ایــن وجــود اثــرات بــرآورد شــده بهطورکلــی از نظــر مقــدار بســیار
ناچیــز و بهلحــاظ بالینــی بیاهمیــت هســتند .بهعــاوه ،بســیاری از مطالعــات از نمونههــای بزرگــی
اســتفاده میکننــد و معنــاداری آمــاری اثــرات بــرآورد شــده ،روشــن نیســت.
اختــال در ســامتی پــس از وقــوع بــای طبیعــی ،بــه فراتــر از ســامت جســمانی فــرد گســترش
مییابــد .مطالعــات انجــام گرفتــه در روانشناســی و اپیدمیولــوژی تعــدادی از الگوهــای سیســتماتیک
ســامت ذهنــی و روانــی پــس از بــای طبیعــی را ثبــت کردهانــد .مطالعــات بــه ارزیابــی مســائل
متعــدد خــاص و غیــر اختصاصــی روانشــناختی پرداختهانــد ،امــا اســترس ،افســردگی و اضطــراب و
پریشــانی پــس از ســانحه ،رایجتریــن ایــن مســائل صرفنظــر از ماهیــت بــای طبیعــی میباشــند
(نوریــس و دیگــران2002 ،؛ نوریــس و الــرود.)2006 ،

مطالعــات نســبتاً اندکــی قــادر بــه بررســی تغییــرات عالئــم روانــی در طــول زمــان هســتند ،امــا در

میــان مطالعاتــی کــه بــه انجــام چنیــن بررسـیهایی پرداختهانــد ،اکثــرا ً دریافتهانــد کــه عالئــم روانــی
در طــول زمــان بهبــود مییابنــد (نوریــس و دیگــران2002 ،؛ پایتــرزاک و دیگــران .)2012 ،دادههــای
حاصــل از مطالعــات بازیابــی خلیــج گالوســتون 1نشــان میدهنــد کــه افــراد در معــرض طوفــان آیــک

2

)1-The Galveston Bay Recovery Study (GBRS
2- Hurricane Ike
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عالئمــی همســو بــا اختــال استرســی پــس از ضایعــه روانــی ، 1اضطــراب و درد را دارا بودهانــد ،امــا
شــیوع ایــن عالئــم بــا گذشــت زمــان کاهــش یافتــه اســت (اگرچــه افســردگی در میــان موجهــای
مختلــف مطالعــه ثابــت باقــی مانــده اســت) (پایتــرزاک و دیگــران .)2012 ،شــواهدی مشــابه بــا شــواهد
فــوق در میــان اندونزیاییهــای تحــت تأثیــر ســونامی اقیانــوس هنــد گــزارش شــده اســت (فرانکنبــرگ
و دیگــران.)2014 ،
مهاجرت و جابجایی
مهاجــرت چــه ارادی باشــد چــه اجبــاری ،یــک عامــل بالقــوه قــوی در تغییــر شــکل جمعیــت بعــد
از یــک فاجعــه طبیعــی اســت .در محیطهایــی کــه بالیــای طبیعــی ُرخ میدهــد ،جابجاییهــای

جمعیتــی شــامل مهاجرتهــای موقــت و دائمــی ،هــم در خــارج از و هــم در داخــل مناطــق درگیــر
بالیــا میباشــد .مقصدهــای مهاجرتــی ،میتوانــد دربرگیرنــده هــم مناطــق بیتأثیــر از بالیــا (جایــی
کــه افــراد آواره ممکــن اســت خانــواده یــا دوســتانی داشــته یــا نداشــته باشــند) و هــم مکانهــای
نســبتاً نزدیــک بــه مناطــق تحــت تأثیــر کــه کمپهــای رســمی و غیررســمی آنهــا دایــر اســت ،باشــد.

امــا ســاکنان ممکــن اســت باقــی مانــدن در جایــی کــه در زمــان وقــوع بــا ،محــل زندگیشــان بــوده
اســت را نیــز برگزیننــد ،حتــی اگــر منطقــه مــورد نظــر بهطــور بــدی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه باشــد،
و گروههــای جدیــد ممکــن اســت ،دســت بــه مهاجــرت بزننــد ،بهویــژه اگــر آنهــا فرصتهــای مرتبــط

بــا جابجایــی (و احتمــاالً فرصتهایــی کــه بیشــتر مربــوط بــه کار و شــغل هســتند) را درک کننــد.

تصمیمــات مهاجرتــی در بیــن ســایر مــوارد ،تحــت تأثیــر میــزان آســیب وارده بــه ساختوســازها و
محیــط طبیعــی قــرار دارنــد .ویرانیهــای گســترده بهطــور بالقــوه بــرای دورههــای زمانــی وســیعی،
موجــب جابجایــی قربانیــان از خانههایشــان میشــوند .زمیــن لــرزه ســال  2010در هائیتــی حــدود
 24/4درصــد از خانههــا را ویــران و بــه  41/5درصــد از آنهــا آســیب وارد کــرد .حــدود  1/24میلیــون
نفــر از ســاکنان هائیتــی بــه ســکونتگاههای موقــت نقــل مــکان کردنــد (کولــب و دیگــران.)2010 ،
بهطــور کلــی ،تخمیــن زده میشــود کــه پایتخــت هائیتــی ،یعنــی پورتــو پرنــس  23درصــد از ســاکنان
دائمــی خــود را بــر اثــر آن زمیــن لــرزه از دســت داد.
 -1اختالل اسرتسی پس از ضایعه روانی ( ))Posttraumatic Stress Disorder (PTSDنشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده ،تجربه مستقیم
بزای شدید روی میدهد که میتواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود
یا شنیدن یک عامل اسرتسزا و آسی 
(مرتجم ،ویکیپدیای فارسی).
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لیــو و دیگــران ( )2012بــا اســتفاده از یــک روششناســی غیرمعمــول کــه بــر اطالعــات تلفــن همــراه
بــرای مطالعــه الگوهــای مهاجــرت در هائیتــی پــس از زمیــن لــرزه تکیــه کــرده اســت ،بــه تحلیــل
حــرکات و جابجایــی  1/9میلیــون کاربــر تلفــن همــراه تــا یــک ســال بعــد از زمیــن لــرزه پرداختنــد.
آنهــا نشــان دادنــد کــه تغییــرات مکانــی بیــش از آنچــه کــه در اصــل انتظــار میرفــت ،قابــل پیشبینــی
بودنــد .جابجاییهــا بهطــور نزدیکــی شــبیه بــه الگوهــای قبــل از زمیــن لــرزه بودنــد و بــا محــل
شــبکههای حمایــت اجتماعــی در ارتبــاط بودنــد.

طوفــان کاترینــا ،فاجعــه دیگــری اســت کــه ســبب جابجایــی میــزان تقریبــاً بیســابقهای از مــردم
در ایــاالت متحــده گردیــد و حــدود  1/5میلیــون نفــر را از مناطــق تحــت تأثیــر طوفــان بیــرون رانــد
(گروئــن و پولیــوکا .)2010 ،بــرای ســاکنان بهشــدت آســیبدیده و اقشــار کمدرآمــد فرصتهــای
بازگشــت بــه نیواورلئــان تــا حــد زیــادی محــدود بــه وجــود منابــع و میــزان تخریــب خانههــای آنــان
ـان پیــش از
بــود .فیوســل و دیگــران ( )2010بــا اســتفاده از یــک نمونــه معــرف از ســاکنان نیواورلئـ ِ
طوفــان نشــان دادنــد کــه ســاکنان سیاهپوســت میزانهــای باالتــر آســیبدیدگی خانههــا را تجربــه

کردهانــد ،کــه اغلــب بازگشــت آنهــا بــه شــهر را بــه تعویــق انداختــه بــود و باعــث تغییــر ویژگیهــای
جمعیتــی آنــان بعــد از آن فاجعــه شــده بــود .گروئــن و پولیــوکا ( )2010بــا تکیــه بــر دادههــای
حاصــل از پیمایــش جــاری جمعیــت 1نشــان دادنــد کــه ســن ،درآمــد خانوادگــی و میــزان وســعت
آســیبدیدگی ایــن شهرســتان ،بازگشــت جمعیتهــای جابجــا شــده را حتــی تــا یــک ســال بعــد از
طوفــان ،بهطــور معنــاداری مشــروط کــرده بودنــد.
همانطــور کــه در بــاال بهطــور خالصــه بحــث شــد ،برخــی از پیامدهــای مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی
ممکــن اســت عواقــب غیرمنتظــره مثبتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد .طوفانهــای کاترینــا و ریتــا

2

منجــر بــه مهاجرتهــای گســترده دانشآمــوزان از مــدارس دارای عملکــرد پاییــن بــه مــدارس بــا
کیفیــت باالتــر گردیــد .بعــد از افــت اولیــه در میانــه نمــرات آزمــون ،عملکــرد دانشآمــوزان بهســرعت
بهبــود یافــت و تــا ســال  2009میانــه نمــرات آزمونهــای افــراد مهاجــر تــا  0/18انحــراف اســتاندارد
افزایــش یافــت (ســاکردوت.)2012 ،
بهطــور کلــی ،طوفــان کاترینــا بــه تســریع کاهــش مــداوم جمعیــت نیواورلئــان کمــک کــرد (زانینتــی
و کولتــن .)2012 ،بــا ایــن حــال ،در برخــی مــوارد بالیــای طبیعــی منجــر بــه جابجاییهــای معنــادار
1- Current Population Survey
2- Rita
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جمعیتــی نمیشــوند .پــاول بــا اســتفاده از دادههــای جمــعآوری شــده از  291قربانــی گردبــاد در
بنــگالدش نشــان میدهــد کــه تصمیــم بــه مانــدن در محــل تحــت تأثیــر گردبــاد از ســوی بخــش
وســیعی از قربانیــان ایــن واقعــه ،کــه احتمــاالً کمکهــای بازســازی را نیــز دریافــت میکردنــد ،مثالــی

بــرای ایــن اســت کــه برنامههــای پــس از بالیــا چطــور میتواننــد تأثیــرات جمعیتــی مختــص بــه خــود
را بــر جــای بگذارنــد (پــاول.)2005 ،
گــری و دیگــران ( )2014بــه مقایســه اســتراتژیهای جابجایــی در میــان افــراد ســاکن در مناطــق
کوچــک محلــی کــه درجــات مختلفــی از آســیب ناشــی از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در
اندونــزی را متحمــل شــدند پرداختنــد .آن تحلیلهــا چندیــن فرضیــه رایــج در ادبیــات موجــود را
زیــر ســؤال میبرنــد .بــه یــک دلیــل ،بســیاری از افــراد متعلــق بــه مناطــق شــدیدا ً آســیبدیده

بــه کمپهــای مخصــوص افــراد آواره داخلــی  1نرفتنــد .بیــش از نیمــی از مــردم یــا بــه خانههــای
خصوصــی نقــل مــکان کردنــد یــا در ســکونتگاه محلــی خــود باقــی ماندنــد تــا شــرایط نامســاعد زندگــی
را تغییــر دهنــد .خــارج از منطقــه بــه شــدت آســیبدیده ،در میــان افــراد متعلــق بــه مناطقــی کــه
نســبتاً بیتأثیــر از ســونامی بودنــد جابجاییهایــی وجــود داشــت ،و صرفنظــر از منطقــه مبــدأ،
جابجایــی بــرای تحصیلکردههــا بیشــتر بــود .ایــن اطالعــات ارزش فــراوان مطالعاتــی کــه بــر اســاس
معــرف بــودن جمعیــت طراحــی شــده و هــم دربردارنــده اثــرات فــوری بالیــا و همچنیــن واکنشهــا
بــه بالیــا در طــول زمــان هســتند را برجســته مینماینــد.
بالیــای طبیعــی ،همچنیــن میتواننــد ســاکنان جدیــدی را جــذب مناطــق آســیبدیده نماینــد،
بهویــژه اگــر اقدامــات بازســازی موجــب خلــق فرصتهــای شــغلی بشــود .بــا توجــه بــه محدودیتهــای
دادهای ،تمایــز بیــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجــران جدیــد دشــوار اســت .تحلیــل ســاختار جمعیــت
نیواورلئانهــا پــس از طوفــان کاترینــا ،نشــاندهنده افزایــش درصــد ســاکنان اســپانیولی در مقایســه
بــا مقــدار آن پیــش از طوفــان بــوده اســت (گروئــن و پولیــوکا .)2010 ،زانینتــی و کولتــن ()2013
بــا اســتفاده از دادههــای سرشــماری ســالهای  2000و  2010تخمیــن زدنــد کــه ســهم اســپانیولیها
از جمعیــت در نیواورلئــان  57درصــد افزایــش یافــت ،در حالــی کــه ایــن طوفــان کاهــش جمعیــت
مهاجــران ســیاه التینــی را تســریع بخشــید ،گرچــه آنهــا بــا تقاضــای بــاالی نیــروی کار بــرای بازســازی
خرابیهــای بعــد از طوفــان کاترینــا در نیواورلئــان مواجــه بودنــد .فوســل ( )2009بــا اســتفاده از
)1- Internally Displaced Person (IDP
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اطالعــات جمــعآوری شــده از یــک نمونــه در  5و  7مــاه بعــد از طوفــان کاترینــا نشــان میدهــد
کــه اســپانیولیهایی کــه بــه ایــن منطقــه وارد میشــوند ،جوانتــر بــوده و از شــبکههای اجتماعــی
ضعیفتــری برخوردارنــد ،و اغلــب منشــاء و ریشــه برزیلــی و مکزیکــی دارنــد.
باروری ،بهداشت باروری و تغییر خانواده
بالیــای طبیعــی قابلیــت اثرگــذاری بــر بــاروری ،بهداشــت بــاروری و تغییــرات خانــواده از طریــق
ســازوکارهای مختلــف را نیــز دارنــد .مرگومیــر بــاالی ناشــی از بالیــای طبیعــی بهطــور بالفصــل
ممکــن اســت ،ترکیــب خانــواده را تغییــر دهــد .مــرگ افــراد بزرگســال میتوانــد کــودکان خردســال
را از پــدر و مــادر بینصیــب گردانــد و باعــث بیــوه شــدن مــردان و زنانــی گــردد کــه ممکــن اســت،
اقــدام بــه ازدواج مجــدد بکننــد یــا نکننــد .قحطــی ســالهای  1958 -61در چیــن ،مثالــی از واقع ـهای
اســت کــه پیامدهــای مهمــی بــرای جمعیتشناســی خانــواده داشــت .در طــول آن قحطــی ،میزانهــای
ازدواج و بــاروری کاهــش یافــت ،در حالــی کــه میزانهــای طــاق و انحــال خانــواده افزایــش یافــت
(ژائــو و ریمونــدس .)2012 ،واضــح نیســت کــه کل ســه ســال قحطــی را میتــوان بــه عنــوان پدیــدهای
پیشبینــی نشــده در نظــر گرفــت یــا نــه ،کــه ایــن امــر تفســیر نتایــج را مختــل میکنــد.
بــه هــر حــال ،ســونامی اقیانــوس هنــد نیــز موجــب اختــال مشــابهی بــرای خانوادههــا شــده اســت.
فرانکنبــرگ و دیگــران ( )2011بــا اســتفاده از یــک پیمایــش مبتنــی بــر جمعیــت اندونــزی ،بــرآورد
کردهانــد کــه حــدود  10درصــد از کــودکان یکــی از والدیــن خــود ،و  10درصــد بازمانــدگان نیــز
همســر خــود را از دســت داده بودنــد .مرگومیــر کــودکان ممکــن اســت تعــداد فرزنــدان کمتــری
بــرای والدیــن در مقایســه بــا آنچــه کــه قصــد داشــتهاند داشــته باشــند ،باقــی بگــذارد .از طــرف دیگــر،
زمانــی کــه بالیــای طبیعــی ســبب مرگومیــر باالیــی میشــوند ،در کنــار آن احتمــاالً ســبب از بیــن

رفتــن داراییهــا و امــورات معــاش نیــز میگردنــد ،کــه خــود ممکــن اســت جوانــان را بــه ایــن نتیجــه
برســاند کــه احســاس آمادگــی کمتــری بــرای ورود بــه ازدواج دارنــد یــا در بیــن زوجیــن احســاس
آمادگــی کمتــری بــرای داشــتن فرزنــد (فرزنــدان) دیگــری بهوجــود میآیــد.
بالیــای طبیعــی حتــی زمانــی کــه منجــر بــه مرگومیرهــای فــراوان نمیگردنــد ،امــا ممکــن اســت
تغییــر خانــواده را ســرعت بخشــند .کوهــان و کــول ( )2002بــا اســتفاده از یــک چارچــوب نظــری
ب ـهکار گرفتــه شــده در روانشناســی در زمینــه اســترس و دلبســتگی ،بــه تحلیــل میزانهــای ازدواج،
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والدت و طــاق قبــل و بعــد از طوفــان هوگــو 1در مناطــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و قــرار نگرفتــه
کارولینــای جنوبــی پرداختنــد .در مناطقــی کــه ایــن بــای طبیعــی روی داد ،میزانهــای هــر کــدام از
وقایــع مذکــور افزایــش و ســپس پاییــن آمــد .ایــن نوســانات در مناطــق دیگــر روی نــداده ،و محققــان
را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه قــرار گرفتــن در معــرض یــک رویــداد تهدیدکننــده زندگــی اعمــال مهــم
و تغییــرات قابلســنجش بــا توجــه بــه روابــط نزدیــک را ســرعت بخشــیده اســت.
تغییــرات بالقــوه در بــاروری ،میتوانــد از طریــق چارچــوب نظــری تعیینکنندههــای بالفاصــل نیــز
مــورد توجــه قــرار گیــرد .جمعیتهــای تحــت تأثیــر اســترس بالیــا ،ممکــن اســت تغییراتــی را در
تعــداد دفعــات رابطــه جنســی ،میزانهــای حاملگــی ،بچهاندازیهــا و مردهزائیهــا تجربــه کننــد .بــا
در نظــر گرفتــن عواقــب حاملگــی ،قحطــی کشــور چیــن ،منجــر بــه افزایشــی معنــادار در مردهزائیهــا
و بچهاندازیهــا گردیــد .در پایــان دوره قحطــی ،تنهــا  92درصــد از حاملگیهــا منجــر بــه موالیــد
زنــده گردیــد کــه پایینتــر از رقــم بیــش از  95درصــدی ســال  1958بــود (ژائــو و ریمونــدس،
 .)2012وخیمتــر شــدن ســامت جســمانی ناشــی از قحطــی ،همچنیــن منجــر بــه تأخیــر رشــد و
تــوان بــارور شــدن دختــران جــوان گردیــد و میــزان شــیردهیها را هــم کاهــشداد (ژائــو و ریمونــدس،
 .)2012شــواهد موجــود از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ، 2004نشــان میدهــد کــه در ماههــای
پــس از ســونامی ،میزانهــای بچهانــدازی زنــان مناطــق بهشــدت آســیبدیده ،افزایــش یافتــه اســت
(هامــودی و دیگــران.)2012 ،
از طــرف دیگــر ،تخریــب امکانــات و خدمــات ،ممکــن اســت باعــث کاهــش دسترســی بــه وســایل
پیشــگیری و در نتیجــه ،موالیــد ناخواســته گــردد .درســت همانگونــه کــه بالیــا موجــب تخریــب خانههــا
میشــوند ،شــوکها و آســیبهای ایجــاد شــده بهوســیله آن بالیــا ،میتوانــد خرابیهــای فراوانــی را
در زیرســاختها ســبب شــده و دسترســی بــه عرضــه وســایل پیشــگیری از حاملگــی را مختــل گردانــد.
بهدنبــال ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ، 2004مســائل مهمــی در رابطــه بــا زیرســاختهای بهداشــتی
(مراکــز بهداشــت عمومــی و خصوصــی و ماماییهــا) پیــش آمــد .فرانکنبــرگ و دیگــران ()2014
نشــان میدهنــد کــه در بســیاری از محــات ،خرابیهــای تســهیالت و مراکــز بهداشــتی دســتکم
تــا یــک مــاه طــول کشــید و بازگشــایی آنهــا لزومــا بهمعنــای از ســرگیری عرضــه خدمــات پیشــگیری
از حاملگــی نبــود .خدمــات مامایــی بهویــژه در محالتــی کــه مراکــز مامایــی در میــان تلفــات ســونامی
1- Hurricane Hugo
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بودنــد ،نیــز دچــار وقفــه شــده بودنــد.
ادبیاتــی کــه بــه بررســی تجربــی ارتبــاط بیــن در دســترس بــودن وســایل پیشــگیری از بــارداری بعــد
از بالیــا و رفتارهــا بپردازنــد ،محــدود اســت .برخــی شــواهد نشــان میدهنــد کــه بالیــا ممکــن اســت،
منجــر بــه جایگزینــی وســایل تنظیــم خانــواده کماثــر بــه جــای وســایل مؤثرتــر شــوند ،و ایــن امــر
منجــر بــه افزایــش موالیــد برنامهریــزی نشــده گــردد .هاپســاری و دیگــران ( )2013در مطالعــهای
گذشــتهنگر بــر روی  450نفــر از زنــان پــس از زمیــن لــرزه شــهر یوگیارکارتــای اندونــزی در ســال
 ،2006بــه شــواهدی از افزایــش اســتعمال روشهــای کماثــر پیشــگیری از بــارداری رســیدند کــه بــا
افزایــش حاملگیهــای ناخواســته (برنامهریــزی نشــده) در یــک ســال پــس از وقــوع زلزلــه همــراه بــوده
اســت .بــه ایــن خاطــر کــه زمیــن لــرزه باعــث آســیب زدن بــه بیــش از  200مرکــز بهداشــتی شــده بود،

محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه فقــدان یــا کمبــود دسترســی ،احتمــاالً جایگزینــی روشهای پیشــگیری را
تبییــن میکنــد .ایــن یافتههــا بــا مطالعاتــی کــه افزایــش بــاروری را بهعنــوان پاســخی بــه اختــاالت
عرضــه وســایل پیشــگیری از بــارداری (اختالالتــی ماننــد دسترســی و قیمــت) مســتند کردهانــد،
همســویی دارد (ســاالس2013 ،؛ پوتــر و دیگــران2013 ،؛ وایــت و دیگــران .)2012 ،فرانکنبــرگ و
دیگــران ( )2014در زمینــه اختــاالت پیشآمــده در عرضــه خدمــات پــس از ســونامی اندونــزی ،درک
پایینتــر و قطــع بیشــتر خدمــات تنظیــم خانــواده در میــان زنــان دارای همســر در مناطــق بهشــدت
آســیبدیده را نشــان دادنــد .تغییــرات اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری نیــز در میــان زنانــی
کــه خواهــان فرزنــد بیشــتری بودنــد ،برجســته بــود؛ بــا ایــن وجــود ،محققــان شــواهدی قطعــی دال بــر
افزایــش بــاروری ناخواســته ناشــی از مســائل مربــوط بــه عــدم عرضــه روشهــای پیشــگیری از بــارداری
نیافتنــد.
تغییــر در میــزان اســتفاده از روش پیشــگیری از بــارداری بعــد از یــک بــای طبیعــی ممکــن اســت،
بازنمــای تغییــرات تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه باشــد .فقــدان منابــع در ســطح اجتمــاع و فــرد ممکــن
اســت ،باعــث دلســردی زوجیــن از حاملگــی و فرزنــدآوری در شــرایط مخاطرهآمیــز گــردد (کاربالــو،

 .)2005از طــرف دیگــر ،مــرگ کــودکان احتمــاالً باعــث تحریــک والدیــن بــرای افزایــش بــاروری
میگــردد ،کــه ایــن بــه نوبــه خــود تقاضــا بــرای گزینههــای تنظیــم خانــواده را کاهــش میدهــد
(پرســتون1978 ،؛ ژیــو و دیگــران2013 ،؛ نوبلــس و دیگــران.)2014 ،
در رابطــه بــا پیوندهــای بیــن فرایندهــای جمعیتــی تسریعشــده پــس از یــک بــای طبیعــی ،شــواهد
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پایــه در ادبیــات جمعیتشناســی بهطــور کامــل واکنشهــای بــاروری بــه مرگومیرهــای فــراوان
ناشــی از بالیــای طبیعــی را مشــخص نمیکنــد (هیــل .)2004 ،برخــی از شــواهد مناســب نــه از
بالیــای طبیعــی ،بلکــه از جنگهــا و درگیریهــا بدســت آمــده اســت .در تعــدادی از مطالعــات
روندهــای کاهشــی بــاروری ،چــه بهطــور کل و چــه در میــان گروههایــی کــه بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار
گرفتهانــد ،در طــول درگیریهــا همــراه بــا شــورشهای عمــده اجتماعــی نشــان داده شــده اســت
(لیندســتروم و برهانــو1999 ،؛ کالــدول2004 ،؛ آقاجانیــان و پراتــا2002 ،؛ بالنــس2004 ،؛ هیووالیــن
و پــاچ .)2007 ،در برخــی از مــوارد خاتمــه درگیریهــا ،بــا افزایــش بــاروری همــراه بــوده اســت .بــر
اســاس شــواهد موجــود از مطالعــات صورتگرفتــه در هلنــد ،چیــن و بنــگالدش ،قحطیهــا نیــز دارای
الگــوی موقــت بــاروری مشــابهی بودهانــد (اســتین و ساســر1975 ،؛ آشــتون و دیگــران1984 ،؛ واتکینــز
و منکــن.)1985 ،
هیووالیــن و پــاچ ( )2007بــا تکیــه بــر تاریخچههــای موالیــد گذشــتهنگر ،کاهــش معنــادار بــاروری
در طــول ســالهای حکومــت رژیــم خِ ِمــر ُســرخ ( ،)1875 -1978افزایــش ســریع بــاروری پــس از ایــن

رژیــم (طــی ســالهای  ،)1978 -1980و کاهــش مجــدد بــاروری پــس از ســال  1980را نشــان دادنــد.
محققــان فــوق ،بــر اســاس ایــن الگــوی بــاروری ،نتیجــه میگیرنــد کــه افزایــش معنــادار بــاروری،
پاســخی مســتقیم بــه افزایــش مرگومیــر در طــی درگیریهــا بــوده اســت.
بــا کنــار گذاشــتن و نادیــده گرفتــن متغیرهــای بالفصــل ،اینکــه آیــا افزایــش روندهــای بــاروری بازنمای
تغییــرات اساســی در امیــال بــاروری اســت یــا بهســادگی نشــاندهنده تحقــق فرزندآوریهــای معــوق
اســت یــا خیــر ،همگــی زمانــی پیچیــده میشــوند کــه رویدادهــای تســریعکنندهای در طــول چنــد
ســال ُرخ دهــد و نقــاط جغرافیایــی متنوعــی را هــم در بــر بگیــرد.

نوبلــس و دیگــران ( )2014الگــوی رفتــاری مشــابهی را پــس از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در
اندونــزی نشــان دادنــد .آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای برگرفتــه از یــک مطالعــه طولــی معــرف جمعیــت
کــه حاصــل مشــاهدات قبــل و بعــد از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در اندونــزی بــود ،بــه
شــواهدی مبنــی بــر افزایــش بــاروری در فاصلــه ســالهای  2006و  2009در مناطــق تحــت تأثیــر
ســونامی در مقایســه بــا مناطــق غیــر درگیــر دســت یافتنــد .دو مطالعــه دیگــر بــه بررســی وضعیــت
بــاروری پــس از وقــوع بالیــای طبیعــی دارای مرگومیــر فــراوان پرداختنــد .فینــای ( ،)2009بــا
اســتفاده از پیمایشهــای مقطعــی بــه بررســی وضعیــت بــاروری ســه زمیــن لــرزه کــه هــر کــدام
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 15000نفــر تلفــات یــا بیشــتر بهدنبــال داشــت ،پرداخــت .وی بــا مقایســه بــاروری ســاکنان مناطــق
تحــت تأثیــر قبــل و بعــد از زمیــن لــرزه بــا وضعیــت بــاروری ســاکنانی کــه درگیــر ایــن رویــداد
نبودهانــد ،نشــان داد کــه بــاروری گــروه اول پــس از زمیــن لــرزه افزایــش بیشــتری را تجربــه کــرده
اســت .رویکــردی مشــابه بــا مطالعــه فــوق بــا اســتفاده از دادههــای سرشــماری بــرای بررســی تأثیــر
زمیــن لــرزه بــم ایــران در ســال  2003در پیــش گرفتــه شــد .محققــان نشــان دادنــد کــه در ســال
 2004بــاروری ایــن منطقــه کاهــش یافتــه ،و طــی ســالهای  2005 -2007بــا افزایــش همــراه بــوده
اســت (حســینی چاوشــی و عباســی شــوازی.)2013 ،

بحث و نتیجهگیری

همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین بحــث شــد ،بالیــای طبیعــی داللتهــا و پیامدهــای فراوانــی بــرای
فرایندهــای جمعیتــی مرگومیــر ،مهاجــرت و بــاروری ،و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا دارنــد .از دیــدگاه
نظــری ،پتانســیل ســازوکارهای بازخــورد میــان ایــن فرایندهــا مشــخص اســت ،امــا مطالعــات تجربــی
نســبتاً اندکــی بــه بررســی روابــط بیــن آنهــا و آزمــون فرضیههایــی در ایــن مــورد پرداختــه تــا زمینــه

فهــم بهتــر رفتارهــای پیچیــده و ســازنده فرایندهــای جمعیتــی را فراهــم آورنــد .یــک اســتثنا ،مطالعــه
هیووالیــن بــر روی مرگومیــر و بــاروری در کامبــوج در طــول و بعــد از ده ـهای اســت کــه بــا جنــگ
و نسلکشــی همــراه بــوده اســت (هیووالیــن 1998 ،و 2001؛ هیووالیــن و پــاچ .)2007 ،مطالعــات
تجربــی نیازمنــد دادههایــی هســتند کــه دربرگیرنــده چنــد حــوزه و رفتارهــای افــراد ،خانوادههــای
آنهــا و در بســیاری مــوارد ،اجتماعــات و محــات آنهــا باشــند و بایســتی در یــک گســتره زمانــی طولــی
و بــه قــدر کافــی بعــد از بالیــا جمـعآوری شــده باشــند تــا اوضــاع و شــرایط را دقیقتــر نشــان دهنــد.
متأســفانه چنیــن دادههایــی بهنــدرت در دســترس قــرار دارنــد .بهعــاوه ،در ایدهآلتریــن وضعیــت،
دادههــا نیــز قبــل از وقــوع بــای طبیعــی جمــعآوری میشــوند ،اگرچــه همانطــور کــه تأکیــد
کردهایــم ،بالیــای طبیعــی بهطــور کلــی پیشبینــی نمیشــوند .بــا ایــن حــال ،ســرمایهگذاری

خــاق در زیرســاخت دادههــا کــه از پیشــرفتهای تکنولوژیکــی جدیدتــر بهــره میبــرد ،احتمــاالً
بازدهــی قابلتوجهــی بــرای علــم و سیاســتگذاری دارد .بــا در دســترس بــودن تصاویــر ماهــوارهای
بــا کیفیــت بــاال ،دادههــای اداری گســترده ،و پیمایشهــای طولــی معــرف جمعیــت کــه براســاس
مبنایــی منظــم در سرتاســر جهــان انجــام میشــوند ،بســیاری از اطالعــات کلیــدی مــورد نیــاز بــرای
ارزیابــی از قبــل وجــود دارد .در مــورد ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ،2004تیــم بینالمللــی همــکاران
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مــا از نزدیــک بــا اداره آمــار اندونــزی کار میکــرد و بهدنبــال افــرادی بــود کــه بهعنــوان بخشــی از
پیمایــش ســالیانه اجتماعــی -اقتصــادی ، 1کــه حــدود  10مــاه قبــل از ســونامی در تمامــی نواحــی
واقــع در امتــداد ســاحل غربــی آســه و ســوماترای شــمالی در جزیــره ســوماترا انجــام گرفتــه بــود ،مــورد
مصاحبــه قــرار گرفتــه بودنــد .پیمایــش ســالیانه اجتماعــی -اقتصــادی ســال  2004بهعنــوان مبنایــی
بــرای مطالعــه «پــس از ســونامی و بازیابــی آن» ب ـهکار رفتــه اســت کــه هــر ســاله پاســخگویان را تــا
پنــج ســال پــس از ســونامی دنبــال کــرده و ســپس دوبــاره  10ســال پــس از گذشــت ســونامی بــا آنهــا
مصاحبــه بهعمــل آورده اســت.
پیامدهــای جمعیتــی و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا کــه مــورد توجــه قــرار دادهایــم ،میتوانــد تحــت
تأثیــر سیاس ـتها و برنامههــای مرتبــط بــا آمادگــی و واکنــش در برابــر بــای طبیعــی باشــد .توســعه
و اجــرای کدهــای ســاختمانی ،ایجــاد سیســتمهای هشــدار ،برنامههــای تخلیهســازی ،و پناهگاههــای
موقــت ،و پاســخدهندگان آموزشدیــده اولیــه ،میتواننــد پیامدهــای فــوری بالیــای طبیعــی در
زمینههــای مرگومیــر ،بهداشــت و مهاجــرت را تعدیــل کننــد .کمکهــای اضطــراری و اقدامــات
بازســازی بلندمدتتــر میتواننــد بــه چگونگــی پیامدهــای بعــد از بــای طبیعــی شــکل دهنــد .اتصــال

ایــن اقدامــات سیاســتی و برنامهریــزی بــا پدیدههــای جمعیتــی تــا بهامــروز توجــه نســبتاً کمــی را
در ادبیــات موجــود بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه رخــداد مکــرر بالیــای
طبیعــی عمــده ،و پیشبینــی افزایــش مــردم در معــرض خطــر بهعنــوان تابعــی از تغییــرات اقلیــم
(آبوهــوا) ،ایــن مســائل بســیار مهــم هســتند.
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THE DEMOGRAPHY OF DISASTERS
By: Elizabeth Frankenberg, Duke University, Maria Laurito, Duke University,
Duncan Thomas & Duke University June 2014
Abstract:
The frequency and magnitude of large-scale disasters in recent years has prompted
increased interest in better understanding how major disruptive events alter key
demographic processes. This article summarizes evidence establishing that disasters
have significantly impacted mortality, health, fertility, and migration. While these
processes are intimately inter-related, there have been relatively few integrative
analyses that draw the evidence together, in large part because of inadequate data.
Investment in population data collection systems to provide scientific evidence
in the wake of disasters will broaden the depth and scope of disaster research,
advance understanding of demographic changes, and inform policy interventions.
Keywords: disasters, disruptive events, scientific evidence, integrative analyses,
demographic processes
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STUDY OF THE EVOLUTION OF THE IRANIAN FAMILY THROUGH
THE LENS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS (1355- 1395)
By: Mahboubeh Jafari Bai, Ali Rahmani, Yaghoub Forootan & Manouchehr
Pahlavan
Abstract:
The family is undoubtedly the main institution in society that has important
functions both in the past and in today›s society, so the reflection of change in the
family is so important that it can be generalized to the whole society. Due to the
importance of Iran›s demographic changes in the last four decades, the central
theme of this article is the study of family evolution using a review of vital birth,
marriage and divorce statistics in the archives of the Civil Registration Organization.
This article examines four 10-year periods of birth, marriage and divorce from the
documentary method and secondary analysis. As a result, a general study of the
demographic indicators of birth, marriage and divorce showed that the Iranian family
has experienced fundamental changes over 40 years. The negative growth of births
and the decrease of marriage growth compared to the multiplication of divorce
can be considered as demographic signs that have put Iran in the second stage of
population transition. On the other hand, the intensification of borderless social
relations in the form of extensive communication networks has led to a change in
attitudes, values and frameworks of traditional life. In particular, the transformation
of women›s identity as an effective member in childbirth, under the influence of
.globalization, was able to play an influential role in the evolution of the family
Keywords: Family structure, birth, marriage, divorce, demographic transition
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THE SETTLEMENT INTENTION AND ITS DETERMINANTS
AMONG THE INHABITANTS OF KISH ISLAND
By: Mahmoud Moshfagh , Saeed Pourali & Massoud Tufighi
Abstract:
This paper examines the settlement intention among the inhabitants of Kish Island.
The research method is survey and the sample size is 498 people, and the sampling
method is the multi-stage cluster. Findings show that the main reasons for migrating
to Kish are: work (36.7%), living in a better environment (18.2%), joining family
members (16.4%). Of the total respondents, 40% did not intend to live permanently,
32% did not intend to live temporarily, and 28% did not have a specific decision in
this regard. The average score of permanent residence intention was higher among
women, people aged 60 and over, Arabs ethnicity, illiterates, and natives, and migrants
who migrants for a better living environment than other sub-population groups. Also,
retirees, housewives, and skilled workers were more likely than other occupations to
stay permanently in Kish. In contrast, employers, investors, and professionals have the
least desire for permanent residence on the island. Also, the relationship between social
trust and life satisfaction in Kish with the desire for permanent residence was positive
and significant. The results indicate that the process of resettlement of immigrants in
terms of demographic composition and occupations does not give a hopeful picture
of the quality of manpower on Kish Island. While attracting investors, entrepreneurs,
and professionals for the prosperity of free zones, there is a great desire among these
groups to leave Kish Island, which can be challenging for the quality of human capital,
economic development, and tourism of Kish. Therefore, adopting appropriate policies
.to retain and attract entrepreneurs, investors and professionals is an inevitable necessity
Keywords: Settlement Intention, determinants, Kish Island, migration

4

Abstracts

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHALLENGES OF THE FAMILY
INSITUTION IN IRAN: A SYSTEMATIC REVIEW
By: Ali Rahimi & Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad
Abstract:
The family is the most important social institution that has undergone many changes
in most countries, including Iran. This study aims to investigate the structural and
functional changes and challenges of the Iranian family in the contemporary period.
To this end, a systematic review was conducted on all studies on Structural and
Functional Challenges of the Family Institution that were published from 1930 to
2020. In this study, 426 documents were collected during different stages of the
search. Of these, 404 documents were selected in the initial review stage, the stage
of compliance to the criteria for inclusion of studies in the research and the scientific
and methodological judging stage. Finally, 22 studies were selected to review the
findings. Results showed that the structural and functional changes and challenges
of the Iranian family are classified into 23 categories. Generally, the most important
changes in the Iranian family are focused on» family size», «lifestyle», «marriage»,
«divorce», «internal relations of members», «gender status and distribution of
power», «women’s employment», « level of literacy, awareness, attitudes and
interests»and «childbearing». Most challenges of Family are in the «marriage»,
«divorce», «family relationships «and» power structure and gender roles« .
Keywords: Family Structure, Family Function, Changes, Challenges, Systematic
Review
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USING MATHEMATICAL MODELING FOR BIRTH EVENT
FORECASTING
By: Ali Reza Sajedi & Mohammad Baqer Abbasi
Abstract:
Due to the growing need for land use planning and medium-term planning,
understanding the demographic situation in the coming years and estimating its
number and structure has become one of the important questions of planners
to demographers. Achieving a population perspective, as well as cost-effective
estimation of it, requires an understanding of population movements. The future
of the birth event is interest to the planners as there is a possibility of planning to
increase and decrease it. For this purpose, the present paper attempts fitting a
model on the birth data by using time series regression. Monthly birth data from
1392 to 1398 have been used to forecast birth registration in 1399. As vital events
have the same periodic behaviors over time, it would be more efficient fitting the
model with Fourier function. The Fourier model (8) can be considered as a valid
and appropriate prediction of births according to the coefficient of determination and
RMSE criteria. Accordingly, the births forecasting will be around 1072000 in 1399.
Keywords: Birth, Forecast, Time series regression, Fourier.
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COMPARATIVE COMPARISON OF FACTORS AFFECTING AGING
By: Mehdi Modiry, Mirnajaf Mousavi, Alireza Jamshidi & Akram Hosini
Aghgonbad

Abstract:

Currently, there is a debate among policy makers and planners about the aging
population of the country and its influencing factors. In this regard, the separation
of indicators in urban and rural areas will help in setting and even implementing the
necessary programs. Therefore, the purpose of this study was to compare the factors
affecting aging in urban and rural areas of Iran›s provinces in two statistical periods
of 2011 and 2016. Research method of this study is descriptive-analytical, a kind of
applied research and documentary data collection methods. The population of the
country (urban and rural areas) was studied as the statistical population. The statistical
yearbooks of the country and general population and housing censuses during 2011
and 2016 were used for data collection. In the present study, structural equation
analysis model and related software were used for data analysis such as SPSS and
Excel. Based on the results, it was found that the index of aging in the two studied
periods has an upward trend and this trend is very significant in urban areas. Also,
the results of the comparison of the crude birth rate index showed a significant and
positive difference between urban and rural areas (in favor of urban areas) and in
the total fertility rate and re-birth rates showed a significant and negative difference
.between urban and rural areas (in favor of rural areas) in both statistical periods studied
.Keywords: Aging, Population Indicators, Rural Population, Urban Population, Iran
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THE IMPACT OF AGING ON LABOR EFFICLENCY
IN IRANIAN AGRICULTURAL SECTOR
By: Mohsen Salehi Kamroudi, Azar Shahbazi & Reza Shakeri Bostanabad
Abstract:
The development of the agricultural sector as one of the pillars of the country›s
economic and social development, requires a combination of creative, educable,
dynamic and vibrant forces. One of the major problems in Iran›s agricultural
sector is the aging of the workforce, which can reduce productivity and production
in this sector. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact
of aging labor force on technical efficiency in Iranian agricultural sector. For this
purpose, data from 31 provinces of Iran in 2003 and 2013 as well as stochastic
frontier analysis method are used. The results of this study show that the aging
of the workforce has a negative impact on agricultural performance, so policies
should be adopted to make the age structure of the agricultural sector younger. In
addition, the results showed that training for agricultural professionals is useful in
improving productivity. As a result, the public sector must adopt policies to encourage
.and nurture newcomers to agriculture to turn them into knowledgeable farmers
Keywords: Aging workforce, Borderline production function, Efficiency,
Agriculture
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