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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 همــ ه 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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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:

19761996-. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3 - 42

فصلنامه جمعیت /سال بیست و هفتم ،پاییز و زمستان  /1399شماره  113و 1-13/114
ترویجی

تحلیل روند دهساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه
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چکیده:
چنــد نفــر را در همهگیــری کوویــد 1 9-از دســت دادهایــم؟ پاســخ ایــن ســؤال را هنــوز کســی بهدرســتی نمیدانــد.
تالشهــای متعــددی بــرای تخمیــن مرگهــای اضافــه در کشــورهای مختلــف در حــال انجــام اســت تــا شــاید
بتــوان بــه بــرآوردی از س ـنهای از دســت رفتــه جوامــع در دوران همهگیــری کوویــد 19-دس ـت یافــت .ایــن مطالعــه
بهمنظــور بــرآورد تعــداد مــرگ اضافــه در ایــران در دوره همهگیــری کوویــد ۱۹ -انجــام شــده اســت .بــرای ایــن منظــور
از بــرازش مــدل «ســری زمانــی میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتــو -رگرســیو فصلــی» بــر روی دادههــای مرگومیــر
جــاری در فاصلــه ژانویــه  ۲۰۱۰میــادی (۱۱دی مــاه ســال  ۱۳۸۸هجــری شمســی) تــا دســامبر  ۱۰( ۲۰۱۹دی مــاه
 )۱۳۹۸کــه در پایــگاه اطالعــات جمعیــت ســازمان ثبــت احــوال کشــور ضبــط شــده اســتفاده و تعــداد مــرگ ماهانــه
در فاصلــه مــارس ۱۱( ۲۰۲۰اســفند مــاه ســال  ۱۳۹۸هجــری شمســی) تــا پایــان ســپتامبر ۸( ۲۰۲۱ام مهرمــاه ســال
 1400هجــری شمســی) بــا فــرض عــدم حضــور همهگیــری پیشبینــی شــده اســت .بــا مقایســه تعــداد مــرگ ماهانــه
بــرآورد شــده بــا تعــداد کل مرگهــای جــاری ضبــط شــده در طــول دوره همهگیــری ،مقــدار مــرگ اضافــه بــرآورد
شــده اســت .مقایســه تعــداد مرگهــای پیشبینــی شــده و تعــداد مرگهــای جــاری رخ داده نشــان میدهــد :در
فاصلــه مــارس  ۲۰۲۰تــا پایــان ســپتامبر  ۲۰۲۱تعــداد کل مرگهــا بهطــور معن ـیداری باالتــر از رونــد تاریخــی مــورد
انتظــار آن بــوده اســت .در طــول ایــن دوره در ایــران  237051مــرگ اضافــه رخ داده اســت.
واژگانکلیدی :ایران ،کووید ،19-مرگ اضافه ،میانگین متحرک اتو-رگرسیو فصلی.

-1کارشناس ارشد جمعیتشناسی و معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور،
)mohammad.b.abbasi@gmail.com, (ORCID: 0000 - 0003 - 4203 - 0403
 -2دکتری آمار ،کارشناس دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور (نویسنده مسؤول)
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مقدمه
آیــا میتــوان بــه دقــت تعــداد جمعیــت از دســت رفتــه در اثــر همهگیــری کوویــد19-را مشــخص
کــرد؟ همهگیــری در زمانــی رخداد کــه بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه از جملــه ایــران در
حــال بهبــود فراروندهــای ثبــت مدنــی و آمــار حیاتــی ( )CRVS1در قالــب چارچوبهــای اقــدام
بینالمللــی (نظیــر برنامــه «همهدیــده شــویم )»2و نیــز برنامههــای محلــی هســتند (بهعنــوان مثــال،
اجــرای برنامــه همهگیــر «پوشــش ثبــت کامــل وقایــع حیاتــی» در ایــران از .)۱۳۸۵
در ایــران تالشهــای دامنــهداری در ســالیان اخیــر بــرای پیادهســازی طبقهبنــدی بینالمللــی
بیماریهــا ( )ICD3در فــرا رونــد ثبــت مدنــی و بهبــود وضعیــت ثبــت و ضبــط علتهــای مــرگ ،در
دســت انجــام اســت .شناســایی و ثبــت دقیــق مرگهــای رخداده بــا علــت کوویــد 19-در ایــن شــرایط و
در حالیکــه نظــام ســامت درگیــر رســیدگی بــه همهگیــری و عــوارض آن اســت ،دشــواری مضاعفــی

پی ـشروی نظامهــای ثبــت مدنــی نهــاده اســت .در ایــران البتــه از اواســط اســفندماه (1398حــدودا ً
دو هفتــه پــس از اعــام همهگیــری) کدهــای مرتبــط در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور تعریــف
شــد .همچنیــن حتــی در شــرایط قرنطینــه کامــل ،فــرا رونــد ثبــت مدنــی هی ـچگاه متوقــف نگردیــد.
بــا ایــن حــال ،مطالعــات جزئــی و کلــی گذشــته (از جملــه محاســبات مربــوط بــه مــرگو میــر کمتــر از
یکســال در ســالنامه آمارهــای جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال) و وجــود مرگهــای اعــام شــده بــا
تأخیــر بیــش از یکســال در جــداول ســاالنه منتشــر شــده ،احتمــال بــه تعویــق افتــادن ثبــت مرگهــای
رخداده و کمشــماری مرگهــای ثبــت شــده بــا علــت کوویــد 19-را محتمــل مینمایــد.
از آن گذشــته ،بــرآورد مرگهــای رخداده در دوران همهگیــری در ایــران ،اهمیتــی مضاعــف دارد.
کشــور در حــال برنامهریــزی بــرای جبــران کســری جمعیتــی ناشــی از کاهــش میزانهــای بــاروری
در ســالیان اخیــر و تــاش بــرای بــه تعویــق انداختــن ورود جمعیــت بــه دوران پیــری اســت .امــا
همهگیــری،عــاوه بــر اثــرات اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،کــه نیازمنــد مطالعــات جداگانــهای
اســت ،حداقــل از نظــر معادلــه تــوازن جمعیتــی بــه ضــرر رشــد جمعیــت کشــور اســت .پــس هرچــه
دقیقتــر بتــوان ایــن خســارت را تخمیــن زد ،احتمــال برنامهریــزی دقیقتــر معطــوف بــه کاهــش ایــن
خســارت ،در ادامــه همهگیــری ممکنتــر میگــردد.
1- Civil Registration & Vital Statistics
2- Get everyone in the picture
3- International Classification of Diseases
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«مــرگ اضافــه »1اصطالحــی در اپیدمیولــوژی و بهداشــت عمومــی اســت کــه اشــاره بــه تعــداد
مرگهایــی کــه ممکــن اســت در طــی یــک بحــران فراتــر از آنچــه کــه انتظــار میرفــت تــا در
شــرایط عــادی مشــاهده کنیــم ،دارد (کگــی و رابــرت .)2005 ،در دوران همهگیــری ،تعــداد مرگهــا
افزایــش مییابــد امــا علتهــای مــرگ ممکــن اســت بهطــور دقیــق ثبــت نشــود .در مــورد کوویــد19-

اصــوالً ممکــن اســت مرگهایــی بــدون تشــخیص علــت (بهدلیــل در دســترس نبــودن تســتهای
قابــل اعتمــاد) رخ داده و گــزارش شــود .بنابرایــن ،کمشمارشــی مرگهــای مربــوط بــه کوویــد-
۱۹بــه کمثبتیهــای معمــول نظــام ثبــت مدنــی افــزوده میشــود و در ایــن شــرایط بــا قطعیــت
نمیتــوان از مرگهــای رخداده و گــزارش شــده بــا علــت کووید19-ســخن گفــت .مــرگ اضافــه،
اجمــاالً اطالعاتــی در رابطــه بــا مرگهایــی کــه بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه کوویــد۱۹ -نســبت

داده میشــوند ،ارائــه میدهــد .بدیهــی اســت همهگیــری عــاوه بــر اثــر مســتقیم ،باعــث افزایــش یــا
کاهــش علتهــای دیگــر مــرگنیــز میشــود (رائــو2020،؛ ســایزلر و همــکاران.)2020 ،
مــرگ اضافــه از تفــاوت بیــن تعــداد مرگهــای مشــاهده شــده در یــک دوره زمانــی خــاص و تعــداد
مرگهــای مــورد انتظــار در همــان دوره زمانــی بهدس ـت میآیــد .روشهــای مختلفــی بــرای محاســبه
میــزان مــرگ اضافــه وجــود دارد کــه همگــی بســتگی بــه روش بــرآورد مــرگ مــورد انتظــار در دوره
شــیوع همهگیــری کوویــد ۱۹-دارد .از جملــه ایــن روشهــا میتــوان بــه روش ،p-score ، Z-score
ســرانه ( )per capitaمرگومیــر اضافــه نــام بــرد .اگــر چــه ایــن شــاخصها ابزارهــای مفیــدی بــرای
محاســبه میــزان مــرگ اضافــه اســت ،امــا اســتفاده از آنهــا بــا محدودیتهایــی از قبیــل بیــش بــرآوردی
و یــا کــم بــرآوردی ناشــی از عــدم توجــه بــه رونــد رشــد جمعیــت و یــا مرگومیــر ،تفســیرپذیری
دشــوار و عــدم امــکان مقایس ـهپذیری بیــن مناطــق مختلــف همــراه اســت (دنیــای مــای بــه روایــت
اعــداد .)2020 ،اخیــرا ً غفــاری و همــکاران ( )2020از روش رگرســیون خطــی تکــهای بــرای بــرآورد

میــزان مــرگ اضافــه و مقایســه بیــن اســتانهای ایــران اســتفاده کــرده اســت .در ایــن مقالــه از
مدلهــای ســری زمانــی در بــرآورد مــرگ اضافــه اســتفاده شــده اســت .تاکنــون نویســندگان متعــددی
از مدلهــای ســریزمانی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف مختلفــی در جهــت شناســایی رفتــار
ایــن اپیدمــی اســتفاده کردهانــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه پیشبینــی مــوارد تأییــد شــده
مرگومیــر و بهبــود روزانــه (خــان و پیلــز ،)2018 ،مدلبنــدی الگوهــای ســرایت ویــروس (پورقاســمی
و همــکاران ،)2020 ،مدلبنــدی دینامیــک و پویایــی ســرایت کوویــد( ۱۹-آگوســتو و جودیچــی،
1- Excesses death
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 )2020و تخمیــن نــرخ مرگومیــر ناشــی از کووید(۱۹-گشــوارپور و گشــوارپور )2020 ،اشــاره کــرد.
روش
در ایــن بررســی ،بــه منظــور فراهــم شــدن امــکان مقایس ـهپذیری نتایــج ایــن مقالــه بــا منابــع بیــن
المللــی ،گزارشــهای آمــاری برحســب ماههــای میــادی اســتخراج شــده اســت .بــا توجــه بــه رونــد
مرگهــای جــاری ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در فاصلــه ژانویــه ۱۱( ۲۰۱۰دی
مــاه ســال  )۱۳۸۸تــا دســامبر  ۱۰( ۲۰۱۹دی مــاه  ،)۱۳۹۸تعــداد مــرگ مــورد انتظــار از زمــان
شــروع همهگیــری در ایــران (مــارس 11 ،۲۰۲۰،اســفندماه ســال  )1398تــا پایــان ســپتامبر ۲۰۲۱
(8ام مهرمــاه ســال  )1400بــا فــرض عــدم حضــور بیمــاری کوویــد ۱۹-پیشبینــی شــده اســت .ســپس
مقــدار مــرگ اضافــه در طــول ایــن دوره ،از تفاضــل تعــداد مرگهــای ماهانــه پیشبینــی شــده از تعــداد
کل مرگهــای ضبــط شــده در پایــگاه بهدســت آمــده اســت.
تمامــی دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه از «پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور» اســتخراج
شــده اســت .همچنیــن بــرای انجــام تمــام مراحــل تحلیــل ،از نــرم افــزار  Rاســتفاده شــده اســت.
بــرای مدلبنــدی رونــد مرگومیــر در فاصلــه ســالهای  2010تــا  2019از مــدل ســری زمانــی
میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتو-رگرســیو فصلــی ( )SARIMA1معرفــی شــده توســط باکــس و
جنکینــس( )1970اســتفاده شــده اســت .اینمدلهــا کالس بســیار وســیعی از فرایندهــای ســری
زمانــی را کــه کاربــرد گســتردهای در توصیــف ســریهای زمانــی گوناگــون دارنــد دربرمیگیرنــد.
الگــوی فصلــی ضربــی کلــی SARIMA(p,d,q) (P,D,Q)Sبــه صــورت زیــر اســت:
کــه در آن  pو  qبــه ترتیــب مرتبــه اتو-رگرســیو و میانگیــن متحــرک غیرفصلــی P ،و  Qمرتبــه اتــو-
رگرســیو و میانگیــن متحــرک فصلــی و پارمترهــای  dو  Dبهترتیــب تعــداد تفاضلهــای غیرفصلــی
و فصلــی را نشــان میدهنــد .عبارتهــای  Φ_p، Φ_P، θ_qو  Θ_Qبهترتیــب چندجملههایــی
از مرتبــه  p، P، qو  Q ، Z_tیــک فراینــد تصادفــی محــض x_t ،مقــدار ســری زمانــی در زمــان
 ،tمیانگیــن  µو  Cمقــدار ثابــت اســت .همچنیــن

و  Bعملگــر پســرو بــا ویژگــی

اســت.
1-Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
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از آنجــا کــه پیشبینیهــای باکــس و جنکینــس بــا ســریهای زمانــی ایســتا ســروکار دارنــد ،بنابرایــن
قبــل از بــرازش مــدل بایــد دادههــا از نظــر ناایســتایی در واریانــس و میانگیــن بررســی شــوند .بــرای
ایســتایی دادههــا از نظــر واریانــس از دســتور  BoxCox.lambdaدر پکیــج  forecastاســتفاده شــده اســت.
بهمنظــور شناســایی بهتریــن مــدل میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتو-رگرســیو فصلــی مناســب بــرای
دادههــا از دســتور  auto.arimaدر بســته پکیــج  forecastاســتفاده شــده اســت .در ایــن پکیــج ابتــدا
مقادیــر  dو  Dبراســاس آزمــون ریشــه یکتــای ( KPSSکوکاســکی و همــکاران )1992 ،و آزمــون کانــوا
و هنســن (کانــوا و هنســن )1995 ،بهدســت میآیــد .ســپس بــرای تعییــن مقادیــر  Q,q,P,pاز یــک
الگوریتــم گام بــه گام بــرای تعییــن مدلــی بــا کمتریــن مقــدار  AICاســتفاده میشــود .بــرای جزئیــات
بیشــتر در مــورد ایــن الگوریتــم بــه هیندمــن و خانــداکار( )2008مراجعــه شــود.
پــس از انتخــاب مــدل مناســب ،بــرای بررســی درســتی تشــخیص الگــو ،تحلیــل باقیماندههــا بــا
اســتفاده از آزمــون پــرت مانتــو از بســته  portesاســتفاده شــد .جهــت اطمینــان از صحــت الگــو،
الگوهــای دیگــری کــه دارای پارامترهــای بیشــتری هســتند بــه دادههــا بــرازش داده شــد .بــرای بررســی
دقــت الگوهــای بــرازش شــده و انتخــاب مــدل مناســب ،از معیــار اطــاع آکائیــک( )AICو معیــار اطــاع
بیــزی( )BICاســتفاده شــده اســت .بعــد از انتخــاب الگــوی مناســب ،بــرای پیشبینــی تعــداد مــرگ
مــورد انتظــار در فاصلــه مــارس  ۲۰۲۰تــا پایــان ســپتامبر  ۲۰۲۱از بســته  forecastاســتفاده شــده
اســت.
نتایج
بــه منظــور برطــرف کــردن ناایســتایی در واریانــس ســری تعــداد مرگهــای جــاری ضبــط شــده،
تبدیــل باکــس کاکــس بــا مقــدار  λ =0.5بــر روی دادههــا انجــام شــده اســت .نمــودار ســری زمانــی،
خودهمبســتگی و خودهمبســتگی جزئــی دادههــای تبدیــل شــده در نمــودار  ۱و  ۲نمایــش داده شــده
اســت.
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نمودار   -1نمودار سری زمانی دادههای مرگهای جاری تبدیل شده ( )λ =0.5در فاصله ژانویه  ۲۰۱۰تا
دسامبر .۲۰۱۹

نمــودار ســری زمانــی دادههــا نشــان میدهــد ،در هــر ســال میــادی و در ماههــای دســامبر و ژانویــه
(آذر و دی مــاه) تعــداد مرگهــای جــاری بــه اوج خــود میرســد و کمتریــن تعــداد مرگهــای
جــاری ضبــطشــده در مــاه مــارس هــر ســال میــادی (اســفند مــاه) اســت .بنابرایــن میتــوان
گفــت دادههــای مــرگ جــاری ماهانــه در هــر ســال تحــت تاثیــر یــک پدیــده فصلــی  ۱۲ماهــه اســت.
همچنیــن نمودارهــای خودهمبســتگی و خودهمبســتگی جزئــی نیــز نشــان میدهــد کــه دادههــا از
رونــد فصلــی برخوردارنــد.

نمودار -2خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری زمانی تعداد مرگهای جاری تبدیل شده در
فاصله ژانویه  ۲۰۱۰تا دسامبر .۲۰۱۹

تحلیل روند دهساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه در دوران همهگیری کووید۱۹-
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بــا فــرض وجــود الگــوی فصلــی در دادههــا ،و بیشــینه  ،p+q+P+Q=10بهتریــن مــدل ایســتای
پیشــنهادی بــرازش داده شــده بــه دادههــا بهصــورت  SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12بــا µ=۳۳۵.۸۴
اســت .جهــت تشــخیص صحــت الگــو ،تحلیــل باقیماندههــا انجــام شــد .نمــودار تابــع خودهمبســتگی
بــرای باقیماندههــای الگــو در نمــودار  ۳نشــان میدهــد کــه باقیماندههــا ناهمبســتهاند .همچنیــن
مقــدار  p-valueآمــاره آزمــون پــرت مانتــو بــرای تمامــی تأخیرهــا بزرگتــر از  ۰.۰۵اســت .پــس
فــرض ناهمبســته بــودن باقیماندههــا در تمامــی تأخیرهــا پذیرفتــه میشــود .الگوهــای دیگــری
نیــز بــه دادههــا بــرازش داده شــده (جــدول )۱کــه در نهایــت بــا توجــه بــه معیارهــای  AICو
 BICبهتریــن مــدل بــرازش داده شــده بــه دادههــای مــرگ در ســالهای  ۲۰۱۰تــا  ،۲۰۱۹مــدل
 SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12بــا  µ=۳۳۵.۸۴اســت.

نمودار .۳نمودار خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی باقیماندههای مدل برازش داده شده به
دادههای مرگ جاری تبدیل شده.
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جدول -۱نتایج شاخصها و معیارها برای مدلهای پیشنهادی جایگزین.

بــرآورد پارمترهــای مــدل ،خطــای اســتاندارد و مقــدار  p-valueپارامترهــا در جــدول  ۲ارائــه شــده
اســت .تعــداد مرگهــای پیشبینــی شــده بــا اســتفاده از مــدل  SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12در
جــدول  ۳ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول ،تعــداد کل مرگهــا تحــت تأثیــر بــروز همهگیــری
در فاصلــه ماههــای مــارس  ۲۰۲۰تــا ســپتامبر  ۲۰۲۱باالتــر از مقــدار مــورد انتظارآنهــا در اســت.
همچنیــن بیشــترین تعــداد مرگهــای اضافــه ضبــط شــده در چهارمــاه اول ،دوم و ســوم ســال ۲۰۲۰
بهترتیــب بــه ماههــای مــارس ،ژوئیــه و نوامبــر اختصــاص دارد کــه معــادل بــا دوره اول ،دوم و ســوم
اوج همهگیــری کوویــد ۱۹-در ایــران اســت.
جدول  -۲برآورد پارمترها ،خطای استاندارد و مقدار  p-valueمدل برازش داده شده
SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12

در مــارس  ،۲۰۲۰تعــداد مرگهــای ضبــط شــده ( ۳۸۰۸۴مــرگ جــاری ضبــط شــده)  ۸۸۴۲مــورد
بیشــتر از تعــداد مرگهــای پیشبینــی شــده ( )۲۹۲۴۲اســت .در نوامبــر  ۲۰۲۰تعــداد مرگهــای

تحلیل روند دهساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه در دوران همهگیری کووید۱۹-
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ضبــط شــده ( ۲۷۳۲۹ )۶۱۶۹۲مــورد بیشــتر از تعــداد مــرگ پیشبینــی شــده ( )۳۴۳۶۳اســت.
ارزیابــی تعــداد مرگهــای اضافــه بــرآورد شــده ســالهای  2020و  2021نشــان میدهــد بهجــز دو
مــاه مــارس و ژوئیــه  ،2020تعــداد مرگهــای اضافــه بــرآورد شــده ســال  2021بــه مراتــب بیشــتر از
ســال  2020اســت .تعــداد مرگهــای اضافــه در فاصلــه مــارس تــا ســپتامبر  2020برابــر  59418مــورد
اســت در حالــی کــه در ســال  2021ایــن مقــدار برابــر  117347اســت؛ نزدیــک بــه دو برابــر مقــدار آن
در مــدت مشــابه ســال قبــل .همچنیــن بیشــترین تعــداد مرگهــای اضافــه ســال  2021نســبت بــه
مــاه مشــابه آن در ســال  ،2020در ماههــای اوت و ســپتامبر  2021رخ داده اســت .در حالــت کلــی و
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده بــرای دوره مــارس  ۲۰۲۰تــا ســپتامبر  202۱تعــداد  237056مــرگ
اضافــه بــرآورد شــده اســت.
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جدول .۳تعداد مرگهای پیشبینی شده بر اساس مدل  ،SARIMAتعداد کل مرگهای جاری و
مرگهای مربوط به کووید ،۱۹-مارس  ۲۰۲۰تا سپتامبر .۲۰۲۱
سال

2020

2021

کل

تعداد مرگهای پیشبینی شده بر اساس

مرگهای
اضافه

درصد مرگهای
اضافه نسبت به
تعداد پیش بینی
شده
30

ماه

تعداد کل
مرگهای جاری
ضبط شده

همهگیری

مارس

38084

29242

8842

آوریل

37192

29953

7239

24

می

31919

29498

2421

8

ژوئن

36728

29017

7711

27

ژوئیه

42923

32375

10548

33

اوت

41393

29506

11887

40

سپتامبر

40566

29796

10770

36

اکتبر

48665

30183

18482

61

نوامبر

61692

34363

27329

80

دسامبر

45855

35300

10555

30

ژانویه

37143

34289

2854

8

فوریه

31884

30818

1066

3

مارس

30,997

29173

1824

6

آوریل

44768

29732

15036

51

می

47515

29354

18161

62

ژوئن

38370

28956

9414

33

ژوئیه

40980

31649

9331

29

اوت

65405

29339

36066

123

سپتامبر

57,083

29568

27515

93

کل

819162

582111

237051

-

در صورت عدم وجود  SARIMAمدل
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11

بحث و نتیجهگیری
در فاصلــه مــارس  ۲۰۲۰تــا ســپتامبر  202۱تعــداد 237051مــرگ اضافــه بــرآورد شــده اســت.
همچنیــن درصــورت عــدم حضــور همهگیــری ،تعــداد کل مرگهــای پیشبینــی شــده در اکتبــر و
نوامبــر  ۲۰۲۰بــه ترتیــب برابــر  ۳۰۱۸۳و  ۳۴۳۶۳مــورد اســت کــه  38و  ۴۴درصــد کمتــر از وضعیــت
کنونــی آن و در حضــور کرونــا اســت .شــواهدی وجــود دارد کــه بــروز همهگیــری کوویــد 19-ســبب
افزایــش و یــا کاهــش تعــداد مرگهــای رخداده بــا علتهــای مختلــف شــده اســت :مرگهــای ناشــی
از حــوادث غیرعمــدی در نتیجــه قرنطینــه کاهــش امــا مرگهــای بــه دلیــل بیماریهــای مزمــن،
مصــرف بیــش از حــد دارو و خودکشــی افزایــش یافتــه اســت (رائــو ،2020 ،ســایزلرو همــکاران.)2022 ،
بــا ارزیابیهــای اولیــه انجــام شــده بــر روی دادههــای مــرگ ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیتــی
کشــور در ســال  1399و مقایســه آن بــا ســالهای قبــل از آن ،بــه نتایــج مشــابهی میرســیم.
برآوردهــا در عــدم حضــور بیمــاری کوویــد ،19-افزایــش تعــداد مرگهــا در فاصلــه مــارس  ۲۰۲۰تــا
ســپتامبر  ۲۰۲۱را پیشبینــی میکنــد ،امــا نــه بــه تعــدادی کــه در عمــل ضبــط شــده اســت .بــا
توجــه بــه نوســانهای ضبــط مرگهــای معوقــه در ســالیان مختلــف و ضــرورت ثبــات در وضعیــت
نظــام ثبــت مدنــی بــرای بــرازش مــدل مناســب ،تعــداد مرگهــای جــاری ضبــط شــده در فاصلــه
ژانویــه  ۲۰۱۰تــا دســامبر  ۲۰۱۹بــرای بررســی ســری زمانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن
مــدل بــا لحــاظ تغییــرات فصلــی دادههــای مرگومیــر تنظیــم شــده و از ایــن رو از تناســب زیــادی
بــرای بــرازش بــه دادههــا برخــوردار اســت .نکتــه قابــل توجــه در مــدل بــرازش شــده آن اســت کــه
تحلیــل انجــام شــده محــدود بــه کل کشــور اســت .بدیهــی اســت در بررســی وضعیــت اســتانها ممکــن
اســت نتایــج متفاوتــی رقــم بخــورد .همچنیــن امــکان طبقهبنــدی مرگهــای اضافــه بــه تفکیــک
علــت در دادههــای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه وجــود نــدارد.
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نمــودار -4ســری زمانــی تعــداد مرگهــای جــاری ضبــط شــده(خط پیوســته مشــکی) ،تعــداد
مرگهــای پیشبینــی شــده بــا لحــاظ تعــداد مرگهــای کوویــد ۱۹-بهطــور رســمی گــزارش شــده
(دو خــط فاصلــه خاکســتری) ،تعــداد مرگهــای پیشبینــی شــده بــدون لحــاظ تعــداد مرگهــای
کوویــد ۱۹-بهطــور رســمی گــزارش شــده (نقطــه) و بــازه اطمینــان  95درصــد (قســمت ســایهدار) بــا
اســتفاده از مــدل .SARIMA
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چکیده:

ایــن مقالــه بــه بررســی رابطــه بیــن احســاس اطمینــان از پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری میپــردازد.
حجــم نمونــه  350نفــر زن ازدواج کــرده بــدون فرزنــدی اســت کــه بطــور ارادی تــا زمــان انجــام مطالعــه ( )1397بچـهدار نشــدهاند.
روش پژوهــش پیمایشــی اســت و از پرسشــنامه اســتاندارد شــده انریــچ ،بــرای ســنجش دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی اســتفاده
شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد ،بطــور کلــی میــل بــه فرزنــدآوری در بیــن زنــان مــورد مطالعــه پاییــن اســت ،بــه طــوری کــه
 ۵۲درصــد از زنــان تمایــل خیلــی پاییــن و پایینــی بــه فرزنــدآوری داشــتهاند و فقــط  ۸درصــد تمایــل بــاال و خیلــی باالیــی بــه
فرزنــدآوری داشــتهاند .از مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی  ۲۰.۹درصــد از زنــان نمــره خیلــی پاییــن و پایینــی ۵۴ ،درصــد
نمــره متوســط و  ۲۵.۴درصــد نمــره بــاال و خیلــی بــاال گرفتهانــد .از نظــر آمــاری ،رابطــه بیــن مقیــاس دوام و پایــداری زندگــی
زناشــویی ،ســرمایه اجتماعــی و ســطح تحصیــات زنــان بــا تمایــل بــه بــاروری معنــادار و مثبــتاســت .تعــداد فرزنــدان ایــدهآل بــرای
زنــان بــا نمــره پاییــن و خیلــی پاییــن از مقیــاس پایــداری زندگــی زناشــویی حــدود  2فرزنــد و بــرای زنــان بــا نمــره بــاال و خیلــی
بــاال از همیــن مقایــس حــدود  2/5فرزنــد بــوده اســت .تحلیــل رگرســیونی نشــان میدهــد کــه یــک واحــد افزایــش در مقیــاس
دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی باعــث  ۰.۲۵۴واحــد افزایــش در مقیــاس تمایــل بــه فرزنــدآوری میشــود .مشــاوران خانــواده
بــا اســتمداد از مداخــات مؤثــر راه حــل محــور ،میتواننــد در خانوادههایــی کــه ســرمایه اجتماعــی و نگــرش بــه دوام زندگــی
زناشــویی پاییــن اســت ،ســطح ســرمایه اجتماعــی و احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری خانــواده را تقویــت نماینــد .ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه مداخــات مشــاوران خانــواده تــا چــه حــد میتوانــد بــر متغیرهــای کمــی دموگرافیــگ اثــر گــذار باشــد.
واژگانکلیدی :پایداری و دوام زندگی زناشویی ،تمایل به فرزندآوری ،مداخالت راه حل محور.

 -1استادیار جمعیتشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -2دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات ،فناوری
 -3دانشجوی کارشناسیارشد جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه و بیان مسئله:
در بســیاری از نقــاط جهــان نوعــی تغییــر اساســی در نگــرش افــراد نســبت بــه ازدواج ،فرزنــدآوری
و برخــی از الگوهــای تاریخــی حاکــم بــر خانــواده اتفــاق افتــاده اســت .تغییــر در ایســتارهای
مربــوط بــه زندگــی خانوادگــی ،نقشــی تعیینکننــده در روندهــای جمعیتشــناختی داشــته اســت
(عباســی شــوازی و عســکری ندوشــن .)۲۵،۱۳۸۴:بــاروری و فرزنــدآوری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
شــاخصهای تأثیرگــذار بــر رشــد جمعیــت دارای اهمیــت فــراوان در مطالعــات اجتماعــی و جمعیتــی
بــوده اســت .امــروزه پیبــردن بــه علــل و عوامــل موثــر بــر کاهــش ســریع و بیســابقه بــاروری ،بــه
یکــی از مهمتریــن حوزههــای مــورد عالقــه محققــان اجتماعــی و نیــز دغدغههــای سیاس ـتگذاران و
برنامهریــزان تبدیــل شــده اســت.
طــی ســه دهــه گذشــته میــزان بــاروری کل در ایــران ،کاهــش مســتمر و اساســی داشــته اســت .کاهــش
میــزان بــاروری بــا تمایــل بــه داشــتن خانوادههــای کوچکتــر همــراه بــوده اســت .در حــال حاضــر،
میــزان بــاروری کمتــر از  ۲فرزنــد بــرای هــر زن در ایــران نشــان دهنــده ایــن اســت کــه حداقــل
تعــدادی از زوجهــا بــه داشــتن تنهــا یــک فرزنــد بســنده میکننــد .در ایــران میــزان بــاروری از ســال
 ۱۳۶۴شــروع بــه کاهــش کــرد و از ســطح  ۵.۵فرزنــد بــه ازای هــر زن در ســال  ،۱۳۶۷بــه ســطح
بــاروری جانشــینی  ۲.۱در ســال  ۱۳۷۹رســید و در ســال  ۱۳۸۵بــه زیــر ســطح جانشــینی  ۱.۹فرزنــد
بــه ازای هــر زن کاهــش یافــت .در اســتانهای توســعهیافتهتر ایــن کاهــش چشــمگیرتر بــوده اســت،
بــه طــوری کــه طبــق تحقیقــات انجــام شــده ،میــزان بــاروری کل بــرای زنــان شــهر تهــران در ســال
۱۳۸۹بــه  ۱/۴فرزنــد بــرای هــر زن رســیده اســت .در ســال  ۱۳۹۰بــاروری کل در شــهر تهــران ۱.۳
فرزنــد بــه ازای هــر زن رســیده اســت (عرفانــی.)۹۶:۱۳۹۱،
بــه مــوازات ایــن رونــد کاهنــده بــاروری ،شــواهد پژوهشــهای متعــدد ،نشــانگر دگرگونیهــای اساســی
در رویکردهــای ارزشــی ،نگرشــی و رفتارهــای مرتبــط بــا شــکلگیری خانــواده ،فرزنــدآوری ،روابــط
میــان زوجیــن و رویدادهــای اساســی چرخــه زندگــی ماننــد :تحصیــات ،اشــتغال و بیــکاری میباشــد.
افزایــش خانوادههــای تکفرزنــد و یــا بــدون فرزنــد (خلــج آبــادی فراهانــی ،)۶۵:۱۳۹۱،تاخیــر در
ازدواج و تشــکیل خانــواده ،افزایــش میــزان طــاق و گرایــش بــه طــاق (کریمــی ،)۴۳:۱۳۹۰،شــیوع
ســقط جنیــن عمــدی (عرفانــی ،)۱۳۸۹،افزایــش طــول دوره بــی فرزنــدی بعــد از ازدواج (عرفانــی1391،
) از جملــهایــن دگرگونیهــا اســت .بــی میلــی بــه داشــتن بچــه و در نتیجــه بــاروری پاییــن و بــه همــراه
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ایــن تحــوالت جمعیتــی ،کــه دغدغــه اصلــی سیاســتگذاران جمعیتــی و اندیشــمندان علــوم اجتماعــی
در ایــران اســت ،پیامدهــای اساســی را بــه دنبــال خواهــد داشــت (عرفانــی .)۹۶:۱۳۹۱،بــه همیــن
منظــور شــناخت عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار بــاروری در جهــت افزایــش ســطح آن از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .شــناخت نیــات بــاروری از ایــن جهــت مهــم اســت کــه نیــت بــاروری بــه عنــوان عامــل
تعیینکننــده بالفصــل رفتــار بــاروری شــناخته میشــود (مــورگان.)۲۷۳:۱۹۸۱،1
ازدواج موفــق و تشــکیل خانــواده پایــدار و بــادوام ،باعــث افزایــش ســامتی و نشــاط افــراد و ارضــاء
نیازهــای فیزیکــی و روانــی و میــل بــه داشــتن فرزنــد میشــود .بــرای اکثــر بزرگســاالن ،احســاس
شــادمانی در زندگــی بیشــتر از جنبههــای دیگــر زندگــی وابســته بــه ازدواجــی موفــق و احســاس
اطمینــان از پایــداری زندگــی زناشــویی اســت و ایــن شــادکامی میتوانــد بــا تولــد فرزنــدان و ایفــای
نقــش پــدری و مــادری توســط زوجیــن فزونــی یابــد .احســاس اطمینــان از پایــداری و دوام زندگــی
زناشــویی نقشــی اساســی و مهــم بــر میــزان ســامت روانــی و جســمانی ،رضایــت از زندگــی زناشــویی،
موفقیــت شــغلی ،ارتباطــات موثــر اجتماعــی ،فرزنــدآوری ،ســامت فرزنــدان و کیفیــت رابطـه بیــن مادر
و فرزنــد دارد .در مقابــل عــدم احســاس اطمینــان از پایــداری زندگــی زناشــویی نــه تنهــا برکنشهــای
روانــی -اجتماعــی زن و شــوهر و افزایــش میــزان طــاق بلکــه بــر وضعیــت روحــی فرزنــدان و آینــده
آنهــا و نیــز میــل آنهــا بــه داشــتن فرزنــد اثــر منفــی دارد.
فرزنــددار شــدن مهمتریــن واقعــه بعــد از ازدواج اســت و نقــش تعییــن کننــدهای در تکمیــل روابــط و
نقشــهای درون خانوادگــی دارد .پژوهشهــای پیشــین نشــان میدهنــد کــه معمــوالً مرحلــه فرزنــدآوری

بــرای زوجیــن همــراه اســترس اســت و بیــن اطمینــان از ثبــات و پایــداری زندگــی زناشــویی و تصمیــم،
میــل و اقــدام بــه فرزنــدآوری رابطـهای مثبــت وجــود دارد (موســوی ،1393 ،لیفــرور 2و ریکــن،2008 3
کاپــوال 4و ســزار ،2008 5نیــک پــرر ،2010 6اســتریک ،2016 ، 7وینکلــر -دوراک ،8باوجــان 9و دیگــران،
.)2017
1- Morgan
2- Aart. Liefbroer
3- Arieke Rijken
4- Lucia Coppola
5- Mariachiara Di Cesare
6- Nick Parr
7- Styrc
8- Winkler-Dworak
9- Beaujouan
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رابطـ ه بیــن اطمینــان از پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری از دو جهــت قابــل
بررســی اســت .اول اینکــه بــا بــاال رفتــن اطمینــان از دوام زندگــی زناشــویی ،تمایــل بــه داشــتن فرزنــد
و در نتیجــه نــرخ بــاروری نیــز بــاال مـیرود .در واقــع میتــوان گفــت ،زوجیــن شــرایط را بــرای داشــتن
فرزنــد مهیــا میبیننــد و فرزنــددار شــدن را باعــث محکمتــر شــدن روابــط زناشــویی خــود میداننــد.
در حالــت مقابــل ،در صــورت فقــدان اطمینــان از دوام زندگــی زناشــویی ،زوجیــن تمایــل کمتــر بــه
داشــتن فرزنــد نشــان میدهنــد و در نتیجــه نــرخ بــاروری کاهــش مییابــد .ایــن امــر بــه ایــن فرضیــه
ختــم میشــود کــه در صــورت تقویــت روابــط زناشــویی و تقویــت اعتمــاد بــه دوام رابطــه ،افــراد میــل
بیشــتری بــرای بچ ـهدار شــدن پیــدا میکننــد .بســیاری از زنــان بــه خاطــر تــرس از احتمــال وقــوع
طــاق و مســئولیتهای ســنگین فرزندپــروری در خانوادههــای تــک والــد تــا زمانــی کــه از نظــر
ذهنــی بــه ایــن اطمینــان نرســند کــه زندگــی آنهــا بــا دوام خواهــد بــود ،تمایلــی بــرای فرزنــدآوری از
خــود نشــان نمیدهنــد .لــذا تمرکــز اصلــی مــا در ایــن پژوهــش بــر مطالعــه «تاثیــر احســاس اطمینــان
از دوام و بقــاء زندگــی زناشــویی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری» اســت.
البتــه نتایــج پــارهای از مطالعــات ،نتایــج متناقضــی را در ایــن رابطــه نشــان میدهنــد .بطــوری کــه
پــارهای از مطالعــات ،بــاال بــودن پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی را موجــب افزایــش تعــداد فرزنــدان
و بعضــی دیگــر از آن بــه عنــوان کاهنــده تعــداد فرزنــدان نــام بردهانــد .بــا توجــه بــه افزایــش روز
افــزون طــاق رســمی و عاطفــی ،نظــرات و احساســات زنــان در خصــوص اطمینــان از پایــداری و دوام
زندگــی زناشــویی و میــل آنهــا بــه فرزنــدآوری ،میتوانــد در زمینــه دالیــل میــل بــه بــی فرزنــدی در
بیــن زنــان ،تبییــن کننــده باشــد .بــا توجــه بــه اهمیــت احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری زندگــی
زناشــویی و اثــری کــه میتوانــد در تصمیمــات فرزنــدآوری در بیــن زنــان داشــته باشــد ،پیبــردن
میــزان و مقــدار اثــر احســاس اطمینــان از دوام زندگــی زناشــویی ،در کنــار ســایر متغیرهــای اثرگــذار بــر
تمایــل بــه بچــه دار شــدن حائــز اهمیــت اســت .لــذا ســواالتی کــه ایــن پژوهــش بدنبــال پاســخ گویــی
بــه آن اســت ،عبارتنــد از :وضعیــت زنــان مــورد مطالعــه از نظــر مقیــاس احســاس اطمینــان از تــداوم و
پایــداری زندگــی زناشــویی چگونــه اســت؟ متغیرهــای بــاروری از جملــه تعــداد فرزنــدان ایــدهآل و میــل
بــه بچـهدار شــدن در بیــن زنــان مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟ در حضــور و غیــاب ســایر عوامــل موثــر
بــر بــاروری ،احســاس اطمینــان از بقــاء و دوام زندگــی زناشــویی چــه تأثیــری بــر تمایــل بــه بــاروری
خواهــد داشــت؟
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پیشینه پژوهش
مطالعــات نشــان میدهــد کــه کاهــش بــاروری در کلیــه اســتانها و مناطــق شــهری و روســتایی
ایــران صــورت گرفتــه و برغــم زمینههــای متفــاوت اقتصــادی اجتماعــی ،تشــابهات زیــادی از نظــر
جمعیتشــناختی بیــن اســتانها و همچنیــن مناطــق روســتایی و شــهری کشــور مشــاهده میشــود.
مطالعــات انجــام گرفتــه دربــاره تبییــن کنندههــای رفتــار فرزنــدآوری در ایــران ،بــر متغیرهایــی
چــون ســطح تحصیــات ،اســتقالل زنــان و برابــری جنســیتی (محمدجــال عباســی شــوازی و عبــاس
عســکری ندوشــن  ،)1384،بــاال رفتــن ســطح تحصیــات و مشــارکت زنــان (ســهیال بیداریــان،)1388،
مشــخصههای جامعــه شــناختی (راکعــی بنــاب ،)1389،عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی
(غالمرضــا جمشــیدیها ،مجیــد کوششــی ،یوســف ایرانــی )1390،و (حســن ســرایی و حنانــه ســادات
صادقــی ،)1395 ،عوامــل و مولفههــای فرهنگــی (بگــی )1391،و (رســول صادقــی ،)1395 ،اثــر جدایــی
و طــاق عاطفــی (ســیده فاطمــه موســوی ،)1393 ،زمینههــای ذهنــی و اجتماعــی (رضــوی زاده،
 )1394تاکیــد داشــتهاند .در اکثــر تحقیقــات صــورت گرفتــه ،تکیــه بحــث بــر تاثیــر تحصیــات و
عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی بــر تمایــل زوجیــن بــه فرزنــدآوری بــوده اســت .در ایــن
پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت کــه تاثیــر احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی بــر
تمایــل بــه فرزنــدآوری زوجیــن مــورد بررســی قــرار گیــرد .در ایــن خصــوص مطالعــات داخلــی بســیار
انــدک اســت .امــا مطالعــات خارجــی گســترده تــر اســت کــه در ادامــه جهــت تکمیــل بحــث بــه
برخــی از آنهــا اشــاره میشــود .پژوهــش «تاثیــر کیفیــت رابطــه زوجیــن بــر بــاروری»  1توســط آرت
لیفــرور 2و آریــک ریکــن 3در ســال  2008انجــام شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت
کــه زوجینــی کــه باهــم اختــاف دارنــد از گزینــه فرزنــدآوری بــرای رفــع مشــکالت و اختالفــات خــود
اســتفاده نمیکننــد و ترجیــح میدهنــد بــاروری خــود را بــه تعویــق بیاندازنــد و آنطــور کــه انتظــار
مــیرود ،زوجیــن فرزنــدآوری را باعــث قــوام بخشــی رابطــه خــود نمیداننــد.
پژوهش«چگونــه بــاروری و پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر ایجــاد شــکل جدیــدی از الگوهــای
خانوادگــی اثــر میگذارنــد »4کــه در دو کشــور ایتالیــا و اســپانیا توســط لوســیا کاپــوال 5و ماریاچیــارا
1- The Influence of Partner Relationship Quality on Fertility
2- Aart. Liefbroer
3- Arieke Rijken
4- How fertility and union stability interact in shaping new family patterns in Italy and Spain
5- Lucia Coppola
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ســزار  1در ســال  2008انجــام شــده اســت .در ایــن مطالعــه چگونگــی تاثیــر تصمیــم بــه بــاروری و
بــی ثباتــی رابطــه زوجیــن و همچنیــن مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــودن اثــر آنهــا بــر یکدیگــر نیــز در
ایــن مقالــه بررســی شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد تاثیــرات ایــن دو مقولــه برهــم مســتقیم
و قابــل توجــه میباشــند .بــا توجــه بــه اینکــه افــراد بــرای ورود بــه رابطــه زناشــویی دو هــدف اصلــی
دارنــد :یکــی فرزنــدآوری و دیگــری پایــداری و دوام و رضایــت از رابطــه زناشــویی .ایــن دو از هــم تاثیــر
پذیرفتــه و برهــم تاثیــر میگذارنــد .در واقــع فرزنــدآوری خطــر بــی ثباتــی رابطــه زناشــویی را کاهــش
میدهــد و در مقابــل نیــز بــی ثباتــی رابطــه زناشــویی ،از احتمــال فرزنــدآوری در آینــده میکاهــد.
پژوهــش «رضایــت از زندگــی مقدمـهای بــر بــاروری» 2توســط نیــک پــرر 3در ســال  2010انجــام شــد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی رضایــت از زندگــی بــه طــور کلــی و رضایــت از رابطــه زناشــویی
بــه صــورت خــاص و تاثیــر ایــن دو بــر بــاروری میباشــد .نتایــج مطالعــه نشــان داد در هــر دو جنــس،
رضایــت از زندگــی و رضایــت از رابطــه زناشــویی حداکثــر تــا دو ســال بعــد منجــر بــه فرزنــدآوری
میشــود و همچنیــن ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه بــاروری از ســن ،تعــداد فرزنــدان ،تحصیــات،
شــغل و محــل زندگــی و ...تاثیــر میپذیــرد.
مطالعــه اســتریک )2016( 4نشــان میدهــد کــه افزایــش ناپایــداری زندگــی زناشــویی ،تعــداد فرزنــدان
بــه دنیــا آمــده یــک زن را کاهــش میدهــد ،از ســوی دیگــر کاهــش بــاروری بــرای افزایــش ناپایــداری
زندگــی زناشــویی اثــر مســتقیم دارد .وینکلــر -دوراک ،باوجــان و دیگــران( )2017تحت عنــوان ناپایداری
زندگــی زناشــویی و بــاروری :مــدل شــبیه ســازی خــرد بــرای ایتالیــا و انگلیــس ،بــا وجــود سیســتمهای
ارزشــی بســیار متفــاوت دو کشــور در مــورد خانــواده ،یافتههــا نشــان داد کــه اثــر خالــص ناپایــداری و
بــی دوامــی زندگــی زناشــویی بــاروری را کاهــش میدهــد (حــدود  0/5بچــه بــرای ایتالیــا و  0/2تــا 0/4
بچــه بــرای انگلســتان) .مقــدار اثــر ،بســتگی بــه زمــان بنــدی تشــکیل واحــد زناشــویی و جدائــی دارد.
چارچوب نظری   

یکــی از نظریاتــی کــه در مــورد پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی مطــرح شــده اســت ،نظریــه چرخــه

ی اســت کــه معمــوالً در خصــوص
زندگــی زناشــویی میباشــد .چرخــه زندگــی زناشــویی ،اصطالحــ 
رونــد رشــد و تحــول حیــات خانــواده کــه بــا گــذر زمــان شــکل میگیــرد ،بــه کار مــیرود (کارتــر
1- Mariachiara Di Cesare
2- Satisfaction with life as an antecedent of fertility
3- Nick Parr
4- Styrc
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و مــک گلدریــک .)۱۹۸۹ ،1شــواهد حاکــی از آن اســت کــه در ازدواج ،دورههــای خاصــی وجــود دارد
کــه ســطح رضایتمنــدی پایینتــر یــا باالتــر از ســایر دورههاســت .نظریــه چرخــه زندگــی زناشــویی بــا
تقســیمبندی مراحــل زندگــی و تغییــرات و تنشهــا و نقشهــای خــاص هــر مرحلــه ،بــه بررســی
تفاوتهــا در ســطح رضایتمنــدی زناشــویی کــه ناشــی از تغییــرات دورههــای مختلــف اســت ،میپــردازد.
ایــن نظریــه هــر مرحلــه از چرخــه زندگــی را محصولــی از توالــی منظــم وقایــع قبلــی میدانــد ،چنیــن
رویکــردی بــرای توجیــه تأثیــرات چرخــه زندگــی بــر روابــط هــم مفیــد میباشــد (الیــس.)۲۰۰۴ ،2
بررســی کوبــر و هــاروف  ،)19۶۵( 3در مــورد ازدواجهــای موفــق و رضایــت بخــش منجــر بــه توســعه
یــک طبقهبنــدی از ازدواجهــای بــادوام شــده اســت و پنــج مــدل از روابــط ،مشــخص گردیــده اســت
کــه بشــرح زیــر میباشــد -۱ :مــدل بــی یــا کــم دوامــی حیــات و زندگــی :در ایــن مــدل انطبــاق و جــور
شــدن همســران بســیار کــم اســت .نــه تنهــا در تعارضــات ،بلکــه در عالیــق نیــز ایــن چنیــن هســتند.
در ایــن مــدل ،اشــتیاق و عالقــه ســالهای اولیــه کمرنــگ شــده اســت و بــه نظــر میرســد کــه طرفیــن
عالقهمنــد بــه تــرک رابطــه باشــند  -2.مــدل خــو گرفتــه بــا تعــارض :ایــن دوره بــا درگیــری و مشــاجره
زیــاد مشــخص میشــود و طرفیــن بــا موفقیــت ایــن جنــگ و جــدال را تحمــل میکننــد ،هرچنــد

کــه ایــن مســاله واقع ـاً بــرای آنهــا لــذت بخــش نمیباشــند -3 .مــدل هــم خویــی منفعالنــه :انطبــاق
و ســازش راحــت و بــی دردســر اســت ،در ایــن مــدل زوجیــن ماننــد روابــط بــا دیگــران بــه راحتــی بــا
یکدیگــر جــور میشــوند-۴ .مــدل کلــی :ویژگــی ایــن مــدل همیشــه در کنــار یکدیگــر بــودن و داشــتن
عالیــق متقابــل شــدید اســت -۵.مــدل حیــات  -زندگــی :در ایــن مــدل هرچنــد طرفیــن تــا حــد
زیــادی بــا یکدیگــر وابســته هســتند ،امــا یکدیگــر را محــدود نمیکننــد و در مقایســه بــا مــدل کلــی
بــه یکدیگــر فرصــت بیشــتری بــرای رشــد و پیشــرفت شــخصی میدهنــد (کوبــر و هــاروف.)۱۹9۵،
نظریــه چرخــه زندگــی زناشــویی و رضایتمنــدی از زندگــی زناشــویی ،حاکــی از آن اســت کــه
بیــن رضایــت از ازدواج و دورههــای زندگــی رابطــهای منحنــی شــکل وجــود دارد کــه طبــق آن بــا
تولــد فرزنــدان و در دورهای کوتــاه از میانســالی ،رضایــت از ازدواج کاهــش مییابــد و ســپس بــا
راه افتــادن فرزنــدان ،رضایــت از زندگــی بــه نحــو چشــمگیری افزایــش مییابــد (برنــاردز.)2005 ،4
لونســون  )1994(5معتقــد اســت کــه رضایــت زناشــویی بــا گذشــت زمــان کاهــش مییابــد .در ایــن
1- Carter& McGoldric
2- Ayles
3- Cuber& Haroff
4- Bernards
5- Levenson
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رابطــه ،رولینــز  1و فلدمــن )1970( 2نیــز بــر مبنــای مطالعاتشــان یــک مــدل  Uشــکل از رضایــت
زناشــویی ارائــه میکننــد ،بــه ایــن صــورت کــه رضایــت زناشــویی در طــی ســالهای تربیــت فرزنــدان
کاهــش مییابــد و در طــی چرخــه زندگــی زناشــویی زمانــی کــه خانــه از فرزنــدان خالــی میشــود،
رضایــت زناشــویی افزایــش مییابــد (همــان) .بنظــر میرســد تقســیم کار و مســائل مرتبــط بــا پــرورش
فرزنــدان یکــی از چالشهــای عمــده در مراحــل اولیــه زندگــی زناشــویی اســت.
گاتمــن( 3بــه نقــل از موســوی  )۱۳۸۲،نیــز نکاتــی را دربــاره روابــط پایــدار بزرگســاالن مطــرح میکنــد
کــه میتوانــد وضعیــت ازدواج و فرزنــدآوری را پیــش بینــی کنــد .وی بــر اســاس مطالعــات خــود،
ســه نــوع ازدواج باثبــات و دو نــوع ازدواج بــی ثبــات را شناســایی کــرده اســت ،کــه عبارتانــد از)۱ :
ازدواجهــای بــا ثبــات ،شــامل زوجهــای ســنتی ،زوجهــای دو نقشــی )2 .ازدواجهــای بیثبــات ،شــامل
زوجهــای ناســازگار و منفصــل (موســوی .)۱۳۸۲،بــر اســاس تحلیــل گاتمــن در مــورد انــواع ازدواجهــای
باثبــات ،زوجهــای ســنتی خــود را بــا نقشهــای جنســی و ســبک زندگــی ســنتی ســازگار میکننــد
و بــرای مدیریــت اختالفــات وحــل تعارضــات اهمیــت کمــی قائلنــد .زوجیــن دو نقشــی ،نقشهــای
مســاوات طلبانــه ،نقــش زنانــه و مردانــه را همزمــان ایفــا میکننــد و نــگاه آنــان بــه حــل اختــاف
مثبــت اســت .زوجیــن اجتنابــی ،نقشــهای جنســی ســنتی را قبــول دارنــد ،امــا زندگــی مــوازی را ادامــه
میدهنــد و از درگیــری پرهیــز میکننــد.
گمــان میشــود ،ابعــاد عاطفــی روابــط بــرای زوجیــن بســیار مهــم اســت و تاثیــر کیفیــت رابطــه
زوجیــن بــر فرزنــدآوری تــا حــدود زیــادی مــورد غفلــت محققــان قــرار گرفتــه اســت .یکــی از ایــن
جنبههــا دوام و پایــداری 4اســت (دیکســترا  5و کومتــر .)2009، 6افــراد ممکــن اســت کیفیــت رابطــه
خــود را در هنــگام فکــر کــردن در مــورد داشــتن بچــه (یــا بچــه بیشــتر) بــه دالیــل مختلــف در نظــر

بگیرنــد :اول ،بــه ایــن دلیــل کــه کیفیــت رابطــه شــریک زندگــی احتمــاالَ بــر ســامت فرزنــد آینــده
تأثیــر میگــذارد .زوجیــن ممکــن اســت ،فقــط یــک فرزنــد را در یــک رابطــه خــوب (یــا بــه انــدازه
کافــی خــوب) داشــته باشــند .برخــی از زوجیــن بــا روابــط متعــارض ،تمایــل ندارنــد فرزنــد بیشــتری
داشــته باشــند ،چــون تصــور میکننــد ،اختالفــات میــان آنهــا یــا جدائــی و طــاق ممکــن اســت بــه
1- Rollins
2- Feldman
3- Gottman
4- stability
5- Dykstra
6- Komter
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کودکشــان آســیب برســاند (آماتــو لومیــس و بــوث 1995 ،بــه نقــل از دیکســترا و کومتــر.)2009 ،
دوم اینکــه ،زوجیــن ممکــن اســت ،شــرایط فعلــی روابطشــان را در نظــر بگیرنــد ،نگــرش زوجیــن در
خصــوص تاثیــر داشــتن فرزنــد بــر کیفیــت رابطــه آنهــا ،میتوانــد مثبــت یــا منفــی باشــد .برخــی
مطالعــات نشــان میدهــد کــه عــدهای از زوجیــن انتظــار دارنــد کــه آمــدن یــک فرزنــد رابطــه آنهــا
را بــا شــریک زندگیشــان بهتــر کنــد (لیفبــرور )2005 ،1و بالعکــس برخــی از مطالعــات هــم نشــان
میدهــد ،کــه تولــد فرزنــد اثــر منفــی بــر روابــط آنهــا خواهــد داشــت (کرمیچــل و ویتاکــر2؛ 2007
نقــل از دیکســترا و کومتــر.)2006 ،
روششناسی
در ایــن پژوهــش از روش پیمایــش اســتفاده شــده اســت .جهــت ســنجش مقیــاس احســاس اطمینــان
از پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی ،از پرسشــنامه اســتاندارد شــده انریــچ ،اســتفاده شــده اســت.
ایــن پرسشــنامه متشــکل از  18ســئوال در مــورد ابعــاد کیفــی روابــط زناشــویی اســت .مشــخصات
جمعیتشــناختی از قبیــل ســن ،مقطــع تحصیلــی ،طــول مــدت ازدواج و اختــاف ســنی هــم در
پرسشــنامه گنجانــده شــدهاند .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،متشــکل از کلیــه زنــان متاهــل بــدون
فرزنــدی اســت کــه ازدواج آنهــا از ســال  1375بــه بعــد در دفترخانــه  110شــهر تهــران ثبــت شــده
اســت .تعــداد ایــن زنــان  3943نفــر بودهانــد کــه بــا ضریــب خطــای  5درصــد حجــم نمونــه  350نفــر
بــرآورد شــد .شــیوه نمونهگیــری در ایــن پژوهــش نمونهگیــری سیســتماتیک میباشــد.
مفاهیم اساسی تحقیق و چگونگی اندازهگیری آنها
تمایــل بــه فرزنــدآوری :ترکیــب شــناختها ،احساســات و آمادگــی بــرای عمــل نســبت بــه یــک چیــز
معیــن را گرایــش شــخص نســبت بــه آن چیــز میگوینــد (کریمــی .)۲۳،۱۳۸۸،تمایــل بــه فرزنــدآوری
نیــز ،گرایــش و تمایــل بــه داشــتن فرزنــد از نظــر اجتماعــی و بیولوژیکــی در بیــن خانوادههاســت
(عنایــت و همــکاران .)۱۱۹:۱۳۹۲،جهــت ســنجش تمایــل بــه بــاروری از  12گویــه اســتفاده شــده
اســت .1 :خوشــبختی خانــواده در گــرو وجــود بچــه اســت .2 .از نظــر مــن مهمتریــن هــدف ازدواج،
فرزنــدآوری اســت .3 .فکــر میکنــم والدیــن بایــد فرزنــدان بیشــتری داشــته باشــند تــا در دوران پیــری
1- Liefbroer
2- Carmichael & Whittaker, 2007
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تنهــا نباشــند .4 .فکــر میکنــم بچــه باعــث میشــود آدم از فعالیتهــای اجتماعــی دور بمانــد.5 .
از نظــر مــن فرزنــدان بــه زندگــی گرمــا و آرامــش میبخشــند .6 .تصــور میکنــم بــا تولــد فرزنــدان
مشــکالت نیــز شــروع میشــود .7.هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر باشــد ،وابســتگی زن و شــوهر بهــم
بیشــتر میشــود .8 .از آنجــا کــه هنــوز از ادامــه زندگــی بــا همســرم اطمینــان کامــل نــدارم ،فعــا
تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد نــدارم .9 .در شــرایط فعلــی زندگــی مــا بــه شــکلی اســت کــه نمیتوانــم بــه
داشــتن فرزنــد فکــر کنــم .10 .بــا شــناختی کــه از همســرم دارم ،داشــتن فرزنــد را در وضعیــت کنونــی
مناســب نمیدانــم .11.ترجیــح میدهــم زمانــی کــه تمامــی اختالفهایــم بــاهمســرم برطــرف شــد،
بــه بچ ـهدار شــدن فکــر کنــم .12 .میخواهــم زمانــی بچــه دار شــوم کــه شــناخت کاملــی از همســرم
داشــته باشــم.
دوام و ثبــات زندگــی زناشــویی :دوام یــا ثبــات زناشــویی بــه عنــوان شــاخصی از ماهیــت هویــت
متقابــل و تقســیم مســئولیت و تعهــدات دوره زناشــویی همســران شــناخته میشــود .بنابرایــن ،ثبــات
زناشــویی بــه عنــوان شــاخص اســتمرار و دوام هســتهای از اســتقالل ،اعتمــاد و دوســتی دوجانبــه
مطــرح میشــود و عامــل پیــش بینیکننــده شــادی و شــادکامی زناشــویی بــه شــمار م ـیرود (کانــگ
و جاســوال .)2009، 1ثبــات زناشــویی در قالــب طــول مــدت ازدواج هــر زوج ،بــدون طــاق گرفتــن
و یــا از هــم جــدا شــدن تعریــف میشــود (مرســادو ،کامــرون ،شــکرفروش و اســتراتون.)2008، 2
در واقــع بیثباتــی ازدواج زمانــی مطــرح اســت کــه یکــی از زوجیــن یــا هــر دو زوج دربــاره طــاق
یــا جدایــی میاندیشــند و یــا رفتــاری انجــام میدهنــد کــه بــه پایــان رســاندن ازدواج ،گرایــش
دارنــد (بــوث  .)۴۶۶:۱۹۸۵،جهــت ســنجش دوام و ثبــات زندگــی زناشــویی از  18گویــه بدیــن شــرح
اســتفاده شــده اســت .1 :شــرایط زندگــی زناشــویی مــن عالــی اســت  .2.همســرم خلــق و خــوی مــرا
کامــا درک میکنــد و بــا آن ســازگاری دارد .3 .هرگــز حتــی بــرای یــک لحظــه از رابطــه باهمســرم
تاســف نخــوردهام .4 .از ویژگیهــای شــخصیتی و عــادات شــخصی همســرم راضــی هســتم .5 .از ایــن
کــه در زندگــی مشــترک مــا مســئولیتهای خــود را خــوب ایفــا میکنیــم ،خوشــحالیم .6 .از نحــوه
حــل و فصــل اختالفــات بســیار خشــنود هســتم .7 .از صــرف اوقــات در کنــار همســرم بســیار خشــنود
هســتم .8 .از نحــوه ابــراز عشــق و احساســات بــا همســرم رضایــت ،دارم .9 .گاهــی اوقــات احســاس
1- Kang & Jaswal
2- Mercado, J., Cameron, E., Shekarforoosh, C., Stratton, L
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میکنــم نمیتوانــم بــه همســرم تکیــه کنــم .10 .همســرم در بیشــتر مواقــع خطمشــی خــود را دنبــال
میکنــد .11.همســرم گاهــی اوقــات حرفهایــی میزنــد کــه باعــث تحقیــر و خجالــت میشــود.12 .
ترجیــح میدهــم همــواره در کنــار همســرم باشــم .13 .گاهــی اوقــات میترســم نیازهــای عاطفــی
خــود را ب ـا همســرم درمیــان بگــذارم .14 .دیــر آمــدن همســرم بــه منــزل مــرا آزار میدهــد .15 .ای
کاش همســرم بیشــتر مایــل بــود مــرا شــریک احساســاتاش کنــد .16 .از وضعیــت اقتصــادی خانــواده
راضــی هســتم .17.از شــیوه تصمیمگیــری مربــوط بــه مســائل مالــی راضــی هســتم .18 .از کیفیــت
رابطــه جنســی ب ـا همســرم بســیار خشــنود هســتم.
ســرمایه اجتماعــی :جمــع منابــع واقعــی یــا بالقــوهای اســت کــه حاصــل از شــبکهای بــا دوام از روابــط
کــم و بیــش نهادینهشــده آشــنایی و شــناخت متقابــل اســت .شــبکهای کــه هــر یــک از اعضــای
خــود را از پشــتیبانی ســرمایه جمعــی برخــوردار میکنــد ،و آنــان را مســتحق اعتبــار میســازد
(توســلی .)۸:۱۳۸۴،بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی افــراد از گویههــای زیــر اســتفاده شــده اســت.1 :
از نحــوه برنامهریــزی بــرای اوقــات فراغتمــان راضــی هســتم .2 .بــه نظــر میرســد مــن و همســرم
بــه مهمانیهــا و فعالیتهــای اجتماعــی یکســانی عالقــه منــد باشــیم  .3مــا بــه قــدر کافــی بــا اقــوام

و دوســتانمان وقــت صــرف میکنیــم .4 .مــن و همســرم کام ـ ً
ا بــه هــم اعتمــاد داریــم .5 .احســاس
میکنــم والدیــن مــا مشــکالتی را در زندگــی زناشــویی مــا بوجــود میآورنــد .۶ .تصــور نمیکنــم
همســرم بــرای تفریــح و گذرانــدن اوقــات بیــکاریاش همــراه مــن فرصــت یــا تــوان کافــی داشــته باشــد.
 .7از ایــن کــه وقتــم را بــا بعضــی از بســتگان همســرم صــرف کنــم لــذت میبــرم .8 .همســرم بیــش از
انــدازه وقتــش را بــا دوســتان و اقوامــش میگذرانــد.
پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی :پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی ،پایگاهــی اســت کــه فــرد در میــان یــک
گــروه دارد .بــه مرتبــه اجتماعــی یــک گــروه در مقایســه بــا گروههــای دیگــر گفتــه میشــود .بــه
بیــان دیگــر ،موقعیتــی کــه یــک فــرد یــا خانــواده بــا ارجــاع بــه اســتانداردهای میانگیــن رایــج دربــاره
ویژگیهــای فرهنگــی ،درآمــد مؤثــر ،داراییهــای مــادی و مشــارکت در فعالیتهــای گروهــی
اجتماعــی بــه دســت م ـیآورد (کوئــن .)۸۴ ،1384 ،1در ایــن تحقیــق از مولفههــای تحصیــات مــرد،
تحصیــات زن ،شــغل مــرد ،شــغل زن و ســطح درآمــد خانــوار اســتفاده میشــود.

1- Bruce Kohen
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اعتبار و روائی

جهــت ســنجش اعتبــار پرسشــنامه از اعتبــار صــوری و بــرای ســنجش روائــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــده اســت .بعــد از حصــول اطمینــان از اعتبــار مقیاســهای اصلــی ،اقــدام بــه ســنجش روایــی
ســؤاالت بــر اســاس روش آلفــای کرونبــاخ نمودیــم .ایــن شــیوه بررســی همســازی پاســخ فــرد بــه یــک
گویــه در مقایســه بــا هــر یــک از گویههــای دیگــر اســت؛ بدیــن ترتیــب پایایــی کل مقیــاس ســنجیده
شــد .شــاخص پایایــی کل مقیــاس آمــارهای اســت بــه نــام آلفــا کــه دامنــه آن از  ۰تــا  ۱اســت .هرچــه
آلفــا بیشــتر باشــد ،پایایــی مقیــاس بیشــتر خواهــد بــود (دواس.)253:13۸۱،
جدول  : 1سنجش روایی مقیاس های اصلی پژوهش
متغیرها

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

تمایل به فرزندآوری

12

0/662

پایداری و دوام زندگی زناشویی

18

0/601

سرمایه اجتماعی

8

0/645

پایگاه اقتصادی زوجین

5

0/675

یافتهها

مشخصههای عمده جمعیتی و اجتماعی پاسخگویان
توزیــع فراوانــی درصــدی پاســخگویان بــر حســب ســن نشــان میدهــد 18 ،درصــد گــروه ســنی -۲۳

 ۱۹ســاله  44/6 ،درصــد در گــروه ســنی  ۲۴-۲۸ســاله 22/3 ،درصــد در گــروه ســنی ۲۹-۳۲ســاله،
 11/1درصــد در گــروه ســنی  ۳۳-۳۶ســاله و  4درصــد در گــروه ســنی ۳۷-۴۰ســاله میباشــند.
در رابطــه بــا توزیــع فراوانــی درصــدی پاســخگویان بــر حســب طــول دوره ازدواج۷۷.۴ ،درصــد از
پاســخگویان بیــن  ۱-۵ســال۱۵.۱ ،درصــد  ۵-۹ســال ۶.۳ ،درصــد  ۹-۱۳ســال ۰.۹ ،درصــد -۱۷
 ۱۳ســال و تنهــا  ۰.۳درصــد  ۱۷-۲۱ســال از مــدت ازدواجشــان ســپری شــده اســت .در بررســی
تعــداد فرزنــدان ایــدهآل مشــخص شــد ۷۷ :نفــر ( )٪۲۲از پاســخگویان تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد در
آینــده ندارنــد ۱۳۴ ،نفــر( )٪۳۸.۳خواهــان داشــتن یــک فرزنــد در آینــده میباشــند ۸۳،نفــر()٪۲۳.۷
مایلانــد دو فرزنــد در آینــده داشــته باشــند و  ۵۶نفــر( )٪۱۶نیــز میخواهنــد در آینــده  ۳فرزنــد یــا
بیشــتر داشــته باشــند ٪۲۲ .از پاســخگویان زوجهایــی هســتند کــه تحــت هیــچ شــرایطی عالقــه بــه
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داشــتن فرزنــد ندارنــد .ایــن بررســی نشــان داد کــه بعضــی از زوجیــن حتــی در صــورت داشــتن شــرایط
ایــدهآل زندگــی هــم تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد ندارنــد.
جدول  :2توزیع تعداد و درصد تعداد فرزندان ایدهآل پاسخگویان
تعداد فرزندان ایدهآل

تعداد

درصد

عدم تمایل به داشتن فرزند

۷۷

۲۲

۱

۱۳۴

۳۸.۳

۲

۸۳

۲۳.۷

3+

۵۶

۱۶

جمع

۳۵۰

۱۰۰

سنجش نگرش به دوام و پایداری زندگی زناشویی
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در رابطــه بــا مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی ﻧﺸﺎن میدهــد کــه نزدیــک
بــه  21درصــد از زنــان در طبقــه دوام زندگــی زناشــویی پاییــن و خیلــی پاییــن قــرار گرفتهانــد۵۴ .
درصــد از پاســخگویان از نظــر مقیــاس دوام زندگــی زناشــویی در حــد متوســط هســتند ۲۴.۶ ،درصــد
در طبقــه دوام بــاال قــرار گرفتهانــد و  0/6درصــد در دوام خیلــی بــاال قــرار گرفتهانــد.
جدول  :3توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر جسب شاخص نگرش به دوام زندگی زناشویی
نگرش به دوام زندگی زناشویی

تعداد

درصد

دوام خیلی پایین

۱۰

۲.۹

دوام پایین

۶۳

۱۸

دوام متوسط

۱۸۹

۵۴

دوام باال

۸۶

۲۴.۶

دوام خیلی باال

۲

۰.۶

جمع

۳۵۰

۱۰۰

تمایل به فرزندآوری
نتایــج بــه دســت آمــده از جمــع گویههــای تمایــل بــه فرزنــدآوری نشــان داد  ٪۴۵.۴از پاســخگویان
گرایــش پایینــی بــه بــاروری دارنــد و تنهــا  ٪۷.۱از پاســخگویان گرایــش باالیــی بــه بــاروری دارنــد.
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جدول  :4توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر جسب شاخص گرایش به باروری
گرایش به باروری

تعداد

درصد

خیلی پایین

۲۳

۶.۶

پایین

۱۵۹

۴۵.۴

متوسط

۱۴۰

۴۰

باال

۲۵

۷.۱

خیلی باال

۳

۰.۹

جمع

۳۵۰

۱۰۰

نگرش به دوام و ثبات زندگی زناشویی و رابطه آن با تعداد فرزندان ایده آل
در جــدول شــماره  ،5رابطــه تعــداد ایــدهآل فرزنــدان بــا مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی
نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه ارقــام منــدرج در جــدول میتــوان نتیجــه گیــری نمــود ،هــر
چــه نگــرش زنــان بــه دوام و پایــداری خانــواده بیشــتر باشــد ،تمایــل زنــان بــه داشــتن بچــه بیشــتر
افزایــش مییابــد .بطوریکــه ،در ســطح پایــداری و دوام زندگــی خیلــی پاییــن ،افــراد بــه بطــور متوســط
مایــل بــه داشــتن  ۱.۹فرزنــد هســتند و در ســطح پایــداری و دوام زندگــی بــاال ،زنــان پاســخگو بطــور
متوســط مایــل بــه داشــتن  2.6فرزنــد هســتند .ایــن بــدان معنــا اســت ،بــا افزایــش پایــداری و دوام
زندگــی زناشــویی بطــور متوســط تعــداد فرزنــدان ایــدهآل ،میتوانــد تــا  0/5تــا  0/7فرزنــد افزایــش
یابــد .آزمــون آمــاری خــی دو بــا ضریــب اطمینــان  99/9درصــد معنــادار شــده اســت ،لــذا رابطــه بیــن
مقیــاس نگــرش نســبت بــه پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری تأییــد میشــود.
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جدول  :5تعداد فرزندان ایدهآل بر حسب نگرش به پایداری و دوام زندگی زناشویی
نگرش به دوام زندگی

متوسط تعداد فرزندان ایدهآل

فراوانی

درصد

دوام خیلی پایین

۱.۹

۱۰

۲.۹

دوام پایین

۲.۱

۶۳

۱۸

دوام متوسط

۲.۲

۱۸۹

54

دوام باال

۲.۶

۸۶

۲۴.۶

دوام خیلی باال

۲.۵

۲

۰.۶

جمع

۲.2

۳۵۰

۱۰۰

مقدار خی دو = ۱۰۴.۴

سطح معناداری= 00.0

سرمایه اجتماعی و رابطه آن با تعداد فرزندان ایدهآل
در جــدول شــماره  ،6رابطــه تعــداد ایــدهآل فرزنــدان بــا مقیــاس ســرمایه اجتماعــی زوجیــن نشــان داده
شــده اســت .بــا توجــه بــه ارقــام منــدرج در جــدول میتــوان نتیجهگیــری نمــود ،هــر چــه نگــرش
زنــان بــه ســرمایه اجتماعــی خانــواده بیشــتر باشــد ،تمایــل زنــان بــه داشــتن فرزنــد بیشــتر افزایــش
مــی یابــد .بطوریکــه ،در ســطح ســرمایه اجتماعــی خیلــی پاییــن ،زنــان بــه بطــور متوســط مایــل بــه
داشــتن  1.7فرزنــد هســتند و در ســطح ســرمایه اجتماعــی بــاال ،زنــان پاســخگو بطــور متوســط مایــل
بــه داشــتن  2.4فرزنــد هســتند .ایــن بــدان معنــا اســت ،بــا افزایــش میــزان ســرمایه اجتماعــی خانــواده،
بطــور متوســط تعــداد فرزنــدان ایــدهآل میتوانــد تــا حــدود  0/7فرزنــد افزایــش یابــد .آزمــون آمــاری
خــی دو بــا ضریــب اطمینــان  99/9درصــد معنــادار شــده اســت ،لــذا رابطــه بیــن مقیــاس ســرمایه
اجتماعــی زوجیــن و تمایــل بــه فرزنــدآوری تأییــد میشــود.
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جدول  :6تعداد فرزندان ایدهآل بر حسب  شاخص سرمایه اجتماعی زوجین
شاخص سرمایه اجتماعی

متوسط تعداد فرزندان ایدهآل

فراوانی

درصد

خیلی پائین

۱.7

63

18

پایین

1.8

156

44.6

متوسط

1.9

78

22.3

باال

2.3

39

11.1

خیلی باال

۲.4

14

4

جمع

۲.2

۳۵۰

۱۰۰

سطح معناداری= 0.02

مقدار خی دو = 19.4

پایگاه اقتصادی زوجین و رابطه آن با تعداد فرزندان ایدهآل
در جــدول شــماره  ،7رابطــه تعــداد ایــدهآل فرزنــدان بــا مقیــاس پایــگاه اقتصــادی زوجیــن نشــان داده
شــده اســت .بــا توجــه بــه ارقــام منــدرج در جــدول میتــوان نتیجهگیــری نمــود .زنــان بــا پایــگاه
اقتصــادی متوســط تعــداد ایــدهال فرزنــد بیشــتری نســبت بــه طبقــه پائیــن و بــاال دارنــد .بطوریکــه
ایــدهال زنــان بــا پایــگاه اقتصــادی پائیــن حــدود  1.8و بــا پایــگاه اقتصــادی بــاال  2فرزنــد میباشــد.
البتــه همانطــور کــه مقــدار آمــاره خــی دو و ســطح معنــاداری نشــان میدهــد ،ایــن رابطــه معن ـادار
نشــده اســت.

جدول  :7تعداد فرزندان ایدهآل بر حسب  شاخص پایگاه اقتصادی زوجین
شاخص پایگاه اقتصادی

متوسط تعداد فرزندان ایدهآل

فراوانی

درصد

خیلی پائین

1.8

116

33

پایین

1.9

105

30

متوسط

2.3

95

27

باال

2

21

6

خیلی باال

2

14

4

جمع

2.2

۳۵۰

۱۰۰

مقدار خی دو = 1.4

سطح معناداری= 0.08
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سنجش تاثیرات خالص تعیین کنندههای تمایل به فرزندآوری
جهــت ســنجش اثــرات خالــص متغیرهــای مســتقل تحقیــق بــر تمایــل بــه بــاروری از رگرســیون خطــی
چنــد متغیــر ســود جســتهایم ،در ایــن مــدل شــش متغیــر شــامل :ســرمایه اجتماعــی ،طــول دوره
ازدواج ،تحصیــات زن ،پایــگاه اقتصــادی خانــواده ،تعــداد ایــدهآل فرزنــدان ،مقیــاس پایــداری و دوام
زندگــی زناشــویی بعنــوان تعییــن کنندههــای تمایــل بــه فرزنــدآوری در نظــر گرفتــه شــدهاند .نتایــج
آمــاری بدســت آمــده از مــدل رگرســیونی خطــی نشــان داد کــه ضریــب همبســتگی چندگانــه برابــر
 0/81درصــد بــرآورد شــده اســت .از نظــر آمــاری ،ایــن ضریــب بیــن  0تــا یــک اســت و هــر چــه مقــدار
آن بــه یــک نزدیــک تــر باشــد ،نشــانده رابطــه قــوی بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته اســت.
ضریــب تعییــن نیــز حــدود  49درصــد بــرآورد شــده کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه متغیرهــای
وارد شــده در مــدل توانســتهاند ،حــدود  49درصــد واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کننــد .در
جــدول شــماره  ،8آزمــون آنالیــز واریانــس نشــان میدهــد کــه مقــدار Fبرابــر اســت بــا  5.04و ســطح
معنــاداری برابــر  ۹۹.۹درصــد میباشــد؛ ایــن بدیــن معناســت کــه اثــرات متغیرهــای وارد شــده در
مــدل رگرســیونی بــر متغیــر وابســته بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت.
جدول  :8آنالیز واریانس اثرات متغیرهای مستقل بر تمایل به باروری
منبع

مجموع مربعها

درجه آزادی

میانگین مربعها

F

سطح معناداری

بینگروهی

۱۶.۳۳

۶

۲.۷۲

۵.۰۴

۰

درونگروهی

۱۸۵.۱۶

۳۴۳

۰.۵۴

کل

۲۰۱.۴۹

۳۴۹
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جــدول شــماره  ،9ضرایــب رگرســیونی اســتاندارد نشــده و اســتاندارد شــده ،خطــای معیــار ،آزمــون  tو
ســطح معنــاداری را در مــدل رگرســیون خطــی بــرازش شــده نشــان میدهــد .همچنــان کــه مالحظــه
میشــود ،در بیــن متغیرهــای وارد شــده در مــدل اثــرات ســطح تحصیــات ،ســرمایه اجتماعــی زوجیــن
و مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی تاییــد شــدهاند .مقــدار اثــر خالــص مقیــاس نگــرش بــه
پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری برابــر  0.255و ســطح معنــاداری ۹۹.۹
درصــد اســت .ایــن بــدان معناســت کــه  ۱واحــد افزایــش در مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی
باعــث  0.255واحــد افزایــش در مقیــاس تمایــل بــه فرزنــدآوری میشــود .همچنیــن مقــدار بتــای
ســرمایه اجتماعــی برابــر بــا  0.15واحــد اســت ،ایــن بــدان معنــا اســت کــه یــک واحــد افزایــش در
مقیــاس ســرمایه اجتماعــی ،موجــب  0.15واحــد افزایــش در مقیــاس میــل بــه فرزنــدآوری میشــود و
ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت .اثــر خالــص متغیــر ســطح تحصیــات بــر تمایــل بــر بــاروری
برابــر بــا -0.1اســت و بــا ضریــب اطمینــان  99.9درصــد تأییــد شــده اســت .از نظــر آمــاری یــک واحــد
افزایــش در ســطح تحصیــات منجــر بــه  1دهــم واحــد کاهــش در مقیــاس تمایــل بــه فرزنــدآوری
میشــود .در ایــن پژوهــش اثــرات ســه متغیــر پایــگاه اقتصــادی زنــان ،تعــداد ایــدهآل فرزنــد و طــول
دوره ازدواج بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری معنــادار نشــدهاند.
جدول  :9اثرات خالص متغیرهای مستقل بر متغیر تمایل به فرزندآوری
متغیرها

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

عرض از مبدأ

۳.۴۴

۰.۲۳۳

0

۱۴.۷۹

۰

مقیاس پایداری و دوام زندگی
زناشویی

۰.۲۵۴

۰.۰۵۴

۰.۲۵۱

۴.۷۲

۰

مقیاس سرمایه اجتماعی

۰.1۵۴

۰.۰۵۴

۰.1۵۱

1.58

۰.۰08

تحصیالت

-۰.۰۹۶

۰.۰۵۵

-۰.10

-۱.۷۴

۰.۰1

پایگاه اقتصادی

۰.۰۵۷

۰.۰۴۱

۰.۰۸۲

۱.۳۹

۰.۱۶۳

تعداد فرزندان ایدهآل

۰.۰۱۹

۰.۰۴۱

۰.۰۲۵

۰.۴۶۶

۰.۶۴۲

طول دوره ازدواج

۰.۰۱۴

۰.۰۷۴

۰.۰۱۲
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بحث و نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تاثیــر نگــرش نســبت بــه پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر تمایــل
بــه بــاروری انجــام گردیــده اســت .جامعــه آمــاری زنــان ازدواج کــردهای هســتند کــه نابــارور نبــوده و
بهطــور ارادی و اختیــاری از هنــگام ازدواج تــا زمــان انجــام پژوهــش( )1397صاحــب فرزنــد نشــدهاند.
حجــم نمونــه  ۳۵۰نفــر بــرآورد شــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ســنجش اثــر خالــص مقیــاس نگــرش
بــه پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری اســت .ثبــات و پایــداری خانــواده
دو وجــه کیفــی و کمــی دارد ،وجــه کیفــی آن شــامل مــواردی چــون رضایــت از زندگــی زناشــویی،
دلگرمــیدادن ،مدیریــت و حــل تعــارض ،درک متقابــل ،مشــورت ،پشــتیبانی و حمایــت ،صداقــت و
داشــتن ارتبــاط متقابــل موثــر میباشــد و هــر چــه وجــه کیفــی ثبــات و پایــداری قویتــر باشــد ،بــر
وجــه کمــی آن یعنــی نگــرش زنــان نســبت بــه یــک زندگــی بــا دوام تــا پایــان عمــر افزایــش مییابــد.
وجــه کیفــی دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مؤلفههــای ســرمایه اجتماعــی
زوجیــن در خانــواده دارد .بطوریکــه میتــوان بطــور نظــری نتیجــه گرفــت ،هــر چــه ســرمایه اجتماعــی
زوجیــن بیشــتر باشــد ،زوجیــن چشــمانداز امیــد بخشتــری بــرای دوام زندگیشــان حــس خواهنــد
نمــود ،ایــن احســاس اطمینــان بطــور محســوس در تصمیمــات زوجیــن بــر فرزنــدآوری اثــر خواهــد
گذاشــت.
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش میتــوان اذعــان کــرد ،هــر چــه قــدر پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی
و اطمینــان زوجیــن از ادامــه رابطــه زناشــویی خــود از ســطح باالتــری برخــوردار باشــد ،تمایــل زوجیــن
بــه بــاروری نیــز بیشــتر خواهــد بــود .نتایــج ایــن پژوهــش بــا تحقیقــات آرت لیفــرو و آریــک ریکــن
( )2008در خصــوص تعویــق فرزنــدآوری بــه دلیــل اختالفــات زناشــویی ،یافتههــای اســتریک ()2016
در خصــوص اثــر منفــی ناپایــداری زندگــی زناشــویی بــه فرزنــدآوری و نتایــج مطالعــه وینکلــر -دوراک،
باوجــان و دیگــران ( )2017در خصــوص کاهــش فرزنــدآوری بــه دلیــل ناپایــداری زندگــی زناشــویی را
همســویی دارد.
ســرمایه اجتماعــی متغیــر مهــم دیگــری اســت کــه هــم بــر تمایــل بــه بــاروری و هــم بــر ثبــات و
دوام زندگــی زنانشــویی اثــرات قابــل مالحظــهای دارد ،تحقیقــات داخلــی و خارجــی پیشــین نشــان
میدهــد کــه در یــک محیطــی خانوادگــی کــه از ســطح ســرمایه اجتماعــی باالتــر و مقــدار حمایــت
کنندگــی اجتماعــی متقابــل بیشــتری برخــوردار باشــد ،زنــان میــل بیشــتری بــه داشــتن فرزنــد دارنــد
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(بوهلــر و فرتــزک ،2004 ،1بوهلــر و فلیپــوف  ،2005کوپــر ،ســاباتینی و ســودنی .)2018 2همانطــور کــه
مالحظــه شــد ،رابطــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و تمایــل بــه فرزنــدآوری یــک رابطــه معن ـادار اســت
و یــک واحــد افزایــش در ســطح تحصیــات زنــان موجــب کاهــش یــک دهــم در مقیــاس تمایــل
بــه فرزنــدآوری میشــود .عباســی شــوازی و همــکاران در مطالعــهای بــا عنــوان» تحــوالت بــاروری
در ایــران :شــواهدی از چهــار اســتان» نتیجــه گرفتهانــد کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات ،تعــداد
فرزنــدان ایــدهآل زنــان کاهــش مییابــد (عباســی شــوازی و همــکاران .)169-203: 1381 ،کرینفلــد
و کونیتــزکا ( )2008در مطالعــه خــود بــا عنــوان «بــاروری و تحصیــات در آلمــان» نتیجــه گرفتنــد
کــه زنــان بــا تحصیــات باالتــر در مقایســه بــا زنــان بــا تحصیــات پایینتــر ،تمایــل دارنــد فرزنــد بــه
کمتــری داشــته باشــند کیانــی ( )2011در یــک مطالعــه بــا عنــوان «نگــرش زنــان بــه بــاروری در ایــران:
مطالعــه مــوردی اصفهــان» نتیجــه گرفــت کــه اشــتغال و تحصیــات در نگــرش زنــان بــه بــاروری تأثیــر
منفــی دارد .در ایــن پژوهــش اثــرات ســه متغیــر پایــگاه اقتصــادی زنــان ،تعــداد ایــدهآل فرزنــد و طــول
دوره ازدواج بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری معنــادار نشــدهاند .ایــن بــدان معنــا اســت کــه کیفیــت رابطــه
زناشــویی ،چشـمانداز امیــد بخــش در خصــوص دوام و بقــاء زندگــی مشــترک بــر کمیــت فرزنــدان اثــر
مثبــت دارد .ایــن پژوهــش بــه طــور واضــح نشــان میدهــد کــه چگونــه ابعــاد کیفــی زندگــی مشــترک
میتوانــد متغیرهــای جمعیتــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،کیفیــت روابــط زوجیــن عــاوه بــه اینکــه
بــه فرزندپــروری اثــر دارد ،بــر فرزنــدآوری نیــز اثربخــش اســت .لــذا در ایــن میــان نقــش مشــاوران
خانــواده محــور در حــل مســائل جمعیتــی از جملــه بــاروری پائیــن خودنمایــی میکنــد ،بطوریکــه در
خانوادههایــی کــه ســرمایه اجتماعــی زوجیــن پائیــن اســت و چش ـمانداز زوجیــن در خصــوص دوام و
پایــداری خانــواده مثبــت نیســت ،تــرس و نگرانــی از فروپاشــی خانــواده نوعــی بیمیلــی بــه فرزنــدآوری
در زوجیــن ایجــاد میکنــد ،مشــاوران خانــواده بــا اســتمداد از مداخــات مؤثــر راه حــل محــور ایــن
توانایــی را دارنــد کــه جــو اعتمــاد و تعامــل مثبــت بــه چنیــن خانوادههایــی بازگرداننــد و در نتیجــه
میــل بــه فرزنــدآوری در بیــن آنهــا را افزایــش دهنــد.

1- Fratczak and Buhler
2- Coppier, Sabatini and Sodini

احساس اطمینان از اپیداری و دوام زندیگ زانشویی و رابطه آن اب متایل به فرزند آوری

35

منابع:
برنــاردز ،جــان (« ،)۱۳۸۴درآمــدی بــه مطالعــات خانــواده» ،ترجمــه حســین قاضیــان .تهــران :نشــرنــی.
جمشــیدیها غالمرضــا ،مجیــد کوششــی و یوســف ایرانــی (« ،)۱۳۹۰عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی وجمعیتــی مؤثــر بــر بــاروری زنــان متأهــل (۱۵-۴۹ســاله) شــهر قــم» ،اســام و علــوم اجتماعــی ،دوره
 ،۳شــماره  ،۵صــص ۷۷-۵۹

حســینی حاتــم ،بــال بیگــی ( « ،)۱۳۹۱فرهنــگ و فرزنــدآوری :بررســی تمایــات بــاروری زنــان ُکــر ِدشــهر مهابــاد» .مطالعــات راهبــردی زنــان ،دوره  ،۱۵شــماره  .۵۸صــص ۱۶۱-۱۲۱
خلــج آبــادی فراهانــی ،فریــده .ســرایی ،حســن (« ،)۱۳۹۱قصــد تــک فرزنــدی و تعییــن کنندههــایآن در زنــان و مــردان در شــرف ازدواج در تهــران» ،فصلنامــه مطالعــات جمعیتــی ،ســال اول ،شــماره
اول .صــص ۸۶-۶۱
دواس ،دی .ای (« ،)۱۳۸۱پیمایــش در تحقیقــات اجتماعــی» ،ترجمــه هوشــنگ نایبــی ،تهــران :نشــرنــی.
رحمتاللهــی ،فرحنــاز .فاتحــیزاده ،مریــم .احمــدی ،ســیداحمد (« ،)۱۳۹۴آسیبشناســی زندگــیزناشــویی و خانوادگــی» .اصفهــان :آســمان نــگار .ص.۱۵:
رضــویزاده نــدا؛ غفاریــان ،الهــه و اخالقــی ،آمنــه (« ،)۱۳۹۴زمینههــای کــم فرزندطلبــی و تأخیــردر فرزنــدآوری ،مــورد مطالعــه :زنــان مشــهد» ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی راهبــرد فرهنــگ ،دوره ،۸
شــماره  .۳۱صــص ۹۸-۷۳
شــیری ،طهمــورث ،بیداریــان ،ســهیال (« ،)۱۳۸۸بررســی عوامــل اقتصــادی جمعیتــی موثــر بــر باروریزنــان  ۴۹-۱۵ســاله شــاغل در آمــوزش و پــرورش منطقــه ۲۲تهــران» ،پژوهشنامــه علــوم اجتماعــی،
ســال ســوم ،شــماره  .۳صــص ۱۰۷-۹۳
صادقــی ،حنانهســادات ،ســرایی ،حســن (« ،)۱۳۹۵عوامــل مؤثــر برگرایــش بــه فرزنــدآوری زنــان شــهرتهــران» ،فصلنامــه برنامهریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی .شــماره .۲۷صــص ۳۲-۱
عباســی شــوازی ،محمدجــال ،پیتــر مکدونالــد ،میمنــت حســینی چاوشــی و زینــب کاوه فیــروز(« ،)1381بررســی دیــدگاه زنــان در مــورد رفتارهــای بــاروری در اســتان یــزد بــا اســتفاده از روشــهای
کیفــی» ،نامــه علــوم اجتماعــی ،شــماره .20
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عباســی شــوازی ،محمــد جــال؛ عســکری ندوشــن ،عبــاس ( ،)۱۳۸۴تغییــرات خانــواده و کاهــشبــاروری در ایــران ،نامــه علــوم اجتماعــی : )۲۵( ،صفحــه ۷۵-۲۵
عرفانــی ،امیــر ( ،)۱۳۸۹گــزارش تفصیلــی پیمایــش بــاروری تهــران .تهــران :مرکــز مطالعــات وپژوهشهــای آســیا و اقیانوســیه.
غیاثونــد ،احمــد (« ،)۱۳۷۸کاربــرد آمــار و نــرم افــزار  spssدر تحلیــل دادههــا» ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ ومتفکــران.
کریمــی ،خدیجــه (« ،)۱۳۹۰بررســی تغییــرات شــاخصهای ازدواج در ایــران طــی ســالهای -۱۳۷۵ »۱۳۸۵چــاپ شــده در جمعیــت برنامهریــزی و توســعه پایــدار تهــران :انتشــارات مرکــز مطالعــات و
پژوهشهــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه صــص ۶۳-۳۹
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چکیده:

در ایــن مقالــه ،بررســی و ارزیابــی صحــت دادههــای جمعیتــی در دو سرشــماری شهرســتان گنبــد کاووس در اســتان
گلســتان در ســالهای  1385و  1395و همچنیــن اصــاح و هموارســازی گــزارش ســن در ایــن دو سرشــماری
مطمــح نظــر بــوده اســت .بــرای ارزیابــی دادههــای جمعیتــی ،از تعــدادی از روشهــای غیرمســتقیم ماننــد مقایســه
میــان رشــد جمعیــت ،نســبت ســنی ،نســبت جنســی ،نســبت بازماندگــی ،شــاخص ویپــل ،شــاخص مایــرز و شــاخص
تلفیقــی ســازمان ملــل متحــد اســتفاده شــده اســت .عــدد بدســت آمــده بــرای شــاخص ویپــل در ســال  ،1385برابــر
بــا  107 /65اســت کــه نشــان میدهــد دادههــای مربــوط بــه ســن در سرشــماری ایــن ســال ،بــه لحــاظ میــزان گــرد
کــردن ســن بــه اعــداد مختــوم بــه صفــر یــا پنــج ،نســبتا دقیــق بودهانــد و در ســال  ،1395برابــر بــا  104/05اســت کــه
بیانگــر بســیار دقیــق بــودن دادههــای ســنی در ایــن ســال اســت .عــدد محاســبه شــده بــرای شــاخص مایــرز در ســال
 ،1395برابــر بــا  3/33مــی باشــد کــه نمایانگــر آن اســت کــه ترجیــح رقمــی چشــمگیری وجــود نــدارد .علیرغــم نتایــج
بدســت آمــده از شــاخصهای ویپــل و مایــرز ،مبنــی بــر نبــود تمایــل زیــاد بــه گــرد کــردن عــدد ســن و همچنیــن
نبــود ترجیــح رقمــی بــاال ،ارقــام بدســت آمــده بــرای شــاخص تلفیقــی ســازمان ملــل در ســال هــای  1385و ،1395
بــه ترتیــب برابرانــد بــا  48/14و  41/1کــه نتیجــه میشــود کــه ،بــه طــور کلــی کیفیــت دادههــای ســنی و جنســی در
هــر دو ایــن سرشــماریها بســیار ناقــص اســت .علــت ایــن نقــص میتوانــد مربــوط بــه دادههــای جنســی باشــد و یــا بــه
علــت مــواردی از قبیــل جابجــا گــزارش نمــودن ســن ،اشــتباهات پوششــی و محتوایــی ،بیــش شــماری یــا کمشــماری
باشــد .همچنیــن بــرای اصــاح و همواریســازی گــزارش ســن از روش میانگینهــای متحــرک بــرای ســه ســن متوالــی،
روش ســازمان ملــل و جــداول اســپراگ بهــره جســتهایم.
واژگانکلیدی :سرشماری ،اصالح و هموارسازی ،گزارش سن ،گنبد کاووس ،ارزیابی دادههای جمعیتی.

 -1کارشناس جامعهشناسی
 -2استادیار جمعیتشناسی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی کشور
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مقدمه:
«دادههــای سرشــماری (بــه همــراه دیگــر آمارهــا) ماننــد عدس ـیهایی هســتند کــه بــه وســیله آنهــا
میتــوان تصاویــری از جامعــه ارائــه داد .قــدرت نهفتــه در پشــت ارقــام سرشــماری را میتــوان بــا واکنــش
افــراد بــه یافتههــای سرشــماری ســنجید( ».جــان ویکــس )1994 ،در ایــران ،تــا ســال  ،1385هــر 10
ســال و پــس از آن ،هــر  5ســال یکبــار ،یــک سرشــماری کلــی در کلیــه مناطــق شــهری و روســتایی
کشــور بــه انجــام میرســد کــه بــا توجــه بــه دادههــای جمعیتــی بدســت آمــده از ایــن سرشــماریها،
اطالعــات زیــادی راجــع بــه نحــوه توزیــع ســنی و جنســی ،میــزان بــاروری و ســایر ویژگیهــای
جمعیتــی بدســت میآیــد .مــوارد فــوق ،در صورتــی قابــل اعتبــار میباشــند کــه جمـعآوری و گــزارش
دادههــا بــه درســتی انجــام شــده باشــند« .بــه اذعــان بســیاری از محققــان ،هنــوز سرشــماری از دقــت
 100درصــدی برخــوردار نیســت( ».خســروی و همــکاران« )1389 ،امــکان خطــا و اشــتباه در کلیــه
مراحــل سرشــماری وجــود دارد .و همــه کشــورها ایــن را پذیرفتهانــد( ».نوراللهــی و همــکاران)1385 ،
لــذا نیــاز بــه ارزیابــی و بررســی ایــن دادههــای جمعیتــی گــردآوری شــده از سرشــماریها ،بــا هــدف
ســنجش میــزان اعتبــار آنهــا ،احســاس میشــود.
همچنیــن ،تحلیــل ایــن دادههــای جمعیتــی بــا روشهایــی نظیــر تعییــن نســبت ســنی و جنســی و
 ،...امــری ضــروری و مهــم بــرای برنامهریزیهــای جمعیتــی و پیشبینــی مســائل و چالشهــای
پیــش رو در زمینههــای متفــاوت ماننــد برنامهریزیهــای آموزشــی ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی،
معضــل بیــکاری ،هزینههــای درمانــی و ...میباشــد .لــذا هرگونــه برنامهریــزی ،بــدون در نظــر گرفتــن
تحلیلهــای جمعیتــی ،ناقــص و همــراه بــا ضریــب خطــا و ریســک بیشــتر میباشــد.
در ایــن مقالــه ،بــا هــدف ســنجش میــزان اعتبــار ،اصــاح و هموارســازی و همچنیــن تحلیــل دادههــای
جمعیتــی بدســت آمــده در دو سرشــماری ســال هــای 1385و  1395در شهرســتان گنبــدکاووس ،از
روشهــای متفاوتــی نظیــر مقایســه میــان رشــد جمعیــت ،نســبت ســنی ،نســبت جنســی ،نســبت
بازماندگــی ،شــاخص ویپــل ،شــاخص مایــرز ،شــاخص تلفیقــی ســازمان ملــل متحــد ،روش میانگینهای
متحــرک بــرای ســه ســن متوالــی ،روش ســازمان ملــل و جــداول اســپراگ اســتفاده کردهایــم.
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پیشینه تحقیق
مریــم اســکافی و همــکاران ( )1384بــه بررســی سرشــماریهای ســال هــای  1365و  1375در تمامــی
اســتانها ،بــا اســتفاده از مقایســه دو شــاخص ویپــل و مایــرز پرداختنــد .و مشــخص شــد کــه در ســال
 ،1375دقــت سرشــماری در تمــام اســتانها بــه نســبت ســال  ،1365افزایــش چشــمگیری داشــته
ا ست .
جمیلــه علــی حســینی و همــکاران ( ،)1384گــزارش ســن و جنــس در گروههــای ســنی  5ســاله در 4
اســتان اصفهــان ،لرســتان ،کرمانشــاه و گیــان را در طــی ســالهای  1365الــی  1375را بــا اســتفاده
از روش پیشــنهادی ســازمان ملــل تصحیــح و تســطیح نمودنــد .نتایــج حاصــل از ایــن گــزارش ،نشــانگر
نوســانات قابــل مالحظــه در گروههــای ســنی  5ســاله و در بیــن دو جنــس بــود.
حســین ضرغامــی ( )1389گــزارش سرشــماری ســال  1385در کل کشــور را در مناطــق شــهری و
روســتایی بــه تفکیــک جنســیت ارزیابــی نمــود .نتیجــه آنکــه ،نیــاز بــه تســطیح و تصحیــح دادههــای
سرشــماری در ســنین بــاال در تمــام گروههــا بــه ویــژه زنــان در مناطــق روســتایی احســاس میشــود.
زینــب صدوقــی و همــکاران ( ،)1399دقــت دادههــای جمعیتــی در سرشــماریهای ســالهای 1385
و  1395در اســتان ایــام را بــا اســتفاده از روشهــای مایــرز و ویپــل مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج
بدســت آمــده حکایــت از دقــت بســیار بــاالی دادههــای سرشــماری اســتان ایــام و کشــور در ســال
 1395را دارد.
داوود عباســی و همــکاران ( ،)1397دقــت اندازهگیــری ســن وجنــس در سرشــماری ســال  1395در
تمامــی اســتانهای کشــور را بررســی کردنــد .نتیجــه آنکــه ،سرشــماری ســال  1395از نظــر گــزارش
دقــت در ســنین منفــرد در ســطح سرشــماری  1390بــوده و هــر دو سرشــماری اخیــر بــه طــور
چشــمگیری از تمــام سرشــماریهای گذشــته ،از دقــت باالتــری برخــوردار بودهانــد.
مقایسه میزان رشد جمعیت
از طریــق فرمــول پیشبینــی جمعیــت ،در صورتــی کــه دو سرشــماری بــا فاصلــه  nوجــود داشــته
باشــد ،رشــد جمعیــت قابــل محاســبه میباشــد .بــا توجــه بــه میــزان رشــد جمعیــت در شهرســتان
گنبــد کاووس بیــن ســالهای  1385و  ،1390انتظــار مـیرود کــه جمعیــت ایــن شهرســتان در ســال
 1395بــه عــدد  366448برســد .در صورتــی کــه جمعیــت واقعــی گنبــد کاووس در ســال  1395برابــر
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بــا  348744نفــر بــوده اســت کــه بــا هــم انطبــاق ندارنــد .همچنیــن ایــن مقایســه را میتــوان بــا آمــار
اداره ثبــت و احــوال نیــز انجــام داد.
کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال Pt:289647
کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال Pt :325789 :1390
کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال 348744 :1395
فاصله بین دو سرشماری 5 :سال=n
رشد جمعیت بین سال های  1385و :1390
 rمحاسبه شده برای سال  1395بر حسب پیشبینی جمعیت:
جمعیت واقعی در سال 348744 :1395
این ارقام باهم انطباق نداشته و در نتیجه صحت سرشماری زیر سوال می رود.
جدول  .1آمار والدت و وفات در شهرستان گنبدکاووس طی سالهای  1391الی  1395در ثبت احوال
سال

والدت

وفات

1391

8479

1406

1392

8728

1456

1393

8831

1695

1394

9159

1667

1395

8823

1403

جمع

44020

7627

میزان رشد جمعیت بر اساس آمار والدت و وفات ثبت احوال44020-7627=36393 :
پیشبینی جمعیت در سال  1395بر اساس 325789+36393=362182

آمار ثبت احوال                :

ایــن عــدد ،از میــزان واقعــی جمعیــت شهرســتان گنبــدکاووس در سرشــماری ســال  1395بیشــتر
اســت کــه میتوانــد نشــان دهنــده مهاجــرت حــدود  13500نفــر بــه خــارج از ایــن شهرســتان ،در طــی
ســالهای  1391الــی  1395میباشــد .همچنیــن ،احتمــال کمشــماری در سرشــماری وجــود دارد.
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نسبت جنسی در سرشماری سال های  ۱۳۸۵و  -۱۳۹۵شهرستان گنبد کاووس
«نســبت جنســی رایجتریــن شــاخص ترکیــب جنســی در تحلیلهــای جمعیتشــناختی اســت».
(پوســتون )2006 ،نســبت جنســی عبــارت اســت از نســبت تعــداد مــردان بــه زنــان در یــک جمعیــت
کــه در عــدد  100ضــرب میشــود .نســبت جنســی بــه طــور ســاده نشــان مــی دهــد کــه در مقابــل هــر
صــد نفــر زن ،چنــد نفــر مــرد در جمعیــت وجــود دارد.
S.R= M/F × 100
جدول  .2نسبت جنسی کل برای گروههای سنی  5ساله در شهرستان گنبد کاووس در سال های  1385و 1395
گروه سنی

1395

1385

0-4

103.72

104.84

5-9

104.03

105.05

10-14

103.83

103.21

15-19

101.63

97.18

20-24

102.51

88.55

25-29

103.96

94.69

30-34

102.11

95.61

35-39

99.41

99.39

40-44

98.58

101.83

45-49

101.02

103.79

50-54

101.05

99.15

55-59

100.89

84.89

60-64

95.09

91.89

65-69

80.02

99.58

70-74

86.03

115.76

75-79

90.34

115.69

80-84

107.77

99.28

85-89

101.67

64.84

90-94

79.71

62.26

95-99

93.32

80.77

 ۱۰۰به باال

62.50

44.44
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نمودار  -1مقایسه میزان نسبت جنسی کل برای گروههای  5ساله در شهرستان گنبدکاووس در سال
های  1385و 1395

همــان طــور کــه در نمــودار مشــاهده میشــود ،نســبت جنســی در ســال  ۱۳۹۵در دو گــروه ســنی -۷۰
 ۷۴و  ۷۹ -۷۵بــه نســبت ســال  ۱۳۸۵کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .همچنیــن در گــروه ســنی
 ،۸۹ -۸۵شــاهد افزایــش حــدود  ۴۰درصــدی در نســبت جنســی هســتیم.
در ســال  ،1395شــاهد ایــن هســتیم کــه گروههــای ســنی  94 -90 ،69 -65و  100بــه بــاال،
پایینتریــن ارقــام نســبت جنســی را دارا هســتند کــه ممکــن اســت بــه دلیــل تفاوتهــای فیزیولوژیکــی
زنــان و مــردان در ســنین بــاال باشــد.
در ســال  ،1385شــاهد باالتریــن نســبتهای جنســی در دو گــروه ســنی  74 -70و  79 -75هســتیم.
هماننــد ســال  ،1395کمتریــن میــزان نســبت جنســی در افــراد بــاالی  100ســال مشــاهده میشــود.
بــا توجــه بــه مقــدار اســتاندارد نســبت جنســی کــه  105میباشــد ،در ســال  ،1385گروههــای ســنی
 4-0و  ،9-5و در ســال  ،1395گــروه ســنی  ،9-5دارای نزدیکتریــن عــدد نســبت جنســی بــه مقــدار
اســتاندارد هســتند .کــه نشــان دهنــده تولــد نــوزادان بــا نســبت جنســی نزدیــک بــه اســتاندارد میباشــد.
همچنیــن ،در هــر دو سرشــماری ،بیشــترین فاصلــه از نســبت جنســی اســتاندارد ،مربــوط بــه گــروه
ســنی  100ســال بــه بــاال اســت کــه دارای کمتریــن نســبت جنســی اســت .دلیــل ایــن امــر ،مــرگ
و میــر بیشــتر مــردان نســبت بــه زنــان در ســنین باالتــر اســت کــه ناشــی از تفاوتهــای بیولوژیکــی
آنهــا میباشــد.
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نسبت سنی در سرشماری سال های  ۱۳۸۵و  -۱۳۹۵شهرستان گنبدکاووس
«از روشهــای پرکاربــرد و مفیــد در ارزیابــی صحــت دادههــای سرشــماری در گروههــای ســنی 5
ســاله ،محاســبه شــاخص نســبت ســنی اســت .ایــن شــاخص از تقســیم جمعیــت هــر گــروه ســنی بــه
نصــف مجمــوع جمعیــت گــروه ســنی ماقبــل و مابعــد بــه دســت میآیــد و در  100ضــرب میشــود».
(ضرغامــی« )1389 ،بــه جــز در حالــت نوســانات شــدید در موالیــد ،مــرگ و میــر یــا مهاجــرت در

گذشــته ،ســه گــروه مجــاور بایــد تقریبـاً یــک شــکل خطــی داشــته باشــند .بنابرایــن انتظــار میــرود کــه

رقــم بدســت آمــده بــرای نســبت ســنی در هــر گــروه ســنی 100 ،یــا بســیار نزدیــک بــه آن باشــد».
(شــرایاک و ســیگل)1976 ،
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جدول  .3نسبت سنی کل و نسبتهای سنی مردان و زنان در گروههای سنی  5ساله در شهرستان
گنبدکاووس در سال های  1385و 1395
سال
گروه سنی

1395
کل

مرد

1385
زن

کل

مرد

زن

0-4
5-9

101.18

101.31

101.05

85.48

85.93

85.02

10-14

93.36

93.72

93

101.71

103.21

100.02

15-19

85.64

85.01

86.29

116.98

118.05

115.95

20-24

97.43

97.19

97.67

99.37

95.23

103.35

25-29

111.22

112.1

110.31

100.8

102.64

99.11

30-34

107.13

107.26

107

100.46

100

100.93

35-39

99.34

98.74

99.95

92.94

93.55

92.35

40-44

102.07

101.33

102.82

101.64

101.94

101.34

45-49

92.73

93.41

92.05

103.94

105.45

102.42

50-54

100.9

100.94

100.86

95.52

96.56

94.4

55-59

102.82

103.86

101.8

92.36

86.34

98.17

60-64

94.02

94.73

93.35

100.2

101.47

99.06

65-69

94.08

87.17

100.44

85.47

85.16

85.77

70-74

94.53

96.51

92.89

112.24

117.46

106.76

75-79

83.49

82.7

84.22

94.54

100.3

96.6

80-84

108.72

117.09

100.95

88.8

85.21

92.68

85-89

75.97

75.26

76.71

50.17

40.27

59.67

90-94

65.87

58.05

73.8

49.57

47.48

50.96

95-99

22.22

24.35

20.55

75.2

93.32

65
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نسبت سنﯽ 1395
140
120
100
کل

80

مرد

60

زن

40
20
0

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

نمودار  -2نسبت سنی گروههای  5ساله در شهرستان گنبدکاووس در سال 1395
نسبت سنﯽ 1385
140
120
100
کل

80

مرد

60

زن

40
20
0

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

5-9

10-14

0-4

نمودار  -3نسبت سنی گروههای  5ساله در شهرستان گنبد کاووس در سال 1385

بــا توجــه بــه نمودارهــا ،در ســال  1385در شهرســتان گنبــد کاووس ،بیشــترین نســبتهای ســنی
مربــوط بــه گروههــای ســنی  19 -15و  74 -70ســاله اســت و کمتریــن نســبتهای ســنی در
گروههــای ســنی  89 -85و  94 -90ســاله مشــاهده میشــود .و در گــروه ســنی  ،99 -95ایــن نســبت
افزایــش پیــدا میکنــد.
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امــا در ســال  ،1395بعــد از یــک افزایــش چشــمگیر نســبت ســنی در گــروه ســنی  84 -80ســاله ،ایــن
نســبت بــه طــور مــداوم کاهــش یافتــه و شــاهد کمتریــن میــزان آن در گــروه ســنی  99 -95ســاله
هســتیم.
در هــر دو سرشــماری ،کاهــش نســبی در میــزان نســبت ســنی بــا افزایــش گروههــای ســنی ،مشــاهده
میشو د .
بــا توجــه بــه مقــدار مــورد انتظــار  100بــرای نســبت ســنی ،در ســال  ،1395گروههــای ســنی 39 -35
و 54-50و در ســال  ،1385گروههــای ســنی  34- 30 ،29 -25و  ،64 -60دارای نزدیکتریــن مقــدار
نســبت ســنی بــه عــدد مــورد انتظــار  100هســتند.
همچنیــن بــر اســاس جــدول زیــر ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کیفیــت دادههــای ســنی در هــر دو
سرشــماری ،دقیــق بــوده اســت.
جدول  .4کیفیت دادههای شاخص نسبت سنی (معینی)1364 ،
تغییرات شاخص نسبت سنی

کیفیت دادههای سنی

0-4.9

گزارش سن دقیق

5-9.9

گزارش سن نیمه دقیق

 10و بیشتر

گزارش سن با دقت کم

نسبت بازماندگی  در سرشماری سال  -۱۳۹۵شهرستان گنبد کاووس
ایــن شــاخص بــه متغیــر مــرگ و میــر مربــوط اســت .اگــر فاصلــه دو سرشــماری  10ســال باشــد ،از
تقســیم جمعیــت افــراد گــروه ســنی  nPx+10در سرشــماری دوم بــه جمعیــت افــراد گــروه ســنی nPx
در سرشــماری اول ،شــاخص زیــر بدســت مــی آیــد .جمعیــت واقــع در صــورت کســر ،بــه دلیــل آنکــه از
ســن  10ســالگی بــه بــاال را شــامل اســت و تعــدادی مــرگ و میــر هــم داشــته انــد ،از جمعیــت مخــرج
کســر کمتــر اســت .بنابرایــن خــارج قســمت کســر ،کمتــر از  1میباشــد.
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جدول  .5نسبت بازماندگی در شهرستان گنبد کاووس در سال 1395
نسبت بازماندگی

گروه سنی

جمعیت سال 1395

جمعیت سال ۱۳8۵

0-4

39885

25715

5-9

33810

24641

10-14

26946

31936

1.05

15-19

23912

38160

0.97

20-24

28900

33307

0.9

25-29

35415

28877

0.93

30-34

34787

23990

1.04

35-39

29526

18884

1.02

40-44

24656

16647

1.03

45-49

18785

13872

0.99

50-54

15859

10045

0.95

55-59

12650

7172

0.91

60-64

8746

5486

0.87

65-69

5955

3778

0.83

70-74

3914

3355

0.71

75-79

2326

2200

0.62

80-84

1658

1110

0.49

85-89

724

300

0.33

90-94

248

86

0.22

95-99

29

47

0.34

 ۱۰۰به باال

13

39

0.28
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نمودار  -4نسبت بازماندگی در شهرستان گنبد کاووس در سال 1395

نمــودار بــاال ،نشــان دهنــده کاهــش کلــی نســبت بازماندگــی ،بــا افزایــش ســن اســت .در ســال ،1395
باالتریــن نســبت بازماندگــی در گــروه ســنی  14 -10ســاله مشــاهده شــده و پایینتریــن میــزان آن
مربــوط بــه گــروه ســنی  94 -90ســاله اســت.
در برخــی گروههــای ســنی ،نســبت بازماندگــی اندکــی باالتــر از عــدد  1اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه
انتظــار میــرود کــه نســبت بازماندگــی کمتــر از  1باشــد ،میتوانــد نشــان دهنــده اشــتباه در گزارشهــای
سرشــماری باشــد .همچنیــن احتمــال افزایــش جمعیــت در ایــن گروههــای ســنی ،بــه دلیــل مهاجــر
پذیــری وجــود دارد.

شاخص ویپل  در سرشماری سال های  ۱۳۸۵و  -۱۳۹۵شهرستان گنبد کاووس
«شــاخص ویپــل ،میــزان ترجیــح و یــا پرهیــز از اعــداد مختــوم بــه هریــک از ارقــام دهگانــه را بــه طــور
خــام و تقریبــی بــرای جمعیــت  23تــا  62ســال محاســبه میکنــد .ایــن بــازه ســنی اختیــاری بــوده و
قابــل تغییــر اســت و از آن رو اختیــار شــده کــه در ســنین خیلــی بــاال و خیلــی پاییــن معمــوال خطــا
در گــزارش ســن ناشــی از عوامــل دیگــری بــه جــز ترجیــح رقمــی میباشــد( ».ســیگل و سوانســون،
 )2004ایــن شــاخص بــه وســیله کســری کــه صــورت آن پنــج برابــر مجمــوع افــرادی کــه در گســتره
ســنی  23تــا  62قــرار داشــته انــد و ســن آن هــا بــه ارقــام صفــر یــا پنــج ختــم میشــود و مخــرج آن
مجمــوع افــراد  23تــا  62ســاله اســت ،بدســت مــی آیــد .شــاخص ویپــل بیــن حداقــل  100و حداکثــر
 500نوســان دارد.
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جدول  :6جمعیت مردان و زنان در سنین منفرد  23الی  62ساله در شهرستان گنبدکاووس                  
در سالهای  1385و 1395
۱۳۹۵

۱۳۸۵
سن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

۲۳

6602

3108

3494

6208

3134

3074

۲۴

6139

3055

3084

5993

3093

2900

۲۵

6711

3377

3334

7150

3664

3486

۲۶

5849

2794

3055

7274

3753

3521

۲۷

5592

2649

2943

7478

3890

3588

۲۸

5541

2673

2868

7052

3562

3490

۲۹

5184

2552

2632

6461

3182

3279

۳۰

5329

2577

2752

7365

3750

3615

۳۱

5004

2490

2514

7235

3648

3587

۳۲

4965

2364

2601

6949

3552

3397

۳۳

4372

2116

2256

6780

3341

3439

۳۴

4320

2179

2141

6458

3284

3174

۳۵

4447

2215

2232

6705

3446

3259

۳۶

3848

1936

1912

6060

2958

3102

۳۷

3803

1912

1891

5723

2785

2938

۳۸

3555

1745

1810

5659

2833

2826

۳۹

3231

1605

1626

5379

2697

2682

۴۰

3851

1929

1922

5393

2620

2773

۴۱

3285

1689

1596

5265

2657

2608

۴۲

3281

1597

1684

5090

2499

2591

۴۳

3254

1667

1587

4489

2208

2281

۴۴

2976

1517

1459

4419

2256

2163

۴۵

3252

1632

1620

4401

2189

2212

۴۶

2847

1429

1418

3865

1989

1876
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سال

۱۳۹۵

۱۳۸۵

سن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

۴۷

2762

1412

1350

3805

1912

1893

۴۸

2680

1430

1250

3514

1738

1776

۴۹

2331

1162

1169

3200

1612

1588

۵۰

2379

1200

1179

3576

1817

1759

۵۱

2098

1108

990

3149

1596

1553

۵۲

1996

982

1014

3155

1543

1612

۵۳

1869

930

939

3084

1564

1520

۵۴

1703

781

922

2895

1451

1444

۵۵

1792

809

983

2884

1436

1448

۵۶

1528

678

850

2649

1315

1334

۵۷

1385

639

746

2568

1298

1270

۵۸

1238

595

643

2395

1246

1149

۵۹

1229

572

657

2154

1058

1096

۶۰

1552

712

840

1950

993

957

۶۱

1144

537

607

1849

957

892

۶۲

1224

586

638

1773

858

915

شاخص ویپل برای سال 107 /65 :1385
شاخص ویپل برای سال 104 /05 :1395
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه عــدد اســتاندارد مــورد انتظــار  100بــرای شــاخص ویپــل ،دادههــای
جمعیتــی مربــوط بــه ســن در سرشــماری ســال  ،1385نســبتا دقیــق و در ســال  ،1395خیلــی دقیــق
شــده اســت کــه نشــان از کــم شــدن تمایــل افــراد بــه گــرد کــردن عــدد ســن آنهــا دارد.
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جدول  :7حدود دقت شاخص ویپل (زنجانی)1376 ،
اندازه شاخص ویپل

دقت آمارها

105 - 100

خیلی دقیق

110 -105

نسبتا دقیق

125 -110

تقریبا دقیق

175 -125

قابل قبول

 175و بیشتر

غیر دقیق

شاخص مایرز در سرشماری سال  -۱۳۹۵شهرستان گنبد کاووس
«ایــن شــاخص در تشــخیص ترجیــح رقمــی در اشــتباهات گــزارش ســنی بــه کار گرفتــه میشــود کــه
بــر اســاس ارقــام انتهایــی بــا یکدیگــر جمــع میشــود و تصــور بــر ایــن اســت کــه بــدون وجــود هرگونــه
ترجیــح رقمــی ،هــر ســنی کــه بــه یکــی از ارقــام صفــر تــا نــه ختــم میشــوند ،تقریبــا  10درصــد کل
ســنین خواهــد بــود .انحرافــات هــر حاصــل جمــع از  10درصــد کل ،بــدون توجــه بــه عالمــت آنهــا بــا
هــم جمــع میشــود و چنانچــه توزیــع جمعیــت برحســب ســنین ختــم شــده بــه ایــن ارقــام بیشــتر یــا
کمتــر از  10درصــد باشــد ،ناشــی از عــدم دقــت در گــزارش ســن یــا ترجیــح دادن بعضــی از ســنین بــه
علــت گــرد کــردن ســن میباشــد( ».میرزایــی« )1381 ،در تحلیــل دادههــای ســنی بــه صــورت ســنین
منفــرد ،اگــر هیــچ بــی نظمــی وجــود نداشــته باشــد ،اعــداد ســنین مجــاور بایــد مشــابه هــم باشــند».
(پوســتون )2006 ،بــه لحــاظ تئــوری ،شــاخص مایــرز میتوانــد بیــن صفــر تــا  180در نوســان باشــد.
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جدول  .8محاسبه شاخص مایرز برای جمعیت کل شهرستان گنبد کاووس در سال 1395
سنین ۹۹-۲۰

سنین ۹۹-۱۰

ترکیب

توزیع
نسبی

انحراف هر
درصد از ۱۰

رقم
آخر

جمع

ضریب

217810

41/10

41/0

۰

۲۶۸۹۳

۱

۲۶۸۹۳

86/9

14/0

۱

۲۵۵۵۵

۲

۵۱۱۱۰

۱۹۳۹۲

07/0

۲

۲۵۵۵۲

۳

۷۶۶۵۶

۱۹۱۲۷

۷

۳

۲۴۵۹۷

۴

۹۸۳۸۸

۱۷۷۵۹

۶

۱۰۶۵۵۴

۴

۲۳۳۶۵

۵

۱۱۶۸۲۵

۱۶۵۳۵

۵

۸۲۶۷۵

199500

۵

۲۵۸۹۹

۶

۱۵۵۳۹۴

۱۷۸۸۱

۴

۷۱۵۲۴

226918

85/10

۶

۲۳۴۷۹

۷

۱۶۴۳۵۳

۱۵۳۸۸

۳

۴۶۱۶۴

210517

07/10

07/0

۷

۲۲۹۸۵

۸

۱۸۳۸۸۰

۱۴۷۸۶

۲

۲۹۵۷۲

213452

21/10

21/0

۸

۲۱۸۱۴

۹

۱۹۶۳۲۶

۱۴۱۲۸

۱

۱۴۱۲۸

210454

06/10

06/0

۹

۱۹۱۱۳

۱۰

۱۹۱۱۳۰

۱۲۹۴۷

۰

۰

191130

14/9

86/0

جمع

ضریب

۲۱۲۱۳

۹

۱۹۰۹۱۷

۸

۱۵۵۱۳۶

206246

۱۳۳۸۸۹

210545

07/10

204942

8/9

20/0

54/9

46/0
85/0

2091514

33/3

بــا توجــه بــه جــدول زیــر و عــدد شــاخص مایــرز  ۳/۳۳در ســال  ،1395نتیجــه میشــود کــه نوســانات
نســبتا متوســط و رو بــه کــم اســت کــه بــه معنــای عــدم وجــود گرایــش ویــژه در اظهــار ســن بــه
بعضــی ارقــام خــاص اســت.

جدول  .9تغییرات شاخص مایرز (معینی)1364 ،
تغییرات شاخص مایرز

کیفیت اطالعات

صفر تا 2.9

نوسانات نسبتا کم

 3تا 9.9

نوسانات نسبتا متوسط

 10و بیشتر

نوسانات نسبتا زیاد

بــا توجــه بــه اعــداد میــزان انحرافــات مشــخص میشــود کــه بیشــترین گرایــش بــه ســنین منتهــی بــه
رقــم  ۵بــوده و بیشــترین گریــز از ســنین منتهــی بــه رقــم  ۹مــی باشــد.
شاخص ارقام تلفیقی
«ایــن شــاخص کــه توســط ســازمان ملــل اختــراع شــده و جهــت ارائــه تصویــری کلــی از ســاخت ســنی
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و جنســی جمعیــت بــه کار بــرده میشــود ،از مجمــوع ســه برابــر میانگیــن قــدر مطلــق تفاوتهــای
نســبتهای جنســی متوالــی و میانگیــن قدرمطلــق انحــراف نســبتهای ســنی مــردان و زنــان از 100
(بــرای هــر جنــس بــه طــور جداگانــه) بدســت میآیــد( ».ضرغامــی)1389 ،
جدول  .10محاسبه شاخص تلفیقی سازمان ملل برای شهرستان گنبدکاووس در سال 1385
گروه سنی

نسبت
جنسی

0-4

104.84

تفاوت متوالی

نسبت سنی مردان

تفاوت از ۱۰۰

نسبت سنی
زنان

تفاوت از ۱۰۰

5-9

105.05

0.21

85.93

14.07

85.02

14.98

10-14

103.21

1.84

103.21

3.21

100.02

0.02

15-19

97.18

6.03

118.05

18.05

115.95

15.95

20-24

88.55

8.63

95.23

4.77

103.35

3.35

25-29

94.69

6.14

102.64

2.64

99.11

0.89

30-34

95.61

0.92

100

۰

100.93

0.93

35-39

99.39

3.78

93.55

6.45

92.35

7.65

40-44

101.83

2.44

101.94

1.94

101.34

1.34

45-49

103.79

1.96

105.45

5.45

102.42

2.42

50-54

99.15

4.64

96.56

3.44

94.4

5.6

55-59

84.89

14.26

86.34

13.66

98.17

1.83

60-64

91.89

۷

101.47

1.47

99.06

0.94

65-69

99.58

7.69

85.16

14.84

85.77

14.23

70-74

115.76

16.18

117.46

17.46

106.76

6.76

75-79

115.69

0.07

100.3

0.3

96.6

3.4

80-84

99.28

16.41

85.21

14.79

92.68

7.32

85-89

64.84

34.44

40.27

59.73

59.67

40.33

90-94

62.26

2.58

47.48

52.52

50.96

49.04

80.77

18.51

93.32

6.68

65

۳۵

95-99
جمع کل

153.73

241.47

211.98

میانگین

8.09

12.71

11.16
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جدول  .11محاسبه شاخص تلفیقی سازمان ملل برای شهرستان گنبد کاووس در سال 1395
گروه سنی

نسبت
جنسی

0-4

103.72

تفاوت
متوالی

نسبت سنی
مردان

تفاوت از ۱۰۰

نسبت سنی
زنان

تفاوت از
۱۰۰

5-9

104.03

0.31

101.31

1.31

101.05

1.05

10-14

103.83

0.2

93.72

6.28

93

۷

15-19

101.63

2.21

85.01

14.99

86.29

13.71

20-24

102.51

0.89

97.19

2.81

97.67

2.33

25-29

103.96

1.45

112.1

12.1

110.31

10.31

30-34

102.11

1.85

107.26

7.26

107

۷

35-39

99.41

2.7

98.74

1.26

99.95

0.05

40-44

98.58

0.83

101.33

1.33

102.82

2.82

45-49

101.02

2.44

93.41

6.59

92.05

7.95

50-54

101.05

0.03

100.94

0.94

100.86

0.86

55-59

100.89

0.16

103.86

3.86

101.8

1.8

60-64

95.09

5.8

94.73

5.27

93.35

6.65

65-69

80.02

15.07

87.17

12.83

100.44

0.44

70-74

86.03

6.01

96.51

3.49

92.89

7.11

75-79

90.34

4.31

82.7

17.3

84.22

15.78

80-84

107.77

17.43

117.09

17.09

100.95

0.95

85-89

101.67

6.1

75.26

24.74

76.71

23.29

90-94

79.71

21.96

58.05

41.95

73.8

26.2

95-99

93.32

13.61

24.35

75.65

20.55

79.45

جمع کل

103.36

257.05

213.75

میانگین

5.44

13.53

11.25
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شاخص تلفیقی سازمان ملل:

بــا توجــه بــه ارقــام بدســت آمــده و جــدول زیــر ،نتیجــه میشــود کــه علیرغــم بهبــود انــدک در کیفیــت
دادههــای ســنی و جنســی در ســال  ۹۵بــه
نسبت سال  ،۸۵همچنان در هر دو سرشماری کیفیت دادهها بسیار ناقص است.
جدول  .12تغییرات شاخص سازمان ملل متحد (سرینی واسان)1384 ،

ارزش UNJS

کیفیت داده ها

کمتر از 20

دقیق

 20تا 40

ناقص

باالی 40

بسیار ناقص

تسطیح سنی با میانگین های متحرک سه سن متوالی در سرشماری سال  -۱۳۹۵شهرستان
گنبد کاووس

اســاس روش میانگینهــای متحــرک بــر همــوار نمــودن ارقــام مجــاور و تســطیح محنیهــا و یــا
هرمهــای ســنی اســت .بــرای اجــرای روش میانگیــن هــای متحــرک ،تعــداد جمعیــت بــه تفکیــک
ســنین منفــرد یــک سرشــماری را در نظــر میگیریــم ،اگــر ارزیابــی آمارهــا بیانگــر گــزارش نادرســت
ســن و جابجایــی ســنین باشــد ،بــا اســتفاده از روش میانگینهــای متحــرک ،جمعیــت هــر ســن
منفــرد ،هموارســازی میشــود .بــرای ایــن منظــور ،ســن مــورد نظــر را بــا جمعیــت ســن قبــل و
جمعیــت ســن بعــد ،جمــع نمــوده ،بــر عــدد ســه تقســیم میکنیــم.
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جدول  -13هموارسازی سنین منفرد با استفاده از مقیاس سهتایی میانگین متحرک سرشماری 1395
شهرستان گنبدکاووس
بعد از تسطیح P

سن

قبل از تسطیح P

بعد از تسطیح P

سن

قبل از تسطیح P

۵۱

۳۱۴۹

۳۲۹۳

کمتر از ۱

۷۸۴۲

۵۲

۳۱۵۵

۳۱۲۹

۱

۸۳۵۰

۸۰۵۳

۳۰۸۴

۳۰۴۵

۲

۷۹۶۸

۸۱۰۲

۵۳

۲۹۵۴

۳

۷۹۸۷

۷۸۹۸

۵۴

۲۸۹۵

۴

۷۷۳۸

۷۶۸۴

۵۵

۲۸۸۴

۲۸۰۹

۵

۷۳۲۶

۷۳۷۰

۵۶

۲۶۴۹

۲۷۰۰

۶

۷۰۴۵

۷۰۵۵

۵۷

۲۵۶۸

۲۵۳۷

۷

۶۷۹۳

۶۷۸۵

۵۸

۲۳۹۵

۲۳۷۲

۸

۶۵۱۶

۶۴۸۰

۵۹

۲۱۵۴

۲۱۶۶

۹

۶۱۳۰

۶۲۶۱

۶۰

۱۹۵۰

۱۹۸۴

۱۰

۶۱۳۷

۶۰۹۷

۶۱

۱۸۴۹

۱۸۵۷

۱۱

۶۰۲۴

۵۸۱۷

۶۲

۱۷۷۳

۱۷۴۸

۱۲

۵۲۸۹

۵۳۷۵

۶۳

۱۶۲۲

۱۶۴۹

۱۳

۴۸۱۱

۴۹۲۸

۶۴

۱۵۵۲

۱۵۴۸

۱۴

۴۶۸۵

۴۷۶۲

۶۵

۱۴۷۰

۱۴۴۴

۱۵

۴۷۹۰

۴۸۱۴

۶۶

۱۳۱۰

۱۳۰۵

۱۶

۴۹۶۸

۴۸۱۹

۶۷

۱۱۳۴

۱۱۴۸

۱۷

۴۷۰۰

۴۷۶۵

۶۸

۹۹۹

۱۰۵۸

۱۸

۴۶۲۶

۴۷۱۸

۶۹

۱۰۴۲

۱۰۲۵

۱۹

۴۸۲۸

۴۸۸۳

۷۰

۱۰۳۳

۹۷۵

۲۰

۵۱۹۶

۵۲۵۱

۷۱

۸۴۹

۹۳۸

۲۱

۵۷۳۰

۵۵۶۶

۷۲

۹۳۲

۷۹۰

۲۲

۵۷۷۳

۵۹۰۴

۷۳

۵۸۹

۶۷۷

۲۳

۶۲۰۸

۵۹۹۱

۷۴

۵۱۱

۵۵۰

۲۴

۵۹۹۳

۶۴۵۰

۷۵

۵۵۱

۵۳۵

۲۵

۷۱۵۰

۶۸۰۶

۷۶

۵۴۲

۵۲۷

۲۶

۷۲۷۴

۷۳۰۱

۷۷

۴۸۹

۴۷۱
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سن

قبل از تسطیح P

بعد از تسطیح P

سن

قبل از تسطیح P

بعد از تسطیح P

۲۷

۷۴۷۸

۷۲۶۸

۷۸

۳۸۳

۴۱۱

۲۸

۷۰۵۲

۶۹۹۷

۷۹

۳۶۱

۳۹۲

۲۹

۶۴۶۱

۶۹۵۹

۸۰

۴۳۱

۳۷۴

۳۰

۷۳۶۵

۷۰۲۰

۸۱

۳۲۹

۳۶۷

۳۱

۷۲۳۵

۷۱۸۳

۸۲

۳۴۱

۳۲۴

۳۲

۶۹۴۹

۶۹۸۸

۸۳

۳۰۳

۲۹۹

۳۳

۶۷۸۰

۶۷۲۹

۸۴

۲۵۴

۲۵۸

۳۴

۶۴۵۸

۶۶۴۸

۸۵

۲۱۸

۲۰۵

۳۵

۶۷۰۵

۶۴۰۸

۸۶

۱۴۳

۱۶۶

۳۶

۶۰۶۰

۶۱۶۳

۸۷

۱۳۶

۱۳۹

۳۷

۵۷۲۳

۵۸۱۴

۸۸

۱۳۷

۱۲۱

۳۸

۵۶۵۹

۵۵۸۷

۸۹

۹۰

۱۰۲

۳۹

۵۳۷۹

۵۴۷۷

۹۰

۸۰

۷۶

۴۰

۵۳۹۳

۵۳۴۶

۹۱

۵۹

۶۴

۴۱

۵۲۶۵

۵۲۴۹

۹۲

۵۳

۴۷

۴۲

۵۰۹۰

۴۹۴۸

۹۳

۳۰

۳۶

۴۳

۴۴۸۹

۴۶۶۶

۹۴

۲۶

۲۳

۴۴

۴۴۱۹

۴۴۳۶

۹۵

۱۳

۱۶

۴۵

۴۴۰۱

۴۲۲۸

۹۶

۸

۹

۴۶

۳۸۶۵

۴۰۲۴

۹۷

۵

۴

۴۷

۳۸۰۵

۳۷۲۸

۹۸

۰

۴۸

۳۵۱۴

۳۵۰۶

۹۹

۳

۴۹

۳۲۰۰

۳۴۳۰

 ۱۰۰به باال

۱۳

۵۰

۳۵۷۶

۳۳۰۸

۳
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نمودار  -5جمعیت سنین منفرد در شهرستان گنبدکاووس قبل و بعد از تسطیح به روش میانگین
متحرک سه سنی در سال 1395

هموارســازی جمعیــت گروههــای پنــج ســاله بــه روش ســازمان ملــل در سرشــماری ســال -۱۳۹۵
شهرســتان گنبــدکاووس
اگــر بــه جــای دسترســی بــه ســنین منفــرد ،اطالعــات گروههــای ســنی  5ســاله وجــود داشــته باشــد،
بــرای هموارســازی جمعیــت از روش ســازمان ملــل کــه بــر مبنــای فرمــول میانگیــن متحــرک پیشــنهاد
شــده اســت ،اســتفاده میشــود .ســازمان ملــل (کاریــر و فــرج ،1959 ،بــه نقــل از دفتــر سرشــماری
ایــاالت متحــده )1994 ،بــرای هموارســازی جمعیــت در گروههــای ســنی بــا فاصلــه پنــج ســال از ســن
 10تــا  74ســالگی ،بــا فــرض قابــل دســترس بــودن توزیــع ســنی پنــج ســاله جمعیــت تــا  85ســالگی،
فرمــول زیــر را بســط داده اســت.

ارزیایب و تصحیح آمارهای جمعییت هشرستان گنبدکاووس در سالهای  1385و 1395
جدول  -14هموارسازی گروه های سنی  5ساله با روش سازمان ملل شهرستان گنبدکاووس
سال 1395
بعد از تسطیح P

گروه سنی

قبل از تسطیح P

0-4

۳۹۸۸۵

5-9

۳۳۸۱۰

10-14

۲۶۹۴۶

۲۶۹۷۳

15-19

۲۳۹۱۲

۲۴۵۸۰

20-24

۲۸۹۰۰

۲۹۰۳۶

25-29

۳۵۴۱۵

۳۴۷۱۶

30-34

۳۴۷۸۷

۳۴۶۳۰

35-39

۲۹۵۲۶

۲۹۹۲۷

40-44

۲۴۶۵۶

۲۴۳۲۲

45-49

۱۸۷۸۵

۱۹۲۳۳

50-54

۱۵۸۵۹

۱۵۶۸۳

55-59

۱۲۶۵۰

۱۲۵۱۱

60-64

۸۷۴۶

۸۸۸۲

65-69

۵۹۵۵

۵۹۵۱

70-74

۳۹۱۴

۳۸۶۶

75-79

۲۳۲۶

80-84

۱۶۵۸
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نمودار  -6جمعیت گروههای سنی  5ساله قبل و بعد از تسطیح به روش سازمان ملل شهرستان گنبد
کاووس 1395

تبدیل گروههای سنی منظم پنج ساله به سنین منفرد با روش جداول اسپراگ  در سرشماری
سال  -۱۳۹۵شهرستان گنبد کاووس

گاهــی جمعیــت بــه تفکیــک گروههــای ســنی پنــج ســاله وجــود دارد ،امــا دسترســی بــه ســنین منفــرد
وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،ضرایــب ویــژهای توســط دانشــمندانی ماننــد اســپراگ تنظیــم شــد
کــه بوســیله جــداول حــاوی ایــن ضرایــب ،محاســبه تعــداد افــراد ســنین منفــرد در کلیــه گروههــای
ســنی ،میســر میشــود.
نتیجهگیری
«وجــود اطالعــات و آمارهــای صحیــح و دقیــق بــرای بســیاری از برنامهریزیهــا و پیشبینیهــا،
حیاتــی و الزامــی اســت .چــه بســا ،برنامههــا و طرحهایــی اجــرا شــده ،ولــی چــون پایــهی آمــاری
ضعیــف و نادرســتی داشــتهاند ،بــه نتایــج نامطلــوب و نامربــوط منتهــی گشــتهاند .بنابرایــن ،همیشــه در
گام اول بایــد بــه صحــت و دقــت دادههــا اطمینــان حاصــل نماییــم و ســپس بــه کاربســت آنهــا اقــدام
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ورزیــم .در حــوزه جمعیتشناســی ،دادههــای حاصــل از سرشــماریها بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و
در کشــور مــا بــه عنــوان مهمتریــن منبــع دادههــای جمعیتــی بــه شــمار میرونــد .ایــن دادههــا گاهــی
دارای نواقــص و اشــکاالتی هســتند کــه بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در ســطور بــاال ،شــناخت و
رفــع آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســد( ».ضرغامــی )1389 ،در ایــن مقالــه ،دادههــای جمعیتــی حاصــل
از سرشــماری هــای ســال هــای  1385و  1395در شهرســتان گنبـدکاووس ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه،
صحــت و میــزان کیفیــت شــان ارزیابــی شــده و همچنیــن هموارســازی شــدهاند.
مهمترین نتایج این مطالعه ،بدین شرح میباشد:
 .1میــزان جمعیــت واقعــی گنبــد کاووس در ســال  1395کــه در سرشــماری بدســت آمــده اســت از
میــزان تخمیــن زده شــده برحســب فرمــول رشــد جمعیــت و همچنیــن آمــار والدت و فــوت ســازمان
ثبــت احــوال کمتــر اســت .علــت ایــن امــر میتوانــد مهاجرتهــای بــه خــارج از ایــن شهرســتان و یــا
کمشــماری در سرشــماری باشــد.
 .2بیشــترین فاصلــه از نســبت جنســی اســتاندارد ،مربــوط بــه گــروه ســنی بــاالی  100ســال میباشــد
کــه پایینتریــن نســبت جنســی را دارا هســتند .علــت ایــن امــر ،معمــوال مربــوط بــه تفاوتهــای
بیولوژیکــی مــردان و زنــان و نتیجتـاً مــرگ و میــر کمتــر زنــان نســبت بــه مــردان در ســنین بــاال اســت.

 .3بــر اســاس میــزان تغییــرات شــاخص نســبت ســنی در سرشــماریهای ســال هــای  1385و 1395
شهرســتان گنبــدکاووس ،کیفیــت گــزارش دادههــای ســنی در هــر دو سرشــماری ،دقیــق بــوده اســت.
 .4مطابــق انتظــار ،نســبت بازماندگــی ،بــا افزایــش گــروه ســنی کاهــش پیــدا کــرده اســت .ایــن نســبت،
در برخــی گروههــای ســنی ،عــددی باالتــر از  1بدســت آمــده اســت کــه میتوانــد بــه علــت خطــا در
سرشــماری و یــا مهاجــرت بــه داخــل شهرســتان گنبــدکاووس باشــد.
 .5عــدد شــاخص ویپــل بــرای سرشــماری ســال  ،1385برابــر بــا  107/65و بــرای ســال  1395برابــر

بــا  104/05اســت .بــر ایــن اســاس ،دادههــای مربــوط بــه ســن در سرشــماری ســال  ،1385نســبتاً

دقیــق بــوده و در ســال  ،1395خیلــی دقیــق شــدهاند و گرایــش بــه گــرد کــردن عــدد ســن کاهــش
پیــدا کــرده اســت.
 .6مقــدار شــاخص مایــرز بدســت آمــده در سرشــماری ســال  3/33 ،1395میباشــد کــه نشــان دهنــده
آن اســت کــه ترجیــح رقمــی ،تقریبــا وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه گزارشهــا ،بیشــترین گرایــش بــه
اعــداد منتهــی بــه رقــم  5و بیشــترین گریــز از اعــداد منتهــی بــه رقــم  9بــوده اســت.
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 .7اعــداد شــاخص تلفیقــی ســازمان ملــل بــرای سرشــماریهای ســالهای  1385و  ،1395بــه ترتیــب
برابــر بــا  48/14و  41/1میباشــند کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه علیرغــم نتایــج بدســت آمــده از
اعــداد شــاخصهای ویپــل و مایــرز کــه حاکــی از عــدم وجــود گرایــش زیــاد بــه گــرد کــردن عــدد ســن
و همچنیــن نبــود ترجیــح رقمــی چشــمگیر میباشــند ،و همچنیــن بــا اینکــه کیفیــت دادههــای ســنی
و جنســی در ســال  ،1395کمــی بهتــر شــده اســت ،همچنــان کیفیــت دادههــا در هــر دو سرشــماری
بســیار ناقــص اســت.
 .8کیفیــت ناقــص گــزارش شــده توســط شــاخص تلفیقــی ،میتوانــد مربــوط بــه دادههــای جنســی
باشــد و یــا بــه علــت مــواردی از قبیــل جابجــا گــزارش نمــودن ســن ،اشــتباهات پوششــی و محتوایــی،
بیششــماری یــا کمشــماری باشــد.
سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

 ۰ساله

8270

 ۴۵ساله

4178

 ۱ساله

8170

 ۴۶ساله

3907

 ۲ساله

8020

 ۴۷ساله

3688

 ۳ساله

7827

 ۴۸ساله

3550

 ۴ساله

7598

 ۴۹ساله

3464

 ۵ساله

7340

 ۵۰ساله

3373

 ۶ساله

7061

 ۵۱ساله

3288

 ۷ساله

6768

 ۵۲ساله

3192

 ۸ساله

6469

 ۵۳ساله

3072

 ۹ساله

6172

 ۵۴ساله

2935

 ۱۰ساله

5882

 ۵۵ساله

2807

 ۱۱ساله

5606

 ۵۶ساله

2686

 ۱۲ساله

5356

 ۵۷ساله

2550

 ۱۳ساله

5140

 ۵۸ساله

2390

 ۱۴ساله

4963

 ۵۹ساله
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سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

 ۱۵ساله

4812

 ۶۰ساله

2049

 ۱۶ساله

4676

 ۶۱ساله

1880

 ۱۷ساله

4650

 ۶۲ساله

1726

 ۱۸ساله

4773

 ۶۳ساله

1600

 ۱۹ساله

5001

 ۶۴ساله

1492

 ۲۰ساله

5235

 ۶۵ساله

1385

 ۲۱ساله

5478

 ۶۶ساله

1282

 ۲۲ساله

5754

 ۶۷ساله

1185

 ۲۳ساله

6060

 ۶۸ساله

1094

 ۲۴ساله

6374

 ۶۹ساله

1008

 ۲۵ساله

6683

 ۷۰ساله

929

 ۲۶ساله

6100

 ۷۱ساله

856

 ۲۷ساله

7212

 ۷۲ساله

784

 ۲۸ساله

7281

 ۷۳ساله

710

 ۲۹ساله

7243

 ۷۴ساله

636

 ۳۰ساله

7196

 ۷۵ساله

567

 ۳۱ساله

7130

 ۷۶ساله

500

 ۳۲ساله

7011

 ۷۷ساله

447

 ۳۳ساله

6834

 ۷۸ساله

415

 ۳۴ساله

6617

 ۷۹ساله

397

 ۳۵ساله

6376

 ۸۰ساله

376

 ۳۶ساله

6105

 ۸۱ساله

378

 ۳۷ساله

5861

 ۸۲ساله

334
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سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

سنین منفرد

جمعیت سنین منفرد

 ۳۸ساله

5671

 ۸۳ساله

310

 ۳۹ساله

5513

 ۸۴ساله

282

 ۴۰ساله

5341

 ۸۵ساله

249

 ۴۱ساله

5173

 ۸۶ساله

208

 ۴۲ساله

4973

 ۸۷ساله

156

 ۴۳ساله

4723

 ۸۸ساله

94

 ۴۴ساله

4445

 ۸۹ساله

17
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منابع:

 اری اگا ،ادوارد )1378( ،روشهای تحلیل جمعیت ،مترجم :فاروق امین مظفری ،تبریز ،انتشاراتاحرار.
 اســکافی ،مریــم ،رحمانــی ،محمــود ،صبــاغ مقــدم ،ســیما )1384( ،مقایســه شــاخصهای ویپــل و مایرزدر سرشــماری  1365و  1375در بیــن اســتانهای کشــور ،ســومین همایــش انجمــن جمعیتشناســی
ایــران ،تهــران.
 دفتــر جمعیــت ســازمان ملــل متحــد )1375( ،روشهــای ارزیابــی کیفیــت آمارهــای اساســی مربــوطبــه برآوردهــای جمعیتــی ،ترجمــه :کریــم منصورفــر ،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.
 خســروی ،اردشــیر ،قائمــی ،ذبیــح الــه ،علــی زاده ،مرجــان ،مقــدور ،فاطمــه ،فهیــم ،فــروزان ،گرامــی،مســعود ،محــزون ،علیاکبــر ،ترانیــان ،زهــره )1389( ،ارزیابــی ســریع نظــام ثبــت وقایــع حیاتــی و
نظــام آمــار حیاتــی (تولــد و مــرگ) ایــران بــر اســاس مــدل پیشــنهادی ســازمان جهانــی بهداشــت.
 زنجانی ،حبیب اله )1376( ،تحلیل جمعیتشناختی ،تهران ،انتشارات سمت. ســرائی ،حســن )1382( ،روشهــای مقدماتــی تحلیــل توزیــع و ترکیــب جمعیــت ،انتشــارات دانشــگاهعالمــه طباطبایی.
 ســرینی واســان ،کــی )1384 ( ،فنــون اساســی تحلیــل و کاربــرد جمعیتشناســی ،مترجــم :محمــدامیــن کنعانــی ،انتشــارات دانشــگاه گیــان.
 صدوقــی ،زینــب ،تیمــوری ،علیرضــا ،پژهــان ،علــی )1399( ،بررســی دقــت دادههــای جمعیتــیدورههــای سرشــماری ســالهای  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۵در کشــور ایــران و اســتان ایــام بــه روشهــای
 Whippleو  ،Myersتحقیقــات نظــام ســامت.۴۵-۳۸: )۱( ۱۶ ;۱۳۹۹ ،
 ضرغامــی ،حســین )1389( ،ارزیابــی سرشــماری ســال  1385کل کشــور در مناطــق شــهری وجمعیــت ،شــماره71 - 72
روســتایی بــه تفکیــک جنســیت ،فصلنامــه
ّ

 عباســی ،داوود )1397( ،ارزیابــی گــزارش ســن و جنــس در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن .۱۳۹۵فصلنامــه جمعیــت ۱۰۱( ۲۴ ;۱۳۹۷ .و .۲۰-۳:)۱۰۲
 علــی حســینی ،جمیلــه ،کــرد زنگنــه ،جعفــر ،مطیــع حقشــناس ،نــادر )1384( ،تصحیــح وتســطیح گــزارش ســن و جنــس در گروههــای ســنی  5ســاله در چهــار اســتان منتخــب کشــور طــی
ســالهای  1365-75بــا اســتفاده از روش پیشــنهادی ســازمان ملــل متحــد ،ســومین همایــش انجمــن
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جمعیتشناســی ایــران ،تهــران
 میرزایــی ،محمــد )1381( ،گفتــاری در بــاب جمعیتشناســی کاربــردی ،تهــران ،انتشــارات دانشــگاهتهر ا ن .
 نوراللهــی ،طــه ،ربیعــی ،فاطمــه ( )1385ارزیابــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن بــا اســتفادهاز روشهــای جمعیتشــناختی ،پیــک نــور ،تابســتان  ،1384شــماره .10
 ویکــس ،جــان )1994( ،جمعیــت مقدمــهای بــر مفاهیــم و موضوعــات ،مترجــم :الهــه میرزایــی،موسســه مطالعــات و مدیریــت جامــع تخصصــی جمعیــت کشــور ،تهــران.
- Poston DL. Age and Sex, (2006) In: Poston DL, Micklin M, Editors. Handbook of
Population. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media. p. 19- 51.
- Shryock, H. S, Siegel, J. S and Associates, (1976) The methods and
a. materials of demography, condensed ed. by Edward G. Stockwell, New
b.York:Academic.
- Jacob S. Siegel, David A. Swanson, (2004) The Methods and Materials of
Demography, Second Edition, Elsevier Academic Press, United States of America.
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پژوهشی

مطالعه زمینهها و بسترهای کاهش نرخ باروری :پژوهشیکیفی

غالمرضا تاجبخش

1

چکیده:
کاهــش نــرخ بــاروری و موضــوع ســالمند شــدن جمعیــت محققــان و اندیشــمندان را مجــاب نمــوده تــا بــه کنــکاش
علمــی و دقیــق ایــن مســئله اجتماعــی بپردازنــد .بــر ایــن مبنــا ،هــدف پژوهــش حاضــر مطالعــه زمینههــا و بســترهای
کاهــش نــرخ بــاروری از منظــر زنــان متأهــل و بــا تحصیــات دانشــگاهی شــهر شــیراز کــه بیــش از یــک ســال از
ازدواج آنــان گذشــته بــود میباشــد .رویکــرد پژوهــش مقالــه حاضــر ،کیفــی اســت .بــه ایــن منظــور بــا  19زن
متأهــل ســاکن شــهر شــیراز کــه بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد و اســتراتژی گلولهبرفــی انتخــابشــده بودنــد،
مصاحبههــای عمیــق و نیمهســاختاریافته انجــام شــد .بــرای تجزيــه و تحليــل دادههــا از تحلیــل مضمــون بــرای
تفســیر تجــارب مصاحبهشــوندگان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،کــه در نهایــت  10مضمــون اصلــی کشــف و اســتخراج
گردیــد .بازاندیشــی فرصتهــای فردگرایانــه ،فقــدان اثــر بخشــی وکارآمــدی سیاس ـتهای جمعیتــی ،تــرس از بیمــاری
کرونــا ،فرســایش ســرمایه اجتماعــی درون خانوادگــی ،ســبک نویــن زندگــی و ایدئولوژیهــا و ارزشهــای نوظهــور ،کــم
رنــگ شــدن ابعــاد نگرشــی و عملــی ارزشهــای دینــی ،نابســامانی و شــوکهای اقتصــادی ،بزرگپنــداری دافعههــای
فرزنــدآوری ،محدودیتهــای پذیرفتــه شــده اجتماعــی و تحــوالت خانــواده.
واژگانکلیدی :خانواده ،فرزندآوری ،زنان ،کیفی ،شیراز

 -1دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی
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مقدمه:

از جمعیــت بــه عنــوان مؤلفــه اقتــدار و از عناصــر اصلــی توســعه و پیشــرفت جوامــع یــاد میشــود از
ایــن رو در برنامهریزیهــای توســعه جوامــع ناگزیــر بایــد جمعیــت و تغییــرات آن را همــواره مــد نظــر
قــرار داد .بــا بســط و گســترش فرآيندهــاي مدرنيتــه و نوگرايــي ،تغييــرات و دگرگونيهــاي اساســي در
حوزههــای مختلــف زندگــی منجملــه الگوهــاي خانوادگــي و ارزشهــاي خانــواده پدیــد آمــده اســت و
نهــاد خانــواده را بيــش از هــر نهــاد و ســاختاري دیگــر ،دچــار تغييــر و دگرگونــي نمــوده اســت .یکــی
از تغییــرات ملمــوس ،تغييــر در رفتــار بــاروری اســت .بــاروری مهمتریــن عامــل تغییــر ســاختار ســنی
جمعیــت بــه شــمار مــیرود و یکــی از بــا اهمیتتریــن شــاخصهای جمعیتــی اســت کــه تاثیــرات
شــگرفی در دگرگونــی کمــیو کیفــی جمعیــت جوامــع ایفــامیکنــد .رونــد کاهنــده مســتمر بــاروری
متأثــر از عوامــل بيرونــي و درونــي ،موجــب کاهــش موالیــد و در نتیجــه کاهــش تعــداد جمعیــت در
گروههــای ســنی پاییــن هــرم ســنی میشــود و بــا تغییــر و دگرگونــی در شــکل آن ،بــه صــورت هــرم
ســنی جمعیــت هــای ســالخورده در میآیــد.
ایــران بــه مــوازات دیگــر کشــورهای جهــان ،تغییــرات جمعیتــی گســتردهای را تجربــه نمــوده
اســت  .میــزان کلــی بــاروری در بــازه  2015-2020در کشــورهای همســایه ایــران نشــان میدهــد
در افغانســتان ( 4/56رتبــه  23جهــان)؛ عــراق( 3/68 ،رتبــه  46جهــان)؛ پاکســتان( 3/55 ،رتبــه 53
جهــان)؛ ترکیــه  2/08و ایــران ( 2/01رتبــه  119جهــان) فرزنــد بــه ازاء هــر زن در ســن بــاروری (-49
 15ســال) وجــود دارد (ســالنامه آمــاری ثبــت احــوال  .)35 :1398 ،طــی چهــار دهــه گذشــته بــاروری
در کشــور  رونــد بســیار کاهشــی داشــته و دادههــا حاکــی از کاهــش بــاروری طــی ســالهای  ۱۳۶۵بــه
بعــد اســت .در ســال هــای  1365-1375نــرخ بــاروری از  6/5فرزنــد بــه  2/5فرزنــد رســید .در ســال
 1385-1395رونــد نزولــی ادامــه پیــدا نمــود و بــه  1/24فرزنــد رســید و در ســال  1400بــه زیــر 1
درصــد رســیده اســت و بــا ایــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ موالیــد در کشــور ،واضــح و روشــن اســت
کــه زیــر ســطح جانشــینی ( ) 2/1قــرار داریــم .ایــن بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر دو نفــر بزرگســال،
کمتــر از دو کــودک متولــد میشــود و در نتیجــه تعــداد موالیــد بــرای ثابــت نگــه داشــتن میــزان
جمعیــت کفایــت نمیکنــد .مقــام معظــم رهبــری در جمــع مــردم خراسانشــمالی بــه صراحــت از
سیاســتهای کنتــرل جمعیــت انتقــاد مینمایــد و میفرمایــد:
((یکــی از خطاهایــی کــه کردیــم و بنــده هــم در آن ســهیمم ،مســئله تحدیــد

مطالعه زمینه ها و بسرتهای کاهش نرخ ابروری :پژوهیش کییف

71

نســل اســت کــه  اجــرای آن در مقطعــی از زمــان خــوب بــود ولــی بایــد از اواســط
دهــه  70بــه ایــن طــرف متوقــف میشــد؛ ایــن را متوقــف نکردیــم؛ ایــن اشــتباه
بــود ،مســئولین کشــور در ایــن اشــتباه ســهیمند ،خــود بنــده حقیــر هــم در ایــن
اشــتباه ســهیمم .ایــن را خــدای متعــال و تاریــخ بایــد بــر مــا ببخشــد .نســل
جــوان را بایــد حفــظ کــرد» .بــا ایــن رونــد کنونــی کشــور پیــر خواهــد شــد
(بیانــات رهبــری در دیــدار بــا مــردم اســتان خراســان شــمالی.))1391/07/19 ،
از ایــن رو موضــوع کاهــش زاد و ولــد و بــاروری زیــر ســطح جانشــینی ،نگرانــی مدیــران و مســئوالن
نظــام را بــه همــراه داشــت و در بنــد  1سیاســتهای کلــی ابالغــی جمعیــت توســط مقــام معظــم
رهبــری (اردیبهشــت مــاه  )1393مســئله ارتقــاي پويايــي ،بالندگــي و جوانــي جمعيــت بــا افزايــش
نــرخ بــاروري بــه بيــش از ســطح جانشــيني و در بنــد دوم ايــن سياسـتهاي ابالغــي كــه شــامل رفــع
موانــع ازدواج ،تســهيل و ترويــج تشــكيل خانــواده و افزايــش فرزنــد ،كاهــش ســن ازدواج و حمايــت از
زوجهــاي جــوان و توانمندســازي آنــان در تأميــن هزينههــاي زندگــي و تربيــت نســل صالــح و كارآمــد
اســت تأکیــد ویــژه شــد.
تجربــه گــذار بــاروری در ایــران بیانگــر آن اســت کــه عواملــی همچــون اتخــاذ سیاســتهای دولــت
در زمینــه کنتــرل موالیــد (از ســال  1346تــا  1357و از  1368بــه بعــد) ،تغییــر معیشــیت و ســاختار
اشــتغال (گــذار از اشــتغال کشــاورزی محــور بــه صنعــت و خدمــات محــور) ،گــذار جامعــه از حالــت
ســنتی بــه ســمت مــدرن شــدن ،افزایــش ســطح ســواد و تحصیــات زنــان ،گســترش شهرنشــینی،
ارتقــاء خدمــات در حــوزه بهداشــت و درمــان  و در نتیجــه کاهــش مــرگ و میــر و افزایــش امیــد بــه
زندگــی ،افزایــش آگاهیهــای اجتماعــی ،دسترســی بیشــتر بــه امکانــات و خدمــات زیربنایــی ،افزایــش
هزینــه فرزنــدان ،شــوکهای اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج در کاهــش بــاروری تأثیــر بــه ســزایی
داشــتهاند .افزایــش ســن ازدواج بــه ویــژه در نــزد زنــان را میتــوان ترجمانــی از  رونــد کاهشــی
بــاروری دانســت؛ زیــرا موجــب کوتــاه شــدن دوران بــاروری و در نتیجــه کاهــش موالیــد میشــود.
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جدول  -1تعداد واقعۀ والدت در کشور
سال

مجموع والدت در کشور

پسر

دختر

1394

1,570,219

806,456

763763

1395

1,528,003

786,096

741,907

1396

1,487,861

766,108

721,753

1397

1,366,491

704,012

662,479

1398

1,196,135

616,493

579,642

1399

1,090,485

557,996

532,479

                      منبع :سایت سازمان ثبت احوال1400 ،

بررســی آمارهــای زاد و ولــد در کشــور در فاصلــه ســالهای  1394تــا  1399نشــان از کاهــش آنهــا
دارد .بــر اســاس اطالعــات ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،تعــداد کل موالیــد ثبــت شــده بــا شــیب
مالیــم تــا  1397و شــیب تندتــر تــا ســال  1399مواجهــه شــده اســت .بــه گونـهای کــه  در ســال ۹۶
بــا کاهــش  ۲.۶درصــدی ،در ســال  ۹۷بــا کاهــش  ۸درصــدی ،در ســال  ۹۸بــا کاهــش  ۱۲درصــدی و
در ســال  ۹۹بــا کاهــش  ۶.۸درصــدی در قیــاس بــا همیــن آمــار در ســال پیشــین خــود مواجــه بــوده
اســت .میــزان کاهــش آمــار والدتهــای ثبــت شــده طــی ســال  ۹۹در قیــاس بــا پنــج ســال قبــل یعنــی
ســال  ،۹4معــادل  30درصــد از بچههــای بــه دنیــا آمــده طــی ایــن مــدت ،یعنــی معــادل  480هــزار
والدت ،کاهــش یافتــه اســت (ســالنامه آمــاری ســازمان ثبــت احــوال.)121 :1399 ،
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جدول  -2تعداد واقعۀ والدت در کشور به تفکیک استان در سال 1398
جمع

مرد

زن

1,196,135

616,493

579,642

آذربايجان شرقي

53,342

27,738

25,604

آذربايجان غربي

55,018

28,446

26,572

استان

                              

اردبيل

19,163

9,976

9,187

اصفهان

61,021

31,270

29,751

البرز

29,181

15,124

14,057

ايالم

8,566

4,408

4,158

بوشهر

16,355

8,542

7,813

تهران

156,558

80,659

75,899

چهارمحال وبختياري

16,293

8,489

7,804

خراسان جنوبي

15,461

7,892

7,569

خراسان رضوي

116,007

59,689

56,318

خراسان شمالي

15,154

7,913

7,241

خوزستان

97,132

49,906

47,226

زنجان

16,332

8,364

7,968

سمنان

8,027

4,061

3,966

سيستان وبلوچستان

87,331

44,794

42,537

فارس

65,358

33,797

31,561

قزوين

16,028

8,291

7,737

قم

20,018

10,196

9,822

كردستان

23,962

12,314

11,648

كرمان

49,190

25,172

24,018

كرمانشاه

26,566

13,945

12,621

كهگيلويه وبويراحمد

12,040

6,172

5,868

گلستان

32,941

16,849

16,092

گيالن

22,815

11,741

11,074

لرستان

28,305

14,871

13,434

مازندران

33,902

17,469

16,433

مركزي

15,341

7,891

7,450

هرمزگان

34,714

17,918

16,796

همدان

24,837

12,917

11,920

    منبع :سایت سازمان ثبت احوال1398 ،
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پیشبینیهــای ســازمان ملــل در خصــوص جمعیــت ایــران بیانگــر آن اســت کــه در هــر ســه ســناریو
(حدپاییــن ،حدمتوســط و حــد بــاالی رشــد جمعیتــی) تــا ســال  ۱۴۲۰ســطح بــاروری ایــران بــه ســطح
جانشــینی افزایــش نخواهــد یافــت و پیشبینــی تعــداد و نــرخ رشــد جمعیــت ایــران (هــزار نفــر) در
هــر ســه ســناریو رونــد کاهنــده خواهــد بــود.
جدول  -3پیشبینی تعداد و نرخ رشد جمعیت بر اساس سه سناریوی سازمان ملل

منبع :چشمانداز جمعیت جهان (بازنگری)2017

https://population.un.org/wpp

در صــورت ادامــه رونــد کنونــی کاهــش بــاروری ،بــر اســاس ســناریوی حــد پاییــن ،جمعیــت ایــران
تــا ســال  ۱۴۳۰بــه حــدود  ۸۲میلیــون نفــر ،در ســال  ۱۴۳۹بــه حــدود  ۷۷میلیــون نفــر و تــا ســال
 ۱۴80بــه حــدود  ۴۲میلیــون نفــر کاهــش خواهــد یافــت .همچنیــن در صــورت تحقــق ســناریوی حــد
متوســط ،جمعیــت ایــران تــا ســال  ۱۴۳۰بــه حــدود  ۹۳میلیــون نفــر ،ســپس تــا ســال  ۱۴۷۹بــه
حــدود  ۷۲میلیــون نفــر کاهــش خواهــد یافــت.
براســاس آیندهپژوهــی ســازمان ملــل در ســال  ،۲۰۱۷در ســناریوی حــد پاییــن در ســال  ۱۴۰۹نــرخ
رشــد جمعیــت ایــران بــه حــدود صفــر میرســد و بــر مبنــای ســناریوی حــد متوســط در ســال ۱۴۲۹
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نــرخ رشــد جمعیــت ایــران منفــی میشــود .بــر ایــن اســاس نگرانــی انفجــار ســالمندی در دهههــای
آتــی جایگزیــن نگرانــی انفجــار جمعیــت در دهــه  شــصت خواهــد شــد .ســالمندی جمعیــت ســه
مرحلــه دارد .مرحلــه اول مرحلــه ســالمند شــدن اســت؛ یعنــی مرحلــه ای کــه یــک جامعــه بــه ســوی
ســالمند شــدن پیــش م ـیرود .در ایــن مرحلــه  7تــا  14درصــد از جمعیــت جامعــه در ســنین بــاالی
شــصت ســال قــرار میگیرنــد .در مرحلــه دوم ،دیگــر جامعــه ســالمند شــده اســت کــه بیــن  14تــا 21
درصــد جمعیــت جامعــه در ســنین بــاالی شــصت ســال قــرار مــی گیرنــد .مرحلــه ســوم مرحلـهی فــوق
ســالمندی اســت کــه بیــش از  21درصــد از جمعیــت در ســنین بــاالی شــصت ســال قــرار دارنــد .در
حــال حاضــر ایــران ســومین کشــور جهــان اســت کــه بــه ســرعت بــه ســوی ســالمندی پیــش مـیرود
(عباســی ولــدی.)32 :1393 ،
جمعیــت جوانــان و افــراد در ســنین کار کشــور (جمعیــت تولیــد کننــده بیــن ســنین  15تــا  64ســال
حــدود  70درصــد) ،بصــورت چشــمگیری بیشــتر از ســالمندان ،کــودکان و نوجوانــان (جمعیــت مصــرف
کننــده یــا ســربار حــدود  30درصــد) میباشــد و ایــن بیانگــر آن اســت کــه  ایــران در حــال حاضــر در
پنجــره جمعیتــی قــرار دارد کــه بــه عنــوان یــک فرصــت طالیــی محســوب میشــود؛ ایــران از ســال
 1385چنیــن وضعیتــی را داراســت و طبــق نظــر جمعیتشناســان تــا ســال  1425یعنــی بــه مــدت
 40ســال ایــن پنجــره بــه روی کشــور بــاز خواهــد مانــد .بنابرایــن ضــرورت دارد بــه همــه مســائل
مربوطــه ایــن حــوزه توجــه شــود و منابــع الزم در ایــن بــاره اختصــاص یابــد .بــر ایــن مبنــا  نگاهــی
علمــی بــه روندهــا و پیشبینیهــا میتوانــد در آســتانه قــرن  1400زمینــهای بــرای بازاندیشــی
نقــش و مســئولیت خانوادههــا ،نهادهــا و ســازمانهای مختلــف در موضــوع جمعیــت و لــزوم ایجــاد
نگاهــی واقعگرایانــه بــرای هدفگذاریهــای میانمــدت و بلندمــدت فراهــم آورد تــا بتــوان ایــن
دوره طالیــی را بــا دســتاوردی  مطلوبــی ســپری نمــود .بــا توجــه بــه نــکات ذکــر شــده مســئله محــوری
در پژوهــش حاضــر آن اســت کــه  بســترها و زمینههــای گرایــش بــه کاهــش فرزنــدآوری کدامنــد؟
زنــان متأهــل چــه تجــارب و تفاســیری از ایــن موضــوع دارنــد؟
در رابطــه بــا تببیــن میــزان بــاروری و عوامــل موثــر بــر آن نظریاتــی بیــان شــده اســت کــه ،بــه اختصــار
بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
آرســن دمــون فيلســوف فرانســوي از مقتدمتريــن انديشــمندان در زمينــه تئــوري ارتقــاء اجتماعــي
(تئــوري شــعور اجتماعــي) بــر ایــن اعتقــاد اســت كــه داشــتن فرزنــد كمتــر يــا بيشــتر ارتبــاط نزديكــي
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بــا منزلــت اجتماعــي والديــن دارد .بــه عبــارت ديگــر اگــر در جامعـهاي بــا داشــتن فرزنــد بيشــتر امــكان
ارتقــاء منزلــت اجتماعــي و ترقــي در ردههــاي اجتماعــي بيشــتر باشــد ،خانوادههــا ترجيــح ميدهنــد
كــه تعــداد فرزنــدان بيشــتري داشــته باشــند (حســيني .)56-55 :1386 ،فــرض اصلــی تئــوري اشــاعه

ايــن اســت كــه كنتــرل بــاروري در ارتبــاط مســتقيم بــا نگــرش افــرادي قــرار دارد كــه اوالً مفهــوم

واژه بعــد خانــوار و انــواع وســايل پيشــگيري از بــاروري را شــناخته و ثانی ـاً از آن وســايل هــم اســتفاده
ميكننــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن نظریــه بــر نظامهــاي نگرشــی و ارزشــی در تبییــن تفاوتهــا و تغییــرات
بــاروري و بعــد مطلــوب خانــواده تأکیــد میکنــد.
تغييــر در نظــام ارزشــهاي اجتماعــي و تغييــر در نگــرش افــراد جامعـه ،پيرامــون مســائلي نظيــر توليــد
مثــل ،تنظيــم خانــواده و ســقط جنيــن و مكانيزمــي را كــه ايــن تغييــرات در آن شــكل ميگيــرد
ميتــوان مركــز ثقــل ايــن ديــدگاه دانســت.
از جملــه تئوريهــاي اقتصــادي ،ميتــوان بــه تئــوري ريچــارد اســترلين ،از برجســتهترين نظريــه پــردازان
بــاروري اشــاره نمــود كــه نظريــه خــود را بــا اســتفاده از تئوريهايــي كــه در صــدد تبييــن اقتصــادي
بــاروري هســتند ،بيــان ميكنــد .ايــن تئــوري بــه تئــوري «عرضــه و تقاضــا» و هزينههــاي تنظيــم  
شــهرت يافتــه اسـت.
نظریــه هــاری لیبنشــتاین ،بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه فوائــد و هزینههــای فرزنــدان عواملــی
هســتند کــه بــر تصمیمگیــری والدیــن در مــورد تعــداد فرزنــدان تأثیــر مــی گــذارد .والدیــن بــه
ارزیابــی هزینههــا و مخــارج ناشــی از فرزنــدان میپردازنــد .چنانچــه منافــع داشــتن فرزنــد بیــش
از هزینههــا یــا مخــارج او باشــد ،نگــرش والدیــن مثبــت خواهــد بــود و تصمیــم بــه داشــتن فرزنــد
خواهنــد گرفــت (رابینســون.)82: 1997 ،1
بـــر اساس ایـــن نظریه ،رضایـــت از زندگـی و تعداد مطلـــوب فرزنـدان ،عامـل اصلـــی در بـاروری زنـان
تلقـــی میگـــردد .گــری بکــر در تئــوری خــود بــر ایــن بــاور اســت کــه رفتــار بــاروری ،نتیجــه انتخــاب
خانــواده اســت .در ایــن تئــوری فرزنــدان بــه عنــوان کاالی مصرفــی بــا دوام در نظــر گرفتــه میشــوند
کــه طــی زمــان منفعــت دارنــد و تقاضــا بــرای آنهــا هماننــد تقاضــا بــرای کاالهــای مصرفــی بــادوام،
تحــت تأثیــر عواملــی چــون :تعــداد فرزندانــی کــه میتواننــد زنــده بماننــد ،هزینههــای رشــد و
تربیــت آنهــا ،هزینههــای فرصتهــای از دســت رفتــه و ســطح درآمــد خانــواده قــرار خواهــد گرفــت
1- Robinson
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(بهنــد و کانیتــکار 1994 ،1بــه نقــل از حســینی .)1386 ،صاحبنظــران اندیشــه نوســاز بــر ایــن
باورنــد کــه نوســازی محیــط ،نوعــی شــیوه زندگــی و فکــری بــه وجــود م ـیآورد کــه سرنوش ـتگرایی
و خانوادهگرایــی را تضعیــف کــرده و آیندهنگــری و آمــال و آرزوی رســیدن بــه زندگــی مرفــه را در
انســان تقویــت میکنــد ».فاوســت 2معتقــد اســت کــه نوســازی محیــط (در اثــر تحصیــات ،وســایل
ارتبــاط جمعــی و  )...موجــب نوســاختن گرایشهــا و ارزشهــای فــرد شــده و رفتــار و شــیوه زندگــی وی
را تغییــر میدهــد .در نتیجــه« ،خانوادهگرایــی» تضعیــف گشــته و میــل بــه زندگــی مرفهتــر ،حفــظ
ســامت جســمانی و روانــی افزایــش مییابــد .از ایــن رو نــزد چنیــن والدینــی بــه دلیــل فشــارهای
مــادی ،روانــی و جســمانی کــه فرزنــد در زندگــی ایجــاد مینمایــد ،ارزش فرزنــد کاهــش مییابــد»
(محمودیــان و پوررحیــم .)93 :1381 ،بــر اســاس تئوريهــاي آموزشــی بــا افزايــش ســطوح تحصيــات
زنــان و  باالرفتــن ســن ازدواج آنــان و نیــز افزایــش مطالبــات و انتظاراتشــان ،در نتیجــه ایــن امــر بــه
ميزانهــاي پايينتــر بــاروري منجــر ميشــود .زیــرا تحصيــات بــا نگرشهــاي مثبتتــر نســبت بــه
كنتــرل مواليــد و آگاهــي بيشــتر از جلوگيــري از حاملگــي رابطــه مثبــت و معنــادار دارد .هاشــورن  ،
اظهــار م ـيدارد كــه در تمامــي جوامــع آگاهــي از كنتــرل مواليــد بــا ســابقه يــا اقامــت شهرنشــيني،
تحصيــات باالتــر از حــد متوسـط ،و درآمــد بيشــتر از حــد متوســط ارتبــاط مســتقيم دارد .تحصيــات
همچنيــن بــر متغيرهــاي تبيينــي ديگــر نظيــر نگرشهــا نســبت بــه انــدازه خانــواده ،هزينههــا و
منافــع فرزنــدان تاثيــر قابــل توجهــي دارد.
كالــدول ،در خصــوص اهمیــت تحصیــات در بــاروری بــر ایــن بــاور اســت كــه تحصيــات باعــث تغییــر
نگــرش ارزشــی افــراد شــده و بدلیــل عوامــل ذیــل ،بــاروري را بــه شــدت  تحــت تاثيــر خــود قــرار
ميدهــد.
• كاهش منافع ناشي از كار فرزندان
• افزايش هزينههاي فرزندان
• افزايش اهميت ماهيت سرمايه اي فرزندان
• تسريع تغيير فرهنگي
• تبليغ ارزشهاي طبقه متوسط غربي.
متخصصــان اقتصــاد خــود بــه ايــن نكتــه اشــاره ميكننــد كــه والديــن بــا تحصيــات بيشــتر بــه دنبــال
1- Behende and kanitkar
2- Fawcett
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فرزنــدان شايســتهتري هســتند و اينكــه اگــر يــك مــادر داراي ســطح تحصيــات خــوب ،نيــروي كار
را تــرك كن ـد ،هزينههــاي مربــوط بــه فرصــت از دســت رفتــه باالتــر خواهــد بــود (لــوكاس و مي ـر،
. )114-115 ،1381
یافتههــای پژوهــش رســتگار خالــد و مقدمــی( )1397نشــان میدهــد کــه فرزنــدان هزینههــای
احساســی ،محدودیــت ،زحمــات جســمانی و هزینههــای خانوادگــی زیــادی بــرای والدیــن ایجــاد
میکننــد .نتایــج پژوهــش صادقــی( )1395بــا عنــوان تحلیــل بســترهای اجتماعــی فرهنگــی کاهــش
بــاروری در ایــران ،بیانگــر آن اســت کــه تعامــل مجموع ـهای از نیروهــای ســاختی-نهادی ،معنایــی و
فرهنگــی منجــر بــه شــکلگیری بــاروری زیــر ســطح جانشــینی در ایــران شــده اســت .عباســی شــوازی
و خانــی( )1394در پژوهــش خــود بــا عنــوان ناامنــی اقتصــادی و بــاروری نشــان دادنــد کــه بــا وجــود
نقــش تعدیــل کننــده متغیرهــای تحصیــات و فاصلــه بیــن واقعیــات و انتظــارات اقتصــادی و ســن
زنــان ،تاثیــر معنــی دار ناامنــی اقتصــادی بــر بــاروری همچنــان پایــدار بــوده اســت.
یافتههــای محموديــان و نوبخــت ( )1394بــا عنــوان تأثيــر مذهــب را در بــاروري زنــان بيــن زنــان
شــيعه و سـ ّني در شــهر گلــه دار اســتان فــارس ،نشــان داد كــه زنــان سـ ّني مذهــب بــاروري باالتــري

دارنــد كــه بــا كنتــرل متغيرهــای ســن ،فاصلــة ســني ايــده آل فرزنــدان ،تعــداد ايــده آل فرزنــد،
اســتقالل زنــان ،پايبنــدي مذهبــي ،احســاس عــدم تحــرك اجتماعــي ،ســن ازدواج ،وضعيــت اقتصــادي،
ســن فرزنــدان ،اســتفاده از وســايل جلوگيــري از بــارداری از تفــاوت بــاروري بيــن زنــان شــيعه و سـ ّني

كاســته شــده ،امــا ايــن تفــاوت معنــادار باقــي میمانــد .عنایــت و همــکاران ( )1392در پژوهــش خــود
بــه جهانــی شــدن فرهنگــی ،فنآوریهــای نویــن ارتباطــی نظیــر ماهــواره و اینترنــت بعنــوان عواملــی

کــه باعــث تغییــر نگــرش بــه فرزنــدآوری شــده اســت ،اشــاره مینماینــد .یافتههــای پژوهــش ارســال
و گلدســتین ( )2010نشــان داد کــه ناامنــی اقتصــادی بــه عنــوان یــک عامــل بالقــوه موثــر در رونــد
کاهشــی بــاروری تاثیــر فــراوان دارد .یافتــه هــای پژوهــش هــي فــورد و مــورگان ( )2008نشــان دادنــد
كــه نــرخ بــاروري واقعــي و تمايــل بــه فرزنــددار شــدن در زنانــي كــه معتقــد بــه اهمیــت بســیار مهــم
ديــن در زندگــي روزمــره هســتند ،باالتــر از كســاني اسـتكه چنیــن اعتقــادی ندارنــد يــا اهميــت كمــي
بــرای آن قائــل هســتند
یافتههــای پژوهــش اتــوه ( )2008 بــا عنــوان تغییــرات خانوادگــی در زمینـه بــاروری پاییــن در کشــور
ژاپــن ،نشــان داد کــه نرخهــای پاییــن بــاروری در ایــن کشــور بــه برخــی از تغییــرات و تحــوالت
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حــوزه خانــواده مرتبــط اســت ،وی بــه تغییــرات مهمــی نظیــر کاهــش نقشهــای ســنتی خانوادگــی
بواســطه تحصیــات زنــان و فرصتهــای شــغلی ایجــاد شــده میپــردازد .ادســیرا ( )2004بــا اســتفاده
از دادههــای پیمایــش  1985و  1999درجامعـه اســپانیا نشــان داد کــه  در ســال  1985انــدازه خانــواده

در بیــن مشــارکتکنندگان مذهــب کاتولیــک و غیرکاتولیــک تقریبــاً یکســان و برابــر بــوده ،امــا
در ســالهای بعــد نــرخ بــاروری در میــان اشــخاصی کــه در برنامههــای مذهبــی کلیســا حضــور
نمییافتنــد ،بــه طــور معنــاداری کاهــش یافتــه اســت.
جمعبنــدی و نتیجهگیــری از پیشــینههای ذکــر شــده در مقالــه حاضــر حکایــت از فقــدان پژوهشــی
مســتقل و مســتقیم مرتبــط بــا اهــداف ،روش و ســاختار ایــن تحقیــق در وضعیــت پاندمــی کرونــا دارد.
در نتیجــه اهمیــت ایــن پژوهــش در آن اســت کــه بــا رویکــرد کیفــی و بطــور ویــژه بــه ایــن موضــوع
مهــم در میــدان وســیع تحقیــق میپــردازد.
روششناسی
هــدف ایــن مطالعــه فهــم بســترهای کاهــش نــرخ فرزنــدآوری میباشــد .بــرای انجــام ایــن پژوهــش از

روش پدیدارشناســی تأویلــی اســتفاده شــد .رویکــرد پدیدارشناســی دارای دو نحلــه اصلی پدیدارشناســی
توصیفــی(آرای هوســرل) و پدیــدار شناســی تأویلــی(آرای هایدگــر) میباشــد .ایــن پژوهــش نیــز مبتنــی
بــر پدیدارشناســی تأویلــی تــاش دارد تــا زمینــه و بســترهای کاهــش نــرخ بــاروری را بــر اســاس
تجــارب مصاحبــه شــوندگان تحقیــق بررســی نمایــد .در ایــن روش پژوهشــگر عالقمنــد بــه جمــع آوری
اطالعــات و فهــم معنــای دقیــق پدیــده از نــگاه افــرادی اســت کــه آن پدیــده را تجربــه کردهانــد .بــه
بیانــی دیگــر محقــق در ایــن پژوهــش میخواهــد بدانــد :زنــان متأهــل چــه تفســیری و چــه برداشــتی
از تجربــه فرزنــدآوری خــود دارنــد؟ مشــارکتکنندگان ایــن پژوهــش ،زنــان متاهــل ســاکن شــهر
شــیراز بودنــد .بــرای جمـعآوری دادههــا بــا  19زن متأهــل مصاحبههــای عمیــق و نیمــه ســاختاریافته
انجــام شــد و پژوهــش از جهــت داده بــه اشــباع نظــری رســید .بــرای انتخــاب مشــارکتکنندگان از
روش نمونهگیــری هدفمنــد اســتفاده شــد .از میــان اســتراتژیهای مختلــف نمونهگیــری هدفمنــد،
نمونهگیــری گلولهبرفــی یــا زنجیــرهای بــه کار گرفتــه شــد .مصاحبههــا بهطــور میانگیــن بیــن 30
دقیقــه تــا 2ســاعت زمــان بــرد .بــرای تجزيــه و تحليــل دادههــا از تحلیــل مضمــون بــه عنــوان روش
پژوهــش بــرای تفســیر تجربــه مصاحبــه شــوندگان در مــورد عنــوان پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
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گرفــت .مراحــل تحلیــل مضمــون شــش مرحلــه میباشــد کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از نزدیــک شــدن
بــه دادههــا ،تولیــد کدهــای اولیــه ،بررســی و جســتجوی مضامیــن ،مــرور و بازبینــی مضامیــن ،تعریــف
و نــام گــذاری مضامیــن و تهیــه گــزارش.
بــراي اعتبارپذیــری یافتههــا ،ارتبــاط نزدیــک و تــوام بــا اعتمــاد بــا مشــارکتکنندگان ایجــاد شــد.
ایــن کار در سرتاســر فراینــد گــردآوری دادههــا بــرای ارزیابــی درســتی مشــاهدات و تفاســیر پژوهشــگر،
بــه کار گرفتــه شــد .مفاهیــم برســاخته و نتایــج پژوهــش بهطــور مرتــب در فراینــد کار و بعــد از
اتمــام تحليــل دادههــا بــا مشــارکتکنندگان در میــان گذاشــته شــد .پژوهشــگران در ایــن مطالعــه بــا
مقایس ـههای مــداوم صحبتهــای مشــارکتکنندگان در کنــار توجــه بــه بازخــورد آنــان از تحليلهــا،
تــاش کردنــد بــه ســطح مناســبی از اطمینــان در پژوهــش دســت یابنــد .همچنیــن بخــش زیــادی از
مصاحبههــا (بــا رضایــت كامــل مشــارکتکنندگان) ضبــط شــد و بخــش دیگــر بــا توجــه بــه نظــر
مشــارکتکنندگان مبنــی بــر عــدم رضایــت ضبــط صــدا ،بهصــورت همزمــان در حیــن مصاحبــه
یادداشــت گردیــد.
یافتههای پژوهش
در جــدول شــماره ( )4ویژگیهــای جمعیتشــناختی مصاحبــه شــوندگان نشــان داده شــده اســت.
ارقــام جــدول بیانگــر ایــن اســت کــه زنــان متأهــل مصاحبــه شــونده بــا چــه تعــداد فرزنــد ،تــا چــه حــد
متمایــل بــه داشــتن فرزنــد دیگــری در حــال یــا آینــده هســتند .همانطــور کــه مشــخص اســت ،اکثریــت
مصاحبــه شــوندگان دارای دو فرزنــد بــوده و اکثریــت آنهــا تعــداد فرزنــدان ایــدهآل را بــرای یــک خانواده
دو فرزنــد میداننــد.
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جدول -4مشخصات زنان مشارکتکننده
شماره
مصاحبه

نام

سن

تحصیالت

مدت
ازدواج

وضعیت
شغل

تعداد
فرزندان

تعداد فرزند
ایده آل

1

حمیده

36

کارشناسی

4

شاغل

1

1

2

زهرا

30

کارشناسی ارشد

3

شاغل

1

2

3

فاطمه

37

کاردانی

9

خانه دار

2

2

4

شهال

29

کارشناسی ارشد

8

خانه دار

2

2

5

سهیال

38

دکتری

9

شاغل

2

2

6

نجمه

27

کارشناسی ارشد

3

خانه دار

0

1

7

حبیبه

24

کارشناسی

2

شاغل

1

2

8

معصومه

45

کاردانی

20

خانه دار

4

4

9

سوسن

31

کارشناسی ارشد

7

شاغل

0

1

10

سعیده

26

کاردانی

4

خانه دار

1

1

11

نازگل

33

کارشناسی

10

خانه دار

2

2

12

بشری

35

کارشناسی

11

شاغل

3

3

13

هدی

29

کارشناسی

5

شاغل

1

2

14

النا

23

کارشناسی

2

خانه دار

1

3

15

باران

31

کارشناسی

10

خانه دار

2

3

16

بهار

25

کاردانی

2

شاغل

0

1

17

پروانه

38

کارشناسی

12

خانه دار

2

2

18

فاطمه

35

دکتری

3

شاغل

1

1

19

زهرا

28

کارشناسی ارشد

7

خانه دار

2

2

پــس از بررســی و تأمــل دقیــق در متــون پیادهســازی شــده مصاحبههــا در رابطــه بــا تجــارب زیســته
و تفســیر زنــان از زمینههــا و بســترهای دخیــل در کاهــش نــرخ بــاروری آنهــا بــه  10مضمــون اصلــی
دســت یافتیــم کــه عبارتنــد از :تحــوالت خانــواده ،محدودیتهــای پذیرفتــه شــده اجتماعــی ،تــرس از
بیمــاری کرونــا ،بزرگپنــداری دافعههــای فرزنــدآوری ،بازاندیشــی فرصتهــای فردگرایانــه ،نابســامانی
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و شــوکهای اقتصــادی ،ســبک نویــن زندگــی و ایدئولوژیهــا و ارزشهــای نوظهــور ،کــم رنــگ شــدن
ابعــاد نگرشــی و عملــی ارزشهــای دینــی ،فرســایش ســرمایه اجتماعــی درون خانوادگــی و ناکارآمــدی
سیاس ـتهای جمعیتــی؛ کــه هــر کــدام از ایــن مضامیــن اصلــی نیــز دارای مضامیــن فرعــی هســتند؛
کــه در ادامــه بــه بررســی و تفســیر هــر کــدام پرداختــه میشــود.
مضمون اصلی اول :تحوالت خانواده
نهــاد خانــواده ،بــه عنــوان محیــط و بســتر امــن فرزنــدآوری در دهــه اخیــر بــا تغییــرات و چالشهایــی
همــراه بــوده کــه ایــن تغییــرات منجــر بــه آســیبپذیری آن شــده و تقلیــل بــاروری را ســبب شــده
اســت .ایــن تحــوالت در برگیرنــده  10مضامیــن فرعــی همچــون :افزایــش ســن ازدواج ،تغییــر موقعیــت
و جایــگاه زنــان ،تقســیم نقشهــا و نگرشهــای جنســیتی ،کاهــش ارزش مــادری ،گســترش وســایل
و فنــون ضــد بــارداری ،دگرگونــی و تغییــر نگرشهــا نســبت بــه مقولــه فرزنــدآوری ،ســلطه ذهنیــت،
تحقیــر اجتماعــی ،احســاس شرمســاری از فزونــی فرزنــد اســت.
از ارتقــای جایــگاه اجتماعــی زنــان و تغییــر موقعیــت و جایــگاه آنــان میتــوان بــه عنــوان عامــل
کلیــدی کنتــرل رشــد جمعیــت یــاد کــرد .هــر گونــه تغییــر در موقعیــت زنــان ،بــه گون ـهای بالقــوه
بــاروری آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــه طوریکــه جایــگاه و موقعیــت بهتــر ،تأثیــر بازدارنــدهای
بــر بــاروری آنهــا دارد .مصاحبــه شــونده شــماره  1از تجربــه زیســته خــود اینگونــه بیــان میکنــد:
((مــن خیلــی دوســت دارم تحصیالتــم را تــا مقطــع دکتــرا ادامــه بــدم و از طرفــی در شــغلم هــم ارتقــاء
پیــدا کنــم ،و بنظــرم بــا یــک بچــه میتونــم بــه ایــن موضوعــات فکــر کنــم ،امــا چنــد بچــه داشــتن
قطعــا مانــع ادامــه تحصیــل و فعالیــت اجتماعـیام میشــه)).
نتیجــه دیگــر تحــوالت رفتــار بــاروری خانــواده را میتــوان بــه ابــداع قرصهــای ضــد بــارداری در
دهــه  1960اشــاره نمــوده کــه یــک فــنآوری پزشــکی بــرای اهــداف درمانــی بــود ،امــا در فضــای
فردگــرای غــرب ،تحــوالت مهــم اجتماعــی و اقتصــادی را رقــم زد کــه شــاید در تصــور مخترعانــش هــم
نمیگنجیــد (ســمیعی .)157 :1395 ،ایــن ف ـنآوری نــه تنهــا توانســت پیونــد طبیعــی میــان روابــط
جنســی و تولیــد مثــل را قطــع کنــد ،بلکــه در نهایــت توانســت پیونــد میــان تشــکیل خانــواده را نیــز از
تولیــد مثــل قطــع کنــد .شــرکت کننــده شــماره  16در ایــن بــاره اظهــار مینمایــد:
((فعــا بنابــر فرزنــدآوری نــدارم و ترجیحــم در فرزنــدآوری آتــی فقــط تــک فرزنــدی
اســت ،امــا بــا کشــف روشهــای ضــد بــارداری ،مــا زنهــا تونســتیم بــدون اینکــه از
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لذتهــای جنســی محــروم بشــیم ،بــا اراده خودمــون حــق انتخــاب بیــن مــادر شــدن
و دیگــر فعالیتهــا را داشــته باشــیم)).
بــاروری بــه عنــوان رفتــاری اجتماعــی در محیــط و بســتر مســاعد اجتماعــی و فرهنگــی خــاص
بوجــود میآیــد و بــرای پــی بــردن بــه نظــام ارزشــی و هنجــاری بــاروری جامعــه بایــد بــا ابعــاد و
زوایــای فرهنگــی و اجتماعــی بــاروری جامعــه ایــران آشــنا شــد .نگرشهــای بــاروری افــراد و جامعــه
از مهمتریــن شــاخصهای تعییــن کننــده رفتــار بــاروری بشــمار میآینــد .بــر ایــن اســاس رفتارهــای
بــاروری تــا حــدود زیــادی انعکاســی از نگرشهــا و ایســتارهای فرزنــدآوری در جامعــه اســت .بررســی
پژوهشهــای انجــام شــده در میــان زنــان  15-49ســاله بیانگــر آن اســت کــه بــه طــور متوســط حــدود
 65درصــد زنــان در ســنین بــاروری ،دو فرزنــدی را بعنــوان بعــد بــاروری مطلــوب میداننــد 11 ،درصــد
تــک فرزنــدی و  23درصــد ســه فرزنــدی و بیشــتر را تعــداد مطلــوب فرزنــد مطــرح کردهانــد (صادقــی،
 .)224 :1395شــرکت کننــده شــماره  8میگویــد:
((بنــده بــا داشــتن  4تــا فرزنــد تقریبــا میتونــم بگــم بــه نوعــی طــرد شــده و بــه
حاشــیه رفتــم .از بــس کــه تبلیــغ منفــی علیــه جمعیــت زیــاد کردنــد .ایــن مســئله
بــه یــه ضــد ارزش تبدیــل شــده و همــه نــگاه منفــی بــه ایــن موضــوع دارنــد .امــروزه
بچــه کــم داشــتن کالس داره و انــگار هــر کــه فرزنــد کمتــر داشــته باشــه متمــدن تــر
و بــا فرهنــگ هســت))
مضمون اصلی دوم :محدودیتهای پذیرفته شده اجتماعی
محدودیتهــای پذیرفتــه شــده اجتماعــی در حــوزه تغییــر در رفتــار بــاروری بــه آن مــواردی اطــاق
میشــود کــه در زندگــی خانوادگــی مــا رســوخ پیــدا نمــوده و بــه نوعــی مــورد پذیــرش و قبــول واقــع
شــده اســت .ایــن محدودیتهــا در برگیرنــده  8مضمــون فرعــی نظیــر آپارتماننشــینی ،تبلیغــات
رســانهها و شــبکههای اجتماعــی ،افزایــش تحصیــات زنــان ،ارتقــای آگاهیهــای عمومــی ،افزایــش
امیــد زندگــی ،رشــد شهرنشــینی ،مهاجــرت و مســائل بیولوژیکــی اســت.
یکــی از محدودیتهــای پذیرفتــه شــده زندگــی آپارتمانــی اســت .پدیــده آپارتماننشــینی ،محصــول
پدیــده اجتماعــی بــه نــام شــهر نشــینی بــوده کــه یکــی از نمادهــای مدرنیتــه اســت .منــازل آپارتمانــی،
بــه دلیــل نــوع فضاســازی و ســاخت آن ،بســیاری از کارکردهــای ســنتی خــود را از دســت داده و
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کوچــک شــدن متــراژ خانههــا و گســترش فردگرایــی را میتــوان از پیامدهــای گســترش شهرنشــینی
و افزایــش آپارتماننشــینی قلمــداد کــرد .پــر واضــح اســت بــا ایــن وضعیــت از یــک ســو امــکان
نگهــداری بیشــتر از یــک یــا دو فرزنــد از خانوادههــا ســلب و بــه نوعــی ترویــج سیاســت کــم فرزنــدی
در خانوادههــا بــوده و طبیعــی اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش نــرخ فرزنــدآوری شــود .از ســوی
دیگــر در جامعــۀ شــهری کــه تراکــم اصلــی جمعیــت در آپارتمانهــا قــرار گرفتــه؛ زوجیــن خواهــان
افزایــش تعــداد فرزنــدان بیشــتر نخواهنــد بــود.
یکــی از نیازهــای فرزنــدان ،بــازی و تحــرک بدنــی اســت تــا بتواننــد ،انرژیهــای نهفتــه خــود را
تخلیــه نماینــد .ایــن در حالــی اســت کــه نبــود فضــای کافــی در ایــن کار در آپارتمانهــا منجــر بــه
عــدم تحــرک آنهــا و درگیــر شــدن در بازیهــای رایانــهای  و ...شــده و بــروز رفتارهــای تخریبــی و
پرخاشــگری را در پــی دارد .داوری اردکانــی ،در کتــاب خــود در خصــوص پدیــده آپارتماننشــینی
مینویســد:
آنچــه امــروز رایــج اســت از کارتنخوابــی و اقامــت در حلبــی آبادهایــی (آپارتمانهــا) کــه آنتــن
ماهــواره روی سقفشــان پیداســت ،در هیــچ عصــری وجــود نداشــته اســت و امــا اکنــون هــم کــه وجــود
دارد ،نشــانه بیمعنایــی زندگــی و شــاید آغــاز یــک فاجعــه اســت.
مصاحبه شونده شماره  4این چنین میگوید:
((امــروزه آپارتماننشــینی یــک واقعیــت اســت و کســی نمیتونــه اون را انــکار کنــه،
متــراژ آپارتمانــی کــه در اون ســاکن هســتیم بــه قــدری کوچــک و کــم هســت کــه
وقتــی دور هــم مینشــینیم بــه نظــر میرســه در ســلول انفــرادی هســتیم .شــما فکــر
میکنیــد تــو ایــن آپارتمــان میتونیــم بچــه هــای زیــادی داشــته باشــیم؟ زندگــی در
آپارتمــان بــا بچــه زیــاد ،آدم را عصبــی و روانــی میکنــه .بنظــرم زندگــی آپارتمانــی
نوعــی اســارت و محبــوس شــدن باشــه)).
شهرنشــینی نیــز یکــی دیگــر از محدودیتهــای اجتماعــی اســت  و بــه عنــوان فراینــدی پویــا و جهانــی
بــا دو نــوع تغییــر در ایــران روبــرو بــوده اســت .وجــه اول تغییــر اینکــه جابهجایــی و مهاجــرت از
مناطــق روســتایی بــه شــهرها پدیــدهای عینــی و ملمــوس و اجتنــاب ناپذیــر بــوده و بــا ســنجههای
کمــی قابــل بیــان اســت ،امــا وجــه دوم تغییــر در شــیوه زندگــی و نظــام ارزشــی و هنجــاری همــراه
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اســت کــه از عینیــت کمتــری برخــوردار اســت .بــر اســاس پیشبینیهــای مرکــز آمــار ایــران ،میــزان
شهرنشــینی کشــور از  74درصــد در ســال  1395بــه مقــدار  85/3درصــد در ســال  1430خواهــد
رســید(مرکزآمار ایــران .)107 :1396 ،دانیــل لرنــر از پیشکســوتان نظریــه نوســازی بــر ایــن بــاور اســت
کــه رشــد مراکــز شــهری جدیــد در جهــان ســوم ،عامــل ترقــی و تقویــت کننــده احســاس فردگرایــی
و تضعیــف کننــده ســنتگرایی اســت (ازکیــا و غفــاری .)105 :1388 ،بــر ایــن مبنــا شــهر بــه منزلــه
عامــل توســعه اجتماعــی و انســانی مطــرح میشــود کــه بــه ســاکنان خــود نگرشهــا و بینشهــای
جدیــدی را عرضــه مینمایــد .پــر واضــح اســت کــه تغییــر در رفتــار بــاروری یکــی از ثمــرات رشــد
شهرنشــینی بــه شــمار میآیــد .مصاحبــه شــونده شــماره  10میگویــد:
((تــو روســتا کــه بودیــم دو تــا بچــه داشــتیم و برنامهریــزی تــا چهــار تــا فرزنــد
هــم کــرده بودیــم ،امــا از زمانــی کــه اومدیــم شــهر ،بدلیــل مشــکالت مالــی ،اجــاره
نشــینی و بیشــتر شــدن گرفتاریهــای زندگــی از ایــن تصمیــم منصــرف شــدیم .اینجــا
بــا هــر کــه هــم صحبــت میکنیــم بــه مــا میگنــد دو تــا بچــه کافــی اســت)).
یکــی دیگــر از موانــع بــاروری موضوعــات زیســتی و جســمانی زنــان اســت .بــا افزایــش ســن زنــان،
قــدرت باروریشــان کاهــش مییابــد .پــس از ســن  ۳۵ســالگی رونــد کاهــش تعــداد تخمکهــا و
میــزان ذخیــره تخمدانــی شــدت میگیــرد .بنابــر نظــر متخصصــان حــوزه بهداشــت و ســامت زنــان،
بیشــترین و باکیفیتتریــن تخمکهــا قبــل از ســن  35ســالگی وجــود دارد .از ایــن رو تأخیــر در ازدواج
و تشــکیل خانــواده و متعاقــب آن بچ ـهدار شــدن ،میتوانــد آنهــا را بــا مشــکل روبــرو ســازد  .شــرکت
کننــده شــماره  19در ایــن بــاره میگویــد:
((قبــل از کرونــا خیلــی دوســت داشــتم یــه بچــه دیگــه هــم داشــته باشــم،
امــا ایــن کرونــای لعنتــی همــه چیــز را خــراب کــرد ،االن هــم کــه ســنم از 35
داره مــی گــذره و برخــی پزشــکان میگنــد بــارداری بعــد از  35ســالگی عــوارض
داره و هــم بدلیــل تعــداد کــم تخمــک هــا امــکان فرزنــدآوری کــم هســت)).
مضمون اصلی سوم :ترس از بیماری کرونا
تــرس از بیمــاری کرونــا و مــرگ از دیگــر یافتههــای پژوهــش حاضــر اســت .ایــن مضمــون دارای 4
مضمــون فرعــی همچــون نگرانــی از ســامتی مــادر ،تــرس از بیمــاری کرونــا و نگرانــی از ایمــن نبــودن
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بیمارســتانها ،تنشهــای ناشــی از خبرهــای مربــوط بــه مــرگ میــر بیمــاران کرونایــی میباشــد.
پاندمــی کوویــد 19-جامعــه را دچــار شــوک فراگیــر کــرده و انســان امــروز را بــا چالشــی از جنــس
احســاس ناامنــی و تــرس مواجــه نمــوده اســت .کرونــــا ویــروس از ابـتـــدای شـــیوع در ســال 1398
تـــا بـــه امــــروز ،باعــث تغییــر ســبک زندگــی مــردم از جملــه تغییــر در تصمیمگیــری زوجهــا در

مــورد فرزنــدآوری شــده اســت .تغییــــر نگــــرش بـــه ازدواج و فرزنــــدآوری قبـ ً
ا در پیشــا کرونــا در
ذهــــن مـــردم شـــکل گرفتــــه و رفـتـــار باروری را بـهتدریــــج تغییـــر داده و در دوره کرونــــا ایــــن
تغییـــر رفتارهــــا بــه اوج خــود رســید .شــواهد تجربــی نشــان میدهــد کــه تأثیــر شــوکهای ناشــی از
ق انداختــن
کوویــد ۱۹-نظیــر بیمــاری ،فــوت اعضــای خانــواده یــا ازدس ـتدادن شــغل ،منجــر بهتعوی ـ 
بیشــتر تصمیــم بــه فرزنــدآوری و کاهــش بــاروری شــده اســت.
نتایــج پیمایــش ملــی مؤسســه تحقیقــات جمعیــت کشــور ،نشــان میدهــد کــه ،حــدود  ۲۴درصــد
افــراد ،خــود یــا یکــی از اعضــای متأهــل خانوادهشــان تصمیــم بــه فرزنــدآوری را بهدلیــل شــیوع
بیمــاری کوویــد ۱۹-بــه تأخیــر انداختهانــد .ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه پاندمــی کرونــا هماننــد
ســایر بحرانهــا و مخاطرههــا ،منجــر بــه تغییراتــی شــده کــه نــه فقــط بــا افزایــش مرگومیــر ،کــه
بــا کاهــش معنــادار نــرخ زاد و ولــد شــاخصهای جمعیتــی کشــور را در مــرز هشــدار قــرار داده و تأثیــر
چالــش جمعیتــی کرونــا دو دهــه دیگــر خــود را نشــان خواهــد داد .شــرکت کننــده شــماره  7در ایــن
بــاره میگویــد:
((برنامهریــزی کــرده بودیــم کــه بچــهدار بشــیم تــا اینکــه ســرو کلــه کرونــا پیــدا
شــد و از ایــن تصمیــم منصــرف شــدیم .دیــدن تصاویــر بیمارســتانهای مملــو از
بیمــار کرونایــی ،یــه تــرس و دلهــرهای عجیبــی برامــون ایجــاد کــرده و فکــر میکنــم
بیمارســتان و مراکــز ایمنــی بــرای مــادران بــاردار وجــود نــداره .آخــه تــا حــاال از
خودمــون مراقبــت کردیــم و میترســم اگــر پایــم بــه بیمارســتان بــاز بشــه الکــی
الکــی بــه کرونــا مبتــا بشــم .البتــه بیشــتر از خــودم نگــران اون طفــل معصومــی
هســتم کــه بناســت دنیــا بیــارم)).
مضمون اصلی چهارم :بزرگ پنداری دافعههای فرزندآوری
ایــن مضمــون دارای مضامیــن فرعــی نظیــر شــک و دودلــی در مســئولیتپذیری خانوادگــی،
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بیحوصلگــی ،دلزدگــی از فرزنــدآوری ،مشــکالت آموزشــی فرزنــدان ،وســواس فکــری ناشــی از نگرانــی
از آینــده فرزنــدان ،تــرس از آســیبها و انحرافــات اجتماعــی میباشــد.
از موضوعــات مهمــی کــه بیــش از  16نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه صــور گوناگــون بــه آن اشــاره
داشــتند تغییــر نگرششــان بــه فضــای بعــد از فرزنــدآوری (فرزنــد ســه بــه بعــد) و از بیــن رفتــن
جاذبههــا و فرصتهــای گذشــته اســت .تفکــرات و نگرشهــای مدرنیتــه باعــث گردیــده کــه نهــاد
خانــواده ماننــد نهادهــای ســنتی دیگــر ثبــات و پایــداری خــود را از دســت داده و بــه یــک نهــاد
ســیال مبــدل شــود .در نتیجــه ایــن تفکــرات ،موضوعــی ماننــد فرزنــدآوری را از جاذبــه ازدواج بــرای
خانوادههــا بــه دافعــه تبدیــل کــرده اســت .بــدون شــک ،فرزنــدآوری دارای مشــکالتی اســت امــا بــا
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی جامعــه ،بعضــی از ایــن مشــکالت در اثــر قابلیــت هــا و مهارتهــای فــردی
قابــل حــل هســتند .شــرکت کننــده شــماره  2اینچنیــن میگویــد:
((بــاور فــرد مهمــه کــه فرزنــد باعــث تســهیل یــا تســریع در دســتیابی بــه شــرایط
مطلــوب میشــه یــا اینکــه فرزنــد مانعــی در برابــر دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب
مــورد نظــرش هســت .بنظــرم چــون جــو فرزنــد هراســی زیــاده شــده خــواه ناخــواه
دافعههــای فرزنــدآوری زیــاده شــده و اکثریــت رویگــردان هســتند از تعــدد فرزنــد)).
مضمون اصلی پنجم :بازاندیشی فرصتهای فردگرایانه
ایــن مضمــون دارای مضامیــن فرعــی همچــون آســایش ناشــی از فرزنــد کمتر ،کنتــرل پذیری فشــارهای
خانوادگــی ،احســاس ســبک بالــی ،تغییــر ســبک زندگــی و مدیریــت بدن میباشــد.
واژه فردگرایــی بــه عنــوان مفهومــی نویــن در مقابــل جمعگرایــی جامعــه ســنتی قــرار دارد .بــه اعتقــاد
فوکویامــا فردگرایــی غربــی منجــر بــه بیمســئولیتی و بیتعهــدی والدیــن شــده کــه در درجــه اول بــه
فروپاشــی خانــواده و در درجــه دوم بــه تضعیــف ســرمایه اجتماعــی منجــر میشــود .برخــی پژوهشــگران
تفــاوت بیــن خانــواده ســنتی و خانــواده دوران فردگرایــی را مقتضــای تفــاوت بیــن دو الگــوی نهــادی
و دلبرانــه بــرای خانــواده دانســتهاند .در الگــوی نهــادی ،خانــواده افــزون بــر عشــق و عاطفــه ،یــک
هویــت اجتماعــی دارد و بــرای حمایــت از یکدیگــر ،همیــاری اقتصــادی ،مراقبــت از اعضــای خانــواده و
پــرورش کــودکان شــکل میگیــرد ،ولــی در الگــوی دلبرانــه ،آن چیــزی کــه مهــم اســت ،یافتــن یــک
دلبــر محبــوب و بــرآورده کــردن نیازهــای عاطفــی و جنســی زن و مــرد اســت (ســمیعی.)1395:157 ،
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بــا گســترش فزاینــده فردیــت ،ارزشهــا و گرایشهــای منبعــث از آن موجــب تحــول در نظــام ارزشــی
جامعــه شــده و در نتیجــه افــراد عالئــق فــردی و شــخصی خــود را بــر داشــتن فرزنــد اولویت میبخشــند
و فرزنــدآوری را در اولویتهــای آخــر قــرار میدهنــد .میــزان خــام موالیــد از  43/5در ســال 1394بــه  
 14/5در ســال  1398بــه ازاء هــر هــزار نفرجمعیــت رســیده اســت .بــا توجــه بــه ایــن آمــار میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه خانــواده ایرانــی از الگــوی نهــادی فاصلــه گرفتــه و بــه ســمت الگــوی دلبرانــه در
حرکــت اســت .مصاحبــه شــونده شــماره  13ایــن چنیــن میگویــد:
((حیــف یــه زن اســت کــه بخــواد زندگیــش را بــرای بچـهداری و اینــا تبــاه کنــه  ،وقتی
بچــه نداشــته باشــی ،بهتــر میتونــی بــرای زندگیــت برنامهریــزی کنــی ،بــه ســر و
وضــع خــودت برســی ،تفریــح بــری ،ادامــه تحصیــل بــدی ،بــا خیــال راحــت و بــدون
اینکــه مســئولیت کســی رو دوشــت باشــه مســافرت بــری ولــی اگــر بچــه باشــه ،از
ابتــدای تولــدش تــا بزرگیــش بایــد همــش مراقبــش باشــی ،البتــه بــدون بچــه هــم مــا
بایــد بــرای یــه ســری کارا از شــوهرمون اجــازه بگیــرم ولــی وقتــی بچــه باشــه دیگــه
مثــل قبــل نیســتی و کلــی آقاباالســر داری)).
مضمون اصلی ششم :سبک نوین زندگی و ایدئولوژیها و ارزشهای نوظهور
خردگرایــی و بــا اهمیــت شــدن زندگــی ،اهمیــت یافتــن زمــان و عمــر و قــدر دانســتن ســامتی
زنــان از مضامیــن فرعــی ذیــل مضمــون اصلــی ششــم هســتند .اینگلهــارت ( )1990در بحــث از تغییــر
و دگرگونیهــای ارزشــی ،معتقــد بــه تغییــر از ارزشهــای مــادی گرایانــه بــه ســمت اولویتهــای
ارزشــی فرامــادی گرایانــه اســت .میتــوان بــا اســتفاده از ایــن مــدل ،تغییــرات ارزشــی و هنجــاری
پیرامــون کاهــش بــاروری را تبیییــن نمــود .زمانــی کــه نیــم نگاهــی بــه آمــار کاهــش بــاروری و دیگــر
شــاخصهای مرتبــط بــا خانــواده ایرانــی در دهههــای گذشــته بیندازیــم ،درخواهیــم یافــت کــه
جامعــه مــا در حــال پذیــرش الگوهــای غربــی اســت و در دهههــای اخیــر ،خانــواده ایرانــی کمابیــش در
همــان مســیری گام مینهــد کــه خانــواده غربــی راهــی آن شــده اســت .خانــواده ایرانــی بــا انبوهــی
از پدیدههــای نوظهــور کــه در نتیجــه مدرنیتــه و پدیــده جهانــی شــدن اســت نظیــر خردگرایــی و
بــا اهمیــت شــدن زندگــی ،اهمیــت یافتــن زمــان و عمــر ،ظهــور فرصتهــای جدیــد ،افزایــش نــرخ
اشــتغال زنــان ،ادامــه تحصیــات و ...روبــه رو شــده اســت و ایــن تأخیــر یــا رویگردانــی در فرزنــدآوری
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را در پــی دارد .ایــن مســئله بــا دیــدگاه انتخــاب عقالنــی کلمــن مطابقــت دارد کــه انســانها بــه
رفتارهایــی تمایــل دارنــد کــه احســاس کننــد ،نفعشــان در آن رفتــار بیشــتر تامیــن میشــود کــه
ایــن منفعــت عرصههــای فرامــادی را نیــز پوشــش میدهــد .مشــارکت کننــده شــماره  1بــا لحنــی
رضایتمنــد میگویــد:
((بنظــرم فرزنــدآوری جــز دردســر چیــزی نــداره پــس بهتــره مــا قــدر لحظــه لحظــه
عمــر خودمــون را بدونیــم و بــراش برنامهریــزی کنیــم .وقتــی مــن حســاب ســود و
زیــان فرزنــدآوری را میکنــم ،میبینــم مضــرات و زیانهــاش بیشــتره ،پــس چــرا
خــودم را تــو دردســر بــزرگ بنــدازم)).
مضمون اصلی هفتم :نابسامانی و شوکهای اقتصادی
مضامینــی همچــون اشــتغال زنــان ،افزایــش هزینههــای فرزنــدان ،مشــکالت معیشــتی ،نداشــتن
مســکن ،فقــدان درآمــد مکفــی و بیــکاری همســر ذیــل مضمــون اصلــی هفتــم قــرار دارنــد .شــواهد
آمــاری و تجربــی نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ایــران در دهههــای گذشــته ،بــه طــور مرتــب ،بــا
شــوکهایی مواجــه بــوده کــه هــم سرشــتی درونــی و هــم ماهیتــی بیرونــی داشــته و در ســطح کالن
بــا ایجــاد عــدم تعــادل ،بــه صــورت پدیدههــای نامطلوبــی چــون تــورم ،بیــکاری ،رکــود ،رکــود تورمــی،
کســری بودجــه ،کاهــش ســرمایهگذاری و … بــر جامعــه سرشــکن شــده و نارســاییها و نامالیمــات
اجتماعــی خاصــی را دامــن زده اســت .هزینههــای ایــن نابســامانی و عــدم تعادلهــا ،بعض ـاً از طریــق
مکانیســمهایی مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم ،بــر نهــاد خانــواده تحمیــل میشــوند .بــر ایــن اســاس یکــی

از مهمتریــن مســائلی کــه غالب ـاً آن را بعنــوان مانــع بزرگــی بــرای بــاروری مطــرح میکننــد ،عبارتنــد

از پدیــده تــورم فزاینــده ،کاهــش قــدرت خریــد و فقــر گســترده ،باالبــودن هزینههــای فرزنــدآوری.
هــر زوج جوانــی پــس از ازدواج طبعــا میــل بــه  فرزنــدآوری دارد و غریــزه طبیعــی و جنســی هــم آنهــا
را بدیــن امــر هدایــت میکنــد .بــه عبــارت دیگــر فرزنــدآوری جــزء جداییناپذیــر ازدواج بــه شــمار
میآیــد ،امــا بســیاری از زوجیــن بواســطه مشــکالت اقتصــادی ،بــر خــاف میــل باطنــی از فرزنــدآوری
بــه موقــع خــودداری میکننــد .مصاحبــه شــونده شــماره  15اظهــار میکنــد:
((مــن دوســت دارم بچههــای بیشــتری داشــته باشــم امــا شــوهرم راضــی نمیشــه و
مخالــف اســت .علــت اصلییــش هــم ریشــه در مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی داره،
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یــه حســاب سرانگشــتی راجــع بــه مخــارج بچــه داری ،ســربه فلــک میکشــه ،از
همــان ابتــدای بــارداری ،هزینــه هــای ســونوگرافی و مراقبــت هــای پزشــکی گرفتــه
تــا پــول پوشــک و شیرخوشــک گرفتــه تــا هزینههــای تحصیــل و ازدواج و....امــروزه
بچ ـهداری کاالی لوکــس و پرهزینــه اســت)).
از دیگــر موانــع اقتصــادی مؤثــر در کاهــش نــرخ بــاروری ،اشــتغال زنــان میباشــد .مشــارکت اجتماعــی-
اقتصــادی زنــان در قــرن حاضــر بــا رونــد بــاروری در ارتبــاط تنگاتنــگ اســت .بــا ورود تدریجــی زنــان
بــه عرصــه اشــتغال و کار بیــرون از منــزل ،رونــد بــاروری آنهــا کــم و بیــش تعدیــل یافتــه اســت .ایــن
نکتــه کــه اشــتغال زنــان ،بــاروری را بــه طــور اجتنابناپذیــری تحــت تاثیــر قــرار داده اســت ،غیــر قابــل
کتمــان اســت و ایــن موضــوع بــه حــدی اســت کــه در جوامــع مختلــف بــر حســب شــرایط ،تغییراتــی
در قوانیــن و مقــررات بــه نفــع زنــان ایجــاد نمــوده و تســهیالتی ایجــاد شــده تــا آنهــا بتواننــد بــه ایفــای
بهتــر نقــش دوگانــه خــود یعنــی نقــش مــادری و فرزنــدآوری (حــوزه خصوصــی) و نقــش اقتصــادی و
مســئولیتپذیری (حــوزه عمومــی) بپردازنــد .قوانیــن و مقــررات وضــع شــده دولــت و مجلــس در ایــن
زمینــه ناظــر بــه همیــن موضــوع اســت .شــرکت کننــده شــماره  18در ایــن بــاره میگویــد:
((درســته کــه قوانینــی وضــع شــده بــرای حمایــت از مــادران بــاردار شــاغل ،امــا بــه
شــخصه خیلــی اســتفاده نکــردم ،چــون در شــرکتی کــه کار میکــردم کارفرمــام
باهامــون شــرط کــرده و گفتــه بــود اگــر بیــش از یــک بچــه بیاریــم و بخوایــم همــش
مرخصــی زایمــان و...بگیــرم از کار اخــراج میشــید ،بــه همیــن خاطــر فقــط یــه بچــه
دارم .آخــه شــرایط اقتصــادی شــوهرم هــم طــوری نیســت کــه بخــام بخاطــر بچــه
زیاد آوردن ،شغلم را رها کنم .پس مجبورم با این شرایط کنار بیام)).
مضمون اصلی هشتم :کم رنگ شدن ابعاد نگرشی و عملی ارزشهای دینی
بــه بــاور محققــان و پژوهشــگران باورهــای مذهبــی بــر رفتــار بــاروری افــراد اثرمیگذارنــد .بطوریکــه
عنــوان میشــود کــه جامعههــای دینــدار از نــرخ بــاروری باالتــر و جامعههایــی کــه ســاختار غیــر
دینــی دارنــد از نــرخ بــاروری کمتــری برخوردارنــد .اگــر چــه بافــت فرهنگــي جامعــه ايرانــي دينــي
اســت و دســتورات دينــي در زندگــي روزمــره ،رفتارهــا ،انتخابهــا ،و تصميمــات آنهــا تأثيرگــذار اســت.
امــا علیرغــم ایــن مســئله میــزان بــاروری در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای اســامی بــه طــرز حیــرت
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انگیــزی کاهــش یافتــه اســت کــه بیارتبــاط بــا مســائل فرهنگــی و اقتصــادی نیســت .اعتقــاد بــه
روزیرســانی خــدای متعــال ،جــزو مســلمات آموزههــای قرآنــی و دینــی اســت؛ لــذا کاهــش جمعیــت
بــه هــر روش و توجیحــی ،بهخاطــر تــرس فقــر و مشــکالت اقتصــادی بــر خــاف روح ایمــان و فلســفه
اســام اســت ،بهطوریکــه قــرآن کریــم در ایــن بــاره در آیــه  ۱۵۱انعــام میفرمایــد «ال تَ ْق ُت ُلــوا
ـم؛ فرزندانتــان را از بیــم فقــر نکشــید ،مــا شــما و آنهــا را
ـن إ ِ ْمـ ٍ
ـاق ن َْحـ ُ
ـم ِمـ ْ
ـم َو إِیَّا ُهـ ْ
ـن ن َْر ُز ُق ُکـ ْ
أَ ْوال َد ُکـ ْ
روزی میدهیــم» .شــرکت کننــده شــماره  3در ایــن بــاره میگویــد:
((خانــواده خیلــی مذهبــی نیســتیم ،امــا ایــن را هــم قبــول دارم کــه خدایــی بــاالی
ســرمون هســت و هوامــون را داره ،امــا ایــن واقعیــت را بایــه بپذیریــم تــو ایــن شــرایط
بــد اقتصــادی و بیــکاری و بیپولــی نمیشــه بــا دعــا درمانــی مشــکالتمون را حــل
کنیــم و دنبــال بچـهداری زیــاد باشــیم .بایــد فرامــوش کنیــم ایــن چیــزی کــه میگنــد
هــر آنکــس کــه دنــدان دهــد نــان دهــد)).

مضمون اصلی نهم :فرسایش سرمایه اجتماعی درون خانوادگی
ســرمايهاجتماعــي بــه عنــوان تســهیل کننــده همــکاری و هماهنگــی ميــان اعضــاي خانــواده نظــام
هدفمنــدي را ســامان ميدهــد و اعضــا را در جهــت دســتيابي بــه هدفهــا و آرمانهــای خــود هدايــت
ميكنــد .خانوادهایــی کــه از ســرمایه اجتماعــی باالیــی بیــن زوجیــن برخــوردار بــوده و روابــط مبتنــی
بــر اعتمــاد در آن وجــود داشــته باشــد ،اعضــای آن خانــواده از ســامت جســمانی و نیــز بهداشــت
روانــی و تعالــی روحانــی و در نهایــت رضایــت از زندگــی زناشــویی برخــوردار خواهنــد بــود ،بــه نحــوی
کــه رونــد فزاینــده ســرمایه اجتماعــی در بیــن زوجیــن منجــر بــه ایجــاد احســاس تعهــد متقابــل شــده
و آنهــا را در دســتیابی بــه اهــداف مشــترک زندگــی ،ســهولت ارتباطــات و تعامــات دوطرفــه ،بــروز
رفتارهــای مطلوبتــر و .......یــاری میرســاند .مســائلی همچــون عــدم همیــاری و همــکاری اعضــاء،
عــدم انســجام عالیــق ،تنشهــای خانوادگــی ،طــاق عاطفــی ،و غیره....باعــث کاهــش  میــزان ســرمايه
اجتماعــي درون خانوادگــی شــده ،کــه منجــر بــه تعدیــل و کاهــش بــاروری خواهــد شــد .شــرکت
کننــده شــماره  6در ایــن بــاره میگویــد:
((وقتــی تــو خونــه دلــت بــه کســی خــوش نباشــه و شــوهرت هــم دســت بــه ســیاه و
ســفید نزنــه و تمــام کارا روی دوش خــودت باشــه ،و از همــه مهمتــر هــر روز جنــگ و
دعــوا و مرافعــه هــم باشــه و آدم را تــا مــرز دیوانگــی پیــش ببــره ،آیــا عاقالنــه اســت
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دنبــال بچــه زیــاد باشــیم؟)).

مضمون اصلی دهم :فقدان اثر بخشی وکارآمدی سیاستهای جمعیتی
دولتهــا مجموعــهای از اصــول ،تدابیــر و تصمیمــات مدونــی را بــرای هماهنــگ ســاختن نهادهــای
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در قالــب سیاســتهای جمعیتــی بــه دو صــورت مســتقیم و غیــر
مســتقیم بــرای حفــظ تعــادل ســاختار کلــی جمعیــت اتخــاذ مینماینــد .در کشــور مــا بــا ایجــاد           
« اداره بهداشــت مــادران و کــودکان» در وزارت بهــداری در ســال  1334و ســازمان جمعیــت و تنظیــم
خانــواده در ســال  1346اقداماتــی بــرای مهــار بــاروری و رشــد جمعیــت انجــام گرفــت (جــوکار و
صفورایــی پاریــزی .)45 :1393 ،پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیتــی
ســه دوره متفــاوت وجــود داشــته اســت .در دوره اول رونــد جمعیــت افزایشــی بــود (اوائــل انقــاب
تــا ابتــدای دهــه شــصت) ،دوره دوم سیاســتهای جمعیتــی تحدیــدی دنبــال شــد (ســال 1365
تــا اوایــل دهــه نــود) و در دوره ســوم گفتمــان بازنگــری در سیاســتهای جمعیتــی ســابق در بعــد
کمــی حاکــم شــد (ســالهای میانــی دهــه نــود تــا حــال) .در ســال  1391طــرح جامــع جمعیــت و
تعالــی خانــواده توســط شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه مجلــس پیشــنهاد شــد .در ایــن طــرح
سیاســتهای تشــویقی همچــون افزایــش مرخصیهــای زایمــان ،کاهــش ســاعت کار ،معافیتهــای
مالیاتــی و...مطــرح شــده بــود ،امــا بواســطه فقــدان ردیــف بودجــه بــرای اجرایــی کــردن پــس از ســال
هــا معطــل مانــدن ،اخیــرا بــه تصویــب رســید .بندهــای  45و  46در ســند سیاس ـتهای کلــی برنامــه
ششــم توســعه بــه موضــوع جمعیــت و خانــواده اختصــاص دارد .امــا بدلیــل آشــفتگی و عــدم انســجام
در قوانیــن و مقــررات ،ضمانــت اجــرا نداشــتن و ....موجــب شــده ایــن قوانیــن همســو بــا سیاسـتهای
مطلــوب جمعیتــی کشــور نباشــد .شــرکت کننــده شــماره  17در ایــن بــاره میگویــد:
((ســال  89اعــام کردنــد دولــت بــرای خانوادههایــی کــه فرزنــدآوری داشــته باشــند بســتههای
تشــویقی در نظــر گرفتــه و یــادم هســت همــان موقــع گفتنــد بریــد حســاب تــو بانــک ملــی بــاز کنیــد
تــا مبلــغ یــک میلیــون تومــان پــول بــه حســاب بچــه واریــز کنیــم امــا بعــدا متوجــه شــدیم پولــی را
هــم کــه واریــز کــرده بودنــد خودشــان از حســاب برداشــت کــرده بودنــد)).
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بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی زمینههــا و بســترهای کاهــش بــاروری از منظــر زنــان متأهــل شــهر
شــیراز انجــام گرفــت .یافتههــای پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه کــه در مبحــث
مبانــی نظــری گــزارش آنهــا رفــت ،هــم راســتا میباشــد .بــه لحــاظ نظــری هــم یافتههــای تحقیــق
حاضــر حاکــی از تأییــد نظریههــای ذکــر شــده مبنــی بــر تغییــر نگــرش بــه هزینــه و منافــع فرزنــد
در دنیــای مــدرن  بواســطه ایدئولوژهــای افراطــی مــروج خودمــداری و آســایش طلبــی میباشــد
کــه مــی توانــد رشــد منفــی جمعیــت را در پــی داشــته اســت .رونــد تغییــر و تحــوالت در جامعــه
کنونــی ایــران نشــانگر آن اســت کــه بنیــان خانــواده ایرانــی در معــرض خطــر جــدی قــرار دارد و آن
را میشــود از رشــد فزاینــده آمــار طــاق ،کاهــش آمــار ازدواج و کاهــش بــاروری احســاس کــرد.
ارزشهــا و هنجارهــای ســنتی برعکــس ارزشهــای فردگرایــی کــه رونــد افزایشــی داشــته ،روندکاهشــی
و نزولــی را تجربــه نمــوده و در جامعــه کمرنــگ شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث شــده اســت بــاروری  
در یــک دوره انتقالــی و چالشــی قــرار گیــرد .گرچــه بــاروری ،نتیجــه رفتــار تولیــد مثــل هنجــاری و
نیتمنــد افــراد اســت ،امــا جامعــه امــروز ایــران دچــار یــک پارادوکــس شــده ،زیــرا ایــن رفتــار توســط
ارزشــها و هنجارهــای شــایع فرزنــدآوری در جامعــه از یــک طــرف تبلیــغ و تشــویق میشــود و از طــرف
دیگــر محصــور نظــام اجتماعــی بیرونــی اســت .امــروزه گســترش مدرنیتــه و غلبــه رویکردهــای عرفــی
ســاز همچــون شمشــیری دو لبــه از یــک طــرف فرآینــد توســعه و تکامــل نهادهــای اجتماعــی را بــه
ارمغــان مـیآورد و از طــرف دیگــر پیامدهــای ناگــواری همچــون تغییــر نگــرش بــه فرزنــدآوری را رقــم
میزنــد کــه منجــر بــه دگرگونــی بعــد نهــاد خانــواده شــده اســت .منظــور از نگــرش بــه فرزنــدآوری
در ایــن تحقیــق ،نــگاه منفــی مصاحبــه شــونده هــا نســبت بــه فرزنــد اســت کــه داشــتن فرزنــد زیــاد را
نــه بــه عنــوان منبــع لــذت و نفــع ،بلکــه موجــد هزینــه تصــور میکنــد .پایــه و اســاس ایــن ارزیابــی
را عقایــد ،باورهــا و ارزشــهای مــورد قبــول فــرد دربــاره پیامدهــای نداشــتن فرزنــد تشــکیل میدهــد.
البتــه نگرشهــا بــه طــور مجــزا تعییــن کننــده رفتارهــای بــاروری نیســتند ،بلکــه موقعیتهــا و
شــرایط محیطــی نیــز اثــر گــذار هســتند .بــه عبــارت دیگــر کاهــش فرزنــدآوری نتیجــه همگرایــی و
ســازگاری نظــام منــد بــا شــرایط فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی حــادث شــده در جامعــه فعلــی دارد.
عوامــل متعــددی را میتــوان در کاهــش بــاروری مؤثــر دانســت .عناصــری همچــون نابســامانیهای
اقتصــادی ،بــاال بــودن هزینههــای تشــکیل خانــواده ،افزایــش ســن ازدواج جوانــان و در نتیجــه تأخیــر
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در بــاروری ،اشــتغال و تحصیــات زنــان ،سســت شــدن پیوندهــای خانوادگــی ،تغییــرات فرهنگــی،
ورود عناصــر نوســازی و ....بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر و در راســتای سیاس ـتهای کالن
جمعیتــی کشــور کــه مداخلــه و سیاسـتگذاری بــرای افزایــش بــاروری بــه باالتــر از ســطح جانشــینی
را عنــوان میکنــد و بــه منظــور عــدم آزمــون و خطــای مجــدد بــه ماننــد آنچــه کــه قبــا در راســتای
افزایــش موالیــد و متوقــف ســاختن رونــد نزولــی بــاروری سیاســتهایی بــه اجــرا درآمــد ،بــر ایــن
مبنــا پیشــنهاد میشــود قبــل از هرگونــه سیاســتگذاری در ایــن زمینــه ،مجموعــه شــاخصها و
مؤلفههــای تعییــن کننــده رفتــار بــاروری مــورد موشــکافی و رصــد دقیــق برنامهریــزان قــرار گیــرد.
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منابع:
 اینگلهــارت ،رونالــد ( .)1382تحــول فرهنگــی در جامعــه پیشــرفته صنعتــی ،ترجمــه مریــم وتــر،تهــران :نشــر کبیــر
 جــوکار ،محبوبــه و صفورایــی پاریــزی ،محمــد مهــدی ( .)1393مدرنیتــه ،تغییــر ســبک زندگــی وکاهــش جمعیــت در ایــران ،پژوهشنامــه اســامی زنــان و خانــواده39-69 ،)2(2 ،
 ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا ( .)1388جامعهشناسی توسعه ،تهران :کیهان حســینی ،حاتــم ( .)1383درآمــدی بــر جمعیتشناســی اقتصــادی  -اجتماعــی و تنظیــم خانــواده.همــدان :دانشــگاه بوعلــی ســینا.
 داوری اردکانی ،رضا ( .)1391علوم انسانی و برنامهریزی توسعه ،تهران :در انتظار فردای دیگر سمیعی ،محمد ( .)1395خانواده در بحران ،کشاکش الگوهای سنت و نوگرایی ،تهران :اطالعات رســتگار خالــد ،امیــر و مقدمــی ،ســاجده ( .)1397بررســی رابط ـهی تمایــل بــه ارزشهــای عرفــی ونگــرش بــه فرزنــد ،جامعهشناســی نهادهــای اجتماعــی.153-174 ،)11(5 ،
 عباسی ولدی ،محسن ( .)1393ایران جوان بمان ،قم :جامعه الزهرا ســرایی ،حســن ( .)1393بــاز تولیــد جمعیــت ایــران :وضــع موجــود و مالحظاتــی دربــارهسیاســتگذاری ،فصلنامــه علــوم اجتماعــی.1-36 .)68(22 ،
 ســازمان ثبــت احــوال کشــور ( .)1398ســالنامه آمــاری ســال  ،1398تهــران :ســازمان ثبــت احــوالکشــور
 صادقــی ،رســول( .)1395تحلیــل بســترهای اجتماعــی فرهنگــی کاهــش بــاروری در ایــران ،فصلنامــهراهبــرد اجتماعــی فرهنگــی.217-246 ،)20(5 ،
 عنایــت ،حلیمــه و لیــا پرنیــان ( .)1392مطالعــه رابطــه جهانــی شــدن فرهنگــی و گرایــش بــهفرزنــدآوری ،زن و جامعــه.109-136 ،)2(4 ،
 محمودیــان ،حســین و پوررحیــم ،محمدرضــا ( .)1381ارزش فرزنــد از دیــدگاه زوجیــن جــوان و رابطــهآن بــا بــاروری (مطالعــه موردی شهرســتان بهشــر) .فصلنامــه جمعیــت.89-103 ،)41( 5،
 محمودیــان ،حســین و رضــا ،نوبخــت ( .)1389مذهــب و بــاروري :تحليــل رفتــار بــاروريگروههــاي مذهبــي ســني و شــيعه شــهر گلــهدار اســتان فــارس .نشــریه مســائل اجتماعــی ایــران،
تابســتان.195-215،)1(1389،1
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 مرکــز آمــار ایــران ( .)1396بررســی رونــد تغییــرات و ســاختار جمعیــت کشــور و آینــده آن تــا افــق ،1430تهــران :مرکــز آمــار ایــران.
 لــوکاس ،دیویــد و میــر ،پــاول ( .)1384درآمــدی بــر مطالعــات جمعیتــی .حســین محمودیــان ،تهــران:دانشــگاه تهران.

فصلنامه جمعیت /سال بیست و هفتم ،پاییز و زمستان  /1399شماره  113و 97-116/114
پژوهشی

دالیل عدم ماندگاری جمعیت در شهرستان قصرشیرین
سعید سلیمی
وکیل احمدی*
3
سیاوش قلیپور
1

2

چکیده:

هــدف ایــن تحقیــق ،بررســی عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت از نظــر ســاکنان
شهرســتان قصرشــیرین بــوده اســت .بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده از شــیوه نمونهگیــری خوش ـهای  375پرسشــنامه
تکمیــل شــد .یافتههــا نشــان داد کــه میانگیــن عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت
شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان ،بــه ترتیــب برابــر بــا ( )2/82( ،)3/02و ( )1/90بــوده اســت .از بیــن
عوامــل اقتصــادی ،امکانــات بهداشــتی مقصــد و کســب درآمــد بیشــتر بــه ترتیــب بــا میانگیــن ( )3/43و ( ،)3/43از
بیــن عوامــل سیاســی ،عــدم تــاش مدیریــت بــرای ســرمایهگذاری بــا میانگیــن ( )3/10و از بیــن عوامــل اجتماعــی،
مهاجــرت بــه خاطــر خویشــاوندان بــا ( ،)2/23بیشــترین میانگیــن عــدم مانــدگاری جمعیــت بــوده اســت .میانگیــن
عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت بــر حســب برخــی ویژگیهــای فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی پاســخگویان متفــاوت
بــوده اســت؛ میانگیــن عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت در زنــان ،افــراد بــا تحصیــات
بــاال ،افــراد ردههــای ســنی  18تــا  35ســال و افــراد بــا  10تــا  30ســابقه ســکونت در شهرســتان قصرشــیرین نســبت
بــه بقیــه بیشــتر بــوده اســت .کســانی کــه درآمــد کمتــری داشــتهاند ،عامــل اقتصــادی و کســانی کــه درآمــد باالیــی
داشــتهاند ،عامــل سیاســی و اجتماعــی را بــه عنــوان عــدم مانــدگاری جمعیــت ذکــر کردهانــد .نتیجــه عوامــل عــدم
مانــدگاری جمعیــت از نظــر پاســخگویان را میتــوان بــه ضعــف زیرســاختهای درمانــی ،وجــود ســرمایهداران غیربومــی،
مهاجــرت بهخاطــر خویشــاوندان و نبــود رشــتههای مختلــف دانشــگاهی نســبت داد کــه متناســب بــا آن پیشــنهادهایی
ماننــد ایجــاد و تجهیــز بیمارســتان و درمانگاههــا ،بومیگزینــی و برپایــی رشــتههای مختلــف و أخــذ نمایندگــی از
دانشــگاههای معتبــر طــرح شــده اســت.
واژگانکلیــدی :عــدم مانــدگاری جمعیــت ،عوامــل اجتماعــی ،عوامــل اقتصــادی ،عوامــل سیاســی ،قصرشــیرین،
مهاجــرت
 -1کارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -2استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران(نویسنده مسئول)
 -3دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه:
امــروزه جریــان مهاجرتــی نقــش مهمــی در پویایــی جمعیــت و فرآینــد توســعه و پایــداری محیطــی و
فضایــی مناطــق دارد .در ایــران در طــی ســه دهـه اخیــر هــر ســال بــه طــور متوســط یــک میلیــون نفــر
در داخــل کشــور جابجــا شــدهاند .برخــی مناطــق بیشــتر مهاجرپذیــر و برخــی بیشــتر مهاجرفرســت
بودهانــد و برخــی مناطــق میــزان مهاجرفرســتی و میــزان مهاجرپذیــری آنهــا زیــاد بــوده اســت.
هــر کــدام از ایــن وضعیتهــا در ســاختار جمعیتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه متفــاوت عمــل
میکننــد .عــدم تعــادل منطقـهای هــم در ایجــاد جریــان مهاجرتــی نقــش داشــته اســت و هــم جریــان
مهاجرتــی بــا توجــه بــه خــروج ســرمایه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خــود نیــز باعــث عــدم تعــادل
منطقــهای شــده اســت .از پیامدهــای جریــان مهاجرتــی میتــوان بــه افزایــش جمعیــت شــهرها و
شــکلگیری شــهرهای جدیــد و کالن شــهرها ،کاهــش جمعیــت مناطــق روســتایی و خالــی از ســکنه
شــدن برخــی روســتاها ،شــکلگیری تنشهــا و تضادهــای قومــی و مذهبــی ،افزایــش تســامح و
مــدارای فرهنگــی و اجتماعــی و  ...اشــاره کــرد .جریــان مهاجرتــی در برخــی مناطــق ایــران متفــاوت از
بقیــه مناطــق بــوده اســت .شهرســتان قصرشــیرین در اســتان کرمانشــاه در غربیتریــن مــرز مشــترک
ایــران و عــراق ،جمعیــت آن بــر پایــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال  1335برابــر بــا
 23901نفــر ،ســال  1355برابــر بــا  23224نفــر ،در ســال  1365خالــی از ســکنه بــه دلیــل جنــگ،
ســال  1375برابــر بــا  20006نفــر ،ســال  1385برابــر بــا  24383نفــر ،ســال  1390برابــر بــا 25517

هــزار نفــر و در ســال  1395برابــر بــا  23929نفــر بــوده اســت .در زمــان جنــگ ایــن شهرســتان تقریبـاً
خالــی از ســکنه شــد ،امــا بعــد از جنــگ برخــی از مهاجریــن برگشــتند بــه طــوری کــه طبــق آمــار
سرشــماری کل کشــور تعــداد مهاجــران وارد شــده بــه شهرســتان قصرشــیرین در طــی ســالهای
 1365تــا  1375تقریبـاً  16هــزار نفــر و در طــی ســالهای  1375تــا  1385تقریبـاً  9هــزار نفــر و در
طــی ســالهای  1385تــا  1395بیــش از  6هــزار نفــر بودهانــد .در طــی ســالهای  1390تــا 1395
تقریب ـاً ســه هــزار نفــر در اثــر مهاجــرت بــه شهرســتان وارد شــدهاند کــه ایــن حجــم از مهاجرپذیــری

بــه نســبت جمعیــت زیــاد بــوده اســت .مهاجــران دارای خصوصیــات ویــژهای بودهانــد؛ نســبت جنســی

مهاجــران وارد شــده  140و تقریبــاً  60درصــد آنهــا  20تــا  40ســاله و بیــش از نصــف آنهــا کمتــر

از یــک ســال گذشــته بــه شهرســتان وارد شــدهاند .میــزان مهاجرپذیــری و مهاجرفرســتی در طــی
ســالهای  1385تــا  1390برابــر بــا  92/3در هــزار و  81در هــزار بــوده اســت کــه در مقایســه بــا
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شهرســتانهای دیگــر اســتان تفــاوت معنــیداری داشــته اســت .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت ،کــه
جریــان مهاجرتــی شهرســتان قصرشــیرین متأثــر از میــزان مهاجرپذیــری و مهاجرفرســتی بــاال بــوده

اســت کــه علیرغــم مهاجرپذیــری زیــاد ،تعــداد جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین در ســال  1395تقریبـاً

برابــر بــا  24هــزار نفــر بــوده اســت کــه برابــر بــا جمعیــت  1335ایــن شهرســتان بــوده اســت .هــر چنــد
بعــد از جنــگ برخــی از جمعیــت بومــی شهرســتان دیگــر بازنگشــتهاند ،امــا آمــار مهاجــران وارد شــده
بــه شهرســتان در طــی ســه دهــه اخیــر نشــان داده اســت کــه مانــدگاری جمعیــت در ایــن شهرســتان
کــم بــوده اســت و جمعیتــی کــه بنــا بــه دالیــل خــاص بــه شهرســتان مهاجــرت کردهانــد ،بعــد از
چنــد ســال شهرســتان را تــرک کردهانــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی ســالهای گذشــته امکانــات و
تســهیالت خاصــی هــم بــرای شهرســتان قصرشــیرین در نظــر گرفتــه شــده اســت .امــروزه قصرشــیرین
بــا وجــود مراکــز آمــوزش عالــی ،ظرفیــت تبدیــل بــه منطقــه آزاد 66 ،اثــر ثبــت شــده از  168اثــر
تاریخــی ،وجــود چشــمه آب گوگــرد و آب گــرم در منطقــه نمونــه گردشــگری چــم امــام حســن (ع) و
خــواص درمانــی آن ،منابــع آبــی بســیار خــوب و طــرح ســامانه گرمســیری ۱۵ ،هکتــار گلخانــه ،وجــود
مرزهــای تجــاری و فعــال خســروی و پرویزخــان بــا کشــور عــراق هــم در حــوزه عربــی و هــم در حــوزه
کــردی ،ظرفیــت جــذب جمعیــت زیــادی دارد .امــا بــا وجــود چنیــن بســتر و ســاختارهای اقتصــادی،
جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین افزایــش چندانــی در دهههــای اخیــر نداشــته اســت و بــه عبارتــی
مانــدگاری جمعیــت در آن کــم بــوده اســت.
بــرای بررســی علــل عــدم مانــدگاری جمعیــت ،میتــوان مطالعــات اســنادی و تحلیــل ثانویــه بــا
اســتفاده از دادههــای سرشــماری مرکــز آمــار کــه علــت مهاجــرت را احصــاء کردهانــد ،انجــام داد .بــر
اســاس نتایــج سرشــماری ســال  1385مهاجــران وارد شــده بــه شهرســتان قصرشــیرین علــت مهاجــرت
را انجــام خدمــت  30درصــد ،انتقــال شــغلی  10درصــد ،جســتجوی کار و کار بهتــر  10درصــد و 40
درصــد پیــروی از خانــواده اعــام کردهانــد .طبــق نتایــج سرشــماری ســال  1390علــت مهاجــرت
در اثــر خدمــت  1/4درصــد ،انتقــال شــغلی  6/8درصــد ،جســتجوی کار و کار بهتــر  13/3درصــد و
پیــروی از خانــواده  63/4درصــد اعــام کردهانــد .بــرای بررســی دقیقتــر علــت مهاجــرت ،روش دیگــر
اســتفاده از پیمایــش اســت کــه میتــوان بــا جزئیــات بیشــتری بــه علــل مهاجــرت پرداخــت و در
ایــن پژوهــش از ایــن شــیوه اســتفاده شــده اســت و از دیــدگاه ســاکنان شهرســتان قصرشــیرین کــه
ســابقه ســکونت در شهرســتان داشــتهاند ،علــت عــدم مانــدگاری جمعیــت مــورد پرســش واقــع شــده
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اســت .بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،از دیــدگاه ســاکنان شهرســتان قصرشــیرین میــزان اثرگــذاری عوامــل
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی در عــدم مانــدگاری جمعیــت و تفــاوت دیــدگاه پاســخگویان بــر حســب
ویژگیهــای فــردی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در زمینــه علــت مهاجــرت جمعیــت رویکردهــا و دیدگاههــای در ادبیــات مهاجــرت شــکل گرفتــه
اســت کــه برخــی بــه علــل اقتصــادی ماننــد راونشــتاین ،)1885( 1تــودارو )1980( 2الگــوی دو بخشــی
توســعه بخــش ســنتی و بخــش صنعتــی شــهری و عــدم تعــادل منطق ـهای ،هــرزوگ )1993( 3نقــش
درآمــد و اشــتغال ،برخــی بــه علــل سیاســی و خ ـط مشــی حکومتهــا و سیاس ـتهای غلــط دولتــی
ماننــد اوبــرای ،)1370( 4برخــی بــه علــل اجتماعــی اشــاره کردهانــد؛ ماننــد دجونــگ )2000( 5اوشــی

6

( ،)2000برتــل و هولیفیلــد ،)2000( 7کــوران و ریــور -فوئنتــز )2003( 8معتقدنــد کــه شــبکه اجتماعــی
مهاجــرت در مقصــد بــه عنــوان یــک حائــل در مقابــل عامــل فشــارزای درونــی ،نقــش مثبتــی در
جابهجایــی و حرکــت افــراد دارد .کانتالــی )1995(9بــه نقــش عوامــل فرهنگــی و خانوادگــی ،فلدینــگ

10

( )1992بــه آداب و رســوم فرهنگــی و هــاج )2008( 11بــه هنجارهــای اجتماعــی و خانوادگــی اشــاره
کردهانــد.
پژوهشهــای داخلــی و خارجــی نیــز در راســتای دیدگاههــا و رویکردهــای نظــری نقــش عوامــل
اقتصــادی ،اجتماعــی -فرهنگــی و سیاســی در مهاجــرت را بررســی کردهانــد؛ برخــی از پژوهشــگران
ماننــد زنــدی و همــکاران( )1398نقــش الگــوی توســعه نامتــوازن ،صادقــی و شــکریانی ( )1395رابطــه
ســطح توســعهیافتگی شهرســتانها ،حســینی و خانــی( )1398حجــم بــاالی جمعیــت در ســن کار،
ســطح پاییــن توســعه ،میــزان بــاالی بیــکاری ،کمبــود فرصــت شــغلی بــا اســتفاده از دادههــای ثانویــه
1- Ravenstein
2- Todarow
3- Herzog
4- Dejong
5- Oberai
6- Oishi
7- Brettell & Hollifield
8- Currran & Rivero- Fuentes
9- Kontuly
10- Fielding
11- Hauge
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و در ســطوح اســتانی و شهرســتانی اشــاره کردهانــد .برخــی از پژوهشــگران بــا اســتفاده از پیمایــش،
عوامــل مهمــی کــه در مهاجــرت نقــش داشــتهاند ،مــورد بررســی قــرار دادهانــد؛ از نظــر شــهپری ثانــی
و محمودیــان ( )1397شــاخصهای اقتصــادی بیشــترین تأثیــر بــر تمایــل بــه مهاجــرت دارنــد و از
بیــن شــاخصهای اقتصــادی بیــکاری و درآمــد پاییــن در اولویــت هســتند .در پژوهــش عبــداهللزاده
و همــکاران ( )1398از عوامــل اقتصــادی ،داشــتن رفــاه بیشــتر ،عوامــل طبیعــی و جغرافیایــی ،وجــود
آب و هــوای مطلــوب ،عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی بــه شــرایط خــوب محیــط کار و تولیــد در مقصــد،
عوامــل اداری و خدماتــی ،بــه وجــود امکانــات بهتــر بهداشــتی و درمانــی در تمایــل بــه مهاجــرت نقــش
مهمــی داشــتهاند .آقایــاری هیــر و همــکاران ( )1397ادراک فــردی از کیفیــت محیطــی نقــش مهمــی
در تصمیمگیــری فــردی در مهاجــرت دارد .صفاییپــور و محلــی ( )1396شــاخصهای زیســت
محیطــی و اقلیمــی در مرتبــه اول و شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی در مرتبههــای بعــدی
مهاجــرت در شــهر اهــواز هســتند .رســتمعلیزاده ( )1396در پژوهــش خــود عواملــی ماننــد جســتجوی
شــغل مناســب ،کمبــود امکانــات زیربنایــی رفاهــی و بهداشــتی ،نداشــتن درآمــد کافــی ،جاذبههــای
شــهر ماننــد دسترســی بــه امکانــات زندگــی و رفاهــی بهتــر ،دسترســی آســان بــه فرصتهــای شــغلی،
رســیدن بــه آرزوهــا و دسترســی بــه امکانــات آموزشــی ذکــر کــرد ه اســت .از دیــدگاه طالشــی و شــبنما
( )1396از بیــن شــاخصهای اقتصــادی ،اشــتغال و از بیــن شــاخصهای اجتماعــی و فرهنگــی،
ســکونت مناســب و نیــاز بــه پیشــرفت و کســب جایــگاه اجتماعــی در مهاجــرت مهــم بودهانــد .از نظــر
محمودیــان و محمودیانــی ( )1396میــزان نارضایتــی زنــان از محــل ســکونت خــود ،در تصمیمگیــری
بــه مهاجــرت بــه شــهر تهــران نقــش مهمــی داشــته اســت .محمودیــان ( )1395انتقــال کار ،ماموریــت
بــرای کار ،جســتجوی کار ،کارآمــوزی ،زندگــی بــا دوســتان و خویشــاوندان ،بازنشســتگی ،وابســتگان
مهاجــران و ازدواج را از مهمتریــن دالیــل مهاجــرت مــی دانــد .راعــی و همــکاران ( )1394عوامــل
اقتصــادی نظیــر تفاوتهــای درآمــدی ،نــرخ بیــکاری و عوامــل اجتماعــی نظیــر وجــود شــبکههای
اجتماعــی را مهــم مــی داننــد .از نظــر غفــاری و ترکــی هرچگانــی ( )1389جســتجوی کار ،دسـتیابی
بــه امنیــت شــغلی ،دس ـتیابی بــه امکانــات تفریحــی -ورزشــی ،دس ـتیابی بــه تســهیالت آموزشــی
و کثــرت امکانــات در شــهرها در مهاجــرت نقــش مهمــی داشــتهاند .زالــی و عظیمــی ( )1390نشــان
دادنــد کــه تأثیــر میــزان فاصلــه و دوری یــا نزدیکــی بــه مرکــز اســتان ،عاملــی کلیــدی و تأثیرگــذار در
حجــم و کیفیــت مبادل ـ ه جمعیتــی اســت .شــمسالدینی و گرجیــان ( )1389نیــز نشــان دادنــد کــه
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عوامــل متعــدد اقتصــادی ،اجتماعــی و طبیعــی در مهاجــرت مؤثــر بــوده اســت .محمودیــان و همــکاران
( )1388جســتجوی کار ،دســتیابی بــه شــغل بهتــر ،یافتــن همســر مناســب و رهایــی از مشــکالت
تجــرد از مهمتریــن انگیــزه زنــان بــرای مهاجــرت بــه تهــران بــوده اســت .پاچگــو و همــکاران ()2011
شــاخص کیفیــت زندگــی اثــر چندانــی بــر مهاجــرت نداشــته اســت ،امــا عوامــل اقتصــادی ماننــد تعــداد
مهاجــران هــم ملیــت ،میــزان جمعیــت ،درآمــد ســرانه و عوامــل جغرافیایــی نقــش مهمــی در جریــان
مهاجــرت بــه کشــورهای  OECDداشــته اســت .لیآنــگ ( )2001انتقــال کار ،ماموریــت بــرای کار،
جســتجوی کار ،کارآمــوزی ،زندگــی بــا دوســتان و خویشــاوندان ،بازنشســتگی ،وابســتگان مهاجــران و
ازدواج را از مهمتریــن دالیــل مهاجــرت مــی دانــد.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر کاربــردی و از لحــاظ روششناســی کمــی و روش گــردآوری دادههــا پرسشــنامه محقــق
ســاخته بــوده اســت .جامعــه آمــاری کلیــه افــراد بــاالی 18ســال ســاکن در شهرســتان قصرشــیرین
بــوده کــه بــر حســب سرشــماری ســال  1395برابــر بــا  16844نفــر بودنــد .حجــم نمونــه بــا اســتفاده
از فرمــول کوکــران  375تعییــن شــده اســت .روش نمونهگیــری ،نمونهگیــری احتمالــی و از نــوع
خوشــهای چندمرحلــهای بــود 78 .درصــد پرسشــنامهها در شــهر قصرشــیرین و  22درصــد در
دهســتانهای الونــد ،ســومار ،فتحآبــاد و نصرآبــاد تکمیــل شــدند .اعتبــار شــاخصها بــا اســتفاده
از اعتبــار محتــوای صــوری و بــرای پایایــی از آلفــای کرونبــاخ و تحلیــل عاملــی اســتفاده شــده اســت.

103

دالیل عدم ماندگاری جمعیت در هشرستان قرصشیرین

جدول  -1بارعاملی و آلفایکرونباخ عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
عامل

عامل اقتصادی

عامل سیاسی

عامل اجتماعی

سؤال یا گویه

بارعاملی

ارزانی ارزاق

79/.

منطقه تجاری مقصد

77/.

کسب درآمد بیشتر

0/76

پایین بودن هزینه زندگی

75/.

انتقال شغل مرد

0/75

مسکن بهتر

73/.

تأسیس کارگاه تولیدی

0/72

امکانات بهداشتی مقصد

0/70

دستیابی به شغل

0/69

فقدان انتقال شکایات

0/80

دسترسی به ادارات مقصد

0/77

جنگ

0/76

عدم مسئولیتپذیری

0/75

عدم تالش مدیریت برای
سرمایهگذاری

0/75

مشکالت امنیتی مرز

0/67

ازدواج

0/79

مهاجرت بخاطر
خویشاوندان

0/75

چشم و هم چشمی

0/71

اماکن مذهبی مقصد

0/70

آلفایکرونباخ

0/90

0/84

0/73
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یافتهها
ویژگیهــای فــردی پاســخگویان بــه ایــن شــرح بــوده اســت؛  80/4درصــد مــرد و  19/6درصــد زن،
 40درصــد  18تــا  35ســال 43/8 ،درصــد  35تــا  50ســال و  16/1درصــد بیــش از  50ســال ســن
داشــتهاند 22 .درصــد تحصیــات کمتــر از دیپلــم 26/8 ،درصــد دیپلــم و  51/2درصــد دارای مــدارک
تحصیلــی دانشــگاهی بودهانــد .بــه لحــاظ وضعیــت شــغلی 67/4 ،درصــد حقــوق بگیــر دولتــی و
 32/6درصــد مزدبگیــران خصوصــی و کارکنــان مســتقل بودهانــد 18/6 .درصــد درآمــد کمتــر از یــک
میلیــون تومــان 24/6 ،درصــد دارای درآمــد یــک تــا ســه میلیــون تومــان و  56/8درصــد درآمــد آنهــا
بیــش از ســه میلیــون تومــان بــوده اســت 37/3 .درصــد متولــد شهرســتان قصرشــیرین و  62/7درصــد
متولــد ســایر شهرســتانها بودهانــد 23/3 .درصــد دارای زمیــن کشــاورزی و  67/7درصــد فاقــد زمیــن
کشــاورزی بودهانــد.
بــر اســاس نتایــج جــدول ( ،)2بیشــترین میانگیــن عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین
بــه ترتیــب عامــل اقتصــادی بــا میانگیــن ( ،)3/02عامــل سیاســی بــا میانگیــن ( )2/82و عامــل اجتماعی
بــا میانگیــن ( )1/90بودهانــد .از عوامــل اقتصــادی ،گویــه امکانــات بهداشــتی مقصــد بــا میانگیــن ()3/43
و گویههــای کســب درآمــد بیشتــر و دســتیابی بــه شــغل بــا میانگیــن ( )3/43و ( )3/28نســبت
بــه دیگــر گویههــا بیشتریــن میانگیــن عوامــل اقتصــادی عــدم مانــدگاری جمعیــت در ایــن منطقــه
شــدند .از عوامــل سیاســی ،گویــه عــدم تــاش مدیریــت بــرای ســرمایهگذاری بــا میانگیــن ( ،)3/10از
عوامــل اجتماعــی گویــه مهاجــرت بخاطــر خویشــاوندان بــا میانگیــن ( )2/23باالتریــن میانگیــن عــدم
مانــدگاری جمعیــت از نظــر پاســخگویان بــوده اســت.
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جدول  -2میانگین نمره عدم ماندگاری جمعیت بر حسب عوامل و گویهها

اقتصادی 3/02

سؤال یا گویه

میانگین

سؤال یا گویه

میانگین

امکانات بهداشتی
مقصد

3/43

عدم تالش
مدیریت برای
سرمایهگذاری

3/10

کسب درآمد
بیشتر

3/43

دسترسی به ادارات
مقصد

2/89

دستیابی به شغل

3/28

عدم مسئولیت
پذیری

2/81

انتقال شغل مرد

3/12

مشکالت امنیتی
مرز

2/71

ارزانی ارزاق

2/90

جنگ

2/68

منطقه تجاری
مقصد

2/83

مهاجرت به خاطر
خویشاوندان

2/23

پایین بودن هزینه
زندگی

2/82

ازدواج

2/09

تأسیس کارگاه
تولیدی

2/48

اماکن مذهبی
مقصد

1/74

مسکن بهتر

2/39

چشم و همچشمی

1/55

سیاسی 2/82

اجتماعی 1/9

در این بخش میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت یعنی میانگین نمره عوامل اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی بر حسب ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان بررسی شده است.
جــدول  3نشــان داده اســت کــه میانگیــن عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عــدم مانــدگاری
جمعیــت بــر حســب جنســیت متفــاوت بــوده و میانگیــن نمــره زنــان بیــش از مــردان بــوده اســت کــه در
ایــن رابطــه میتــوان بــه محدودیــت امــکان اشــتغال در کارهایــی کــه بــه طــور اجتماعــی در جامعــه
مبــدأ یعنــی قصرشــیرین و همچنیــن تبعیضــات و تعصباتــی کــه در رابطــه بــا کار زنــان و مــردان،
دســتمزد و اســتانداردهای زندگــی ،سیاســتهای دولتــی و شــیوههای اســتخدام بــرای آنهــا در ایــن
منطقــه و فــرار زنــان از محدودیتهــا و کمبودهــای تحمیــل شــده ســاختاری و خانوادگــی و نیــز فــرار
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از کنتــرل اجتماعــی ،تبعیــض جنســیتی و همچنیــن پیشداوریهــای موجــود در جامعــه مبــدأ اشــاره
کــرد.
تفــاوت آمــاری معن ـیداری بیــن میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی بــر حســب
نــوع شــغل پاســخگویان وجــود نداشــته اســت ،هــر چنــد میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی
عــدم مانــدگاری جمعیــت کارکنــان مســتقل ،نســبت بــه مزدبگیــران خصوصــی و دولتــی بیشــتر بــوده و
میتــوان اینچنیــن توضیــح داد کــه مشــکالت اقتصــادی از جملــه بیــکاری و عــدم رضایــت از درآمــد
حاصــل از انجــام فعالیتهــا و همچنیــن شــرایط ســخت شــغلی ایــن افــراد تحــت تأثیــر عوامــل سیاســی
و ضعــف آن در عــدم ترغیــب کارفرمایــان و ســرمایهگذاران دانســت.
میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی عــدم مانــدگاری جمعیــت بــر حســب محــل تولــد ،تفــاوت
معنـیداری نداشــته اســت .امــا میانگیــن نمــره عامــل اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت پاســخگویانی
کــه محــل تولــد آنهــا ســایر شهرســتانهای خــارج اســتان بــوده اســت ،از بقیــه بیشــتر بــوده اســت.
میانگیــن نمــره عامــل اقتصــادی در میــان افــرادی کــه زمیــن کشــاورزی نداشــتهاند ،بیشــتر از افــرادی
بــوده کــه زمیــن کشــاورزی داشــتهاند .پــس داشــتن زمیــن کشــاورزی عامــل اقتصــادی عــدم مانــدگاری
جمعیــت را تعدیــل بخشــیده اســت ،ولــی میانگیــن نمــره عوامــل اجتماعــی و عوامــل سیاســی بــرای
کســانی کــه زمیــن کشــاورزی داشــته و یــا نداشــتهاند ،تفاوتــی وجــود نداشــته اســت.
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جدول  -3مقایسه میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت بر حسب جنسیت ،وضعیت شغلی ،محل تولد
و زمین کشاورزی
متغیر

جنسیت

وضعیت شغلی

محل تولد

زمین کشاورزی

عامل

عامل اقتصادی

عامل سیاسی

عامل اجتماعی

مرد

2/94

2/72

1/83

زن

3/37

3/26

2/16

مقدار t

-2/3

-3/08

-1/93

سطح معنیداری

0/021

0/002

0/051

مزدبگیر دولتی

2/94

2/83

1/78

مزدبگیر خصوصی

2/95

2/69

1/88

کارکن مستقل

3/26

2/89

1/55

مقدار f

0/55

0/21

0/56

سطح معنیداری

0/57

0/80

0/57

قصرشیرین

2/92

2/82

2/01

شهر کرمانشاه

3/05

2/89

1/97

سایر شهرستانهای
استان

3/1

2/82

1/68

سایر شهرستانها

3/01

2/65

2/37

مقدار f

0/39

0/19

2/92

سطح معنیداری

0/75

0/89

0/03

دارد

2/62

2/65

1/91

ندارد

3/1

2/89

1/91

مقدار t

-3/06

-1/47

0/005

سطح معنیداری

0/002

0/14

0/99
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در جــدول  4ضریــب همبســتگی بیــن میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عــدم
مانــدگاری جمعیــت و برخــی ویژگیهــای فــردی پاســخگویان آمــده اســت .بیــن ســن پاســخگویان و
میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی همبســتگی معکــوس و معنـیداری وجــود داشــته اســت.
یعنــی هــر چــه ســن پاســخگویان کمتــر بــوده اســت ،بیشــتر عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی را بــه عنــوان
عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت اعــام کردهانــد و برعکــس ،امــا ایــن رابطــه بــرای عامــل سیاســی
عــدم مانــدگاری جمعیــت ،معنـیدار نبــوده اســت.
بیــن تحصیــات پاســخگویان و عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت ،رابطــه مســتقیم و معنـیداری وجــود
داشــته اســت .یعنــی افــراد بــا تحصیــات بــاال و دانشــگاهی بیشــتر از بقیــه پاســخگویان ،عوامــل
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی را علــت عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین ذکــر
کردهانــد.
بیــن درآمــد پاســخگویان و عوامــل عــدم مانــدگاری رابطــه معنـیداری وجــود داشــته اســت ،امــا ایــن
رابطــه بــرای عامــل اقتصــادی منفــی بــوده اســت .یعنــی کســانی کــه درآمــد بیشــتری داشــتهاند،
عامــل اقتصــادی را کمتــر باعــث عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین دانســتهاند،
امــا کســانی کــه درآمــد کمتــری داشــتهاند ،عامــل اقتصــادی را علــت عــدم مانــدگاری جمعیــت ذکــر
کردهانــد .همچنیــن کســانی کــه درآمــد باالیــی داشــتهاند ،عامــل سیاســی و اجتماعــی را نیــز بــه
عنــوان عــدم مانــدگاری جمعیــت ذکــر کردهانــد.
بیــن مــدت ســکونت در شهرســتان قصرشــیرین و میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی عــدم
مانــدگاری جمیعــت رابطــه معکــوس و معنــیداری بدســت آمــده اســت؛ یعنــی کســانی کــه مــدت
بیشــتری ســکونت داشــتهاند ،کمتــر عوامــل اقتصــادی و سیاســی را بــه عنــوان عوامــل عــدم مانــدگاری

جمعیــت ذکــر کردهانــد کــه احتمــاالً ســازگاری محیــط در طــی مــدت ســکونت در ایــن زمینــه مهــم
بــوده اســت.
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جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون بین میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت و برخی ویژگیهای
پاسخگویان
عامل متغیر
عامل اقتصادی
عامل سیاسی
عامل اجتماعی

شاخص

سن

تحصیالت

درآمد

مدت
سکونت

ضریب همبستگی

-0/14

0/23

-0/12

-0/12

سطح معنیداری

0/014

0/011

0/035

0/041

ضریب همبستگی

-0/04

0/18

0/17

-0/10

سطح معنیداری

0/38

0/023

0/026

0/047

ضریب همبستگی

-0/13

0/15

0/22

-0/055

سطح معنیداری

0/013

0/034

0/017

0/11

بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از پیمایــش و از دیــدگاه مــردم دالیــل عــدم مانــدگاری جمعیــت در
شهرســتان قصرشــیرین مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .چنانچــه نتایــج پژوهــش نشــان داد،
بیشتریــن میانگیــن عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان عوامــل
اقتصــادی (بــا میانگیــن  )3/02بــوده اســت .در بیــن عوامــل اقتصــادی امکانــات بهداشــتی ،درآمــد و
شــغل کــه مربــوط بــه زیرســاختهای اقتصــادی و خدماتــی هســتند از نظــر پاســخگویان بیــش از
بقیــه مــوارد اقتصــادی در عــدم مانــدگاری جمعیــت مهــم بودهانــد .ضعــف زیرســاختهای درمانــی و
بیمارســتانی شهرســتان قصرشــیرین از سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی گرفتــه تــا دســتگاه رادیولــوژی
و حتــی در صــورت فراهــم بــودن دســتگاه رادیولــوژی ،نبــود متخصــص بــا نظــر پاســخگویان همســو
اســت.
همچنیــن وجــود بازارچــه تجــاری مــرز خاکــی بــه نــام پرویزخــان بــا حجــم مبــادالت بســیار بــاال
و افزایــش انتظــارات حاصــل از آن کــه ایــن بازارچــه بتوانــد جوانــان زیــادی را در سیســتم خــود
جــذب نمایــد ،نــه تنهــا محقــق نشــده ،بلکــه بــا وجــود ســرمایهداران غیربومــی ،مشــاغل ســختی مثــل
کارگــری ســهم جوانــان قصرشــیرین شــده اســت و از طرفــی دیگــر همیــن ســرمایهداران غیربومــی از
طریــق خریــد ملــک تجــاری و مســکونی و بــا در ســیطره خــود درآوردن تعــدادی از امــاک شــهر کــه
نــه مــی فروشــند و نــه اجــاره میدهنــد ،باعــث شــده کســی تــوان مالــی اجــاره کــردن ملکــی چــه
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بــرای ســکونت و چــه بــرای کســب و کار نداشــته باشــد.
اختصــاص بخــش بزرگــی از درآمــد بازارچــه مــرزی پرویزخــان بــه ســازمان همیــاری شــهرداریها در
صورتــی کــه اگــر بــه خــود شــهر ســرازیر میشــد ،میتوانســت بــا تجهیــز شــهر بــه مبلمــان مــدرن
شــهری ،ایجــاد پارکهــای زیبــا بــا هــدف جــذب گردشــگر ،ســاخت تلهکابیــن بــرای ورزشهــای
گرمســیری و احــداث روســتاها و ترمیــم و تجهیــز آثــار باســتانی و بناهــای تاریخــی مثــل کاروانســرای
قصرشــیرین و ...منجــر بــه جــذب توریســم داخلــی و خارجــی و رونــق کســب و کارهــای متعــددی
در شــهر شــود .ســازمان میــراث فرهنگــی از طریــق مصــادره و ممنــوع ســاخت کــردن بســیاری از
امــاک در وســط شــهر عمـ ً
ا بــازار ایــن شــهر را بــه دو منطقــه تقســیم کــرده اســت .بــه طــوری کــه
از تمرکــز مغازههــا و مشــاغل جلوگیــری کــرده و بــا برداشــتن شــرایط بــازار رقابتــی و تبدیــل آن بــه
بــازار انحصــاری ،تأثیــر بســزایی در تــورم و گرانــی ارزاق دارد .عــاوه بــر آن ایــن مســئله حتــی وحــدت
و یکپارچگــی مغازههــا و مراکــز خریــد را از بیــن بــرده اســت کــه مجموعــه ایــن مســائل تأییــدی بــر
اهمیــت عامــل اقتصــادی عــدم مانــدگاری جمعیــت از نظــر پاســخگویان در شهرســتان قصرشــیرین
اســت.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،عوامــل سیاســی(عدم تــاش مدیریــت بــرای ســرمایهگذاری،
دسترســی بــه ادارات مقصــد ،مســائل امنیتــی مــرز ،جنــگ) بــا میانگیــن ( ،)2/82دومیــن عامــل مهــم
عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان بــوده اســت .وجــود شــرایط
خــوب و مناســب بــرای ســرمایهگذاری ،بهبــود زندگــی و کار مــردم مرزنشــین شهرســتان قصرشــیرین
بهخصــوص مســائل اقتصــادی و اشــتغال ،جــز بــا مدیریــت قــوی و کارآمــد میســر نمیشــود و مســئله
نیازمنــد تــاش بیشتــر نماینــده مجلــس ایــن منطقــه ،مســئولیتپذیری و اجمــاع بیــن مدیــران و
مســئوالن دســتگاههای اجرایــی اســت .افــزون بــر آن در جوامــع و مناطقــی کــه ســاختار سیاســی بــه
صــورت تمرکزگــرا میباشــد و قــدرت دولــت در همـه بخشهــا ریشــه دوانیــده اســت بــه گونـهای کــه
انجــام هــر امــری از امــور مــردم تنهــا بــا عبــور از مجــرای دولــت امکانپذیــر میشــود و ســرنخ انجــام
همـه امــور بــه دســت دولــت و کارکنــان دولــت اســت ،بــه طــور طبیعــی میــزان برخــورد اربــاب رجــوع
بــا دســتگاههای دولتــی افزایشیافتــه و همیــن افزایــش تقاضــا از طــرف مــردم و کمبــود منابــع و
امکانــات از ســوی دولــت ،زمینــه بــروز مشــکالت اداری و فســاد درآن ،کــه در نتیجــه باعــث نارضایتــی
اربــاب رجــوع میشــود را بــه دنبــال دارد .همچنیــن میتــوان بــه غیربومــی بــودن تعــداد زیــادی از
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کارمنــدان ،پرســنل و هچنیــن کارمنــدان لشــکری و کشــوری در ایــن شــهر اشــاره کــرد کــه تنهــا در
ســاعات کاری در شــهر هســتند و خانوادههــا و منــازل آنــان در شــهرها و گاه اســتانهای همجــوار
میباشــند کــه همیــن مســئله تأثیــر زیــادی در عــدم تعلــق و تعهــد ایــن گروههــا نســبت بــه منطقــه
و اربــاب رجــوع دارد کــه ایــن خــود از دیگــر عوامــل ک ـمکاری و نارضایتــی اربــاب رجــوع میباشــد.
همجــواری شــهر قصرشــیرین بــا کشــور عــراق ،جنــگ آمریــکا بــا عــراق و بــه دنبــال آن ظهــور
تکفیریهــای تنــدرو داعــش ،عاملــی شــد کــه بــر اســترس جمعــی ســاکنین ایــن مناطــق افــزود و
باعــث شــد کــه امیــد بــه زندگــی کاهــش یافتــه و همــواره فکــر مهاجــرت و عــدم تمایــل بــه مانــدگاری
در اذهــان مــردم وجــود داشــته باشــد.
طبــق یافتههــای پژوهــش عوامــل اجتماعــی (مهاجــرت بــه خاطــر خویشــاوندان ،ازدواج ،چشــم
و هــم چشــمی و  ) ...ســومین عامــل مهــم عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین
بودنــد .اگرچــه همچنــان عوامــل اقتصــادی در جابجایــی جمعیــت در ایــران و بــه ویــژه در شهرســتان
قصرشــیرین اهمیــت بیشــتری دارنــد ،امــا نبایــد نقــش عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی را نادیــده گرفــت.
بــه دلیــل ایــن کــه مهاجــرت عمــده جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین بــه خاطــر جنــگ و عدم بازگشــت
عــدهای کثیــری از آنــان همچنــان ارتبــاط خویشــاوندی بیــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجرانــی کــه
بازنگشــتهاند ،تــداوم پیــدا کــرده اســت و ایــن فرآینــد در عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان
نقــش دارد .اکثــر مهاجــران جنــگ از شهرســتان قصرشــیرین در شــهر کرمانشــاه ،تهــران ،اصفهــان و ...
اقامــت گزیدهانــد و ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــه خاطــر وجــود زمیــن کشــاورزی و یــا تســهیالت
دولتــی بــه شهرســتان قصرشــیرین مهاجــرت کردهانــد ،امــا ایــن بازگشــت ،مانــدگاری چندانــی نداشــته
اســت و جاذبــه شــهرهای بــزرگ بیــش از دافعــه شهرســتان قصرشــیرین بــوده اســت و حتــی منجــر بــه
چشــم و هــم چشــمیهایی در ایــن زمینــه شــده اســت و ایــن مســئله در عــدم مانــدگاری جمعیــت
بیتأثیــر نبــوده اســت.
همچنــان کــه در ادبیــات مهاجــرت مطــرح شــده اســت ،همــه افــراد بــه محرکهــای محیطــی جاذبــه

و دافعــه مناطــق مبــداء و مقصــد مهاجرتــی پاســخ یکســانی نمیدهنــد .معمــوالً افــراد مجــرد ،جوانــان،
تحصیلکردههــا ،افــراد بــا درآمــد پاییــن ،بیــکاران و  ...بیشــتر از بقیــه بــه جاذبههــا و دافعههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی مقصــد و مبــداء پاســخ نشــان میدهنــد و افــرادی کــه ازدواج کــرده،
تحصیــات پاییــن دارای درآمــد ثابــت و  ...در ایــن زمینــه محافظهکارانــه عمــل میکننــد .بــا توجــه
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بــه یافتههــای پژوهــش ،میانگیــن عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت بــر حســب ویژگیهــای فــردی
پاســخگویان متفــاوت بــوده اســت؛ میانگیــن عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت زنــان ،ســنین کمتــر،
تحصیــات باالتــر ،درآمــد کمتــر و فاقــد زمیــن کشــاورزی نیــز بیــش از بقیــه بــوده اســت.
در شهرســتان قصرشــیرین هماننــد کل کشــور ،عــدم مانــدگاری جمعیــت و مهاجــرت همچنــان بیشــتر
بــه خاطــر عوامــل اقتصــادی اســت .توســعه نابرابــر ،عــدم تــوازن منطق ـهای و حجــم عمــده جمعیــت
ســنین  20تــا  40ســاله کــه دارای اقتضائــات اشــتغال و ازدواج و مســکن هســتند ،نیــز مزیــد بــر علــت
شــده اســت کــه همچنــان عوامــل اقتصــادی ماننــد زیرســاختهای اقتصــادی ،اشــتغال و درآمــد کــه از
جملــه عوامــل اقتصــادی بــه شــمار میآینــد ،در عــدم مانــدگاری جمعیــت نقــش مهمــی داشــته باشــند.
افزایــش تقاضــای اشــتغال دختــران بــه واســطه افزایــش تحصیــات آنــان نیــز بایــد بــه مســئله فــوق
اضافــه نمــود .بــه خاطــر تســهیالت ایجــاد شــده بعــد از جنــگ و بازارچــه مــرزی ،میــزان مهاجرپذیــری
شهرســتان قصرشــیرین زیــاد شــده اســت ،امــا بــه دالیــل اجتماعــی ،فرهنگــی و حتــی سیاســی،
مانــدگاری جمعیــت مهاجــر دوام چندانــی نــدارد و همچنــان کــه نتایــج سرشــماری نشــان داده اســت،
جریــان مهاجرفرســتی باعــث شــده اســت کــه جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین رشــد چندانــی در ســه
دهـ ه اخیــر نداشــته باشــد .در واقــع جمعیــت مهاجــر بــه خاطــر اشــتغال موقــت ،نوعــی اســکان موقــت
حتــی بــدون خانــواده در آنجــا دارنــد و ایــن یکــی از دالیــل عــدم ثبــات جمعیتــی در شهرســتان اســت
کــه ایــن رونــد متفــاوت از شهرســتانهای مجــاور ماننــد ســرپلذهاب و گیالنغــرب اســت .جریــان
مهاجرتــی شهرســتان قصرشــیرین(مهاجرپذیری و مهاجرفرســتی بــاال) باعــث بــه هــم خــوردن ترکیــب و
تعــادل جمعیتــی و همچنیــن ترکیــب قومــی منطقــه شــده اســت و ترکیــب جمعیتــی جدیــد بخصــوص
در مناطــق مــرزی ،پتانســیل تنشهــای سیاســی و اجتماعــی دارد کــه الزم اســت ترکیــب جمعیتــی و
پیامدهــای اجتماعــی و سیاســی چنیــن رونــدی مــورد پژوهــش قــرار گیــرد.
عــاوه بــر نقــش عوامــل اقتصــادی بایــد بــه نقــش عوامــل اجتماعــی و سیاســی در عــدم مانــدگاری
جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین اشــاره کــرد .شــبکه مهاجــرت زنجیــرهای بــه خاطــر وجــود
خویشــاوندان در ســایر اســتانها (ناشــی از مهاجــرت بــه دلیــل جنــگ) و مســائل امنیتــی و سیاســی
ناشــی از مــرز باعــث شــده نقــش عوامــل سیاســی و اجتماعــی متمایــز در عــدم مانــدگاری جمعیــت نیــز
در شهرســتان قصرشــیرین نقــش مهمــی داشــته باشــند.
راســتای نتایــج پژوهــش میتــوان راهکارهــا و پیشــنهادهایی بــرای مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان
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قصرشــیرین مطــرح کــرد :ایجــاد و تجهیــز بیمارســتان و درمانگاههــا از نظــر امکانــات اولیــه پزشــکی و
درمانــی و جــذب کادر متخصــص درمانــی در ایــن مراکــز ،تصویــب منطقــه تجــاری قصرشــیرین ،اتصــال
خــط راهآهــن کرمانشــاه بــه خســروی ،مینروبــی زمینهــای آلــوده قصرشــیرین ،اجرایــی کــردن
طــرح بــزرگ ســامانه گرمســیری ،برنامهریــزی مناســب و قابــل اجــرا بــرای گســترش گردشــگری در
منطقــه ،بومیگزینــی در شهرســتان قصرشــیرین ،افزایــش و ایجــاد تمهیــدات ویــژه و پیشــرفته امنیتــی
و دفاعــی در مــرز خســروی ،وضــع سیاس ـتهای حمایتــی توســط مدیــران بــرای ســرمایهگذاران و بــه
خصــوص جمعیــت فعــال ،برپایــی رشــتههای مختلــف در مقاطــع مختلــف دانشــگاهی (پیامنــور و آزاد)
و تناســب عرضــه رشــتهها و تقاضــای دانشــجویان ،ارتقــای ســطح کیفیــت آموزشــی و تحصیلــی بــا
أخــذ نمایندگــی از دانشــگاههای معتبــر و اســتفاده از اســاتید مجــرب و کارآزمــوده.
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حمایت سازمانی و تمایل به فرزندآوری زنان شاغل
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چکیده:

پديــده اشــتغال و كار زنــان از ابتــداي زندگــي اجتماعــي بشــر وجــود داشــته ،ولــي در فــراز و نشــيبهايي قـــرار گرفتـــه
اســت .در جوامــع امــروزي زنــان همپــاي مـــردان در جامعـــه کار میکننــد و از جایــگاه اجتماعــی برخوردارنــد .تغییــر
و تحــوالت در ســاختار خانــواده ،افزایــش ســطح تحصیــات ،شهرنشــینی ،مشــارکت زنــان در بــازار کار را میتــوان در

انطبــاق فراینــد انتقــال جمعیــت دوم در ایــران خصوصـاً کالن شــهری ماننــد شــهر تهــران بــا تاثیرپذیــری در بســیاری از
مولفههــای جمعیتــی از جملــه فرزنــدآوری بــه وضــوح مشــاهدهکرد .پژوهــش حاضــر بــه شــیوه پیمایشــی و بــا هــدف
شناســایی تاثیــر حمایــت ســازمانی بــر فرزنــدآوری زنــان شــاغل شــهر تهــران انجــام گردیــدهاســت .داده هــا بــا اســتفاده
از ابــزار پرسشــنامه محقــق ســاخته و  1065نمونــه بــه روش نمونهگیــری تصادفــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
نتایــج حاصــل ازتحلیــل رگرســیون نشــان میدهــد حــدود 15/7درصــد از تغییــرات متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری
توســط متغیرهایــی چــون تحصیــات ،ســن ،تعــداد فرزنــدان ایــدهال ،حمایــت ســازمانی ،درآمــد تبییــن شــده اســت.
همچنیــن نتایــج نشــان داد تحصیــات رابطــه معکوســی باتمایــل بــه فرزنــدآوری دارنــد و بــه لحــاظ ســازمانی هرچــه
حمایــت ســازمانی بیشــتر باشــد ،تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل بیشــتر خواهدشــد ،بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
مســووالن و مدیــران ســازمان از انعطافپذیــری الزم بــا تمرکــز ویــژه بــه ارزشگــذاری فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی
از ســازگاری نقــش مــادری و کارمنــدی زنــان شــاغل برخوردارباشــند.
واژگانکلیدی :حمایت سازمانی ،فرزندآوری ،زنان شاغل ،شهر تهران
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مقدمه و بیان مسئله
بررســی تحــوالت فرزنــدآوری درخانــواده از مهمتریــن مباحــث مطــرح در جمعیتشناســی در ســالیان
اخیــر اســت .بــه نظــر میرســد ارزش فرزنــد در بیــن خانــواده هــا و زنــان جامعــه مــا همچــون گذشــته
بــه قــوت خــود باقــی اســت .امــا شــرایط بــه گونـهای اســت کــه امــکان تحقــق وضعیــت مطلــوب بــرای
آنــان وجــود نــدارد .نتیجــه ایــن جریــان کاهــش نــرخ فرزنــدآوری در جامعــه ایرانــی اســت .در ســالیان
اخیــر ،بــه یکبــاره بــا رونــدی نزولــی فرزنــدآوری شــدت گرفــت بطــوری کــه در برخــی از مناطــق
کشــور در دورههــای زمانــی مشــخص ،بــه زیــر ســطح جانشــینی نزدیــک شــده و نگرانیهــای مســئولین
افزایــش یافــت چنانکــه مقــام رهبــری در ابالغی ـهای در ســال  1393در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه
کــم شــدن آهنــگ رشــد جمعیــت و ضــرورت و اهمیــت سیاســتهای جمعیتــی در 16بنــد بــه مســئولین
و مدیــران کشــور ابــاغ گردیــد .بــه نظــر میرســد تغییــر در نــرخ فرزنــدآوری ،رابطــه مســتقیمی بــا
نگرشهــای والدینــی دارد کــه در آســتانه فرزنــدآوری هســتند و تغییــر در ایــن باورهــا و نگرشهاســت
کــه منجــر بــه چنیــن تغییــر بزرگــی در نــرخ کاهشــی موالیــد شــده اســت .در دهههــای اخیــر عواملــی
همچــون شهرنشــینی ،افزایــش تحصیــات ،ورود زنــان بــه فضــای اقتصــادی جامعــه ،فراگیــر شــدن
رســانهها ،رســانههای بــرون مــرزی و  ...موجــب شــده کــه ارزشهــا و نگرشهــای افــراد در خانــواده
ایرانــی نیــز ،دچــار تغییــر و تحــول شــود .در گذشــته نــه چنــدان دور خانــواده یــک واحــد اقتصــادی و
تولیــدی بــوده اســت .در چنیــن واحــدی ،فرزنــدآوری نقــش اساســی در جامعــه داشــته ،زیــرا فرزنــدان
بعنــوان نیــروی کار و ســرمایه منافــع اقتصــادی بــرای خانــواد ه خــود داشــتند .امــا اکنــون ،فرزنــد
داشــتن بــه مثابــه یــک هزینــه بــرای والدیــن اســت و شــاید در اثــر همیــن تغییــر اســت کــه والدیــن
بــه کنــش عقالنیتــر رســیدهاند .وقتــی فرزنــدآوری را ارزیابــی کــرده و بــه هزینههــای آن فکــر
میکننــد ،اینطــور میاندیشــند کــه آیــا هزین ـه هــای فرزنــدآوری بیشــتر اســت یــا منافــع آن؟ و اگــر
درایــن محاســبات منافــع کمتــر از هزینــه باشــد تصمیــم میگیرنــد کــه یــا فرزنــدآوری را کــم کننــد
ی اندازنــد .تغییراتــی
یــا حداقــل تــا زمــان ایجــاد زمینههــای مناســب ،ایــن اتفــاق را بــه تأخیــر بــ 
چــون افزایــش ســطح تحصیــات ،ورود زنــان بــه بــازار کار ،ارتقــای شــاخصهای بهداشــتی ،افزایــش
بکارگیــری روشهــای پیشــگیری و بــاال رفتــن ســن ازدواج میتوانــد از علــل کاهــش فرزنــدآوری باشــد
امــا بایــد دیــد در قــرن حاضــر کدامیــک همچنــان میتوانــد باعــث کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری در
زنــان شــاغل باشــد ،بهتراســت کمــی بــه روزتــر باشــیم و مســئله فرزنــدآوری را بــا تغییــرات موقعیــت
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زنــان در خانــواده و ورود بــه بــازار کار بررســی کنیــم ،بایــد اذعــان داشــت همــواره زنــان بــا نقــش
دوگانــهای در بحــث اشــتغال مواجــه هســتند از یــک طــرف امورخانــه داری اعــم از تربیــت فرزنــد،
مســائل زناشــویی ،رتــق و فتــق امــور زندگــی ،آشــپزی و ...و از طرفــی وظایــف اداری و ســازمانی بعنــوان
یــک کارمنــد و زن شــاغل نقــش مهمــی را برعهــده دارنــد ،لــذا فــرض بــرآن اســت بــا مدیریــت و
هماهنگــی و مشــارکت همســران بتوانــد از عهــده ایــن امــور برآیــد امــا تــوان جســمی و روحــی و
تمایــات و انگیزههــای او در برابــر فرزنــدآوری دچــار تغییراتــی خواهــد شــد و منجــر بــه فاصلهگــذاری
بیشــتر فرزنــدان و یــا حتــی محــدود نمــودن تعــداد فرزنــدان خواهــد شــد .بنابرایــن تامــل و تفکــر در
خصــوص شــرایط حفــظ تمایــات فرزنــدآوری زنــان تاکیــد و توجــه بــه جنبــه هــای مختلفــی از عوامــل
اجتماعــی و ســازمانی را میطلبــد کــه درایــن مقالــه بــه تفصیــل در خصــوص آن خواهیــم پرداخــت
نکتــه مهــم اینکــه ،تغییــرات ارزشــی و نگرشــی در حوزههــای مختلــف خانــواده حــادث شــده اســت
کــه فرزنــدآوری نیــز از ایــن تغییــرات مصــون نبــوده اســت .امــا دلیــل اینکــه در تبییــن کاهــش
فرزنــدآوری بــه اشــتغال و عــدم امنیــت شــغلی وزن بیشــتری داده شــده اســت شــاید نشــات گرفتــه از
نیــاز زنــان بــه اشــتغال هــم بعنــوان جایــگاه اجتماعــی و هــم بعنــوان جایــگاه اقتصــادی خانــواده باشــد.
نکتــه حائــز اهميــت در بحــث عوامــل ســازمانی روشــن شــدن مســیر دســتیابی بــه امنیــت شــغلی،
پســت ســازمانی زنــان شــاغلی اســت کــه تمایــل بــه فرزنــدآوری دارنــد و بــراي تصميمگيــري درســت
و منطقــي نیــاز بــه حمایــت اجتماعــی و ســازمانی دارنــد و در اینجــا نقــش مدیــران و سياســتگذاران
كشــور بــه منظــور افزایــش فرزنــدآوری ،اجــراي موفقيــت آميــز سياســتها و مشــوقهای فرزنــدآوری و
فراهــم نمــودن امنیــت شــغلی زنــان شــاغل یکــی از مهمتریــن چالشــهای پیــش روســت ،امنیــت یکــی
از نخســتین نیازهــا و خواســته هــای بــه حــق جامعــه بشــری و یكــی از اصــول فــردی و جمعــی اســت.
در ســایه امنیــت رشــد و پیشــرفت اقتصــاد و بالندگــی محقــق شــده و فقــدان آن موجــب اختــال در
ســاختار زندگــی فــردی ،اجتماعــی و ظهــور پیامدهــای روانــی و اجتماعــی خواهــد شــد .امنیــت بــا
توجــه بــه گرایشــها و علــوم مختلــف ،تقســیمات متعــددی از آن ارائــه شــده اســت .یكــی از مؤلفههــا و
اقســام مهــم امنیــت ،امنیــت شــغلی اســت .شــغل و فراهــم بــودن آن بــرای هــر انســانی ابــزار اســتقرار
کارکنــان ســازمانها میباشــد و قســمت زیــادی از
آرامــش و امنیــت اســت کــه از دغدغههــای مهــم
ِ

انــرژی روانــی شــاغالن صــرف امنیــت شــغلی میشــود بديــن ترتيــب ،ايــن مقالــه بــا هــدف پاســخ بــه
ايــن پرســش نگاشــته شــده اســت كــه حمایــت ســازمانی زنــان شــاغل ســطح شــهر تهــران تــا چــه
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انــدازه بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری آنهــا تأثيــر ميگــذارد؟
درهمیــن راســتا مطالعــات زیــادی در ایــران بــرای بررســی تأثیــر متغیرهــای اجتماعــی و ســازمانی
از جملــه وضعیــت اشــتغال و تحصیــات ،امنیــت شــغلی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل
صــورت گرفتــه و نتایــج مشــابهی حاصــل شــده اســت ،شــیدانی ( )1392در مطالعــهای بــه تأثیــر
معن ـیدار متغیرهــای اقتصــادی از قبیــل فقــدان درآمــد کافــی ،ناامنــی شــغلی و اعتقــاد بــه وضعیــت
بــد اقتصــادی کشــور بــر گرایــش بــه تعــداد فرزنــد کمتــر در میــان زنــان  15 - 49ســاله دارای همســر
ســاکن تهــران دســت یافــت .درمقالــه دیگــری حســینی و بگــی ( )1391نشــان میدهنــد کــه زنانــی کــه
اســتقالل بیشــتری دارنــد و تمایــل بــه اشــتغال در خــارج از خانــه دارنــد تمایــل کمتــری به فرزنــدآوری
دارنــد .محمودیــان و همــکاران ( )1388نیــز در پژوهشــی در مــورد دلیــل کاهــش کــم فرزنــدآوری
شــهر کردســتان ،یکــی از اهــداف خانوادههــا از کــم فرزنــدآوری ،مدیریــت و اجتنــاب از بســیاری از
ایــن چالشــها اســت .همچنیــن معینــی و همــکاران ( )1376در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتنــد کــه بــاال بــودن ســرانه هزینــه تحصیلــی و اجــاره مســکن در هــر دو ســطح خانــواده و اســتان،
از عوامــل مهــم مؤثــر بــر تقاضــای کمتــر بــرای فرزنــد دوم در خانوادههــای ایرانــی اســت و پژوهــش
شــوازي و خواجــه صالحــی ( )1392بــه ایــن نتیجــه رســیدند بهبــود موقعیــت زنــان از طریــق افزایــش
ســطح تحصیــات و مشــارکت اجتماعــی زنــان و افزایــش اســتقالل در تصمیــم گیــري ،عامــل مهمــی
در تغییــرات جمعیتــی و کاهــش تمایــات فرزنــدآوري زنــان مــی باشــد .در مطالعــات صــورت گرفتــه در
مــورد کشــورهای آمریــکا التیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ،افــراد بــا تحصیــات بــاال نقــش والدینــی
خــود را بــه تعویــق مــی اندازنــد (اســتیو و همــکاران .)2012،در کشــور آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده
انــد کــه هــر چقــدر میــزان تحصیــات زنــان باالتــر میــل بــه فرزنــدآوری در آنهــا کمتــر میشــود (لیــن
و همــکاران .)2013 ،در پژوهشــهای دیگــری بــه ارتبــاط معکــوس بیــن نــرخ بــاروری و نــرخ مشــارکت
زنــان در نیــروی کار پرداختهانــد (ریندفــاس و همــکاران ;)2000( 4ریــکا و فــررو  5و گالیانــی)2007( 6
بيشــتر مطالعــات نشــان ميدهنــد کــه بيــن اشــتغال و تحصيــات زنــان و فرزنــدآوری رابطــه اي
معکــوس وجــود دارد نتایــج ایــن مطالعــات تاییــد کننــده نظریــه تعــارض نقشــها در مبانــی نظــری
میباشــد کــه بیــان میکنــد بــه علــت وجــود مشــکالت زنــان در ایجــاد تــوازن بیــن کار و وظایــف
4- Rindfuss & et al
5 - Rica and Ferrero
6- Galiani
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مــادری ،میــزان فرزنــدآوری ،میــزان مشــارکت زنــان در نیــروی کار تاثیــر منفــی دارد و نقشــهای
اجتماعــی و خانوادگــی در تعــارض بیــن یکدیگرنــد .درمیــان مطالعــات پیشــین همانطــور کــه اســتنباط
شــد بــه نگرشــها و متغیرهــای موثــر اشــاره شــده اســت امــا در خصــوص امنیــت شــغلی و حمایــت
ســازمانی بطــور خــاص و بصــورت مســتقیم بعنــوان متغیــر تاثیرگــذار بــر تمایــل فرزنــدآوری مطالعـهاي
بــراي شــناخت بيشــتر انجــام نشــدهاســت كــه اثــر كنتــرل حمایــت ســازمانی زنــان و تمایــل بــه
فرزتــذآوری را بررســي كــرده باشــند ،لــذا در ایــن پژوهــش بــه رابطــه بیــن حمایــت ســازمانی بــا زیــر
شــاخههای :امنیــت شــغلی ،پســت ســازمانی زنــان شــاغل و تمایــل بــه فرزنــدآوری را بطــور خــاص
مــورد مطالعــه قــرار دادهایــم.
مبانی نظری
نظريههــا و تئوريهــاي مختلفــي در زمينــه اشــتغال و بــاروري ارائــه شــده اســت كــه در ايــن مقالــه بــه
تعــدادي از آنهــا اشــاره میشــود .مبانــي نظــري كــه در ايــن بخــش معرفــي ميشــود ،نظریــه اقتصــاد
خــرد بــاروري بکــر و نظریــه نقــش اســت .در الگــوي اقتصــاد خــرد بــاروري بــر اهميــت ارزش وقــت
زنــان بــه صــورت عاملــي تأكيــد شــده اســت كــه بــر شــمار فرزنــدان دلخــواه او و همســرش تأثيــر
ميگــذارد .ب ِکــر بــا تحليــل نقــش مشــاركت نيــروي كار زنــان يــک الگــوي تئوريــک بــراي درک رابطــه
بيــم بــاروري و اقتصــاد را بســط داد .ايــن رويکــرد بــر هزينــه فرصــت زمــان مــادران تأكيــد و پيــش بيني
میکنــد كــه افزايــش دســتمزد زنــان بــر تقاضــا بــراي كــودكان تأثيــر منفــی دارد .هنگامــي كــه ارزش
زمــان اختصاصيافتــه بــراي كار يــک زن بــه دليــل دســتمزد باالتــري افزايــش يابــد ،ارزش نســبي
زمانــي كــه در منــزل ميگذرانــد ،لزومـاً كاهــش خواهــد يافــت .پــس هزينــه فرصــت داشــتن بچــه بــراي
يــک زن در بــازار كار افزايــش مييابــد؛ بنابرايــن افزايــش درآمــد ناشــي از مشــاركت بيشــتر زن در بــازار
كار و بطوركلــي افزايــش هزينــه فرصــت زنــاندر تصميمگيــري خانــوار دربــارة شــمار كــودكان عامــل
مهمــي اســت و بــر فرزنــدآوری تأثيــر منفــي دارد( .گــروگان)2006 ،7
گــود 8 1960نيــز مطابــق نظریــه فشــار نقــش ،نظــام كلــي نقــش فــرد را نظامــی ميدانــد كــه مــورد
تقاضــاي بيــش از حــد باشــد؛ بــه گونــه اي كــه فــرد نتوانــد بــه طــور كامــل پاســخگوي همــه خواســته
هــا باشــد.آنچه نــوام نقــش فــرد را پرتقاضــا ميكنــد ،عبــارت اســت از ايفــاي نقشهــا در زمانهــا و
7- Grogan
8- Good
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مکانهــاي خــاص و مشــاركت افــراد در روابــط نقشــي متفــاوب كــه تعهــد متفاوتــي بــر آنهــا اعمــال
ميكنــد و اقدامــات يــا پاســخهاي متعــددي را نيــز از ســوي افــراد ايجــاب ميكنــد و درنتيجــه،
هنجارهــاي متفاوتــي را بــراي خواســتههاي رفتــاري گوناگــون از نقــش واحــد تعریــف ميكنــد .بديــن
ســان ،احتمــال بســياري وجــود دارد كــه فــرد بــا حجــم زيــاد و تركيــب نامنظــم و تعارضآميــز الزامــات
نقــش مواجــه شــود؛ چنانکــه بــه همــان ميــزان احتمــال دارد همــه تعهــدات خــودرا بطــور كامــل انجــام
ندهــد بــه همیــن دلیــل گــود بــر آن دســته از فنونــي تأكيــد دارد كــه بــراي ســازماندهي نظــر نقــش و

كاهــش فشــار بــا كنتــرل روابــط اجتماعــي توصيــه ميكنــد تــا فــرد اصــوالً نقشهايــي را انتخــاب كنــد
كــه الزامــات آن ســازگاري بيشــتري باهــم داشــته باشــند و درصــورت بــروز تعــارض نيــز خواســتههاي
نقشــي را كنــار بگــذارد كــه پيــش از آن رعايــت میکــرد (گــود)485-490 :1960،
بــا مــرور منابــع نظــری و تجربــي ايــن نتيجــه بــه دســت آمــد كــه نظریــه نقــش بــراي بررســي اثــر
نقشهــای چندگانــه زنــان شــاغل قالــب مناســبي اســت؛ بنابرايــن براســاس نظریــه نقــش ،زنــان
شــاغل کــه نقشهــای متعــدد را دارا میباشــند فشــار بیشــتری را متحمــل میشــوند و ايــن فرضيــه
مطــرح ميشــود كــه زنانــي تجربــه فرزنــدآوري کمتــری دارنــد كــه ســه نقــش مادرانــه – شــاغالنه و
همســرانه را بایــد بــه نحــو احســن اجــرا كننــد و همانطــور کــه در نظریــه فشــار نقــش عنــوان شــد
فــرد اصــوالً نقشهایــی را انتخــاب مــی کنــد کــه الزامــات آن ســازگاری بیشــتری باهــم داشــته باشــند.

با توجه به مالحظات نظری و پیشینه پژوهش فرضیات زیر در نظر گرفته میشوند:
عوامــل جمعیتــی و اجتماعــی ســن ،تحصیــات ،تعدادفرزنــدان ایــدهآل بــر تمایــل بــه فرزنــدآوریزنــان شــاغل تاثیــر میگــذارد.
 عوامــل ســازمانی حمایــت ســازمانی ،امنیــت شــغلی ،وضعیــت اشــتغال برتمایــل بــه فرزنــدآوری زنــانشــاغل تاثیــر میگــذارد.

حمایت سازماین و متایل به فرزندآوری زانن شاغل

روششناسی

123

شکل – 1مدل نظری پژوهش

روش پژوهــش حاضــر پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش همــه زنــان شــاغل و متاهــل واقــع
در ســنین بــاروری (15-49ســال) در ســطح شــهر تهــران اســت .براســاس اطالعــات سرشــماری ســال
 ،1395شــهر تهــران  12452230نفــر جمعیــت دارد کــه  6210050نفــر آنهــا زن هســتند .از ایــن
تعــداد  505899نفــر در گــروه ســنی 15-49ســال شــاغل میباشــند الزم بــه ذکراســت ایــن پژوهــش
در اردیبهشــت مــاه ســال  1398در ســازمانها ،ادارات ،موسســات دولتــی و خصوصــی شــهر تهــران انجــام
گردیــده اســت .پــس از تعییــن جامعــه آمــاری بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و پذیــرش خطــای نمونــه
گیــری 0/03حجــم نمونــه 1065 ،نفــر تعییــن گردیــد .متغیــر مســتقل پژوهــش حمایــت ســازمانی
میباشــد ،ایــن متغیــر در ســطح مقیــاس ترتبیی بــوده و از مقــدار کــم ( ،)1-2/25متوســط()2/26-3/50
و زیــاد ( )+ 3/51مدرجســازی شــده اســت و متغیــر وابســته تمایــل بــه فرزنــدآوری نیــز در ســطح
مقیــاس ترتبیــی بــوده و شــدت آن از مقــدار پاییــن( ،)1-1/95متوســط( )1/96-2/85و بــاال()+2/86
در نظــر گرفتــه شــده اســت .عــاوه بــر متغيرهــاي مســتقل ،متغيرهــاي زمینـهای و كنتــرل (جمعیــت
شــناختی) بــه منظــور ســنجش اثــرات ســاير عوامــل بــر متغيرهــاي وابســته نيــز در نظــر گرفتــه شــده
اســت ماننــد متغیــر ســن ،تحصیــات و تعــداد فرزنــدان ایــده ال.
مشــخص ه جمعیتــی و اجتماعــی :شــامل ســطح تحصیــات( ،زیــر دیپلــم ،دیپلــم ،لیســانس ،فــوق
لیســانس ،دکتــرا) ســن ،تعدادفرزنــد ایــده آل
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مشخصه سازمانی :حمایت سازمانی (امنیت شغلی ،وضعیت اشتغال)
همانگونــه کــه اشــاره شــد بــراي ســنجش ایــن شــاخصها از گویههــاي متعــددي اســتفاده میشــود
و از پاســخگویان خواســته میشــود نظــرات موافــق و مخالــف خود را بیـــان کننـــد  .ایـــن متغیرهـــا بـــا
 1-5مقیــاس ترتیبــی طراحــی شــدهاند .بــراي ســنجش پایایــی از آزمــون آلفـــاي کرونبـــاخ اســـتفاده
شــده و مقادیــر آلفــا نشــان داد کــه بــا حــذف چــه گویههایــی ،پایایــی شــاخصهاي مـــذکور قابـــل
قبـــول تلقـــی میگــردد ،درایــن پژوهــش مقادیرآلفـــاي كرونبــاخ عوامــل ســازمانی 0/741و تمایــل بــه
فرزنــدآوری  0/761میباشــد کــه نشــان میدهــد ســواالت از پایایــی مطلوبــی برخــودار میباشــند.
یافته ها
در ايــن بخـــش بــه بررســـي رابطـــه بـــين متغيرهـــا بــا اســتفاده از آزمونهــاي آمــاري همچــون ضریــب
کنــدال ،تحليــل هــاي دو متغيــره و رگرســـيون بـــه بررســي رابطــه و تاثیر متغيرهاي مســتقل و وابســته
مــی پردازیــم ،درابتــدا ویژگیهــای زمینـهای پژوهــش توصیــف میگــردد :زنــان شــاغل در 6گــروه ســنی
طبقــه بنــدی شــده اســت.
جدول -1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروههای سنی
درصد فراوانی

فراوانی

گروههای سنی

.8

8

20-24

7.1

76

25-29

18.8

200

30-34

36.2

385

35-39

30.6

326

40-44

6.6

70

45-49

100.0

1065

جمع

اطالعــات جــدول نشــان میدهــد بیشــترین تعــداد پاســخگویان در گــروه ســنی  35-39ســاله بــوده و
کمتریــن گــروه ســنی درگــروه  20-24مــی باشــد و مشــخص گردیــد حــدود  36درصــد از پاســخگویان
در ســنین  35-39ســال بــوده و  0/8درصــد در گــروه ســنی 20-24ســاله مــی باشــد.
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جدول  - 2توزیع درصدی متغیر تمایل به فرزندآوری برحسب گروههای سنی
گروههای سنی
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
کل

شرح

تمایل به فرزندآوری

کل

کم

متوسط

زیاد

تعداد

2

6

0

8

سن

%25.0

%75.0

%0.0

%100.0

تعداد

3

68

2

73

سن

%4.1

%93.2

%2.7

%100.0

تعداد

13

141

43

197

سن

%6.6

%71.6

%21.8

%100.0

تعداد

50

254

76

380

سن

%13.2

%66.8

%20.0

%100.0

تعداد

44

190

91

325

سن

%13.5

%58.5

%28.0

%100.0

تعداد

2

30

38

70

سن

%2.9

%42.9

%54.3

%100.0

تعداد

114

689

250

250

سن

%8/10

%65.4

%23.7

%23.7

sig:0/ 000

Value:0/ 188

نتایــج نشــان میدهــد رابطــه مســتقیم و معن ـاداری بیــن ســن و تمایــل بــه فرزنــدآوری وجــود دارد
و ایــن رابطــه مثبــت بــوده اســت بدیــن معنــا هرچــه ســن زنــان شــاغل افزایــش مییابــد تمایــل بــه
فرزنــدآوری بطــور متوســط افزایــش مییابــد ،در واقــع زنــان شــاغل درگــروه ســنی  35-39ســال
تمایــل بــه فرزنــدآوری بیشــتری نســبت بــه ســایر گروههــای ســنی دارنــد.

فصلنامه جمعیت مشاره  113و 114

126

جدول  -3تحلیل دو متغیر :ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری
حمایت سازمانی
پایین
متوسط
باال
کل

شرح

تمایل به فرزندآوری

کل

کم

متوسط

زیاد

تعداد

24

40

26

90

درصد

%26.7

%44.4

%28.9

%100.0

تعداد

70

312

106

488

درصد

%14.3

%63.9

%21.7

%100.0

تعداد

20

325

118

463

درصد

%4.3

%70.2

%25.5

%100.0

تعداد

114

677

250

1041

درصد

%11.0

%65.0

%24.0

%100.0

Gamma:0/ 385 sig:0/ 000

نتایــج نشــان میدهــد زنــان شــاغلی کــه بطــور متوســط از حمایــت ســازمانی برخوردارهســتند،
بیشــترین تمایــل بــه فرزنــدآوری را داشــته و مشــخص گردیــد در مجمــوع رابطــه مســتقیم و مثبتــی
بیــن دو متغیرتمایــل بــه فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی برقــرار میباشــد و از نظــر آمــاری مقادیــر
درســطح معنــی داری باالیــی برخــوردار بــوده و بیــش از 99درصــد قابلیــت اطمینــان را دارا میباشــند.
جدول  :4ارتباط متغیرهای تمایل به فرزندآوری و حمایت سازمانی برحسب گروه سنی ()20-29ساله
حمایت
سازمانی

پایین
متوسط
باال
کل

شرح

تمایل به فرزندآوری

کل

کم

متوسط

زیاد

تعداد

2

11

0

13

درصد

%15.4

%84.6

%0.0

%100.0

تعداد

0

42

2

44

درصد

%0.0

%95.5

%4.5

%100.0

تعداد

3

21

0

24

درصد

%12.5

%87.5

%0.0

%100.0

تعداد

5

74

2

81

درصد

%6.2

%91.4

%2.5

%100.0

sig: 0/ 679

Gamma : -0/ 153
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نتایــج جــدول حاکــی از آن اســت هــر چــه حمایــت ســازمانی در زنــان شــاغل در گــروه ســنی -29
20ســاله بیشــتر میشــود تمایــل بــه فرزنــدآوری کاهــش مییابــد ،ارتبــاط بیــن متغیرهــای تمایــل بــه
فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی بصــورت معکــوس و منفــی بــوده و از نظرآمــاری نیــز درســطح اعتمــاد
95درصــد معنــا دار نیســت.
جدول -5ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری برحسب گروه سنی30-39ساله
حمایت
سازمانی
پایین
متوسط
باال
کل

شرح

تمایل به فرزندآوری

کل

کم

متوسط

زیاد

تعداد

11

15

12

38

درصد

%28.9

%39.5

%31.6

%100.0

تعداد

38

176

48

262

درصد

%14.5

%67.2

%18.3

%100.0

تعداد

14

201

59

274

درصد

%5.1

%73.4

%21.5

%100.0

تعداد

63

392

119

574

درصد

%11.0

%68.3

%20.7

%100.0

sig: 0/ 01

Gamma: 0/ 185

نتایــج نشــان میدهــد هــرگاه زنــان واقــع در گــروه ســنی  30-39ســال از حمایــت ســازمانی متوســط
بــه باالیــی برخــوردار بودهانــد تمایــل بــه فرزنــدآوری آنــان افزایــش یافتــه و عمومـاً حمایــت ســازمانی
در ایــن گــروه ســنی تاثیــر بســزایی داشــته اســت همچنیــن نتایــج حاکــی از آن اســت بیــن متغیــر
حمایــت ســازمانی و تمایــل بــه فرزنــدآوری رابطــه مســتقیم و مثبتــی برقــرار میباشــد و از ســطح
معنــی داری بیــش از  99درصــد برخــوردار میباشــد.
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جدول  -6ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری برحسب سن
( )40-49ساله
حمایت سازمانی
پایین
متوسط
باال
کل

تمایل به فرزندآوری

شرح

کل

کم

متوسط

زیاد

تعداد

11

14

14

39

درصد

%28.2

%35.9

%35.9

%100.0

تعداد

32

94

56

182

درصد

%17.6

%51.6

%30.8

%100.0

تعداد

3

103

59

165

درصد

%1.8

%62.4

%35.8

%100.0

تعداد

46

211

129

386

درصد

%11/9

%100/0
%33/4
%54/7
Gamma:0/ 226
sig: 0/ 005

نتایــج جــدول نشــان میدهــد زنــان شــاغل در گــروه ســنی  40-49ســاله کــه ازحمایــت ســازمانی
بطــور متوســط برخوردارنــد تمایــل بــه فرزنــداوری بیشــتری دارنــد و مشــخص گردیــد رابطــه مســتقیم
و مثبتــی بیــن دومتغیــر برقــرار میباشــد و از نظــر آمــاری مقادیــر در ســطح معنــی داری باالیــی
برخــوردار بــوده و بیــش از  99درصــد قابلیــت اطمینــان را دارا میباشــد.
جدول  :7ضرایب رگرسیونی روابط متغیرهای مستقل و تمایل به فرزندآوری
شرح

ضرایب استاندارد
بتا

.000

انحراف معیار

ضرایب

.135

1.828

13.580

تحصیالت

-.062

.020

-.042

2.142-

.032

تعداد فرزندایده ال

.251

.020

.175

8.698

.000

حمایت سازمانی

.279

.033

.315

9.630

.000

وضعیت اشتغال

.047

.026

.043

1.650

.099

درآمد

.079

.000

1.1058

2.707

.007

مقدار ثابت
مدل
کلی

ضرایب غیر استاندارد

t

سطح معنی
داری

متغیر وابسته :تمایل به فرزندآوری
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ضرایــب رگرســیون نشــان میدهــد بغیــر از متغیــر تحصیــات کلیــه متغیرهــای اعــم ازحمایــت
ســازمانی ،تعــداد فرزنــدان ایــده ال ،وضعیــت شــغلی ،درآمــد تاثیــر مثبــت بــر متغیــر تمایــل بــه
فرزنــدآوری دارنــد و رابطــه مســتقیم در بیــن متغیــر هــای مســتقل و وابســته وجــود دارد و همــه از
ســطح معنـیداری قابــل قبولــی در ســطح  99درصــد برخــوردار بودهانــد و تنهــا وضعیــت شــغلی زنــان
شــاغل بــا درصــد معنــی داری  90درصــد از ســطح کمتــری از اطمینــان برخــوردار اســت.
جدول  -8مدل رگرسیون متغیرهای مستقل
(حمایت سازمانی ،تعداد فرزندان ایده ال ،وضعیت اشتغال ،درآمد ،تحصیالت)
تغییرات آماری

ضرایب رگرسیون

0/3965

0/157

0/153

1/956

0/157

5

1047

شرح

ضریب
همبستگیR

ضریب
تعیین R^2

ضریب تعیین اصالح شده
()R-adjusted

ضریب تعیین باقیمانده
Dorbin watson

تغییرات ضریب تعیین

درجه آزادی1

درجه آزادی 2

(Fتوزیع احتمال پیوسته)
38/971

تغییرات سطح معنی داری
0/00

متغیر وابسته :تمایل به فرزندآوری
متغیرهای مستقل :حمایت سازمانی ،تعداد فرزندان ایده ال ،وضعیت شغلی ،درآمد ،تحصیالت

مقادیــر جــدول حاکــی از شــدت همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل حمایــت ســازمانی ،تعــداد
فرزنــدان ایــدهال ،وضعیــت شــغلی ،درآمــد ،تحصیــات بــا متغیــر وابســته تمایــل بــه فرزنــدآوری بــه
میــزان  0/396میباشــد و همچنیــن ضریــب تعییــن مــدل نشــان میدهــد  0/157درصــد واریانــس
متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط متغیرهــای مســتقل :حمایــت ســازمانی ،تعــداد فرزنــدان ایــده
ال ،وضعیــت شــغلی ،درآمــد ،تحصیــات توضیــح داده شــده اســت .همچنیــن مقــدار ضریــب تعییــن
باقیمانــده حاکــی از آنســت کــه متغیرهــای مســتقل حمایــت ســازمانی ،تعــداد فرزنــدان ایــده ال،
وضعیــت شــغلی ،درآمــد ،تحصیــات از پیوســتگی مناســبی بــا متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری برخــوردار
میباشــند.
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بحث و نتیجه گیری

آمــار اســتنباطي نشــان ميدهــد حمایــت ســازمانی (وضعیــت شــغلی ،امنیــت شــغلی) بــر تمایــل
بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل از اثــر مثبــت و معنــاداري برخــوردار اســـت كـــه نشـــان مـيدهـــد بـــا
افـــزايش حمایــت ســازمانی (خصوصـاً در بــازه ســني  30-39ســاله) بــه ميــزان تمایــل بــه فرزنــدآوری
افــزوده ميشــود .نكتــة حائــز اهميــت ايــن اســت كــه حمایــت ســازمانی زنـــان در بــازه ســني 20-29
ســاله در مقايســه بــا بــازه ســني  30-39ســاله بــر كاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری اثرگــذار اســت ايــن
مطلــب نشــان ميدهــد كــه حمایــت ســازمانی در بيــن زنــان شــاغل جوانتــر بيشـــتر بـــر انگيـزههـــاي
ضـــد فرزنــدآوری مؤثــر اســت تــا در بيــن زنــان مســنتر .بنابرايــن ميتــوان گفــت كــه فرزنــدآوری
پديــدهاي اســت کــه نــه تنهــا از عوامــل جمعیتــی و اجتماعــی تأثيــر میپذیــرد ،بلکــه از عوامــل
ســازمانی تاثیرپذیــر اســت و حمایــت ســازمانی برمبنــای وضعیــت اشــتغال و امنیــت شــغلی زنــان
شــاغل براســاس مولفههــای جمعیتــی در تمایــل فرزنــدآوری زنــان موثــر و دارای رابطــه مســتقیم
میباشــد .ایــن نتایــج بــا مطالعــات مــك گينيتــي و راســل  2008همســو بــوده در مقابــل میــزان
تحصیــات زنــان عاملــی اســت كــه اثــر منفــي آنهــا برتمایــل بــه فرزنــدآوری محــرز اســت همچنــان
کــه در مــدل کلــی رگرســيون ،ضريــب ســطح تحصیــات ازجملــه عواملــی اســت کــه رابطــه معکــوس
و منفــي دارد و از لحــاظ آمــاري نيــز معنــادار اســت .ايــن يافتــه مطابــق بــا انتظــار بــوده و گويــاي ايــن
اســت كــه بــا افزايــش ســطح تحصیــات زنــان شــاغل ،از میــزان تمایــل بــه فرزنــدآوری آنهــا كاســته
ميشــود .ایــن نتایــج ﺑﺎ بررســی هــای انجــام شــده ارجمنــد ســیاهپوش و همــکاران ( ،)1395قدرتــی
و همــکاران ( )1390و نظامیونــد چگینــی و ســرایی 1392همســو میباشــد .افـــزایش ســطح تحصیــات
در جامعــه باعــث افزایــش ســطح آگاهیهــاي عمومــی میشــود .افــراد بـــه ویـــژه در معـــرض ایدههــاي
جدید مرتبط با جمعیت و فرزندآوری و بهداشـــت بـــاروري و غیـــره قـــرار گرفتـــه و امکـــان بهرهگیري
از تکنولوژيهــا و دســتاوردهاي جدیــد بیشــتري در ایــن زمینــه وجــود دارد.
در خصــوص تعــداد فرزنــدان ایــدهال افزایــش هزینههــاي زندگــی و ســپس تربیــت بهتــر فرزنـــد ،از
دالیـــل اصـــلی زنانــی کــه تعــداد فرزنــدان ایــدهآل را یــک فرزنــد میداننــد شــناخته شــده اســت.
دلیــل اصلــی زنانــی کـــه تعــداد فرزنــدان ایــدهآل را بیــش از یــک فرزنــد میداننــد ،رفــع تنهایــی
فرزنــد و داشــتن خواهــر و بــرادر و تربیــت بهتــر فرزنــد میباشــد .ضمــن اینکــه نگــرش اکثریــت زنــان
نســبت بــه هزینههــا و منافــع فرزنــدان ،بــه ســمت هزینههــاي فرزنــدان معطــوف اســت و اکثریــت
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زنــان داشــتن فرزنــد زیـــاد را باعـــث افـــزایش هزینههــاي زندگــی و مشــکالت مالــی میداننــد .ایــن
عامــل باعــث شــده اســـت کـــه بـــیش از دو فرزنـــد بــه عنــوان گزینهي ایــدهآل بســیاري از زنــان مطرح
نباشــد بررســی تعــداد ایــدهال فرزنــدان بــر حســب متغیرهــاي مــورد بررســی نشــان داد کــه زنــان داراي
ویژگیهــاي متفــاوت ،نگرشــها و ایدهآلهــاي مشــابهی در جهــت دو فرزنــد را ابــراز داشـتهانـــد .همچنــان
کــه درمطالعــات (عباســی شــوازی و عســگری ندوشــن ) 36 :1384،گویــای ایــن مهــم اســت .ایــن
یافتههــا ،نتایــج تحقیقــات پیشــین مبنــی بــر همگرایــی رفتارهــاي بـــاروري در بســـترهاي مختلـــف
اقتصــادي ـ اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران را تأییــد میکنــد (عباســی شــوازي )1380 ،همچنیــن
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد ،همچنیــن بــا توجــه بــه مــدل رگرســیونی درآمــد رابطــه بطــور
مســتقیم و مثبــت بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل دارد زنــان شــاغل بر اســاس نظريـــة تقاضـــا،
اثـــر قيمتـــي اشــتغال زنــان بــر اثــر درآمــدي ناشــي از كار زنــان غالــب اســت ،بدیــن معنــی درآمــدي
كــه زنــان وارد خانــواده ميكننــد آنچنــان مکفــی نيســت كــه تمایــل بــه افزايــش تعــداد فرزنــد داشــته
باشـــد .ایــن نتیجــه بــا مطالعــات عباســی شــوازی و خانــی ( )1394همســو میباشــد.
در مجمــوع بايــد اذعــان داشــت كــه پرداختــن زنــان بــه كار در خــارج از خانــه نميتوانــد دغدغ ـهاي
بــراي اهــداف جمعيتــي كشــور ايجــاد كنــد و لــذا تــا حــدودي ميتــوان بــراي حضــور پررنگتــر زنــان
در بــازار كار برنامهريــزي كــرد ،بــه گون ـهاي كــه هــم سياســتهاي اقتصــادي بــا اطمينــان بيشــتر بــه
اجــرا درآينــد و هــم در عيــن حــال آســيبي بــه رشــد جمعيــت مــورد نيــاز جامعــه وارد نيايــد .اهمیــت
و ضــرورت بــراي اتخــاذ سياســتهاي مشــوق افزایــش فرزنــدآوری و جمعيــت ،همزمــان بــا تحــوالت
ســاختاری در خانــواده ،در نظامنامــه سیاســتهای جمعیتــی بصــورت جامــع و کامــل بــه کلیــه ســازمانها
ابــاغ گردیــده اســت و سیاســتهای جمعیتــی بایــد بــه ســمت پررنــگ کــردن مشــوقهای فرزنــدآوری،
ســازگاری نقــش دوگانــه کارمنــدی و مــادری زنــان شــاغل هدایــت شــود و بــه منظــور پیــدا کــردن
راهكارهـــاي مناســـب در مواجهه با مســألة فرزندآوری و تمایالت و نگرشــها آگـــاهي از جوانـــب مختلف
و شناســايي مولفههــای موثــر آن الزامــی و کارســاز خواهــد بــود ،شــاید بــه جــرات مــی تــوان گفــت
يكــي از مهمتريــن مســائل سياســتگذاران اقتصــادي و جمعيتــي ايــن اســت كــه از يكســو بــه اشــتغال
زنــان در فرآينــد توســعة اقتصــادي نيــاز مبــرم وجــود دارد و از ســوي ديگــر ،اشــتغال زنــان بــه ســمت
ممكــن اســت بــه اهــداف جمعيتــي لطمــه وارد كنــد و تركيــب جمعيتشــناختي جامعــه را بهــم زنــد.
همچنــان کــه تجربــة كشــورهاي صنعتــي امــروز تصويــري از ارتبــاط آشــكار ميــان اشــتغال زنــان و
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میــزان فرزنــدآوری را نشــان ميدهــد .بنابرايــن بــه نظــر ميرســد پيــش بــردن تــوأم هــر دو هــدف
يعنــي بــه كار گرفتــن زنــان در عرصــة اقتصــاد و افزایــش تمایــل بــه فرزنــدآوری ممكــن نباشــد مگــر بــا
اتخــاذ رويههــاي تســهيل كننــدة فرزنــدآوري ،انعطافپذیــری ســاعت کار و ســایر حمایتهــای ســازمانی
ایــن مســئله را پوشــش داد و یکــی از راهکارهــای ایــن فراینــد انعطــاف ســازمانی ،کاهــش ســاعت کاری
مــادران شــاغل ،مرخصــی بــه والدیــن و مشــوقهای مالــی مــی باشــد هرچنــد ايــن واقعيــت نشــان
ميدهــد كــه هنــوز جامعــة ايــران آنچنــان در رونــد توســعه پیــش روی نکــرده اســت كــه تعــارض
نقــش مادرانــه و کارمنــدی را بتوانــد برطــرف نمایــد .از ايــن رو ،بايــد اقداماتــي در جهــت تســهيل
فرزنــدآوری و فرزندپــروري در کار خــارج از خانــه صــورت گيــرد .تجهيــز و گســترش اماكــن نگهــداري
و تربيــت كــودك ،هدايــت زنــان بــه ســمت مشــاغلي كــه كمتــر بــا زندگــي خانوادگــي تمايــز دارنــد و
اعطــاي مرخصيهــاي طويــل المــدت پــس از زايمــان كــه حداقــل بخــش قابــل توجهــي از آن همــراه
بــا مــزد و حقــوق باشــد.
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3
وفا اکوزاده
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چکیده:
زیس ـتپذیری ،گفتمــان مهــم در توســعه شــهری اســت و کیفیــت زندگــی شــهروندان را مــورد توجــه قــرار میدهــد.
بررســی زیس ـتپذیری در یــک قلمــروی مکانــی ،شــناخت و ادراک بهتــری را از مســائل ،آســیبها و توانهــای بالقــوه
آن در اختیــار مدیــران شــهری قــرار میدهــد .هــدف ایــن پژوهــش ،ارزیابــی ســطح زیســتپذیری شــهر مهابــاد و
نواحــی آن اســت .نــوع تحقیــق کاربــردی اســت .دادههــا و اطالعــات مــورد نیــاز از طریــق پرسشــنامه ،نتایــج سرشــماری
عمومــی نفــوس و مســکن ،طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهر ،همچنیــن از طریــق اســناد ،مجــات ،کتــب مرتبــط بــا
موضــوع و ســازمانهای مختلــف جمـعآوری گردیــده اســت .جامعــه آمــاری شــامل کلیــه ســاکنان شــهر مهابــاد بــوده و
حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــه تعــداد  384نفــر تعییــن شــده اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا
از نــرم افزارهــای  SPSSو  GISاســتفاده شــده و در بخــش آمــار اســتنباطی آزمونهــای آمــاری  ،T- testتحلیــل
واریانــس ،مــدل اراس( )ARASو رگرســیون گام بــه گام بــه کاربــرده شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد؛ کــه
شــهر مهابــاد بــه لحــاظ شــاخص اجتماعــی در وضعیــت متوســط بــه بــاال ،و بــه لحــاظ شــاخصهای فیزیکی-کالبــدی،
زیس ـتمحیطی و اقتصــادی در وضعیــت متوســط بــه پاییــن و نامطلــوب قــرار دارد .نتایــج حاصــل از تکنیــک ARAS

نشــان داد ،تنهــا ناحیــه یــک ،بــا اندکــی اختــاف در ســطح اول زیسـتپذیری شــهر مهابــاد قــرار دارد و دیگــر نواحــی
تقریبـاً در یــک پهنــه قــرار دارنــد.

واژگانکلیدی :توسعه شهری ،توسعه پایدار ،زیستپذیری ،کیفیت زندگی ،شهر مهاباد.

 -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه مراغه

 -2دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه
 -3کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری
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مقدمه:
اغلــب شــهرهای بــزرگ بــا مشــکالتی ماننــد جدایــی گزینــی قومــی ،تفکیــک کاربریهــا ،جدایــی محــل
کار از ســکونت ،فرســودگی و زوال محــات ،افزایــش ترافیــک ،ناهنجاریهــای اجتماعــی و اقتصــادی و
نابرابــری در دسترســی بــه فرصتهــا و منابــع مواجهانــد ( )Aliakbari and akbari,2017:2بــا توجــه بــه این
شــرایط ،امــروزه رویکردهــای گوناگونــی ماننــد پایــداری ،کیفیــت زندگی ،رشــد هوشــمند ،نوشــهرگرایی
و زیسـتپذیری بــرای مواجــه و رویارویــی بــا مســایل مذکــور مطــرح شــده اســت .ایــن رویکردهــا ریشــه
و مبنــای متفاوتــی دارنــد ،امــا در پرداختــن بــه رضایــت افــراد ،ارزیابــی ســاکنان از محیــط ،امنیــت،
بهداشــت ،کیفیــت مــکان ،محبوبیــت عمومــی و سیاســتگذاری ،همپوشــانی دارنــد (Vankamp et al,

 .)2003: 6در میــان تمــام تحوالتــی کــه در ابعــاد مختلــف شــهرها بــه وقــوع پیوســته اســت ،عرصــه
زیس ـتمحیطی ،پیــش از همــه بــا دگرگونــی مواجــه گشــته اســت .انســان در زمینــه زیس ـتمحیطی
بــا چالــش بیســابقهای روبــرو اســت .بــه بــاور قریــب بهاتفــاق محققــان و سیاســتمداران ،اکوسیســتم
ســیاره زمیــن دیگــر نمیتوانــد ســطوح کنونــی فعالیتهــای اقتصــادی و مصرفــی و رونــد روبــه رشــد
آن را تحمــل کنــد و دیگــر قــادر بــه پایــداری نیســت ،زیــرا فشــارها و بــار وارده بــر طبیعــت دوچنــدان
شــده اســت (ساســانپور .)23 :1390 ،پرداختــن بــه تئوریهــای جدیــد شــهر کــه هــر یــک بــا هــدف
حــل مشــکالت شــهری ،بهبــود وضعیــت کیفــی و کمــی زندگــی شــهروندان در شــهرها ،ارتقــای کیفیــت
محیــط شــهر ،مدیریــت شــهر ،پیشــبرد شــهر بهســوی مطلوبتــر شــدن و غیــره مطــرح شــدهاند،
بیــشاز پیــش مهــم اســت .بــر ایــن اســاس ،زیســتپذیری یکــی از مباحــث اخیــر در برنامهریــزی
شــهری میباشــد کــه مــا را بــا داشــتن شــهری مطلوب-تــر بــرای زندگــی و توســعه شــهری پایــدار
رهنمــون میســازد (بندرآبــاد .)3 :1390 ،بحرانهــای ناشــی از طرحهــای شهرســازی مدرنیســم،
همچــون مشــکالت و پیامدهــای حاصــل از تفکیــک کاربریهــا در کشــورهای مختلــف ،بیتوجهــی بــه
مفهــوم کیفیــت زندگــی در خــال ســال-های جنــگ جهانــی و بســیاری معضــات دیگــر ،نظریههــا
و دیدگاههــای تــازهای را مطــرح کــرد .یکــی از ایــن نظریــات کــه در مواجهــه بــا مشــکالت شــهرهای
مــدرن ،مطــرح شــد ،نظریــه شــهر انســان ،اســت کــه ایــدهای انســان دوســتانه بــرای شــهرهای آینــده
در نظــر دارد .طراحــان ایــن شــهرها ،نهفقــط معمــار و شهرســاز ،بلکــه مجموع ـهای از متفکــران علــوم
اجتماعــی ،روانشناســی ،تاریــخ ،اقتصــاد و حقــوق هســتند کــه عمدت ـاً بــه کشــورهای آنگلوساکســون

تعلــق دارنــد .شــهر انســان ،حاصــل ایــن ایــده و اندیشــه اســت کــه شــهر ،صرفــاً پروســه فنــی و
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مهندســی بــرای ســاختن ســرپناه نیســت ،بلکــه بایــد همــه جنبههــای تمــدن جامعــه را پوشــش
دهــد (شــوای .)58 :1375 ،ریشــههای ایــن تفکــر را میتــوان در اندیشــههای آرمانگرایــان یافــت
کــه بــا بهرهگیــری از روششناســی کلنگــر ،بــر نقــد جوامــع صنعتــی تأکیــد میکردنــد .آون ،فوریــه،
بنجامیــن وارد ریچاردســون و هانــری دوســن ســیمون ،از ایــن دســت هســتند .صــورت ملموستــر،
ســازمانیافتهتر و اجراییتــر نظریــات آرمانگرایــان را میتــوان در نظریــه باغشــهرهای هــاوارد
جســتجو کــرد کــه تالشــی در جهــت بهبــود شــرایط و وضعیــت زندگــی ســاکنان شــهرهای بــزرگ
بــود .ادامــه ایــن تفکــرات در دوران معاصــر را میتــوان در اندیش ـههای جیــن جیکوبــز یافــت کــه از
تغییــر و ســاماندهی فضــای شــهری بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم ســامت روان دفــاع میکنــد و شــکل
کالبــدی شــهر را عاملــی مؤثــر بــر مســائل و معضــات اجتماعــی چــون بزهــکاری و غیــره میدانــد
(ســلیمانی و همــکاران .)29 :1395 ،در همیــن دوره معاصــر ،نظریــه هــرم احتیاجــات بشــر کــه توســط
روانشــناس نامــی آمریکایــی ،آبراهــام مازلــو مطــرح شــد ،بیتأثیــر بــر تغییــر نگــرش و تأکیــد بــر
تأمیــن نیازهــای گوناگــون انســان در شــهرها نبــوده اســت .بــه بــاور وی ،نیازهــای انســان در چهــار
الیــه قابــل بررســی اســت کــه عبارتانــد از :الیــه اول؛ نیازهــای اساســی انســان و الیــه دوم؛ امنیــت
کــه تأمینکننــده نیازهــای مهمــی چــون تعلقــات روحــی ،ارتبــاط بــا دیگــران ،اعتقــادات ،فقــدان
تبعیــض و غیــره توجــه کــرده اســت .بعدهــا وینهــوون ایــن نظریــه را بســط داد .وینهــوون معتقــد بــود،

اینکــه دقیقــاً چــه اجتماعــی زیســتپذیر یــا زیســتپذیرتر اســت ،کامــ ً
ا روشــن نیســت ،امــا قــدر
مســلم ایــن اســت کــه مــردم در اجتماعــی کــه نیازهایشــان بهتــر بــرآورده شــود ،شــادتر و راضیترنــد
(خراســانی .)31 :1391 ،بنابرایــن میتــوان گفــت کــه زیس ـتپذیری پیشــینه طوالنــی در دیدگاههــا
و برنامهریــزی شــهری دارد ،امــا مفهــوم آن از دهــه  1980و بــه علــت توســعه ســریع نواحــی اطــراف
شــهرها در قیــاس بــا زوال و فرســودگی مراکــز شــهری بهطــور گســتردهتری مطــرح گردیــد (،FTA
 .)2006بهعبارتدیگــر ،مفهــوم زیســتپذیری از مفاهیــم نویــن تبیینکننــده نظامهــای کنونــی
شــهری اســت کــه بهواســطه تحــول در اندیش ـهها و آرمانهــای جامعــه معاصــر ،جایــگاه ارزشــمندی
پیــدا کــرده اســت (حبیبــی و همــکاران .)1 :1392 ،ایــن مفهــوم ،بــا توجــه بــه بســتر و زمینـهای کــه
در آن تعریــف میشــود ،میتوانــد بســیار گســترده و یــا محــدود باشــد .بــا وجــود ایــن ،کیفیــت
زندگــی در هــر مــکان در مرکــز توجــه آن قــرار داشــته و شــامل نماگرهــای قابــل اندازهگیــری بســیار

متنوعــی اســت کــه معمــوالً تراکــم ،حملونقــل ،امنیــت و پایــداری ،اجــزای ثابــت آن را تشــکیل
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میدهنــد ( .)Perogordo, 2007زیســتپذیری بــه روابــط میــان تعــداد و ســاختار جمعیــت و ســبک
زندگــی ســاکنان و ســطح خدمــات اقتصــاد محلــی و مــکان فیزیکــی اشــاره دارد ( )Vergunst, 2003و
طیــف گســتردهای از نیازهــای انســانی از خــوراک و امنیــت تــا زیبایــی و نمادهــای فرهنگــی و حــس
تعلــق بــه مــکان را شــامل میشــود ( .)NRC, 2002: 23درعینحــال ،ایــن ایــده را میتــوان پلــی
میــان بســیاری از مفاهیــم دانســت کــه بــه مکانهــای ویــژه اشــاره دارد کــه بــا هــم کنــش و واکنــش
داشــته و رضایتمنــدی شــهروندان بــا رســیدن بــه نیازهــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،تقویــت
خوشــبختی و ســامتی آنهــا و حفاظــت از منابــع طبیعــی و عملکــرد اکوسیســتم از ســطوح محلــی تــا
ســطوح جهانــی تضمیــن میشــود ( .)Stein, 2002: 25از ســوی دیگــر ،زیســتپذیری منعکسکننــده
رفــاه یــک اجتمــاع محلــی و دربرگیرنــده بســیاری از خصوصیاتــی اســت کــه یــک مــکان را بــه جایــی
تبدیــل میکنــد کــه مــردم تمایــل بــه زندگــی در حــال و آینــده دارنــد ( .)VCEC, 2008: 10اهمیــت
زیســتپذیری بهطــور روزافزونــی ناشــی از افزایــش آگاهــی نســبت بــه الگوهــای ناپایــدار زندگــی و
مصــرف اســت کــه ســالم و پایــدار نیســت .بــا توجــه بــه تغییــر دیدگاههــا از اســتانداردگرایی صــرف
بــه دیدگاههــای کیفــی و مطــرح شــدن رویکــرد و نظریــه توســعه پایــدار بهجــای دیدگاههــای کالن
اقتصــادی و خــرد کالبــدی ،موضــوع ســنجش کیفیــت زندگــی و زیس ـتپذیری شــهرها مــورد توجــه
جــدی قــرار گرفتهانــد (مهــدی زاده .)1382 ،در واقــع زیســتپذیری ،متأثــر از شــرایط فضاهــای
عمومــی و مکانهایــی اســت کــه مــردم در آنهــا بــا یکدیگــر و بــا محیــط ارتبــاط برقــرار میکننــد،
یعنــی محیــط بــه اصــاح انسانســاخت روابــط میــان مــردم ،فرصتهــای ایجــاد ارتبــاط و عمــق
ایــن روابــط را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .مقایســه مفهــوم زیس ـتپذیری بــا شــرایط مناطــق شــهری
ایــران ،بیانگــر فقــدان منطقــه و محلــه زیس ـتپذیر در بســیاری از شــهرهای کشــور ایــران اســت .در
پژوهــش حاضــر هــدف برســی و ارزیابــی وضعیــت زیســتپذیری نواحــی شــهر مهابــاد میباشــد
کــه از دیــدگاه شــهروندان انجــام شــده اســت؛ شــهر مهابــاد در اســتان آذربایجانغربــی بــه دالیلــی
از قبیــل مشــکالت معیشــتی شــهروندان و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر ،دچــار شــرایط بحرانــی و
بــا مســائل و مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی ،زیس ـتمحیطی و چالشهــای شــهری بســیاری روب ـهرو
اســت کــه بهوضــوح در نواحــی مختلــف شــهر مهابــاد قابــل لمــس اســت چراکــه جمعیــت ایــن نواحــی
بــه لحــاظ کیفیــت زندگــی و مطالبــات اجتماعــی و زیرســاختهای شــهری دارای وضعیــت نامطوبــی
اســت بــه علــت اســتقرار حاشــیه شــهر در دامنــه کوهپایــه و محــدود بــودن زمیــن و عــدم وجــود
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زمیــن مناســب شــهری در ایــن قســمت از شــهر جمعیــت ایــن ناحیــه از شــهر عمدتـاً فقیــر دارای فقــر
مطلــق بــه لحــاظ شــغلی و درآمدهــای کاذب میباشــد .امــا ناحیــه یــک کــه در مرکــز شــهر مهابــاد
قــرار دارد بــه علــت تمرکــز خدمــات و امکانــات ،و زیرســاختهای شــهری و رعایــت نســبی مطالبــات
اجتماعــی شــهروندان ،وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی بهتــری نســبت بــه نواحــی پیرامــون دارنــد و
از کیفیــت مطلوبــی برخوردارنــد بنابرایــن هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی و ارزیابــی شــاخصهای
زیســتپذیری در شــهر مهابــاد اســت .نــوع تحقیــق کاربــردی اســت .بــرای جمــعآوری دادههــا از
مطالعــات کتابخانــهای ،اســنادی و میدانــی اســتفاده شــده اســت و بــرای تعییــن حجــم نمونههــا از
فرمــول کوکــران و همچنیــن بــرای پایایــی پرسشــنامه از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت.
بــرای تحلیــل دادههــای پرسشــنامه از نــرم افــزار  SPSSو آزمونهــای آمــاری  ،T- testتحلیــل واریانــس،
مــدل اراس ( )ARASو رگرســیون گام بــه گام اســتفاده گردیــده اســت .بــراي محاســبه حجــم نمونــه
آمــاري از رابطــه کوکــران زیــر اســتفاده شــده اســت.
در اين فرمول داريم:
t 2 pq
d2
=n
1 t 2 pq
1+
(
)− 1
N
d2

N=125780

احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر

P =0/5

احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر

q =0/5

 =dدقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله اطمینان)

0/05

=tدرجه یا ضریب اطمینان  95درصد

1/96
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پیشینه تحقیق
نخســتین بــار مفهــوم زيســت پذيــری تحــت عنــوان (خیابانهــای زيســت پذيــر) توســط دونالــد
اپلیــارد در ســال  1981ارائــه شــد .اپلیــارد هفــت هــدف ضــروری را بــرای آينــده محیــط خــوب شــهری
بیــان کــرد کــه عبارتانــد از  -1 :زیســتپذیری  -2هویــت و کنتــرل  -3دسترســی بــه فرصتهــا،
تخیــل و لــذت  -4صحــت و معنــی  -5همســتان و زندگــی عمومــی -6اعتمــاد بــه نفــس شــهری -7
یــک محیــط بــرای همــه (بندرآبــاد .)1390 ،نتایــج تحقیــق وی نشــان میدهــد کــه میــزان تعامــات
اجتماعــی ســاکنین در خیابانهــا بــا حجــم ترافیــک ســواره بــاال کمتــر از یــک ســوم ســاکنین در
خیابانهــای کــم ترافیــک اســت و ایــن نتیجــه میــزان تأثیــر ترافیــک بــر زندگــی انســان شهرنشــین را
نشــان میدهــد .او در کاری مشــترک بــا آلیــن جاکوبــز بــا عنــوان (بهســوی مانیفیســت برنامهریــزی
شــهری) زیسـتپذیری را یکــی از اهــداف کالنشــهری دانســت کــه منجــر بــه تولیــد محیطــی راحــت
و تأمینکننــده خلــوت و محرومیــت خواهــد شــد کــه بهطــور خــاص در آن کــودکان بــه دور از
مزاحمــت ،آلودگــی ،ســروصدای ترافیــک و ســایر مزاحمتهــا بــزرگ شــوند و فضــای مناســبی بــرای
خــواب ،فعالیــت ،اســتراحت و تجدیــد قــوای ســاکنان ایجــاد نمایــد (جعفــری.)36 :1393،
خراســانی( )1391در رســاله بــا عنــوان (تعییــن زیسـتپذیری روســتاهای پیرامــون شــهری بــا رویکــرد
کیفیــت زندگــی مطالعــه مــوردی :شهرســتان ورامیــن) ،زیســتپذیری را در ســه بعــد اقتصــادی،
اجتماعــی زیســتمحیطی مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .بعــد اقتصــادی شــامل اشــتغال ،درآمــد،
مســکن ،حملونقــل عمومــی ،امکانــات و خدمــات زیســت محیطــی میباشــد؛ و بعــد اجتماعــی
آمــوزش عمومــی ،بهداشــت ،مشــارکت و همبســتگی ،پیوســتگی و تعلــق مکانــی ،امنیــت فــردی و
اجتماعــی و تفریحــات و اوقــات فراغــت اســت و در نهایــت بعــد زیســتمحیطی دربرگیرنــده فضــای
ســبز و بــاز ،آلودگــی و چشـمانداز میباشــد .نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیلهــای انجــام گرفتــه ایــن
رســاله نشــان میدهــد کــه زیس ـتپذیری در مجمــوع ،در ایــن روســتاها در شــرایط متوســط اســت.
همچنیــن ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی زیســتپذیری در ســطح متوســط و بعــد زیســتمحیطی در
وضعیــت نامطلــوب اســت.
ایراندوســت و همــکاران ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان شــاخص زیســتپذیری در محیطهــای
شــهری مــورد مطالعــه بخــش مرکــزی شــهر قــم ،نتیجــه گرفتهانــد کــه بايــد سياســتهايي بــراي
تمركززدايــي فعالیتهــا ،تغييــر در سياســتهاي توســعه مبتنــي بــر خــودرو محــوري ،تــاش بــراي
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تثبيــت ســاكنان قديمــي منطقــه( ،نوســازي ،افزايــش كيفيــت خدمــات محلــه) و از ايــن قبيــل مــوارد،
اتخــاذ شــود تــا كيفيــت زندگــي در ايــن بخــش از شــهر بهبــود يابــد.
جعفــري اســدآبادي و همــكاران ( ،)1392در تحقیــق خــود بــا عنــوان؛ قابليــت زيس ـتپذيري شــهرها
در راســتاي توســعه پايــدار شــهري ،مــورد مطالعــه کالنشــهر تهــران بــه ایــن نتیجــه رســیده؛ كــه
زيســتپذيري کالنشــهر تهــران در هــر ســه بعــد اقتصــادي ،اجتماعــي و زیســتمحیطی در حــد
متوســط بــه پاييــن ارزيابــي شــده اســت ،و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــا رونــد كنونــي بــه ســمت
توســعه پايــدار پيــش نخواهــد رفــت.
شــاهيوندي و همــكاران ( )1393در پژوهشــي بــا عنــوان بررســي ويژگيهــاي كالبــدي و اثرگــذاري
آن بــر ســرزندگي و زيســت پذيــري محلههــاي قديــم شــهري ،مطالعــه مــوردي :محلــه سنبلســتان
اصفهــان بــه ایــن نتیجــه رســیده؛ كــه ارتبــاط معنــاداري بيــن شــاخصهای كالبــدي بــا ســرزندگي
اجتماعــي و زیســتمحیطی در محلــه مــورد پژوهــش وجــود نــدارد.
ســلیمانی مهرنجانــی و همــکاران ( )1395در پژوهــش (زیسـتپذیری شــهری :مفهــوم ،اصــول ،ابعــاد و
شــاخصها) بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــا توجــه بــه شــرایط امــروز ،در بیشــتر شــهرهای جهــان
توافــق کلــی دربــاره اهمیــت و ضــرورت شــناخت ،تحلیــل و تبییــن زیســتپذیری شــهری در ابعــاد
گوناگــون وجــود دارد؛ امــا اجمــاع نظــر دربــاره تعریــف ،اصــول ،معیارهــا و شــاخصهای آن وجــود
نــدارد .مهمتریــن دلیــل ایــن امــر را میتــوان در وابســتگی مســتقیم ایــن مفهــوم بــه شــرایط مکانــی،
زمانــی و مهمتــر از همــه ،بســتر اجتماعــی -اقتصــادی و مدیریتــی جامعــه هــدف دانســت.
غفاریــان و همــکاران ( )1395در تحقیــق تحلیــل فضایــی زیســتپذیری محــات شــهری مــورد
مطالعــه منطقــه  18تهــران نتیجــه گرفتهانــد کــه بعــد امکانــات و خدمــات شــهری بیشــترین تأثیــر را
در تحلیــل فضایــی اصــل زیس ـتپذیری منطقــه داشــته و همچنیــن زیس ـتپذیری در منطقــه مــورد
مطالعــه متوســط بــه پاییــن ارزیابــی شــده اســت .در ایــن میــان ،محلــه ولیعصــر جنوبــی در باالتریــن
ســطح و محلــه یافــت آبــاد در پایینتریــن ســطح از زیســتپذیری قــرار گرفتهانــد.
رخشــانی نســب و نیــری ( )1397در مقالــه (ارزیابــی وضعیــت شــاخص هــای زیسـتپذیری شــهری از
دیــدگاه شــهروندان) مناطــق  5گانــه شــهر زاهــدان را مــورد بررســی قــرار داده و نتیجــه گرفتهانــد کــه
منطقــه  1دارای بیشــترین زیس ـتپذیری و منطقــه  4دارای کمتریــن زیس ـتپذیری اســت.
چارلــز النــدری )2004( 1در مقالـهای بهعنــوان (ســرزندگی شــهری :منبــع جدیــدی از رقابــت شــهری)؛

1- Charles Landry
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نــه معیــار مؤثــر را بــرای شناســایی یــک شــهر زیســتپذیر برمیشــمارد کــه عبارتانــد از :تراکــم
مناســب ،تنــوع؛ دسترســی ،ایمنــی و امنیــت ،هویــت و تمایــز؛ خالقیــت ،ارتبــاط و تشریکمســاعی،
ظرفیــت ســازمانی و رقابــت .او معتقــد اســت کــه امــروزه شــهرها دچــار بحرانهایــی شــدهاند کــه
خــروج از ایــن بحرانهــا بهســختی اتفــاق میافتــد .او تأکیــد میکنــد کــه بــرای داشــتن شــهری
ســالم و بــه دور از هیاهــو بایــد نــه معیــار بــاال را در صــدر دس ـتیابی بــه برنامهریــزی شــهری قــرار
دهیــم (.)Landry, 2000: 4
مبانی نظری تحقیق

مفهوم زیستپذیری Okulicz,2013: 437

زیســتپذیری ترجمــه فارســی انتخابشــده بــرای عبــارت انگلیســی ( )livabilityاســت و
درنتیجــه شــهر زیس ـتپذیر معــادل عبــارت ( )livable cityآورده شــده اســت .دیکشــنری وبســتر

1

زیســتپذیری را بهعنــوان مــکان مناســب بــرای زیســت انســان تعریــف میکنــد .زیســتپذیری
بــه معنــی کیفیــت زندگــی ،اســتانداردهای زندگــی یــا خوشــبختی عمومــی جمعیتــی کــه در یــک
مــکان مثــل شــهر زندگــی میکننــد نیــز تعریــف میشــود ( .)Okulicz,2013: 437در فرهنــگ
انگلیســی اکســفورد ( )livabilityبــه معنــای دارای ارزش زندگــی و مناســب بــرای زندگــی تعریــف
شــده اســت ( )Shuhana et al ,2012,170و ( )Vitalityبــه معنــای فعــال و پرانــرژی بودن(ســرزنده
بــودن) تعریــف شــدهاند .رابــرت کــوان در فرهنــگ شهرســازی در مقابــل واژه زیســتپذیر (مناســب
بــرای زندگــی) و (فراهــم آورنــده کیفیــت زندگــی خــوب) را تعریــف مینمایــد (بندرآبــاد1390،؛.)49
زیسـتپذیری مفهومــی کلــی اســت کــه بــا برخــی از مفاهیــم و اصطالحــات دیگــر همچــون پایــداری،
کیفیــت زندگــی و کیفیــت مــکان و اجتماعــات ســالم مرتبــط اســت ( .)Blassingame, 1998داگالس
و همکارانــش؛ مفهــوم شــهر زیســتپذیر را شــهر انســانمحور میداننــد ،کــه در آن بــر ســامتی،
شــادی ،خوشــبختی انســانها بهوســیله شــرایط محیــط طبیعــی و انســانی برنامهریــزی میشــود .بــا
ایجــاد یــک شــهر زیس ـتپذیر ،فضــای شــهری فقــط یــک مــکان تصنعــی نخواهــد بــود ،بلکــه مأمــن
ســاکنانی کــه بــه شــغل ،محــل ســکونت ،فرهنــگ؛ و زیســتن خــود مباهــات میکننــد؛ خواهــد بــود
( .)Douglass,2006,41شــهرهای زیســتپذیر کیفیــت زندگــی باالیــی را ارائــه داده و ســامتی و
خوشــبختی ســاکنانی را کــه در آن ســکونت و کار میکننــد ،تضمیــن میکننــد

(Department of
1- Webster
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 .)Infrastructure and Transport,2011,7عبدالعزیــز شــهر زیســتپذیر را شــهر دوســتدار شــهروند و
پــر جنبوجــوش میدانــد ،مکانــی کــه جامعــه از رفتــار دوســتانه و دلپذیــر هــم حتــی در جوامــع
چنــد قومــی؛ مســکن ارزان؛ ســامتی و امنیــت بــا دسترســی بــه همــه امکانــات لــذت میبرنــد و حــس
تعلــق بــه شــهر در آنهــا پررنگتــر اســت ( .)ABDUL AZIZ et al, 2007,105وینهــوون 1اشــاره میکنــد
زیسـتپذیری در مفهــوم بــا مــکان بــا قابلیــت ســکونت و کیفیــت زندگــی متــرادف اســت (Pandey et
.)al ,2013,377

شکل  :1معیارهای کیفیت زیست از دیدگاه دناله اپلیارد و آلن جیکوبز (رفیعیان)71 :1389 ،

ابعاد زیستپذیری
زیســتپذیری بــه ســه کلیــد مهــم حوزههــای بــه هــم وابســته خوشــبختی اجتماعــی ،اقتصــادی
و محیطــی بســتگی دارد؛ حــوزه اقتصــاد کــه منابــع شــغلی و درآمــد را در جهــت ســامتی ســاکنان
(مث ـ ً
ا» توانایــی آنهــا بــرای بــه دســت آوردن غــذا؛ پوشــاک و پناهــگاه)؛ همچنیــن نیازهــای ســطح
باالتــر نظیــر آمــوزش ،مراقبتهــای پزشــکی ،رفــاه و ســرگرمی فراهــم میکنــد ،همــگام بــا آن؛ اقتصــاد
بایســتی بهصــورت کارا از مــواد خــام گرفتهشــده از محیــط اســتفاده کنــد ،چنانکــه اطمینــان در
1- Veenhoven
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جهــت منابــع کافــی بــرای نســل کنونــی و آتــی فراهــم آیــد .خوشــبختی اجتماعــی متکــی بــه عدالــت
اجتماعــی ،توزیــع عادالنــه منابــع محیطــی و اقتصــادی در ســطوح فضایــی و اجتماعــی ،همچنیــن
سیســتمهای حکمرانــی کــه شــامل همــه ســاکنان باشــد .دموکراســی همچنیــن جــزء محتــوای
مهــم و زیرســاخت خوشــبختی اجتماعــی میباشــد ( .)Stein,2002,32حــوزه محیطــی نیــز یکــی
از پیششــرطهای اساســی و حیاتــی زیســتپذیری اســت کــه منابــع محیطــی را فراهــم میکنــد
(مث ـ ً
ا» جــذب زبالــه در طبیعــت) .اگــر عملکــرد مناســب هــر یــک از ایــن ســه حــوزه متوقــف و یــا
مختــل گــردد؛ ســکونتگاههای انســانی خیلــی ســریع روبــه تخریــب میرونــد ،جمعیــت خــود را از
دســت میدهنــد ،فقــر ،برخــورد اجتماعــی و مســائل ســامتی محیــط گریبانگیــر جامعــه میشــود.
ســکه زیس ـتپذیری دو رو دارد .ابــزار معیشــت 1بهعنــوان یکــی از آن دو و پایــداری اکولو ِژیکــی بعــد
دیگــر آن اســت .معیشــت بــه معنــای اینکــه شــغل بهانــدازه کافــی بــه مســکن شایســته شــهروندان
نزدیــک و بــا اجــاره متناســب بــا و دسترســی بــه خدماتــی کــه ســامتی را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان
م ـیآورد مهیــا باشــد .معیشــت همچنیــن بایــد پایــدار باشــد ،اگــر تقاضــا بــرای شــغل و مســکن بــه
شــیوه تخریــب و تنــزل محیــط شــهری بــه دســت آیــد ،مســئله معیشــت حــل نشــده اســت و ایــن
بــدان معناســت کــه معیشــت بــه بهــای فرســایش اکولوژیکــی بهدســتآمده و در واقــع شــهروندان
مجبورنــد فضــای ســبز و هــوای پــاک را بــا دستمزدهایشــان معاوضــه کننــد .لــذا زیس ـتپذیری یــک
شــهر بایــد هــر دو طــرف ســکه را باهــم داشــته باشــد ،آن فراهمکننــده معیشــت بــرای شــهروندان
خــود باشــد ،درحالیکــه از کیفیــت محیطزیســت خــود نیــز غافــل نیســت (.)Evans et al,2002,2
بــر ایــن اســاس ابعــاد «ســهگانه طالیــی» زیســتپذیری بهوســیله نمــودار ذیــل نمایــش داده شــده
اســت:

شکل  :2تعامل اقتصاد ،محیطزیست و اجتماعی در شکلگیری زیستپذیری
1- Livelihood
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زیستپذیری و توسعه پایدار
مفاهیــم توســعه پایــدار؛ کیفیــت زندگی،کیفیــت مــکان و زیسـتپذیری اغلــب همپوشــانی داشــته و هــر
یــک از اینهــا بــه رابطــه انســان -محیــط اشــاره دارنــد .محیــط بهطــور گســترده شــامل (طبیعــی،
کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی) میباشــد .بعضــی از مفاهیــم اغلــب بــا مفاهیــم محیطــی
مرتبطانــد ،درحالیکــه بعضــی بــا انســان در ارتبــاط میباشــد .درحالیکــه زیســتپذیری و کیفیــت
مــکان بــا محیــط (عینــی) در ارتبــاط هســتند؛ از نظــر یــک شــهروند کیفیــت زندگــی در درجــه اول
مربــوط بــه شــخص میباشــد .دیــدگاه محیطــی تنهــا یــک بعــد ارزیابــی کیفیــت زندگــی میباشــد
( .)Vancamp et al,2003,11يــك شــهر پايــدار ،شــهري اســت كــه عدالــت ،غــذا ،مســكن؛ آمــوزش،
بهداشــت و اميــد بــه شــكل يكنواخــت تقســيم شــده اســت (( ،)Giradet,1999بــه نقــل از اســامی،
1387؛ .)4مفهــوم شــهر زیســتپذیر یکــی از شــیوههای رســیدن بــه پایــداری یــک شــهر اســت.
بــر مبنــای اندیشــه گیــرادت ( )2004زیس ـتپذیری و پایــداری در ارتبــاط میباشــند؛ ولــی بــا ایــن
وجــود یــک موضــوع یکســانی را نشــان نمیدهنــد .حتــی تعریــف بــرای یــک شــهر پایــدار هنــوز بــرای
بســیاری از مــردم مبهــم میباشــد ،بهویــژه در ارتبــاط بــا اینکــه یــک مســاله بایــد تــا چــه انــدازه و
چگونــه پایــدار باشــد ( .)ABDUL AZIZ et al,2007,103هــر دو مفهــوم پایــداری و زیس ـتپذیری
بــه مــا کمــک میکنــد تــا کیفیــت زندگــی را بــرای همــه اعضــای جامعــه یــا ســاکنان یــک مــکان
در نظــر بگیریــم و چگونگــی فعالیتهــا و انتخابهــای ایــن افــراد در زندگــی نســل آتــی تأثیرگــذار
خواهنــد بــود ( .)Stein,2002,25ایــده زیس ـتپذیری زیس ـتپذیری پلــی میــان بســیاری از مفاهیــم
بــوده و اشــاره بــه مکانهــای ویــژه کــه بــا هــم کنــش و واکنــش داشــته و رضایتمنــدی شــهروندان
بــا رســیدن بــه نیازهــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا؛ تقویــت خوشــبختی و ســامتی آنهــا ،و
حفاظــت از منابــع طبیعــی و عملکــرد اکوسیســتم از ســطوح محلــی تــا ســطوح جهانــی داردPandey .

. et al ,2013,377
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شاخصهای تحقیق

• مؤلفههای اقتصادی

توانایــی ســاکنین ناحیــه در رفــع هزینههــای زندگــی ،درآمــد مناســب و کافــی ،میــزان دسترســی بــه
شــغل مناســب ،اشــتغال زنــان در شــهر ،میــزان تامیــن مصــرف کاال و خدمــات ،میــزان بیــکاری در
شــهر ،ظرفیــت توریســتی شــهر ،مطلوبیــت هزینههــای اجــاره بهــا و رهــن ،هزینه-هــای آب ،بــرق و
گاز ،قیمــت زمیــن در شــهر ،حمایــت مالــی دولــت از اقشــار آســیب پذیــر.
• مؤلفههای کالبدی-فیزیکی
مشــارکت ســاکنان در جهــت توســعه شــهر ،وجــود امنیــت در شــهر ،امنیــت تــردد بانــوان در طــی
شــبانه روز ،وجــود افــراد بومــی ناهمگــن در شــهر ،بــروز آشــفتگی اجتماعــی در شــهر ،اعتمــاد بیــن
واحــد همســایگی در شــهر ،رضایتمنــدی نســبت بــه خدمــات عمومــی ،احســاس تعلــق نســبت بــه
شــهر ،تمایــل مدیــران نســبت بــه مشــارکت عمومــی ،وضعیــت ســواد و تحصیــات در شــهر ،همــکاری
داوطلبانــه مــردم در فعالیتهایــی مثــل مراســم مذهبــی ،اعیــاد و جشــن هــا.
•مؤلفههای زیست محیطی
مکانیابــی مناســب تاسیســات مهــم و حیاتــی ،رعایــت ضوابــط فنــی ،اصــول و الگوهــای ســاخت و ســاز
مناســب ،اســتفاده از مصالــح بــا دوام ،مقاومــت بناهــا در برابــر زلزلــه ،وجــود کاربــری هــای ناســازگار
در کنــار هــم ،شــبکه معابــر و عــرض آنهــا ،کیفیــت توزیــع پارکهــا و فضاهــای ســبز ،کیفیــت شــبکه
معابــر شــهری ،کیفیــت آب شــهری ،کیفیــت بصــری خیابانهــا و معابــر شــهری ،کیفیــت دسترســی
بــه اماکــن ورزشــی ،دسترســی آســان بــه حمــل و نقــل عمومــی ،کیفیــت دسترســی بــه پارکینــگ،
دسترســی بــه محــل بــازی کــودکان ،کیفیــت اماکــن مذهبــی و فرهنگــی.
• مؤلفههای زیست محیطی
آلودگــی آب و خــاک ،آلودگــی صــدا ،میــزان آلودگــی هــوا ،کیفیــت جمــع آوری زبالــه ،کیفیــت
جمـعآوری فاضــاب ،ســرانه فضــای ســبز ،کیفیــت فضــای ســبز شــهری ،کیفیــت خیابــان هــا و کوچــه
هــا از نظــر فضــای ســبز ،میــزان آلودگــی وســایل نقلیــه ،میــزان آلودگــی ناشــی از کارگاههــای صنعتــی،
رضایتمنــدی از نظافــت اماکــن عمومــی.
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محدوده مورد مطالعه
شهرســتان مهابــاد بــا مســاحت  2591کیلومترمربــع (كــه  9/6درصــد از مســاحت اســتان را دارا
میباشــد) و بــا جمعیــت  215529نفــر (طبــق سرشــماری ســال  )90در موقعیــت (طــول  45درجــه و
 43دقیقــه شــرقی و عــرض  36درجــه و  46دقیقــه شــمالی و در ارتفــاع  1385متــری از ســطح دریــا)
واقــع شــده اســت .شهرســتان مهابــاد در منطقــه جنوبــي اســتان آذربايجانغربــي و درياچــه اروميــه
واقــع شــده اســت .ايــن شهرســتان از طــرف شــمال بــه درياچــه اروميــه و شهرســتان ميانــدوآب ،از
مشــرق بــه شهرســتان بــوکان ،از جنــوب بــه شهرســتانهای ســقز و سردشــت و از طــرف مغــرب بــه
شهرســتانهای پيرانشــهر و نقــده محــدود اســت .شــهر مهابــاد کــه مرکزیــت شهرســتان مهابــاد را بــر
عهــده دارد ،بهعنــوان مهمتریــن مرکــز جمعیتــی ،اداری ،سیاســی و خدماتــی شهرســتان بــر ســاحل
رودخانــه مهابــاد در جلگ ـهای کوچــک و کمعــرض اســتقرار یافتــه اســت .ایــن شــهر بهواســطه واقــع
شــدن در قســمت جنــوب غربــی دریاچــه ارومیــه و میــان راهــی ارتباطــی شــهرهای ارومیــه بــه
میانــدوآب و بــوکان و ســقز و سردشــت از موقعیتــی خــاص برخــوردار بــوده و محــل تالقــی راههــای
ســه اســتان آذربایجانغربی،شــرقی و کردســتان محســوب میگــردد .احــداث ســد مهابــاد بــا بدن ـهای
ســنگی بــر روی رودخانــه مهابــاد در ســال  1346نقــش بســزایی در رشــد و توســعه شــهر ایفــا نمــوده
اســت .بهلحــاظ جغرافیایــی ،کوهســتانی بــودن منطقــه مهابــاد باعــث گردیــده اســت کــه تپهماهورهــای
مرتفــع و پرفــراز و نشــیب از جوانــب مختلــف شــهر را در میــان گیرنــد .محدودیــت توپوگرافــی شــهر
مهابــاد ســبب گردیــده کــه شــهر بــا تنگناهــای بســیار در مناطــق کــم ارتفــاع و تپهماهــوری فضــای
حیاتــی خــود را پیــدا نمــوده و از جوانــب مختلــف توســعه یابــد .عــدم تقــارن هندســی و شــکل غیــر
مــوزون محــدوده مصــوب شــهر نیــز بــه همیــن دلیــل اســت (مهنــدس مشــاورین پویــا نقــش شــهر و
بنــا.)10 :1388 ،
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شکل  :3نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان و شهر مهاباد

آمار توصیفی
از مجمــوع  384نفــر پاســخگو در شــهر مهابــاد  240نفــر( 62/5درصــد) مــرد و  144نفــر( 37/5درصــد)
زن بودنــد .بــه لحــاظ ســنی هــم  37نفــر( 9/63درصــد) زیــر  20ســال 135 ،نفــر ( 35/15درصــد) بیــن
 121 ،29-20نفــر( 31/52درصــد) بیــن  36 ، 39-30نفــر( 9/38درصــد) بیــن  49 - 40و در نهایــت
 55نفــر( 14/32درصــد)  50ســال بــه بــاال داشــته انــد .از نظــر تحصیلــی  87نفــر( 22/65درصــد) زیــر
دیپلــم 95 ،نفــر( 24/73درصــد) دیپلــم 74 ،نفــر( 19/27درصــد) فــوق دیپلــم 98 ،نفــر( 25/52درصــد)
لیســانس و درنهایــت  30نفــر( 7/8درصــد) فــوق لیســانس و باالتــر بودنــد.
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آمار استنباطی  

بررسی وضعیت هر یک از شاخصها و مولفههای زیستپذیری در شهر مهاباد
وضعیــت هــر یــک از مؤلفههــای شــاخصهای موثــر (اجتماعــی ،اقتصادی،کالبــدی -فیزیکــی و
زیســتمحیطی) ،در شــهر مهابــاد بــا رویکــرد زیســتپذیری بــا اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک
تــی اســتیودنت تــک نمون ـهای (بــا ارزش آزمــون  )3مــورد بررســی قــرار میگیــرد .بــرای هــر مؤلفــه
میانگیــن آن مؤلفــه بــا ارزش آزمــون (میانگیــن مــورد انتظــار) یعنــی مقــدار  3در ســطح خطــای 5
درصــد کوچکتــر باشــد ( )P-value=sig<0.05مقایســه میشــود.
بررسی وضعیت هر یک از مولفههای زیستپذیری اقتصادی در نواحی مهاباد
از میــان مؤلفههــای مــورد بررســی در جــدول شــماره یــک ،تمــام مولفههــا بــا داشــتن ســطح
معنــاداری کمتــر از ( )0.05مــورد پذیــرش واقــع شــدهاند .بــه عبارتــی مؤلفههــای مــورد نظــر در
زیس ـتپذیری اقتصــادی شــهر موثــر بودهانــد .بــا توجــه بــه مقــدار میانگیــن هــر یــک از مؤلفههــا و
مقایســه آنهــا بــا میانــه نظــری ( )3میــزان عملکــرد آنهــا مــورد ســنجش واقــع گردیــد .هــر چــه ایــن
رقــم از حــد مبنــا بیشــتر باشــد ،نشــان دهنــده عملکــرد بهتــر آن در تربیتپذیــری نواحــی شــهر
مهابــاد میباشــد .همانگونــه گــه نتایــج جــدول زیــر نشــان میدهــد ،هیــچ کــدام از مولفههــا در
تربیتپذیــری اقتصــادی محــدود مــورد مطالعــه تاثیــر مطلــوب نداشــته اســت.

فصلنامه جمعیت مشاره  113و 114

150

جدول  -1نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبر روی مؤلفههای اقتصادی
در نواحی شهر مهاباد
سطح
معناداری

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد

مولفهها

میانگین

مقدار آماره T

توانایی ساکنین شهر در
رفع هزینههای زندگی

2/67

-4/624

اشتغال زنان در شهر

2/60

-5/402

0/000

میزان بیکاری در شهر

2/36

-9/408

0/000

-0/635

میزان تأمین مصرف کاال
و خدمات

2/42

-8/341

0/000

-0/571

-0/645

وجود فرصتهای شغلی
مناسب

2/48

-7/223

0/000

-0/514

-0/653

-0/373

ظرفیت توریستی ناحیه

2/52

-7/066

0/000

-0/473

-0/605

-0/342

مطلوبیت هزینه اجارهبها و
رهن در شهر

2/63

-5/442

0/000

-0/361

-0/493

-0/231

هزینههای آب ،برق و گاز

2/73

-4/342

0/000

-0/268

-0/389

-0/146

درآمد مناسب و کافی

2/67

-5/246

0/000

-0/325

-0/447

-0/203

قیمت زمین در سطح شهر

2/54

-7/583

0/000

0/453

-0/571

-0/335

حمایت مالی از اقشار
آسیبپذیر شهر از طرف
دولت

2/36

-9/695

0/000

-0/630

-0/757

-0/502

حد پایین

حد باال

-0/328

-0/467

-0/188

-0/398

-0/534

-0/253

-0/768

-0/503
-0/312

منبع :محاسبات نگارندگان.

جدول  -2نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای بر روی شاخص اقتصادی زیستپذیری در شهر
مهاباد
شاخص

میانگین

مقدار آماره

سطح
معناداری

اختالف
میانگین

اقتصادی

2/55

0/518

16/479

0.000

امنبع :محاسبات نگارندگان

میزان اختالف در سطح
اطمینان درصد
حدپایین

حد باال

436

488

ارزیایب وضعیت شاخصهایزیستپذیری در هشر مهاابد

151

نتایــج حاصــل از  Tتــک نمونـهای بــرای ســنجش زیسـتپذیری ناحیــه محــور در بعــد اقتصــادی نشــان
میدهــد (مطابــق جــدول  )2بیــن حــد مبنــا ( )3و مقــدار محاســبه شــده ( )2/55اختــاف معنــاداری
( )Sig=.000وجــود دارد .از آنجایــی کــه مقــدار محاســبه شــده کمتــر از حــد اســتاندارد میباشــد.
نتیجــه میگیریــم نقــش شــاخص اقتصــادی در تربیتپذیــری قابــل قبــول و مطلــوب نمیباشــد.

شکل -4نمودار چگونگی توزیع میزان زیستپذیری شهر مهاباد در بعد اقتصادی

بررسی وضعیت هر یک از مولفههای اجتماعی تربیتپذیری در شهر مهاباد
از میــان مؤلفههــای مــورد بررســی در جــدول شــماره  ،3همــه مؤلفههــا جــز دو مولفــه بــا داشــتن
ســطح معنـاداری کمتــر از ( )0.05مــورد پذیــرش واقــع شــدهاند .بــه عبارتــی نقــش مؤلفههــای مــورد
نظــر تربیتپذیــری اجتماعــی شــهر موثــر بودهاســت .بــا توجــه بــه مقــدار میانگیــن هــر یــک از
مؤلفههــا و مقایســه آنهــا بــا میانــه نظــری ( )3میــزان عملکــرد آنهــا مــورد ســنجش واقــع گردیــد .هــر
چــه ایــن رقــم از حــد مبنــا بیشــتر باشــد ،نشــاندهنده عملکــرد و تاثیــر بیشــتر آن در تربیتپذیــری
اجتماعــی منطقــه مــورد مطالعــه اســت .طبــق جــدول  3مولفــه مشــارکت ســاکنان در جهــت توســعه
محــدوده مــورد مطالعــه نســبت بــه دیگــر مولفههــا در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد و عملکــرد موثرتــری
داشــته اســت.

فصلنامه جمعیت مشاره  113و 114
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبر روی مؤلفههای اجتماعی
در شهر مهاباد
سطح
مقدار آماره
معناداری
T
()Sig

مولفهها

میانگین

مشارکت ساکنان در جهت توسعه شهر

3/968

14/949

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در
سطح اطمینان 95
درصد
حد پایین

حد باال

0/968

0/841

1/096

وجود امنیت در شهر

3/828

15/339

0/000

0/828

0/722

0/934

افراد غیربومی ناهمگن در سطح شهر

3/854

16/142

0/000

0/854

0/750

0/958

امنیت تردد بانوان در طول شبانهروز

3/533

7/996

0/000

0/533

0/402

0/665

مهاجرپذیری متناسب با ظرفیت شهر

3/349

5/252

0/000

0/348

0/218

0/479

بروز آشفتگی اجتماعی در شهر

3/510

8/408

0/000

0/510

0/391

0/629

اعتماد بین واحدهای همسایگی شهر

3/460

7/035

0/000

0/460

0/332

0/589

رضایت نسبت به خدمات عمومی

3/007

112/

0/000

0/007

-0/129

0/144

احساس تعلق نسبت به شهر

3/075

970/

911/

0/075

-0/077

0/228

تمایل مدیران نسبت به مشارکت
مردمی

2/747

-3/609

332/

-0/252

-0/390

-0/115

وضعیت سواد و تحصیالت در شهر

3/377

5/528

0/000

0/377

-0/243

0/511

همکاری داوطلبانه ساکنان در
فعالیتهایی مثل مراسم مذهبی ،اعیاد
و جشنها

3/362

5/171

0/000

0/361

0/224

0/499

جدول  .4نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای بر روی شاخص اجتماعی زیستپذیری شهر مهاباد
شاخص

میانگین

مقدار آماره

سطح
معناداری

اجتماعی

3.42

19.594

0.000

منبع :محاسبات نگارندگان

میزان اختالف در سطح اطمینان

اختالف از
میانگین

حدپایین

حد باال

0.422

0.380

0.465
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نتایــج حاصــل از  Tتــک نمونــهای بــرای ســنجش مطلوبیــت تربیتپذیــری در شــاخص اجتماعــی
نشــان میدهــد بیــن حــد مبنــا ( )3و مقــدار محاســبه شــده ( )3.42اختــاف معنــاداری ()sig=0.000
وجــود دارد .امــا از آنجایــی کــه مقــدار محاســبه شــده بیشــتر از حــد اســتاندارد میباشــد ،نتیجــه
میگیریــم تاثیــر شــاخص و عوامــل اجتماعــی در تربیتپذیــری شــهر مهابــاد در حــد قابــل قبولــی
و مطلوبی میباشد.

شکل .5نمودار چگونگی توزیع میزان زیستپذیری شهر مهاباد در بعد اجتماعی

بررسی وضعیت هر یک از مولفههای فیزیکی -کالبدی زیستپذیری در شهر مهاباد
در ایــن گــروه از مؤلفههــا ،تنهــا یــک مؤلفــه دارای ســطح معنــای بیشــتراز ( )0.05میباشــد .پذیــرش
نقــش و عملکــرد مؤثــر ایــن مؤلفههــا در تربیتپذیــری در شــاخص کالبــدی مــورد پذیــرش واقــع
نشــد .از طرفــی مقایســه میانگیــن هــر یــک از آنهــا بــا حــد مبنــا ( )3بیانگــر آن اســت کــه بیشــترین
عملکــرد و تاثیــر را در میــان دیگــر مؤلفههــا ،آنهایــی دارنــد کــه مقــدار میانگینشــان بیشــتر از حــد
مبناســت .مطابــق نتایــج حاصــل از جــدول  5هیــچ کــدام از مولفــه در شــاخص فیزیکی-کالبــدی در
تربیتپذیــری شــهر مهابــاد مطلــوب و موثــر واقعــا نشــدهاند.
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جدول  .5نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبر روی مؤلفههای فیزیکی-
کالبدی زیستپذیری شهر مهاباد
سطح
مقدار

سطح

معناداری

 Tآماره

معناداری

)(Sig

مولفهها

میانگین

مکانیابی مناسب تأسیسات مهم و
حیاتی

2/52

-7/682

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در
سطح اطمینان 95
درصد
حد پایین

حد باال

-/512

-/567

-/457

شبکه معابر و عرض آنها

2/90

652/-

0/000

0/000

-0/471

-0/592

-0/350

استفاده از مصالح بادوام در ساخت و ساز

2/40

-8/413

0/000

0/000

-0/096

-0/386

0/194

ترافیک معابر ناحیه

2/18

-11/709

0/000

0/000

-0/593

-0/732

-0/455

مقاومت بناها در برابر زلزله

2/67

-4/587

0/000

0/000

-0/817

-0/955

-0/680

فضاهای مخروبه و متروکه برای حضور و
تجمیع اراذلو اوباش

2/65

-5/394

0/000

0/000

-0/328

-0/468

-0/187

ناسازگاری کاربری های در کنار هم

2/37

-10/269

0/000

0/000

-0/341

-0/465

-0/216

ضوابط فنی ،اصول و الگوهای ساختو
ساز توأم با نقشه

2/42

-8/699

0/000

0/000

-0/622

-0/741

-0/503

کیفیت شبکه راهها

2/39

-9/750

0/000

0/000

-0/578

-0/708

-0/447

کیفیت مساکن شهر

2/13

-14/417

0/000

0/000

-0/606

-0/729

-0/484

کیفیت بصری خیابن ها و پیاده روها

2/67

-4/611

0/000

0/000

-0/864

-/982

-0/746

دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

2/31

-4/354

0/000

0/000

-0/429

-0/732

-0/555

وجود و کیفیت دسترسی راحت به
پارکینگ

2/34

-8/151

000.

000.

-0/617

-0/852

-0/690

دسترسی راحت به محل بازی کودکان

2/15

-7/629

000.

000.

-0/414

-0/448

-0/178

کیفیت اماکن فرهنگی و مذهبی

2/42

-4/150

000.

000.

-0/319

-0/435

0/216

نتایــج حاصــل از  Tتــک نمونــهای بــرای ســنجش مطلوبیــت زیســتپذیری در شــاخص فیزیکــی-
کالبدی(جــدول  )6نشــان میدهــد ،بیــن حــد مبنــا ( )3و مقــدار محاســبه شــده ( )2.48اختــاف
معنــاداری ( )sig=0.000وجــود دارد .امــا از آنجایــی کــه مقــدار محاســبه شــده کمتــر از حــد
اســتاندارد میباشــد ،نتیجــه میگیریــم تاثیــر شــاخص فیزیکی-کالبــدی در زیســتپذیری شــهر در
مهابــاد حــد قابــل قبولــی نمیباشــد.
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جدول  .6نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای بر روی شاخص کالبدی تربیتپذیری شهر مهاباد
سطح
شاخص

میانگین

فیزیکی
-کالبدی

2/48

مقدار آماره

معناداری

T

()Sig

اختالف از
میانگین

-18/279

0/000

-0/512

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/567

-0/457

منبع :یافتههای میدانی و محاسبات محقق1399 ،

شکل .6نمودار چگونگی توزیع میزان زیستپذیری شهر مهاباد در بعد فیزیکی -کالبدی

بررسی وضعیت هر یک از مولفههای زیست محیطی زیستپذیری در نواحی شهر مهاباد
بــا توجــه بــه محاســبات انجــام شــده بــر روی هــر یــک از گویههــای جــدول  ،7مشــخص گردیــد
کــه همــه گویههــای مــورد بررســی در بعــد زیســت محیطــی بــا احتمــال  95درصــد دارای ســطح
معنــاداری کمتــر از( )./.5بــوده و عملکــرد آنهــا در تربیتپذیــری مــورد پذیــرش واقــع گردیــد .میــزان
اثربخشــی هــر یــک از ایــن مؤلفههــا در تربیتپذیــری بعــد مــورد نظــر را بــا مقایســه میانگیــن
هریــک بــا حــد مبنــا ( )3مــورد ســنجش قــرار میدهیــم کــه هرچــه ایــن مقــدار میانگیــن بیشــتر از

فصلنامه جمعیت مشاره  113و 114
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 3باشــد ،اثربخشــی آن در زیس ـتپذیری زیســت محیطــی شــهر مهابــاد بیشــتر بــوده اســت .مطابــق
نتایــج حاصــل از جــدول  6-4هیــچ کــدام از مولفــه هــا در زیسـتپذیری زیســت محیطــی شــهر تاثیــر
مطلوبــی نداشــته اســت.
جدول  .7نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبر روی مؤلفههای زیست
محیطی شهر مهاباد
مولفهها

میانگین

 Tمقدار آماره

آلودگی صوتی

2.72

-3.924

سطح
معناداری

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/273

-0/410

-0/136

آلودگی آب و خاک

2.42

-7.781

0/000

-0/570

-0/714

-0/426

رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی

2.45

-7.704

0/000

-0/546

-0/686

-0/407

آلودگی هوا

2.33

-10.540

0/000

-0/669

-0/794

-0/544

کیفیت جمع آوری زباله

2.45

-8.181

0/000

-0/545

-0/676

-0/414

کیفیت جمع آوری فاضالب

2.72

-3.869

0/000

-0/276

-0/416

-0/135

وجود حیوانات ولگرد

2.16

-12.883

0/000

-0/833

-0/960

-0/706

سرانه فضای سبز

2.39

-9.000

0/000

-0/588

-0/717

-0/460

کیفیت خیابان ها و کوچه ها از نظر
درختان

2.20

-13.943

0/000

-0/799

-0/912

-0/686

میزان آلودگی ناشی از کارگاههای
صنعتی

2.21

-13.323

0/000

-0/783

-0/899

-0/688

میزان آلودگی ناشی از وسایل نقلیه

2.41

-8.673

0/000

-0/583

-0/715

-0/451

نتایــج حاصــل از  Tتــک نمونــهای بــرای ســنجش مطلوبیــت زیســت منــدی در شــاخص زیســت
محیطــی نشــان میدهــد ،بیــن حــد مبنــا ( )3و مقــدار محاســبه شــده  2.41اختــاف معنــاداری
( )sig=0.000وجــود دارد .از آنجایــی کــه مقــدار محاســبه شــده کمتــر از حــد اســتاندارد می-باشــد،
نتیجــه میگیریــم تاثیــر عوامــل زیســت محیطــی در زیســتپذیری مطلــوب ارزیابــی نشــده اســت.
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جدول  .8نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای بر روی شاخص زیست محیطی زیست
شاخص

میانگین

مقداره آماره

سطح
معناداری

اختالف از
میانگین

زیست محیطی

2.41

549

20.949

000

میزان اختالف در سطح اطمینان
 95درصد
حد پایین

حد باال

588

643

منبع :محاسبات نگارندگان

شکل .7نمودار چگونگی توزیع میزان تربیتپذیری شهر مهاباد در بعد زیست محیطی
بررسی و تحلیل تأثیر شاخصهای تربیتپذیری موثر در شهر مهاباد
بــه منظــور شناســائي بهتــر شــاخصهای موثــر در زیســتپذیری نواحــی شــهر مهابــاد ،از روش
رگرســيون گام ب ـهگام اســتفاده شدهاســت .و ســپس بــهمنظــور بررســی رابطــه و میــزان تاثیرگــذاری
ایــن متغیرهــا ،از رگرســیون چندمتغیــره گام بــه گام اســتفاده شــد .در روش رگرســيون چندمتغيــره
گام بــه گام 4 ،متغيــر پژوهــش بــهعنــوان عوامــل تاثيرگــذار وارد معادلــه شــدند؛ همانگونــه کــه
میــزان توســعه زیس ـتپذیری (بهطــور کلــی) در یــک ترکیــب خطــی بــا متغیرهــای وارده شــده برابــر
بــا  1میباشــد؛ کــه ایــن مقــدار نشــاندهنده رابطــه بــاال بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته
اســت .اولیــن متغیــر مســتقل وارد شــده در مــدل ،شــاخص زیســت محیطــی اســت کــه دارای ضریــب
همبســتگی  0/653میباشــد .در مرحلــه دوم ،شــاخص فیزیکی-کالبــدی وارد مــدل شــد کــه مقــدار R
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بــه  0/847و مقــدار  R2بهطــور مشــترک بــا متغیــر قبلــی بــه  0/717یــا  71/7درصــد افزایــش یافــت.
در مرحلــه ســوم وقتــی متغیــر اقتصــادی وارد معادلــه میشــود ،مقــدار  Rبــه  0/942و مقــدار  R2بــه
 0/888افزایــش یافــت .در مرحلــه آخــر بــا ورود متغیــر اجتماعــی مقــدار  Rبــه  1و همچنیــن مقــدار
 R2بــه  1افزایــش یافــت .یعنــی ایــن  5متغیــر  100درصــد از واریانــس مربــوط بــه متغیــر وابســته
تبییــن میکننــد.
جدول .9متغيرهاي وارد شده و سهم هر متغير زیستپذیری در مدل رگرسيون گام به گام
بعد

)مؤلفهها (اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیرساختی
متغير وارد شده به

ضریب همبستگی

ضريب تعيين

ضريب تعيين

گام اول

زیست محیطی

0/653

0/426

0/424

0/235

گام دوم

فیزیکی-کالبدی

0/847

0/717

0/715

0/165

گام سوم

اقتصادی

0/942

0/888

0/887

0/104

گام چهارم

اجتماعی

1

1

1

0/000

مراحل

مدل در هر مرحله

چندگانه )(R

)(R2

تعدیل شده

خطای معیار

منبع :محاسبات نگارندگان

همانگونــه کــه جــدول 10نشــان میدهــد ،بتــا همــان ضرايــب اســتاندارد شــده اســت .هــر چــه بتــا
( )Betaو تــي ( )Tبزرگتــر و ســطح معنــي داري ( )Sigكوچكتــر باشــد ،بديــن معنــي اســت كــه متغيــر
مســتقل (پيشبينــی) تاثيــر شــديدتري بــر متغيــر وابســته دارد .همانگونــه کــه جــدول زیــر نشــان
میدهــد ،از میــان شــاخص مــورد مطالعــه ،شــاخص اقتصــادی بــا ضریــب بتــا  0/444بیشــترین تاثیــر
را بــر زیســتپذیری شــهر مهابــاد داشــته اســت .ســپس شــاخص فیزیکی-کالبــدی  ،0/440زیســت
محیطــی بــا ضریــب بتــا  0/419و در انتهــا شــاخص اجتماعــی بــا ضریــب بتــا  ،0/342بیشــترین ســهم
را در زیســتپذیری شــهر مهابــاد داشــتهاند.

159

ارزیایب وضعیت شاخصهایزیستپذیری در هشر مهاابد

جدول .10ضرايب رگرسيون گام به گام براي سنجش تاثير متغيرهاي مستقل بر تربیتپذیری
شهر مهاباد
Standardized
.Sig

T

0/000

33/906

0/000

16/814

Coefficients
Beta

0/653

Unstandardized Coefficients

Model

B

Std. Error

()Constant

1/834

0/054

اقتصادی

0/368

0/022

()Constant

0/000

23/282

1/177

0/051

اقتصادی

0/000

20/857

0/575

0/324

0/016

فیزیکی -کالبدی

0/000

19/767

0/545

0/307

0/016

()Constant

0/000

19/616

0/726

0/037

اقتصادی

0/000

27/512

0/488

0/275

0/010

کالبدی

0/000

27/462

0/483

0/272

0.010

زیست محیطی

0/000

24/015

0/429

0/256

-/011

()Constant

1

0/000

16-6.661E-

0/000

اقتصادی

0/000

244213824/720

0/444

0/250

0/000

فیزیکی-کالبدی

0/000

247406713/16

0/440

0/250

0/000

زیست محیطی

0/000

23128234/75

0/419

0/250

0/000

اجتماعی

1

2

3

4

0/000

بررسی وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ برخورداری از شاخصهای تربیتپذیری با استفاده از  
تکنیک ARAS

در گام اول :تشــکیل ماتریــس تصمیمگیــری :اولیــن مرحلــه از مراحــل روش آراس ،تشــکیل ماتریــس
یــا جــدول تصمیمگیــری میباشــد .بــرای تشــکیل ایــن ماتریــس بــا اســتفاده روش میانگینگیــری
توصیفــی در  .spssمعیارهــا و گزینههــای یــک از شــاخصها تعییــن شــد.
نکته :جدول تصمیمگیری آراس بر خالف روشهای دیگر ،سطری به نام مقدار بهینه معیار (Optimal

 )valueدارد که به صورت زیر تعیین میشود:
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گام دوم) نرمــال کــردن یــا بیمقیــاس کــردن ماتریــس تصمیمگیــری :در ایــن مرحلــه بایــد ماتریــس
تصمیمگیــری را بــر اســاس معیارهــا نرمالیــزه کــرد .بــرای نرمالیــزه کــردن از رابطــه زیــر اســتفاده
میشــود:

جدول  .11ماتریس نرمالیزه شده
اجتماعی

اقتصادی

زیست محیطی

کالبدی

شهر

0/127

0/132

0/127

0/128

ناحیه یک

0/133

0/122

0/134

0/122

ناحیه دو

0/122

0/125

0/120

0/128

ناحیه سه

0/125

0/125

0/129

0/126

ناحیه چهار

0/123

0/133

0/125

0/123

ناحیه پنج

0/120

0/125

0/127

0/126

ناحیه شش

0/125

0/122

0/114

0/123

ناحیه هفت

0/124

0/116

0/124

0/125

ناحیه هشت

0/133

0/133

0/134

0/128

ایده آل فرضی

0/219

0/178

0/269

0/333

Wj

گام ســوم ،مــوزون کــردن ماتریــس تصمیــم گیــری نرمــال شــده :در ایــن مرحلــه بایــد بــه محاســبه
ماتریــس تصمیــم گیــری نرمــال شــده مــوزون پرداخــت .ماتریــس نرمــال شــده مــوزون را بــه صــورت
زیــر نشــان میدهنــد:
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گام چهــارم ،محاســبه مقــدار بهینگــی ( :)Values optimality functionبــا اســتفاده از رابطــه زیــر
بــه محاســبه مقــدار بهینگــی مــی پردازیــم.

گام پنجم ،محاسبه درجه سودمندی یا مطلوبیت گزینهها

پــس از محاســبه مقــدار بهینگــی هــر یــک از گزینههــا در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از رابطــه زیــر بــه
محاســبه درجــه ســودمندی یــا مطلوبیــت گزینههــا پرداختــه میشــود.
گام ششــم :رتبهبنــدی گزینههــا :در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از درجــه ســودمندی هــر یــک از
گزینههــا بــه رتبهبنــدی آنهــا پرداختــه میشــود .مطابــق نتایــج حاصــل ،ناحیــه یــک ،ســپس دو و
چهــار بــه ترتیــب در رتبــه اول تــا ســوم لحــاظ زیسـتپذیری قــرار دارنــد .ایــن اختــاف بــا توجــه بــه
ضرایــب بدســت آمــده در ســطح ناچیــزی اســت ،کــه در آزمــون قبــل بــه آن اشــاره شــده اســت .اگــر
قــرار باشــد مــا یــک پهنــه بنــدی داشــته باشــیم ،همــه در یــک پهنــه قــرار میگیرنــد و اختــاف ناچیــز
اســت .در ایــن اختــاف تنهــا ناحیــه یــک وضعیــت مطلوبتــری را نشــان میدهــد.
جدول  .12محاسبه درجه سودمندی و رتبهبندی گزینهها

Rank

Ki

Si

X4

X3

X2

X2

X1

ناحیه

1

1

0/128

0/028

0/024

0/034

0/034

0/043

ناحیه یک

2

0/99

0/127

0/029

0/022

0/036

0/036

0/041

ناحیه دو

6

0/969

0/124

0/027

0/022

0/032

0/032

0/043

ناحیه سه

3

0/986

0/126

0/027

0/022

0/035

0/035

0/042

ناحیه چهار

4

0/978

0/125

0/027

0/024

0/034

0/034

0/041

ناحیه پنج

5

0/973

0/125

0/026

0/022

0/034

0/034

0/042

ناحیه شش

6

0/942

0/121

0/027

0/022

0/031

0/031

0/041

ناحیه هفت

7

0/958

0/123

0/027

0/021

0/033

0/033

0/042

ناحیه هشت

7/800

0/128

0/029

0/024

0/036

0/036

0/043

ایده آل فرضی
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نتیجهگیری
پــس از انقــاب کشــاورزی ،ایجــاد شــهرها دومیــن انقــاب عظیــم در فرهنــگ انســان بــود .بــر ایــن
اســاس پیدایــش شــهرها را بایــد نقطــه عطفــی در تاریــخ اجتماعــی انســان بــه شــمار آورد .از پدیدههــای
مهمــی کــه در قــرون اخیــر نیــز در زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی در کشــورهای مختلــف جهــان
رخــداده اســت؛ ظهــور شــهرهای متعــدد و جدیــد و توســعه شــهرهای کهــن ،پیشــرفت شهرنشــینی و
توســعه شــهری اســت،که خــود بــه وجودآورنــده مســائل و مشــکالت مربــوط بــه شــهر و شهرنشــینی
گردیــده اســت .در عصــر حاضــر ،شــهرها ،بیــش از  80درصــد رشــد اقتصــادی جهــان را تامیــن کــرده،
و سرنوشــت اقتصــادی ملتهــا -قارههــا را مشــخص خواهنــد کــرد .پیــش بینــی میشــود تــا ســال
 ،2030حداقــل  61درصــد ،و تــا ســال  ،2060احتمــاال بیــش از  80درصــد جمعیــت جهــان در شــهرها
زندگــی خواهنــد کــرد .از ایــن رو بــا توجــه بــه مباحــث فــوق ،بســیاری از متخصصیــن بــرای خــروج از
بحرانهــای موجــود در شــهر ،تئوریهــا و رویکردهــای مختلفــی ارائــه کردنــد .یکــی از ایــن رویکردهــا
کــه در ســالهای اخیــر توجــه بســیاری از اندیشــمندان و متخصصــان شــهری را بــه ســمت خــود جلــب
کــرده اســت ،رویکــرد زیســتپذیری و توســعهپایدار میباشــد .از ایــن رو شــاخصهای زیســتپذیری
و توســعه پایــدار اســتانداردهای زندگــی در شــهرها را مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار میدهنــد .بنابرایــن
زیسـتپذیری رویکــردی اســت کــه اگــر درســت بــه آن توجــه شــود ،موجبــات توســعهپایدار یــک شــهر
را فراهــم م ـیآورد .ایــن معنــا اگــر چــه ناظــر بــه برداش ـتها و تفســیرهای گوناگــون اســت ،امــا در
مجمــوع بــر پایــداری و اســتمرار توســعه بــرای همــگان و نس ـلهای آینــده طــی زمــان ،و بــر همــه
جانبهگــری ابعــاد پیچیــده اقتصــادی ،اجتماعــی ،فیزیکی-کالبــدی و زیســت محیطــی فراینــد توســعه
در ســطح یــک شــهر تاکیــد دارد .ایــن پژوهــش هــم شــهر مهابــاد را در راســتای شــناخت پتانس ـلها
و چالشهــای زیس ـتپذیری مــورد بررســی قــرار داده اســت .مطابــق مطالعــات ،تحلیــل و محاســبات
آمــاری انجــام یافتــه ،مقــدار میانگیــن توســعه بــا آزمــون تــی تــک نمونــهای بــرای بعــد اقتصــادی
 ،2/56زیســت محیطــی ،2.41اجتماعــی  3/42و کالبــدی  2/48میباشــد .مالحظــه میشــود کــه
مقادیــر بــرای همــه ابعــاد ،گرایــش بــه ســمت نامطلــوب دارنــد .تنهــا در شــاخص اجتماعــی بــا دارا
بــودن میانگیــن قابــل قبــول ،بیشــترین درصــد زیس ـتپذیری نواحــی شــهر مهابــاد در ایــن شــاخص
مــی باشــد .بــه طــور کل مــی تــوان گفــت ،زیســتپذیری شــهر مهابــاد در کل بــا کســب میانگیــن
 2/72در وضعیــت مطلــوب قــرار نــدارد .همچنیــن نتایــج حاصــل از رگرســیون گام بــه گام نشــان
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میدهــد از میــان شــاخص مــورد مطالعــه ،شــاخص اقتصــادی بیشــترین تاثیــر را بــر تربیتپذیــری
شــهر مهابــاد داشــته اســت .ســپس شــاخص فیزیکی-کالبــدی ،زیســت محیطــی و در انتهــا شــاخص
اجتماعــی بیشــترین ســهم را در تربیتپذیــری شــهر مهابــاد داشــتهاند .نتایــج حاصــل از تکنیــک وزن
دهــی ســوارا ،نشــان میدهــد بیــن شــاخصهای موثــر بــر تربیتپذیــری در شــهر مهابــاد ،شــاخص
اجتماعــی در رتبــه اول ،شــاخص اقتصــادی در رتبــه دوم ،شــاخص فیزیکی-کالبــدی در رتبــه ســوم،
شــاخص زیســت محیطــی در رتبــه چهــارم قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل از تکنینــک  ARASنشــان
داد ،تنهــا ناحیــه یــک ،بــا اندکــی اختــاف در ســطح اول تربیتپذیــری شــهر مهابــاد قــرار دارد و

دیگــر نواحــی تقریب ـاً در یــک پهنــه قــرار دارنــد .در پایــان بــا توجــه بــه تحلیلهــا ،پیشــنهادات زیــر
ارائــه میگــردد -1 :بــا توجــه بــه نظــر پاســخگویان توانایــی ســاکنین در رفــع نیازهــای زندگــی بــه
دلیــل اشــتغال ضعیــف و کمبــود ظرفیتهــا شــغلی موجــود ،در وضعیــت نامطلــوب قــرار دارد ،از ایــن
رو پیشــنهاد میگــردد ،جهــت تقویــت اشــتغالزایی بــا توجــه بــه موقعیــت محــدوده مــورد مطالعــه
بــه عنــوان یــک ظرفیــت توریســتی و پتانســیل درونــی محــات و نواحــی در برنامهریــزی بخصــوص
در نواحــی هفــت و هشــت مدنظــر قــرار گیــرد -2.افزایــش میــزان ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
طرحهــای عمرانــی شــهر بــا برنامههــای تشــویقی  -3بررســی در شــاخص و عوامــل فیزیکــی -کالبــدی
حاکــی از پاییــن بــودن ســطح خدمــات و دسترســی هــا از جملــه (پوشــش خیابــان ،حمــل و نقــل)،
مراکــز مهــم شــهری ،خدمــات بهداشــتی و آمــوزش در محــدوده مــورد مطالعــه دارد ،از ایــن رو مناســب
ســازی فضاهــای مناســب و کافــی ،بهبــود خدمــات بهداشــتی و پزشــکی از ملزومــات اصلــی میباشــد
کــه بایــد مدنظــر مدیــران شــهری قــرار گیــرد -4 .توجــه بــه بهداشــت محــات نواحــی هشــتگانه
و نظافــت آن ازطــرف واحدهــای خدمــات رســانی  -5افزایــش تمایــات مشــارکت از طریــق برنامــه
آموزشــی و فرهنگــی در ســطح محــات و نواحــی کــه باعــث شناســایی بهتــر مشــکالت محــات و
تقویــت فرهنــگ شــهروندی میشــود.
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منابع:
 جعفــری اســدآبادی ،حمــزه ( ،)1393قابلیــت زیســتپذیری شــهرها در راســتای توســعه پایــدارشــهری (مطالعــه مــوردی :کالنشــهر تهــران) ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،گــروه جغرافیــا و
برنامهریــزی شــهری ،دانشــگاه خوارزمــی تهــران .تهــران
خراســانی ،محمدامیــن؛ رضوانــی ،محمدرضــا؛ مطیعــی لنگــرودی ،حســن؛ رفیعیــان ،مجتبــی ()1391؛ســنجش و ارزیابــی زیسـتپذیری روســتاهای پیرامــون شــهری (مطالعــه مــوردی :شهرســتان ورامیــن)؛
مجلــه پژوهشهــای روســتایی؛ ســال ســوم؛ شــماره چهــارم.
 رفیعیان ،مجتبی و همکاران ( ،)1389مطلوبیت سنجی محیطهای شهری ،تهران ،نشر شهر شــاهیوندی ،احمــد؛ قلعــه نوعــی ،محمــود و علــی پوراصفهانــی ،مریــم ( ،)1393بررســی ویژگیهــایکالبــدی و اثرگــذاری آن بــر ســرزندگی و زیس ـتپذیری محلههــای قدیــم شــهر .دو فصلنامــه علمــی-
پژوهشــی ،مرمــت و معمــاری ایــران ســال  ،5شــماره  ،9بهــار و تابســتان .1393
 ســلیمانی مهرنجانــی ،محمــد ،توالیــی ،ســیمین ،رفیعیــان ،مجتبــی ،زنگانــه ،احمــد ،خزاعــی نــژاد،فــروغ ( ،)1395زیســتپذیری شــهری :مفهــوم ،اصــول ،ابعــاد و شــاخصها ،پژوهشهــای جغرافیــای
برنامهریــزی شــهری ،شــماره .1
ساســان پــور ،فرزانــه ،توالیــی ،ســیمین ،جعفــری اســدآبادی ،حمــزه ( ،)1394ســنجش و ارزیابــیزیســتپذیری شــهری در مناطــق بیســت و دو گانــه کالنشــهر تهــران .فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی
برنامهریــزی منطقــهای( 5 ،شــماره .42-27 ،)18
 علــی اکبــری ،اســماعیل ،و اکبــری ،مجیــد ( ،)1396مدلســازی ســاختاری ـ تفســیری عوامــل موثــربــر زیس ـتپذیری کالنشــهر تهــران ،مجلــه برنامــه ریــزی و آمایــش فضــا ،دوره  ،21شــماره  ،1صــص
 1ـ .31
 شــوای ،فرانســواز ( ،)1375شهرســازی واقعیــات و تخیــات ،ترجمــه محســن حبیبــی ،تهــران،انتشــارات دانشــگاه تهــران
 غفاریــان ،محمــد ،پریــزادی ،طاهــر ،شــمایی ،علــی ،خطیبــی زاده ،محمــد رضــا ،شهســوار ،امیــن( ،)1395تحلیــل فضایــی زیس ـتپذیری محــات شــهری مــورد مطالعــه :منطقــه  18تهــران .پژوهــش
هــای محیــط زیســت.58-45 ,)14(7 ,
 -مهندسان مشاور پویا نقش شهروبنا ( ،)1388طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مهاباد.
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بازشناسی عوامل مؤثر بر ظرفیتپذیری جمعیتی سکونتگاههای انسانی حوزههای
گرم و خشک ایران
امین تجردفریمانی

1

چکیده:

مناطــق گــرم و خشــک بهعنــوان مناطقــی کــه بــا محدودیتهایــی در خصــوص دسترســی بــه منابــع زیســتی روبــرو
هســتند ،همــواره بــا تنگناهایــی بهمنظــور توســعه ســکونتگاههای انســانی روبــرو بودهانــد؛ از ایــنروی برنامهریــزی
بــرای ســکونتگاههای ایــن مناطــق میبایســت دربرگیرنــده عوامــل خــاص آن باشــد .پژوهــش پیــش روی در پــی آن
اســت تــا ضمــن ارائــه چارچوبــی بهمنظــور ارزیابــی ظرفیتپذیــری جمعیتــی ایــن مناطــق ،بکوشــد تــا مطالعــات
آمایــش ســرزمین را بهعنــوان مهمتریــن برنامــه منطق ـهای کشــور مــورد ســنجش قــرار دهــد .نتایــج پژوهــش حاضــر
گویــای آن اســت کــه میتــوان بــا بهرهگیــری از نظریــات الگــو واره انسانشناســانی ،عوامــل مختلــف مؤثــر بــر
ظرفیتپذیــری جمعیتــی در حوزههــای گــرم و خشــک را در کنــار یکدیگــر قــرار داده و بــا توجــه بــه اهمیــت و اثــر
هریــک طبقهبنــدی نمــود .افزودنــی اســت ،ســنجش مطالعــات آمایــش ســرزمین بــا اســتفاده از چارچــوب اکتشــافی،
گویــای آن اســت کــه هرچنــد ایــن مطالعــات توانســتهاند بخــش قابلتوجهــی از حساســیتهای مذکــور را مــورد

نظــر قــرار دهنــد ،ولــی ب ـه واســطه محدودیتهایــی کــه عموم ـاً برگرفتــه از رویکــرد کل نگرانــه آنهــا اســت ،موفــق

بــه حصــول کامــل بــه ایــن مهــم نگردیدهانــد .از ای ـنروی میبایســت ایــن مطالعــات از دو جهــت فراینــدی و مفاهیــم
تولیــدی ،متناســب بــا حساســیتهای هــر منطقــه و بهصــورت خــاص حوزههــای گــرم و خشــک مــورد بازنگــری قــرار
گیرنــد.
واژگانکلیدی :سبک زندگی مدرن ،مدرنیته ،فمنیسم ،زنان ،مدیریت بدن

 -1دانش آموخته کارشناسیارشد ،دپارتمان شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،ایران ،تهران

168

فصلنامه جمعیت مشاره  113و 114

مقدمه:

حوزههــای گــرم و خشــک بهعنــوان مکانهایــی کــه عموم ـاً بهســختی میتــوان در آنهــا بــهواســطه

کمبــود منابــع اولیــه زیســتی ،نشــانهای از حیــات یافــت ،بــه علــت در برگیــری ماهیــت زمینشــناختی
و محیطــی ارزشــمند توانســتهاند ،همــواره سببســاز شــکلگیری ســکونتگاههای انســانی باشــند؛
امــا آنچــه ســکونت در مناطــق گــرم و خشــک را از ســکونت در ســایر مناطــق متمایــز میکنــد ،نحــوه
پراکنــش منابــع زیســتی در ایــن مناطــق اســت؛ کــه ســبب شــکلگیری نظــام جمعیتــی ویــژهای در
ایــن منطقــه شــده اســت.
مســئله جمعیــت و تغییــر و تحــوالت آن بهعنــوان مســئلهای مهــم در برنامهریزیهــای منطقــهای
نقــش عمــدهای در تصمیمــات مربــوط بــه ســکونتگاههای انســانی دارد ،بهگونـهای کــه بــا هــر تغییــری
در ارتبــاط بــا نحــوه ســکونت و فعالیتهــای مربــوط بــه ســاکنین ایــن مناطــق ،میتــوان شــاهد
تحــوالت اساســی (بســته بــه میــزان شــدت و ارتبــاط ســکونتگاه) در ســاختار جمعیتــی ســکونتگاه آن
شــد .از همیــن روی مواجــه برنامــه ریزانــه بــا مســئله جمعیــت در حوزههــای گــرم و خشــک بــا توجــه
بــه حساســیتهای جمعیتــی و نــوع مــکان گزینــی آن ،کــه متمایــز از ســایر اراضــی اســت ،کاری
بــس دشــوار و متفــاوت از ســایر شــقوق برنامهریــزی میباشــد .بنابرایــن الزمــه هرگونــه برنامهریــزی
مرتبــط بــا ســاکنین در ایــن مناطــق میبایســت ،مطابــق بــا حساســیتهای خــاص آن صــورت گیــرد.
ایــران بهعنــوان یکــی از کشــورهای واقــع در کمربنــد خشــک کــره زمیــن بــه دلیــل عــدم برخــورداری
از جریانهــای ســطحی و همچنیــن عــدم بهرهمنــدی مناســب از نــذورات جــوی در اغلــب مناطــق
خــود ،جــزء کشــورهای گــرم و خشــک دســتهبندی میشــود؛ بنابرایــن شــکلگیری و توســعه بافــت
غالــب ســکونتگاهی در قالــب مناطــق کشــور متأثــر از اقلیــم و محدودیتهــای آن بــوده اســت و بدیــن
ســبب در طــول تاریــخ ،جمعیــت ســکونتگاههای آن هیــچگاه بــدون افزایــش دسترســی بــه منابــع
طبیعــی جدیــد و امــکان انجــام فعالیتهــای اقتصــادی افزایــش نمییافتــه اســت .بــه دیگــر بیــان در
ایــن ســرزمین منابعــی کــه زمینهســاز ایجــاد و توســعه ســکونتگاهها را فراهــم میکردهانــد ،خــود
بهعنــوان عاملــی کنترلکننــده عمــل نمــوده و موجبــات توســعه و حتــی نابــودی ایــن ســکونتگاهها
را فراهــم میآوردهانــد .امــا در ســالیان اخیــر بــا افزایــش ســریع جمعیــت ،نحــوه ظرفیــت پذیــری و
مــکان گزینــی جمعیــت در ایــن مناطــق بــا تغییــر و تحــوالت فراوانــی روبــرو بــوده اســت؛ ایــن افزایــش
جمعیــت تــا بــه آنجــا ادامــه یافتــه اســت کــه دیگــر منابــع موجــود در بســیاری از ســکونتگاههای ایــن
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منطقــه پاســخگو ایــن حجــم از جمعیــت نبــوده و موجبــات شــکلگیری جریانهــای مهاجــر فرصتــی
پرقدرتــی از ایــن ســکونتگاهها و ناپایــداری ســکونتگاههای ایــن مناطــق و حتــی ســکونتگاههای
مناطــق مقصــد گردیــده اســت؛ شــدت ایــن مســئله و بــروز معضــات بســیار زیــاد بــرای ســاکنین
مناطــق گــرم و خشــک دولتهــای مختلــف (پــس از انقــاب) را بــر آن داشــته اســت بــهمنظــور مقابلــه
بــا آن ،اقدامــات و برنامههایــی را مطالعــه و اجــراء نماینــد .هرچنــد بســیاری از ایــن برنامههــا دارای
اثــرات مثبــت بــر اشــتغال و رفــاه ســاکنین ســکونتگاههای ایــن مناطــق بودهانــد ،امــا برخــی از ایــن
برنامههــا بــه دلیــل عــدم توجــه بــه شــرایط خــاص حوزههــای گــرم و خشــک ،خــود در طوالنیمــدت
ســبب دامــن زدن بــه مشــکالت ســاکنین ایــن مناطــق شــدهاند .بــهعنــوانمثــال ایجــاد ظرفیتهــای
صنعتــی در مناطقــی کــه دارای جمعیتــی خــاص و متاثــر از اقتصــاد کشــاورزی اقلیــم گــرم و خشــک
اســت ،خــود میتوانــد عاملــی بــر افزایــش جمعیــت آن منطقــه باشــد؛ در صورتیکــه ظرفیتهــای
منطقــه مــورد نظــر بــه دلیــل محدودیتهــای اقلیمــی تنهــا میتوانــد میزبــان حجــم مشــخصی از
جمعیــت باشــد ،و ایــن مســئله خــود ســرآغاز شــروع مســائل و مشــکالت پیچیدهتــر و عمیقتــری در
ایــن منطقــه و مناطــق تحــت نفــوذ آن خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه ســاختار نظــام برنامهریــزی کشــور ،مطالعــات آمایــش ســرزمین بهعنــوان مهمتریــن
برنامــه نظمدهنــده بــه ســاختار فضایــی کشــور بــه شــمار مــیرود؛ از ایــنروی بررســی جایــگاه
حساســیتهای حوزههــای گــرم و خشــک کشــور در ایــن برنامههــا ،میتوانــد مــا را در دســتیابی
بــه شــمایی کلــی از جایــگاه حساســیتهای یادشــده در برنامههــای ملــی و منطق ـهای یــاری رســاند.
ایــن مطالعــه در پــی آن اســت تــا بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل محتــوای کیفــی از نــوع قیاســی،
اصلیتریــن عوامــل مؤثــر بــر ظرفیتپذیــری جمعیتــی ســکونتگاههای حوزههــای گــرم و خشــک
ایــران را شناســایی نمــوده و ســپس بــه بررســی اجمالــی مطالعــات آمایــش ســرزمین کشــور مطابــق
بــا ایــن عوامــل بپــردازد .از ایــنروی در فراینــد تدویــن ایــن تحقیــق ،مؤلفههــای انسانشناســی بــا
شــرایط خــاص فــات مرکــزی ایــران مطابقــت دادهشــده و ســپس بــا اســتفاده از نظریــات کارشناســان
مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق
از وقتیکــه بشــر خواســته اســت ،دربــاره سرنوشــت بشــریت ،یعنــی سرنوشــت خــود و دیگــران،
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نظرکــرده و بــه جامعــه انســانی بیندیشــد ،خودبهخــود بــه ایــن بحــث کشــانده شــده اســت ،کــه بیــن،
جمعیــت و بهــورزی جامعــه ،جمعیــت و ســعادت فــردی و جمعــی ،و ســرانجام «جمعیــت و گــذران
زندگــی» چــه رابط ـهای برقــرار اســت .یکســوی ایــن بحثهــا همــواره جمعیــت بــوده و ســوی دیگــر
آن نیــز بــاز بــه جمعیــت بــر میگــردد( .زنجانــی .)118 :1371،اکثــر دانشــمندان تعییــن جمعیــت
متناســب یــک کشــور را در یــک لحظــه مفــروض غیرممکــن میپندارنــد ،معذالــک بعضــی از آنــان
بــه امــکان تعییــن اینکــه جمعیــت کشــوری زیــاد ،کــم و یــا در ســطح متناســب اســت ،اذعــان دارنــد.
(مصبــاح .)77-76 :1344،مســئله حــد و تناســب جمعیــت ،بیــش از همــه در حــوزه علــوم اجتماعــی
( بــه معنــای عــام آن) بررســی میشــود .اثــرات ســطح و آهنــگ رشــد جمعیــت بــر عواملــی از جملــه
رشــد اقتصــادی ،رفــاه اجتماعــی ،خشــونتهای اجتماعــی و  ...از مباحــث مطــرح در ایــن زمینــه
هســتند کــه شــاخههای مختلــف علــوم اجتماعــی (ازجملــه اقتصــاد و جامعهشناســی) بــر اســاس
خروجــی اینگونــه مطالعــات و بررســیها ،نظریاتــی را در خصــوص حــد بهینــه جمعیــت طــرح
مینماینــد( .عبدالملکــی)190 :1389،
مــراد از حــد متناســب جمعیــت «بهتریــن» جمعیــت یــا بــه زبــان دیگــر جمعیتــی که بــه بهترین شــکل
هــدف مــورد نظــر جامعــه را تحقــق بخشــد( .بهنــام )137 :1341،از مهمتریــن کلیدواژههــای مطرحــی
کــه اندیشــمندان بــا اســتفاده از آن از گذشــتههای دور ســعی در تبییــن حــد مطلــوب جمعیــت دارنــد،
میتــوان بــه واژه «آرمانشــهر» اشــاره نمــود .افالطــون آرمانشهر(شــایگان) را شــهری میدانــد کــه
جمعیــت آن از  5040نفــر تجــاوز نکنــد 1.همچنیــن شــاگرد او ارســطو فراتــر رفتــن جمعیــت شــهر از
آســتانه معینــی را متــرادف بــا گســترش فقــر و گرســنگی میدانســت و معتقــد بــود در چنــان حالتــی
ســرعت افزایــش جمعیــت بــا ســرعت ازدیــاد کاال و زمیــن هماهنــگ نخواهــد بــود( .زنجانــی:1371،
 )182-181البتــه بایــد توجــه نمــود کــه نظریــات مطروحــه در زمینــه حــد مطلــوب جمعیــت ،محــدود
بــه شــهرها نبــوده و بســیاری از نظریهپــردازان بــدان بهعنــوان عاملــی تعیینکننــده در توســعه و
پایــداری ســطوح گســتردهتر نظیــر مناطــق و کشــورها مینگرنــد.
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 -2کوونســی بنیانگــذار مکتــب فیزیوکراســی(بهمعنی حکومــت فیزیوکراتهــا براســاس قانــون طبیعــی ) ،معتقــد بــود کــه جمعیــت بــزرگ
کتاب جمهوریت

زمانــی مناســب اســت کــه بتــوان بــرای آن جمعیــت ،وســایل راحتــی را فراهــم کــرد .پروفســور ســیدویک بــر ایــن عقیــده اســت کــه
جمعیــت مطلــوب آن اســت کــه بیشــترین ســرانه بازدهــی را بــرای یــک کشــور در برداشــته اســت .پروفســور کانــان ،نیــز عقیــده دارد
کــه جمعیــت مطلــوب همــان جمعیتــی اســت کــه بــا ســطح تکنولــوژی خــود ،دانــش و منابــع موجــود ،بیشــترین تولیــد در آن صــورت
میگیــرد .پروفســور ســاندرز نیــز بــر ایــن عقیــده اســت کــه مــردم در گذشــته نیــز در جهــت دســتیابی بــه جمعیــت مطلــوب دســت
بــه طفــل کشــی ،ســقط جنیــن و غیــره میزدنــد کــه بتواننــد بــه رفــاه اقتصــادی باالتــر دســت یابنــد .بنابرایــن ،پیــش نیــاز هرگونــه رفــاه
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البتــه بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت پیــش آمــد گردیــده در چنــد دهــه اخیــر ،نــوع نــگاه بــه مســئله
حــد مطلــوب جمعیتــی بــا تغییــرات زیــادی روبــرو بــوده اســت .از جدیدتریــن مفاهیــم کــه در ایــن
خصــوص در میــان محققــان مرتبــط مطــرح اســت و درحــال توســعه و گســترش میباشــد ،میتــوان
بــه ارزیابــی ردپــای اکولوژیــک ،ظرفیــت نگهداشــت جمعیــت پایــدار ،ظرفیــت نگهداشــت منابــع،
ارزیابــی راهبــردی محیــط زیســت ( )SEAو همچنیــن معیشــت پایــدار اشــاره نمــود .البتــه بایــد
توجــه نمــود ،بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی ایــن مباحــث و تأکیــد اصلیشــان بــر کاربــردی
بــودن مبانــی مــورد اســتفاده ،عموم ـاً ایــن مطالعــات تاکنــون نتوانســتهاند منجــر بــه تدویــن مدلــی

جامــع در ایــن خصــوص گردنــد)Lane, 2010:1042( .
ابعاد ظرفیتپذیری جمعیتی
همانگونــه کــه پیشتــر بــدان پرداختــه گردیــد ،تاکنــون نظــرات قابلتوجهــی در زمینــه حــد بهینــه

جمعیــت ارائــه گردیــده اســت کــه عمومـاً مشــتمل بــر ابعــاد زیســتی و اقتصــادی هســتند و از ایـنروی
تصــور حــد مطلــوب جمعیــت را اساسـاً میبایســت یــک فکــر مبتنــی بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی
دانســت( .زنجانی)183-121 :1371،

نظریهپــردازان حــوزه زیســتی ،عمومــاً بــر ایــن موضــوع اتفــاقنظــر دارنــد کــه افزایــش جمعیــت
یــک فراینــد پیوســته بــوده و اگــر خــارج از ظرفیــت محیطزیســت باشــد ،بــه محیطزیســت آســیب
وارد میکنــد .میــزان فشــارهای انســانی بــر محیطزیســت بوســیله ســه عامــل بــه یکدیگــر وابســته

میــزان جمعیــت انســانی ،مصــرف ســرانه منابــع و ف ّناوریهــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد و مصــرف

ایــن منابــع قابــلتعییــن اســت( .مرشــدی )20 :1390،از ای ـنروی بهطورکلــی میتــوان گفــت ،کــه
عوامــل کنشگــر و کنشپذیــری بســیاری در زمینــه تعییــن حــد بهینــه جمعیــت دخیــل هســتند و از
ایـنروی ضمــن آنکــه تغییــرات جمعیــت بــهشــدت بــه ایــن عوامــل وابســته اســت ،تغییــرات آن دارای
اثــرات متقابلــی بــر روی محیطزیســت اســت.

1

اجتماعــی -اقتصــادی همــان جمعیــت مطلــوب اســت( .اخالقــی )1391:500،همچنیــن ورنــه ،جامعهشــناس و اقتصــاددان فرانســوی ،آن را ایجــاد بهتریــن تعــادل
ممکــن بیــن منابــع و جمعیــت میدانــد و اشــتغال تــام ،بهــره وری افــراد از حداقــل کالــری الزم بــرای حیــات ،و ســرانجام بهــره وری متعــادل از منابــع کشــور
را ســه شــرط اصلــی آن میشــمارد .از ســویی ابــن خلــدون ،بــر ایــن عقیــده اســت کــه افزایــش جمعیــت موجــب بهبــود کار و فعالیــت میشــود ،کاالهــای
ضــروری را افزایــش میدهــد و باعــث کاهــش قیمــت کاالهــای اساســی و افزایــش قیمــت کاالهــای غیرضــروری میشــود( .زنجانــی)183-121 :1370 ،

 -1کاهش توان محیط زیست در نتیجه افزایش جمعیت میتواند اثرات تبعی دیگری نظیر کاهش ظرفیتهای جمعیتی و به تبع آن کاهش
شدید عوامل رفاهی ساکنین را در پی داشته باشد .ولی بطور کلی میتوان گفت که اثرات افزایش جمعیت در حال تغییر است .زمانی افزایش
جمعیت تنها موجب کند شدن رشد و توسعه میگردید؛ اما اکنون در موارد بسیاری موجب انحطاط و بازگشت به عقب میگردد.
)(Brown & Kane,1997:44
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هرچنــد میتــوان بــه عللــی نظیــر اهمیــت منابــع طبیعــی در اســتقرار جمعیــت ،عوامــل زیســتی را
مهمتریــن مؤلفههــای مؤثــر بــر ظرفیــت پذیــری جمعیتــی دانســت؛ ولــی نمیتــوان جایــگاه عوامــل
اقتصــادی نظیــر ســطح درآمــد و رفــاه معیشــتی را نادیــده پنداشــت( .مصبــاح )4 :1344،از ســویی ایــن
امــر در میــان اغلــب برنامهریــزان پذیرفتــهشــده اســت کــه بهمنظــور دســتیابی بــه تعــادل محیطــی،
بهرهگیــری از عوامــل اقتصــادی اجتنابناپذیــر اســت)Supriatna et al, 2016: 12( .
جمعیــت بــه معنــای کمیــت تجمعــی انســان همــواره از موضوعــات علــم اقتصــاد بــوده و از ای ـنروی
نظریهپــردازان اقتصــادی بســیاری نظیــر آدام اســمیت ،تومــاس مالتــوس و ...بــدان پرداختهانــد.

1

(عبدالملکــی)202 :1389،
بــا توجــه بــه رواج سیاســتهای تشــویق موالیــد از ســوی کشــورهای صنعتــی در نتیجــه رویکــرد
اقتصــادی پــس از جنــگ جهانــی دوم ،مســئله جمعیــت در ایــن ســالها بــه مهمتریــن امــر اقتصــادی
و اجتماعــی حاکــم بــر ایــن کشــورها و اقتصادهــای وابســته تبدیــل گردیــد و در نتیجــه آن جمعیــت بــه
نحــوه بیســابقهای رو بــه فزونــی نهــاد .از آن روی کــه شــیوه معیشــت و نحــوه تولیــد در ایــن ســالها
در مراحــل ابتدایــی خــود قــرار داشــت ،مشــکالت بســیاری بهمنظــور پاســخ بــه نیازهــای جمعیــت
افــزوده شــده ایجــاد گردیــد( .پاپلــی یــزدی و همــکاران )142 :1381،از ای ـنروی در دهههــای اخیــر
سیاســتهای جهانــی در راســتای پیادهســازی برنامههــای توســعه اقتصــادی ،غالبــاً تأکیــد خــود را

بــر سیاسـتهای کاهــش جمعیــت نهادهانــد( .عبدالملکــی )204-203 :1391،از ایـنروی و بــا در نظــر
گرفتــن ســایر مســائل مطــرح در ایــن خصــوص نظیــر تضــارب آرا میــان رویکردهــای اقتصــادی مختلــف
و همچنیــن نــگاه کارکــردی بــه جمعیــت نمیتــوان ،نظریــات اقتصــادی در زمینــه حــد مطلــوب
جمعیــت را متقــن و هم ـ ه شــمول دانســت.

2

بررســی مجمــوع ابعــاد اقتصــادی و زیســتی تأثیرگــذار بــر ظرفیــت پذیــری جمعیتــی گویــای آن اســت
کــه هرچنــد دیدگاههــای مطــرح گردیــده هرکــدام توانســتهاند تــا حــدود بســیاری وجــوه ظرفیــت
پذیــری جمعیتــی را ارائــه نماینــد؛ ولــی هرکــدام بــا توجــه بــه حــوزه نــگاه خــود بــه برخــی از وجــوه
نپرداختــه و یــا کمتــر پرداختهانــد و درایــنبیــن حتــی تعــداد اندکــی موفــق بــه ارائــه ارزیابــی جامعــی
 -1جمعیت متناسب از لحاظ اقتصادی جمعیتی است که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود حداکثر درآمد فردی را تامین نماید.
()Behnam,1962:138
 -2همچنین میتوان این گونه تحلیل کرد که برای کشورهایی که در گذشته در راه توسعه افتادهاند ،افزایش جمعیت از بسیاری جهات (از
طریق گسترش بازارها ،افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه گذاریهای بیشتر در منابع جدید) عامل گسترش بیشتر اقتصاد بود .ولی در مورد
کشورهای فقیر امروزی ،جمعیت بیشتر باعث به وجود آوردن موانع بیشتر در راه توسعه پایدار و مداوم است.
()Papli Yazdi & Ebrahimi,2002:143
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در ایــن خصــوص گردیدهانــد )Salafsky، Wollenberg:2000( .از ایــنروی الزم مینمایــد کــه بــا
نگاهــی جامــع و مبتنــی بــر تمــام ابعــاد مؤثــر بــر انســان وجــوه ظرفیتپذیــری جمعیتــی مــورد
ســنجش قــرار گیــرد.
از مهمتریــن تجــارب مطــرح در خصــوص موضوعــات مشــابه بــا حــد مطلــوب جمعیــت میتــوان بــه
بهرهگیــری اقتصاددانــان محیطــی از مفاهیــم اقتصــادی نئوکالســیک در خصــوص بــه حداکثــر رســانی
رضایــت فــردی و یــا رفــاه بهمنظــور مدیریــت منابــع اشــاره نمــود)Bennett، Roth، Klain:2017( .
برایــن مبنــا اگــر همچــون اقتصادانــان محیطــی بتــوان «رفــاه» را بهعنــوان معیــاری دربرگیرنــده
مجمــوع ابعــاد زندگــی مــادی در نظــر گرفــت؛ ظرفیــت پذیــری جمعیتــی هــر محیطــی را نیــز میتــوان
بهنوعــی تابعــی از مجمــوع عوامــل مؤثــر بــر رفــاه ســاکنان آن در نظــر گرفــت.
تعریــف رفــاه پیچیــده و دشــوار اســت .میتــوان بهعنــوان یــک تعریــف اولیــه گفــت کــه رفــاه همــان
بهبــود شــرایط زندگــی یــا افزایــش رضایــت و کیفیــت زندگــی اســت( 1.علمــی و همــکاران)86 :1389،
از آنجــا کــه رفــاه مفهومــی برگرفتــه از نیازهــای انســان اســت ،میبایســت بــدان در چارچــوب رفــع
نیازهــای انســانی نگریســت.

مفهــوم نیــاز نســبتاً ســاده و آســان اســت ،نیــاز ضرورتــی اســت بــرای بقــا و انگیــزهای اســت بــرای

حداقــل زندگــی معقــول و مناســب انســان )Phillips,2006:80( .بــه عبارتــی بــه عقیــده کافمــن
( )1992نيــاز فاصلــهای اســت بیــن آن چیــزی کــه هســت و آن چیــزی کــه بایــد باشــد.
()Watkins & Kavale, 2014: 23

یکــی از مباحــث همیشــگی در راهبردهــای مربــوط بــه نیازهــای اساســی ایــن بــوده اســت کــه ایــن
راهبردهــا تــا چــه میــزان از نیازهــا را دربــر میگیــرد؟ در ابتــدای امــر تصــور میشــد کــه نیــاز اساســی

صرفـاً منحصــر بــه نیازهــای مــادی انســان اســت و بــه همیــن جهــت ســعی دسـتاندرکاران در جهــت
تهیــه غــذا ،دارو ،پوشــاک ،مســکن و مــواد مصرفــی بــوده اســت ،ولــی بــا گذشــت زمــان و آشــکار شــدن

نقــاط ضعــف ایــن راهبــرد ،بــر آن شــدند تــا حیطــه عمــل آن را گســترش داده و نیازهــای روحــی و
روانــی بــرآورده ســازند( .پاپلــی یــزدی و همــکاران)138-137 :1381،
ارضــاء نیازهــای افــراد جامعــه را میتــوان برحســب شــاخصهای قابلاندازهگیــری بیــان نمــود .ایــن
شــاخصها درجــه ارضــاء هریــک از ایــن نیازهــا را برحســب شــرایط واقعــی بیــان میکنــد .بدیهــی اســت
 -1در این تعریف ،امر ذهنی (یعنی رضایت خاطر از شرایط زندگی) محوریت یافته است.
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کــه بــرای اندازهگیــری هــر گــروه از نیازهــا ،چندیــن شــاخص بایــد انتخــاب گــردد و ســپس بــا اســتفاده
از ایــن شــاخصها و جمــع نمــودن آنهــا ســطح کلــی زندگــی و یــا ســطح رفــاه مــردم را میتــوان
اندازهگیــری نمــود( .لطیفــی )47 :1393،تاکنــون نظریــات و الگــو وارههــای بســیاری کوشــیدهاند ،تــا
نیازهــای انســان را در غالبهــای خاصــی دســتهبندی کننــد؛ کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه الگــو
واره انســانگرایی و نظریــات مرتبــط بــا آن بهویــژه نظریــه نیازهــای مازلــو اشــاره نمــود.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن تحقیــق کــه همانــا شــناخت و تحلیــل رابطــه انســان و
محیــط پیرامون ـیاش اســت ،بهرهگیــری از نظریــه مذکــور بــه دلیــل ماهیــت انســانی و توجــه ویــژه
بــه نیازهــای انســان بتوانــد موجبــات ارائــه چارچوبــی بهمنظــور ارزیابــی ظرفیــت پذیــری جمعیتــی
ســکونتگاههای انســانی را فراهــم آورد.
نظریــه ابراهــام مازلــو کــه بــه نظریــه «انگیزههــای انســانی» معــروف اســت ،بــا ترســیم ســاختار کلــی
انــواع نیازهــای انســانی و تأثیــر بــراورد ایــن نیازهــا در هــر مرحلــه بــر انگیزشهــای او ،بهنوعــی
درصــدد تبییــن ماهیــت آدمــی و رفتارهــای او اســت( .مروتــی و همــکاران )78 :1389،برمبنــای ایــن
نظریــه نیازهــای اساســی انســان در پنــج مجموعــه ،طبقهبنــدی میشــوند و زمانــی کــه هریــک
محقــق گــردد ،نیازهــای طبقــات باالتــر رخ نمــون میکننــد)Maslow,1943( .
شکل :1سلسلهمراتب نیازهای انسان
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ایــده محــوری ایــن نظریــه ایــن اســت کــه نیازهــای انســانی از لحــاظ رشــد و تســلط بــر رفتــار،
ترتیــب سلســله مراتبــی دارنــد ،یعنــی هــر چــه نیــاز در مرتبــه پایینتــر سلســلهمراتب قــرار داشــته
باشــد ،زودتــر در فرآینــد رشــد آشــکار میشــود .نکتــه دیگــر اینکــه نیازهــای پایینتــر ،قویتریــن
انگیزههــای حاکــم و نیازهــای باالتــر ضعیفتریــن انگیزههــا اســت( .شــجاعی)92 :1389،
عوامل مؤثر در ظرفیت پذیری جمعیتی سکونتگاههای انسانی حوزههای گرم و خشک
همانگونــه کــه پیشتــر عنــوان گردیــد ،هرچنــد ظرفیتپذیــری جمعیتــی ســکونتگاههای انســانی
مســئلهای پیچیــده و درگــروی عوامــل بســیار زیــاد اســت کــه بهصــورت کلــی میتــوان ایــن عوامــل
را در قالــب رفــاه انســان دســتهبندی نمــود؛ امــا بایــد توجــه نمــود کــه پیچیدگیهــای مذکــور در
مناطقــی کــه بهواســطه شــرایط خــاص محیطــی (نظیــر مناطــق گــرم و خشــک) بــا محدودیــت شــدید
منابــع روبــرو هســتند ،بســیار دشــوار و پیچیدهتــر اســت .ایــن مســئله بهویــژه خانوارهایــی کــه واجــد
درآمــد کمتــری هســتند را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار داده و ایــن افــراد بیشــتر در معــرض جابجایــی و
تغییــر محــل ســکونت هســتند )Walelign, S. Z., & Jiao, X: 2017( .ازایـنروی ،ایــن ســکونتگاهها
بهواســطه قــرار داشــتن در معــرض تغییــرات اقلیمــی دارای ظرفیــت پایینتــری بهمنظــور ایجــاد
شــرایط معیشــتی پایــدار بهخصــوص بــرای طبقــات پاییــن درآمــدی هســتند.
()Tanner, Lewis, Wrathall, Bronen, Cradock-Henry, Huq, Alaniz: 2015

هــر مطالعـهای کــه در زمینــه راحتــی انســان در اقلیــم گــرم و خشــک بــه عمــل آید ،این ســؤال اساســی
را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه «راحتــی از چــه چیزهایــی تشــکیل میشــود؟» (توســلی)104 :1354،
بهمنظــور تبییــن هرچــه بهتــر شــاخصهای مؤثــر بــر آســایش و راحتــی انســان بهعنــوان عامــل مهــم
در مســئله ظرفیتپذیــری جمعیتــی ،در ایــن بخــش ابعــاد مختلــف نیازهــای انســانی بــر اســاس نظریــه
سلســلهمراتب مازلــو بهصــورت معیارهــا و شــاخصهای اصلــی و فرعــی مشــخص گردیــده اســت و
بــا اســتفاده از امتیازدهــی بــه هریــک از شــاخصهای اصلــی بــا اســتفاده از عوامــل حساســیتزا در
حوزههــای گــرم و خشــک و بــا لحــاظ سلســلهمراتب نیــاز ســعی گردیــده اســت؛ شــاخصهایی
بهمنظــور ســنجش عوامــل مؤثــر بــر رفــاه نســبی ســاکنین بــه عنــوان مهمتریــن وجــه تأثیرگــذار بــر
ظرفیتپذیــری جمعیتــی حوزههــای گــرم و خشــک ،جمــعآوری و تدویــن گــردد .البتــه ذکــر ایــن
نکتــه هــم در ادامــه بحــث ضــروری مینمایــد ،کــه عوامــل مؤثــر بــر ظرفیتپذیــری جمعیتــی کــه در
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تحقیــق حاضــر از آنهــا بــا عنــوان عوامــل مؤثــر بــر رفــاه ســاکنین یــاد شــده اســت ،عموم ـاً در ظاهــر
بــرای تمــام مناطــق یکســان و حتــی در برخــی مــوارد مشــابه میباشــند؛ ولــی آنچــه ســبب تمایــز
میــان ایــن عوامــل در مناطــق مختلــف میگــردد؛ جایــگاه هــر عامــل در سلســله مراتــب یــاد شــده و
نیــز تمایــز میــان ضرایــب تأثیــر هریــک از عوامــل اســت ،کــه در ادامــه و بــا تکمیــل فرآینــد دســتیابی
بــه عــوام ذکــر شــده بهصــورت کاملتــری بــدان خواهیــم پرداخــت.

1

جدول -1عوامل مؤثر بر ظرفیت پذیری جمعیتی سکونتگاههای انسانی حوزههای گرم و خشک

ابعاد عوامل
رفاهی

معیار

تغذیه

شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی

ارتقاء سطح معیشت (نسبت
درآمد و هزینهها)

فرصتهای شغلی

تأمین خوراک موردنیاز افراد
تأمین آب شرب
نیازهای
زیستی

آب
تأمین آب غیر شرب
پوشاک

تأمین لباس و پوشاک مناسب

شرایط محیطی

مطلوب نمودن تأثیرات محیطی
بر انسان

نسبت درآمد و هزینه
مصرف سرانه خوراک
منابع طبیعی
دستیابی به آب شرب
کیفیت آب شرب
دستیابی به آب غیر شرب
کیفیت آب غیر شرب
برخورداری از لباس کافی
و مناسب
فاصله شرایط مطلوب انسان
و محیط
تأثیرات اکولوژی بر محیط
زندگی انسان

حدود تأثیر
شاخصهای
اصلی بر میزان
جمعیتپذیری
حوزههای گرم و
خشک بر اساس
ادبیات تحقیق
1
1
1
0.9
0.9

0.9

 -1گفتنی است که عوامل مختلف مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مختلف علمی گردآوری گردیده و پس از انطباق هریک با
استفاده از مدل تحلیل عاملی ،معیارها خالصه سازی شده و در قالب جدول پیشروی گردآوری گردیدهاند.
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ابعاد عوامل
رفاهی

معیار

سرپناه

شاخصهای اصلی

تأمین مسکن مناسب
تأمین زیرساختهای رفاهی

شاخصهای فرعی

کمیت مسکن
کیفیت مسکن
دسترسی به حملونقل
تأمین انرژی مصرفی

حفاظت در برابر بالیا

مصونیت در برابر بالیای طبیعی
مصونیت در برابر بالیای
انسانساخت

حدود تأثیر
شاخصهای
اصلی بر میزان
جمعیتپذیری
حوزههای گرم و
خشک بر اساس
ادبیات تحقیق
0.8
0.8

0.7

تغییردرکیفیت عوامل تولیدی
مصونیت

تأمین امنیت شغلی و اقتصادی افراد

نظارت بر نحوه اشتغال
امنیت مالی

0.8

امنیت شغلی
نیاز به ایمنی و
امنیت

حفاظت از امنیت اجتماعی افراد
تأمین و گسترش سطح عدالت و
اعتماد اجتماعی

جرم خیزی وتاثیر آن بر جامعه
میزان قانون مداری
شفافیت جوابگویی
دامنه اعتماد عمومی و
اجتماعی

0.7

0.7

امید زندگی
ارتقاء بهداشت عمومی

زیرساختها و سرانههای
بهداشتی

0.7

هزینههای بهداشتی
بقاء تکوینی

خدمات ورزشی
توسعه عوامل سالمت محور

کیفیت تغذیه

0.7

امکانات فرهنگی و تفریحی
ارتقاء آموزش همگانی

دسترسی به امکانات آموزش
سطح سواد

0.7
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ابعاد عوامل
رفاهی
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معیار

شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی

گسترش میزان دسترسی به
فناوری و دانش

دانشمحوری
پیشرفت علمی

حدود تأثیر
شاخصهای
اصلی بر میزان
جمعیتپذیری
حوزههای گرم و
خشک بر اساس
ادبیات تحقیق
0.7

وابستگی قومیتی
ارتقاء تعامالت و همبستگیهای
اجتماعی
هویت

پذیرفته شدن در خانواده
پذیرفته شدن در جامعه

0.6

سنتهای قومی و محلی
هویت ملی-مذهبی

ارتقاء و گسترش رابطه دوسویه
انسان و محیط

ف ّناوریهای جدید
هویت مکان

0.5

مالکیت
ارضای خالقیت
ارزیابی مثبت فرد از کیفیت
زندگی خود

نیاز به عشق
وتعلق

تأمین رضایت فردی از خویشتن

تبلور عشق
توانایی فرد در دستیابی به
اهداف

0.6

تعادل کار وزندگی
شادکامی و لذت

رضایت

رضایت از عوامل مدیریتی و
حاکمیتی

تأمین رضایت فردی از عوامل
محیطی

روابط دوستانه با سایر افراد
و گروهها
رضایت شغلی
رضایت فیزیکی از محیط
رضایت از مطلوبیت
دسترسی به دانش و
اطالعات

0.5
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ابعاد عوامل
رفاهی

معیار

نیاز به احترام
و عزتنفس

خویشتن باوری
(اعتمادبهنفس)

نیاز به
خودشکوفایی

تکامل و تحقق
خویشتن

شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی

حدود تأثیر
شاخصهای
اصلی بر میزان
جمعیتپذیری
حوزههای گرم و
خشک بر اساس
ادبیات تحقیق

حقوق سیاسی و مدنی
تبلور عدالت و تحرک اجتماعی

ارزش داشتن
آزادی

0.4

امتیازات فردی و اجتماعی
مهارت و موفقیت
چشمانداز تحرک شغلی

تبلور نیازهای مرتبط با شایستگی
و پیشرفت

خودباوری و رضایتمندی
در هنگام مقایسه خود با
دیگران

0.3

مهم بودن کار
عملکرد سازمانی
حداقل شکاف میان موقعیت
واقعی و انتظارات فرد
تأمین و ارتقاء حرمت افراد

بازه  0تا1

موفقیت در برآورد اهداف
کمال یابی

ارتباطات
شهرت
سطوح درآمدی
هزینهها
استقالل
آینده انگاری متعالی

0.4
0.2
0.1

1

برنامههــای آمایــش ســرزمین ،طرحــی بــرای تعــادل بخشــی بهنظــام فضایــی ســکونتگاههای
حوزههــای گــرم و خشــک
اگــر برنامــه آمایــش را دســتور کاری بهمنظــور ســازمان دادن بــه نحــوه اشــغال فضــا ،محــل اســتقرار
1( -8حداکثر و 0حداقل)
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انســانها و فعالیتهــا و تجهیــزات مرتبــط بــا آنهــا و همچنیــن کنشهــای بیــن عوامــل گوناگــون
نظــام اجتماعــی -اقتصــادی در ســطوح ســهگانه  1برنامهریــزی قلمــداد نماییــم (شــریفزادگان،
دهکــردی )89-88 :1389،بهتبــع توجــه بــه ظرفیتهــای مناطــق مختلــف اقلیمــی و بهصــورت
خــاص مناطــق گــرم وخشــک از مهمتریــن محورهــای مــورد بررســی ایــن طرحهــا در فراینــد
برنامهریــزی اســت کــه تأییــد ایــن مطلــب را میتــوان در خطمشــیهای تهیــه طرحهــای آمایــش
ســرزمین در نقــاط مختلــف جهــان و دســتورالعملهای مرتبــط در ســازمانهای بینالمللــی نظیــر
ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد 2جســتجو نمــود.
اگرچــه هــدف طــرح حاضــر بررســی چرایــی عــدم ایجــاد تعــادل فضایــی (مدیریــت خردمندانــه فضــا)
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اهــداف تهیــه برنامههــای آمایــش ســرزمین نیســت؛ ولــی بررســی ســابقه
طوالنی(بیــش از نیمقــرن) تهیــه و اجــرای برنامههــای مذکــور در کشــور (توفیــق )77 :1392 ،گویــای
آن اســت کــه بــه دالیــل مختلــف ازجملــه وجــود مشــکالت اجرایــی در برنامههــای توســعه کشــور،
ایــن برنامههــا هی ـچگاه موفــق نشــدهاند از مرحلــه مطالعــات پایــه فراتــر رفتــه و موجبــات پایــداری
نظــام فضایــی کشــور را فراهــم آورنــد( .شــریفزادگان )91-90 :1389 ،بــا توجــه بــه مطالــب تشــریح
گردیــده در ســطور قبــل ،ایــن مســئله در خصــوص حوزههــای گــرم و خشــک کشــور نیــز صــادق بــوده
و پیشــنهادات طرحهــای مذکــور یــا اجرایــی نشــده و یــا اثــر چندانــی بــر تعــادل بخشــی نظــام فضایــی
ایــن ســکونتگاهها بــا توجــه بــه ظرفیتهــای آنهــا نداشــته اســت.
البتــه بررســی رونــد تغییــرات نــوع نــگاه بــه برنامــه آمایــش ســرزمین در ســالهای اخیــر ،بهویــژه در
تدویــن برنامههــای ســوم تــا ششــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جمهــوری اســامی ایــران گویــای
آن اســت کــه نگــرش بــه ایــن برنامــه از مطالعاتــی کــم اثــر در حــال تبدیلشــدن بــه برنامـهای تــوازن
کننــده ســازمان فضایــی کشــور اســت.
از مهمتریــن اقدامــات انجــام پذیرفتــه در ایــن خصــوص میتــوان بــه تدویــن و تصویــب ضوابــط ملــی
آمایــش ســرزمین در ســال  1383در قالــب  15مــاده و پیــرو آن تهیــه و ابــاغ «شــرح خدمــات برنامــه
 -1عوامل یاد شده از منابع مرتبط در رشتههای مختلف و مرتبط با موضوع مورد بحث شامل موارد زیر تهیه شده است.
لطیفــی1393،؛ کســمائی1384 ،؛ صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد 1384،؛ نقــی زاده1392،؛ غفــاری وهمــکاران1388،؛ لطیفــی1391،؛
فکوهــی1389،؛ گنجــی1386،؛ زنجانــی1388 ،؛ عظیمــی1390 ،؛ معصومــی اشــکوری1390 ،
;Li et al,2018; Acevedo,2018; Min et al,2011; Rees,1997; Rees,1995; Rodríguez & Vilalta-Bufí,2005
Wang et al,2019; Smith et al,2014; Lianos & Pseiridis,2016; Hariyanto et al,2019
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آمایــش اســتان» اشــاره نمــود( .جــوزی و همــکارن)50-43 :1393،
همانطــور کــه در ســطور بــاال بــدان پرداختــه شــد ،هرچنــد ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمین ماهیتــی
فــرا منطقــهای و کلنگــر بــوده ،ولــی بهصــورت خــاص بــه حوزههــای گــرم و خشــک بهعنــوان
مناطقــی کــه بیشــترین مســاحت کشــور را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،توجــه دارنــد کــه شــاهد ایــن
مطلــب اختصــاص بخــش قابلتوجهــی از مهمتریــن مــاده ایــن ســند (مــاده 1 )1بــه مــوارد مرتبــط بــا
حوزههــای گــرم خشــک دانســت.
مواد و روش تحقیق
تاکنــون مدلهــا و روشهــای گوناگونــی بهمنظــور برنامهریــزی جمعیــت در ســطح مناطــق صــورت
پذیرفتــه اســت کــه هرکــدام بــه دالیلــی موفــق بــه ارائــه مدلــی جامــع و مبتنــی بــر حساســیتهای
انســانها و کیفیتهــای مرتبــط بــا او نشــدهاند.
همانطورکــه در ســطور پیشــین بهصــورت مبســوط بــدان اشــاره گردیــد ،بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق
حاضــر نزدیکتریــن نظریــهای کــه میتوانــد مــا را در دســتیابی بــه مدلــی منطقــی و مبتنــی بــر
حساســیتهای محیطــی یــاری رســاند ،نظریــه مازلــو اســت .هــر چنــد بســیاری از نظریهپــردازان
انتقــادات فراوانــی بــه ایــن نظریــه وارد نمودهانــد و بســیاری از آنــان معتقدنــد کــه ایــن نظریــه تأکیــد
زیــادی بــر وجــوه مــادی انســان داشــته اســت و از وجــوه فرامــادی انســان تــا حــد زیــادی غافــل بــوده
اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه رویکــرد پیشــروی طــرح حاضــر مبنــی بــر یافتــن مدلــی بهمنظــور ســنجش
ظرفیتپذیــری جمعیتــی بهویــژه در مناطــق حســاس نظیــر حوزههــای گــرم و خشــک ،ایــن نظریــه
ل توجهــی پاســخگوی نیازهــای تحقیــق
قابلیــت آن را دارد تــا بــا رعایــت مالحظاتــی ،تــا حــد قابــ 
حاضــر باشــد.
برایــن اســاس و بــا توجــه بــه رویکــرد پژوهشــی نوشــتار حاضــر کــه بنــا دارد بــا بهرهگیــری از تحلیــل
محتــوای کیفــی از نــوع قیاســی بــه نتایــج مــورد نظــر خــود دســت یابــد؛ در بخــش اول ایــن پژوهــش
انــواع نیازهــای انســان بــا توجــه بــه ابعــاد پنجگانــه مطرحشــده توســط مازلــو در قالــب معیارهــا
و شــاخصهای اصلــی و فرعــی دستهبندیشــده و تأثیــرات اقلیــم گــرم و خشــک نیــز بوســیله
امتیازدهــی بــه عوامــل مختلــف جمعیتپذیــری بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص حوزههــای گــرم و
خشــک و توانهــای ایــن مناطــق در جــذب جمعیــت و فعالیــت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .در
 -1تبرصههای56،53،52،42،41،40،37،34،33،32،28،22،19،16،13،10،8،6،5
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همیــن راســتا و بهمنظــور ســنجش میــزان صحــت سلســلهمراتب عوامــل موثــر بــر ظرفیــت پذیــری
جمعیتــی در حوزههــای گــرم و خشــک ،در بخــش حاضــر کوشــیده شــده اســت ،بــا اســتفاده از نظــرات
متخصصیــن ( 41پرسشــنامه) مرتبــط بــا ایــن مبحــث در قالــب پرسشــنامههای ســاختارمند ،ضمــن
ارزیابــی روایــی ،سلســلهمراتــب عوامــل مطــرح گردیــده ،طبقهبنــدی اولیــه کــه برمبنــای نظریــات
مذکــور بنــا گردیــده اســت ،مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه تــا ضمــن اصــاح خطاهــای احتمالــی بــه
چارچوبــی منطبــق بــر واقعیتهــای محیطــی و اجتماعــی کشــور دس ـت یافــت.
بهمنظــور دریافــت نظــرات متخصصــان در ایــن پرسشــنامه شــاخصهای اصلــی بهدســتآمــده در
مرحلــه اول کــه شــرح آن در ســطور پیشــین ذکــر گردیــد ،در قالــب  25عامــل طبقهبنــدی گردیــده و
ســپس در قالــب پرسشــنامه ســاختارمندانه از متخصصیــن مربوطــه خواســته شــد بــه عوامــل مختلــف
جمعیتپذیــری حوزههــای گــرم و خشــک ،نظــر خــود را در زمینــه جایــگاه هــر یــک از عوامــل
مطرحشــده بیــان نماینــد .در پایــان پــس از بــه دســت آمــدن میانگیــن امتیــازات دادهشــده بــه هریــک
از عوامــل ،امتیــازات بهدســتآمــده از پرســشنامهها بــرای هــر عامــل ،ضــربدر امتیــاز بهدســت
آمــده بــه روش سلســلهمراتب نیازهــا بــرای هــر عامــل شــده و بوســیله ارزیابــی پاس ـخهای بهدس ـت
آمــده عوامــل مختلــف موثــر بــر جمعیتپذیــری در حوزههــای گــرم و خشــک طبقهبندیشــده و
هرکــدام ضریــب معینــی بــه خــود گرفتنــد.
بــر اســاس محاســبات صــورت گرفتــه ترتیــب و ضریــب اثــر عوامــل مؤثــر بــر جمعیتپذیــری
حوزههــای گــرم و خشــک بــه شــرح جــدول زیــر اســت.
همانطورکــه در جــدول زیــر مشــخص اســت ،رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر جمعیتپذیــری حوزههــای
گــرم و خشــک بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر و نظــرات متخصصــان شــامل مــوارد زیــر اســت.
الزم بــه ذکــر اســت امتیــاز هــر عامــل نشــاندهنده میــزان تفــاوت اثــر عامــل یادشــده بــه نســبت ســایر
عوامــل در حوزههــای گــرم و خشــک اســت ،کــه میتــوان از آن بهعنــوان ســنجهای بهمنظــور تعییــن
حــد بهینــه افزایــش دسترســی بــه هــر عامــل در ایــن مناطــق بهــره جســت.
نتایــج حاصــل از مقایســه میــزان همبســتگی امتیــازات عوامــل یادشــده بوســیله ضریــب همبســتگی
پیرســون نشــان از آن دارد کــه عوامــل بهدس ـتآمده از اســناد و مطالعــات و نیــز دیــدگاه متخصصیــن
و صاحبنظــران مرتبــط دارای همبســتگی در حــدود  0.978اســت کــه ایــن امــر گویــای آن اســت کــه
همبســتگی کامــل مثبــت بیــن عوامــل مفــروض برقــرار اســت.
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جدول -2مقایسه عوامل مؤثر بر جمعیتپذیری حوزههای گرم خشک

(ماخذ :اکتشافات نویسنده)

جایگاه عوامل مؤثر بر جمعیتپذیری حوزههای گرم خشک در طرح آمایش سرزمین
همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین بهصــورت کامــل بــدان پرداختــهشــده ،هرچنــد طــرح آمایــش
ســرزمین دارای ماهیتــی کلنگــر اســت ،ولــی دســتورالعملهای آن نقــش انکارناپذیــری در نظــام
برنامهریــزی مناطــق گــرم و خشــک بهعنــوان گســتردهترین پهنــه اقلیمــی کشــور دارد؛ از ایــنروی
بهمنظــور بررســی میــزان انطباقپذیــری ایــن برنامــه بــا شــرایط خــاص حوزههــای گــرم و خشــک
کشــور ،عوامــل مؤثــر بــر جمعیتپذیــری حوزههــای گــرم و خشــک بــا اســناد فرادســت تهیــه ایــن
برنامــه (ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمین و شــرح خدمــات تهيــه برنامــه آمايــش ســرزمين اســتانها)
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مــورد ســنجش و بررســی قرارگرفتــه تــا نمایــی کلــی از جایــگاه عوامــل مؤثــر بــر جمعیتپذیــری
حوزههــای گــرم خشــک در طــرح آمایــش ســرزمین را مشــخص نمایــد.
توجــه ویــژه مــواد و تبصرههــای ابالغــی «ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمین» بــه دو مســئله جمعیــت
و مالحظــات محیطــی را میتــوان از مهمتریــن ویژگیهــای مثبــت آن برشــمرد .از ســویی بررســی
جایــگاه عوامــل مؤثــر بــر جمعیتپذیــری حوزههــای گــرم خشــک در «شــرح خدمــات برنامــه آمایــش
اســتانها» بهعنــوان راهنمــای اصلــی تهیــه برنامــه آمایــش ســرزمین گویــای آن اســت کــه هرچنــد
برخــی از اهــداف و بهتبــع آن برخــی از بندهــای ایــن ســند بــه موضــوع مطروحــه توجــه دارنــد؛ ولــی
بهواســطه آنکــه ســند مذکــور بیشــتر در پــی تبییــن شــرح وظایــف تهیهکننــدگان برنامــه (مهندســین
مشــاوران بــوده) و کمتــر بــه جزئیاتــی نظیــر نحــوه تحلیــل مســائل مناطــق خــاص ورود میکنــد،
عمــ ً
ا کیفیــت بررســی مســئله طــرح گردیــده را میبایســت در برنامههــای آمایــش تهیــه گردیــده
توســط مهندســین مشــاور جســتجو نمــود .البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم مینمایــد کــه بــا توجــه بــه
ماهیــت محلــی و مســئله گرایانــه برنامههــای آمایــش اســتانی ،توجــه بــه حساســیتهای مناطقــی
نظیــر مناطــق گــرم و خشــک میبایســت در آیندهنــگاری و نیــز سیاســتگذاریهای خــاص آن
مناطــق لحــاظ گــردد.
بررســی برنامههــای آمایــش اســتانی تهیــه گردیــده در یــک دهــه اخیــر ،حکایــت از آن دارد کــه اگرچــه
تهیهکننــدگان ایــن طرحهــا در راســتای شــرح خدمــات کوشــیدهاند ،عوامــل مذکــور را مــورد بررســی
و ارزیابــی قــرار دهنــد؛ ولــی هرکــدام بــه دالیلــی بهصــورت کامــل موفــق بــه دســتیابی بــه رهــاوردی
کاربــردی در ایــن خصــوص نشــدهاند .از ایـنروی عمـ ً
ا میتــوان گفــت ،برنامــه مذکــور هماننــد ســایر
برنامههــای توســعه منطق ـهای مشــابه (در قــرن اخیــر) موفــق بــه ایجــاد تعــادل میــان ظرفیتهــای
محیطــی و فعالیتهــای منطق ـهای و بهتبــع آن ســاماندهی فضایــی ســکونتهای کشــور نشــده اســت.
ارائه یافتهها و نتیجهگیری:
ظرفیتپذیــری جمعیتــی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در برنامهریــزی بهویــژه در
برنامهریــزی منطقــهای و باالخــص مناطــق حساســی نظیــر حوزههــای گــرم و خشــک بــه شــمار
مـیرود .هرچنــد مبحــث ظرفیــت پذیــری جمعیتــی از گذشــتههای دور در آرای و نظــرات اندیشــمندانی
چــون افالطــون ،ارســطو ،ابــن خلــدون و ...مدنظــر بــوده اســت ،امــا بــه دلیــل آنکــه ایــن نظریــات
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متناســب بــا جوامعــی بــا جمعیتهــای کــم ارائــه گردیــده اســت و عمومــا تنهــا بــه مطــرح نمــودن
بیــان مســئلهای اکتفــا نمودهانــد ،در حــال حاضــر فاقــد شــمولت الزم میباشــند .از ســویی هرچنــد
نظریــات مطرحشــده در دورههــای اخیــر بهصــورت موشــکافانهتری ســعی بــر پاســخ بــه ایــن پرســش
دارنــد؛ ولــی عمومـاً بــه دلیــل کمرنــگ بــودن نــگاه میانرشــتهای و پرداختــن بــه ایــن مهــم متناســب

بــا شــاخه مــورد نظرشــان ،تنهــا موفــق بــه کشــف برخــی از جنبههــای آن شــدهاند .البتــه معــدود
پژوهشهایــی تــا حــدود زیــادی توانســتهاند ابعــاد مختلــف موضــوع مــورد بحــث و رابطــه میــان آنهــا
را تبییــن نماینــد؛ ولــی بهواســطه گســتردگی ایــن مبحــث و رویکــرد عملگــرای ایــن مطالعــات،
منجــر بــه تدویــن مدلــی جامــع در ایــن خصــوص نگردیدهانــد.
ایــن پژوهــش کوشــیده اســت ،بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر خــود ،بــا جمـعآوری و تحلیــل
آرای و نظریــات محققــان مختلــف بــه تحلیلــی جامــع و متقــن از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر ظرفیــت
پذیــری جمعیتــی در حوزههــای گــرم و خشــک بپــردازد .برایــن اســاس مهمتریــن فــرض خــود را بــر
پایــه در نظرگرفتــن رفــاه انســانها بهعنــوان مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر ظرفیتپذیــری جمعیتــی در
ســطح مناطــق قــرار داده اســت و ســعی نمــوده بــا بهرهگیــری از سلســلهمراتب نیازهــای ارائهشــده
توســط نظریهپــردازان الگــو واره انســانگرایی در علــم روانشناســی و تدقیــق ایــن عوامــل بــا
حساســیتهای حوزههــای گــرم و خشــک ،مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر ظرفیتپذیــری جمعیتــی در
ایــن مناطــق را شناســایی و طبقهبنــدی نمایــد.
افزودنــی اســت ،هرچنــد تحقــق تمامــی عوامــل مذکــور در قالــب سلســلهمراتب تعیی ـن شــده نشــان
دهنــده توســعه مــوزون مناطــق اســت؛ ولــی بهمنظــور فراهــم آوردن شــرایط زیســت مطلــوب بــرای
ســاکنین ،تحقــق کامــل تمــام عوامــل مذکــور ضــرورت نداشــته؛ بلکــه حتــی میتــوان بــا افزایــش
دسترســی بــه یــک عامــل ،کمبودهــای عوامــل دیگــر را نیــز جبــران نمــود کــه البتــه ایــن امــر وابســته
بــه جایــگاه هــر عامــل در سلســلهمراتــب ذکرشــده ،میتوانــد متفــاوت باشــد؛ همچنیــن بایــد توجــه
داشــت کــه در برخــی مواقــع افزایــش دسترســی زیــاد بــه یــک عامــل و توجــه کمتــر بــه عوامــل دیگــر،
ممکــن اســت منجــر بــه عــدم تعــادل فضایــی مناطــق گــردد .بنابرایــن بایســتی در اســتفاده از هریــک
از ایــن عوامــل در برنامهریزیهــای توســعه منطق ـهای نهایــت دقــت را بــکار بــرد .بــه معنــای دیگــر
از هــر عامــل بــا توجــه ضریــب اثــر آن بــه نســبت ســایر عوامــل و جایــگاه آن در سلســلهمراتب عوامــل
بایســتی بهــره گرفــت.
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گفتنــی اســت ،بهمنظــور ســنجش صحــت ســطحبندی عوامــل گــردآوری گردیــده از مبانــی نظــری
گوناگــون مطابــق بــا نظریــه مازلــو و همچنیــن افزایــش انطبــاق ایــن طبقهبنــدی بــا شــرایط محیطــی
و اجتماعــی کشــور ،عوامــل مذکــور بوســیله طراحــی پرسشــنامهای ســاختاریافته مــورد ارزیابــی
قرارگرفتــه کــه نتایــج آن گویــای آن اســت کــه ســطحبندی مــورد اســتفاده تــا حــد بســیار زیــادی
معن ـیدار اســت.
در جمعبنــدی کلــی بــا توجــه بــه بررســیهای صــورت پذیرفتــه ،بــه نظــر میرســد ،عوامــل ارائــه
شــده در ایــن پژوهــش بــا درنظرگرفتــن ســاختارهای ســکونتی و جمعیتــی حوزههــای گــرم و خشــک
در مناطــق مختلــف متناســب بــا خصوصیــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،محیطــی و ...آنهــا ،بتواننــد
چارچوبــی مناســب بهمنظــور ســنجش برنامههــای منطقــهای بهویــژه در حوزههــای گــرم و خشــک
در اختیــار قــرار دهــد.
بــا توجــه بــه نــوع نــگاه مطالعــات آمایــش ســرزمین کــه مبتنــی بــر در نظــر گرفتــن شــرایط خــاص
مناطــق در عیــن دربگیــری رویکــردی جامعنگــر اســت؛ تــا حــدود زیــادی ایــن مطالعــات موفــق
بــه در برگیــری حساســیتهای مناطــق گــرم و خشــکشــدهاند .امــا بــا اینحــال ایــن مطالعــات
نیــز بــه علــت جامعنگــری و وجــود مســائل و مشــکالت گوناگــون بــر ســر نحــوه تهیــه و اجــرای آن

اوالً نتوانســتهاند ،مبانــی منحصربهفــردی بهمنظــور شناســایی ویژگیهــای ظرفیتپذیــری جمعیتــی
حوزههــای گــرم و خشــک ارائــه نماینــد و ثانیـاً اســاس تهیــه آنهــا عمومـاً بــر پایــه مدلهــای اقتصــادی

و زیس ـتمحیطی بــوده اســت و کمتــر بــه نیازهــای خــاص ســاکنین ایــن مناطــق توجــه نمودهانــد .از
ای ـنروی الزم اســت تــا ضمــن بازنگــری فرایندهــای مرتبــط بهمنظــور تهیــه و اجــرای ایــن طرحهــا،
اصالحاتــی در شــرح خدمــات مطالعــات آمایــش ســرزمین بهویــژه حوزههــای گــرم و خشــک صــورت
پذیــرد.
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وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان

شهرام باسیتی
شهربانو غربا

1
2

چکیده:

مهاجــرت را حرکــت انســانها در ســطح جغرافیــا کــه بــا طــرح و قصــد قبلــی صــورت میگیــرد و بــه تغییــر محــل
اقامــت آنهــا بــرای همیشــه یــا مــدت طوالنــی میانجامــد ،تعریــف میکننــد .در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت
بــا رویکــردی پديدارشــناختی بــه بررســی وضعیــت جوانــان مهاجــر از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان پرداختــه شــود.
غالــب پژوهشهــای صــورت گرفتــه دربــارة ایــن موضــوع بــا اتخــاذ اســتراتژی قیاســی و مبنــا قــراردادن تئوریهــای پیــش
ســاخته بــه توصیــف و تبییــن آن پرداختهانــد .بــرای گــردآوری دادههــا محقــق بــه مصاحبــه بــا افــراد مهاجــر پرداختــه
اســت .تــاش بــه منظــور ایجــاد رفــاه ،ارتقــاء معیشــت و دســتیابی بــه زندگــی بهتــر از جملــه اهــداف اجتماعــی بشــر
بــه منظــور مانــدگاري در کلیــه عرصــه هــاي ســکونت گاهــی میباشــد .از ایــن رو افــراد در راســتاي فــرار از مشــکالت و
ـل ســکونت خویــش و همچنیــن برخــورداري از خوشــبختی و آنچــه کــه حــق طبیعــی انســان
تنگناهــاي موجــود در محـ ِ

بــراي ادامــه زندگــی قلمــداد میگــردد؛ بــه فضــاي ســکونتگاهی دیگــر مهاجــرت میکننــد .در راســتاي ایــن رونــد
جمعیتــی؛ روســتائیان بــه منظــور اســتفاده از امکانــات معیشــتی-رفاهی و نیــز در جهــت یافتــن شــغل و ایجــاد درآمــد
مکفــی ،بــه ســمت شــهرها و دیگــر مراکــز اقامتگاهــی کشــور مهاجــرت میکننــد .در ایــن مســی ِر حرکــت ،عمومـاً افــراد

روســتایی تمایــل دارنــد بــه ســمت مراکــزي رهســپار شــوند کــه عــاوه بــر رفــع نیازمنديهــاي اقتصــادي  -اجتماعــی
آنــان؛ ایــن فضــاي جدیــد بتوانــد جوابگــوي احساســات و ادراکات فرهنگــی -هویتــی آنهــا نیــز باشــد.
واژگانکلیدی :مهاجرت ،اقتصادی ،مشکالت ،مصاحبه

 -1استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول Shahram.basity@gmail.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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بیان مسئله
مهاجــرت ،شــكلی از تحــرك جغرافیایــی یــا تحــرك مكانــی انســانها بیــن دو واحــد جغرافیایــی اســت
و ایــن جابهجایــی میتوانــد دائمــی و یــا تقریبــاً دائمــی باشــد ).زنجانــی ،1378 ،ص( 212یكــی از
مهمتریــن مســائلی کــه روســتاهای ایــران بــا آن مواجــه هســتند ،فراینــد خــروج جمعیــت جــوان از
روستاهاســت .یكــی از مباحــث اساســی دربــاره مناطــق روســتایی چــه در جهــان و چــه در ایــران،
مهاجــرت جوانــان بــه خصــوص جوانــان در ســن کار از ایــن مناطــق بــه ســمت «چراغهــای روشــن»
شــهر شــد و بعــد از نیمــه دوم قــرن بیســتم ،شــتاب بیشــتری گرفــت و در دهههــای اخیــر بــه اکثــر
مناطــق جهــان ســرایت کــرده اســت .در 50یــا  60ســال گذشــته ،جامعــه ایرانــی نیــز رونــد کلــی
مهاجرتــی از روســتا و مناطــق کوچکتــر و کمتــر توســعه یافتــه بــه شــهرهای بزرگتــر و
و پایــدار
ِ

مناطــق توســعه یافتهتــر را تجربــه کــرده اســت و احتمــاال ایــن رونــد میتوانــد تــا چنــد ســال دیگــر

همچنــان ادامــه داشــته باشــد .عــاوه بــر آثــار و نگرانیهایــی کــه تــرك جوانــان روســتایی بــرای
روستاهایشــان دارد ،پیامدهایــی بــرای خــود جوانــان نیــز دارد .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه تحصیــل
کــردگان روســتایی بــا توجــه بــه تــرك اجتماعــات زادگاهشــان بــه دالیــل اقتصــادی یــا آموزشــی،
اغلــب بــا عواقــب و پیامدهــای اجتماعــی و احساســی دســت بــه گریبــان هســتند کــه ممكــن اســت
شــامل از دســت دادن هویــت روســتایی ،درگیرشــدن بــا اســترس تــرك کــردن شــبكه اجتماعــی کــه
وجــود داشــت و احســاس خشــم یــا آشــفتگی و پوچــی شــود )Theodori & 2014( .بنابرایــن بــرای
تحصیلکــردگان روســتایی (دانشآمــوزان و دانشــجویان) ،تصمیمگیــری بــرای مانــدن در اجتماعــات
زادگاهیشــان یــا مهاجــرت بــه دیگــر مناطــق بعــد از فــارغ التحصیلــی ،پیامدهــای بــزرگ اقتصــادی،
اجتماعــی و احساســی عاطفــی دربــر دارد ( . )Theodori & Theodori 2014ایــن موضــوع میتوانــد
بــرای تمــام جوانــان روســتایی مصــداق داشــته باشــد .بنابرایــن بــا ایــن شــرایط هــم تصمیمگیــری در
خصــوص مانــدن و هــم تــرك مناطــق روســتایی بــا چالشهایــی بــرای جوانــان روســتایی همــراه اســت.
روســتای فــرات ،روســتایی در  30کیلومتــری شهرســتان دامغــان ،واقــع در اســتان ســمنان اســت ،کــه
جهــت انجــام ایــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت .ایــن تحقیــق بــه دنبــال آن اســت کــه بــا بررســی
علــل و عوامــل خــروج جوانــان روســتای فــرات و مهاجــرت آنــان بــه شــهر دامغــان ،بــه دنبــال دلیــل
اصلــی ایــن مهاجــرت بگــردد .مــا در ایــن پژوهــش ســراغ جوانــان مهاجــرت کــرده از روســتای فــرات
رفتــه و از آنــان در مــورد نحــوه زیســت خــود در روســتای فــرات جســتجو و کنــکاش میکنیــم تــا
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دریابیــم علــت اصلــی ایــن مهاجرتهــا و پیامدهــای ناشــی از ایــن مهاجــرت چــه میباشــد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
خانــواده جیالــو ( )2009در مقالــهای بــا عنــوان ســرمایة انســانی ،بازگشــت مهاجــران و کارآفرینــی
روســتایی در چیــن ،بیــان میکنــد .اصالحــات اقتصــادی دهــة  1980بیــش از  130میلیــون نفــر
روســتایی را بــه نواحــی شــهری انتقــال داد .ایــن مهاجــران در موفقیــت اقتصــادی چیــن نقــش بــارزی
داشــتند و بعــد از بازگشــت بــه روســتا نیــز در کارآفرینــی روســتایی بســیار موثــر بــوده انــد .تیمــور آمــار
( )1385در بررســی و تحلیــل گســترش خانههــای دوم در نواحــی روســتایی بخــش خــورگام شهرســتان

رودبــار ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه گســترش خانههــای دوم در ایــن ناحیــه ،عمومــاً از روابــط
خویشــاوندی و مهاجــرت معكــوس از شــهر بــه روســتا و همچنیــن ،بهبــود زیرســاختهای ارتباطــی متاثــر
شــده اســت .راغفــر و قاســمی اردهایــی ( )1388علــل مهاجــرت و ویژگیهــای جمعیتــی -اقتصــادی
مهاجــران بیــن شهرســتانی را بــا بررســی تطبیقــی مهاجــران شــهر بــه روســتا و روســتا بــه شــهر ایــران
طــی دهــة  1375-85بررســی کردهانــد .نتایــج نشــان داده اســت کــه در ترکیــب ســنی -جنســی ،علــل
مهاجــرت و ویژگیهــای جمعیتــی  -اقتصــادی یــاد شــده ،تفــاوت معنــیداری بیــن مهاجــران روســتا-
شــهر و شهر-روســتا وجــود دارد .علــت پایــان و انجــام خدمــت وظیفــه و پایــان تحصیــل (علــل اجبــاری)
در مهاجرتهــای شــهر بــه روســتا ،بیشــتر از روســتا بــه شــهر بــوده و در علتهــای جســت و جــوی
کار ،جســت و جــوی کار بهتــر ،انتقــال شــغلی و تحصیــل (علــل اختیــاری) ،درصدهــای بــه دســت
آمــده بــرای مهاجــران روســتا بــه شــهر بیشــتر از شــهر بــه روســتا بــوده اســت .ربانــی ،طاهــری و
روســتا ( )1389در بررســی علــل و انگیزههــای مهاجــرت معكــوس و تاثیــر آن بــر توســعة اجتماعــی
و اقتصــادی در تنكابــن و رامســر بــا پیمایــش میدانــی از  383نفــر از مهاجــران روســتایی ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه ارتبــاط مثبــت و معنــادار بیــن تعلــق بومــی و درآمــد بــا انگیــز ٔە مهاجــرت
معكــوس و رابطــة منفــی معنــادار بــا بعــد مســافت و انگیــز ٔە مهاجــرت معكــوس وجــود دارد .منافــی
و آذر و همكارانــش ( )1393عوامــل مهاجــرت بازگشــتی و پیامدهــای آن بــر نواحــی روســتایی بــا
بخــش بــاروق در اســتان آذربایجانغربــی را بــا پیمایــش میدانــی و تحلیــل عاملــی ارزیابــی کردنــد.
نتایــج نشــان داد ،عوامــل مختلفــی در بازگشــت مهاجــران نقــش داشــته اســت کــه از بیــن آنهــا عوامــل
اقتصــادی و عمرانــی  -اجتماعــی بــه ترتیــب بــا مقــدار ویــژ ٔە  2/49و  2/31بیشــترین تاثیــر را در
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بیــن عوامــل بارگــذاری شــده بــه خــود اختصــاص دادنــد و عامــل فرهنگــی -قومــی ،کمتریــن تاثیــر
را در بیــن عوامــل داشــته اســت .نتایــج تحلیــل مســیر اثــرات بازگشــت مهاجــران در روســتاها ،نشــان
داد ،مهاجــران بازگشــته بیشــترین تاثیــر را در شــاخصهای عمرانــی کالبــدی و کمتریــن پیامــد را در
شــاخص اجتماعــی داشــتهاند .غفــاری مقــدم ،زهــرا نشــان داده اســت کــه مقــدار نیــروی کار فعــال در
بخــش کشــاورزی ،ســرمایه و ســطح ســواد روســتائیان اثــر مثبــت و ســطح زیــر کشــت و ماشــین آالت
اثــر منفــی روی بهــرهوری کشــاورزی دارد .افزایــش دســتمزد روســتائی باعــث کاهــش مهاجــرت و بــا
افزایــش دســتمزد شــهری نســبت بــه روســتایی مهاجــرت افزایــش مییابــد.
اهداف تحقيق
هدف کلی :وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان
اهداف جزئی:
-1بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت جوانان از روستا به شهر
 -2بررسی پیامدهای ناشی از مهاجرت جوانان از روستا به شهر
-3بررسی تاثیر مهاجرت در رشد جمعیت میانسال روستا
پیشینه نظری

نظریه راونشتاین ()Ravenstein
نخســتین نظریــه رســمی دربــاره مهاجــرت را اقتصــاددان انگلیســی راونشــتاین در ســال  1855ارائــه
داد .وی مشــاهدات خــود را تحــت عنــوان قوانیــن مهاجــرت بــه گونــهای طراحــی نمــود کــه در آن
مولفههــای فاصلــه ،عوامــل جاذبــه و دافعــه ،جریــان متقابــل و ویژگیهــای مکانــی و فضایــی محــل
ســکونت از عوامــل مهــم در مهاجــرت تلقــی میشــوند.
نظریه اقتصادي مهاجرت تودارو ()Todaro
مايــکل تــودارو :وي پيشــگام کســاني بــوده اســت کــه معتقدنــد مهاجــرت ،انگيزههــاي اقتصــادي خاصــي
دارد .او انگيزههــاي اقتصــادي را برحســب تفاوتهــاي مشــاهده شــدة درآمــد روســتا -شــهري بــا فــرض
اينکــه مهاجريــن در جســتجوي حداکثــر درآمــد در آينــده هســتند ،تعريــف ميکنــد.
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تــودارو ،در يــک ســري از مقــاالت منتشــره خــود در دو ســه دهــة گذشــته يــک تئــوري مهاجــرت

روســتا  -شــهري توســعه داده اســت .ايــن تئــوري بــا ايــن فــرض آغــاز ميشــود کــه مهاجــرت اساسـاً

يــک پديــدة اقتصــادي اســت و فــرد مهاجــر کامـ ً
ا منطقــي و عقالنــي تصميــم ميگيــرد کــه عليرغــم
وجــود بيــکاري در شــهرها تصميــم بــه مهاجــرت بگيــرد( .تــودارو & ترجمــه مصطفــی ســرمدی،1367 ،
ص)30 .
نظریه سرمايهگذاري انساني و هزينه -فايده الری شاستاد ()Lary Shastad
ايــن نظريــه ابتــدا توســط شاســتاد ( )1961ارائــه شــده و ســپس داونــز ( )Davanzo 1976آن را
گســترش داد .طبــق ايــن نظريــه تصميمگيــري بــراي مهاجــرت نوعــي تصميــم بــه ســرمايهگذاري
اســت کــه در آن شــخص مهاجــر هزينــه و فايــده مهاجــرت را در نظــر ميگيــرد ،بديــن ترتيــب
مهاجــرت موقعــي انجــام ميشــود کــه فايــده آن بــه هزينــهاش افــزون باشــد .شاســتاد ،از ديــدگاه
اقتصــادي نظريــه ســرمايه نيــروي انســاني را مطــرح کــرد .بــه نظــر وي مهاجــر وقتــي اقــدام بــه
مهاجــرت ميکنــد کــه ايــن امــر داراي بــازده اقتصــادي باشــد .بازدهــي کــه فراتــر از تفــاوت درآمــد در
مبــداء و مقصــد مهاجرتــي اســت ،زيــرا بــر اســاس نظريــة وي کــه بــه نظريــه هزينــه -فايــده موســوم
اســت ،مهاجــرت زمانــي انجــام ميگيــرد کــه درآمــد در مبــداء بــه عــاوه هزينــة واقعــي مهاجــرت
کمتــر از درآمــد قابــل انتظــار باشــد ،در اينجــا شــخص مهاجــر قبــل از مهاجــرت ،هزينههــاي اجتماعــي
احتمالــي و فوايــدي را کــه در اثــر مهاجــرت بــه دســت مــيآورد ،مقايســه نمــوده ،ســپس تصميــم بــه
مهاجــرت ميگيــرد.
نظریه الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه ارتور لوئیس ()Arthur Lewis
نخســتين و معروفتريــن الگــوي توســعه کــه مهاجــرت نيــروي کار روســتايي بــه شــهر را جــزو الينفــک
جريــان توســعه اقتصــادي مــورد توجــه قــرار داد ،توســط آرتورلوئيــس ( )Arthur Lewis 1961تعديــل

و بســط داده شــد .ايــن الگــو در اواخــر دهــه  1950و اوايــل دهــه  1960بــه عنــوان نظريــه عمومــي
پذيرفتــه شــده در مــورد کشــورهاي جهانــي ســوم کــه نيــروي کار اضافــي داشــتند ،مطــرح شــد.
تمرکــز اصلــي ايــن مــدل هــم بــر فراينــد انتقــال نيــروي کار و هــم بــر رشــد اشــتغال در بخــش شــهري
ميباشــد .در ايــن مــدل فــرض شــده کــه اقتصــاد شــامل دو بخــش ميباشــد:
الــف) بخــش معيشــتي -ســنتي کشــاورزي (روســتايي) کــه مشــخصه آن بــازده توليــدي صفــر يــا
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خيلــي پائيــن و نيــروي کار اضافــي ميباشــد.
ب) بخــش صنعتــي مــدرن شــهري کــه از بــازده توليــدي بااليــي برخــوردار اســت (تــودارو & ترجمــه
مصطفــی ســرمدی ,1367 ,ص( )21 .پاپلــی یزدی/ابراهیمــی م,1381, .ص)163/162 .
نظریه اورت.اس .لی ()Everett S.Lee
اورت اس .لــي بــر نظريــه جــذب و دفــع تاکيــد نمــوده و آن را منشــاء بــروز مهاجــرت ميدانــد .تاکيــد
لــي بــر موانــع مداخلهگــر اســت ،آنچنــان کــه اظهــار مــيدارد :بيــن دو مــکان مجموعــهاي از موانــع
مداخلهگــر وجــود دارد کــه در مــواردي مقــدار آن کــم و در مــواردي نيــز ايــن ميــزان زيــاد اســت.
مهمتريــن مانــع مطالعــه شــده ،فاصلــه اســت.
روش تحقیق
یکــی از روشهایــی کــه در رویکــرد کیفــی انجــام میشــود ،مصاحبــه اســت کــه در بهتریــن شــکل آن
عبــارت اســت از رویــدادی کــه در آن یــک شــخص (مصاحبهگــر) دیگــران را تشــویق میکنــد تــا
آزادانــه وضعیــت خــود را واگــو کنــد .در توضیــح و توصیــف مهاجــران از وضعیــت خــود بــا اســتفاده از
دادههــای کالمــی ،رویکــرد کیفــی مناس ـبترین شــیوه تحقیــق میباشــد .در پژوهــش حاضــر از روش
مصاحبــه بــرای گــردآوری دادههــا اســتفاده شــده اســت.
دامنه شمول پژوهش
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،افــراد مهاجــری هســتند کــه بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،دیگــر قــادر بــه ادامــه زندگــی در روســتای خــود نیســتند .نمونــه مــورد مطالعــه ایــن
پژوهــش مهاجــران از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان میباشــد .بــرای انتخــاب نمونههــا از راهبــرد
نمونهگیــری هدفمند1یــا معیارمحــور 2جهــت گزینــش نمونههــا و واحدهــای موردنظــر اســتفاده شــد؛
بــا توجــه بــا اینکــه ایــن راهبــرد افــراد را بــر حســب دانــش خــاص آنهــا در مــورد پدیــده تحــت بررســی
بــرای مشــارکت در تحقیــق انتخــاب میکنــد (اســپیزال و کارپنتــر 2007 ،بــه نقــل از محمدپــور،
 ،)1389پژوهشــگر ،نمونههــا را از بیــن افــراد مهاجــری کــه تجربههــای متفاوتــی در ایــن مســیر
1- Purposive Sampling
2- Criterion Based Selection
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دارنــد ،گزینــش نمــود ،تــا ورود همـ ه عناصــر متشــكله ،رويدادهــا ،فرايندهــا و ماننــد آن تأميــن گــردد
كــه در نهايــت بــه تهذيــب و اطالعبخشــي ايــن تفهــم كمــك نمايــد .ايــن اصــل نمونهگيــري كيفــي
را «بازنمايــي نماديــن» ميخواننــد ،زيــرا يــك واحــد خــاص انتخــاب ميشــود ،تــا مشــخصههاي
مناســب بررســي را هــم «بازنمايــي» و هــم «نمادســازي» كنــد ،لــذا تــاش گردیــد تــا نمونههــا در
محدودههــاي جمعيــت تعريــف شــده متنــوع باشــد« .ايــن تنــوع بــه دو دليــل اســت :نخســت ايــن كــه
شــانس شناســايي طيــف نســبتا كاملــي از عوامــل يــا مشــخصههاي مرتبــط بــا پديــده را بــه حداكثــر
برســاند؛ دوم ،امــكان بررســي وابســتگي متقابــل بيــن متغيرهــا و عواملــي را كــه داراي بيشــترين تناســب
هســتند ،از آنهايــي كــه اهميــت كمتــري دارنــد ،ميســر ســازد» (بــرگ2006 ،؛ اســپيزال و كارپنتــر،
 2007بــه نقــل از محمدپــور .)34 : 1390 ،بــر ایــن مبنــا ،محقــق ســه حالــت را از هــم تفکیــک نمــوده
کــه منجــر بــه قــرار گرفتــن مهاجرتکننــدگان در پنــج وضعیــت گردیــد .جــدول زیــر هــر یــک از
حالتهــا و وضعیتهــای ممکــن و تعــداد مصاحبــه در هــر وضعیــت را نشــان میدهــد.
روش تحلیل دادهها
بــرای تحلیلدادههــا از طــرح عملــی کوالیــزی ( )1978اســتفاده شــده و گامهــای آن بــه شــرح زیــر
انجــام شــد:
 تمــام توصیفهــای بــه عمــل آمــده از ســوژهها جهــت دســتیابی بــه احساســی دربــاره آنهــا خوانــدهشد .
 به هریک از روایتها ،برگشته و عبارتهای مهم استخراج شد. معنــای هریــک از عبارتهــای مهــم نوشــته شــد( .ایــن مرحلــه بــه فرمولبنــدی معانــی موســوماســت).
 معانی فرمولبندی شده در قالب خوشههای از تمها سازمان داده شد.در ایــن مرحلــه ،خوش ـهها بصــورت مکــرر بــه روایتهــای اولیــه جهــت معتبرســازی آنهــا برگردانــده
شــد .پژوهشــگر دادههــا یــا تمهــای نامرتبــط یــا نامنطبــق را حــذف کــرد.
 نتایج مراحل قبلی در قالب یک توصیف مفصل و کامل از افراد مهاجر ترکیب شدند. توصیــف مفصــل و کامــل از پدیــده مــورد بررســی تــا حــد امــکان در قالــب یــک عبــارت شــناختیناه ـمارز صــورت بنــدی شــد.
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 معتبرسازی نهایی با بازگشت به سوژهها و پرسیدن در مورد یافتهها بدست آمد.مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
مشخصات  11مشارکتکننده در قالب جدول ارائه میشود.
جدول  :1مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش
مشارکتکننده

مشخصات اختصاصی

مشخصات عمومی
سن

تحصیالت

شغل

علت ورود به شهر

وضعیت در زمان
مصاحبه

مشارکتکننده 1

32

کارشناسی

مدیر مدرسه

نبود شغل

اشتغال

مشارکتکننده 2

35

کارشناسی

کارمند اداره دارایی

استخدام اداره دارایی

اشتغال

مشارکتکننده 3

40

کارشناسی
ارشد

کارمند منابع طبیعی

استخدام اداره منابع
طبیعی

اشتغال

مشارکتکننده 4

32

دیپلم

کاسب

نبود امکانات کافی در
روستا

.اشتغال

مشارکتکننده 5

43

کاردانی

آموزگار

استخدام آموزش و پرورش

اشتغال

مشارکتکننده 6

31

ابتدایی

کاسب

ازدواج با دختر مورد
عالقهام

اشتغال

مشارکتکننده 7

46

ابتدایی

کاسب

نبود شغل

اشتغال

مشارکتکننده 8

31

کارشناسی

معلم

حضور بستگان در شهر

اشتغال

مشارکتکننده 9

46

کاردانی

پرستار

استخدام بهداری

اشتغال

مشارکتکننده 10

33

کارشناسی

کارخانه دار

تاسیس کارگاه

اشتغال

مشارکتکننده 11

35

کارشناسی

کارمند

استخدام

اشتغال

خوشههای حاصل از یافتههای پژوهش
یافتههــای ایــن پژوهــش کــه حاصــل مطالعــه دقیــق بیــش از چندیــن صفحــه مصاحبــه پیــاده شــده
و اســتخراج و تحلیــل جــزء بــه جــزء نقــل قولهــای مشــارکتکنندگان اســت ،شــامل 5تــم اصلــی
ـه طبقهبنــدی شــد:
و15تــم فرعــی اســت کــه در  5خوشـ 
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خوشه اقتصادی
طبــق آمــار بــه دســت آمــده بيشــتر مهاجرتهــا بــه علــت كمبودهــاي اقتصــادي انجــام گرفتــه اســت.
البتــه ازدواج نيــز نقشــي در جابهجاييهــا داشــته اســت كــه در حقيقــت مهاجــرت را بــه صــورت يــك
پديــدة خانوادگــي جلوهگــر ميكنــد .تحصيــل نيــز در مجمــوع ،يــك صــدم از مهاجرتهــاي داخلــي
را ســبب شــده اســت .بــا اينحــال عامــل اقتصــادي يكــي از مهمتريــن عوامــل در مهاجــرت اســت كــه
از جملــه مهمتريــن اجــزاء تشــكيل دهنــدة ايــن عامــل عبارتنــد از :ركــود اقتصــادي در يــك كشــور،
بيــكاري و نابرابــري طبقــات درآمــدي كــه بيشــترين ريشــههايش را بايــد در عامــل انحصــار اقتصــادي
جســتجو نمــود.
خوشه اقتصادی

جدول  :2مصادیق
)تم (عبارت اصلی

)تم (عبارت فرعی


دستیابی به شغل

کسب درآمد
بیشتر
اقتصادی
فراوانی ارزاق
عمومی

تاسیس کارگاه
تولیدی

گزیده متن
)مصاحبه (فکت

مصاحبه شونده

صفحه

خط

رسیدن به شفل
مورد عالقه

4

5

-3-2-1

هر شغلی که
بتوان امرار معاش
کرد

4

5

22-21-20

پول بیشتر جهت
آسایش و راحتی

7

7

6-6

خرید ماشین،
رفتن مسافرت،
خرید مسکن

7

همه چی در
دسترس هست

3

7
9

10-9-8-7
4-3-2-1

محدودیتی نسبت
به خرید کاالیی
نداریم

3

9

8-7-6-5

نزدیک بودن به
محل کارگاه

10

15

4-3-2-1

نزدیک بودن به
ادارات دولتی

10

15

7-6-5
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توضیح یافتههای بدست آمده از این پژوهش در این خوشه در ادامه میآید:
دستیابی به شغل
کمبــود اشــتغال در روســتاها ،رفــع بیــکاري و نیــز کســب درآمــد بیشــتر ،عامــل اصلــی مهاجــرت
روســتائیان فــرات بــه خــارج از فضــاي روســتاهاي مــورد میباشــد .جوانــان بــرای بدســت آوردن شــغل
مــورد عالقــه خــود اقــدام بــه تــرک پــدر و مــادر میکننــد بــه امیــد آنکــه بتواننــد شــغلی پردرآمــد
در شــهر پیــدا کننــد .در ایــن خصــوص مشــارکتکننده  6میگویــد (مــن وقتــی از فــرات بــه شــهر
آمــدهام ،دنبــال شــغل دولتــی بــودم و بتوانــم بــا َآشــناهایی کــه در شــهر داریــم بــه یــک شــغل مناســب
مشــغول بشــم کــه بــه ایــن امــر هــم رســیدم (مشــارکتکننده ،1صفحــه  ،1خــط 2و  ))3همانطــور کــه
در بحــث دســتیابی بــه شــغل مطــرح شــد ،کمبــود اشــتغال عامــل مهمــی در جهــت مهاجــرت محســوب
میشــود .لــذا مشــارکتکننده  4بــا توجــه بــه گفتههــای خــودش فقــط جهــت امــرار معــاش بــه
شــهر مهاجــرت کــرده اســت کــه ایشــان در اینجــا بیــان داشــتند (بعلــت نداشــتن زمیــن کشــاورزی
و ســرمایه جهــت امــرار معــاش دســت بــه خــروج از فــرات زدم و در شــهر مغــازه ســوپرمارکت زدم.
مشــارکتکننده ،4ص ،5خ)20
کسب درآمد بیشتر
درآمــد بهتــر زندگــی بهتــر ،نیــاز همــه مــا انســانها اســت .خیلــی از مــردم بــا دغدغههــای مالــی درگیــر
هســتند .داشــتن زندگــی بهتــر و رفــاه بیشــتر حــق مــا و شــدنی اســت .مــوارد زیــادی هســتند کــه از
مســیر پــول و ثــروت میگــذرد .نیــاز مــا بــه خانــه ،ماشــین خیلــی خــوب ،تحصیــات بهتــر ،ســامتی،
تفریحــات ،ازدواج بهتــر و… بــا پــول امکانپذیــر میشــود .فراگیــری روش کســب درآمــد بیشــتر و
مدیریــت آن بــرای همــه مــا یــک ضــرورت اســت .داشــتن درآمــد و ثــروت ماننــد خیلــی از مهارتهــا
مثــل رانندگــی ،یــک مهــارت اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم و در مســیر آن حرکــت کنیــم .در ایــن
خصــوص مشــارکتکننده شــماره  7بیــان مــیدارد ،مــن در روســتا بــه کشــاورزی میپرداختــم ،ولــی
بعلــت اینکــه درآمــدی کــه دارم نمیتوانســت بــه اون خواســتهها جامــع عمــل بپوشــاند ،وارد شــهر
شدم(.مشــارکت کننــده شــماره  ،7ص  ،7خ)9-6
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فراوانی ارزاق عمومی
حکومتهــای کشــورهای در حــال توســعه بــه اســتثنای تعــداد معــدودی ،بــه ضــرر روســتاها و بــه
ســود شــهرها گام بــر میدارنــد .مایــکل لیپتــون بــه عنــوان تحلیــل گــر ارتبــاط شــهر و روســتا در
کشــورهای در حــال توســعه ،معتقــد اســت بخــش روســتایی بیشــترین فقیــر و باالتریــن منابــع ارزان
بالقــوه و پیشــرفت را در اختیــار دارد .در حالــی کــه بخــش شــهری قــادر شــده اســت کــه در اکثــر
برخوردهــای خــود بــا روســتاییان پیــروز شــود؛ امــا در ایــن راه فراینــد توســعه را بیجهــت کنــد و
نابرابــر کــرده اســت .در تخصیــص منابــع بیــن شــهر و روســتا بیشــتر اولویتهــای شــهری مدنظــر
اســت و نــه رعایــت عدالــت اجتماعــی یــا کارایــی .اختــاف بیــن رفــاه روســتایی و شــهری در کشــورهای
فقیــر کنونــی بســیار بیشــتر اســت از آنچــه کــه در کشــورهای غنــی در مراحــل اولیــه توسعهشــان
حاکــم بــود .ایــن شــکاف عظیــم بــه طــور مســتدل ناکارآمــد و بــه همــان انــدازه غیرمنصفانــه اســت.
مشــارکت شــماره  3بیــان مــیدارد ،یکــی از دایــل جزئــی در مهاجرتــم نبــود امکانــات اولیــه در روســتا
بــود .مــا بــرای کوچکتریــن وســیله بایــد  30کیلومتــر بیایــم تــا شــهر کــه ســخت و خســته کننــده بــود.
(مشــارکتکننده شــماره ،3ص ،9خ)3
تاسیس کارگاه تولیدی
بعضــی از ســرمایهداران روســتایی ،در جهــت تاســیس کارگاه تولیــدی و بعلــت فــروش بــاال و ســریعتر
انجــام شــدن مســیر اداری و تــرددش بــه مرکــز اســتان و بــرای کاهــش زمــان مجبــور بــه مهاجرتانــد.
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان داشــت ،مــن بخاطــر اینکــه امــور اداری کارگاه زودتــر و تــردد زیــاد
مــن در مرکــز اســتان ســمنان و یــا تهــران زیــاد بــود مجبــور بــه تــرک از فــرات شــدم (مشــارکتکننده
شماره ،10ص،15خ7و8و)9
خوشه اجتماعی
حرکــت ،جابهجایــی و مهاجــرت انســانها از یــک نقطــه ســکونت گاهــی بــه نقطــه دیگرتاریخــی برابــر
بــا عمــر بشــر دارد .بــه گونــه اي کــه انســانهاي اولیــه حرکــت را فرصتــی جهــت بــه دســت آوردن
آذوقــه و نیازمندیهــاي حیاتــی خویــش میدانســتند .بــه عبــارت دیگــر تــاش بــراي ادامــه بقــا و
جســتجوي شــرایط زیســت مســاعدتر؛ بشــر را وادار بــه تــرك زادگاه خــود و کــوچ بــه ســمت مناطقــی
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مینمــود کــه از شــرایط محیطــی و اقتصــادي -اجتماعــی بهتــري جهتگــذران زندگــی و رفــع نیازهــاي
حیاتــی وي برخــوردار بودنــد .بدیــن منــوال بــا پیچیدهتــر شــدن اوضــاع معیشــتی و کیفیــت زندگــی
در جوامــع بشــري؛ افــراد وگروههــاي انســانی بــه تبعیــت از فراینــد تفکرگرایــی و رشــد فنآوريهــاي
تســهیل کننــده زندگــی بــه ویــژه در دهههــاي اخیــر ،تمایــل فراوانــی بــراي جــاي اقامتــگاه خویــش
و مهاجــرت بــه دیگــر کانونهــاي ســکونتگاهی از خــود نشــان دادهانــد .در ایــن میــان؛ روســتائیان
بــه عنــوان فقیرتریــن اقشــار جامعــه بــه ویــژه در کشــورهاي درحــال توســعه کــه بــه دلیــل شــرایط
اجتماعــی و همچنیــن وجــود نابرابريهــاي فضایــی حاکــم بــر عرصههــاي ســکونتگاهی ،ســالیان
متمــادي بــا فقــر و مشــکالت زیســت -معیشــتی رو بــه رو بودهانــد ،بــا رشــد فزاینــده ارتباطــات و
مناســبات روســتایی شــهري؛ بــا مقایســه وضعیــت زندگــی خــود بــا دیگــر افــراد جامعــه (بــه ویــژه
گروههــاي شهرنشــین) در تــاش بــه منظــور تغییــر ایــن وضعیــت ناخوشــایند و همچنیــن کســب رفــاه
بیشــتر رهســپار شــهرها و دیگــر مراکــز جمعیتــی میشــوند .بنابرایــن بحــث عوامــل اجتماعــی یکــی
از عوامــل مهــم مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها شــده اســت .جــدول خالصــه زیــر ،عبارتهــای اصلــی
و فرعــی آن را نشــان میدهــد .گزیدههــای حاصــل از متنهــای کل مصاحبههــا کــه در ایــن خوشــه
جــای گرفتنــد ،در جــدول زیــر بــه تفکیــک مصاحبهشــوندگان ،صفحــه و خــط متــن مصاحبــه آورده
شــده اســت.
تم (عبارت اصلی)

جدول  :3مصادیق خوشه اجتماعی
تم (عبارت فرعی)
حضور بستگان و
نزدیکان

اجتماعی

کسب منزلت
اجتماعی

ازدواج

امکانات رفاهی

گزیده متن مصاحبه (فکت)

مصاحبه
شونده

صفحه

خط

رفتن بستگان ،برادر و
خواهران

8

3

11-12

کوچ دوستان

8

3

3-2-1

برخورد با آدمهای گوناگون

10

2

8

وجود آدمهایی که حس مثبت
میدهند ،دلسوزاند

10

2

9

یافتن دختر مورد عالقه

6

12

1

کوچ به خاطر عدم عالیق
همسرم

6

12

2،3،7

وجود پزشک ،دارو،

4

9

5-4-3

پارک ،تفریحات ،سینما

4

9

14

وضعیت جواانن مهاجر از روستای فرات به هشر دامغان

203

حضور بستگان و نزدیکان
یکــی از علتهایــی کــه در مهاجــرت افــراد نقــش دارد ،حضــور بســتگان و نزدیــکان آنهــا در شــهرها
میباشــد .ایرانیهــا بیشــتر دنبــال برقــراری روابــط اجتماعــی بــا یکدیگــر هســتند ،شبنشــینیها،
پیادهرویهــای شــبانه ،لــذا برقــراری روابــط اجتماعــی بیــن افــراد ،میتوانــد در زندگــی فــرد نقــش
تاثیرگــذاری داشــته باشــد .روابــط اجتماعــی در دنیــای رو بــه پیشــرفت امــروزی ،از اصــول اساســی برای
دوام و پایــداری زندگــی فــردی اســت .روابــط اجتماعــی را مــی تــوان ارتبــاط بیــن دو نفــر و یــا چنــد
گــروه تعریــف کــرد .یعنــی روابــط اجتماعــی ارتبــاط و وابســتگی متقابــل افــراد نســبت بــه یکدیگــر
اســت و عاملــی اســت ،بــرای مهاجــرت .برهمیــن اســاس مشــارکتکننده شــماره  8اظهــار داشــت ،کــه
مــن همــه خواهــر برادرانــم در شــهر حضــور داشــتند و مــن بعلــت تنهایــی و وابســتگی بــه آنهــا مجبــور
بــه تــرک روســتا شــدهام (مشــارکتکننده شــماره  ،8ص ،3خ 2و )12
کسب منزلت اجتماعی
منزلــت اجتماعــى ،یــک ارزیابــى اســت کــه بــر پایــه معیارهــاى ارزش اجتماعــى معتبــر در جامعــه
از موقعیــت یــک شــخص در ذهــن دیگــران بــه عمــل مىآیــد و نشــان مىدهــد کــه موقعیــت یــک
شــخص نســبت بــه اشــخاص دیگــر در «فضــاى اجتماعــى» کجاســت .مــردم تمايــل دارنــد افــراد و
گروههايــی را كــه از نظــر پايــگاه اجتماعــی در موقعيتهــای بــاال يــا پاييــن هســتند بــا يكديگــر
مقايســه كننــد .پايــگاه اجتماعــی ،مرتبــه يــا ارزش هــر فــرد در محيــط گروهــی ،ســازمانی يــا اجتماعــی
را منعكــس میكنــد كــه فــرد بــر اســاس آن از برخــی ويژگیهــا و مزايــا برخــوردار میشــود .لــذا
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان داشــت ،مــن در راســتای شــغلم نیازمنــد برخــورد بــا یکســری ارتبــاط
بــا افــراد مختلــف بــودم کــه مســتعدتر جهــت خــروج از روســتای فــرات شــدم( .مشــارکتکننده ،10
ص،2خ 8و)9
ازدواج
متاســفانه مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در اکثــر روســتاهای کشــور ،تبدیــل بــه یــک ارزش حاکــم بــر
فرهنــگ مــردم شــده اســت .ارزشــی کــه حتــی در جلســه خواســتگاری یــک جــوان روســتایی نیــز
خــود را نشــان میدهــد .بســیاری از دختــران روســتایی ،مهمتریــن شرطشــان بــرای ازدواج ،مهاجــرت
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بــه شــهر میشــود .ایــن شــرط بــرای اکثــر پســران روســتایی کامــا نامآشناســت .حتــی بســیاری از
اختالفــات خانوادگــی و شــکلگیری طالقهــا ریشــه در اجرایــی نشــدن ایــن شــرط داشــت .در همیــن
راســتا مشــارکتکننده شــماره  6بیــان داشــت ،کــه مــن و خانــم هــردو بــرای فــرات هســتیم ،ولــی
در زمــان خواســتگاری خانمــم شــرط کــرد بــرای زندگــی بایــد بــه شــهر کــوچ کنیــم ،لــذا مــن بخاطــر
عالقــه خــودم ،مجبــور بــه تــرک روســتا شــدم (مشــارکتکننده شــماره  ،6ص ،12خ)1،2،7
امکانات رفاهی
برخــورداري از حداقــل امكانــات رفاهــي و خدمــات عمومــي براســاس اصــول قانــون اساســي حــق
مســلم همــه اقشــار كشــور از جملــه روســتائيان اســت و محروميــت از امكانــات عمومــي همــواره يكــي
از مهمتريــن مــوارد دافعــه روســتايي و بــروز مهاجــرت و جابجايــي جمعيتــي اســت .ارائــه خدمــات
عمومــي و امكانــات زيربنايــي در نقــاط روســتايي نيازمنــد طراحــي و تدويــن برنامــهاي بــا اهــداف
مشــخص اســت .از همیــن رو مشــارکتکننده شــمار  4بیــان داشــت ،مــن بخاطــر عــدم امکانــات
رفاهــی ،اقــدام بــه مهاجــرت کــردم .مــن بخاطــر حداقلهــای زندگــی و محرومیتهــای منطقــه فــرات
قــادر بــه ادامــه زندگــی در آن شــهر نبــودم( .مشــارکتکننده شــماره  ،4ص،،9خ )5 ،3 ،14
خوشه جغرافیایی

مهاجــرت در ایــران بــه عنــوان یــک فراینــد مفیــد بــرای حـ ّ
ـل مشــکالت و تقاضــای رو بــه رشــد صنایــع

و خدمــات قلمــداد نمیشــود؛ بلکــه برعکــس ،مشــکالتی را بوجــود م ـیآورد کــه شــروع آن ،افزایــش
نیــروی مــازاد در شــهرها و بیــکاری اســت .عوامــل و توانهــای محیطــی از جملــه توپوگرافــی ،شــیب،
قابلیــت اراضــی تأثیــر بســزائی در حجــم مهاجــرت و خالــی شــدن روســتاها
دمــا ،بارندگــی ،آب و ّ
دارنــد .ناتوانــی ایــن اجتماعــات بــه دالیــل مختلــف ســاختاری ،موجــب عــدم توانایــی آنهــا در مقابلــه

بــا عوامــل طبیعــی از جملــه خشکســالی ،ســیل ،زلزلــه ،کمبــود آب ،رانــش زمیــن و فرســایش خــاک
گردیــده و در نهایــت ،مغلــوب شــرایط و عوامــل نامســاعد طبیعــی گشــته و مجبــور بــه مهاجــرت و رهــا
کــردن ســکونتگاه خــود شــدهاند کــه در نتیجــه ،چنیــن روســتاهائی بــه مناطقــی غیرمســکون و خالــی
جمعیــت تبدیــل شــدهاند.
از
ّ
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خوشه عوامل جغرافیایی

جدول  :4مصادیق
تم (عبارت
)اصلی

تم (عبارت
)فرعی

گزیده متن
مصاحبه (فکت)

مصاحبه شونده

جغرافیایی

آب و هوای غیر
مناسب

صفحه

خط

وجود حشرات
مثل سالک،
گرمای بیش
از حد

8

14

9-8-7-6-4

نزدیک بودن به
پایگاه نظامی

8

14

5

آب و هوای مناسب
یکــی از علتهایــی کــه باعــث تــرک روســتا در روســتای فــرات بــود و نــگاه پررنگــی هــم نبــود ،بحــث
مســائل جغرافیایــی بــود .ایــن عامــل مهمــی نبــود ،ولــی میتوانســت در زمــره عوامــل تاثیرگــذار در
بحــث مهاجــرت قــرار بگیــرد .تمامــی مشــارکتکنندگان ،باالتفــاق معتقــد بودنــد کــه میتوانــد تاثیــر
بگــذارد .در تابســتانها روســتا پــر از پشــه ســالک اســت و خیلیهــا را دچــار مشــکل و گرفتــاری
کــرده اســت و یــا اینکــه نزدیــک بــودن بــه پایــگاه نظامــی ایــران کــه خیلیهــا آن را نمیپســندند.
مشــارکتکننده شــماره  8بــا لحنــی خنــدهدار عنــوان کــرد ،پشــه ســالک چندبــار بچــه مــن را نیــش
زد کــه خانمــم راضــی بــه آمــدن تــو فــرات نیســت( .مشــارکتکننده شــماره ،8ص ،14خــط  7و )8
خوشه سیاسی
بخاطــر اینکــه نــگاه محقــق نــگاه همــه جانبــهای در مهاجــرت بــود ،لــذا محقــق همــه عوامــل را تحــت
بررســی قــرار داد و نکتــه خیلــی جالبــی کــه در تمامــی مشــارکتکنندهها مشــهود بــود ،همــه ،عوامــل
سیاســی را علــت خــروج از روســتا قلمــداد نمیکردنــد و اینکــه هیچکــدام از مشــارکتکنندهها در
بحــث سیاســی هیــچ نقشــی را ایفــا ننمودهانــد.
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جدول  :5مصادیق خوش ه سیاسی
تم (عبارت
اصلی)

تم (عبارت فرعی)
ارتباط با تفکرات سیاسی

سیاسی

ارتباط با احزاب مختلف

دستیابی آسان به
اطالعات سیاسی

گزیده متن مصاحبه
(فکت)

مصاحبه
شونده

صفحه

خط

دیدار با نماینده

6

13

9-8-5

دیدار با فرماندار ،امام جمعه،

8

3

12-11-10

دیدار با حزب موتلفه

3

9

8

دیدار با افراد حزب
اصالح طلب

1

13

2-1

وجود آدمهای متفاوت در
شهر

10

15

3-5-1

بسترهای الزم در جهت باال
بردن اطالعات سیاسی

3

9

5

خوشه آموزشی
پديــده مهاجــرت از اهميــت بســياري برخــوردار اســت .پاييــن بــودن ســطح زندگــي در نواحــي روســتايي
و در نتيجــه مهاجــرت روســتاييان بــه ســمت شــهرهاي بــزرگ ،مســائل و مشــكالت متعــدد اجتماعــي،
اقتصــادي و محيطــي را هــم در نواحــي روســتايي و هــم در شــهرها بــه دنبــال داشــته اســت .سياســتها
و راهبردهــاي مختلفــي بــراي کاســتن از آثــار منفــي ايــن مشــكالت و پاســخ بــه نيازهــاي زندگــي در
ســكونتگاههاي شــهري و روســتايي در کشــورهاي درحــال توســعه و از جملــه ايــران در پيــش گرفتــه
شــده اســت ،زيــرا ريشــه تمامــي مشــكالت و مســائل عقــب ماندگــي مثــل فقــر گســترده ،نابرابــري در
حــال رشــد ،رشــد ســريع جمعيــت و بيــكاري فزاينــده ،در مناطــق روســتايي قــرار دارد .در ســالهای
اخیــر شــاهد کاهــش جمعیــت در روســتاها هســتیم ،امــا ایــن کاهــش جمعیــت نبایــد مــا را از توجــه
و ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای روســتاها بــازدارد ،زیــرا عــدم توجــه بــه مشــکالت روســتاها ،باعــث
مهاجــرت آنــان بــه شــهرها میشــود .خیلــی ازایــن مهاجرتهــا بخاطــر تحصیــل فرزنــدان و اهــل
خانــه قلمــداد میشــود .جــدول گســتردهتر کــه گزیــده متــون مصاحبهشــوندگان بــه تفکیــک بــرای
عبارتهــای اصلــی و فرعــی اســتفاده شــده ،در زیــر میآیــد:
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جدول  :6مصادیق خوشه آموزشی
تم (عبارت
اصلی)

تم (عبارت
فرعی)

گزیده متن مصاحبه
(فکت)

مصاحبه شونده

صفحه

خط

برای ادامه تحصیل
خانم و فرزندان

10

15

2

ادامه تحصیل

آموزشی

برای ادامه تحصیل
خودم

5

6

12-11-10

کتابخانه عمومی و
حسینه ابوالفضل

2

11

8

انواع آزمایشگاه

9

13

2-1

بسترهای مناسب
فرهنگی مثل موسسه
اسوه

11

8

7

وجود مراکز
پژوهشی و
تحقیقاتی

فراوانی منابع
علمی و فرهنگی وجود اساتید متعهد
و دلسوز بخاطر وجود
دانشگاه پیام نور و آزاد
و سراسری

11

8

 10و 11

ادامه تحصیل
وجــود امکانــات باعــث کشــف اســتعداد و اعتمــاد بــه نفــس فــرد میگــردد و همینطــور خالقیــت در
ایــن زمینــه افزایــش مییابــد کــه بــه ســرعت امــور میافزایــد .همچنیــن در شــهر محرکاتــی بیشــتری
وجــود دارد کــه باعــت تحریــک بیشــتر در آمــوزش خالقیــت و کشــف علــم بیشــتری میشــود.
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان دارد کــه مــن وقتــی بــه شــهر اومــدم همســرم دانشــگاه آزاد ثبــت
نــام کــرد (مشــارکتکننده شــماره 10ص ،15خ)2
وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
وجــود کتابخانههایــی کــه از نظــر علمــی دارای ســطح علمــی باالتــر و تخصصیتــر هســتند ،وجــود
اســتاد خبــره و توانمنــد در عرصــه مــورد تحقیــق کــه هــم دارای علــم بــاال و تجربــه زیــادی میباشــند،
وجــود مراکــز علمــی و آزمایشــگاههای دارای امکانــات بــاال کــه در پیشــبرد هــدف الزم هســت ،وجــود
موسســات دولتــی و غیــر دولتــی کــه در زمینــه پژوهشــی از نظــر علمــی و مالــی حمایــت میکننــد
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و همچنیــن وجــود افــرادی کــه در زمینــه پژوهــش ســرمایهگذاری میکننــد ،میتوانــد فرصــت
مناســبی بــرای کســب تجربــه و درآمــد باشــد( .مشــارکتکننده شــماره  9بیــان داشــت ،مــن یــک
پرســتار هســتم و وجــود آزمایشــگاهها در شــهر و نبــود آزمایشــگاه در منطقــه فــرات باعــث مهاجــرت
مــن شــده ،واال مــن قطعــا بــه زادگاه خــودم برمیگشــتم (مشــارکتکننده  ،9ص،13خ  1و )2
فراوانی منابع علمی و فرهنگی
بــه دلیــل رفــت و آمــد آســان ،مالقــات بــا موسســات علمــی و اســاتید آســانتر میباشــد .همچنیــن
امکانــات بیشــتر و اســاتید بــا تجربــه انگیــزه بــرای ادامــه کار را آســان میکنــد( .مشــارکتکننده
شــماره  ،11ص ،8خ  7و )10
ذات مشترک پدیده :فقدان
یکــی از گامهــا در پژوهشهــای پدیدارشــناختی تعییــن ذات مشــترک پدیــده اســت .محقــق در جریــان
پژوهــش دریافــت فصــل مشــترک (ذات) پدیــده مهاجــرت بــرای جوانــان ،فقــدان اســت ،زیــرا اینــان
چــه پیــش از مهاجــرت و چــه پــس از آن ابعــاد متفاوتــی از فقــدان را تجربــه میکننــد .اگرچــه
مرســوم اســت کــه در پژوهشهــای پدیدارشناســی محقــق تنهــا بــه ذکــر یــک ذات بــرای پدیــده اقــدام
میکنــد ،امــا در جهــت تدقیــق ایــن یافتــه ،نگارنــده تصمیــم گرفــت بــرای ذات مشــترک فکتهایــی را
ذکــر نمایــد .ایــن فکتهــا در قالــب عبارتهــای اصلــی زیــر صورتبنــدی شــدهاند:
جدول  :7ذات مشترک پدیده مهاجرت
ذات مشترک پدیده

عبارتهای اصلی
فقدان شغل
فقدان آب و هوای مناسب

فقدان

فقدان روابط اجتماعی
فقدان آزمایشگاه
فقدان امکانات رفاهی
زندگی
تعمیم یافتگی فقدان در همه وجو ِه
ِ
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نتیجهگیری
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در کل پدیــدهای نگــران کننــده در فضــای جغرافیایــی کشــور اســت
کــه وقتــی ایــن مهاجــرت در میــان جوانــان و بــه ویــژه جوانــان دارای تحصیــات دانشــگاهی اتفــاق
میافتــد ،بســیار نگــران کنندهتــر میشــود .زیــرا ایــن وضعیــت میتوانــد ضمــن کاهــش توانمنــدی
و انگیــزه نیــروی کار شــاغل بــه کشــاورزی در روســتاها بــه اتــاف ســرمایههای انســانی و مالــی
در آمــوزش عالــی کشــور منجــر شــود .گســترش ایــن قبیــل مهاجرتهــا بــه علــل مختلفــی بــوده و
پیامدهــای مختلفــی بــه طــور ویــژه بــرای جوامــع روســتایی در پــی خواهــد داشــت .بــا توجــه بــه اینکــه
هرگونــه برنامهریــزی و سیاســتگذاری در نواحــی روســتایی بــا ســاختار جمعیــت و کیفیــت جمعیــت
بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ارتبــاط پیــدا میکنــد ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر تمایــل نیروهــای
جــوان روســتایی از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .در تحقیــق حاضــر بــراي انتــزاع بيشــتر و
درك جنبههــاي مختلــف مهاجــرت ،مقــوالت محــوري در قالــب یــک مقولــه هســته ،تلخيــص شــد.
بــا توجــه بــه معانــي منتســب كنشــگران بــه گزينشــها و كنشهايشــان ،پنــج نمونــه ســازي از ســبك
زندگــي تشــخيص داده شــد :خوشــه اقتصــادی ،خوشــه اجتماعــی ،خوشــه جغرافیایــی ،خوشــه سیاســی
و خوشــه آموزشــی .ایــن تحقیــق نشــان داد ،مهمتریــن عوامــل موثــر بــر تمایــل جوانــان روســتایی بــه
مهاجــرت بــه وجــود امکانــات رفاهــی ،بهداشــتی و تفریحــی بیشــتر در شــهر ،یافتــن شــغل مناســب
در شــهر ،دســتیابی بــه درآمــد بیشــتر در شــهر ،بــاال بــودن دســتمزدها در شــهر نســبت بــه روســتا
اختصــاص داشــت .ایــن یافتــه بیانگــر ایــن واقعیــت میباشــد کــه مهمتریــن اولویــت جوانــان روســتایی،
دســتیابی بــه شــغل و ایجــاد کســب و کاری بــرای اشــتغال میباشــد و از ایــن نظــر امــکان ایجــاد
اشــتغال در روســتا را ســخت و دشــوار ارزیابــی میکننــد و لــذا ایــن عامــل باعــث افزایــش تمایــل آنهــا
بــه مهاجــرت بــه شــهر میگــردد.
پیشنهادات
 پيشــنهاد ميشــود كــه بــراي جلوگيــري از مهاجــرت روســتاييان بــه شــهرها ،رونــد توســعه روســتاهاتســريع گــردد .بــا ايجــاد صنايــع و خدمــات مرتبــط بــا كشــاورزي در روســتاها ضمــن جابــه جايــي
نيــروي كار در زيــر بخشهــاي كشــاورزي موجبــات افزايــش درآمــد و توزيــع عادالنهتــر ثــروت فراهــم
گــردد .بــا افزايــش مخــارج دولتــي در عمــران و توســعه روســتايي ،زيرســاختهاي الزم جهــت رشــد
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بخــش كشــاورزي فراهــم گــردد .دســتمزد انــدك در بخــش كشــاورزي ناشــي از بهــرهوري انــدك
نيــروي كار بــه خصــوص در زيربخــش زراعــت اســت .بنابرايــن بــا ايجــاد كســب و كار كشــاورزي و جابــه
جايــي نيــرويكار ،توليــد متوســط بخــش كشــاورزي و در نهايــت دســتمزدها در بخــش كشــاورزي
افزايــش خواهــد يافــت كــه ايــن نيــز موجــب كاهــش رونــد مهاجــرت خواهــد شــد.
 بــا تدویــن و تصویــب بســته اشــتغال فــارغ التحصیــان کشــاورزی در روســتاها کــه همزمــان مــواردتأمیــن ســرمایه از طریــق اختصــاص وامهــای اشــتغالزای کــم بهــره بــا حداقــل بروکراســی ،مشــاوره و
آمــوزش راهانــدازی کســب و کارهــای مــورد نیــاز بــازار و برنامــه بازاریابــی و فــروش را در نظــر گرفتــه
باشــد ،بــه حــل ایــن مشــکل اقــدام گــردد.
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سیاستگذاری حمایت خانوادگی از سالمندان با رویکرد سناریونویسی
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چکیده:
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تغییــرات جمعیتــی ،خانوادگــی ،اقتصــادی ،شــغلی و فرهنگــی بــه موضــوع حمایــت از ســالمندان ابعــاد پیچیــدهای
بخشــیده اســت .در ایــن تحقیــق درصــدد ارائــه سیاســتهایی بــرای حمایــت از ســالمندان هســتیم.
روش ایــن پژوهــش شــامل چهــار بخــش میباشــد :بخــش اول؛ پیشــرانها از طریــق نظریــات و مصاحبــه بــا نخبــگان
اســتخراج گردیــد .بخــش دوم :از تقاطــع دو پیشــران ســناریوها اســتخراج گردیــد .بخــش ســوم :راهبردهــای حمایــت
از ســالمندان از طریــق مصاحبــه بــا متخصصــان و ذینفعــان اســتخراج گردیــد .نمونــه شــامل  20متخصــص حــوزه
ســالمندی و  31ذینفــع میباشــد .مرحلــه چهــارم :سیاســتهای اســتخراج شــده بــا کمــک نــرم افــزار  SPSS16و
میانگیــن توافــق نخبــگان اعتبــار ســنجی شــدند و بــا روش  HAPو بــا نــرم افــزار  AHP-SOLVERاولویتبنــدی
شــدند.
نتایــج نشــان داد :پیشــرانهای حمایــت از ســالمندان شــامل ؛ «وضعیــت فرهنگــی -اجتماعــی» و «منابــع در اختیــار»
اســت .کــه دو ســناریو حــدی از آنهــا اســتخراج شــده کــه بهتریــن و بدتریــن ســناریو ممکــن حمایــت از ســالمندان
اســت .راهبردهــا بــرای حمایــت از ســالمندان بعــد از اعتبــار ســنجی آنهــا ،در ده زمینــه مطــرح شــد .بــرای داشــتن
حمایــت پایــدار و مســتمر از ســالمندان در جامعــه ،نیازمنــد اســتفاده از ظرفیتهــای فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی
هســتیم.
واژگانکلیدی :حمایت از سالمندان ،بهترین سناریو ،بدترین سناریو ،سیاستگذاری

 -1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
 -2استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی(نویسنده مسئول)
 -3استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -4این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان «نظام راهبردهای حمایت خانواده محور از سالمندان» میباشد.
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-1مقدمه
طــی نیــم قــرن اخیــر؛ کاهــش بــاروری ،کاهــش رشــد جمعیــت ،بهبــود امکانــات بهداشــتی ،توســعه
اقتصــادی -اجتماعــی و افزایــش امیــد زندگــی منجــر بــه بــاال رفتــن متوســط ســن جوامــع شــده اســت.
تــا ســال  2050بیــش از  16درصــد از جمعیــت جهــان ســالمند خواهنــد بــود (گورونــگ و گیمیــر،1
 .)5 : 2014جمعیــت ایــران نیــز در حــال حاضــر در مرحلــه انتقــال ســاختار ســنی از میانســالی بــه
ســالخوردگی اســت؛ بــه طوریکــه تــا ســال  1429حــدود  33درصــد جمعیــت کشــور را افــراد بــاالی
 60ســال تشــکیل خواهنــد داد( .محمــودی .)172 :1395 ،تــا ســال  1424رشــد ســالمندان ایــران از
میانگیــن جهانــی ســبقت میگیــرد و  5ســال بعــد از آن از رشــد ســالمندی آســیا هــم بیشــتر خواهــد
شــد (راشــدی ،رضائــی ،غریــب ،نبــوی.)351 :1392 ،
تهــران نیــز بــه عنــوان مرکــز سیاســی ،اقتصــادی و اداری کشــور طــی چنــد دهــه اخیــر بــه ســرعت
رشــد کــرده و درصــد باالیــی از جمعیــت مهاجــر و متنــوع کشــور را در خــود جــای داده اســت .ایــن
مهاجرتهــا ،رشــد جمعیــت و بــه تبــع آن رشــد جمعیــت ســالمندان ،منجــر بــه آن خواهــد شــد
کــه نهادهــای حمایتــی؛ ســنتی و دولتــی نتواننــد خــود را بــا شــرایط جدیــد ســازگار کننــد .حتــی
شــبکههای حمایتــی خانوادگــی نیــز بــه علــت مهاجــرت زیــاد خانوادههــا و گســتردگی شــهر تهــران،
نمیتواننــد از ســالمندان حمایــت کافــی داشــته باشــند .از طــرف دیگــر؛ ســالخوردگی جمعیــت ایــن
شــهر ســریعتر از نقــاط دیگــر کشــور میباشــد .بــر ایــن اســاس  13.3درصــد جمعیــت ســالمند کشــور
در ایــن شــهر ســاکن هســتند ،ایــن در حالــی اســت کــه  60درصــد ایــن ســالمندان بــه تنهایــی زندگــی
میکننــد .در کنــار ایــن مســئله؛ تعــداد جمعیــت ســالمندان تهــران در ســال  1395یــک میلیــون
 385هــزار نفــر بــوده اســت( .ســراج.)1396 ،
بــا توجــه بــه شــرایط بــاال؛ از یــک طــرف تغییــرات ســریع جمعیــت تهــران ،از طــرف دیگــر عــدم
شــکلگیری نظامهــای حمایتــی از ســالمندان ،اجــرای سیاســتهایی بــرای کمــک بــه ســالمندان
در حوزههــای مختلــف الزم بــه نظــر میرســد ،تــا امــکان زندگــی ســالمندان بــه صــورت مســتقل در
خانــه خــود فراهــم شــود .پژوهشهــای زیــادی نشــان از تمایــل ســالمندان بــه زندگــی بــا خانــواده
مخصوصــا فرزندانشــان میدهــد و ترجیــح میدهنــد کــه در خانــه خــود ســالهای پایانــی زندگــی
1- Gurung & Ghimir
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را ســپری کننــد (ســونیتا و ســودنا .)7 :2014 ،1اقامــت ســالمندان در مراکــز شــبانه روزی ،باعــث جــدا
شــدن وی از خانــواده و اجتمــاع شــده و منجــر بــه آســیب جــدی روحــی و روانــی میشــود .طــرد
کــردن ســالمند میتوانــد بــه احســاس ناامنــی ،اضطــراب ،ایجــاد حــس حقــارت و تنهایــی ســالمند
شــود .مطالعــات متعــدد از ســامت و طــول عمــر بیشــتر ســالمندانی حکایــت دارد کــه توســط خانــواده
نگهــداری میشــوند (بــاکری  ،67 :2017 2ســاالروند.)58 :1387 ،
فشــارهای مختلــف اقتصــادی کــه بــر نهــاد خانــواده در ایــران وارد میشــود ،پشــتیبانی خانوادههــا از
ســالمندان را سســت خواهــد کــرد .بنابرایــن بایــد سیاس ـتهای حمایــت از ســالمندان خانوادهمحــور،
تقویــت گــردد .در کشــورهای در حــال توســعه ماننــد ایــران درآمدزایــی دولتــی بســیار ضعیــف اســت
و بخشهــای عمومــی حمایــت کننــده از ســالمندان رشــد نکردهانــد .در کنــار ایــن دو عامــل ،فقــر
گســترده و نابرابریهــای عظیــم موجــود در ایــن کشــورها شــبکههای حمایــت از ســالمندان را دچــار
چالــش کــرده و دیــر یــا زود برنامههــای حمایــت محلــه محــور و خانــواده محــور از ســالمندان بایــد
در اولویــت سیاسـتهای ایــن کشــورها باشــد .بایــد دقــت نمــود کــه اشــتغال زنــان روز بــه روز بیشــتر
میشــود ،زندگــی زناشــویی دچــار اختــال بیشــتری شــده ،لــذا حمایــت ســالمندان توســط خانوادههــا
دچــار مشــکل شــده اســت( .پاالنــی)8 :2009 ،3
لــذا مــا نیــاز بــه سیاسـتهای خانــواده محــور در زمینــه حمایــت از ســالمندان داریــم ،بــه طــوری کــه
ســالمند بتوانــد مســتقل و بــا فراغبــال حتــی بــدون حضــور خانوادههــا در محلــه و خانــه خــودش
زندگــی کنــد؛ از طــرف دیگــر بایــد فضــای شــهری و امنیــت شــهر و محلــه و حتــی خانــه طــوری
باشــد کــه از ایزولــه شــدن ،تنهایــی و عــدم تحــرک ســالمند جلوگیــری کنــد ،چــرا کــه خانوادههــا
بــه تنهایــی امــکان پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا را ندارنــد .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و وجــود
تغییراتــی کــه پدیــده ســالمندی بــر روی ســالمندان ،خانوادههــا و حتــی جامعــه دارد ،توجــه ویــژه
بــه ایــن پدیــده ،الزم بــه نظــر میرســد .هرچنــد مطالعــات زیــادی در مــورد ســالمندی و مســائل
مربــوط بــه آن در ایــران انجــام گرفتــه ،ولــی کمتــر تحقیقــی میتــوان دیــد کــه بــه طراحــی و یــا
اســتخراج پیشــنهادات راهبــردی خانوادهمحــور و جامعهمحــور حمایــت از ســالمندان پرداختــه باشــد
کــه خانــواده را در کانــون بحــث قــرار دهــد .لــذا در ایــن تحقیــق دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم
کــه؛ سیاس ـتهای مناســب جهــت تقویــت حمایــت خانوادهمحــور ،از ســالمندان تهرانــی در بهتریــن

1- Sunita& Sudna
2- Bakry
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و بدتریــن ســناریو چیســت؟

-2چارچوب مفهومی تحقیق:
بــا گذشــت نیــم قــرن ،بــه تدریــج تغییــرات جدیــدی در زمینــه حمایــت از ســالمندان بوجــود آمــده
اســت؛ یــک رویکــرد جدیــد توجــه بــه فعالســازی منابــع خانوادگــی و توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و
فرهنگــی در مراقبــت ســالمندان اســت( .هــال ســت .)47-11 : 2017 ،1ایــن حمایــت منبعــث از دو
نیــروی اصلــی اســت :الــف -وضعیــت فرهنگــی -اجتماعــی ب -منابــع در اختیــار جامعــه ،خانــواده و
فــرد.
الــف  -وضعیــت فرهنگــی -اجتماعــی :بــر اســاس نظریــه لیــن و نظریــه ســاختی -کارکــردی؛ مــدرن
شــدن ،شهرنشــینی ،صنعتــی شــدن و گــذار جمعیتــی ،تغییــرات عمیقــی بــر نگرشهــا و ایدههــا در
ســطح خــرد و کالن (فــرد ،خانــواده و جامعــه) ایجــاد کــرده اســت .فردگرایــی ناشــی از تغییــرات در
درک نظــم ســاختاری و پویایــی خانــواده بســیار مهــم اســت وکارکردهــای خانــواده را دچــار دگردیســی
کــرده اســت .یکــی از ایــن تغییــرات ،حمایــت فــرد و خانــواده از ســالمند اســت .در جامعــه و بالطبــع
خانــواده ،حمایــت از ســالمند متاثــر از نگــرش مثبــت بــه ســالمند ،معنویــت ،اعتقــاد مذهبــی و میــزان
گرایــش بــه ارزشهــای جمعگرایانــه اســت .بــر ایــن اســاس جامعــه و مراقبــان بــا نگــرش مثبــت
بــه مراقبــت ،گرایــش بیشــتری بــه حمایــت از ســالمند دارنــد .هــر چقــدر ارزشهــای جامعــه نــگاه
مثبتــی بــه ســالمند داشــته باشــد ،ســالمند بیشــتر از جانــب خانوادههــا پذیــرش میشــود ،خانــواده و
مراقــب صراحــت بیشــتری در پذیــرش ســالمند دارنــد .ایــن ارزشهــا در زمــان جامعهپذیــری فــرد در
وی نهادینــه میشــود و از جامعــه متاثــر اســت (محمــدی )49 :1395 ،و (لیــن .)50-49 :2008 ،در
واقــع نظریــات ایــن بخــش ،حمایــت خانوادههــا از ســالمندان را ناشــی از ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه
و خانــواده میداننــد کــه در صــورت گســترش ارزشهــای جمعگرایانــه ،حمایتهــای اجتماعــی از
ســالمندان تقویــت میشــود.
ب -منابــع در اختیــار :منظــور منابعــی اســت کــه خانــواده در اختیــار دارد تــا از ســالمند خــود مراقبــت
و حمایــت کنــد؛ بــر اســاس نظریــه لیــن ،نظریــه حائــل ،برتینــی ،نظریــه شــبکه؛ طیــف متنوعــی از
منابــع را شــامل میشــود؛ پشــتیبانی اعضــای خانــواده و دوســتان از مراقــب و حمایتهــای حرف ـهای
از ســالمند و مراقــب تاثیــر زیــادی بــر ایــن مراقبــت دارد .همچنیــن شــرایط خانوادههــا و مراقــب
1- Holst
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هــم بــر روی ایــن حمایــت تاثیــر دارد .وضعیــت مالــی ســالمند و مراقــب ،اشــتغال زنــان و تحــوالت
جمعیتــی ماننــد تعــداد کــم فرزنــدان ،تاخیــر در بچـهدار شــدن و افزایــش امیــد زندگــی در تضعیــف و
تقویــت ایــن پدیــده موثــر اســت .در کنــار ایــن شــرایط شــبکههای اجتماعــی ســالمند و مراقــب نیــز
تاثیرگــذار میباشــد؛ تعامــات بیــن افــراد منجــر بــه روابــط ناهمگــن و ســطوح مختلــف پشــتیبانی
میشــود .گروههــای غیــر رســمی (همســر ،فرزنــد ،بســتگان و دوســتان) در اکثــر زمینههــای مــورد
نیــاز ســالمند و مراقــب در جهــت تامیــن مراقبــت و حمایــت از ســالمند تاثیرگــذار هســتند (لیــن،
( ،)65-60 :2008قبــادی( ،)29 :1389 ،برتینــی ،)4 :2011،چــو ( .)14 :2007آنچــه مســلم اســت هــر
چقــدر ســالمندان و مراقبــان از منابــع مــادی بیشــتر ،حمایتهــای دیگــر افــراد ،شــبکههای اجتماعــی
قــوی بیشــتری برخــوردار باشــند ،بــه همــان نســبت حمایــت خانوادگــی از ســالمند بیشــتر اســت.
تغییــر رویکــردی کــه از آن تحــت عنــوان «پیــری در محــل» یــاد میشــود ،ســعی در بــه کارگیــری
سیســتمهای رســمی و خانوادگــی در کنــار هــم دارد .ایــن رویکــرد خانــه را عــاوه بــر داشــتن بعــد
فیزیکــی ،دارای بعــد اجتماعــی و هویتــی میدانــد .بنابرایــن ســعی دارد کــه تــا آنجــا کــه ممکــن
اســت ،ســالمند در خانــه ســالهای پایانــی زندگــی خــود را بگذرانــد .ایــن رویکــرد طیــف متنوعــی از
خدمــات را بــرای بهبــود شــرایط زندگــی ســالمند و مراقبــان و اعضــای خانــواده پیشــنهاد میدهــد کــه
شــامل طیفــی از خدمــات؛ از طراحــی محیــط زندگــی تــا فعالســازی زندگــی مســتقل و مشــارکت
اجتماعــی افــراد میباشــد و تاکیــد دارد ســالمند تــا حــد ممکــن بــه ســرای ســالمندان فرســتاده
نشــود .بنابرایــن خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان ،صــرف نظــر از ســن ،درآمــد یــا ســطح توانایــی ،در
محــل بــه ســالمند داده میشــود و بــا تغییــر شــرایط ســالمند ،تغییــر میکنــد( .تــروپ 2015 ،1ص
 .)2ســالمند بایــد بتواننــد از حقــوق مشــابه دیگــر افــراد جامعــه برخــوردار باشــد ،ایــن حــق را داراســت
کــه مســتقل باشــد ،بــرای آینــده و شــرایط خــودش تصمیــم بگیــرد ،در تصمیمگیــری در مــورد
مراقبــت خــود شــریک باشــد ،بــا ســازمانهای ارائــه دهنــده مراقبــت در ارتبــاط باشــد( .اســپینال،2
 .)575-577 :2016فــرد مســن در محــل زندگــی خــود و فرهنــگ و خانــواده خــود ســالهای پایانــی
زندگــی را بــا امنیــت و خیــال راحــت ســپری کنــد .تفکــر شــکلدهنده ایــن نــوع سیاســت ایــن
میباشــد کــه خانــه عــاوه بــر بعــد فیزیکــی دارای بعــد اجتماعــی هــم میباشــد .ایــن سیاســتها
شــامل خدمــات متنوعــی اســت کــه نیازهــای ســالمند در محــل را تامیــن کنــد؛ از مهندســی و طراحــی
1- Throp
2- Aspinal
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خانههــا تــا کمــک بــه زندگــی مســتقل ســالمند ،همــراه بــا مشــارکت اجتماعــی ســالمند .خدمــات
مبتنــی بــر خانــه ماننــد؛ خدمــات و فـنآوری ارتباطــی( ،)ICTپزشــکی تلــه مدیــا ،بخشــی از آنهاســت
(لوکوویــچ .)27-22 :2014 ،1ایــن خدمــات در بخــش حمایــت از ســالمندان شــامل؛ اســتفاده از نیــروی
کار خانــواده در جهــت حمایــت و مراقبــت از ســالمندان ،حمــل و نقــل و برنامهریــزی محیطــی اســت.
(تــروپ  ،2015ص  .)205در ایــن نــگاه ،برنامههایــی نیــز بــرای حمایــت از مراقبــان در نظــر گرفتنــد،
ماننــد :برنامههــای مشــاورهای و آمــوزش عاطفــی ،مراقبتهــای کوتــاه مــدت از ســالمند در نبــود
مراقــب( .جانــی .)20: ،2012 2
در مجمــوع؛ راهبردهــا مجموعــهای از رهنمودهاســت کــه در رســیدن از وضــع موجــود بــه وضــع
مطلــوب بــه مــا کمــک میکننــد .راهبردهایــی کــه ســالمندان و خانوادههــا را ترغیــب بــه زندگــی در
کنــار هــم و حمایــت از یکدیگــر میکنــد و منجــر بــه همبســتگی نســلی میشــود .از طــرف دیگــر بــا
ترویــج مراقبــت فعــال و اســتقالل ســالمند ،مراقــب باعــث میشــود ســالمند در مراقبــت خــود فعــال
و صاحــب نظــر باشــد و بتوانــد اســتقالل خــود را حفــظ کنــد .همچنیــن مراقــب بتوانــد بــا فراغــت از
ســالمند در انتخــاب نــوع زندگــی و اســتفاده از وقــت خــود اســتقالل داشــته باشــد .در واقــع بــا ایــن کار
الگــوی «مراقــب جایگزیــن» و «مراقــب بــه عنــوان مددجــو» کــه در آن مراقــب دارای نیازهــای خــاص
میباشــد ،تقویــت میشــود ،تاثیــر منفــی بــار مراقبتــی بــر ســامت مراقــب کمتــر میشــود ،والدینــی
کــه همزمــان کار مراقبــت از ســالمند و فرزنــد را دارنــد -نســل ســاندویچی -حمایــت میشــوند .ایــن
کار میتوانــد از طریــق بــه کارگیــری منابــع مراقبــت ممکــن شــود و از طریــق طیــف متنوعــی از
خدمــات تقویــت شــود ،کــه در نهایــت بــه ســوال اصلــی تحقیــق پاســخ میدهــد .مفاهیــم حســاس
ایــن پژوهــش شــامل؛ مراقبــت فعــال ،نســل ســاندویچی ،بــار مراقبتــی ،الگــوی مراقــب بــه عنــوان
مددجــو همزمــان ،الگــوی مراقــب جایگزیــن و همبســتگی نســلی میباشــد.
-3روش شناسی:
بــرای ارائــه راهبردهــا و سیاسـتها ،جهــت بــاال بــردن حمایــت از مراقبــان ســالمندان در شــهر تهــران
مراحــل زیــر صــورت گرفــت .خروجــی هــر مرحلــه مقدمــه ورود بــه مرحلــه بعــدی میباشــد؛ ابتــدا
دو پیشــران اصلــی موثــر بــر حمایــت خانوادههــا از ســالمندان از نظریــات اســتخراج گردید(وضعیــت
1- lecovich

2- Jany
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فرهنگــی -اجتماعــی و وضعیــت منابــع در اختیــار) ،ســپس عوامــل کلیــدی تشــکیل دهنــده ایــن
پیشــرانها (16عامــل کلیــدی) کــه بــر حمایــت خانوادگــی از ســالمند موثــر هســتند ،از طریــق
مطالعــات گذشــته و مصاحبــه بــا نخبــگان اســتخراج گردیــد ،بــرای هــر پیشــران دو حالــت (منفــی و
مثبــت) متصــور اســت .بــا تقاطــع دو پیشــران ،چهــار ســناریو بــرای افــق  1430ترســیم شــد .ســپس
بــرای اســتخراج راهبردهــای مناســب هــر ســناریو ،جهــت حمایــت از مراقبــان غیــر رســمی ســالمندان
خانوادهمحــور ،مصاحبــه بــا متخصصــان صــورت پذیرفــت .در نهایــت راهبردهــا بــا کمــک نخبــگان
اعتبارســنجی و اولویتبنــدی شــدند .مراحــل انجــام کار در تصویــر زیــر آمــده اســت:

مرحلــه اول :شناســایی پیشــرانها و تعییــن وضعیــت پیشــرانها :پیشــرانها مجموعــه یــا خوش ـهای
از یــک یــا چنــد مولفــه یــا رونــد مرتبــط میباشــد کــه بــه آینــده شــکل میدهنــد .در حقیقــت
پیشــرانها عوامــل ایجــاد تغییــر در یــک موضــوع هســتند (کشــاورز تــرک .)191 :1394،پیشــرانها
بــا کمــک نظریــات حمایــت (نظریــه شــبکههای اجتماعــی ،نظریــه نســل ســاندویچی ،نظریــه ســاختی
کارکــردی حمایــت ،و نظریــه لیــن -نظریــه منابــع و نظریــه ارزشهــا میباشــد) و مصاحبــه بــانخبــگان حــوزه ســالمندی ،اســتخراج گردیدنــد.

مرحلــه دوم :ســناریو نویســی :دو پیشــران اصلــی «وضعیــت فرهنگــی -اجتماعــی» و «منابــع در
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اختیــار» کــه از  15پیشــران تشــکیل شــدهاند ،در مرحلــه قبلــی اســتخراج گردیــد و جهــت رســیدن
بــه ســناریوها بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب در هــر یــک از ابعــاد بــه تدویــن ســناریو

پرداختــه شــد .طبیعت ـاً نمیتــوان گفــت کــه تمامــی مــوارد -هــم وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب -بــه
طــور همزمــان اتفــاق بیفتــد ،ولــی حــدوث ایــن حــاالت منطقــا محتمــل اســت .لــذا بــرای تدویــن
ســناریوها ،دو نقطــه متقابــل یــا دو حــد نهایــی را در نظــر گرفتهایــم .در واقــع بــه طــور کلــی فضــای
هــر ســناریو شــامل بــی نهایــت نقطــه اســت کــه هریــک از نقــاط ممکــن اســت در حکــم موقعیــت
یــک ســناریو باشــد .در نظــر گرفتــن حــد نهایــی ایــن ســناریوها بــه تولیــد ســناریوهای حــدی منجــر
میشــوند کــه تصمیمگیــران را بــر تصمیــم درســت تــر در زمینــه حمایتهــای خانوادگــی از
ســالمندان آمادهتــر میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه دو پیشــران داشــتیم و هــر کــدام دو حــد نهایــی
مطلــوب و نامطلــوب داشــتند ،از تقاطــع آنهــا چهــار ســناریو اســتخراج گردیــد کــه در ایــن تحقیــق
مطلوبتریــن و بدتریــن ســناریو حمایــت از ســالمندان تهــران مــورد بررســی قــرار گرفــت.

مرحلــه ســوم :ارائــه راهبردهــای نهایــی حمایــت خانوادهمحــور از ســالمندان در شــهر تهــران :بــرای
ارائــه راهبردهــا مصاحبــه بــا ذینفعــان و متخصصــان انجــام گرفــت .الــف -مصاحبــه بــا متخصصــان و
ذینفعــان :جامعــه آمــاري ایــن بخــش ،شــامل الــف -متخصصــان حــوزه ســالمندی (شــامل :اســاتید
و دانشــجویان دکتــری رشــتههای مــددکاری اجتماعــی و ســالمند شناســی ،رفــاه اجتماعــی دانشــگاه
بهزیســتی و تــوان بخشــی و دانشــکده علــوم اجتماعــی عالمــه طباطبائــی ،اعضــای انجمــن پویــش
همدلــی ســالمند ،کارشناســان بخــش اداره ســالمندان وزارت بهداشــت) کــه  20نفــر بودنــد .ب -جامعــه
آمــاري بخــش ذینفعــان شــامل 31 :نفــر بودنــد کــه 15نفــر مراقبــان ســالمندان و  16نفــر ســالمند
(کــه  8نفــر ســاکن در ســرای ســالمندان و  8نفــر ســاکن در جامعــه) بودنــد .مشــاهد ه اکتشــافی
انجــام شــد و کســانی کــه بیشــترین امــکان دادهیابــی و دســترسپذیری بــرای پژوهشــگر را داشــتند،
شناســایی شــدند .پــس از تعییــن افــراد واجــد شــرایط مصاحبــه ،برنام ـ ه حضــور در میــدان تدویــن
گردیــد .روش نمونــه گیــری  -در بخــش مصاحبــه  -هدفمنــد و گلولــه برفــی اســتفاده شــد .بــرای
تحلیــل مصاحبههــا از تکنیــک تحلیــل موضوعــی یــا تماتیــک و از شــیوه «شــیوه اســتربرگ» کــه
شــامل  ۵مرحلــه اســت ،اســتفاده شــد :مدیریــت دادههــا ،درگیــری  1بــا دادههــا ،ترســیم دادههــا،
توســعه تحلیــل ،ســنخ شناســی.

مرحلــه چهــارم :اعتبارســنجی و رتبهبنــدی راهبردهــای حمایــت از ســالمندان :راهبردهــا و

1- Emerson
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سیاســتهایی کــه در بخــش مصاحبههــا بدســت آمــد ،در قالــب دو پرسشــنامه بــرای متخصصــان -
کــه در مرحلــه مصاحبــه هــم بــودن  -ارســال گردیــد پرسشــنامه اول تناســب راهبردهــا بــا ســناریوها
(دو ســناریو ایــدهال و نامطلــوب) را میســنجید و پرسشــنامه AHPایــن راهبردهــا را رتبــه بنــدی
میکــرد 14 .نفــر بــه پرشســنامه ارزیابــی راهبردهــا و سیاســتها و 12نفــر بــه پرسشــنامه AHP

پاســخ دادنــد .پــس از جمــع آوری پرسشــنامههای برگشــتی ،دادههــا وارد نــرم افــزار spss16شــد .بــا
در نظــر گرفتــن میانگیــن نمــرات هــر راهبــرد ،اهمیــت آن راهبــرد در هــر ســناریو مشــخص گردیــد.
پرسشــنامه دوم کــه بــرای متخصصــان ارســال شــد ،پرسشــنامه AHPبــود ،در ایــن پرسشــنامه کــه
مســتخرج از ابعــاد اصلــی حمایــت از ســالمندان بــود ،حوزههــای مختلــف و شــاخصهای هــر حــوزه
نیــز بــه صــورت زوجــی توســط متخصصــان رتبه بنــدی شــد .دادههــا وارد نــرم افــزار AHP-SOLVER

شــد و تعییــن اولویــت و نیــز ضریــب اهمیــت شــاخصها مشــخص گردیــد.
-3یافتههای تحقیق:
جهــت بدســت آوردن ســناریوهای احتمالــی ،پیشــرانهای موثــر بــر حمایــت خانوادههــا از ســالمندان
شناســائی شــد .پیشــرانها از نظریــات حمایــت (نظریــه شــبکههای اجتماعــی ،نظریــه نســل ســاندویچی،
نظریــه ســاختی -کارکــردی حمایــت ،و نظریــه لیــن -نظریــه منابــع و نظریــه ارزشهــا میباشــد) و
مصاحبــه بــا نخبــگان اســتخراج گردیدنــد .ســپس دو ســناریو حــدی حمایــت خانوادههــای تهرانــی
در افــق  1430در نظــر گرفتــه شــد .در مرحلــه بعــد بــه وســیله مصاحبــه بــا نخبــگان و ذینفعــان
(ســالمندان ،مراقبــان و خانوادههــای ســالمندان) و بــا در نظــر گرفتــن دو ســناریو (ایدهالتریــن و
بدتریــن ســناریو از بیــن  4ســناریو) راهبردهــا و سیاسـتهای حمایــت از ســالمندان اســتخراج گردیــد
و در پایــان ایــن راهبردهــا ،توســط پانــل نخبــگان حــوزه ســالمندی – کــه قبــا در مصاحبــه شــرکت
داشــتند -اعتبارســنجی و رتبــه بنــدی شــد.
پیشرانهای اصلی موثر بر حمایت خانوادهمحور از سالمندان:
لف -پیشران (نیروی) شماره یک :وضعیت فرهنگی ،اجتماعی:
منظــور ارزشهــا ،هنجارهــا و ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی میباشــند ،در آینــده ممکــن اســت
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تغییــر پیــدا کنــد ،حمایــت از ســالمندان را متاثــر کنــد .و شــامل گســترهای از ارزشهــا و هنجارهــا
اســت :میــزان گســترش ارزشهــای ســنتی ،گســترش زندگــی مســتقل ،پیوندهــای بیننســلی ،تقویــت
نقشهــای ســنتی خانوادگــی ،گســترش ارزشهــای فردگرایانه/جمعگرایانــه ،ســبک زندگــی ،گســترش
لذتگرائــی و تنآســائی ،گســترش مســئولیتپذیری ،تقــدم مالکهــای مادی/غیرمــادی وگســترش
نگرشهــای جدیــد.
ب -پیشران (نیروی) دوم :وضعیت منابع در اختیار:
وضعیــت منابــع در اختیــار ،مهمتریــن پیشــران در زمینــه حمایــت از ســالمندان میباشــد .منظــور
از «وضعیــت منابــع در اختیــار»؛ منابعــی میباشــد کــه یــک ســالمند در صورتــی کــه بــه صــورت
خانوادهمحــور مــورد حمایــت قــرار گیــرد ،بــه آن نیازمنــد اســت و طیــف متنوعــی از وضعیــت اقتصــادی
ســالمند و مراقــب تــا شــبکه اجتماعــی و دولتــی حمایتکننــده و حتــی میــزان گســترش ســازمانهای
مــردم نهــاد ،نفــوذ فنــاوری در زندگــی و ســامت جســمی ســالمند و مراقــب را شــامل میشــود .بــه
وســیله خروجــی ایــن بخــش ســناریوها ترســیم و فضاهــای آنهــا توضیــح داده میشــود.
تبیین سناریو:
هــدف ایــن پژوهــش از تعریــف ســناریوها ،دوری از انتخــاب یــک آینــده مرجــح و آرزوی تحقــق یــک
آینــده محتمــل اســت .هــدف آن اســت کــه تصمیمهــای اســتراتژیک و راهبردهــای مناســب بــرای
همــه آیندههــای ممکــن کــه بــه انــدازه کافــی خردمندانــه اســت ،ارائــه شــود .اگــر در تدویــن ســناریوها
تفکــر جــدی و منظــم صــورت گرفتــه شــده باشــد ،آنــگاه مهــم نیســت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .چــون
سیســتمهای حمایــت از ســالمندان میتواننــد در مقابــل هــر اتفاقــی آمــاده باشــند.
نظــر بــه عــدم قطعیــت در دو بعد«فرهنگــی -اجتماعــی» و «منابــع در اختیــار» و روندهــای متصــور در
دو حــد مطلــوب و نامطلــوب مــی تــوان دو ســناریو را تدویــن کــرد:
الف -فضای مطلوبترین سناریو:
جهــت حمایــت از ســالمندان ،شــهر تهــران از نظــر ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی دارای باالتریــن
مطلوبیــت میباشــد؛ ارزشهــای جمعگرایانــه رواج پیــدا کــرده اســت ،پیوندهــای میــان نســلی قــوی
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میباشــد ،خانوادههــا و جامعــه بــه ارزشهــای غیرمــادی گرایــش ویــژه دارنــد ،نســبت بــه ســالمندان
و افــراد جامعــه مســئولیتپذیری بــاالی وجــود دارد ،خانوادههــا بــه نقشهــای ســنتی خــود در
نگهــداری از ســالمندان گرایــش دارنــد ،خانــواده اهمیــت کانونــی بــرای فــرد و جامعــه دارد ،گرایــش بــه
مشــارکت و همدلــی بیــن اعضــای خانــواده زیــاد اســت ،ســبک زندگــی اســامی و جمعگرایانــه رواج
دارد ،بعــد خانــواده باالســت.
در ایــن ســناریو منابــع در اختیــار ،ســالمندان و خانوادههــا ،باالســت :وضعیــت اقتصــادی ســالمند و
خانــواده در افــق  1430مطلــوب اســت ،مســاحت و نــرخ مســکن در اختیــار خانوارهــای تهرانــی مطلــوب
اســت ،میــزان بیــکاری سرپرســتان و اعضــای خانــواده کاهــش یافتــه اســت ،وســایل و زیرســاختهای
حمــل و نقــل بهبــود یافتــه و دوســتدار ســالمند اســت .باســوادی جامعــه بیشــتر شــد ه اســت ،تعــداد
ســالمندان تهرانــی بــاالی دو میلیــون نفــر اســت ،ســالمندان کشــور  29میلیــون نفــر اســت ،ســالمندی
زنانــه شــده اســت (نســبت جنســی در ســالمندان تهــران 88اســت) ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی
بــرای ســالمندان مناسبســازی شــده اســت ،دولــت بودجههایــی را بــرای حمایــت از ســالمندان
در اختیــار قــرار میدهــد ،مهاجــرت جوانــان پاییــن اســت ،دولــت و بخــش خصوصــی در بخــش
فناوریهــای حمایتــی  -مراقبتــی از ســالمندان ســرمایهگذاری باالیــی دارد ،فنــاوری در زندگــی
ســالمندان رســوخ باالیــی دارد ،تعــداد زیــادی از ســالمندان درآمدهــای مســتقل و حقــوق بازنشســتگی
دارنــد ،ســازمانهای مــردم نهــاد حمایــت کننــده از ســالمندان زیــاد و تخصصــی شــدهاند.
ب -فضای بدترین سناریو:
طبــق ایــن ســناریو متغیرهــای کلیــدی در بدتریــن حالــت خــود جهــت حمایــت از ســالمندان
خانوادهمحــور اســت .شــهر تهــران از نظــر ویژگیهــای فرهنگی-اجتماعــی؛ ارزشهــای فردگرایانــه
گســترش یافتــه اســت ،زندگــی مســتقل ســالمندان و خانــواده گســترش یافتــه اســت ،ارزشهــای
لذتگرایانــه ،تنآســایی و عــدم مســئولیتپذیری ارزشهــای غالــب جامعــه تهــران هســتند،
خانوادههــا نقشهــای ســنتی خــود ماننــد حفاظــت و حمایــت از ســالمندان را انجــام نمیدهنــد .از
نظــر منابــع در اختیــار ســالمندان و خانــواده در افــق ۱۴۳۰؛ وضعیــت اقتصــادی و درآمــدی ســالمندان
در پایینتریــن حــد ممکــن اســت ،خدمــات بهداشــتی-درمانی و حمایتهــای دولتــی گســترش
نیافتــه اســت ،فناوریهــای حمایتــی در زندگــی ســالمند و خانوادههــا رســوخ کمــی دارد ،بخشهــای
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خصوصــی و ســازمانهای مــردم نهــاد در بخــش مراقبــت و حمایــت از ســالمند گســترش نیافتهانــد.
نتایج بخش مصاحبهها
در ایــن بخــش الگوهــای اســتخراج شــده از مصاحبههــا (بــا متخصصــان و ذینفعــان) ،بــر اســاس
موضوعــات مختلــف ســالمندی و هــر ســناریو توســط متخصصــان نمرهدهــی شــد؛ نمونــه آمــاری
ایــن تحقیــق در ایــن بخــش اعضــای پانــل نخبــگان بودنــد کــه انتخــاب آنهــا براســاس دانــش کافــی،
تخصــص و تجربــه مرتبــط بــا حــوزه ســالمندی بــود و بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند.
تعــداد افــرادی کــه بــه پرسشــنامه اول پاســخ دادند14نفــر و پرسشــنامه دوم 12نفــر بودنــد .در
پرسشــنامه اول محورهــا و شــاخصهای هــر موضــوع بــر اســاس هــر ســناریو ،نمــره بیــن یــک تــا نــه
توســط نخبــگان تخصیــص داده شــد ،هــر چقــدر نمــره یــک شــاخص در یــک ســناریو بیشــتر بــود،
نشــان از تناســب آن سیاســت در آن ســناریو داشــت و در پرسشــنامه دوم میــزان اولویــت هــر یــک از
ابعــاد و هــر یــک از شــاخصهای ابعــاد مشــخص گردیــد.
الــف :سیاس ـتهای ممکــن و موثــر در مطلوبتریــن و بدتریــن ســناریوها براســاس حوزههــای مختلــف
موثــر برحمایــت ســالمندان خانــواده محور:
بــرای تامیــن هزینههــای حمایــت خانوادگــی در دوره ســالمندی در مطلوبتریــن ســناریو :تامیــن از
طریــق مالیات(اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان و ).....بــا میانگیــن ( ،)7.5تغییــر قوانیــن
بیمــه کــه در آن ســهم مراقبتهــای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود بــا میانگیــن ( ،)7.3بــاال بــردن
ســن بازنشســتگی و اســتقالل بیمههــا بــا میانگیــن ( ،)7.3همچنیــن ترویــج بیمههــای مشــارکتی بــا
میانگیــن ( ،)7.3اســتفاده از تــوان خیریــن و ایجــاد صنــدوق ســامت ســالمندی بــا میانگیــن ( )7و
( )6.9از دیگــر راهکارهــای تامیــن هزینههــای دوره ســالمندی میباشــد .در بدتریــن ســناریو بــرای
تامیــن هزینههــای دوره ســالمندی :بیمههــای مشــارکتی بــا میانگیــن ( ،)7.9کــه در آن تخفیفهایــی
بــرای گروههــای خــاص در نظــر گرفتــه شــده ترویــج شــود ،اســتفاده از مالیــات بــا میانگیــن (،)5.6
کــه در آن بندهایــی بــه عنــوان مالیــات مراقبــت و درمــان در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن میتــوان
از انتقــال ثــروت بــا میانگیــن ( ،)5.4بــرای حمایــت از ســالمندانی کــه مســکن دارنــد ولــی حمایــت
نمیشــوند ،اســتفاده نمــود.
در بخش«تامیــن بهداشــت و درمــان حــوزه ســالمندی» ،در مطلوبتریــن ســناریو بــرای تامیــن ایــن
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نیــاز ارائــه خدمــات بیمــهای در اولویــت اول میباشــد بــا میانگیــن()8؛ کــه شــامل انــواع بیمههــای
تکمیلــی ،مراقبتــی و پایــه میباشــد .خدمــات پیشــگیری و غربالگــری بــا میانگیــن( ،)8خدمــات
تــوان بخشــی بــا میانگیــن( ،)7.3وجــود تیمهــای مراقبتــی و بخشهــای مخصــوص ســالمندان بــا
میانگیــن( ،)7.8اولویــت قائــل شــدن بــرای ســالمندان در گرفتــن خدمــات درمانــی و بهداشــتی و
تضمیــن مراقبتهــای اولیــه توســط دولــت در اولویتهــای بعــدی میباشــد .در بدتریــن ســناریو :بــه
علــت کمبــود منابــع خانوارهــا و دولــت در آینــده؛ برنامــه پیشــنهادی ترویــج بیمههــا بــا تخفیفــات
ویــژه بــه گروههــای آســیبپذیر بــا میانگیــن( )6.1و در اولویــت بــودن ســالمندان در دریافــت خدمــات
درمانــی و بهداشــتی میباشــد بــا میانگیــن( ،)8در ایــن ســناریو اســتفاده از آزمــون وســع و داشــتن
اطالعــات کامــل ســالمندان در هدفمنــد کــردن منابــع محــدود الزم اســت.
در بخش«تامیــن مســکن حــوزه ســالمندی» :در مطلوبتریــن ســناریو؛ در اختیــار گذاشــتن واحدهــای
ســالمند-مراقب بــا میانگیــن( )7.8کــه در آن مســکنهایی بــه ســالمند و مراقــب داده میشــود کــه
مالکیــت آن بــا ســالمند میباشــد و شــرط در اختیارگذاشــتن آن و اســتفاده مراقــب از مســکن،
نگهــداری مراقــب از ســالمند میباشــد .همچنیــن ســرمایهگذاری بلندمــدت بــا میانگیــن( )7.7کــه
در آن فــرد مبلغــی را ماهیانــه پرداخــت میکنــد کــه در ســالمندی مســکن مناســب دریافــت کنــد،
نیــز از روشهــای تهیــه مســکن میباشــد .در ایــن ســناریو مســکنهای اشــتراکی کــه در آن چندیــن
ســالمند بــه صــورت اشــتراکی در مســکن یکــی از ســالمندان یــا مســکن در اختیارگذاشــته شــده توســط
دولــت ،تاییــد نشــده اســت .از نظــر داشــتن ویژگیهــای مســکن در ایــن ســناریو میتــوان خانههــای
هوشــمند بــا میانگیــن( ،)8مناســب ســازی شــده بــرای ســالمندان بــا میانگیــن( ،)7.7بــا امنیــت بــاال
بــا میانگیــن( ،)7.1و مکانیابــی مناســب کــه در آن دسترســی بــه امکانــات مــورد نیــاز را تعبیــه دیــد.
در ایــن ســناریو بــه علــت امکانــات اقتصــادی بــاال و فعــال بــودن ســالمند ،میتــوان مســکن مناســبی
را بــرای ســالمندان تهیــه دیــد کــه بتواننــد زندگــی مســتقلی داشــته باشــند .در بدتریــن ســناریو :بــه
علــت پاییــن بــودن منابــع در اختیــار و فرهنــگ فردگرایانــه ،برنامههــای بخــش مســکن بســیار محــدود
خواهــد بــود؛ تامیــن مســکن اشــتراکی بــا میانگیــن( )7.8و تخفیفــات مســکن بــا میانگیــن( )5.7کــه
ســالمند بتوانــد راســاً بــه تامیــن مســکن خــودش بپــردازد .مکانیابیهــای دولــت در ایــن بخــش

بســیار حائــز اهمیــت اســت .الزم اســت مکانــی باشــد کــه ســالمند دسترســی مناســب و امنیــت مناســب
بــرای زندگــی داشــته باشــد .البتــه بــه علــت محــدود بــودن ســرمایههای دولــت ،داشــتن اطالعــات
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کامــل ســالمندی جهــت آزمــون وســع الزم اســت.
بخش«خدمــات بــه مراقبــان»؛ در مطلوبتریــن ســناریو خدمــات بیمــه یعنــی دادن تخفیــف بیمــه
و بیمــه کــردن مراقــب بــا میانگیــن ( )7.3و همچنیــن بســتههای حمایتــی بــرای شــاغالن و افــراد
درحــال تحصیــل بــا میانگیــن ( )7.5از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت .همچنیــن در ایــن ســناریو در
اختیــار دادن پشــتیبان و مراقــب ماننــد؛ پرســتاران ،مــددکاران حرفـهای و مشــاوران بــا میانگیــن ()5.6
کــه میتواننــد در وضعیتهــای بحرانــی بــه مراقــب در امــور مربــوط بــه ســالمند و حتــی امــور مربــوط
بــه مراقــب ،بــه وی کمــک کننــد از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .ایــن افــراد همچنیــن میتواننــد
فرجههــای مراقبتــی بــرای مراقــب بــا میانگیــن ( )7.6ارائــه نماینــد و مراقــب در زمانهایــی بــدون
دغدغــه مســائل ســالمند ،بــه امــور شــخصی خــود بپــردازد .در بدتریــن ســناریو؛ قــرار دادن بســتهها و
تخفیفــات حمایتــی ماننــد کاهــش ســاعات کاری مراقــب ،مرخصیهــای بیشــتر بــرای مراقــب و امــکان
دورکاری بــرای شــاغالن بــا میانگیــن ( )6.7همچنیــن در اولویــت بــودن شــاغالن و افــراد در حــال
تحصیــل در گرفتــن خدمــات بــا میانگیــن ( )6.5میتوانــد بــه کاهــش بــار مراقبتــی و ترغیــب بــه
مراقبــت شــود .همچنیــن در اختیــار قــرار دادن بــن غــذا و کوپــن خریــد هــم یکــی از راههــا میباشــد.
بخــش» اصــاح قوانیــن حــوزه ســالمندی»؛ در مطلوبتریــن ســناریو بــه ترتیــب الزم اســت ،قانــون
یکپارچــه ســازی مراقبــت و درمــان بــا میانگیــن( ،)8.3اصــاح قوانیــن بیمــه بــا میانگیــن( ،)8.2تصویــب
قوانیــن حمایــت از زندگــی روزمــره بــا میانگیــن( ،)8تصویــب قوانیــن جلوگیــری از ســالمندآزاری،
تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی صــورت پذیــرد .در بدتریــن ســناریو؛ نتایــج مشــابه
بهتریــن ســناریو اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی تاییــد
نشــده ،کــه علــت آن بــاال بــودن هزینههــای ایجــاد چنیــن مســکنهایی میباشــد .ایــن عــدم تاییــد
ناشــی از عــدم مطلوبیــت نمیباشــد ،بلکــه ناشــی از «عــدم وجــود منابــع در اختیــار» در ایــن ســناریو
میباشــد.
در بخــش» آموزشــی و فرهنگــی حــوزه ســالمندی»؛ در مطلوبتریــن و بدتریــن ســناریو سیاســتها
مشــابه هســتند؛ بــر ارزشهــای مثبــت ســالمندی بــا میانگیــن ( ،)7پیونــد بیــن نســلی بــا میانگیــن
( )7.9و نحــوه حفــظ اســتقالل ســالمند بــا وجــود فضــای مثبــت ایــن ســناریو تاکیــد شــود ،همچنیــن
نحــوه نگهــداری و برخــورد بــا ســالمندان بــا میانگیــن ( ،)7آموزشهــای پیــش بازنشســتگی بــا میانگیــن
( )6.1و آمــوزش مهارتهــای مــورد نیــاز ســالمندان ماننــد کنتــرل خشــم ،برخــورد بــا اطرافیــان بــا
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میانگیــن ( ،)5.2تاکیــد میشــود.
در بخش«تامیــن امنیــت حــوزه ســالمندی»؛ در مطلوبتریــن ســناریو ،دو بعــد امنیــت ،یعنــی امنیــت
در شــهر و محلــه بــا میانگیــن( )7.7و مکانیابــی مناســب مســکن ســالمند بــا میانگیــن( )4.5از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .در بدتریــن ســناریو :مکانیابــی محــل ســکونت ســالمندان بــا میانگیــن ()6.9
و آمــوزش بــا میانگیــن ( )6.8ممکــن و موثــر میباشــد.
در بخش«سیاســتهای حمایــت از ســازمانهای مــردم نهــاد حــوزه ســالمندی»؛ در مطلوبتریــن
ســناریو برنامــه کمکهــای دولــت بــه ایــن ســازمانها بــا میانگیــن( )7.2در اولویــت میباشــد ،کــه
میتوانــد ایــن ســازمانها را اثربخشتــر کنــد؛ الزم اســت دولــت امکانــات الزم را در اختیــار آنهــا
قــرار داده ،براســاس تخصــص آنهــا را بــه کارگیــری کنــد .در حوزههــای سیاســتگذاری ســالمندی
از مشــاوره آنهــا اســتفاده کنــد ،بــا میانگیــن( )7.1در اولویــت بعــدی میباشــد .در بدتریــن ســناریو
آمــوزش ســالمندان و مراقبــان در اولویــت اســت ،تســهیلگری اجتماعــی ،ایجــاد انجمنهایــی بــرای
افــراد دارای مســائل مشــابه و کمکهــای دولتــی بــه ایــن ســازمانها مــورد تاکیــد توســط متخصصــان
ایــن حــوزه میباشــد.
در بخش«شــهر دوســتدار ســالمند»؛ در مطلوبتریــن ســناریو ،مناســب ســازی فضــای شــهری و
حمــل و نقــل بــا ( )7.9میباشــد .در چنیــن شــهری پیــاده روهــای مناســب ســالمندان بایــد باشــد،
مســیر مخصــوص حرکــت ســالمندان و نابینایــان در آن مشــخص شــده اســت ،تخفیفهــای حمــل و
نقــل ،تفکیــک ســنی متــرو و اتوبوسهــا در نظرگرفتــه شــده اســت ،در چنیــن شــهری ســرای روزانــه
ســالمندان بــا امکانــات فعالیتهــای فکــری و بدنــی ،ســرگرمی ،خدمــات ســرپایی پزشــکی ،دادن وعــده
غذایــی گــرم بــرای ســالمند مهیــا میباشــد .در بدتریــن ســناریو ،میتــوان بــر بهبــود ســرای ســالمندان
تاکیــد نمــود .در شــهر تهــران بــا داشــتن  ۳۷۰کانــون فرهنگــی در  ۲۲منطقــه تهــران ،میتــوان ســرای
روزانــه ســالمندان را بــا حضــور تیمهــای مــددکاری ،مشــاوره و پرســتاری ایجــاد کــرد.
در بخش«کمــک ســالمندان بــه یکدیگــر» :در مطلوبتریــن ســناریو ،ســالمندان میتواننــد بــه بهبــود
ارتباطــات اجتماعــی ماننــد تشــکیل شــبکههای خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات ســالمندی
بــه یکدیگــر کمــک کننــد ،همچنیــن میتواننــد بــه بهبــود اقتصــادی دیگــر ســالمندان بــا کمــک
مهارتهــا و بــه کارگیــری آنهــا کمــک کننــد .در بدتریــن ســناریو ،مشــارکت دادن ســالمندان در امــور
اقتصــادی و غیــر اقتصــادی بــه طــوری کــه بــه ســامت آنهــا لطم ـهای وارد نکنــد ،ارائــه کمکهــای
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داوطلبانــه بــه یکدیگــر ماننــد آمــوزش مهارتهــا و مشــاوره بــه یکدیگــر ،کمــک در انجــام امــور
روزمــره (ماننــد تعمیــر وســایل خانــه و  )....بــه همدیگــر .همچنیــن ســالمندان میتواننــد بــا تشــکیل
شــبکههای خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات محلــی بــه بهبــود ارتباطــات اجتماعــی کمــک
کننــد و در زمــان نبــود مراقــب و دیگــر گروههــا ،پشــتیبانان و حمایتکننــدگان خوبــی بــرای هــم
باشــند.

ب -رتبه بندی حوزههای مختلف و سیاستهای هر زیر مجموعه:

در ایــن بخــش متخصصــان ،حوزههــای مختلــف و زیــر مجموعههــای هــر حــوزه  -از نظــر میــزان تاثیــر
بــر حمایــت از ســالمندان بــدون توجــه بــه فضــای هــر ســناریو -را باهــم مقایســه کردنــد .نتایج به شــرح
ذیــل میباشــد :در حــوزه تامیــن هزینههــای ســالمندی کــه مهمتریــن حــوزه در حمایــت از ســالمندان
خانوادهمحــور از نظــر متخصصــان میباشــد ،الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ بیمههــای بازنشســتگی
و دیــدن بنــدی در مالیاتهــا بــه عنــوان مالیــات مراقبــت اجتماعــی در افــق  1430در اولویــت باشــد.
در حــوزه بهداشــت و درمــان کــه دومیــن حــوزه از نظــر اهمیــت از دیــد متخصصــان میباشــد ،الزم
اســت راهبردهایــی ماننــد گســترش بیمههــای درمانــی و تکمیلــی دوره ســالمندی و برنامههــای
پیشــگیری در اولویــت باشــد .در حــوزه تامیــن مســکن ،الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ ســرمایهگذاری
بلندمــدت از طریــق ســرمایهگذاریهای شــخصی مبــادرت ورزیــد و فــرد در زمــان پیــری مســکن
مناســب ســالمندی دریافــت نمایــد .در حــوزه تشــویق مراقبــان بــه مراقبــت از ســالمندان ،راهبردهایــی
ماننــد؛ ارائــه خدمــات مالــی و کمــک مراقــب در اولویــت باشــد .در حــوزه قوانیــن ،جهــت حمایــت از
ســالمندان و مراقبــان الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ تغییــر قوانیــن بیمهها(درمانــی و بازنشســتگی) و
یکپارچگــی مراقبــت و درمــان در اولویــت باشــد .در حــوزه آمــوزش؛ تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و
حــذف کلیشـههای منفــی در مــورد ســالمندان ،اولویــت بیشــتری دارد .راهبردهــای امینــت ســالمندان
در محلــه  -شــهر و امنیــت اقتصــادی اولویــت بیشــتری دارد .در حــوزه ســازمانهای مــردم نهــاد،
آمــوزش دادن ســالمندان و خانوادههــا و بــه صــورت تخصصــی در حوزههــای مختلــف ایــن پدیــده
الزم اســت ،ورود کننــد .یکــی از نیازهــای ســالمندان بــرای حضــور در جامعــه وجــود شــهر دوســتدار
ســالمند میباشــد ،بــرای تحقــق چنیــن امــری راهبردهایــی ماننــد؛ مناســب ســازی فضــای شــهری و
حمــل و نقــل عمومــیبــرای ســالمندان و ایجــاد ســرای روزانــه ســالمندان از اولویــت برخــوردار اســت.
در نهایــت بــرای کمــک گرفتــن از توانایــی دیگــر ســالمندان در جهــت حمایــت از ســالمندان ،اســتفاده
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از فعالیتهــای داوطلبانــه دیگــر ســالمندان و کمــک بــه داشــتن ارتباطــات اجتماعــی ســالمندان هــم
اولویــت دارد.

 -4بحث و نتیجهگیری:
در نیــم قــرن اخیــر بــه علــت توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ،گســترش امکانــات بهداشــتی ،بســیاری
از جوامــع بــه ســمت ســالمندی حرکــت کردهانــد .آنچــه ایــن پدیــده را بــه مســئله اصلــی ایــن
جوامــع تبدیــل کــرده اســت حمایــت از رفــاه و امنیــت ایــن قشــر عظیــم میباشــد ،پیشبینیهــا و
برآوردهــای آمــاری جمعیــت خبــر از ســالمند شــدن بیشــتر جمعیــت جهــان میدهنــد .ایــران هــم
از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت؛ میانگیــن رشــد ســالمندی در ایــران و بــه طبــع آن تهــران تــا ســال
 ۱۴۲۴از میانگیــن رشــد جهانــی پیشــی خواهــد گرفــت .بنابرایــن الزم اســت بــه ایــن پدیــده توجــه
ویــژهای شــود تــا از غافلگیــری در آینــده در مــورد ایــن پدیــده جلوگیــری شــود .در ایــن تحقیــق بــه
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دنبــال ارائــه راهبردهــا و سیاس ـتهای بــرای بــاال بــردن حمایــت از ســالمندان در حوزههــای مختلــف
در افــق  ۱۴۳۰هســتیم.
حمایــت خانوادگــی از ســالمندان در آینــده ،ناشــی از دو عامــل اصلــی اســت؛ منابــع در اختیــار ،وضعیــت
فرهنگــی و اجتماعــی .ایــن دو عامــل میتواننــد بــه عنــوان پیشــرانهای اصلــی حمایــت خانوادههــای
تهرانــی از ســالمندان تاثیــرات مثبــت یــا منفــی بــر نــوع و میــزان حمایــت بگذارنــد .بنابرایــن زمانــی
کــه در جامعــهای فرهنــگ از خــود گذشــتگی ،مســئولیت پذیــری ،گرایــش بــه ارزشهــای ســنتی،
پیوندهــای بیــن نســلی قــوی ،گســترش ارزشهــای جمــع گرایانــه و غیــر مــادی ،بــاال بــودن درآمــد
خانــواده و ســالمند ،اشــتغال بــاال ،گســترش زیرســاختهای حمــل و نقــل عمومــی ،میــزان هزینــه کــرد
دولــت در بخــش ســالمندی ،خدمــات حمایتــی  -مراقبتــی بیشــتر باشــد ،انتظــار مــیرود حمایــت
خانوادههــا از ســالمند تقویــت شــود و خانــواده بــه عنــوان حامــی ســالمند در خانــواده و جامعــه عمــل
کــرده و نتایــج ایــن حمایتهــا در قالــب کاهــش هزینههــا و تقویــت ســرمایه اجتماعــی بــه جامعــه
برگشــت مینمایــد .لــذا کمــک میکنــد جامعــه در جهــت شــکوفایی و یکپارچگــی حرکــت کنــد.
امــا اگــر در جامعــه ارزشهــای ســنتی و پیونــد بیــن نســلی سســت شــود ،ارزشهــای فردگرایانــه و
الگــوی خانــواده هســتهای رواج پیــدا کنــد ،ارزشهایــی ماننــد لذتگرایــی و تنآســایی گســترش
یابــد ،مســئولیتپذیری افــراد جامعــه کاهــش یابــد ،وضعیــت اقتصــادی جامعــه ماننــد درآمــد ،ثــروت،
اشــتغال نــزول کنــد ،زیرســاختهای مناســب شــهری بــرای ســالمند موجــود نباشــد ،دولتهــا منابــع
هزینــهای کافــی بــرای حمایــت ســالمندان و اســتفاده از تکنولوژیهــا ،آمــوزش و بهداشــت فراهــم
نکننــد؛ انتظــار مــیرود خانوادههــا حمایــت از ســالمندان را وانهنــد و شــاهد حضــور ســالمندانی در
جامعــه باشــیم کــه از حمایــت خانوادگــی محــروم هســتند ،در چنیــن حالتــی ســرمایه اجتماعــی در
جامعــه کاهــش مییابــد و هزینههــای جامعــه بــرای حمایــت از ســالمندان افزایــش مییابــد.
آنچــه مســلم اســت ،نمیتــوان یــک آینــده مرجــح و قطعــی بــرای حمایــت خانوادههــای تهرانــی از
ســالمندان در افــق 1430در نظرگرفــت .بلکــه ترکیــب و میــزان تاثیرگــذاری هریــک از عوامــل مــی
توانــد در ایــن حمایــت تاثیرگــذار باشــد .لــذا بایــد تصمیمهــای اســتراتژیک و راهبردهــای مناســب
براســاس همــه آیتمهــای ممکــن درنظــر گرفتــه شــود .راهبردهــای مناســب بــرای دو ســناریو در
بخــش تجزیــه و تحلیــل پژوهــش عنــوان شــده اســت و از بیــان دوبــاره آنهــا صــرف نظــر میکنیــم.
براســاس ســناریوهای ممکــن حمایــت خانــواده از ســالمندان در تهــران بایــد بــرای تقویــت ایــن
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حمایتهــا راهبردهایــی مطــرح شــود کــه در قالــب شــرایط اقتصادی-فرهنگــی و اجتماعــی باشــد.
بــا در نظــر گرفتــن ضعفهــا -محدودیتهــا و نقــاط قوت-فرصتهــا الزم اســت راهبردهایــی در ۳
زمینــه مطــرح گــردد کــه بتوانــد حمایــت خانوادگــی را تقویــت کنــد و یــا حداقــل آن را حفــظ کنــد.
اولیــن زمینــه؛ حمایــت از مراقبــان میباشــد .بایــد خدماتــی بــه آنهــا ارائــه شــود کــه هــم حمایتهــای
آنهــا بتوانــد تــداوم یابــد و هــم از تبدیــل شــدن ایــن افــراد بــه وابســته آینــده جلوگیــری شــود.
راهبردهایــی ماننــد حمایتهــای مــادی ،حمایتهــای شــغلی ماننــد مرخصیهــای شــغلی و ارائــه
شــغلهایی بــا انعطافپذیــری ســاعتی ،حمایتهــای آموزشــی و حمایتهــای جایگزینــی مراقــب در
زمــان نبــود مراقــب اصلــی و حمایتهــای بیمــهای.
دومیــن زمینــه؛ حمایــت از ســالمندان میباشــد .میتوانــد حمایــت درمانــی  -بهداشــتی ،حمایتهــای
خدماتــی بــرای داشــتن زندگــی مســتقل ماننــد؛ ارائــه فناوریهــای مناســب ،آموزشهــای ســالمندی،
برنامههــای مســکن مناســب بــا تجهیــزات مناســب ســالمند ،ارائــه حمــل و نقلهــای مناســب جهــت
کمــک بــه حضــور ســالمند در جامعــه ،مناســب ســازی معابــر و ســاخت و ســازهای شــهری باشــد.
ســومین زمینــه؛ داشــتن برنامههایــی بــرای تامیــن هزینههــای ســالمندان و مراقبــان میباشــد .بــه
طــوری کــه ایــن درآمدهــا ،هزینههــای ایــن دوره را پوشــش دهــد و بتــوان بــه عنــوان منبــع پایــداری
روی آن برنامهریــزی صــورت داد.
در کنــار ایــن  ۳زمینــه اصلــی ،توجــه بــه تقویــت نقــش جامعــه و مخصوصــا ســازمانهای مــردم نهــاد
بــرای کمــک گرفتــن از پتانســیل ایــن منبــع بــرای حمایــت از ســالمندان و خانوادههــای آنهــا ،نبایــد
غافــل بــود .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ضعیــف بــودن نظــام آمــاری ،مــا نیازمنــد یــک سیســتم
یکپارچــه اطالعــات ســالمندان در کشــور میباشــیم ،کــه اطالعــات اصلــی ســالمندان و مراقبــان آنهــا
را در اختیــار برنامهریــزان و نهادهــای خدماتــی قــرار دهــد ،کــه بتواننــد دقیــق تــر ،هدفمندتــر و کــم
هزینــه تــر و ســریع تــر خدمــات موردنیــاز ســالمند و مراقــب را ارائــه نماینــد.
بنابــر آن چــه کــه در بــاال آمــده ،ســناریوهای مختلفــی از حمایــت خانوادگــی از ســالمندان تهــران
در افــق  1430وجــود دارد .لــذا بــر اســاس هــر کــدام ،ســناریوها ،راهبردهــا و سیاس ـتهایی مطــرح
گردیــد ،کــه در حوزههــای مختلــف ایــن راهبردهــا متفــاوت اســت؛
مطلوبتریــن ســناریو؛ بــه عنــوان ســناریو تهاجمــی شــناخته میشــود .وضعیــت خاتوادههــا و دولــت
از نظــر اقتصــادی و منابــع مناســب اســت .خانوادههــا امــکان بــرآوردن منابــع مــورد نیــاز ســالمندان و
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مراقبــان را دارنــد ،امــکان در اختیــار قــراردادن فناوریهــای مــورد نیــاز وجــود دارد و اکثــر ســالمندان
دارای درآمدهــای مســتقل هســتند .در خانوادههــا و جامعــه هــم ارزشهــای جمعگرایانــه رواج دارد
و خانوادههــا بــه نقشهــای ســنتی خــود توجــه ویــژه دارنــد و نســبت بــه آنهــا مســئولیتپذیر
هســتند .در ایــن ســناریو در واقــع نقــاط قــوت و فرصتهــا در حــد باالیــی میباشــد و نقــاط ضعــف و
تهدیدهــا درحــد پایینــی میباشــد .لــذا الزم اســت بــه بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت زندگــی ســالمند
و مراقــب توجــه داشــت .بــرای چنیــن کاری الزم اســت ،منابــع هزینههــای پایــدار اندیشــه شــود ،از
تــوان ســازمانهای تخصصــی و مــردم نهــاد ســود جســته شــود ،شــهرها و حمــل و نقــل دوســتدار
ســالمند شــود ،بــه فعالیتهــای فراغتــی ســالمند توجــه ویــژه شــود ،فناوریهــای مناســب گســترش
یابــد و نحــوه اســتفاده از آنهــا بــه ســالمندان و خانوادههــا آمــوزش داده شــود ،برنامههــای کمکــی
بــه مراقبــان در نظــر گرفتــه شــود ،امــکان زندگــی مســتقل بــرای ســالمند فراهــم شــود ،مراقبــان
شــاغل مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد ،پیوندهــای بیــن نســلی تقویــت شــود و احتــرام بــه ســالمندان
جــزء برنامههــای اصلــی کارهــای فرهنگــی و آموزشــی شــود و مراقبتهــای بهداشــتی از ســالمندان
تخصصــی شــود.
در ایــن ســناریو در افــق  ۱۴۳۰تهــران الزم اســت؛ جهــت پایــداری درآمدهــای مــورد نیــاز ســالمندی
مالیــات و بیمههــای دوره ســالمندی در اولویــت باشــد؛ اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان
و یــا گرفتــن مالیــات بــر ارث از امــاک بــا آســتانه کــف ارزش ،در بخــش بیمــه الزم اســت ،ســهم
مراقبتهــای اجتماعــی در بیمههــا گنجانــده شــود و درصــدی از درآمــد بــه آن تخصیــص یابــد .بــرای
گروههــای خاصــی کــه توانایــی الزم در پرداخــت بیمــه ندارنــد ،دولــت تخفیفهــای ویــژه ای درنظــر
بگیــرد.
بــرای تامیــن بهداشــت و درمــان در ایــن ســناریو؛ خدمــات بیمــه و پیشــگیری در اولویــت اســت.
خدمــات بیمـهای پایــه و تکمیلــی و مراقبتــی مشــارکتی و غیرمشــارکتی( دولــت پرداخــت کننــده افــراد
فقیــر اســت) گســترش یابــد .تمامــی افــراد تحــت پوشــش ایــن بیمههــا باشــند ،خدمــات پیشــگیری
و غربالگــری بــه صــورت دورهای بــرای تمامــی ســالمندان از یــک ســن خــاص در نظــر گرفتــه شــود،
وســایل مــورد نیــاز ســالمندان از قبیــل ســمعک ،ویلچــر ،تخــت خــواب مخصــوص و ...بــا تاییــد پزشــک
در اختیــار قــرار داده شــود ،تیمهــای مراقبتــی و بخشهــای مخصــوص ســالمندان در نظــر گرفتــه
شــود .در زمینــه مســکن الزم اســت بــه ســرمایهگذاری بلندمــدت بــا مشــارکت افــراد جامعــه قبــل
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از پیــری در اولویــت باشــد .مراقبــان بــدون مســکن بــه شــرط حمایــت از ســالمند ،مســکن مناســب
ســالمند در اختیــار قــرار داده شــود ،در واقــع مســکن بــه ســالمند تعلــق میگیــرد و مراقــب در قبــال
ارائــه خدمــات بــه ســالمند و زندگــی بــا ســالمند امــکان اســتفاده از مســکن را دارد ،کســانی کــه قصــد
تامیــن مســکن شــخصی یــا مناســب ســازی مســکن و یــا رهــن دارنــد؛ تخفیفــات ویــژه از قبیــل زمیــن
رایــگان و وام کــم بهــره و ....داده شــود .مشــاورههای رایــگان بــرای مناســب ســازی ایــن قبیــل خانههــا
داده شــود .خانههــا بــرای اســتقالل بیشــتر ســالمند ،هوشمندســازی شــود .خانههــا از قبیــل نــور،
رنــگ ،راههــای ورودی و ....استانداردســازی شــوند.
بــرای حمایــت از مراقبــان الزم اســت؛ خدمــات بیم ـهای بــه مراقبــان غیرشــاغل داده شــود .مراقبــان
شــاغل حمایتهایــی ماننــد مرخصــی ،کاهــش ســاعات کاری و امــکان دورکاری بــرای آنهــا فراهــم
شــود .گرفتــن کوپــن خریــد خدمــت ،دادن مشــاورههای تخصصــی بــه مراقبــان و فرجــه مراقبتــی
بــرای مراقبــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .مراقبــان در حــال تحصیــل بایــد در اولویــت گرفتــن
ایــن خدمــات باشــند .بــرای پیشــبرد ایــن راهبردهــا و سیاسـتها الزم اســت ،تغییراتــی در قوانیــن ایــن
حوزههــا صــورت پذیــرد؛ از جملــه مســکنهای ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی
باشــند کــه توســط شــهرداریها و نظــام مهندســی مــورد تاییــد قــرار گیــرد .قوانیــن بیمههــا تغییــرات
اساســی داشــته باشــد .مثــا :خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد ،افــرادی کــه قصــد بیمــه
شــدن دارنــد ،بتواننــد راحــت نــوع بیمههــا را انتخــاب کننــد و تبعیضهــای ســنی در ارائــه خدمــات
و اســتخدام حــذف شــود و قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزشهــای جمعگرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود،
برنامههــای فرهنگــی توســط رســانههای عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد .جامعــه
را بــا ویژگیهــای دوره ســالمندی آشــنا کننــد ،خیریــن را بــه طــرف حمایــت از ایــن گروههــا ســوق
دهنــد ،نحــوه برخــورد ســالمندان بــا گروههــای مختلــف و نحــوه برخــورد دیگــر گروههــا از جملــه
خانوادههــا بــا ســالمند آمــوزش داده شــود ،محتــوای درســی مــدارس و دانشــگاه ایــن ارزشهــا را
تقویــت کنــد ،دورههــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از تــوان ،انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه
ســالمند آمــوزش داده شــود و ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیــش از بازنشســتگی آمــاده کننــد .ایــن
دورههــا میتوانــد توســط دانشــگاهها طــی دورههــای ضمــن خدمــت و یــا توســط نهادهــای مــردم
نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
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نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند ،امکانــات و فضــا بــرای فعالیــت ایــن نهادهــا
فراهــم شــود و در سیاس ـتگذاریها بــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی بــه کار گرفتــه شــوند تــا بتواننــد
بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند.
جهــت داشــتن زندگــی مســتقل ســالمند؛ گســترش شــهر دوســتدار ســالمند در ایــن ســناریو ممکــن
اســت .لــذا الزم اســت فضاهــای شــهری از قبیــل خیابانهــا ،پیــاده روهــا و سیســتمهای حمــل و نقــل
بــرای ســالمندان مناســب ســازی شــود .الزم اســت تخفیفهــای ویــژهای جهــت حمــل و نقل ســالمندان
داده شــود کــه آنهــا بــه حضــور در اجتمــاع راغــب شــوند .ماننــد؛ تخفیــف بلیــط ،ســرویسهای
مخصــوص ســالمندان جهــت حضــور در مراکــز خریــد و مراکــز درمانــی ،بــاال بــردن خوانایــی محیطــی،
بــاال بــردن تنوعهــای کاربــری مخصوصــا در مناطــق حاشــیهای تهــران جهــت حضــور حداکثــری اقشــار
مختلــف ،ســاماندهی کوچههــای پرپیــچ و خــم جهــت باالبــردن امنیــت ســالمندان و ایجــاد ســرای
روزانــه ســالمندی در تمامــی مناطــق تهــران کــه ســالمند بــا ده دقیقــه پیــاده روی امــکان حضــور در
آنهــا را داشــته باشــد .مشــارکت دادن ســالمندان در تصمیمگیریهــای محلــی و امــکان ارتباطــات و
پشــتیبانی ســالمندان از همدیگــر ،بــه تشــکیل شــبکههای محلــی و حمایتــی بــه اســتقالل ســالمندان
کمــک خواهــد کــرد.
در بدتریــن ســناریو ،کــه تحــت عنــوان ســناریو تدافعــی از آن یــاد میشــود ،وضعیــت خانوادههــا
و دولــت از نظــر اقتصــادی و منابــع در اختیــار مناســب نیســت ،بیــکاری سرپرســتان خانوادههــا
باالســت ،ســالمندان اکثــرا هیچگونــه منبــع درآمــدی ثابتــی ندارنــد ،اکثریــت مســکن مناســبی ندارنــد،
زیرســاختهای حمــل و نقــل عمومــی گســترش پیــدا نکــرده اســت ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی
گســترش نیافتــه اســت ،میــزان رســوخ فنــاوری در زندگــی ســالمند و مراقــب پاییــن اســت ،از نظــر
فرهنگــی ارزشهــای فردگرایانــه حاکــم اســت ،گرایــش بــه زندگــی مســتقل از ســالمند باالســت ،عــدم
مســئولیت پذیــری خانوادههــا در قبــال ســالمندان گســترش روزافزونــی دارد و خانوادههــا نقشهــای
ســنتی در حمایــت از ســالمندان را بــه فراموشــی ســپردهاند .در چنیــن فضایــی الزم اســت کــه از
نقــاط قــوت و فرصتهــا در جهــت رفــع نقــاط ضعــف و تهدیدهــا اســتفاده کــرد ،کــه اینهــا در غالــب
سیاســتهایی بــرای حمایــت از ســالمندان و مراقبــان در حوزههــای مختلــف قابــل اســتفاده اســت.
در حــوزه تامیــن هزینههــا ،میتــوان از ترویــج بیمههــای مشــارکتی اســتفاده کــرد ،بــه طــوری کــه
تخفیــف در پرداخــت بــرای گروههــای خــاص و بــاال بــردن کــف ســن شــروع بیمــه میتــوان اســتفاده
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کــرد .بنــدی در بیمههــا تحــت عنــوان مراقبتهــای اجتماعــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود و ســن
بازنشســتگی را بایــد افزایــش داد .واژههایــی ماننــد درماندگــی بــه جــای بازنشســتگی اســتفاده کــرد،
افــراد را نبایــد مجبــور بــه بازنشســتگی کــرد ،بخشــی از مالیاتهــا بــه مالیــات مراقبتهــای اجتماعــی
اختصــاص یابــد ،افــرادی کــه توانمنــد هســتند بــا پرداخــت بخشــی از دارائیهــای خــود ماننــد خانــه
یــا حقــوق بازنشســتگی حمایتهــای دولــت را داشــته باشــند.
در بخــش بهداشــت و درمــان ترویــج بیمههــای مشــارکتی و غیرمشــارکتی (باتخفیــف ویــژه بــه
گروههــای خــاص) ،شــناور کــردن ســن بازنشســتگی کــه افــراد دیرتــر بازنشســت شــوند ،میتوانــد
هزینههــای ایــن دوره را پوشــش دهــد ،ترویــج عضویــت در بیمههــای درمانــی میتوانــد در بهداشــت
و درمــان هــم کمــک کننــده باشــد (از نــوع مشارکتی/غیرمشــارکتی) ،اولویــت قائــل شــدن بــرای
ســالمندان در گرفتــن خدمــات درمانــی و بهداشــتی از ســن خاصــی میتوانــد تــا حــدود زیــادی از
کارافتادگــی ســالمندان را بــه تعویــق بیانــدازد.
در زمینــه مســکن الزم اســت؛ ســرمایهگذاری بلندمــدت بــرای گروههــای شــاغل و برخــوردار در اولویــت
باشــد ،اســتفاده از مســکنهای اشــتراکی کــه مشــارکت همســایهها و فامیلهــا را میطلبــد ،در ایــن
ســناریو میتوانــد راهگشــا باشــد .اســتفاده از تخفیفــات زمیــن و وامهــای ارزان بــه ســالمند و مراقــب
میتوانــد آنهــا را در مشــارکت در بدســت آوردن مســکن مــورد نیــاز یــاری نمایــد .مکانیابــی مناســب
مســکنهای مخصــوص ســالمندان کــه اولویــت دارد مســکن در جاهــای نزدیــک بــه مراکــز خریــد،
بیمارســتانها و ...باشــد و همچنیــن دارای امنیــت کافــی بــرای ســالمندان باشــد .هوشمندســازی ایــن
مســکنها بــه علــت تــوان پاییــن مالــی خانــواده و دولــت تقریبــا ممکــن نیســت .ولــی در ســاخت آنهــا
میتــوان اســتانداردهای مــورد نیــاز ســالمندی لحــاظ کــرد.
در ایــن ســناریو حداقــل کمــک ممکــن را میتــوان بــرای مراقبــان انجــام داد؛ بایــد مراقبــان شــاغل ،در
حــال تحصیــل و ســالمند در گرفتــن خدمــات در اولویــت قــرار گیــرد .خدماتــی ماننــد مرخصــی ،کاهش
ســاعات کاری ،امــکان دورکاری مراقــب شــاغل ،دادن کوپنهــای غیرنقــدی خریــد خدمــت و غــذا در
دســتور کار قــرار گیــرد .از مراقبــان غیرشــاغل حمایتهــای بیم ـهای و مشــاورهای صــورت پذیــرد .در
ایــن ســناریو بــا توجــه بــه پاییــن بــودن تــوان کمــک دولــت در ارائــه خدمــات مســکن ،بهداشــت،
خدمــات بــه مراقــب و ....نیازمنــد آزمــون وســیع میباشــیم .الزمــه آن داشــتن اطالعــات کافــی از
منابــع درآمــدی و ثــروت ســالمند میباشــد.
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بــرای پیشــبرد ایــن راهبردهــا و سیاســتها الزم اســت؛ تغییراتــی در قوانیــن ایــن حوزههــا صــورت
پذیــرد؛ از جملــه مســکنهای ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی باشــند کــه توســط
شــهرداریها و نظــام مهندســی مــورد تاییــد قــرار گیــرد .قوانیــن بیمههــا تغییــرات اساســی داشــته
باشــد .مثــا :خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد ،افــرادی کــه قصــد بیمــه شــدن دارنــد،
بتواننــد راحــت نــوع بیمههــا را انتخــاب کننــد و تبعیضهــای ســنی در ارائــه خدمــات و اســتخدام
حــذف شــود .قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
بــه علــت پاییــن بــودن درآمــد ســالمندان و مراقبــان؛ ترویــج فرهنــگ مشــارکت ســالمندان ،الزم
اســت کــه در آن بــه ســالمندان آموزشهــا و مهارتهایــی داده شــود کــه بتواننــد بــا حمایــت دیگــر
ســالمندان درآمــدی بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی آنهــا داشــته باشــند .ایــن فعالیتهــا نبایــد بــرای
ســامتی ســالمند ضــرر داشــته باشــد.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزشهــای جمعگرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود،
برنامههــای فرهنگــی توســط رســانههای عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد و جامعــه
را بــا ویژگیهــای دوره ســالمندی آشــنا کننــد ،نحــوه برخــورد ســالمندان بــا گروههــای مختلــف و
نحــوه برخــورد دیگــر گروههــا از جملــه خانوادههــا بــا ســالمند آمــوزش داده شــود ،محتــوای درســی
مــدارس و دانشــگاه ایــن ارزشهــا را تقویــت کنــد ،دورههــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از
تــوان ،انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه ســالمند آمــوزش داده شــود .ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیش
از بازنشســتگی آمــاده کننــد .ایــن دورههــا میتوانــد توســط دانشــگاهها طــی دورههــای ضمــن خدمــت
و یــا توســط نهادهــای مــردم نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند .از جملــه؛ در اختیــار گذاشــتن امکانــات و
فضــا بــرای فعالیــت ایــن نهادهــا فراهــم شــود .در سیاس ـتگذاریها بــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی
بــه کار گرفتــه شــوند و بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند .تســهیلگری
اجتماعــی را ارتقــا بخشــند .بــه هــم ســکنایی ســالمندان تنهــا ،تقویــت پیونــد بیــن نســلی بپردازنــد .بــه
اوقــات فراغــت ســالمندان غنــا ببخشــند .بــا ســاختن محتواهــای آموزشــی بــه آگاهــی دهــی موضوعــات
ســالمندی بــه جامعــه کمــک کننــد .جهــت بهبــود رفــاه ســالمندان ایجاد ســرای روزانــه ســالمندان الزم
اســت کــه دسترســی بــه آنهــا بــرای ســالمندان راحــت باشــد .بهطوریکــه ســالمندان پیــاده بتواننــد
در کمتــر از ده دقیقــه بــه آن دسترســی داشــته باشــند .در ایــن ســرای ســالمندان بایــد فعالیتهــای
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فکــری و بدنــی مناســب ســالمند ارائــه شــود ،خدمــات ســرپایی پزشــکی ،دادن وعدههــای غذایــی گــرم
صــورت پذیــرد .وجــود ایــن ســراها در تمامــی مناطــق ۲۲گانــه تهــران الزم اســت .بایــد مناطــق جنوبــی
و حاشــیهای در اولویــت قــرار گیــرد کــه بتواننــد ســالمندان را در ارتبــاط بــا یکدیگــر نگــه دارد .ارائــه
حمایتهــای دولتــی بــه ســالمندان بــرای ایجــاد اشــتغال و کســب درآمــد ،آمــوزش مهارتهــای مــورد
نیــاز آنهــا ،کمــک بــه بهبــود اقتصــاد ســالمندی (ماننــد وام ،مشــاوره مالــی ،صندوقهــای حمایــت از
ســالمندی) الزم اســت.
آن چــه مســلم اســت در مراقبــت از ســالمندان و حمایــت از مراقبــان بایــد بــه تقویــت ظرفیتهــای
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی توجــه ویــژه داشــت ،تــا بتــوان بــه حمایــت از ســالمندان توســط
خانوادههــا و جامعــه در افــق 1430تهــران اســتمرار و اســتحکام بخشــید .عــدم توجــه بــه هــر کــدام
یــک از ایــن ظرفیتهــا بــه کاهــش حمایتهــای خانــواده محــور و جامعــه محــور میانجامــد.
در راهبردهــای مطــرح شــده ،تامیــن هزینــه مهمتریــن فاکتــور میباشــد و مهمتریــن روش تامیــن ایــن
هزینههــا ،مالیــات و بیمههــا میباشــد .تقویــت خدمــات مالــی عامــل مهــم اجــرای دیگــر راهبردهــا
میباشــد .نتایــج تحقیــق زکریــا ( )2009مویــد ایــن نتایــج میباشــد .در ایــن راهبردهــا و سیاس ـتها
همچنیــن توجــه بــه مراقبــان و ســالمندان بطــور همزمــان مطــرح میباشــد .در بخــش مراقبــان بــه
پرداخــت مزایایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم و اعتبــارات بازنشســتگی کــه بــه نوعــی کمــک بــه الگــو
مراقبــان بــه عنــوان مددجــو اســت .هــدف از ایــن برنامههــا توجــه بــه فعــال ســازی منابــع خانوادگــی و
توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه بــر حمایــت روانــی ،معنــوی و اجتماعــی از مراقبــان
اســت .چنیــن برنامههایــی مویــد نظریــات ( )Halst,2017) ،(twigg1994و ( )Thorpe,2015و
نتایــج کار محمــدی شــاهبالغی 1387میباشــد.
سیاس ـتها و راهبردهــا در بخــش قوانیــن ،بیشــتر در پوشــش فراگیــر بیمههــا تاکیــد دارد .همچنیــن
تصویــب قوانینــی جدیــد در حمایــت از ســالمندان و مراقبــان ،بــا نتایــج شــیرازی خــواه  1389و رامــوس
 2009همخوانــی دارد.
راهبردهــای مطــرح شــده در بخــش آموزشــی و فرهنگی ،تقویــت کننــده هنجارهای فرهنگــی و انتظارات
متقابــل و مطــرح کننــده مــدل چرخــه مراقبتــی اســت کــه مویــد نظریــات ()lang&mehtak2009

میباشــد .هــدف ایــن مــدل ،تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و ارزشهــای مشــترک اســت کــه میتوانــد
منجــر بــه اســتفاده از نیــروی کار خانــواده در جهــت مراقبــت باشــد و مویــد نتایــج کار(شــیو )200و
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(رامــوس )2009میباشــد .اجــرای ایــن سیاســتها و راهبردهــا از مســیر آمــوزش میســر خواهــد
شــد .اکثــر محققــان بخــش ســالمندی از جملــه (شــیو )2000و (اوکاموتــو و همــکاران )2007آمــوزش
را عامــل همبســتگی بیــن نســلی و کمــک کننــده بــه حفــظ تعــادل در زندگــی میداننــد ،ایــن
آموزشهــا را تنهــا منحصــر بــه مراقبــان نمیداننــد ،بلکــه آمــوزش بــرای ســالمندان و جامعــه را
هــم الزم میداننــد .هــدف آن اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده از تــوان جامعــه و خانوادههــا ،آمــوزش
میتوانــد بــه ترویــج زندگــی مســتقل ســالمندان کمــک کنــد و ســالمندان تــا زمانــی کــه ممکــن اســت
در خانــه و محلــه خــود زندگــی کننــد.
در واقــع آمــوزش در کنــار فراهــم بــودن امکانــات مــورد نیــاز ســالمندی و حمایتهــای خانوادگــی
و اجتماعــی بــه اســتقالل ســالمند ،مانــدگاری ســالمند در محلــه ،کاهــش هزینههــا و بارمراقبتــی
میانجامــد .طراحــی فیزیکــی خانههــا هــم تقویــت ایــن دیــدگاه اســت؛ خانــه عــاوه بــر بعــد فیزیکــی
دارای بعــد اجتماعــی اســت .فــرد ســالمند بــا زندگــی در کنــار خانــواده و هــم محلهایهــا احســاس
آرامــش بیشــتری دارد .هــر کــدام از برنامههــای مطــرح شــده بخشــی از نیازهــای وی را پوشــش
میدهنــد .الزمــه پایــداری و گســترش دیــدگاه «پیــری در محــل» عــاوه بــر اجــرای سیاســتهای
بــاال ،تغییــر دیــدگاه در برنامهریــزان میباشــد ،کــه آنهــا حقــوق مشــابهای ماننــد دیگــران بــرای
ســالمندان قائــل شــوند .ذهنیــت منفــی و کلیشــهای در بخــش عظیمــی از جامعــه مــا و مخصوصــا
ادارات مــا تبعیــض زیــادی در حــق ســالمندان بــه بــار آورده اســت .ایــن نــگاه حتــی در رشــته علــوم
اجتماعــی هــم وجــود دارد؛ ســالمندان را بــه عنــوان یــک گــروه حاشــیهای چنــدان مــورد توجــه قــرار
نــداده اســت .لــذا الزم اســت ،مســئله ســالمندان و تبعیضهــا در حــق آنهــا بــه عنــوان یــک مســئله
برســاخت شــود.
در پایــان جامعــه ایــران در حــال پیرشــدن میباشــد ،ایــن شــرایط روز بــه روز همچــون بهمنــی
ســهمگین در حــال نزدیکترشــدن میباشــد .تــا ســال  ،۱۴۳۰حــدود  30درصــد جمعیــت ســالمند
خواهــد شــد .ایــن جمعیــت نســبت وابســتگی در خانوادههــا را بــاال خواهــد بــرد .نتیجــه آن فشــار
بیشــتر بــر خانــواده خواهــد بــود .عــدم توجــه بــه سیاســتگذاری مناســب بــرای ایــن مســئله بــه
فرســایش حمایــت خانوادگــی از ســالمند خواهــد انجامیــد.
در نظــر گرفتــن بدتریــن ســناریوها بــرای برنامهریــزان ایــن کمــک را خواهــد کــرد کــه؛ از غافلگیــری
بیشــتر جلوگیــری شــود .چنانچــه زمینههــای بــاال مدنظــر قــرار بگیــرد ،کمــک خواهــد کــرد ،ســالمندان
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و مراقبــان زندگــی باکیفیتتــری داشــته باشــند .نتیجــه آن بــه جامعــه برگشــت خواهــد کــرد .پنجــره
جمعیتــی کــه اکنــون در کشــور فعــال اســت ،زمــان زیــادی بــاز نخواهــد مانــد ،لــذا الزم اســت
سیاســتگذاری مناســبی بــرای اســتفاده بهینــه از تــوان ایــن جمعیــت صــورت پذیــرد .ایــن هــم
مســتلزم توجــه بــه محیــط و بســترهای مناســب اجتماعــی – فرهنگــی جامعــه ایــران میباشــد .بــه
جــای تــرس از ایــن جمعیــت گســترده و جــوان ،بایــد بتــوان از پتانســیلهای آنهــا جهــت ســاخت
اقتصــاد کارآمدتــر اســتفاده نمــود .در کنــار آن بــا فعــال نگــه داشــتن جمعیــت ســالمند و اســتفاده
از تجربیــات آنهــا ،میتــوان پیــک جمعیتــی ســالمند را در آینــده مدیریــت کــرد .حتــی از آن یــک
فرصــت ســاخت.
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چکیده:
سیاســت جمعیتــی دولتهــا برحســب شــرایط و مقتضیــات اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعههــا متفــاوت اســت.
در ایــران ،سیاس ـتهای جمعیتــی در چهــار دهــة اخیــر ،فــراز و نشــیبهایی داشــته و گاهــی برافزایــش و گاهــی بــر
کاهــش جمعیــت تأکیــد کــرده ،بنابرایــن هــدف مقالــة حاضــر بررســی ایــن فــراز و نشــیبهای سیاسـتهای جمعیتــی
ایــران در  4دهــة اخیــر بــا تأکیــد بــر رویکردهــای توســعهای دولتهــا بــوده اســت .روش تحقیــق در ایــن پژوهــش،
اســنادی اســت کــه بــا بررســی سیاس ـتهای جمعیتــی دولتهــای ایــران و رویکردهــای توســعهای آنهــا مشخصشــده
اســت کــه مطابــق بــا تغییــر و تحــوالت تاریخــی و همچنیــن فرایندهــاي شــکل یافتــه و چرخشهــاي صــورت گرفتــه در
رویکردهــای توســعة دولتهــا ،سیاس ـتهای جمعیتــی آنهــا تغییریافتــه اســت .دولتهایــی کــه بــا رویکــرد نوســازی
بــه توســعه نــگاه داشــتهاند ،سیاس ـتهای کاهــش جمعیتــی و دولتهایــی کــه بــا رویکــرد وابســتگی بــه توســعه نــگاه
میکننــد ،سیاســتهای افزایــش جمعیــت را دنبــال میکننــد.
واژگانکلیدی :سیاستجمعیتی ،توسعه ،دولتها ،انقالب ،ایران

 -1گروه جمعیتشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه جمعیتشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسوول)
 -3دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -4گروه علوم سیاسی ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرضا ،ایران
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بیان مسئله
جمعیــت بهعنــوان ســتون اصلــی هــر جامعــه مــورد توجــه سیاســتمداران و تصمیمگیــران سیاســی و
دولتهــا قرارگرفتــه اســت .بنابرایــن ایشــان بــه موضــوع جمعیــت ورود کــرده و گاه بــه تشــویق ازدواج
و بــاروری و زادوولــد مبــادرت میکننــد و گاهــی برنامههــای تنظیــم خانــواده ،محــدود کــردن بــاروری
و کاهــش رشــد جمعیــت را موردتوجــه قــرار میدهنــد و بــا اقداماتــی میکوشــند جلــوی مهاجــرت از
بیــرون مرزهــا را بگیرنــد یــا مهاجــرت جوانــان بــه دیگــر کشــورها را محــدود کننــد و حتــی بــر رونــد
مهاجــرت روســتا بــه شــهر اثــر گذارنــد .بنابرایــن همــواره نقــش دولتهــا در ایــن حــوزه پررنگتــر
میشــود .امــروزه نقــش دولتهــا در قالــب سیاســتهای جمعیتــی بیشــتر مشــهود اســت .سیاســت
جمعیتــی عبــارت اســت از :اندیشــهها و تصمیمــات مــد ّون جمعیتــی کــه در راه منطقــی کــردن و

هماهنــگ ســاختن ارکان و نهادهــای اجتماعــی و اقتصــادی و مقــررات و نظامــات آنهــا اتخــاذ میگــردد.
هــدف و منظــور ایــن تصمیمــات رفــاه و بهــروزی گروههــای مختلــف جمعیتــی و حــل «مســائل
جمعیتــی» اســت (امانــی .)157 :1379 ،در تعریــف دیگــر ،سیاســت جمعیتــی را مجموعــة اصــول و

تدابیــری میداننــد کــه چگونگــی و حــدود فعالیــت دولــت را در امــور جمعیتــی و یــا امــوری کــه
نتایــج جمعیتــی دارنــد ،تعییــن میکنــد (بهنــام)56:1346 ،
در ایــران بــرای اولیــن بــار دولــت از ســالهای  1341بــه مســائل جمعیتــی توجــه کــرد (کالنتــری،
 .)1378در برنامــة ســوم عمرانــی ،بــه مســئلة جمعیــت در وزارت «بهداشــت و تنظیــم خانــواده» توجــه
و در ســال  1346واحــدی بــه نــام بهــداری وقــت تأســیس شــد .در مرحلــة دوم و پــس از مــدت کوتاهــی
کــه ،سیاس ـتهای تنظیــم خانــواده بــه بوتــة فراموشــی ســپرده شــد ،از ســال  1368بــه خاطــر رشــد
بــاالی جمعیتــی ،ایــن موضــوع دوبــاره در دســتور کار قــرار گرفــت (کالنتــری .)13:1378 ،شــرایط
اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــاب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری شــد.
حاصــل ایــن شــرایط ،افزایــش چشــمگیر نــرخ رشــد جمعیــت بــود کــه در سرشــماری  1365دیــده
شــد (مهریــار .)22 :1393 ،اگرچــه ایــن افزایــش رشــد جمعیــت در ابتــدا بــا اســتقبال مقامــات وقــت
کشــور روب ـهرو شــد ،ولــی مشــکالت تأمیــن غــذا ،امکانــات آموزشــی و خدمــات بهداشــتی  -درمانــی
یــک جمعیــت بــزرگ و در حــال رشــد ،بـهزودی توجــه مســئوالن برنامهریــز کشــور را بــه لــزوم احیــاء
سیاســت تنظیــم خانــواده و تحدیــد موالیــد جلــب کــرد .برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال

 1367رســماً اعــام شــد و بهعنــوان جزئــی از اولیــن برنامــة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی کشــور
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بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد ،بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــرهای روب ـهرو شــد (اليحــة برنامــة اول
توســعة اقتصــادي .)1368 ،در دهــة دوم انقــاب  ،1375-1365موفقيتهــاي چشــمگير برنامههــاي
تنظيــم خانــواده در کشــور باعــث کاهــش نــرخ مواليــد و کنتــرل جمعيــت شــد .در ايــن دهــه ،نــرخ
رشــد جمعیــت از  3/9درصــد در دهــة  1365-1355بــه  1/96درصــد در دهــة  1375-1365کاهــش
یافــت و در دهــة  1385-1375بــه نــرخ رشــد  1/61درصــد و در دهــه  1395-1385بــه 1/24درصــد
در ســال رســید .تجزیــهو تحلیلهــای جمعیتشــناختی نشــان ميدهــد کــه کشــور ايــران پــس از
تجربــة کاهــش بــاروري ،وارد مرحلــة جديــدي از تغييــرات جمعيتــي شــده اســت .مشــخصة اصلــي ايــن
دورة جديــد تحــوالت جمعيتــي نهتنهــا افزايــش جمعيــت نيســت ،بلکــه کاهــش مــداوم و مســتمر
بــاروري کمتــر از حــد جانشــيني در درجــة اول و ســپس کاهــش شــدید رشــد ســاالنة جمعيــت اســت
كــه بــه مســائل مهــم جمعيتــي تبديــل خواهنــد شــد .ايــن بــاروري زيــر ســطح جانشــيني اگــر در
طــول زمــان مــداوم و پايــدار باشــد ،موجــب بــروز برخــي از چالشهــاي عمــده بــراي کشــور خواهــد
شــد .امــا در ایــران متأســفانه بــه دلیــل نبــود سیاســتهای جمعیتــی مشــخص ،برخــی دولتهــا

بنابــر ســلیقههای شــخصی خــود دســت بــه برنامهریــزی و سیاســتگذاری جمعیتــی میزدنــد .بعض ـاً
مشــاهده شــده کــه برخــی دولتهــا سیاس ـتهای تشــویقی کاهــش بــاروری و برخــی برعکــس عمــل

میکردهانــد .امــا شــواهد و قرائــن نشــان میدهــد کــه از ســال  1357تاکنــون دولــت و مجلــس و
حتــی روشــنفکران جمعیتــی بــه یــک سیاســت واحــد نرســیدهاند .فرازونشــیبهای سیاســتهای
جمعیتــی در چهــار دهــة اخیــر و بهویــژه مطرحشــدن دیدگاههــای مختلــف و متضــاد در خصــوص
سیاس ـتهای جمعیتــی در ایــن مقطــع زمانــی ،بیانگــر مســئله بــودن ایــن موضــوع اســت .بنابرایــن
تحلیــل سیاس ـتها و برنامههــای جمعیتــی دولتهــای بعــد از انقــاب و نقــش رویکردهــای توســعهای
در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
پیشینة تحقیق
مطالعــات زیــادی در ایــران بــه بررســی سیاس ـتهای جمعیتــی و نقــش جمعیــت در توســعه و تأثیــر
توســعه بــر جمعیــت پرداختهانــد ،البتــه اکثــر ایــن مطالعــات فقــط سیاسـتهای مربــوط بــه یــک دوره
را بررســی کردهانــد .ایــن مطالعــات را در ذیــل بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد .عباســی شــوازی و اوجــاق
( )1398در مطالعـهای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گفتمــان بحرانــي در رســانهها بــا توجــه بــه وجــوه
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مختلــف گفتمــان و بــا شــدت بيشــتري بازتوليــد شــده اســت ،حالآنکــه گفتمــان طبيعــي ،تنهــا از بعــد
توســعه موردتوجــه واقعشــده اســت .رحیمیــان ( )1397بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توجــه بــه آمایــش
ســرزمین و توانهــا و اقتضائــات محیطــی و اکولوژیکــی فضــای ســرزمینی در بحــث سیاســتهای
تغییــرات جمعیتی(افزایــش یــا مهاجــرت) و اعمــال آن ضــرورت ویــژهای دارد .در مرحلــة بــاروری
پاییــن ،مشــوقهای جمعیتــی بههیچوجــه باعــث افزایــش افسارگســیخته جمعیــت نخواهــد شــد.
اگــر مدیریــت کالن کشــور در ســطح عالــی باشــد ،جمعیــت ایــران میتوانــد بــه  150میلیــون نفــر هــم
برســد .لــذا همــواره بایــد بیــن کمیــت و کیفیــت جمعیــت تــوازن برقــرار کــرد .رحیمیــان و ابراهیمیفــر
( )۱۳۹۶در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در هــر کشــور سیاس ـتهای جمعیتــی بــه کلیــة
تمهیداتــی کــه دولــت و نهادهــای اجرایــی و قانونــی بــرای تأثیــر گذاشــتن بــر ویژگیهــای کمــی و
کیفــی یــک جمعیــت تصویــب و اجــرا میکننــد ،حســینی ( )۱۳۹۶معتقــد اســت :سیاســتگذاری
در زمینــة جمعیــت ،امــری مســلم در همــة دورههــا و مراحــل گــذار جمعیتشــناختی اســت .امــروزه
جمعیــت ایــران در یــک وضعیــت متعــارض گرفتــار آمــده اســت :از طرفــی بــاروری پایینتــر از ســطح
جایگزینــی اســت ،از ســوی دیگــر ،تــداوم ایــن ســطح از بــاروری بــه ســالخوردگی جمعیــت در چنــد
دهــة آینــده منجــر خواهــد شــد .بــر پایــة ایــن بررســی ،مدیریــت دریچــة جمعیتــی و ارتقــای بــاروری،
دســتکم تــا ســطح جایگزینــی بــه ترتیــب بایــد در اولویــت سیاســتگذاری جمعیتــی دولــت قــرار
بگیــرد .بررســی مســیرهای مداخلــة دولــت بــرای ارتقــای بــاروری نشــان داد کــه سیاسـتگذاری بــرای
افزایــش ســطح بــاروری بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل ،شــرایط و زمینههــای بــاروری پاییــن محکــوم
بــه شکســت خواهــد بــود .مشــهدی و فریــادی ( )1395در مقالــهای بــا عنــوان تأثیــر سیاســتهای
تقنینــی بــر نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سیاسـتهای تقنینــی ایــران
هی ـچگاه یــک جهتگیــری مشــخص در زمینــة افزایــش ،کاهــش و تعدیــل جمعیــت ایــران را نداشــته
اســت و قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر تنظیــم جمعیــت ،صرفـاً یکــی از عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر تنظیــم
نــرخ رشــد جمعیــت بــه شــمار میآیــد و عوامــل فــراوان دیگــری ماننــد عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی،
نگرشهــای فرهنگــی و همچنیــن وضعیــت محیطزیســت و منابــع طبیعــی نیــز در کاهــش یــا افزایــش
ایــن نــرخ مؤثرنــد .محمدجــواد محمــودی ( )1395در مطالعـهای بــا عنــوان ســالخوردگی جمعیــت یــک
مســئلة اجتماعــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ایــران ،در ســال  1394حــدود  10درصــد جمعیــت،
بــاالی  60ســال ســن داشــتهاند ،در  35ســال آینــده یعنــی ســال  ،1429درصــد ســالخوردگی جمعیــت
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ایــران بــه  33درصــد افزایــش خواهــد یافــت .آنچــه ایــن رونــد را در ایــران مســئلهآمیز میکنــد،
نبــود یــک سیاســت جامــع جمعیتــی و ســند ســالمندی اســت .اکنــون نیــز در صــورت بیتوجهــی و
ســهلانگاری و فقــدان برنامهریــزی ،در آینــدة نزدیــک نیــز بــا مشــکالت انبــوه جمعیــت ســالخوردگان
بهویــژه زنــان مواجــه خواهیــم شــد .حســینی ( )1394در مقالـهای بــه ایــن نتیجــه رســید ،کــه افزايــش
جمعيتــي مــورد قبــول اســام اســت .داليــل انعطافپذيــريِ سياســت
نســل پــاك از سياســتهاي
ِ

افزايشــي جمعيــت نيــز ،بــه فقــه پويــاي مكتــب اهــل بيــت(ع) تحلیلشــده كــه بــا احــكام ثانويــه بــر

اســاس مصالــح عصــري و مكانيس ـمهاي علــم اصــول و قواعــد فقهــي ممــزوج گرديــده اســت.
وانــگ و ژانــگ ( )۲۰۱۸در پژوهشــی کــه بــا عنــوان «سیاســت کنتــرل جمعیــت و ســرمایهگذاری
سرمایةانســانی» انجــام دادنــد :سیاســت تکفرزنــدی در چیــن ،بــاروری را بــه میــزان قابلتوجهــی
کاهــش داده اســت .چنیــن تغییــر ترکیبــی جمعیــت بــر ســرمایة انســانی تأثیــر منفــی میگــذارد .ایــن
اثــر ترکیبــی براثــر مبادلــة کمیــت و کیفیــت حاکــم اســت و ایــن سیاســت میانگیــن ســطح ســرمایه
انســانی در چیــن را تقریبــاً  ٪۲- ٪۱کاهــش میدهــد .ده ویتــه و همــکاران ( )۲۰۱۸در پژوهشــی
نشــان دادنــد :کــه سیاســتمداران محلــی میتواننــد سیاســتهای مالــی و مســکن را بــرای تحریــک
مهاجــرت هنــگام نزدیــک شــدن بــه آســتانة جمعیــت کــه در آن پــاداش آنهــا افزایــش مییابــد،
بهطــور اســتراتژیک تنظیــم کننــد .هرمــاوان و همــکاران ( )۲۰۱۵در پژوهشــی بــا عنــوان «آیــا الگوهــای
جمعیتــی بــرای سیاس ـتگذاری زیرســاختی پایــدار مهــم اســت» نشــان دادنــد در دورة 2010 ،1960
برنامهریــزی توســعة ملــی اندونــزی بــر اســاس مجموعــهای از سیاســتهای جمعیتــی اســتوار بــوده
اســت و سیاســتهای اقتصــاد کالن ،رفــاه خانــوار و آمایــش ســرزمینی همگــی بــر سیاســتگذاری
جمعیتــی مؤثــر بــوده اســت.
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بهطورکلــی میتــوان مجمــوع عقایــدی را کــه قرنهــا دربــارة جمعیــت و تأثیــر آن در اوضــاع
اقتصــادی و اجتماعــی عنوانشــده اســت ،در چهــار گــروه خالصــه کــرد:
 -1طرفداران افزایش جمعیت

1

افــرادی کــه ایــن گرایــش را دارنــد بــه ناتالیســتها یــا حامیــان افزایــش جمعیــت مشــهورند و
سیاســتی کــه موافــق بــا ایــن گرایــش اســت ،سیاســت ناتالیســتی نــام دارد .ناتالیســم در حقیقــت یــک
نظریــه محســوب نمیشــود ،بلکــه یــک گرایــش اســت .بهعقیــدة دارنــدگان ایــن گرایــش ،افزایــش
ســریع جمعیــت نهتنهــا مشــکالت اقتصــادی و گرفتاریهــای اجتماعــی بــه وجــود نمــیآورد ،بلکــه
ازدیــاد جمعیــت در نیرومنــدی قــدرت نظامــی و اقتصــادی کشــورها نقــش مهمــی را ایفــاء مینمایــد
(کالنتــری.)1375 ،
 -2مخالفان افزایش جمعیت

2

در مقابــل طرفــداران افزایــش جمعیــت ،دانشــمندان دیگــری افــکار خــود را متوجــه مشــخص
کــردن روابــط میــان جمعیــت و مــواد غذایــی کردنــد و مشــهورترین فــرد میــان آنــان مالتــوس بــود
کــه مطالعاتــش منتهــی بــه ارائــة «اصــول جمعیــت» گردیــد کــه در حقیقــت اولیــن مبانــی یــک
سیاســت جمعیتــی بــود (همــان ،ص .)114ایــن گــروه کــه بــا افزایــش جمعیــت مخالــف هســتند بــه
آنتیناتالیســتها معروفانــد .مکتــب مخالفــان افزایــش جمعیــت را مالتوسیانیســم نیــز مینامنــد
(کالنتــری .)1375،مالتــوس اصــل جمعیــت را قانــون کلــی میدانــد کــه حاکــم بــر افزایــش جمعیــت
اســت .ایــن قانــون عبــارت اســت از شــکافی کــه بیــن گرایــش طبیعــی نــوع بشــر یعنــی «قانــون
جمعیــت» و گرایــش طبیعــی تولیــدات کشــاورزی یعنــی «قانــون معیشــت» وجــود دارد .براســاس
«قانــون جمعیــت» ،جمعیــت در طــول هــر 25ســال و بــا تصاعــد هندســی هماننــد ۱۶ ،8 ،4 ،2 ،1:و...
بــه میــزان ثابتــی رشــد میکنــد ،درصورتیکــه بنــا بــر «قانــون معیشــت» ،تولیــدات کشــاورزی و مــواد
غذایــی بــر اســاس تصاعــد حســابی ماننــد  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و ...افزایــش مییابــد.
1- Natalism
2- Antinatalism
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 -3طرفداران ثبات جمعیت

1

ایــن عــده بــا تغییــر جمعیــت چــه در جهــت منفــی و چــه در جهــت مثبــت مخالفــت میورزنــد.
اینــان در نظــرات جمعیتــی خــود روش اعتــدال را پیشگرفتهانــد و تغییــر شــمار جمعیــت را ســبب
ازهمپاشــیدگی نظــام اجتماعــی میداننــد .ایــن ســخن از اســتوارت میــل ،2اقتصــاددان انگلیســی
طرفــدار جمعیــت ثابــت اســت کــه میگویــد« :اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه زمیــن مــا لطــف و زیبایــی
خــود را فقــط بــه خاطــر افزایــش ثروتهــا و غــذا دادن بــه تازهواردینــی کــه نــه خوشــبختتر و نــه
بدبختتــر از پــدران خــود خواهنــد بــود از دســت بدهــد ،صادقانــه آرزو میکنــم کــه اخــاف مــا تــا
آنجــا کــه ممکــن اســت در ثبــات جمعیــت کشــور خــود بکوشــند» .پیــروان جمعیــت ثابــت ،هــر نــوع
افزایــش جمعیــت را غیرمنطقــی دانســته و معتقدنــد کــه بایــد از منابــع و امکانــات موجــود بــه نحــو
احســن بــرای بهتــر ســاختن زندگــی افــراد موجــود جامعــه بهرهبــرداری نمــود (همــان).
حد متناسب جمعیت
 -4طرفداران ّ

3

ـد متناســب جمعیــت از دیربــاز موردتوجــه اندیشــمندان مختلــف
ـد مطلــوب جمعیــت یــا حـ ّ
اندیشــه حـ ّ

بــوده اســت .مث ـ ً
ا افالطــون ،معتقــد بــود کــه بهتریــن رقــم بــرای تعــداد جمعیــت میتوانــد نیازهــای
جامعــه را چــه در زمــان صلــح و چــه در زمــان جنــگ تأمیــن کنــد و همچنیــن موجــب اجــرای
صحیــح سیســتم مالیاتهــا و تقســیم زمیــن بشــود (بهنــام .)1346 ،آلفــرد ســووی ،4کــه خــود واضــع
نظریــة جمعیــت متناســب اســت مینویســد« :مفهــوم میــزان جمعیــت متناســب هرچنــد مبهــم اســت
امــا بهطــور قطعــی بــه ایــن مســئله کــه آیــا افزایــش جمعیــت باعــث فقــر و یــا ثــروت میشــود
حــدی باشــد موجــب رونــق و اگــر پایینتــر از آن باشــد
پاســخ میگویــد و آن را اگــر باالتــر از
ّ

ســبب تنگدســتی میشــمارد .البتــه چــون هــدف معلــوم باشــد (بیشــتر هــدف اقتصــادی موردنظــر

اســت) بــه نظــر میرســد کــه پیــروان مکاتــب مختلــف در مفهــوم جمعیــت متناســب توافــق دارنــد»
(ســووی.)1340،

1- Malthusianism
2- John Stuart Mil
3- Stable Population
4- Alfred Sauvy
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نظریات توسعه
نظریــات توســعه ،بــرای تبییــن و بررســی پدیدههــای توســعهنیافتگی و نیــز ارائــه راهکارهایــی بــرای
برونرفــت از معضــل توســعه نیافتگــی ،ارائــه شــدهاند .ایــن نظریــات را میتــوان در ســه مکتــب
عمــده مــورد بررســی قــرار داد .در اواخــر دهــة  ،۱۹۵۰نوســازی ،پارادایــم مســلط در بحثهــای توســعه
بــود .پارادایــم وابســتگی در آمریــکای التیــن ظهــور کــرد و پاســخی بــه شکســت برنامههــای کمیســیون
اقتصــادی آمریــکای التیــن بــود .مکتــب نظــام جهانــی ،ســومین پارادایمــی اســت کــه در ایــن جــا مــورد
بررســی واقــع مــی شــود.
مکتب نوسازی
نوســازی ،در طــول دهههــای  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰پارادایــم غالــب در مطالعــات توســعه بــود .از ایــن
دیــدگاه ،توســعه در چش ـماندازی تکاملــی نگریســته و وضعیــت توســعهنیافتگی برحســب تفاوتهــای
قابلمشــاهدة اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی بیــن ملتهــای فقیــر و غنــی تعریــف شــد.
در ایــن رهیافــت ،توســعه ،فراینــدی تقلیــدی بــود کــه در جریــان آن ،کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه
بهتدریــج صفــات و کیفیــات ملــل صنعتــی و پیشــرفتة غــرب را بــه خــود میگرفتنــد .سیاســتهای
نوســازی کــه داللــت بــر عقالنیســازی و مؤثــر و کارا ســاختن ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی
دارنــد ،نــه تنهــا بهعنــوان عناصــر هــر اســتراتژی توســعهای قلمــداد میشــوند ،بلکــه بــه مثابــة
عملکــرد نیروهــای تاریخــی عــام نگریســته میشــوند .در اواخــر دهــة  ،۱۹۶۰مکتــب نوســازی تحــت
حمــات روزافــزون منتقدیــن قــرار گرفــت .در وهلــة نخســت ،منتقدیــن بــا توســعة تکخطــی در
ایــن مکتــب ،بــه مخالفــت برخاســتند و ایــن پرســش را مطــرح ســاختند کــه چــرا کشــورهای درحــال
توســعه بایــد لزومــاً از مســیر کشــورهای غربــی حرکــت کننــد؟ از طــرف دیگــر ،ایــن فــرض کــه

در کشــورهای در حــال توســعه ،بایــد از الگــوی غــرب پیــروی کننــد ،عمــ ً
ا ایــن امــکان را منتفــی
میســازد کــه کشــورهای مزبــور بتواننــد الگوهــای متفاوتــی بــرای توســعه برگزیننــد.
مکتب وابستگی
رهیافــت وابســتگی ،چش ـمانداز غالــب در ادبیــات توســعه و توســعهنیافتگی در دهــة ۱۹۷۰بــود .ایــن
رهیافــت ،از بحــث گســتردة آمریــکای التیــن پیرامــون مســائل توســعهنیافتگی نشــأت میگرفــت و
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همچنیــن نقــد ویــران کننــدهای از پارادایــم نوســازی اروپــا محــور را در بــر میگرفــت .پیــام اساســی
مکتــب وابســتگی ایــن بــود کــه توســعة اروپــا ،توســعهنیافتگی فعــال دنیــای غیراروپایــی را بــه دنبــال
داشــته اســت .اندیشــمندان مکتــب بــر روی فرضهــای اساســی زیــر اتفــاق نظــر دارنــد -1 :آنــان
وابســتگی را بهعنــوان فراینــدی عــام در نظــر میگیرنــد کــه در مــورد همــه کشــورهای جهــان ســوم
صــادق اســت؛  -2وابســتگی بهعنــوان یــک وضعیــت خارجــی قلمــداد میشــود ،یعنــی وضعیتــی کــه از
بیــرون تحمیــل شــده اســت؛  - 3وابســتگی غالبـاً بهعنــوان یــک وضعیــت اقتصــادی ســنجیده میشــود؛
 - 4وابســتگی بهعنــوان بخشــی از قطببنــدی مناطــق در اقتصــاد جهانــی قلمــداد میشــود؛  - 5از
نظــر ایــن نویســندگان ،وابســتگی و توســعه دو فراینــد ناســازگارند.
مکتب نظام جهانی
ریشــههای رهیافــت نظــام جهانــی را میتــوان در تئــوری وابســتگی ردیابــی کــرد .ایــن دیــدگاه،
جوامــع را بــه ســه دســته مرکــز ،پیرامــون و شــبهپیرامون تقســیمبندی میکنــد .از ایــن چش ـمانداز،
فراینــد توســعهنیافتگی بــا ادغــام شــدن یــک منطقــة خارجــی خــاص در نظــام جهانــی ،یعنــی در
حاشــیه قــرار گرفتــن آغــاز میشــود و همانطورکــه نظــام جهانــی بســط و گســترش یافتــه ،ابتــدا
اروپــای شــرقی ،ســپس آمریــکای التیــن ،آســیا و آفریقــا بــه ترتیــب در حاشــیه و پیرامــون قــرار
گرفتهانــد .از نظــر امانوئــل والرشــتاین ،مهمتریــن نظریهپــرداز ایــن مکتــب ،میــزان موفقیــت یــک
کشــور در انتقــال از موقعیــت پیرامونــی بــه نیمهپیرامونــی ،بــه پذیــرش یکــی از ایــن راهبردهــای
توســعه بســتگی دارد ،اغتنــام فرصــت ،ارتقــا از طریــق دعــوت یــا اعتمادبهنفــس .ازنظــر وی ،عنصــر
اساســی پیشــرفت و ارتقــای یــک کشــور نیمهپیرامونــی ،در اختیــار داشــتن بــازاری بــزرگ اســت کــه
بتوانــد کاربــرد فنــاوری پیشــرفته را توجیــه کنــد و کشــور مزبــور نیــز بتوانــد بــا هزینــة پایینتــری
نســبتبه ســایر تولیدکننــدگان موجــود ،بــه تولیــد کاال بــرای آن بــازار بپــردازد .از اواســط دهــة ،۱۹۷۰
بهتدریــج گروهــی از منتقدیــن ،دیــدگاه نظــام جهانــی را بــه ارائــة یــک مفهــوم ســخت و شــیءگونه
از نظــام جهانــی ،غفلــت از مــوارد خــاص توســعه در طــول تاریــخ و برجســته کــردن تحلیــل اقشــار
اجتماعــی در مقابــل تحلیلهــای طبقاتــی ،متهــم ســاختهاند .بــه نظــر والرشــتاین نظــام جهانــی از
قــرن شــانزدهم میــادی بــا پیدایــش ســرمایهداری و روابــط تولیــدی خــاص بــه وجــود آمــده اســت.
پدیــد آمــدن نظــام تولیــد همگانــی و طبقــة کارگــر و نیــز انباشــت بیوقفــة ســرمایه در اروپــا موجــب
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شــد کــه اقتصــاد اروپــا بهتدریــج در جهــان گســترش یابــد .تجــار ،صنعتگــران و ســرمایهداران اروپــا
بهعلــت افزایــش تــوان و نیــاز اقتصادیشــان بقیــة جهــان را بــه نظــام جهانــی خــود ملحــق کردنــد
(والرشــتاین.)1980 ،
روش تحقیق
ایــن مطالعــه یــک تحقیــق توصیفــی  -تحلیلــی اســت .روش تحقیــق در ایــن پژوهــش اســنادی
میباشــد .در ایــن تحقیــق بهدنبــال چگونگــی و چرایــی اخــذ و اجــرای سیاس ـتهای دولــت هســتیم
و میخواهیــم بدانیــم سیاســتگذاریهای جمعیتــی چگونــه بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر در
ایــن تحقیــق وضــع موجــود بررســی و سیاســتهای قبلــی جمعیــت توصیــف میشــود و ویژگیهــا
وخصوصیــات آن سیاســتها بیــان میشــود و در صــورت لــزوم ارتبــاط بیــن ایــن سیاســتها و
شــرایط زمــان اخــذ ایــن سیاس ـتها مــورد بررســی قــرار میگیــرد .همچنیــن عالوهبــر تصویرســازی
آنچــه هســت ،بــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگونــه بــودن و چرایــی وضعیــت جمعیتــی موجــود و ابعــاد
آن پرداختــه میشــود.
یافتهها

  -1دهة اول انقالب اسالمی (دولت بازرگان ،شورای انقالب و دولت رجایی و )...

بــا وقــوع انقــاب اســامی در ایــران ،اقتصــاد کشــور دســتخوش تحــوالت و نوســانات شــدیدي شــد
کــه ازجملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد -1 :دولتــی کــردن گســتردة عرصههــاي اقتصــادي
در دورة پــس از انقــاب؛  -2وقــوع جنــگ تحمیلــی هشتســاله؛  -3فــرار ســرمایههاي خصوصــی؛
 -4از کشــور خــارج شــدن یــا کنــار گذاشــتن نیــروي انســانی متخصــص؛  -5تحریمهــاي اقتصــادي
علیــه ایــران .در ســالهاي آغازیــن جنــگ ،تصمیمگیــران سیاســی  -اقتصــادي ،جنــگ را دربردارنــدة
مشــکالت زیــادي بــراي کشــور نمیدانســتند و درصــدد نبودنــد کــه سیاسـتهاي اقتصــادي را مطابــق
شــرایط جنگــی تغییــر دهنــد .بــه همیــن دلیــل ،یــک ســال بعــد از شــروع جنــگ ،ســال برنامهریــزي
اعــام شــد و برنامــة اول توســعة ایــران طراحــی گردیــد ،امــا مجــال اجــرا نیافــت .در دورة جنــگ،
دولــت بــر آن بــود کــه درهرحــال جنــگ را ادامــه دهــد و نیازهــاي جنــگ را ازنظــر مالــی ،پشــتیبانی
و نیــروي انســانی را تأمیــن کنــد ،بــدون اینکــه مجبــور باشــد محدودیتهایــی را بــه اقتصــاد تحمیــل
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نمایــد (عظیمــی .)18 15:1380،رويهمرفتــه ،وجــود جنــگ تحمیلــی را میتــوان بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن ویژگیهــاي اقتصــادي کشــور در ســالهای  1367-1357دانســت کــه مجــال برنامهریــزي
را کاهــش داد .امــا ایــن دوره را میتــوان دورة ســتیز بــا رویکــرد نوســازی توســعه و چرخــش بــه
ســمت رویکــرد وابســتگی توســعة دانســت و در عرصــة توســعه نیــز بــا رویکــردي غربســتیزی ،ســعی
در پاسداشــت ارزشهــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز بــر نهــاد خانــواده داشــت و در همیــن
راســتا نیــز سیاســت کنتــرل جمعیــت و تنظیــم خانــواده بــه اجــرا درآمــده در ســالهاي قبــل از انقــاب
را سیاســتی اســتعمارگرایانه و امپریالیســتی قلمــداد مینمــود کــه برداش ـتها و خوانشهــاي مذهبــی
و فقهــی بــه همــراه وجــود جنــگ تحمیلــی علیــه ایــران ،بیشازپیــش ،زمینــه را بــراي توجــه هرچــه
بیشــتر بــه نهــاد خانــواده و اجــراي سیاس ـتهاي افزایــش جمعیــت فراهــم میکــرد .طــی ســالهاي
 1357تــا  ،1365بــا تغییــر رویکــرد توســعه ،از رویکــرد نوســازي بــه رویکــرد وابســتگی ،اثــرات آن در
ابعــاد مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی و تبعــات ناشــی از آن بــر نهــاد خانــواده بهخوبــی نمایــان اســت .در
ایــن دوره تنهــا سیاســت اتخاذشــده در زمینــة افزایــش جمعیــت بــود ،در ایــن دوره ،ســن قانونــی ازدواج
نیــز ،کــه قبــل از انقــاب ،بــه ترتیــب  18و  20ســال بــراي زنــان و مــردان تعیینشــده بــود ،بعــد
از انقــاب اســامی ،در راســتاي تبعیــت از احــکام اســامی ،بــه  13ســال بــراي زنــان (کــه بــا اجــازة
مراجــع قضایــی تــا  9ســال نیــز قابــل کاهــش بــود) و  15ســال بــراي مــردان کاهــش یافــت (بــادي
موســوي .)89 :1378 ،بنابرایــن سیاســت افزایــش جمعیــت و اقدامــات مختلــف در زمینــة افزایــش
موالیــد ،موجــب شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت در کل کشــور بــه  3/9و در مناطــق روســتایی بــه  2/39و
در مناطــق شــهري بــه  5/41درصــد افزایــش یابــد (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزي کشــور.)1390 ،
 -2دولت هاشمی رفسنجانی (دولت سازندگی)
در ســال  1368حجتاالســام هاشــمي رفســنجاني بــه رياســت جمهــوري رســيد .بــا پايــان يافتــن
جنــگ و آغــاز شــرایط جديــد در كشــور مســئوالن كشــور از يكســو بازســازي ويرانيهــاي جنــگ
و از ســوي ديگــر بــر ضــرورت پيشــبرد توســعة كشــور بــر اســاس الگــوي مناســب بــا ارزشهــاي
اســامي تأكيــد داشــتند .بــر ايــن اســاس باتوجهبــه فراهــم شــدن زمينــه و امــكان برنامهريــزي،
تدويــن برنامــة اول توســعة اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي را آغــاز كردنــد .در ايــن ســالها اوليــن
اقــدام مجلــس و دولــت ،تدويــن برنامــة اول توســعة اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي كشــور بــود .در
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برنامــة اول توســعه ( ،)1368 - 1372رشــد اقتصــادي از اساســیترین نیازهــاي توســعة ملــی بــه
شــمار آمــد و سیاســتهاي اقتصــادي بــراي افزایــش تولیــد در دســتور کار قــرار گرفــت ،باتوجهبــه
رشــد بیــش از انــدازة جمعیــت در دهــة اول انقــاب ،مســئلة جمعیــت ،بهعنــوان یــک عامــل اساســی
در کاهــش میــزان توســعه و درنتیجــه افزایــش هزینههــا بــراي دولــت مــورد توجــه قــرار گرفــت و از
همیــن برنامــه ،باتوجهبــه شــاخصهاي توســعه ،سیاســتهاي عملــی خاصــی بــراي تغییــر در نظــام
اجتماعــی و بهتبــع آن نهــاد خانــواده و درنتیجــه کنتــرل و کاهــش جمعیــت ،باتوجهبــه خصیصــة
برنامــة اول کــه بــر محــور رشــد اقتصــادي و گســترش روزافــزون توســعه قــرار داشــت ،بــه اجــرا
درآمــد .اهــداف اصلــی برنامــة اول توســعه را میتــوان ،ایجــاد تحــرك در ســرمایهگذاري ،اشــتغال
مولــد ،رشــد اقتصــادي بــا تأکیــد بــر کاهــش وابســتگی ،کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و کاهــش نــرخ
مرگومیــر ،افزایــش نــرخ باســوادي و پوشــش تحصیلــی ،بازســازي و نوســازي و تجهیــز بنیــة دفاعــی و
ظرفیتهــاي تولیــدي و زیربنایــی خســارتدیده ،ســازماندهی فضایــی و توزیــع جغرافیایــی جمعیــت
دانســت (ســازمان برنامهوبودجــه .)1372 ،برنامــة پنــج ســالة دوم توســعه ( )1374 - 1378بهماننــد
برنامــة اول توســعه ،رشــد و توســعة اقتصــادي را از اصلیتریــن اهــداف خــود میدانســت ،و بــا تــداوم
آن در نظــام اجتماعــی ایــران و بهویــژه نهــاد خانــواده تأثیــر عمیقــی گذاشــت ،تــا نــرخ کاهــش
جمعیــت ،کــه از برنامــة اول دنبــال میگردیــد ،کمــاکان بــه کاهــش خــود ادامــه دهــد.
در فاصلــة ســالهاي  ،1365 - 1375باتوجهبــه چرخــش دوبــارة رویکــرد توســعه ،از رویکــرد وابســتگی
بــه توســعه در دهــة اول انقــاب ،بــه ســمتو ســوي توســعه مبتنــی بــر رویکــرد نوســازی اجراشــده در
قبــل از انقــاب (در دورة پهلــوي) ،و تغییــر در سیاس ـتهاي جمعیتــی از افزایــش بــه کاهــش رشــد
جمعیــت ،در دورة ریاســت جمهــوري آی ـتاهلل رفســنجانی ،درطــول اجــراي برنامــة اول و دوم توســعه،
تغییراتــی اساســی در ســاختار خانــواده و جمعیــت ،در ابعــاد مختلــف ،بــه وقــوع پیوســت .بــهرغــم
اینکــه دولــت تــا اواخــر دهــة اول انقــاب ،سیاســت مدونــی در مــورد برنامههــاي تنظیــم خانــواده
نداشــت ،ولــی تبعــات شــتابان افزایــش موالیــد ،باتوجهبــه محدودیــت منابــع اقتصــادي ،اجتماعــی و
فرهنگــی ،زمینــه را بــراي جلــب حمایــت بســیاري از علمــاي عظــام و روحانیــون از برنامههــاي تنظیــم
خانــواده فراهــم ســاخت و بــه برنامههــاي تنظیــم خانــوادة دولــت مشــروعیت بخشــید و درنتیجــه

موجــب تغییــرات شــگرفی در نهــاد خانــواده گردیــد ،تــا جایــی کــه در دهــة دوم بعــد از انقــاب ،تقریبـاً

مقــارن بــا برنامــة پنــج ســالة اول و دوم توســعة اجتماعــی و اقتصــادي کشــور ( ،)1368 - 1377کنتــرل
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جمعیــت ،در ایــن دو برنامــه ،از اولویــت ویــژهاي برخــوردار گردیــد (کاوهفیــروز .)1380 ،در ذیــل
سیاســتهای جمعیتــی در دوران هاشــمی آورده شــده اســت:
سیاستهای جمعیتی مصوب شده در برنامه اول توسعه
شــرایط اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــاب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری
شــد .حاصــل ایــن شــرایط ،افزایــش چشــمگیر نــرخ رشــد جمعیــت بــود کــه در سرشــماری  1365دیده
شــد (مهریــار .)32 :1393 ،اگرچــه برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال  1367رســماً اعــام و

بهعنــوان جزئــی از اولیــن برنامــة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد،
بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــرهای روبـهرو شــد و توانســت در ســالهای  1365 - 1370نــرخ زادوولــد
را بســیار کاهــش دهــد .ایــن کنتــرل جمعیــت از مهمتریــن اهــداف برنامههــای توســعة اول (کاهــش
بــاروری عمومــی زنــان تــا حــد  4نــوزاد و نــرخ رشــد طبیعــی  2.3درصــد در ســال )1390قــرار گرفــت
(اليحــة برنامــة اول توســعة اقتصــادي.)1368 ،
ایجاد شورای «تحدید موالید» در وزارت بهداشت در سال 1368
مخالفــت نکــردن و حتــی حمایــت برخــی رهبــران مذهبــی بــه برنامههــای تنظیــم خانــوادة دولــت
مشــروعیت بخشــید و ایــن مشــروعیت ،زمینهســاز اقدامــات و وضــع قوانینــی بــرای تحدیــد نســل
شــد کــه بــا ایجــاد شــورای «تحدیــد موالیــد» در وزارت بهداشــت در ســال  1368شــروع و برنامههــای
تشــویقی کنتــرل جمعیــت ،اجرایــی شــد .همچنیــن در ســطح سیاســتهای اجرایــی نیــز در ایــن
برنامــه وظایــف بســیاری ازجملــه پوشــش برنامــة تنظیــم خانــواده بــه منظــور پیشــگیری از تولــد
یکمیلیــون نــوزاد ناخواســته برعهــدة وزرات بهداشــتو درمــان نهــاده شــد.
تصویب قانون تنظيم خانواده و جمعیت
ایــن قانــون کــه مــورخ  1372/2/26تصویــب شــد و مــورخ  1372/3/2بــه تأییــد شــورای نگهبــان
رســید ،مهمتریــن قانــون ،در اجــرای سیاســت تحدیــد نســل و کاهــش نــرخ بــاروری بــه شــمار مـیرود،
انگیزههــا و پاداشهــای متعلــق بــه خانوادههــای پــراوالد را از فرزنــد ســوم بــه بعــد قطــع کــرد و
مبانــی قانونــی مشــخصی بــرای اعمــال سیاســتهای کنتــرل موالیــد و اجــرای برنامههــای تنظیــم
خانــواده بــا تقســیمکار ملــی بــرای دســتگاهها فراهــم ســاخت و در کنــار ایــن اقدامــات ،اشــتغال زنــان
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را نیــز بهشــدت دنبــال کــرد .ایــن سیاســتها در قوانیــن بیمــهای ،خدمــات کشــوری و برنامههــای
توســعه نیــز بــا همــان شــدت و حــدت دنبــال شــد.
کنوانسیون حقوق کودک
قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون حقــوق کــودک مصــوب 1372/12/1
نیــز تنظیــم خانــواده و ایجــاد فضــای مناســب بــرای رشــد و بالندگــی کــودکان را بهعنــوان یــک تعهــد
عمومــی بــر عهــدة کشــورها نهــاده اســت .ازایـنرو دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز در چارچــوب
مــادة  9قانــون مدنــی ،تعهداتــی را در ایــن زمینــه پذیرفتــه اســت .دراینبــاره میتــوان بــه قســمت
«و» بنــد  1مــادة  24کنوانســیون اشــاره کــرد کــه توســعة مراقبتهــای بهداشــتی و آمــوزش تنظیــم
خانــواده و خدمــات مربوطــه را یــک تعهــد عمومــی بــرای کشــورهای طــرف کنوانســیون مینامــد.
تصویب برنامة دوم توسعه
برنامــة دوم توســعه ( )1374 - 1378کــه در ســال  1373تصویــب شــد در بخــش سیاســتهای
جمعیتــی (بنــد  )2-5بــه موضــوع تنظیــم خانــواده و کاهــش موالیــد پرداخــت .در ایــن برنامــه ،بــه
دلیــل ضــرورت پیگیــري مســئلة تنظیــم خانــواده و کاهــش عواقــب ناشــی از رشــد جمعیــت ،ضمــن
ادامــه و تقویــت سیاســتهاي جمعیتــی برنامــة پنــج ســالة اول ،راهکارهــاي مختلفــی باتوجهبــه
بخشهــاي اقتصــادي ،اجتماعــی و فرهنگــی در جهــت تغییــرات گســتردهتر در نهــاد خانــواده داده
شــد.
 گســترش ســطح آگاهــی عمومــی بهویــژه بانــوان در خصــوص مزیتهــای کنتــرل بــاروری وزیانهــای ناشــی از رشــد بیرویــة جمعیــت؛
 آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی؛ تأمین و تعمیم گسترة خدمات ،وسایل و روشهای پیشگیری از بارداری؛ لغــو کلیــة قوانیــن و مقــررات و امتیازهــای اقتصــادی -اجتماعــی مشــوق خانوارهــای پرجمعیــت(حلمسرشــت.)1385،
 -حقوق دوران بارداری مصوب  1375/9/21هیئت وزیران
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قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر و حمایــت از مــادران در دوران شــیردهی ،مصــوب 1374/9/22بــا
ت وزیــران ،حقــوق دوران بــارداری
اصالحــات بعــدی و آییننامــة اجرایــی آن ،مصــوب  1375/9/21هیئـ 
را بــرای بانــوان مشــخص میکنــد .بــر اســاس مــادة  3ایــن قانــون ،مرخصــی زایمــان تــا  3فرزنــد بــرای
مادرانــی کــه فرزنــد خــود را شــیر میدهنــد ،در بخشهــای دولتــی و غیردولتــی  6مــاه اســت .بــر
اســاس تبصــرة  1ایــن مــاده ،مــادران شــیرده پــس از بازگشــت بــه کار ،در صــورت ادامــة شــیردهی،
میتواننــد حداکثــر تــا  24ماهگــی کــودک ،روزانــه یــک ســاعت از مرخصــی بــدون کســر از مرخصــی
اســتحقاقی بهرهمنــد شــوند .بهموجــب تبصــرة  2ایــن مــاده ،امنیــت شــغلی مــادران پــس از پایــان
مرخصــی زایمــان و در هنــگام شــیردهی بایــد تأمیــن شــود؛ امــا ضمانــت اجرایــی خاصــی بــرای ایــن
منظــور پیشبینــینشــده اســت.
 -3دولت سید محمد خاتمی (دولت اصالحات)
در ســالهاي  ،76-84بــا رأي مــردم ،ســيد محمــد خاتمــي بــا گفتمــان اصالحــات بــه رياســت
جمهــوري رســيد .خاتمــي در آســتانة انتخــاب خــود بهعنــوان رياســت جمهــوري در مــورد اقتصــاد
ايــران گفــت « :اقتصــاد مــا بيمــار اســت و تــا ايــن بيمــاري بهصــورت اصولــي درمــان نشــود ،مشــكالت
اقتصــادي مــا حــل نميشــود .بســياري از كارهــاي بزرگــي كــه در دوران ســازندگي انجــامشــده،

چــون در متــن يــك اقتصــاد بيمــار قــرار گرفتــه ،مشــكالت ديگــري بــهبــار آورده و اصــوالً نتوانســته

اهــداف مربوطــه را بــرآورده ســازد» (محمــد خاتمــي .)14 :1380 ،بــر ايــن اســاس بــا شــروع بــه كار
دولــت جديــد بهمنظــور حــل مشــكالت ســاختاري اقتصــاد كشــور ،و مواجهــه بــا بحــران كاهــش
شــديد درآمدهــاي نفتــي ،بررس ـيهايي بــراي چگونگــي حــل مشــكالت اقتصــاد كشــور تحــت عنــوان
ســاماندهي اقتصــادي كشــور ،آغــاز گرديــد (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور )1380،در ايــن
طــرح كــه در راســتاي برنامــة دوم ( )74 - 78توســعة كشــور بــود ،تــاش گرديــد كــه تحقــق عدالــت
اجتماعــي در برنامــه نقــش پررنگتــری داشــته باشــد .در برنامــة دولــت بــر ضــرورت تــداوم رشــد
اقتصــاد كشــور همــراه بــا صيانــت از اقشــار کمدرآمــد و حفــظ قــدرت خريــد مــردم تأكيــد ميشــد
(روزنامــة اطالعــات( ،79/12/27 ،اطالعــات ضميمــه) ،گــزارش مكتــوب رئیسجمهــوری مــردم ،ص.)2
ايــن تأكيــد دولــت بــر ضــرورت همزمانــي رشــد و عدالــت در واقــع مــورد تأكيــد رهبريــت نظــام و
اكثريــت مســئوالن كشــور و نماينــدگان مجلــس بــود و آنــان نيــز در تدويــن و تصويــب برنامــة دوم و
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ســوم توســعه بــر ضــرورت توأمــان بــودن رشــد و عدالــت تأكيــد كــرده بودنــد و بــر ايــن اســاس دولــت
خاتمــي در عرصــة اقتصــادي همــواره بــا تأكيــد بــر ضــرورت پيــروي از قانــون برنامــة دوم (كــه در دورة
قبــل بــه تصويــب مجلــس رســيده بــود) و برنامــة ســوم (كــه در دوران دولــت خاتمــي بــه تصويــب
مجلــس رســيد) تــاش كــرد ،در ايــن راه قــدم بــردارد .دولــت بــر اســاس گفتمــان خــود معتقــد بــود
كــه بــراي بهبــود اقتصــادي همزمــان بايــد بــا تقويــت نهادهــاي مدنــي و افزايــش پتانســيلهاي
درونــي ،رونــد دموكراســي دينــي را در كشــور تقويــت نمــود و شــفافيت پاســخگويي و قانونمــداري
را افزايــش داد .برآمــدن گفتمــان اصالحــات را بایــد ،برآینــد جنبشــی شــهري دانســت کــه پایههــاي
اصلــی آن بــر دوش طبقــة متوســط جدیــدي بــود کــه بســیاري از ایــن افــراد را بایــد ســاختة دوران
هاشــمی رفســنجانی دانســت (تضمینــی .)51 - 56:2009 ،از نشــانههاي گفتمــان دموکــرات اســامی،
میتــوان بــه مــواردي چــون قانــون ،توســعة سیاســی ،توســعة جامعــة مدنــی ،دولــت دینــی بهجــاي
دیــن دولتــی ،حقــوق و آزاديهــاي فــردي ،حقــوق شــهروندي ،عدالــت ،معنویــت و کرامــت انســانی ،باور
بــه برداشــت و خوانــش مالیــم از دیــن ،فقــه پویــا ،سیاســت اســتوار بــر اخــاق ،تــاش بــراي تحقــق
پاسداشــت حقــوق زنــان و اقلیتهــا ،دولــت پاســخگو ،ایــران بــراي ایرانیــان ،بــاور بــه فعالیــت بخــش
خصوصــی و تعاونــی در امــر اقتصــاد ،رواداري و نفــی خشــونت ،تمرکززدایــی از قــدرت ،گفتوگــوي
تمدنهــا ،ارتبــاط بــا جهــان ،بهویــژه غــرب ،جریــان آزاد اندیشــه ،رســانه ،دولــت و جامعــة مقتــدر را
ســامان میدادنــد (تاجیــک.)1379 ،
توســعة اجتماعــی بــه اجــرا درآمــده در دولــت خاتمــی ،بــا رویکــرد نوســازی را میتــوان در چارچــوب
توســعة پایــدار ،زن در توســعه و توســعة انســانی دانســت ،کــه در ابعــاد مختلــف اقتصــادي و اجتماعــی
و سیاســی و ...موجــب ایجــاد تغییــرات اساســی در نظــام اجتماعــی ایــران و بهتبــع آن ســاختار موجــود
در نهــاد خانــواده گردیــد ،کــه از طریــق تدویــن برنامههــاي ســوم و چهــارم توســعه ،تــداوم و پایــداري
آن حفــظ گردیــد (برنامــة ســوم توســعه .)83:1379،ایــن برنامــه کــه بــه «برنامــة اصــاح ســاختاري»
مشــهور بــود ،گســترش هرچــه بیشــتر آزاديهــاي مختلــف ،در ابعــاد اقتصــادي ،اجتماعــی و سیاســی،
ارتقــاي امنیــت انســانی ،عدالــت اجتماعــی ،ارتقــاي ســامت و حفــظ محیطزیســت ،ایجــاد عدالــت
توزیعــی و تأســیس مرکــز امــور مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوري و  ...را در دســتور کار خــود قــرارداد.
در کل میتــوان عنــوان نمــود ،کــه برنامــة ســوم توســعة کشــور ،اولیــن برنام ـهاي اســت کــه در آن،
عدالــت توزیعــی همــراه بــا رویکــرد جنســیتی مدنظــر قــرار گرفــت و بــا نگــرش سیاســتگذاران،
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مبتنــی بــر بــاور مشــارکت بیشــتر زنــان در صحنههــاي اجتماعــی و اقتصــادي و فرهنگــی همــراه
گردیــد (محتشــمی .)45 :1384 ،برنامــة چهــارم توســعه ( )1388باتوجهبــه رویکــرد نوســازی توســعه و
شــاخصهاي موجــود آن (توســعة انســانی ،توســعة پایــدار و )...تدویــن گردیــد و بــا محــور قــرار دادن
دانایــی در امــر توســعه (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزي کشــور ،)1385 ،هدفمنــد نمــودن یارانههــا،
برپایــة نظــام کارآمــد و فراگیــر و جامــع تأمیــن اجتماعــی ،توســعة کارآفرینــی و توانمندســازي فقــرا
را مدنظــر قــرارداد .بــه صورتــی کــه در نگــرش دس ـتاندرکاران تدویــن برنامــة چهــارم ،ابعــاد توســعة
پایــدار ،ماننــد محیطزیســت ،منافــع نســل آینــده و کیفیــت زندگــی فــردي ،بیشازپیــش ،جایــگاه
روبــه رشــدي یافــت (ســازمان برنام ـه و بودجــه )1378 ،کــه نشــان از وجــود نگرشهــاي انســانمحور
در فراینــد تدویــن برنامــة چهــارم توســعه و ورود هــر چــه بیشــتر شــاخصهاي زندگــی مــدرن بــه
ســاختار نهــاد خانــواده دارد (برنامــة چهــارم توســعه .)1384-1388 ،مقایســة برنامــة ســوم و چهــارم
توســعه گویــاي آن اســت کــه برنامــة ســوم توســعه بــر اســاس ایــدة زن در توســعه و برنامــة چهــارم
بــر اســاس جنســیت و توســعه ،تهیــه و تنظیمشــده اســت (احمــدي .)144 :1385 ،مــواد مختلفــی
از برنامــة چهــارم توســعه کــه بــه تنظیــم و ارائــة لوایــح مربــوط بــه تحکیــم نهــاد خانــواده و تهیــة
برنامههــاي پیشــگیرانه و تمهیــدات قانونــی و حقوقــی بهمنظــور رفــع خشــونت علیــه زنــان میپــردازد،
اصطالحاتــی اســت کــه از ســند پکــن گرفتهشــده اســت .بنابرایــن ،تأثیــر اجــراي برنامههــاي مختلــف
توســعه در دورة اصالحــات ،بــه همــراه اجــراي سیاسـتهاي جمعیتــی وابســته بــه آن ،موجــب گردیــد
کــه تغییــر و تحــوالت عمــدهاي در ابعــاد مختلــف نهــاد خانــواده و ســاختار جمعیتــی و مباحــث مرتبــط
ی کــه گزارشهــا ،حاکــی از آن اســت کــه میــزان اســتفاده از روشهــاي
بــه آن شــکل گیــرد .بهصورت ـ 
پیشــگیري از بــارداري ،در دهــة ســوم انقــاب و در ســال  1389بــه حــدود  77درصــد رســیده بــود
(دفتــر ســامت خانــواده و جمعیــت .)1389 ،در ذیــل سیاس ـتهای جمعیتــی در دوران خاتمــی آورده
شــده اســت:
سیاستهای جمعیتی مصوب شده در برنامة سوم و چهارم توسعه
در دو برنامــة ســوم و چهــارم توســعه ،بهطــور مشــخص بحثــی دربــارة کنتــرل افزایــش جمعیــت صــورت
نگرفــت و سیاس ـتهای کنتــرل موالیــد ماننــد گذشــته تکــرار نشــد؛ بلکــه بــر تقویــت نهــاد خانــواده
بــر اســاس آموزههــای میــراث معنــوی جامعــة ایرانــی تأکیــد شــد.
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ت وزیــران در خصــوص راهکارهــای اجرایــی حوزههــای بخشــی قانــون برنامــة ســوم
مصوبــة هیئــ 
توســعه ،مصــوب 1379/10/21
مــادة  ،5بنــد چهــارم بخــش بهداشــت و درمــان از قســمت راهکارهــای اجرایــی امــور اجتماعــی ایــن
مصوبــه ،در زمینــة تنظیــم جمعیــت مقــرر مــیدارد ،بهمنظــور اســتمرار سیاســت تحدیــد موالیــد و
ایجــاد تعــادل میــان منابــع و میــزان رشــد جمعیــت ،سیاس ـتگذاری جمعیتــی در بخــش بهداشــت و
درمــان بایــد بــر اســاس ایــن اصــول صــورت پذیــرد:
گومیر مادران و نوزادان؛
  کاهش میزان زادوولد و مر 
 کم کردن بارداری در سنین کمتر از هجده سال و پیشگیری از بارداریهای ناخواسته؛ اصالح موقعیت اجتماعی زنان و توانمندسازی آنان در فرایند توسعة کشور؛ ارائــة آموزشهــای الزم در ســطح مناســب آمــوزشوپــرورش عمومــی در اجــرای سیاســتهایتحدیــد موالیــد؛
 تشــویق روســتاییان بــه اقامــت در روســتا از طریــق فراهــم کــردن امکانــات بهداشــتی  -درمانــی درروســتاها؛
 ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده؛برنامهریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استاندارد کردن آن؛
 جلــب مشــارکت معتمــدان جامعــه همچــون روحانیــان و معلمــان در زمینــة تشــویق مــردم بــهاســتفاده از روشهــای مطمئــن پیشــگیری از بــارداری و کنتــرل جمعیــت.
ایــن مصوبــه بــرای نخســتین بــار رویکــردی جامــع بــه موضــوع نــرخ رشــد جمعیــت دارد .بــدون آنکــه
سیاســت کنتــرل آمــاری در ایــن زمینــه در پیــش بگیــرد .بند«الــف» ایــن مــاده ،بــرای نخســتین بــار
در ایــن نظــام حقوقــی ایــران ،عبــارت «ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و میــزان رشــد جمعیــت» را بــه کار
میبــرد کــه هــدف آن تنظیــم و تعدیــل میــزان رشــد جمعیــت بــا منابــع موجــود در کشــور اســت؛
امــا ایــن مصوبــه باوجــود اشــاره بــه ایــن هــدف مهــم ،ســازوکارهای الزم بــرای تحقــق آن را مشــخص
نمیکنــد و صرفـاً بــه بیــان برخــی راهکارهــای تشــویقی بهداشــتی و فرهنگــی میپــردازد .حــال آنکــه
ایجــاد تعــادل میــان منابــع کشــور و نــرخ رشــد جمعیــت ،مســتلزم ســاز و کارهــای اجبــاری ،مشــارکتی
و داوطلبانــة فــراوان اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و محیــط زیســتی اســت کــه نهتنهــا در ایــن
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مصوبــه ،بلکــه در دیگــر مصوبــات راجــع بــه تنظیــم جمعیــت نادیــده گرفتهشــده اســت.
-4دولت محمود احمدینژاد (دولت مهرورزی و عدالت)

در ســال  84دكتــر محمــود احمدینــژاد بــا گفتمــان جديــدي در انتخابــات رياســت جمهــوري پیــروز
شــد .احمدينــژاد بــا گفتمانــي انتقــادي بــه نقــد بنيانهــاي نظــري رويكــرد دولتهــاي گذشــته بــه
توســعه و عملكــرد اقتصــادي آنــان پرداخــت و آنهــا را متهــم بــه عــدم توجــه همهجانبــه بــه مناطــق
مختلــف كشــور و کمتوجهــی بــه مقولــة عدالــت اقتصــادي ميكــرد .برايــن اســاس احمدينــژاد
خواســتار دگرگونــي بنياديــن در برنامــة توســعه كشــور و بهصــورت خــاص برنامــة چهــارم توســعه
( )1384 - 1388كــه در زمــان دولــت پيشــين طراحــي و توســط مجلــس بــه تصويــب رســيده بــود،
شــد (ارزيابــي كلــي برنامههــاي توســعه بعــد از انقــاب ،كميســيون برنامهوبودجــه مجلــس شــوراي
اســامي  )1389و تأكيــد ميكــرد كــه برنامههــاي توســعة كشــور بــه حــد الزم بــه آرمــان اقتصــاد
عدالــت محــور اســامي تأكيــد ندارنــد و ايــن امــر تفاوتهــاي فاحشــي بيــن مناطــق مركــزي كشــور و
مناطــق پيرامونــي ايجــاد كــرده و وضعيــت طبقــات پائيــن جامعــه را بهبــود نبخشــيده اســت .بــر ايــن

اســاس بــراي اصــاح برنامــة چهــارم گام برداشــت (دولــت ايرانــي  -اســامي )1387 ،كــه نهايت ـاً در
بهمــن ســال  1386برنامــة توســعة چهــارم مــورد بازنگــري قرارگرفتــه و بــه تصويــب قطعــي مجلــس

رســيد ،امــا عليرغــم ايــن اقدامــات ،بايــد گفــت كــه در ايــن دوران عمـ ً
ا برنامــة چهــارم متوقــف شــد
و انحــال ســازمان برنامــه ايــن توقــف را تــداوم بخشــيد .بــر ايــن اســاس دولــت نهــم جهتگيريهــاي
مــورد نظــر خــود را در عرصــة اقتصــاد پيگيــري نمــود .احمدينــژاد تأكيــد ميكــرد ،دولــت در تــاش
اســت اصالحــات در بخشهــاي مختلــف ازجملــه نظــام مديريــت و برنامهريــزي و بانكهــا را محقــق
كنــد .وي برنام ـهاي بــهنــام تحــول اقتصــادي را مطــرح ســاخت كــه درايــن راســتا دولــت اقــدام بــه
تأســيس صنــدوق مهــر امــام رضــا ،طــرح بنگاههــاي زود بــازده ،طــرح مســكن مهــر ،توزيــع ســهام
عدالــت ،طــرح هدفمندســازي يارانههــا كــرد.
در طــول ریاســت جمهــوري احمدينــژاد ،سیاســت خارجــی ایــران ،احیــاي اصــول و ارزشهــاي
ســالهاي اولیــة انقــاب را تداعــی کــرد .وي وضــع موجــود نظــام بینالملــل را مــورد انتقــاد قــرارداد
و ضمــن نامناســب دانســتن آن ،بــر لــزوم تغییــر آن تأکیــد کــرد .او در ســخنرانی  10اکتبــر 2009
اعــام کــرد کــه جمهــوري اســامی ایــران هیــچگاه از ارزشهــاي انقالبــی خــود دســت برنمــیدارد
و بــه برنامههــاي شــرق و غــرب پاســخ میدهــد .البتــه نــگاه بــه شــرق اولویــت سیاســت خارجــی
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دولتهــاي او را تشــکیل میدهــد .ایــن رویکــرد نشــانگر تفــاوت فاحــش سیاســت خارجــی احمدينــژاد
بــا رویکــرد رؤســاي جمهــور پیشــین یعنــی اصالحطلبــان و پراگماتیســتها داشــته اســت (موالنــا و
محمــدي .)1388 ،او برعکــس رؤســاي جمهــور قبلــی ایــران ،روابــط میــان کشــورهاي فقیــر و غنــی را
نیــز مــورد انتقــاد شــدید قــرارداد و بیــان داشــت کــه جهــان نیازمنــد تحــوالت بــزرگ بــه نفــع همــة
ملتهاســت کــه نشــان میدهــد رویکــرد احمدینــژاد بــه توســعه بــر اســاس مکتــب وابســتگی بــوده
اســت .بــر همیــن اســاس وي تــاش کــرد تــا سیاســت خارجــی فعاالنـهای در گســترش روابــط بــا ایــن
دســته از کشــورها برقــرار کنــد .همیــن امــر نیــز باعــث شــد تــا عــدهاي از کارشناســان از سیاســت
خارجــی وي بــا عنــوان جهــان ســوم گرایــی یــاد کننــد (ارغوانــی ،پیرســامی .)2013 ،ایــن مؤلفههــا
حاکــی از بازگشــت معیارهــاي انقالبــی و ایدئولوژیکــی در سیاســت خارجــی ایــران بــود .غربســتیزی
یکــی دیگــر از عناصــر گفتمانــی دولــت نهــم و دهــم در موضــوع زنــان اســت .نــگاه انتقــادی بــه غــرب
و اتخــاذ مواضــع غربســتیزانه نهتنهــا در گفتمــان کالن دولــت وجــود داشــت ،بلکــه در حــوزة زنــان
نیــز تحلیــل متــون تولیــده شــده پیرامــون مســائل زنــان حکایــت از پررنــگ بــودن ایــن عنصــر در
گفتمــان دولــت دارد.
بنابرایــن دورة ریاســت جمهــوری احمدینــژاد را میتــوان دورة ســتیز بــا رویکــرد نوســازی توســعه ،و
چرخــش بــه سمتوســوي اســتیالي رویکــرد مکتــب وابســتگی دانســت و در عرصــة توســعة اجتماعــی
نیــز بــا رویکــردي غربســتیزانه ،ســعی در پاسداشــت ارزشهــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز
بــر نهــاد خانــواده داشــت و در همیــن راســتا نیــز سیاســت کنتــرل جمعیــت و تنظیــم خانــواده بــه
اجــرا درآمــده در ســالهاي بعــد از جنــگ را سیاســتی غربــی علیــه ایــران قلمــداد مینمــود و زمینــه
را بــراي توجــه هــر چــه بیشــتر بــه نهــاد خانــواده و اجــراي سیاس ـتهاي افزایــش جمعیــت فراهــم
میکــرد .در ذیــل سیاســتهای جمعیتــی دولــت احمدینــژاد آمــده اســت:
سیاستهای جمعیتی مصوب در برنامة پنجم توسعه
رویکــرد سیاســتهای کلــی قانــون برنامــة پنجــم ،مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در
تاریــخ  ،1387/10/21تقویــت رشــد فکــری و علمــی و تــاش بــرای رفــع دغدغههــای شــغلی ،ازدواج،
مســکن و آســیبهای اجتماعــی آنــان ،توجــه بــه مقتضیــات دورة جوانــی و نیازهــا و تواناییهــای آنــان
(مــادة )13و حمایــت از گروههــای محــروم و زنــان سرپرســت خانوار(مــادة 35بنــد )7اســت .در ایــن
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قانــون در بنــد م مــادة  194بــر جوانســازی بافــت جمعیتــی مناطــق روســتایی و عشــایری و نیــز در
مــادة  43بــر تســهیل ازدواج و تحکیــم بنیــان خانــواده تأکیــد داشــت.
اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
بدیهــی اســت کــه رویکــرد مــادة  1قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت دربــارة ممنوعیــت بهرهمنــدی
فرزنــدان چهــارم بــه بعــد از مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی و رفاهــی خانوادههــا آشــکارا تبعیضآمیــز
بــود؛ بنابرایــن در پــی انتقاداتــی کــه از ایــن قانــون صــورت گرفــت و تعدیــل رویکردهــای واکنشــی
دهــة  70دولــت و نهادهــای تقنینــی ،قانــون اصــاح تنظیــم خانــواده ،مــورخ  1388/2/22بــا هــدف
تعدیــل موانــع و محدودیتهــای قانــون پیشــین تصویــب شــد .ایــن قانــون بــا الحــاق یــک تبصــره ،بــه
مــادة یــک قانــون ،مقــرر داشــت فرزنــد چهــارم خانوادههایــی کــه یکــی از  3فرزنــد آنهــا از شــمول
حمایتهــای قانــون خارجشــدهاند ،همچنیــن فرزنــدان چهــارم خانوادههایــی کــه فرزنــد یادشــده
حاصــل از دو یــا چنــد قلــو بــودن زایمــان اســت ،از محدودیتهــای گفتهشــده در مــادة  1ایــن قانــون
مســتثنا هســتند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان ،مصوب 1384/9/27
قانــون تســهیل ازدواج جوانــان ،مصــوب  1384/9/27دولــت را مکلــف میکنــد بهمنظــور توانمندســازی
جوانــان بــرای تشــکیل خانــواده ،امکانــات و تســهیالت الزم را فراهــم آورد - 1 :تأســیس صنــدوق
اندوختــة جوانــان (مــادة )1؛  - 2ساختوســاز مســکن و واحدهــای ســاختمانی بهعنــوان «مســکن
موقــت» (مــادة )3؛  - 3فرهنگســازی و ترویــج الگوهــای مطلــوب ازدواج (مــادة )5؛  - 4ارائــه و اجــرای
طــرح جامــع آمــوزش و مشــاورة پی ـش و پــس از ازدواج (مــادة  .)8بااینحــال اجــرای قانــون تســهیل
ازدواج در عمــل بــه تصویــب آییننامــة اجرایــی ایــن قانــون در هیئــت دولــت و تصویــب اساســنامة
اندوختــة جوانــان توســط مجلــس شــورای اســامی موکــول شــده اســت ،کــه تــا کنــون عملــی نشــده
اســت.
قانون مدیریت خدمات کشوری
بــر اســاس بنــد  4مــادة  68قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کمــک بــه هزینــة عائلهمنــدی و
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اوالد بــه کارمنــدان مــرد شــاغل و بازنشســته و وظیفهبگیــر مشــمول ایــن قانــون کــه دارای همســر
میباشــند ،معــادل ( )800امتیــاز ،بــرای هــر فرزنــد معــادل ( )200امتیــاز و حداکثــر ســه فرزنــد.
حداکثــر ســن بــرای اوالدی کــه از مزایــای ایــن بنــد اســتفاده میکننــد بهشــرط ادامــه تحصیــل و نیــز
غیــر شــاغل بــودن فرزنــد )25( ،ســال تمــام و نداشــتن شــوهر بــرای اوالد انــاث خواهــد بــود .کارمنــدان
زن شــاغل و بازنشســته و وظیفهبگیــر مشــمول ایــن قانــون کــه دارای همســر نبــوده و یــا همســر آنــان
معلــول یــا از کارافتــادة کلــی اســت یــا خــود بهتنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند از مزایــای
کمــک هزینــة عائلهمنــدی موضــوع ایــن بنــد بهرهمنــد میشــوند .فرزنــدان معلــول و از کارافتــادة
کلــی بــه تشــخیص مراجــع پزشــکی ذیربــط مشــمول محدودیــت ســقف ســنی مزبــور نمیباشــند.
طرح آتیة مهر امام رضا(ع) ،مصوب 1388 /8/8
آییــن نامــة تأمیــن آتیــة مهــر امــام رضــا(ع) ،مصــوب  1388 /8/8هیئــتوزیــران بهمنظــور تأمیــن
آینــدة فرزنــدان ایرانــی و بــرای مشــارکت و حمایــت از تهیــة مســکن ،ازدواج ،اشــتغال و تحصیــل آنــان،
حســاب ســپردة پسانــدازی را بــرای هــر نــوزاد ایرانــی پیشبینــی کــرده اســت (مــادة  .)2آييننامــة
ايــن طــرح بــه ايــن شــرح اســت - :متولــدان اول فرورديــن ســال  1389بــه بعــد کــه پــس از تاريــخ
ايــن مصوبــه توســط مجــري (بانــک ملــي ايــران) بــراي آنهــا حســاب ســپردة بلنــد مــدت افتتــاح
ميشــود ،مشــمول طــرح خواهنــد بــود؛  -موجــودي اوليــه :مبلــغ  10ميليــون ريــال كــه توســط
مجــري بــه حســاب نــوزاد واريــز ميشــود؛  -ســن برداشــت :حداقــل  20ســالگي بــراي برداشــت 10
ميليــون ريــال وجــه اوليــه و  18ســالگي بــراي وجوهــي کــه طــي ســالهاي دوم بــه بعــد توســط
والديــن واريــز ميشــود.
تأمین اجتماعی
قانــون تأمیــن اجتماعــی ،حقــوق فراوانــی بــرای افــراد تحــت شــمول بیمــه مقــرر کــرده اســت :ازجملــه
غرامــت دســتمزد کــه در دوران بــارداری پرداخــت میشــود :کمــک هزینــة ازدواج ،مبلغــی اســت کــه
طبــق شــرایط خاصــی بــرای فراهــم کــردن هزینههــای ازدواج بــه بیمــهشــده پرداخــت میشــود و
کمــک هزینــة عائلهمنــدی کــه مبلغــی اســت کــه  -طبــق شــرایط خــاص  -در ازای عالقهمنــدی
توســط کارفرمــا بــه بیمهشــده پرداخــت میشــود (مــادة.)2
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قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1
برخــاف عنــوان کلــی آن ،قانونگــذار بیشــتر بــر شــیوة حلوفصــل دعــاوی خانوادگــی متمرکــز شــده
و از پیشبینــی بســیاری از ســازوکارهای حمایتــی ممکــن بــرای تســهیل تشــکیل و اســتحکام خانــواده
بازمانــده اســت .البتــه بــا آنکــه ضــرورت حمایــت از خانــواده در قانــون اساســی در اصــول فراوانــی

پیشبینیشــده و قانونگــذار عــادی بایــد قوانیــن الزم بــرای تحقــق آنهــا وضــع کنــد ،ولــی احتمــاالً
سیاســت تقنینــی قانونگــذار در قانــون حمایــت از خانــواده بــر ایــن بــوده کــه بــا پرهیــز از افزایــش
بــار مالــی دولــت ،از مداخلــه در امــور خانــواده پرهیــز کنــد و نقــش داور در رفــع اختالفــات را بــر عهــده
بگیــرد.
زن خانواده محور
خانــواده در دولــت احمدینــژاد ،مهمتریــن عنصــر گفتمانــی در گفتمــان زنــان محســوب میگــردد.
دولــت احمدینــژاد در بــدو شــکلگیری در اولیــن اقــدام مرتبــط بــا حــوزة زنــان بــه تغییــر نــام مرکــز
امــور مشــارکت زنــان بــه مرکــز زنــان و خانــواده میپــردازد .حــذف عنــوان مشــارکت و جایگزینــی
عنــوان خانــواده نمایــان کننــده تغییــر رویکــرد دولــت عدالــت بــا دولــت اصالحــات اســت و ایــن دولــت
بــا ایــن اقــدام خواهــان تغییــر مســیر مســائل زنــان از گفتمــان غــرب بــر گفتمــان اســامی اســت؛ کــه
ایــن امــر در نــگاه کالن دولــت نیــز موردتوجــه بــوده اســت (ســازمان تبلیغــات اســامی .)1389 ،حضــور
و نقــش اصلــی زنــان در دولــت ،در خانــواده تعریــف میگــردد .احمدینــژاد حیطــة اثرگــذاری نقــش
زنــان در خانــواده را در ســطح اجتماعــی تبییــن مینمایــد و معتقــد اســت اگــر زنهــا در دنیــا آن نقــش
زن ،مــادر ،همســر و خواهــر بــودن خودشــان را کــه زیباتریــن نقــش عالــم هســتی اســت ،بهخوبــی ایفــا
کننــد ،میتواننــد همــة عالــم و جامعــه را اداره کننــد (ســازمان تبلیغــات اســامی.)1389 ،
-5دولت حسن روحانی (دولت تدبیر و امید)
روحانــی بــا گفتمــان اعتــدال وارد کارزار انتخاباتــی شــد و گفتمــان او از ســوي مــردم نیــز مــورد پذیــرش
قــرار گرفــت .اعتدالگرایــی بــه ایــن مفهــوم تلقــی میشــود کــه وزارت خارجــه از طریــق دیپلماســی،
وزارت دفــاع از طریــق پشــتیبانی صنایــع دفاعــی و ســایر نهادهــا و نیروهــاي نظامــی و امنیتــی هــم
در جــاي خــود بهصــورت متــوازن ،در سیاســت خارجــی نقشآفرینــی کننــد و سیاســت خارجــی بــه
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نفــع هیچیــک از ایــن ســاختارها قطبــی و متمایــل نشــود .نتایــج ایــن سیاســت خارجــی ایــران در
روابــط بینالملــل را نیــز میتــوان در پیگیــري اصــول مختلفــی نظیــر تعامــل ســازنده بــا دنیــا ،امنیــت
طلبــی مثبــت ،عدالتطلبــی ،تحولگرایــی معقــول در نظــام بینالملــل ،چنــد جانبهگرایــی متــوازن،
توســعهگرایی متــوازن ،کمالگرایــی ،صلحطلبــی ،منزلتطلبــی و تکلیفگرایــی معطــوف بــه نتیجــة
شــاهد بــود (دهقانــی فیروزآبــادي.)7 - 17 :1393 ،
حســن روحانــی زمانــی کــه قبــل از ریاســت جمهــوری ،رئيــس مركــز مطالعــات اســتراتژيك بــود،
اعتقــاد داشــت کــه سياس ـتهاي جمعيتــي از سياس ـتهاي كلــي نظــام اســت؛ يعنــي سياس ـتهايي
كــه بايــد در مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام مــورد بحــث و بررســي قــرار گيــرد و در نهایــت بهعنــوان
پيشنويــس خدمــت مقــام معظــم رهبــري تقديــم شــود و بعــد از امضــاي ايشــان ابــاغ شــود .مســئلة
تعييــن نــرخ رشــد جمعيــت در كشــور جــزء مــواردي اســت كــه بايــد در مجمــع تشــخيص مصلحــت
مــورد بررســی قــرار گيــرد و اگــر قــرار باشــد تصميــم جديــدي در رابطــه بــا سياس ـتهاي جمعيتــي
كشــور گرفتــه شــود ،بايــد مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام در رابطــه بــا آن تصميمگيــري كنــد.
روحانــی معتقــد بــود« :البتــه باتوجهبــه وضعيــت كنونــي جامعــه و مســئلة بيــكاري گمــان نميكنــم
تشــويق جامعــه بــه رشــد جمعيــت مفيــد باشــد .اگــر مــا ميتوانســتيم مســئلة بيــكاري را بهطــور
كامــل در كشــور حــل كنيــمآن وقــت شــايد ميشــد بــه مســئلة افزايــش جمعيــت فكــر كــرد ،ولــي در

حــال حاضــر ايــن مســئله اص ـ ً
ا بــه صــاح نيســت» (امیــدی و قلمــکاری.)1398 :
سياستهاي كلي جمعيت ،ابالغي مقام معظم رهبري مصوب 1393/2/30

تصویــب سیاســتهای کلــی جمعیــت از ســوی مقــام معظــم رهبــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،یــک اقــدام اساســی بــرای کاهــش آشــفتگی و ناهمنوایــی در سیاســت کشــور در حــوزة جمعیــت
بــود .ایــن ســند حقوقــی طــی 14بنــد ،سیاســت نســبتاً جامــع و فــرا بخشــی را بــرای مدیریــت بخشــی
شــاخصهای جمعیتــی در ایــران ایجــاد کــرد .نکتــة مهــم در ایــن سیاســت ،پرهیــز از سیاســت مداخلــه
و کنتــرل آمــاری جمعیــت اســت کــه تــا پیــشاز ایــن همــواره دســتمایة قانونگــذار در تصویــب
قوانیــن جمعیتــی بــوده اســت .نکتــة مهــم دیگــر ایــن ســند ،توجــه بــه موضــوع مهــم ارتبــاط نزدیــک
شــاخصهای جمعیتــی بــا حوزههــای دیگــر بهویــژه محیطزیســت اســت کــه در بنــد  9گفتهشــده
اســت .بــر اســاس آن جمعیــت کشــور بایــد متناســب بــا ظرفیــت زیســتی ســرزمین ،بازتوزیــع فضایــی
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و جغرافیایــی شــود .همچنیــن توجــه بــه جمعیتپذیــری در مناطــق کمجمعیــت و محــروم و توســعة
امکانــات در ایــن مناطــق از رویکردهــای مهــم ایــن ســند اســت.
-6دولت سید ابراهیم رئیسی (کار و کرامت)
بــا توجــه بــه اینکــه تــا زمــان نــگارش ایــن مقالــه هنــوز مــدت زیــادی از اســتقرار دولــت آقــای
رئیســی نگذشــته ،ولــی بــا ایــن حــال مشــخص گردیــده کــه نظــر ایــن دولــت در انجــام سیاسـتهای
جمعیتــی در راســتای تشــویق خانــواده هــا بــرای افزایــش فرزنــد آوری و تســهیل ازدواج جوانــان اســت.
بهتریــن شــاهد ایــن ادعــا پیگیــری تصویــب قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه
مــورخ  1400/07/24کمیســیون مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده مجلــس
شــورای اســامی و ابــاغ آن طــی نامــه شــماره  ۹۳۹۸۲مــورخ  1400/08/24توســط رییــس جمهــور
بــه دســتگاههای ذیربــط مــی باشــد .طبــق مــاده یــک ایــن قانــون ،بــه منظــور راهبــردی نمــودن،
برنامهریــزی ،ارزیابــی کالن و نظــارت بــر اجــرای ایــن قانــون بــا رعایــت مصوبــات شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی ،ســتاد ملــی جمعیــت بــه ریاســت رئیــس جمهــور تشــکیل میگــردد.
بحث و نتیجهگیری
سیاســت جمعیتــی دولتهــا گاهــی بــر افزایــش و گاهــی نیــز بــر کاهــش جمعیــت قــرار داشــت
و برحســب شــرایط و مقتضیــات اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعههــا متفــاوت بــوده اســت.
بنابرایــن دولتهــا بــر اســاس اهــداف متنــوع خــود و در چارچــوب ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی
کشورشــان ،تدابیــر معینــی را بــه کار میبندنــد ،تــا ســاخت و حــرکات جمعیــت را نیــز در حــد امــکان
بــا ایــن اهــداف هماهنــگ و متعــادل ســازند .سیاس ـتهای جمعیتــی ایــران پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی را نیــز میتــوان بــه ســه دوره تقســیم کــرد:
 -1دورة اول از اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی تــا ســال  1367هرچنــد سیاســت مشــخص و مدونــی
وجــود نداشــت ،امــا جهتگیــری کلــی در جهــت تکثــر موالیــد و افزایــش جمعیــت بــود (دولــت
بــازرگان و رجایــی و میرحســین موســوی)؛
 -2دورة دوم سیاســتهای جمعیتــی در واکنــش بــه مشــکالت ناشــی از رشــد انفجــاری جمعیــت و
بــا هــدف تعدیــل نــرخ رشــد ســاالنة جمعیــت و ایجــاد تعــادل میــان شــاخصهای رشــد و توســعة
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اقتصــادی و رشــد جمعیــت در ســال  1367تصویــب و در ســال  1368بــه اجــرا درآمــد (دولتهــای
آقایــان هاشــمی رفســنجانی و خاتمــی)؛
 -3دورة ســوم کــه از ســال  1385آغــاز میشــود بــا ایــن اســتدالل کــه اســتمرار بــاروری زیــر ســطح
جایگزینــی میتوانــد پیامدهــای گوناگونــی در زمینــة ســالخوردگی جمعیــت ،کاهــش حجــم و رشــد

جمعیــت ملّــی و ...داشــته باشــد ،انتقادهایــی از سیاسـتهای کنتــرل جمعیــت مطــرح و زمینــه را بــرای
تغییــر رویکــرد سیاس ـتهای جمعیتــی در جهــت تشــویق تکثــر موالیــد فراهــم کــرد.
نتایــج نشــان میدهــد ،مطابــق بــا تغییــر و تحــوالت تاریخــی و همچنیــن فرایندهــاي شــکل یافتــه
و چرخشهــاي صــورت گرفتــه در رویکردهــای توســعة دولتهــا ،سیاســتهای جمعیتــی آنهــا
تغییریافتــه اســت .دولتهــای ،هاشــمی رفســنجانی و خاتمــی و روحانــی ،کــه بــا رویکــرد مکتــب
نوســازی توســعه و بــا شــاخصهایی همچــون توزیــع عادالنــة درآمــد ،نیازهــای اساســی ،توســعة انســانی،
زن در توســعه ،توســعة پایــدار ،درصــدد تدویــن برنامــة رشــد و توســعة اقتصــادي آمدنــد ،سیاسـتهاي
کاهــش جمعیــت را ،از طریــق پیادهســازي نظریــة انتقــال جمعیــت اجــرا کردنــد .ایــن دولتهــا
تــاش کردنــد تــا بــا تعمیــم تجربــة تحــوالت جمعیتــی کشــورهاي غربــی ،بــه ایــران ،جمعیــت کشــور
را تحــت تأثیــر مدرنیزاســیون قــرار دهنــد و بــا ایجــاد تغییــر در ســاختار خانــواده ،رشــد جمعیــت را
بهتدریــج کاهــش دهنــد و باعــث ایجــاد تغییراتــی در ســاختار جمعیتــی کشــور گردنــد .بــه صورتــی
کــه پسازآنکــه گــذار جمعیتــی اول را پشــت ســر میگذارنــد ،و میــزان بــاروري زنــان بــه ســطح
جانشــینی و یــا زیــر ســطح جانشــینی کاهــش مییابــد ،بهتدریــج ،بســته بــه نــوع ســاختار فرهنگــی و
اجتماعــی کشــورها ،تغییراتــی در وضعیــت زناشــویی و ازدواج آنهــا رخ میدهــد .ایــن تغییــرات شــامل
کاهــش تشــکیل خانــواده و ازدواج ،افزایــش تشــکیل زندگــی بــدون ازدواج ،کاهــش عمومــی در بــاروري،
افزایــش موالیــد خــارج از ازدواج ،افزایــش طالقهــا ،تأخیــر در ازدواج و فرزنــدآوری ،کاهــش بعــد
خانــوار ،افزایــش میــزان اشــتغال زنــان و اســتقالل مالــی آنهــا و  ...اســت کــه درنتیجــه زمینــه را بــراي
کاهــش رشــد جمعیــت فراهــم میســازد .در مقابــل ،برخــی دولتهــا ،دولتهــای دهــة اول انقــاب و
دولــت احمدینــژاد ،معضــات جمعیتــی کشــور را ناشــی از حلقههــاي وابســتگی بــه کشــورهاي غربــی
میدانســتند و بــا تمرکــز بــر ســاختارهاي نابرابــر و اســتعمارگونه ،شــکلگیري تغییــرات مختلــف در
نهــاد خانــواده را معلــول نظــام وابســتگی و اختــال در ســاختار اجتماعــی و اقتصــادي و ،...توســط
کشــورهاي غربــی میدانســت.
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چکیده:
پیدایــش خشکســالی و کمیابــی و تاثیــرات ســهمگین اقتصــادی و اجتماعــی آن از یــک ســوبا نخســتین قحطــی بــزرگ
ســال1288ق و از ســوی دیگــر بــا التفــات و اهمیــت بخشــی بــه آمــار و نفــوس ،دو موضــوع مهــم و ســراغاز دو رشــته
علمــی در عصرقاجــار اســت کــه بدانهــا کمتــر پرداختــه شدهاســت .جســتار زیــر بــا تمرکــز بــر دو تاریــخ و گــزارش
محلــی از ناحیــه کاشــان(وقم) وضعیــت ایــن دو موضــوع مهــم را در ســالهای پیدایــش بررســی میکنــد .شناســایی و
احصــای دادههــای اولیــن سرشــماری در کاشــان و مقایســه آن بــا دادههــای مشــابه اخــذ شــده در ده ســالبعد حاصــل
ایــن بررســی اســت :احصائیـهای کــه بازنمــای نخســتین پیمایــش ثبتشــده آمــاری کاشــان اســت .نتیجــه مهــم دیگــر
از ایــن اولیــن سرشــماری ،تاییــد آمــاری قحطــی ســالهای 1288ق و تاثیــرات شــدید آن بــر نواحــی عمدتــا روســتایی
کاشــان تاقــم اســت .بــرای واکاوی موضــوع نخســت بــه کتــاب تاریــخ کاشــان از ایــن بعدپرداختــه شــده ســپس بــا
رجــوع بــه منبــع دســت اول دیگــر ســعی بــه ارایــه تصویــری روشـنتر از وضعیــت آمــار در آن عصــر نمــوده و بــه علــت
کاهــش جمعیــت در ایــن برهــه تاریخــی پرداختــه شدهاســت .در نهایــت دســتاورد آمــاری کوتاهــی از ایــن حــوزه را کــه
میتوانــد بــه مطالعــات توســعهای کاشــان از بعــد تاریخــی یاریرســاند و اولیــن سرشــماری ناقــص و نمون ـهای کاشــان
تلقــی شــود جمعبنــدی و ارائــه میگردد.آمــار جمعیتیارائــه شــده در اینجــا تاییــد کننــده قطعــی و کــم و کیــف
فاجعــه بــزرگ ســال 1288کاشــان و عســرت بــزرگ ملــی و نیــز جــانگرفتــن علــم سرشــماری در پیرامــون دارالخالفــه
تــا زمــان اولیــن سرشــماری در کاشــان اســت.
واژگانکلیدی :تاریخ کاشان،کتابچه حاالت کاشان ،سرشماری ،روستاهای ییالقی ،قحطی
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مقدمه
قــم و کاشــان بعنــوان شــهرهای مهــم ایالــت جبــال از گذشــتههای دور درکنــار هــم و در پیوندهــای
مختلــف و متفــاوت تعریــف شــده و هویــت گرفتهانــد .ایــن پیونــد را از کتاب«تاریــخ قــم» قــرن4
تــا آثــار دوران قاجاریــه و اهمیــت یافتــن قــم بعنــوان آرامــگاه خانوادگــی شــاهان قاجــاری میتــوان
دریافــت .امــا شــناخت هــر شــهر و وقایعــش در هــر عصرتــا حــد زیــادی مدیــون تواریــخ یــا درســت
تــر آثــار تاریخــی -جغرافیایــی نگاشــته شــده آن عصــر دربــاره هــر شــهر و پیرامونــش اســت .ایــن آثــار
اندکنــد و بــه نــدرت بتــوان در هــر قــرن یــک کتــاب جامــع یــا مناســب یافــت .جوامعــی کــه از بخـ ِ
ـت
ظهــور نویســند ِه پرتــوان بــرای نــگارش برخــوردار شــدهاند ،دادههــای عینــی و تجربــی را بــرای رجــوع
و بــازکاوی گذشــته فراهــم ســاختهاند .درحــال حاضــر کتابهایــی کــه ایــن دو ویژگــی یعنــی داشــتن
اطالعــات تاریخــی و جغرافیایــی تــا عصــر خــود و نیــز ارتبــاط حداکثــری بــا شــهر کاشــان و قــم را
داشــته باشــند ،تاریــخ قــم حســن قمــی نگاشــته 378ق بــه عربــی و ترجمــه شــده بــه فارســی در805ق
و دوم تاریــخ کاشــان نوشــته ســهیل کالنتــر ضرابــی ( )1356در 1288ق اســت .در گذشــت ِه ایــن دو
شــهر ،شــاهد دو پدیــده بســیار مهــم اقتصــادی و اجتماعــی ایــران هســتیم کــه جانگیــری ،و بــا
تســامح ســراغاز و پاگیــری ایــن دو پدیــده در ایــران را شــاید بتوانیــم از همیــن خطــه محســوب کنیــم.
قحطــی ســال1288ق و سرشــماری نفــوس دو رویــداد مهــم عصــر قاجــار اســت کــه پیامدهــای بســیاری
بــر زمانــه پــس از خــود گذاشــتند .امــا بــه صــورت چندانــی در آثــار پژوهشــی مــوردکاوش قــرار نگرفتــه
انــد .امــا در ناحیــه قــم و مرکــزی (ســاوه ،قــم ،اصفهــان) ایــن دو مهــم بیشــتر برجســته شــده انــد .از
میــان ســه قحطــی بــزرگ ایــران کــه دوتــای آن مقــارن جنــگ هــای جهانــی اول دوم برشــمرده شــده
و تلفــات میلیونــی پدیــد اورده انــد (مجــد )1394اولیــن قحطــی بــزرگ مربــوط بــه ســال 1286تــا
1288ق اســت .بــرای ایــن قحطــی تلفاتــی از یــک و نیــم تــا  3میلیــون نفــر بــراورد کــرده انــد (بــرای
گزارشــات حکومتــی از شــهرهای مختلــف در مجموعــه بیوتــات ســلطنتی بــه حســینی (،)1371
درمــورد ســاوه بــه حســینی ســاوجی( )1393و در مــورد قــم بــه اربــاب ( )1353و از دیــد ناظــر خارجــی
بــه اوکازاکــی ( )1365رجــوع شــود) .درســال1288ق و درمیانــه حکومــت ناصــری قحطــی و خشکســالی

بــزرگ بــه اوج خویــش مــی رســد .ایــن کمیابــی عمدتـاً  Qبخــش مرکــزی و فــات ایــران را بنــا بــه
طبیعــت خشــک و کــم آبــش بیشــتر متاثــر میکنــد .هرچنــد در علــل وپیامدهــا ،دالیــل حکومتــی و
مدیریتــی نیــز عــاوه بــر طبیعــی و جــوی بیــان شــده (کتابــی )1378امــا مهمتریــن تاثیراتــش کاهــش
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شــدید جمعیــت و قلــع و قمــع ،مــرگ و میــر و اضمحــال شــهر و روســتاها بــودهاســت .گزارشهــای
ایــن قحطــی در قــم بــه حــدی ســهمگین و هراســناک ارائــه شــده کــه درکمتــر جایــی مــی تــوان آن
را تصــور کــرد .زیــرا تاحــد انســانخواری و بــای بزرگتــر از زلزلــه بــه قلــم گزارشــگران ثبــت شــده
اســت (گرنــی و صفــتگل  ،1387مدرســی .)1355گــزارش علیاکبــر فیــض از ایــن قحطــی درقــم
(اربــاب )64: 1353،قابلیــت تولیــد آثــار ســینمایی وحشــت را دارد.
موضــوع دیگــر همیــن ســالها شــکلگیری بنیــان جمــعآوری دادههــای کمــی و نوشــته شــدن
چندیــن تاریــخ محلــی مهــم و ایجــاد دارالترجمــه ناصــری یــا بنیــاد دانشــنامهایِ اعتضــاد و اعتمــاد
الســطنه (معــادل وزارت علــوم امــروزی) اســت .در ایــن ســالها کتــاب تاریــخ کاشــان (مــراه قاســان) بــه
ســبک و بنیــان پرسشــنامهای شــکل میگیــرد و الگــوی تولیــد تــوارخ محلــی دیگــر و منبــع کتابخانــه
ـی دیگــر ،خبــر از شــکلگیری اقدامــی
ـی محلـ ِ
ناصــری میشــوند .امــا ایــن کتــاب و گزارشــات تاریخـ ِ

میدهنــد کــه میتوانیــم امــروزه آنهــا را زمینــه و بسترســاز آمارگیــری و سرشــماری مــدرن بدانیــم.
واکاوی ایجــاد ذهنیــت و نهــاد سرشــماری بــر مبنــای اقدامــات در روســتاهای کاشــان تــا قــم در ایــن
جســتار دنبــال میشــود.
اگــر مبــدا بررســی را عصــر قاجاریــه بدانیــم بایــد در کنــار تاریــخ کاشــان ،از آثــار دیگــر
تاریخیجغرافیایــی کــه کــه حــول شــهر قــم نوشــته شــده و میتــوان آنهــا را بخــش کاشــان و
قمنگارانــه از مجموعهناصــری (افشــار1337،؛ مدرســیطباطبایی 1353و  )1364هــم دانســت ،یــاد
کنیــم .آثــاری کــه بــه هــردو شــهر میپردازنــد .ایــن دو منبــع را میتــوان منابــع دسـتاول و کلیــدی
تاریــخ و جغرافیــای کاشــان و قــم و برخــوردار از دادههــای کمــی و حکومتــی نیــز دانســت .مــا جمعیــت

و سرشــماری و تاییــد قحطــی را در محــدوده ســالهای 1288ق در منطقــه کاشــان تــا قــم در ایــن دو
منبــع مهــم ردیابــی میکنیــم .دلیــل ایــن امــر انســت کــه هــر دو منبــع بــا رویکــردی دانشــنامهای و
طرحــی از قبــل مشــخص و تاحــدی مــدرن شــکل گرفتهانــد.
سرشماری و قحطی از منظری عددی در تاریخ کاشان
تاریــخ کاشــان نوشــته کالنتــر ضرابــی ،اثــری سفارشــی و بــا طــرح و ســاختاری از قبــل مشــخص
اســت .کلیــت کتــاب در پاسـخگویی بــه ســواالت و بــه زبــان امــروزی پرسشــنامهای در 6فصــل ظاهــر
شــده کــه در اصــل مانکجــی لیمجــی(1269-1192ش ،درگذشــت :تهــران) ،نماینــده زرتشــتیان یــا
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پارســیان هنــد و مســافر بــه و گاه مســتقر در ایــران ،انهــا را طــرح کــردهاســت .بعبارتــی مانکجــی ایــن
مجموعــه ســواالت را کــه ناظــر بــه تاریــخ و جغرافیــای هــر شــهر بــوده بــه مســئوالن قاجــاری داده تــا
بــر اســاس ایــن پرسشــنامه ،اطالعــات هــر مــکان جمــع اوری و تدویــن شــود .دربــاره مانکجــی هنــوز
آثــار و تحقیقــات ژرفــی صــورت نگرفتــه و خــود ایــن موضــوع از الزامــات پژوهشــی کنونــی ایــران اســت
(رش بویــس 1364؛ جعفریــان  .) 1396بــا ایــن وجــود مانکجــی بــا برخــورداری از ارتباطــات مهــم بــا
انگلیســیان حاضــر درهنــد ،در عصــر ناصرالدیــن شــاه و صــدارت میــرزا حســین خــان مشــیرالدوله و
بــار دوم در1282ق بــه ایــران ســفر میکنــد و بــه پیگیــری و اصالحاتــی در اوضــاع زرتشــتیان ایــران
و نیــز ســاخت ابنیــه و نهادهــای آموزشــی ایــن گــروه میپــردازد و در نهایــت در ایــران در میگــذرد.
عالقــه بــه تاریــخ ایــران و نگرشهــای ملیگرایانــه رمانیــک در وی را مــی تــوان بــا توصیههایــش
بــه مســئولین وقــت خاصــه مشــیر الدولــه صدراعظــم کــه زمانــی نماینــده ایــران در بمبیــی بــوده،
جهــت گــرداوری وحفــظ میــراث و تاریــخ ایــران دریافــت .احتمــاال نوشــتن آثــاری چــون تاریــخ محلــی
شــیراز تحــت عنــوان آثــار عجــم فرصتالدولهشــیرازی و تاریخعمومــی  3جلــدی جاللالدیــن
میــرازی قاجاری(محصــور بــه فرمــان شــاه تــا مــرگ زودهنــگام) بــا نــام نامــه خســروان چنــد نمونــه
آن اســت کــه حتــی مولــف اخیــر ،جــزوه تاریــخ پارســیان مانکجــی را هــم ضمیمــه جلــد یــک ایــن
کتــاب کردهاســت .لــذا در یادداشــت مولــف کتــاب تاریــخ کاشــان نیــز آمــدهاســت کــه ایــن اثــر بــه
درخواســت وی از شــاه و فراخــون عمومــی او از حــکام والیــات صــورت انجــام یافتــه و لــذا یــک نســخه
هــم بــرای وی(مانکجــی) کنــار گذاشــته شدهاســت (شــش و هفــت مقدمــه) .لــذا مانکجــی و صــدارت
سپهســاالر(از 1288تــا1290ق) دوســت وی ،در صــدور فرمــان حکومتــی جم ـعآوری و احصــای آمــار
والیــات مهمتریــن نقــش را در شــکلگیری ایــن اثــر داشتهاســت (آدمیــت .)1385 ،در ضمــن اثــر
دیگــر مشــابه و برخــوردار از ســاختار ســوالگونه تاریــخ کاشــان را اشراقالســیاحه میداننــد کــه بــا
همیــن ســواالت و دربــاره خراســان در چنــد نســخه تهیــهشــده و لــذا میتــوان گفــت احتمــاال الگــوی
مراتالبلــدان از ســاختار پرسشــنامهای مانکجــی و کتــاب مــرات قاســان گرفتــه شــده نــه برعکــس.
درحــال حاضــر از کتــاب تاریــخ محلــی موســوم بــه تاریــخ کاشــان ،آنچــه بدســت مــا رســیده ،ماحصــل
تــاش و تصحیــح و گــرداوری ایــرج افشــار اســت .او نخســت ایــن کتــاب را در ســال 1334ش در
مجلــه ســالنامهای خــود یعنــی فرهنــگ ایــران زمیــن (ج )261-105/3بــا عنــوان مراهقاســان ارائــه و
معرفــی کــرد و ســپس چــاپ نخســت ایــن کتــاب را درســال 1335عرضــه کــرد .ســپس و بــرای بــار دوم
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در 1341بــا افــزودن یاداش ـتهای الهیارصالــح ،در  458صفحــه اصــل و حــدود 150صفحــه تعلیقــات،
کتــاب شــکل امــروزی را یافتــهاســت .یکــی از ارزشــهای مهــم ایــن اثــر ســوای از اطالعــات تحلیلــی و
توصیفــی اجتماعــی و فرهنگــی ،ارائــه آمــار و ارقــام و نــگارش اعــداد نفــوس و مسکنشــماری از نقــاط
کاشــان اســت .ارائــه ایــن اعــداد احتمــاالً بــرای اولیــن بــار در تاریخهــای محلــی بــه ایــن صــورت

روی مــی دهــد .امــا متاســفانه ایــن آمــار صرفـاً معطــوف بــه چنــد روســتا و خــود شــهر کاشــان اســت

و همــه نقــاط را در بــر نمیگیــرد .ایــن بخــش آمــار و جمعیــت کتــاب یکــی از بخشــهای مهــم و
کاربــردی اســت کــه بــه تصویــر میــزان تغییــرات و توســعه کاشــان یــاری زیــاد میرســاند .ضرابــی ایــن
بخــش را درص ،154برگرفتــه از آمارگــری میرزامحمدعلــی سررشــتهدار بــه دســتور احتشــام الملــک در
ســال1286ق میدانــد و آن را بــه عینــه نقــل کــردهاســت .امــا صرف ـاً آمــار  11روســتا نقــل میشــود

و از جمعیــت ســایر نقــاط اطالعاتــی ارایــه نمیکنــد .ظاهــرا ً ضرابــی اطالعــات مــزارع و روســتاهای
کاشــان را خــود تهیــه کــرده و اطالعــات جمعیــت را از ایــن کارگــزار اخــذ کــرده ،امــا دلیــل نقصــان در
آمــار بقیــه آیــا مربــوط بــه افتادگــی صفحــات یــا سرشــماری نشــدن ســایر اماکــن بودهاســت؟ پاســخ را
شــاید بتــوان در همســایگی کاشــان یعنــی قــم یافــت .زیــرا هــر دو شــهر گاه بــه تمشــیت یــا حاکمیــت
و تیــول یــک نفــر توســط حکومــت مرکــزی در میآمــدهاســت.
ضرابــی چندســال پــس از نــگارش کتــاب ،در یادداشــت ســال1304ق خــود نســخه کنونــی ،ضمــن
اشــاره بــه موضــوع آمــار و جمعیــت بــه دو نکتــه مهــم اشــاره میکنــد .عــدم دسترســی او بــه دو
نســخه اولیــه کتابــش (و بعبارتــی مفقــود شــدن نســخه نخســت) و دوم افتــادن یــا از بیــن رفتــن
یــک جــز مهــم کتــاب اصلــی کــه همــان تعــداد نفــوس و بیوتــات و خانــات و دکاکیــن و حمامــات و
مســاجد و بقــاع و...بایــد باشــد .او میگویــد نمیدانــد ایــن جــز از کــدام نســخه حــذف شــد ه اســت
(هشــت مقدمــه) .بــه نظــر میرســد مهمتریــن حلقــه مفقــوده تاریــخ کاشــان ضرابــی همانطــور کــه
گفتــه شــد ،فقــدان آمــار کلــی تمــام بلــده و بلــوک کاشــان و درج آمارهــای جزیــی از وضعیــت نفــوس
و اقتصــاد چنــد محــل برگزیــده از بلــوک و بلــده کاشــان باشــد .اطالعــات نفــوس و مســکن ضرابــی بــا

ذکــر نــام تمــام روســتاهای آن عصــر کاشــان و تعــداد مــزارع اغــاز میشــود .هرچنــد مولــف احتمــاالً
در احصــا نــام کلیــه مــزارع و حتــی ضبــط نــام انهــا ممکــن اســت لغزشــها و کاســتیهایی داشــته
باشــد امــا در ادامــه و بیــان جمعیــت ،آمــار تعــداد نفــوس ،خانــه ،مــرد ،زن و اطفــال ذکــر میشــود.

لیکــن ایــن اطالعــات صرفـاً مربــوط بــه روســتاهای ییالقــی محــدوده ازنــاوه و اســترک کاشــان یعنــی
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قــرای علــوی ،حســنارود ،کلــه ،جوشــقان ،اســترک ،قــه ،ســار ،رهــق ،ون ،وادقــان و ازناوهاســت وحتــی
اطالعــات برخــی از روســتاهای نزدیــک آن ناحیــه ماننــد ارمــک را در بــر نــدارد .امــا از همیــن اطالعــات
محــدود هــم نتایــج قابــل توجــه حاصــل میشــود .در ادامــه بــه ایــن اطالعــات کــه درحکــم نخســتین
سرشــماری کاشــان اســت خواهیــم پرداخــت.
نخستین ثبت آمار :ارزش مجموع ه ناصری و قم نامه
در عصــر ناصــری کوش ـشهای جدیــدی بــرای شــناخت جامعــه و شــهرها و البتــه بــا تاثیــر و تاســی
از غــرب و بــه کمــک شــماری از رجــال روشــنفکر و کارگــزار نظیــر اعتضادالســلطنه و اعتمادالســلطنه
وزرای علــوم و نیــز دانشــجویان برگشــته از فرنــگ در دارالفنــون روی میدهــد .یکــی از ایــن تحــوالت
طــرح تدویــن دانشــنامه و دیگــری کــه بعدهــا متاثــر از ان هــم بــود سرشــماری و گــرداوری آمــار و
اطالعــات اســت .میتــوان ایــن حرکــت را دارای دو خاســتگاه دوشــاخهای منتســب و موســوم بــه
جریــان مانکجــی و اعتضادالســلطنهای دانســت (کــه بعدهــا توســط اعتمــاد الســلطنه بــا شــدت بیشــتر
دنبــال میشــود) .از ایــن نگــرش شــماری تاریــخ محلــی و شــماری کتابچــه اطالعاتــی از والیــات پدیــد
میآیــد کــه بخشــی از انهــا تاکنــون تصحیــح و چــاپ شــدهاند و برخــی تحــت عنــوان مجموعــه ناصــری
در کتابخانــه ســلطنتی نگهــداری و آرشــیو و بعدهــا منتشــر میشــوند.در محــدوده قــم و کاشــان ،کتــاب
تاریــخ کاشــان ضرابــی نتیجــه جریــان اول و کتابچههــای وضعیــت حــاالت بلــده و بلــوک و اعــداد
نفــوس شــهرهای مختلــف و از جملــه کاشــان و قــم ماحصــل جریــان دو اســت .اعتمادالســلطنه کــه بــا
مــرگ اعتضادالســلطنه بــه وزارت علــوم و نیــز ریاســت دارالتالیــف و ترجمــه مــی رســد ،دســتوری را
بــه کلیــه والیــات ارســال میکنــد تــا اطالعــات شــهری و روســتایی جمــع آوری یــا نوشــته و بــه ایــن
مرکــز ارســال گــردد .بــا ایــن حــال برخــی صــدور ایــن دســتور را بــه دوران صــدارات و اصالحــات ترقــی
جویانــه مشــیرالدوله در زمــان وزارت عدلیــه و صــدر اعظمیکوتاهــش میرســانند (آدمیــت .)1385امــا

عم ـ ً
ا از نتیجــه ایــن احــگام و واکنــش حــکام ایــاالت در جمــع اوری اطالعــات درقالــب دفات ـ ِر وفــات
و ممــات ،اسامیشــکار و معــادن و کــوه و قلعــه و مشــاغل و اماکــن و ...کــه اولینــش ظاهــر در1277ق

و اعالمــی توســط حاکــم خــوی بــوده (ریاحــی )1357،خبــر زیــادی نداریــم .عــدد نفــوس یکــی از ایــن
اطالعــات اســت .هرچنــد همــه نقــاط ایــن دســتور را اجــرا نمیکننــد امــا بــه فراخــور عالقــه و تــوان هــر
حاکــم ،اطالعاتــی جمـعآوری و در ایــن مرکــز بصــورت پوشـههای اطالعاتــی و منبــع تدویــن دانشــنامه
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مراتالبلــدان جمــعآوری میشــود .نخســتین فــردی کــه بعدهــا پیجــوی ایــن گنجینــه میشــود
ایــرج افشــار اســت کــه نســخه خطــی ایــن اطالعــات را تحــت عنــوان مجموعــه ناصــری ،نخســت در
ده مجلــد (معرفــی در ج 6نشــریه فرهنــگ ایــران زمیــن )1337و ســپس بــا افــزودن  2جلــد(ج)29
معرفــی میکنــد .ایــن پوشـههای بایگانــی شــده بــه مــرور و فراخــور عالقمنــدان هــر شــهر تصحیــح و
چــاپ میشــوند .اولیــن مجموعــه ایــن گنجینــه ،اطالعــات مربــوط بــه قــم و کاشــان بــودهاســت .ایــن
جــزوات نخســت در همــان نشــریه افشــار توســط مدرســی طباطبایــی( ،1355ج  22فرهنــگ ایــران
زمیــن) معرفــی و ارایــه میشــوند و در نهایــت در ســال 1356تــا 1364تحــت عنــوان قــم نامــه درقالــب
کتــاب منتشــر میشــوند .ایــن اثــر در  6بخــش /معرفــی  6پوشــه منتشــر شــدهاســت .کتــاب تشــکیل
شــده از یــک مقدمــه و هفــت رســاله یــا گــزارش در تاریــخ شــهر قــم .کــه یکــی از آنهــا بــا عنــوان
كتابچــه حــاالت و کیفیــت بلــده و بلــوكات و مــزارع دارالمومنيــن كاشــان بــه عنــوان ضمیمــه مربــوط
بــه شــهر دارالمومنیــن کاشــان میگــردد .مولــف در ابتــدا ،خالصهگون ـهای از مطالــب کتــاب را بــدون
هیــچ گونــه توضیحــی در بــاب نحــوه کار و نســخ مــورد مراجعــه و صحــت و اصالــت آنهــا آوردهاســت.
مقــاالت ســوم و چهــارم و پنجــم ،كتابچههايــى اســت استنســاخ شــده از منابــع ايالتــى و مســتوفیگرى
دوران قاجاريــه كــه نامهــاى آنــان بــه ترتيــب عبارتنــد از :كتابچــه طوايــف و ايــات دارااليمــان قــم،
كتابچــه تفصيــل حــاالت و امــاك و مســتغالت و قنــوات و بلــوكات دارااليمــان قــم ،و كتابچــه اعــداد
نفــوس اهالــى دارااليمــان قــم كــه اولــى و دومــى جــزو رســائلى بــوده كــه در دوره ناصــرى بــه منظــور
تدويــن مراتالبلــدان فراهــم آمدهاســت .ســه بخــش ایــن کتــاب اطالعــات آمــاری یــا بعبارتــی
سرشــماری نفــوس و منــزل در قــم و کاشــان اســت .ایــن آثــار ظاهــرا ً در دو بــازه زمانــی 1285ق و

نیــز ســال 1296ق بــه فرمــان میــرزا مهــدی خــان اعتضادالدولــه حاکــم وقــت قــم و توســط تقــی اربــاب
احصــا و اطالعــات انهــا جهــت اســتفاده در تدویــن مراتالبلــدان بــه دارالتالیــف مرکــزی تهــران ارســال
شــد ه اســت .ایــن آمــار ظاهــرا ً بدســتور ناصرالدیــن شــاه نخســت در  1284ق اخــذ شــده و اربــاب در

کتــاب تاریــخ داراالیمــان قــم خــود (ص )29خبــراز آن بــه همــراه جمعیــت قــم میدهــد .بــا توجــه بــه
اهمیــت دادههــای سرشــماری او ،اخیــر کتابجــه اعــداد و نفــوس بــاز تحــت همیــن عنــوان و بــا تبدیــل
خــط ســیاق بــه جــداول امــروزی و افــزودن یــک مقالــه بــا موضــوع آمــار تطبیقــی اربــاب و آمــار دوره
معاصــر قــم بــا همیــن عنــوان صــورت کتابــی مجــدد نشــر یافتــه اســت (روســتایی .)1389،در کتــاب
اشــاره جــدی و تحلیلــیای بــه معرفیکننــدگان و تحقیقکننــدگان اولیــه ایــن مجموعــه (افشــار و
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مدرســی طباطبایــی) نمیبینیــم و بازهــم اشــارهای بــه سرگذشــت ،تاریــخ و تعــداد نســخه و کاتبــان و...
بــرای عرضــه انتقــادی از اثــر نیســت و اهمیــت ایــن منبــع در موضــوع آمــوزش خــط ســیاق و جــداول
آمــاری مرکــز آمــار و غیــاب تصحیحــی حرفـهای و عالمانــه بــه حاشــیه رفتــهاســت.
نخستین سرشمارهای پیرامونی در کتابچه نفوس داراالیمان قم
اطالعــات اربــاب ســوای از ارزشــمندی ،بــه مــا احتمــال وجــود آمــاری بیشــتر و گســتردهتر در زمــان
نوشــتن کتــاب ضرابــی در کاشــان را یــاداوری میکنــد .اگــر ایــن اطالعــات مبســوط درج میشــد،
امــروزه بهتــر میتوانســتیم رونــد توســعه و تحــوالت کاشــان را نیــز دریابیــم .امــا ضرابــی صرفــاً در
تاریــخ کاشــان نــام روســتاهای کاشــان بــا مــزارع آنهــا را بطــور کامــل آوردهاســت کــه در جــای خــود
و علــی رغــم مشــخص نبــودن نحــوه گــرداوری اطالعــات یــا ابهــام در برخــی اســامی یــا حتــی عــدم
درج برخــی از مــزارع مربوطــه بــه هــر روســتا ،بســیار مهــم اســت .وی اطالعــات جمعیتــی اعــم از زن،

مــرد و کــودک (احتمــاالً تعریــف آن زمــان کــودک را بایــد معــادل جمعیــت غیــر فعــال یعنــی زیــر 15
ســال تلقــی کنیــم زیــرا کــودک آن زمــان یعنــی افــراد نابالــغ ،وابســته و نانخــور) را بــا آمــار ابنیــه
عمومــی (مســجد و حمــام و دکان) ارائــه کــردهاســت .امــا متاســفانه ایــن آمــار شــامل حــال 11روســتا
شــده و از ذکــر مالیــات بــه تفکیــک هــر مــکان هــم خــودداری شــد ه اســت .امــا اطالعــات اربــاب
تمرکــزش بــر مالیــات و توابــع و نفــوس اســت و اطالعــات جزیــی ابنیــه در آن وجــود نــدارد .امــا
شــماری از اطالعاتــش قدمتــی پیشتــر از اطالعــات ضرابــی دارد و لــذا نخســتین سرشــماری زمانــه
خــود از قــم و توابــع آن قلمــداد میشــود .بــرای مقایســه ایــن اطالعــات از یــک شــهر واحــد ،کــه از
حســن تصــادف هماننــد سرشــماری ده ســال یکبــار امــروزی ،فاصلــه زمانــی ده ســاله دارنــد آنهــا را در
جــدول ادامــه ،مرتــب کردهایــم .لــذا درجــدول ،اطالعــات ســال1286ق اخــذ شــده از کتــاب ضرابــی
اســت و اطالعــات ســال 1296ق از کتابچــه نفــوس کاشــان .اطالعــات ضرابــی در دو بخــش ارائــه شــده
کــه مــا آنهــا را تجمیــع کردهایــم .بعبارتــی اطالعــات مــزارع هــر قریــه بطــور کامــل درج شــده امــا
اطالعــات نفــوس صرفـاً مربــوط بــه ایــن 11روستاســت .در مقابــل اطالعــات جمعیتــی کتابچــه نفــوس
حداقــل بــرای روســتاهای کاشــان محــدوده بلــوک قــم (جاســب و اردهــار) کاملتــر از ضرابــی ارایــه
شــدهاســت .کتابچــه نفــوس کاشــان دارای مولــف مشــخص و معیــن نیســت امــا ســال1296ق بــرای
آن ثبــت شــده و در چنــد جــای ان نــام اعتضادالســلطنه آمــده کــه نشــان میدهــد مولــف بــه حکــم
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وی کتابچــه را تدویــن یــا تقدیــم داشــتهاســت .در کتابچــه عــاوه بــر درج دســتگاههای شــعربافی
کاشــان( 448دســتگاه بلــده و  58دســتگاه حومــه) ،تعــداد نفــوس بلــده کاشــان هــم بــا  4537خانــه،
21699نفــر (مدرســی و263و  )1364:254در همیــن ســال اعــام شــدهاســت .بعــاوه بــه مولــف کتــاب
تاریــخ کاشــان بعنــوان منشــی و متخلــص بــه ســهیل و مشــهور بــه وکیــل الرعایــی در کاشــان(ص)265
اشــاره شــدهاســت 8.صفحــه ایــن کتابچــه بصــورت عکســی و بــه خــط ســیاق ارائــه شــده و بایــد تدویــن
مجــدد یابــد .درفصلــی دیگــر وضعیــت نفــوس و توابــع بلــوکات و توابــع انهــا ارائــه شــدهاســت .قابــل
ذکــر اســت اطالعــات مذکــور را پاکدامــن ( )1361نیــز جمعبنــدی و ارائــه کردهاســت لیکــن ایــن

اطالعــات صرفـاً جمعیتــی و تعــداد خانــه اســت و فاقــد جزییاتــی نظیــر مالیــات و مــزارع تابعــهاســت

کــه امــکان تحلیــل بیشــتراقتصادی و اجتماعــی را فراهــم کنــد.
دو کتابچــه اطالعــات آمــاری تدویــن شــده در کتــاب قمنامــه کــه یکــی کتابچــه تفصیــل حــاالت
و امــاک و مســتغالت و قنــوات و بلــوکات داراالیمــان قــم (وبدســتور میــرزا امهــدی خــان اعتمــاد
الدولــه تدویــن شــده) ودیگــری کتابچــه اعــداد نفــوس اهالــی داراالیمــان قــم (تدویــن محمدتقــی
بیــگ اربــاب بــه ســال1285-1284ق) نــام گرفتهانــد ،حکایــت از آن دارنــد کــه ســنت جمــعآوری
آمــار در ایــن ســالها در ایــن ناحیــه آشــنا ،رایــج و پرقــدرت بــودهاســت .زیــرا آمــار نفــوس قــم را
شــاید بتوانیــم نخســتین آمارگیــری بــه مــوازات آمارگیــری دارالخالقــه تلقــی کنیــم .هرچنــد اولیــن
آمارگیــری تهــران بدســت عبدالغفارخــان از مدرســان و محصــان دارافنــون و بازگشــته از فرانســه
صــورت گرفــت امــا میتــوان رد پــای محصــان دیگــر دارالفنــون و خــود عبدالغفــار را نیــز در ایــن
ناحیــه فرضیــه پــردازی کــرد (رونــد تاریخــی در جــداول بعــد آمــده اســت) .مثــا در میــان دانشــوران
همــان عصــر ســخن از محمودخــان قمــی نیــز بعنــوان محصــل نجــوم اعزامــی و برگشــته از فرنــگ
آمــده کــه در اصــل کاشــانی بــوده و چــون ایــده اولیــن رصدخانــه او توســط ناصرالدیــن شــاه مقبــول
نشــده از رشــته نجــوم بــاز مانــده و بــه امورسیاســی و حکومتــی پرداختــهاســت .امــا جــو غالــب ان
زمــان دارالخالقــه و نواحــی مجــاور بــه دور از افــکار جدیــد ایــن محصــان نبــودهاســت .بدیــن ترتیــب
قــم دارای دو اطالعــات آمــاری در دو مقطــع  1284و 1296ق اســت (بلــوکات و قــرا ،باغــات ،مــزارع،
طوایــف ،قناتهــا معــادن ،مالیــات و نفــوس) کــه در ســه کتابچــه توزیــع شــدهاند .لیکــن اطالعــات

بلــوکات و قــرای کاشــان آنهــا (نفــوس و توابــع و مالیــات) صرفــاً درســال1296ق در ایــن کتابچــه
ضمیمــه شــده «حــاالت و...کاشــان» قابــل دســتیابی اســت و جهــت مقایســه بایــد بــه آمــار منــدرج در
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کتــاب تاریــخ کاشــان ضرابــی مراجعــه کــرد کــه مربــوط بــه ســال 1286اســت امــا صرفـاً  11روســتا را
در بــر میگیــرد .جمعیــت کل کاشــان در ســال 1296ق (1285ش) بــر اســاس اطالعــات ایــن کتابچــه
و برمبنــای مطالعــهای کــه بــرروی مجموعــه ناصــری صــورت گرفتــه بــه صــورت زیــر جمعبنــدی
شدهاســت (پاکدامــن .)1361:66،درحــال حاضــر ایــن قدیمیتریــن اطالعــات تفضیلــی امــا نقط ـهای و
کلــی نفــوس و مســکن شهرکاشــان و توابــع آن اســت.
جدول  -1آمار کلی جمعیت و مسکن کاشان درسال1296ق(1285ش) بر مبنای سرشماری دوران
اعتضادالدوله ازناحیه قم
مکان

خانه

نفوس

مرد

زن

اطفال

شهر کاشان(بلده)

4537

21669

6422

7111

8166

کل توابع و بلوکات
کاشان

10703

62867

17548

19119

26200

*بــرآورد کل جمعیــت کاشــان و توابــع در 1287ق  حــدود 72000نفــر بــودهاســت (بنقــل  از ضرابی ،درحاشــیه
نســخ بعــدی کتــاب تاریــخ کاشــان و ابــراز مــرگ یــک ثلــث آنهــا در قحطی)

در درج وضعیــت جمعیتــی وشــاخصهها اعــم از آمــار خانههــا ،مــرد زن و کــودک و مــزارع تابعــه،
بیــن دو منبــع اشــتراک وجــود دارد لیکــن دراثــر ضرابــی تعــداد حمــام ،مســجد و دکان ذکرشــده امــا
از مالیــات ســخنی نیامــدهاســت .در زیــر اطالعــات آمــاری ضرابــی ،کــه درســال1286ق جهــت 11
روســتا انجــام شــده را بــا اطالعــات همــان روســتاها در دهســال بعــد (گــرداوری بــه مرکزیــت شــهر قــم)
ارائــه و تحلیــل میکنیــم .بــا ایــن آمــار وضعیــت توســعه روســتاهای ییالقــی کاشــان در محــدوده قــم
شفا فترمیشــود.
مبین قحطی
اولین سرشماری کاشان :تجمیع ،مقایسه و تحلیل آمار
ِ

هرچنــد از وضعیــت جمعیــت کل و خــود شــهر کاشــان در تاریــخ کاشــان ضرابــی عــددی نداریــم و
بایــد بــه همــان بــرآورد یــک پاراگرافــی او در حاشــیه نســخه خطــی بعــدی کتابــش قناعــت کنیــم امــا
او آمــار شــماری از توابــع کاشــان را (11قریــه) ارائــه کــرد ه اســت .مقایســه دو آمــار طولــی و عرضــی از
ایــن 11روســتای کاشــان (یکــی از تاریــخ کاشــان و دیگــری از قــم نامــه) نمایــی از وضعیــت اجتماعــی و
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اقتصــادی و در یــک کالم توســعه شــهری و روســتایی کاشــان در ابتــدای عصــر ناصــری را بــا عــدد و رقم
در یــک دهــه فراهــم میکنــد .اطالعــات ســال1286ق از ضرابــی ( 133 :1356تــا  )157اخــذ شــده
کــه بخــش نفــوس آن بنابــه گــزارش وی توســط میــرزا محمدعلــی سررشــته دار بــه دســتور احتشــام
الملــک بــه انجــام رســیدهاســت (ص .)154اطالعــات آمــاری ســال  1296از کتابچــه دارالمومنیــن
کاشــان (مدرســی طباطبایــی )316-309 :1364،اخــذشــده کــه در مجموعــهناصــری و بــه امــر
اعتضادالدولــه در1296ق اخــذ و نگاشــته شــدهاســت .اینکــه فراینــد آمارگیــری و شــخص مســئول و
دامنــه و تحدیــد حــدود سرشــماری در ایــن مــورد چگونــه بــوده مشــخص نیســت .بــا ایــن حــال بــه
جهــت کمبــود ایــن نــوع اطالعــات تاریخــی مــی تــوان از موضــوع دقــت و نحــوه آمارگیــری و روشکار
اغمــاض کــرد و انهــا را اولیــن نمونــه از سرشــماری محــدود کاشــان در یــک بــازه ده ســاله و نخســتین
پایــگاه آمــاری کاشــان بــه حســاب آورد.
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جدول  -2نخستین سرشماری کاشان :مقایسه وضعیت آماری چند روستای کاشان در دو گزارش و دو
مقطع (بازه  10ساله)

ه .ق

32

98

32

30

36

1

1

قریه

سال

خانه

نفوس

مرد

زن

بچه

مسجد

حمام

دکاکین
0

مالیات

(ت:تومان،د :دینار)

مزارع تابعه
علیآباد

علوی

1286

27

85

37

34

14

230ت
و7250د

-

حسنارود
رود

1286

72

259

85

78

حسن

1296

40

288

83

81

64
96

5

1

3

گزآباد-گلستانه-چنار-زمانآباد

520ت
و3095د

خیار--جزآباد-گلستانه
ازناوهرودامینالدوله-حسینآبادامینالدوله-

ازناوه رود

1296

23

261

60

68

103

2

1

0

بیشه-درگز-سنجاب-دزه-علیآباد-زحیرآباد-
صالحآباد-عنمان منمان-حوقدره-گله
خشگ-گله دره

1286

25

150

35

45

70

174ت و

ازناوهرود-حسینآباد-بیشه-درگز-سنجاب-

6290د

ذره-علیآباد-خیرآباد-صالح آباد

1286
1296
1286

172
79
57
76

317

96

919
328
384

97

105
87

134

218
82

91

155
182

4

1

245

456

3

1

3
0

1296

زیررود-سریان-خواهانعلیا-خواهانسفلی-
بردره-هشتمند-ویجاره-بها آباد-وچانعلییا

رهق

وسفلی
418ت و
6710د

زیررود-پریان-خواهانعلیا-خواهانسفلی-
بردره-هشند-پیجاره-شهابآباد-وچانعلیا
وسفلی
علیآباد-نآباد-جاللآباد با6مزرعه-فرحآباد

کله

270ت و
5244د

فرحآباد-مبرز آباد-علی آباد
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1296

182

1024

292

295

437

7

3

قریه

سال

خانه

نفوس

مرد

زن

بچه

مسجد

حمام

دکاکین
6

دینار)

مالیات (ت:تومان،د:

مزارع تابعه
فتحآباد-مختصآباد-واشان-مالکانه-بوگونه
-قاسمآباد

1286

176

556

197

215

144

جوشقان

2298ت
و 5770د

فتحآباد-مختصآباد-واشان-مالکانه-سویانه-

(مرغوبیت

قاسم آباد دارای معدن سنگ مرمر امین

جوزق

الدوله

)=پنبه
104

528

136

162

230

2

1

استرک

آدم آباد نیاسر-آدمآبادسردنی-سلوکآباد

8

1296

سرانه-کودنک-کوسنج علیا-کوسنجسفلی-
نیاسر-ابوالعباس

1286

96

499

112

128

259

1474ت و
722د

-

1296

40

106

37

35

34

2

1

0

-سربچه-کومچهر-طاق بر طاق

ون
1286

34

114

43

36

32

149ت و
5687د

-

69

281

63

70

148

1

1

سربچه-یحییآبادکوچک وبزرگ-سلخک-

0

1296

خسروآباد-دنوی -اکبرآباد-رزه-رازشک-

وادقان

کورابه (هر2سمت شورآب)
1286

48

194

52

61

81

443ت
و3314د

یحییآباد-خسروآباد-سلخه-ده زه

1296
1286
1296
1286

96
49
69
46

265

56

309
210
241

63

65
62

137

85
56

68

86
113

2

1

92

132

1

1

0
0

جمالآباد-السانپا-همزر-هرره-دردر-گزنک-

سار

پایاستانیحییآباد-جالیزآباد.
222ت
و2325د

جمالآباد-السون-همرز
شرفآبادوکیلالرعایا-نصرآبادجهوکیلالرعایا-
-کالته-مرعهاده

قه
537ت
و4972د

ورم(احتماال درم :محل زیارتگاه دختران بکر
بنابه متناصلی-)315شرفآباد-نصرآبادجه-
گالبه-پاداروی علوی و سفلی
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تغییــرات طولــی یــا در زمانــی در ایــن محــدوده نشــانگر کاهــش جمعیــت در تمامــی ایــن روســتاها
در مقطــع دهســالهاســت .اصــوالً چنیــن پدیــدهای نــادر و عمدت ـاً بــا بحــران و فاجعــه آنــی و بالهــای

طبیعــی ارتبــاط دارد .در ایــن مقطــع ،قحطــی حوالــی1288ق رخداده کــه در کتــب مختلــف ذکرشــده
و عامــل آن عــاوه بــر کمبــود بــارش ســوءمدیریت و احتــکار غــات در کاشــان نیــز بــراورد شــدهاســت
(کتابــی.)1378 ،
در تحلیــل اطالعــات دو مقطــع زمانــی عصــر ناصریــدر جــدول فــوق ایــن نــکات قابــل توجــه
هســتند:

•کاهــش جمعیــت در کل روســتاها بــه مقــدار زیــاد مشــاهده میشــود. .بیشــترین کاهــش مربــوط بــه از
نــاوه ( از  261بــه  150نفــر معــادل  )%57و وجوشــقان (از1024نفربــه  566و معــادل  )%55و در نهایــت
رهــق (از 919بــه  328نفــر و  %36کاهــش) بودهاســت .بدیــن ترتیــب بزرگتریــن عارضــه جمعیتــی
ایــن دهــه مــرگ و میــر و جبــران نشــدن نــرخ رشــد جمعیــت حتــی بــا گذشــت ده ســال بــودهاســت.
(البتــه افزایــش محــدود در ون و قــه بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن دقــت و بــازه 10ســاله خدشـهای
برایــن موضــوع وارد نمیکنــد).
•اگــر تعــداد خانــه را شــاخص ســاخت و ســاز و توســعه و رونــق و زندگــی بگیریــم بــاز هــم ایــن منطقــه
در ایــن بــازه دچــار رکــود و خرابــی بــودهاســت .ایــن شــاخص بــرای اکثــرا روســتاها نزولــی اســت و
بیشــترین کاهــش منــازل درســار از  96بــه  49منــزل معــادل  %51و رهــق از 172بــه  79معــادل %46
بودهاســت .ایــن رکــود و تنــزل در خانــه ســازی را نیــز بــا همــان بحــران قحطــی میتــوان تبیــن کــرد.
زیــرا بواســطه مــرگ و میــر نــه تنهــا خانــه جدیــدی ســاخته نمیشــد بلکــه منــازل موجــود هــم ویــران
و بــی صاحــب میشــدند .امــا ســرعت احیــا و نوســازی در برخــی نقــاط رونــد مثبــت یافتــهاســت.
حســنارود بــا افزایــش خانههــا از 40بــه  74وکلــه از  57بــه 76خانــه دوروســتایی هســتند کــه بیــش
از بقیــه توانســتهاند در ایــن بــازه خــود را ترمیــم و توســعه بخشــند و جمعیــت خــود را هــم بــه حــد ده
ســال قبــل ولــو کمتــر نزدیــک کننــد .شــاید بتوانیــم بگوییــم ایــن دو روســتا از آســیب قحطــی بیــش
از بقیــه درامــان ماندهانــد.
• شــاخص بعــدی ابنیــه و زیرســاخت هــای روســتایی یعنــی حمــام و مســجد و مغــازهاســت کــه معــرف
گســتردگی و رشــد اقتصــادی اســت .هرچنــد ایــن آمــار درســال1296ق ارائــه نشــده امــا بــا توجــه بــه
ثبــت در کتــاب ضرابــی حداقــل مــی تــوان گفــت کــدام روســتا وضعیــت بهتــر داشــتهاســت .همــه ایــن
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روســتاها از حمــام و مســجد برخــوردار بودهانــد .امــا جوشــقان بــا  7مســجد و حســنارود بــا  5مســجد
بیشــترین تعــداد ایــن اماکــن را داشــتهاند و مذهبــی و آیینیتریــن روســتاهای آن ســال بــه حســاب
میآینــد .بــا ایــن حــال اگــر داشــتن خواربارفروشــی (دکاکیــن) را بعنــوان یــک شــاخص مصــرف و
مبنــای رشــد اقتصــادی و خــرده فروشــی ایــن اماکــن بدانیــم ،اســترک بــا  8دکان و جوشــقان بــا 6
دکان و رهــق و حســنارود بــا 3دکان در ســالهای 1286ق از بیشــترین رونــق و رشــد اقتصــادی برخــوردار
بــوده و مــی تــوان انهــا را بزرگتریــن روســتاهای ان ناحیــه و در ان عصــر (قبــل قحطــی) تلقــی کرد.چــرا
کــه بــه تعریــف ضرابــی تفــاوت بیــن قریــه و قصبــه (از اتبــاع شــهر) در ان زمــان امــکان تامیــن همــه
زمانــی مایحتــاج ســکنه قصبــه در دکاکیــن و فــروش انهــا و داشــتن مــزارع عدیــده در توابــع و جــز
جمــع دیوانــی آن بــودهاســت (ضرابــی.)2536:131،
• شــاخص مهــم دیگــر میــزان مالیــات ثبــت شــده در دفاتــر دیوانــی اســت .در ایــن مجموعــه ،اعــداد
ایــن شــاخص را از ده ســال بعــد و مجموعــه ناصــری داریــم و از میــان ایــنروســتاها بیشــترین مالیــات
آن جوشــقان (2298تومــان و  5770دینــار) و اســترک (1474ت و 722دینــار) بودهاســت .کمتریــن
از ِ

تولیــد و عایــدات مالیاتــی ســال 1296ق نیــز مربــوط بــه ازنــاوه (174ت و6290د) ثبــت شــدهاســت.

•مقایســه تعــداد و نــام مــزارع تابعــه ســوای از اعمــال ســلیقه مولــف ،تغییــر در نامهــا و ادغــام و فــروش
یــا تخریــب /توســعه مــزارع بــزرگ را نشــان مــی دهــد .بدیهــی اســت شــماری از مــزارع و توابــع نیــز
ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم شــناخت آمارگــر یــا ســختی کار و یاکوچکبــودن بــه ایــن آمــار راه پیــدا
نکــردهباشــند .امــا بیشــترین مــزارع بنــام ازنــاوه ( ،)14رهــق و وادقــان (هرکــدام )10ثبــت شــده و
کمتریــن مربــوط بــه علــوی ( )1بــه نــام علــی آبــاد بــودهاســت کــه در ده ســال بعــد در آمارهــا وجــود
نــدارد.
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نتیجه گیری:
ضرابــی اعــام داشــته جمعیــت کاشــان در زمــان تالیــف کتــاب خــود یعنــی1287ق از بلــده و بلــوک
(شــهر و روســتا)  72000نفــر بودهانــد و در 1304ق و گذشــت دوران قحطــی ،رشــد ایــن جمعیــت را
تــا رســیدن بــه همیــن حــد ارزیابــی میکنــد (هشــت) .بعبارتــی تنــزل  30درصــدی جمعیــت را در
قحطــی بــزرگ درکاشــان اعــام میکنــد .امــا اطالعــات جزیــی نفــوس و مســکن وی کــه صرف ـاً از

 11روســتای کاشــان ثبــت شــده نیــز ســند آمــاری مهمــی در تاییــد ایــن قحطــی و اثــرات آن اســت.
آمــاری کــه کاهــش جمعیــت و رکــود توســعه را بــه میــزان ســی درصــدی نشــان میدهــد .لــذا ایــن
اطالعــات مهــم ولــو محــدود را میتــوان یکــی از بهتریــن اطالعــات کمــی از دوران اولیــن قحطــی بــزرگ
ایــران دانســت.
ازســویی اطالعــات ضرابــی در تدویــن تاریــخ کاشــان ناصــری در کنــار اطالعــات جمعیتــی اربــاب از
قــم و بلــوکات مشــترکش بــا کاشــان معــرف ظهــور و پیدایــش علــم و نــگاه جدیــدی تحتعنــوان
آمــار در عصــر ناصــری اســت .هرچنــد ایــن علــم بــا دارالفنــون و عبدالغفارخــان و تهیــه اولیــن نقشــه
و آمارگیــری از دارالخالفــه ناصــری گــزارش شــده (کتابــی )1385امــا گســترش و کاربــردی و اجرایــی
کــردن ان در ایــاالت و والیــات نزدیــک بــه تهــران و خاصــه قــم وکاشــان صــورت واقــع و عملــی
یافتــهاســت .وجــود ایــن ســنت و نهادینهشــدن آن بــه گونــه ای بــود کــه بعدهــا و در عصــر پهلــوی
شــکلگیری اولیــن سرشــماری آزمایشــی را در ایــران از کاشــان طراحــی و اغــاز میکننــد .در جــدول
زیــر ســیر شــکلگیری نهادهــای جمعیتنــگار و آمــار و سرشــماری از همیــن دوران خالصــه شــده
اســت (کتابــی ،1385 ،نورالهــی و نائینــی .)1395
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جدول  -3خالصه روند تحوالت آمار و سرشماری تا اجرای اولین سرشماری ملی 1335ش
سال

رویداد آماری ایران

نهادها و عوامل اجرا

)1231ش(1269ق

شمارش جمعیت منازل تهران

اواخر صدارت اقاخان نوری

توضیحات
-

محمدرحیممیرزا ضیاالدوله حاکم خوی
در1277ق به محمدزمانخان دنبلی
صدور دستورالعمل شمارش نفوس و
1238ش )1277ق)

مسکن و دارایی همه دهات و شهرها به
حکام والیات

دستورالعمل مکتوب کرده ،امینالملک
(میرزاعلیخان پسر میرزامحمدخان

این دستور به علت مشکالت فنی در همه

سینکی) در تایید اعتمادالسلطنه؛

.جا فرصت انجام نیافت

همینطور امینالسلطان درتایید به
بالد استحفاظی اصفهان تا خوزستان
بخشنامه کرد
مجری تهران :میرزاعبدالغفارخان
نجمالدوله معلم ریاضی دارالفنون

اولین سرشماری تهران
)1246ش(1284ق

اجرای اولین سرشماری های پیرامونی در
قم و کاشان از این سال تا 1296ق

در55روزهمزمان با وزارت
اعتضادالسلطنه بر وزارت علوم و
معارف،اتمام 12ذیقعده1284ق.
بدستور اعتضادالسطنه حاکم قم و
نیزحاکمان محلی کاشان در این دو
شهر نیز انجام میشود

1262-3ش( 1301ق)

دومین سرشماری تهران

1277ش (1317ق)

تهیه آماری از ابنیه تهران

امسوولیت میرزا سید شفیع امیرلشکر.

انتشار اطالعات آن تحت عنوان تشخیص
نفوس دارالخالفه(جمعیت155هزاری تهران
در  5محله) تقدیم اعتضادالسلطنه شد وی
دوسال بعد نقشه تهران را هم تهیه کرد.
ودرماموریت خوزستان برای اماکن و راهها
هم چنین کرد.
آمار پیرامونی قم تا کاشان در دو کتاب
تاریخ کاشان و مجموعه ناصری ثیت و
گرداوری می شود
براورد جمعیت106هزار نفری در5
محله تهران
تهیهکننده این آمار ،درویش حسن

همزمان با سال چهارم سلطنت

اخضرعلیشاه بود که آمار خود را در زمان

مظفرالدین شاه

ریاست نظمیه مختارالسطنه و صدارت
میرزا علیاصغرخان امینالسلطان تهیه کرد

1297ش

تاسیس اداره ثبتاحوال کشوربه منظور
ثبت وقایع چهارگانه،

1301ش

سرشماری جدید تهران

1303ش

تاسیس اداره احصائیه و سجل احوال

1307ش

تصویب قانون سجل احوال

همزمان با ایجاد تشکیالت جدید

جمعیت تهران در 1301بیش از 210هزار

بلدیه تهران

در  10ناحیه

باتصویب آییننامهای،وزارت کشور

انتشار اطالعات سرشماری واولین سالنامه

مسوول جمعآوری و مرکزیتبخشی به

آماری تحت عنوان سالنامه احصاییه

آمارهای موردنیاز شد

شهر طهران

تغییر اداره ثبت احوال کشور به
ادارهکل آمار و ثبت احوال
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سال

1311ش

رویداد آماری ایران

نهادها و عوامل اجرا

سرشماری تهران توسط اداره کل

انتشار نتایج تحت عنوان احصائیه

احصاییه و سجل احوال مملکتی

توسط دایره احصاییه بلدیه تهران

توضیحات
جمعیت مناطق  10گانه تهران 310هزارنفر
براورد شد .شورای عالی احصاییه در1314
به شورای عالی آمار تغییر نام داد
انجام سرشماری ازمایشی در تیرماه در

1318ش

اولین سرشماری ملی /اجرا از کاشان

1335ش

اولین سرشماری عمومی علمی کشور

قانون سرشماری در 10خرداد به

شهر کاشان ،اجرا از اسفند درتهران و 32

تصویب مجلس شورای ملی رسید

شهر تا سال .1320کاشان اولین و گنبد

و نخستین سرشماری رسمی و ملی

کاووس اخرین شهرهای سرشماری شده

.ایران در همان سال آغاز شد

بودند .اعالم جمعیت کاشان بعنوان اولین
شهردر20تیر  1318به تعداد 44994نفر

بعد از تشکیل سازمان همکاری
آمار عمومی با انتزاع اداره آمار و
سرشماری از ادارهکل آمار و ثبت
احوال و الحاق بداندر سال 1331و

اجرا از 10تا 25ابان 1335

با تصویب قانون آماروسرشماری در
اسفند1334در مجلس محقق شد

همانگونــه کــه میبینیــم اولیــن الیحــه سرشــماری مــدرن درخــرداد  1318در مجلــس شــورای ملــی
تصویــب میشــود و محــل اجــرا آزمایشــی در کاشــان اعــام و بــرای نخســتین بــار در31خــرداد
تــا 1تیرمــاه  1318بــا تعطیلــی دو روزه شهرکاشــان بــه اجــرا در میآیــد .بــه عبارتــی علــم آمــار
از دارالخالفــه ناصــری جوانــه میزنــد و در عصــر قحطــی در حوالــی قــم تــا کاشــان جــدی گرفتــه
میشــود و تولیــد داده میکنــد و در نهایــت بــا تدویــن برنامــه سرشــماری ملــی (و شــروع ازکاشــان)
در عصــر پهلــوی بــه جایــگاه مــدرن و نویــن خــود دســت مییابــد وچرخــش بــکار میافتــد.
فوکــو دانــش و تولــد و گســترش آن را در خدمــت قــدرت و سیاســت ترســیم کــردهاســت .نتایــج
سرشــماری هــای بلــده کاشــان تــا قــم در عصــر ناصــری نیــز تاییــد دیگــری اســت از بســط یــک رشــته
و دانــش جهــت انقیــاد و بســط قــدرت سیاســی و اقتصــادی .شــاید یکــی از دالیــل اینکــه چــرا اطالعــات
آمــاری ثبــت شــده کاشــان در دو منبــع ،صرف ـاً محــدود بــه روســتاهای ییالقــی ایــن محــدودهاســت
همیــن حاکمیــت و ســیطره قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــر مناطــق آبادتــر باشــد .منطقــه مذکــور
عــاوه بــر سرســبزی و رونــق کشــاورزی عمدتــاً در تیــول و مالکیــت حاکمــان و خانــدان قاجــاری
و متنفذیــن محلــی آنهــا در کاشــان بــودهاســت .در راس ایــن حاکمــان خانــدان غفــاری اســت کــه
برجســته تریــن آنهــا امیــن الدولــه غفــاری تــا ســطح دیپلمــات و وزیــر و اســتاندار قاجــاری در تاریــخ
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نقشآفرینــی بســیار نمــود .بســیاری از مــزارع و روســتاهای کهــن کاشــان یــا متعلــق و بنــام خانــدان
انهــا بــوده یــا بدســت و اراده انهــا روی زمیــن شــکل گرفتــه و آبــاد شــده انــد .پــس دور نیســت کــه
گســترش آمــار نفــوس و مســکن در صرفـاً ایــن  11روســتای ییالقــی کاشــان تــا قــم بــا بســط و حــوزه
قــدرت و ثــروت سیاســی نیــز همپیونــد بــوده باشــد .امــا بــه هــر روی تمــام عوامــل دســت بــه دســت
هــم داده انــد تــا علــم جدیــد آمــار و کنتــرل جمعیــت ســر از خـ ِ
ـاک مرکــز ایــران بــه درآورد و خــود را
در اولیــن سرشــماری ملــی و نهادهــای جدیــد جمعیتــی بازنمایانــد.
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منابع:
 اربــاب ،محمدتقیبیک«،1353،تاریــخ داراالیمــان قــم» بــه کوشــش حســین مدرســیطباطبائــی،قــم :حکمــت.،
 افشــار ایــرج 1375؛«فهرســت واره مجموعــه ناصــری» ،فرهنــگ ایــران زمیــن ،ج  ،29ص-133.143
 افشــار ،ایــرج «،1337فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــه وزارت خارجــه» ،فرهنــگ ایــران زمیــن،ج  ،3ص.37-5
ی بــزرگ ســال1288در ایــران» ،ترجمــههاشـم رجـبزاده ،آینــده،
 اوکازاکــی ،شــوکو«،1365 ،قحطـ ســال ،12فروردیــن و اردیبهشــت و خــرداد 1365شــماره  1و  2و  ،3ص.41-28
 بویس ،مری « 1364مانکجی لیمجی هاترا در ایران» ،ترجمههاشم رضی ،چیستا ش ،26 پاکدامــن ،ناصــر؛ اصفهانــی ،کوچــک « ،1361کاشــان قزویــن و همــدان در صــد ســال پیــش» ،الفبــا،دوره جدیــد ،پاریــس ،ش  ،1ص.78-63
 جعفریــان ،رســول « 1396پرســشهای دینــی مانکجــی زرتشــتی از محمدحســین ســبزواریقاضییــزد» ،در مقــاالت و رســایل تاریخــی ج  ،4نشــر علــم
 حســینی ربــاب1371،؛ «قحطــی وگرانــی رســال 1287و  1288قمــری» ،گنجینــه اســناد ،شــماره 7و  ،8ص.63-47
 حســینی ســاوجی ،میرزااحمــد 1393؛ «وقایــع قحطــی 1288ق درســاوه» ،بــه کوشــش علیاکبــرصفــری ،میــراثشــهاب تابســتان و پاییــز  - 1393شــماره  76و ( 77ص  129تــا .)146
 روســتایی ،محســن؛ رهبریــان حســین احمــدی« 1397کتابچــهاعــداد نفــوس اهالــی داراالیمــانقــم سرشــماری جمعیــت عهــد ناصرالدی ـن شــاه ( 1285ق) بــهانضمــام کتابچههــای ســیاقی-دیوانی
م پژوهــی ،کتابخانــه آیــتاهلل مرعشــینجفی.
شــهرقم (قــرن  13 - 12ق)» ،بنیــاد قــ 
 ریاحــی ،محمدامیــن1357؛ «ورقــی از تاریــخ تمــدن جدیــد در ایــران :دســتورالعمل نخســتینسرشــماری درایــران در  1277ق» ،یغماســال 1357 ،31شــماره ( 1پیاپــی  ،)355ص.18-15
 ضرابــی ،عبدالرحیــم« 1356/2536 ،تاریــخ کاشــان» ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،چــاپ چهــارم،تهــران :امیرکبیــر.
-کتابــی ،احمــد 1385؛ پیشــگامان جمعیتشناســی در ایــران :عبــد الغفارخــان نجمالدولــه و میــرزا

علم رسمشاری
اتریخ کاشان انرصی و جانگیری ِ
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ابوطالــبزنجانــی ،نامــه انجمــن جمعیتشناســیایــران  1385شــماره  ،2ص.36-7
کتابــی ،احمــد «،1378پژوهشــی در زمینــه جمعیتشناســی تاریخــی ایــران :بررســی تحلیلــیقحطیهــای اصفهــان (از عهــد افشــاریه تاکنــون» ،فصلنامــه جمعیــت ۲۷( ۸ :.و .۱۳۸ -۱۰۵: )۲۸
گرنــی ،جــان؛ صفــت گل ،منصــور 1387؛ «قــم در قحطــی بــزرگ  1288قمــری» ،کتابخانــه آیــتالــه مرعشــی نجفــی.
 مجــد ،محمدعلــی « 1394قحطــی بــزرگ و نسلکشــی در ایــران ( ۱۲۹۶-۱۲۹۸ش۱۹۱۷-۱۹۱۹ /م)» بازترجمــه بهمــراه  -18اضافــات ،ترجمــه محمــد کریمــی مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای
سیاســی.
 مدرسیطباطبائی ،حسین«1364،قمنامه» قم :کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی. مدرسیطباطبایی ،حسین؛  1353؛ «کتابشناسی آثار مربوط به قم»؛ قم :حکمت. مدرســیطباطبایی ،حســین؛ « 1356کتابشناســی قــم در دوره ناصــری» ،فرهنــگایــرانزمیــن ۱۳۵۶جلــد  ،۲۲ص.16-10
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Abstracts

KASHAN HISTORY BOOK: LOST EDITION BLOCK AND A NEGLECTED
CENSUS TREASURY
By: Mohammad Reza Mehdizadeh
Abstract:
■ The book of Merate Qasanor Kashan history is most famous and important text and
resource of Kashan history in Naseriera. The final printed version has been edited and
published based on a manuscript text in 4 edition till now. In this essay it is declared
that probably, there is a good and original version of the book which had been included
a valuable figures and numbers that can be nominated as first and oldest census of
Kashan and periphery (baladeh and block of Kashan). The evidences are present from
different references of writer and editor. So it is proposed for finding the original writer
manuscript and new edition which embraced all information of census of 12861907/
period. Thus and by reviewing other reference and population and household census
and information of Qom and periphery, we reconstructs first semi or sample-census
of Kashan. This treasury of quantitative data, would be most important for studying
social, political and economic situation of Kashan in Qajar times. Thus, one most
important result of this census data base, is affirmation of grand famine of Iran and so
its severity in Kashan and quantity and amount of damages on people and rural districts.
Keywords: tarykhe kashan, zarrabi, census, edition, ketabche, famine
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DEVELOPMENTAL APPROACHES AND DEMOGRAPHIC POLICIES OF
GOVERNMENTS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
By: Mojtaba Taheri,Ali Pejehan, Mohammad Javad Mahmoudi &Alireza Golshani
Abstract:
■ The demographic policy of governments varies according to the social, economic
and cultural conditions and requirements of societies. In Iran, demographic
policies have had ups and downs in the last four decades, sometimes emphasizing
population growth and sometimes population decline. Therefore, the purpose of this
article is to critique these ups and downs of Iran`s population policies in the last 4
decades with emphasis on the development approaches of governments.
The research method in this research is documents that have been identified by examining the
population policies of Iranian governments and their development approaches.
In accordance with historical changes and developments, as well as the processes
formed and rotations in the development approaches of governments, their population
policies have changed. Governments that look at development with a modernization
approach pursue demographic reduction policies, and governments that look at
development with a dependency approach, pursue policies that increase population.
Keywords: Demographic policy, development, governments, revolution, Iran
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FAMILY SUPPORT POLICY FOR THE ELDERLY WITH SCENARIO
WRITING APPROACH
BY: Javad Feli, Jafar Hezarjaribi & Massoud Alami neysi
Abstract:
■Demographic, family, economic, occupational and cultural changes
have given the issue of supporting the elderly a complex dimension.
In this study, we seek to provide policies to support the elderly.
The method of this research consists of four parts: the first part; the drivers extracted
through theories and interviews with the elite. Part 2: Scenarios extracted from the
intersection of two drivers. Section 3: Elderly protection strategies extracted through
interviews with experts and stakeholders. The sample includes 20 experts and 31
stakeholders. Step 4: The extracted policies were validated using SPSS16 software and
the average elite agreement and prioritized by HAP method and AHP-SOLVER software.
The results showed: proponents of elderly support include »Socio-cultural status» and
«resources available«.Two scenarios extracted from them to the extent that the best
and worst possible scenarios are supporting the elderly. Strategies to protect the elderly
after their validation presented in ten areas. Moreover, to have sustainable support
for the elderly in society, we need to use individual, family and social capacities.
Keywords: Support for the elderly, best scenario, worst-case scenario, policy making
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THE SITUATION OF IMMIGRANT YOUTH FROM THE VILLAGE OF
FORAT TO THE CITY OF DAMGHAN

BY: Shahram basetini & shahrbano ghoraba
Abstract:
“Migration” is defined as the individuals` movement at geographical level coming
about with a plan in advance and is led to the residence relocation forever or for a long
time. By a phenomenological approach, the paper aims to study the lived experience of
young immigrants from the Forat village to the Damghan city. The previous literature
described and explained the matter by adopting the deductive strategy and basing it
on pre-existing theories. However, the phenomenological approach emphasizes how
human beings give meaning to their experiences and develop them into awareness,
both individually and collectively. Methodologically, the present paper requires an
understanding of how humans experience phenomena. The researcher conducted indepth interviews with individuals who directly experience the desired phenomenon,
which is generally known as lived experience, to collect the data. Therefore, striving
to welfare, improve livelihood, and achieve an optimal living, including human
social ambitions to endure in all aspects of housing. Consequently, individuals
migrate to another residency to get away from the difficulties and hardships of
their residency, as well as to appreciate the pleasure and what is considered as
a human right to continue living. However, in line with this demographic trend,
villagers migrate to cities and other accommodation developments to benefit from
livelihood-welfare facilities and occupations and earn adequate revenue. In this
journey, amongst meeting socio-economic requirements, rural individuals generally
tend to move to cities that meet their moods and cultural identity perceptions.
Keywords: migration, interview, economic, difficulties
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IDENTIFYING THE EFFECTIVE FACTORS ON THE POPULATION
CAPACITY OF HUMAN HABITAT IN DESERT AREAS OF IRAN
BY: Amin Tajarrod Farimani
Abstract:
■The desert areas, as region facing restrictions on access to biological
resources, have been always faced bottlenecks to develop human habitat; Due
to the increase in world population, and in particular Iran, a large area of which
consists of desert areas, the limitation of environmental capacity has created
many challenges for the country settlements. Therefore, planning for human
habitat in these areas must include its specific sensitivities in order to succeed in
creating a spatial balance at all levels and achieve Sustainable Development.
Progressive study seeks to use the development - applied research method with
a mixed approach of a variety of qualitative and quantitative methods while
providing a framework to assess the demographic capacity of these areas, to
try to assess land use planning studies as the most important regional program.
The results of the present study show that by using the anthropological model
theories, different factors affecting the population capacity in desert areas, can be
put together and according to the importance and effect of each can be classified. It
should be added that the assessment of land use planning studies using an exploratory
framework shows that although these studies have been able to consider a significant
part of these sensitivities, but due to the limitations generally derived from their
holistic approach, they have not succeeded in achieving this goal. Therefore, these
studies should be reviewed from two aspects of process and production concepts in
accordance with the sensitivities of each region and in particular desert areas.
Keywords: desert areas, Population capacity, land use planning, settlement
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ASSESSING THE STATUS OF EDUCABILITY INDICATORS IN MAHABAD
BY: Omid Mobaraki, Ali Valigolizadeh & Wafa Ekozadeh
Abstract:
■Viability is an important discourse in urban development, and pays attention to the
quality of life of citizens. The study of livability in a spatial territory provides city
managers with a better understanding of issues, harms and their potential capabilities.
The purpose of this study is to assess the level of livability of Mahabad city and its areas.
The type of research is applied. The required data and information have been collected
through a questionnaire, the results of the general population and housing census,
comprehensive and detailed plans of the city, as well as through documents, magazines,
books related to the subject and various organizations. The statistical population
includes all residents of Mahabad and the sample size has been determined to be 384
using Cochran’s formula. SPSS and GIS software were used for data analysis and in
inferential statistics section, T-test, analysis of variance, ARAS model and stepwise
regression have been used. Research results show; The city of Mahabad is in a moderate
to high status in terms of social indicators, and in a moderate to low and unfavorable
situation in terms of physical, environmental and economic indicators. The results of
ARAS technique also showed that only area one, with a slight difference, is in the first
level of livability of Mahabad city and other areas are almost in the same field.
Keywords: urban development, sustainable development, livability, Quality of life,
Mahabad
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ORGANIZATIONAL SUPPORT AND TENDENCY TO CHILDBEARING
WOMEN WORKING
BY: Afsaneh Mirzaei, Mansour Sharifi, & Ali Pezhhan
Abstract:
■ The phenomenon of women»s employment has existed since the beginning of human
social life, but it has had its ups and downs. In today›s society, women work equal men
in society and have a social status. Changes in the structure of the family, increasing
the level of education, urbanization, women`s participation in the labor market can be
clearly seen in the adaptation of the Second demographic transition in Iran, especially in
metropolitan areas such as Tehran with influences on many demographic components
including childbearing. This research survey and has been done with the aim of
identifying the effect of organizational support on childbearing of working women
in Tehran. Data from the questionnaire and 1065samples have been analyzed random
sampling. Results of regression analysis showed that about 15.7 percent of variations
tend to childbearing by variables such as education, age, number of children the ideal,
organizational support, income explained. The results showed an inverse relationship
between education and childbearing tendency to the organization in terms of
organizational support is more likely to be employed childbearing women, Therefore,
it is suggested that the officials and managers of the organization have the necessary
flexibility with a special focus on the evaluation of childbearing and organizational
support for the compatibility of the role of mother and employee of working women.
Keywords: Organizational support, childbearing, working women, Tehran
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REASONS FOR NON-DURABILITY OF THE POPULATION IN QASR
SHIRIN COUNTY
BY: Saeed Salimi, Vakil Ahmadi & Siavash Gholipour
Abstract:
■ The purpose of this study was to investigate the economic, political and social
factors of non-durability of the population in terms of residents of Qasr Shirin. For this
purpose, 375 questionnaires were completed using cluster sampling method. Findings
showed that the average economic, political and social factors of non-durability of
the population of Qasr Shirin County for the respondents were equal to (3.02), (2.82)
and (1.90), respectively. Among the economic factors, destination health facilities and
earning more with an average of (3.43) and (3.43) respectively, among the political
factors, management’s lack of effort to invest with an average (3.10) and among social
factors Migration due to relatives with (2.23) was the highest mean of non-durability.
The average of non-durability factors varied according to some individual, social and
economic characteristics of the respondents; the average of economic, political and
social factors of non-durability in women, people with higher education, people in
the age group of 18 to 35 years and people with 10 to 30 years of residence in Qasr
Shirin county were higher than the rest. Those with lower incomes, cited the economic
factor and those with higher incomes, cited the political and social factors as the nondurability of population. The result of the factors of non-durability of the population
in the eyes of the respondents can be considered due to the weakness of medical
infrastructure, the presence of non-native capitalists, migration due to relatives and
lack of different academic disciplines. in accordance with which proposals such as
establishing and equipping hospitals and clinics, localization in and establishing a field
in different university levels and getting representation from prestigious universities.
Keywords: non-durability of population, social factors, economic factors, political
factors, Qasr Shirin, migration.

4

Abstracts

STUDY OF FIELDS AND CONTEXTS OF FERTILITY RATE REDUCTION:
QUALITATIVE RESEARCH
BY: Ghulam Reza Tajbakhsh
Abstract:
■Decline in fertility and the issue of aging population have persuaded
researchers and thinkers to conduct scientific and accurate research on
this social issue. Based on this, the purpose of this study is to study the
contexts of fertility reduction from the perspective of married women with
university education in Shiraz who have been married for more than a year.
Research Method: The research approach of the present article is qualitative method
based. For this purpose, in-depth and semi-structured interviews were conducted with
19 married women living in Shiraz who were selected by purposive sampling method
and snowball strategy. To analyze the data, contextual analysis was used to interpret
the experiences of the interviewees. Finally, 10 main themes were discovered and
extracted. Rethinking individualistic opportunities, lack of effectiveness and efficiency
of population policies, fear of coronary heart disease, erosion of social capital within
the family, new lifestyles and emerging ideologies and values, diminishing attitudes
and practical dimensions of religious values, disorder and shock Economic, bigotry of
childbearing repulsions, accepted social constraints, and family developments.
Keywords: family, fertility, women, qualitative, Shiraz
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EVALUATION AND CORRECTION OF DEMOGRAPHIC STATISTICS OF
GONBAD-E KAVUS IN 2006 AND 2016
BY: Baran Sabzalizadeh & Nader Motie Haghshenas
Abstract:
■ In this article, the aim is to study and to evaluate the accuracy of the demographic
data in the 2006 and 2016 Iran censuses in Gonbad-e Kavus in Golestan province. Also,
correction and smoothing the age report in 2006 and 2016 censuses have been desired.
To assess the demographic data, some indirect methods such as comparison of
population growth, age ratio, sex ratio, survival ratio, Whipple’s Index, Myer’s Index
and joint score Index have been applied. The calculated figures for Whipple’s Index
in 2006 and 2016 are 107.65 and 104.05 respectively, which shows that the age data
in 2006 census were fairly accurate regarding the level of tendency to report ages
rounded to zero and five, while they were highly accurate in 2016. The amount of
Myer’s Index in 2016 is 3.33 which demonstrates almost no preference for specific
ending age digits in age statement. Despite the figures for Whipple’s and Myer’s
indices which show no marked digit preference or age heaping in age reporting, joint
score index is 48.14 in 2006 and 41.1 in 2016, reflecting highly deficient data quality
in both years. This deficiency could be with respect to the sex data or as a result of agemisreporting, coverage or content errors, over-enumeration or under-enumeration.
To correct and smooth the age report, moving average for three consecutive
age’s method, United Nations method and Sprague’s tables have been utilized.
Keywords: census, correction and smoothing, age report, Gonbad-e Kavus,
evaluation of demographic data
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ENSURING OF THE MARITAL STABILITY AND DESIRE FOR
CHILDBEARING
By: Mahmoud Moshfegh, Mohammad Javad Mahmoudi & Salma Bahmani
Abstract:
■The purpose of this study is surveying relations between “Ensuring of the marital
stability and desire for childbearing.” The method of our investigation is survey.
The population is including married women with no child, whose marriage has been
registered in offices in Tehran province; they are not infertile and had not fertilized on
their own wish. The way of sampling is systematic random sampling. The information
of marital stability is collected with Enrich questionnaire. Data were analyzed by
SPSS software and using Pearson correlation coefficient. Descriptive analyzes
showed that 52% of women had a very low and low incidence of childbearing, 40%
had an average childbearing tendency, and 8% had a high and very high incidence
of childbearing. The results of descriptive analysis regarding the scale of life
stability showed that: 20.9% of women had low and very low grades. 54% were
moderate and 25.4% had high and very high scores. Ideal fertility in low and very
low stability scale was two children and for high and very high stability scale was
2.5 children. The results show a significant and positive relationship between the
stability of marital life and the desire for fertility. In this regard, an increase in the
stability of marital life has caused a 0.254 increase in the desire for childbearing.
Keywords: desire for childbearing, marital stability, couples, social capital, fertility.
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ANALYSIS OF TEN-YEAR TREND OF DEATH RECORDS IN IRAN AND
ESTIMATING THE EXCESS DEATHS PANDEMIC 19- DURING COVID
BY: Mohammad Bagher Abbasi & Sedigheh Omidvar Shalmani
Abstract:
■How many people have died as a result of COVID-19 outbreak? This question is
still remained unanswered. So far, several attempts have been made to determine
the number of excess deaths that occurred during this outbreak in various nations.
This information would help to estimate the life lost during COVID-19 pandemic.
The goal of this study is to estimate the number of excess deaths in Iran during
the COVID-19 outbreak by analyzing the ten years mortality trend. Here, we
used a seasonal auto regressive integrated moving average model to fit the current
mortality data from January 2010 (Dey 11th, 1388 in Solar Hijri calendar) through
December 2019 (Dey 10th, 1398 in Solar Hijri calendar) which is registered in
the population database of Civil Registration Organization of Iran. The number
of monthly deaths from March 2020 (Esfand 11th, 1398 in Solar Hijri calendar)
through September 2021 (Mehr 11th, 1400 in Solar Hijri calendar) have been
predicted in the absence of the pandemic. Excess deaths are estimated by comparing
the estimated number of monthly deaths with the total number of recorded deaths.
Our data demonstrated 237051 excess deaths in Iran during March 2020 and
September 2021, which were significantly higher than what was expected.
Keywords :COVID-19, Excess death, Iran, Seasonal Auto Regressive, Integrated
Moving Average.
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