
 
  بررسي روند توزيع جغرافيايي جمعيت ايران ، آينده نگري، مشكالت و راهبردها

  1 دكتر مجيد ياسوري
  :چكيده

بر اساس . حكايت از عدم تعادل شديد بين مناطق مختلف كشور دارد در ايران روند گذشته سكونت گزيني 
لف و مناطق شهري و روستايي استان هاي مخت نتايج سرشماري هاي گذشته توزيع جغرافيايي جمعيت در بين

درصد جمعيت كشور در نقاط روستايي  80بيش از  1335در حالي كه در سال . دچار تغييرات اساسي بوده است
به عالوه حركات جمعيتي نيز به سوي چند . درصد تنزل يافته است 30سكونت داشتند، امروزه اين رقم به حدود 

به نظر . يري و توزيع نامتناسب جمعيت در پهنه سرزمين شده استاستان متمركز شده و اين روند باعث شكل گ
و همچنين  1404نفر در سال  54به  85نفر در سال  42مي رسد با توجه به روند رشد جمعيت تراكم نسبي از 

  . نفر افزايش خواهد يافت 5نفر در هكتار به  4تراكم بيولوژيك در اين مدت از 
عيت ايران عوامل طبيعي به عنوان مهمترين عوامل ذكر مي شود لكن عوامل هرچند در توزيع جغرافيايي جم   

در دو دهه گذشته مهمترين عوامل مؤثر . اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز در اين زمينه نقش مؤثر ايفا كرده اند
د از انقالب در توزيع جغرافيايي جمعيت سياستگذاريها و سرمايه گذاري هاي انجام شده در برنامه هاي قبل و بع

وجود نابرابري هاي فضايي در زمينه برخورداري از امكانات اقتصادي، رفاهي و زيربنايي . اسالمي بوده است
در آينده نيز جمعيت كشور در ابعاد استاني، شهري . همواره يكي از مهمترين عوامل حركات جمعيتي بوده است
در اين صورت ناگزير بسياري از اعتبارات دولتي  .و روستايي همچنان به سوي عدم تعادل شديد پيش مي رود

صرف ايجاد زيرساخت ها و ارائه خدمات به جمعيت شهرهاي بزرگ خواهد شد و مناطق ديگر از خدمات و 
اين نابرابري ها باعث جابجايي . سرمايه گذاري هاي الزم بازمانده و نابرابري هاي فضايي تشديد خواهد شد

بنابراين توزيع بهينه امكانات و خدمات در سطح سرزمين مي تواند در توزيع . نيروي كار و سرمايه مي شود
   .متناسب جمعيت و كاهش نابرابري هاي فضايي مؤثر باشد

  
   :كليديواژگان 

  .جمعيت، توزيع جغرافيايي جمعيت، ويژگيهاي راهبردي جمعيت، جمعيت شهري، جمعيت روستايي
 

                                                 
  ـ دانشكده علوم انساني ـ گروه جغرافيا دانشيار دانشگاه گيالنـ 1
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  مقدمه

برخي .ي رشد و توزيع آن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارددر خصوص ميزان جمعيت و چگونگ   
معتقدند يكي از عوامل مهم كندي رشد و توسعه اقتصادي، رشد فزاينده جمعيت مي باشد كه باعث 

  )  108: 1376سلطاني، . ( مي گردد رونق اقتصادي زير بار جمعيت درهم شكسته و يا كاهش يابد
كه افزايش جمعيت باعث افزايش مصرف، تقاضا، عرضه و  از طرفي برخي از دانشمندان معتقدند   

ثروت، قدرت ايجاد در واقع افزايش جمعيت عامل رشد و توسعه اقتصادي، عامل . توليد مي گردد
اين افراد اعتقاد دارند توزيع بد جمعيت يا به عبارت ديگر . و نهايتاً بهروزي و اعتالي جامعه است

حال سوال اينجاست . د و توسعه جامعه اثرگذار مي باشدچگونگي توزيع جمعيت است كه بر رش
كه با توجه به شرايط فعلي كشور و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي موجود، حد نگه داشت 

براي پاسخ به . جمعيت، ميزان و نرخ رشد و روند توزيع جغرافيايي جمعيت به چه صورتي بايد باشد
هرچند . فيايي جمعيت و آينده نگري آن مي پردازداين سوال مقاله به بررسي روند توزيع جغرا

دستيابي به چگونگي توزيع جمعيت در كشور و روند تغييرات آن در آينده مستلزم بررسي تحوالت 
و  1335به همين جهت در بسياري موارد به سرشماري هاي . جمعيت در زمان نسبتاً طوالني است

تقسيمات جغرافيايي كشور تغييرات زيادي داشته و تا كنون  1365از سال . نيز اشاره مي شود 1345
افزوده شده 1365چندين استان و شهرستان جديد بر تعداد استان ها و شهرستان هاي موجود در سال 

با استفاده از تسهيالت نرم افزاري تمام اطالعات و آمار موجود سرشماري هاي گذشته در . است
شده تا بتوان به تجزيه و تحليل اطالعات جديد و منطبق )  1385( قالب تقسيمات سياسي جديد 

چون اطالعات آماري سرشماري هاي مختلف در قالب . مقايسه آن با اطالعات گذشته پرداخت
تقسيمات بخش و دهستان و حتي آبادي موجود بوده در بهنگام كردن اطالعات آماري در 

، بررسي چگونگي توزيع هدف از تحقيق. تقسيمات جديد مشكالت چنداني وجود نداشته است
جمعيت، پي بردن به نحوه پراكندگي جمعيت در استان ها، نقاط شهري و نقاط روستايي همراه با 

اميد است سياستگذاران ملي و منطقه . است) افق سند چشم انداز( ش .ه 1404آينده نگري در افق 
جمعيت شهري و اي به منظور توزيع متعادل جمعيت در نقاط مختلف كشور و تناسب معقول 

روستايي كه عامل مهم در نحوه توزيع امكانات و خدمات و ميزان برخورداري ها و در نهايت تأمين 
  .عدالت اجتماعي است، همت گمارند
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  طرح مسئله
در توزيع جغرافيايي جمعيت عوامل متعددي تأثير مي گذارند كه از جمله آنها مي توان عوامل     

                  عوامل طبيعي نظير پستي و بلندي ها . را نام برد... ياسي و طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، س
در شكل گيري فعاليت هاي   ،، ميزان بارندگي، خاك مناسب و دسترسي به منابع آب)توپوگرافي(

مطالعات تطبيقي كه در مكانهاي مختلف جغرافيايي صورت گرفته ثابت مي كند . اقتصادي مؤثرند
در  تراكم جمعيت تنها يك عامل مؤثر نيست بلكه همواره مجموعه اي از عواملكه در توزيع و 

چرا كه دو نقطه با شرايط يكسان بايستي داراي توزيع و  .يك ارتباط تنگاتنگ تأثير مي گذارند
نحوه . ليكن مشاهده مي شود كه چنين امري ممكن است اتفاق نيافتد ،تراكم تقريباً يكسان باشند

      كه از عوامل اقتصادي بشمار ... ، نوع مسكن و مانهاي توليدي، الگوي سكونت، سازبهره وري
و همچنين عوامل اجتماعي نظير مذهب، اعتقادات و نژاد در نحوه توزيع و پراكندگي  مي آيند

  . جمعيت مؤثرند
 .امروزه سياستهاي دولتي بعنوان مهمترين عامل در توزيع و تراكم جمعيت در جهان مطرح است   

سياستهاي اقتصادي هر كشور بسته به سياستهاي ملي  كه به اقتصاد سياسي معروف است در جهت 
گيري اعتبارات عمراني و زيربنائي، تعيين الگوي برنامه ريزي، تمركز يا عدم تمركز و سرمايه 

 در كشورهايي كه بدنبال الگوي برنامه ريزي متمركز. گذاريهاي دولتي نقش تعيين كننده اي دارد
بوده اند و يا اقتصاد سرمايه داري حاكميت داشته باعث شكل گيري قطبهاي رشد و تمركز شديد 

حكومتي  هدر الگوهاي غيرمتمركز نظير شيو. جمعيت در يك يا چند نقطه از كشور شده است
تأثير عوامل سياسي و . توزيع جمعيت متعادل تر است ،سوسياليستي كه بدنبال عدم تمركز بوده اند

ولوژيكي در نحوه توزيع جمعيت در جهان امروزه كمتر ار تأثير عوامل طبيعي، اقتصادي و ايدئ
از نظر پراكندگي جمعيت در بين مناطق مختلف جهان با توجه به شرايط طبيعي، . اجتماعي نيست

اقتصادي، سياسي و اجتماعي تفاوتهاي بارزي وجود داشته و عوامل مذكور نحوه توزيع جمعيت را 
  )  31:  1380جوان ، (كره زمين دستخوش تغيير و تحول ساخته است در سطوح

با نگاهي . در مواردي توزيع جغرافيايي جمعيت گوياي شرايط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي است    
پراكندگي شديد جمعيت . به نقشه پراكندگي جمعيت ايران مي توان به مسائل طبيعي كشور پي برد

براي پي بردن به علل . قي خود حكايت از شرايط سخت طبيعي دارددر نواحي مركزي و جنوب شر
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پراكندگي و نحوه توزيع جمعيت در ايران بايستي عوامل اقتصادي، اجتماعي، قومي و سياستهاي 

سياستهاي دولت مشخصاً در چگونگي تخصيص اعتبارات ملي و . دولتي مورد بررسي قرار گيرد
همچنين . جمعيت گريزي مناطق نقش اساسي داردتقويت نقش مناطق در جمعيت پذيري يا 

چگونگي سياستگذاريهاي فرهنگي، اقتصادي، حاكميت قانون و امنيت اجتماعي شهروندان در 
اگر در جوامعي امنيت اجتماعي مناسب نباشد و يا حاكميت قانون كم رنگ . مناطق تأثيرگذار است

جايي كه تمهيدات تأميني و . داشته باشندباشد معموالً افراد سعي مي كنند تعداد اوالد بيشتري 
امنيت اجتماعي پايين است، سرمايه گذاري روي كودكان، نوعي ضمانت براي تحت مراقبت قرار 

بنابراين مي توان گفت پراكندگي قوميت ها و ).   42همان، (گرفتن در سنين پيري و ناتواني است 
. دولت مركزي در تعداد فرزند نيز اثر دارد نابرابري در برخورداري از امكانات و خدمات و حمايت

قبيله گرايي و تعصبات قبيله اي و نياز به حمايت از سوي افراد قبيله در تشويق به داشتن فرزند بيشتر 
  .و تقويت قبيله مورد نظر نيز مؤثر است

عالوه بر ميزان و رشد جمعيت، چگونگي توزيع جغرافيايي جمعيت نيز امري مهم بوده و    
. رت دارد در تدوين برنامه هاي ملي و سياستهاي كالن به اين امر توجه كافي به عمل آيدضرو

بديهي است ميزان جمعيت هر سرزمين در مرحله اول بايد در رابطه با خصوصيات و ويژگيهاي 
واقعيت سرزمين ايران بيانگر . جغرافيايي و توانائيهاي بالقوه طبيعي هر يك از نواحي آن تعيين شود

واقع شدن در كمربند خشك و نيمه خشك عامل محيطي . ايط جغرافيايي نامناسب استشر
قسمت عمده اين سرزمين را مناطق خشك و نيمه خشك و . محدودكننده جدي تلقي مي گردد

پايين بودن ميزان بارندگي، باال بودن ميزان درجه حرارت و در نتيجه باال . بياباني تشكيل مي دهد
و تعرق شرايط سختي را براي فعاليتهاي مختلف از جمله فعاليت كشاورزي فراهم بودن ميزان تبخير 

تنها در مناطق محدودي از كشور در قسمتهاي شمال وشمال غرب كشور شرايط . ساخته است
اقليمي براي فعاليت و زيست مناسب بوده و بخشهاي وسيعي از نواحي داخلي ايران توان جذب و 

از طرف ديگر مجموعه شرايط جغرافيايي و عوامل سياسي و اقتصادي . نگهداشت جمعيت را ندارد
منجر به توزيع نامناسب جمعيت در عرصه سرزمين شده و گاه منجر به فشار بيش از حد و توان 

بنابراين توزيع نامتوازن جمعيت باعث شده تا در برخي از . نگهداشت جمعيت را باعث شده است
شده و  ـآب و خاك  ـبيولوژيك باعث فشار به منابع پايه توسعه نواحي ايران تراكم شديد نسبي و 
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عالوه بر تخريب و آلودگي اين منابع منجر به مهاجرفرستي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر 
تشديد روند  ،حركتهاي مهاجرتيدر يكسري مناطق،  تراكم جمعيتدر واقع ثمره بروز . شده است

  .و فشار بيش از حد به منابع پايه در برخي مناطق است نشينيحاشيه و  شهرگرايي و شهرنشيني
  : مشخصه هاي اساسي جمعيتي كشور كه در سند چشم انداز آمده شامل موارد زير است 
 توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت -

  .عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي -
 و كاسته شدن از تواناييهاي علمي كشور مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص -

  1ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار 5/2وجود نزديك به  -
اين موارد ما را بر آن  مي دارد تا درخصوص چگونگي توزيع جغرافيايي جمعيت و مسائل و 

  .مشكالت آن بيشتر بررسي نموده و راهكارهاي الزم ارائه دهيم
       

  جغرافيايي جمعيت در ايران نحوه توزيع
به ديگر سخن جمعيت . آنچه مسلم است اينكه  توزيع جمعيت در ايران بسيار ناهمگون است   

و تا ) سواحل درياي خزر(در قسمتهاي شمالي. كشور به صورت متعادل و متناسب توزيع نشده است
ي استقرار يافته جمعيت بسيار متراكم) آذربايجان و نيمه شمالي زاگرس(حدودي شمال غربي

از طرف ديگر در قسمتهاي شرقي و جنوب شرقي و )  11، 1377سازمان نقشه برداري كشور،(است
در نواحي پايكوهي تقريباً جمعيت . قسمتهاي وسيعي از نواحي مركزي جمعيت بسيار پراكنده است

راكم، ناحيه با پس مي توان در يك دسته بندي كل كشور را به سه ناحيه مت. متعادلي استقرار دارد
قسمت وسيعي از مساحت كشور در . تراكم متوسط و ناحيه پراكنده با تراكم بسيار كم تقسيم كرد

درصد از كل جمعيت كشور در هفت  25حدود  1365طبق اطالعات سال . ناحيه سوم قرار دارد
ه جمعيت نيز نقطه شهري، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، كرمانشاه و كرج متمركز شده و بقي

هزار آبادي كه غالباً كوچك و كم جمعيت هستند، استقرار داشته  65نقطه شهري و بيش از  490در 
، هفت نقطه شهري فوق الذكر با 1385بر اساس نتايج سرشماري سال ) 28، 1368طباطبايي،.(اند
      مشاهده لذا . درصد از جمعيت كشور را به حود اختصاص داده اند 24ميليون نفر حدود  5/16

                                                 
1.http://www.mpo-lr.ir/  
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مي شود جمعيت بصورت نامتعادل و نامطلوب توزيع شده كه شايد شرايط طبيعي اعم از 
توپوگرافي، آب و هوا ، خاك و همچنين شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجب اين امر بوده 

ده تأثير عوامل فوق الذكر باعث شكل گيري دو ناحيه كامالً متفاوت از نظر توزيع جمعيت ش. است
  .است

اول نواحي پست و كم باران داخلي و ساحلي كه عمدتاً داراي جمعيت كم، روستاهاي كوچك    
و پراكنده و دوم نواحي پرباران مرتفع با دشتهاي رسوبي حاصلخيز و امكانات مناسب آب و هوايي، 

. تر است نواحي پايكوهي البرز و زاگرس با جمعيت زياد ، متراكم و روستاهاي متمركز و پرجمعيت
  ) 69:  1380جوان ، ( 
پراكندگي اراضي قابل  زدر بسياري از كشورهاي جهان از جمله چين نقشه پراكندگي جمعيت ا   

در حاليكه در ايران )  30، 1371پير ژرژ ، . ( كشت و نقشه پراكندگي ناهمواريها پيروي مي كند
توزيع نامتعادل جمعيت و . ت نداردنقشه پراكندگي جمعيت چندان انطباقي با نقشه اراضي قابل كش

روند توسعه آن در صورت عدم سياستگذاري جمعيت باعث از بين رفتن بيشتر زمينهاي كشاورزي 
زمينهاي حاصلخيز اطراف . شده و بعالوه هزينه هاي زيربنايي بسيار بااليي را بدنبال داشته است

هاي صنعتي و ساير كاربريهاي شهرهاي بزرگ هر ساله بمنظور استفاده هاي مسكوني و اشتغال
حجم عظيمي از منابع آب ). 1369دوم مرداد  روزنامه اطالعات،(مربوط به اشتغال اختصاص مي يابد

 ،كه با سرمايه گذاريهاي كالن ذخيره مي شود به مصرف شرب ساكنين شهرهاي بزرگ مي رسد
نمونه بسيار . را زير كشت برد در حاليكه مي توان  با استفاده از آنها هزاران هكتار زمين حاصلخيز

بعالوه عدم تعادلهاي . كيلومتري به شهر مشهد است 190بارز آن انتقال آب از سد دوستي از فاصله 
ملي جمعيت مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي را نيز بدنبال دارد كه از 

 .حوصله اين بحث خارج است
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  توزيع جمعيت در كشور و روند آن به تفكيك سالهاي مختلفنحوه ) 1(نقشه شماره 

  
  

 
  توزيع استاني جمعيت) الف 

ش استان پرجمعيت يعني تهران، خراسان، اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان ش1365در سال     
درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده بودند و شش استان كم جمعيت ديگر يعني  4/48

 6ي ايالم، بوشهر، سمنان، كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحال بختياري حدود استانها
درصد جمعيت  54شش استان پرجمعيت فوق الذكر  1375در سال . درصد جمعيت را دارا بوده اند

در . درصد از كل جمعيت كشور را در خود جاي داده بودند 2/6و شش استان كم جمعيت حدود 
استانهاي كم جمعيت تغيير چنداني حاصل نكرده و تقريباً سهم خود را  75تا  65 فاصله سالهاي بين

 5/5در حاليكه سهم استانهاي پرجمعيت از جمعيت كشور بيش از  ،از كل جمعيت حفظ كرده اند
به سوي عدم  65 – 75به عبارت ديگر توزيع جمعيت كشور در دهه . درصد افزايش يافته است

نشان مي دهد كه عدم تعادلهاي سرزميني در  1385طالعات سرشماري سال ا. تعادل پيش رفته است
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استانهاي تهران، خراسان،  1385بنحوي كه در سال . خصوص ميزان جمعيت تشديد شده است

 50اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان علي رغم تقسيم استانهاي خراسان و مازندران حدود 
حدود ) استان 6(ص داده اند و سهم استانهاي كم جمعيت درصد از جمعيت كشور را به خود اختصا

  .درصد از كل كشور بوده است 5/5
نفر در هر كيلومتر مربع بوده است اين رقم در  36تراكم نسبي جمعيت كشور،  1375در سال     

در داخل كشور و بين استانهاي مختلف تراكم . مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان پايين است
 380استان تهران به واسطه وجود كالن شهر تهران تراكم نسبي بيش از . مالً ناهمگون استنسبي كا

نفر در كيلومتر مربع در رده  150استان گيالن با تراكم نسبي بيش از . نفر در هر كيلومتر مربع است
نشاه هر استانهاي همدان، مازندران و كرما. دوم و از لحاظ تراكم بيولوژيك در مقام اول قرار دارد

در گروه استانهاي با . نفر در كيلومتر مربع در رده هاي بعدي قرار گرفته اند 70كدام با بيش از 
اين . تراكم كم مي توان به استانهاي كرمان، سمنان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان اشاره كرد

  . نفر در هر كيلومتر مربع مي باشند 15استانها داراي تراكم نسبي كمتر از 
. يكي از عواملي كه در توزيع نامتناسب جمعيت استاني كشور مؤثر بوده ،روند مهاجرت است   

استان نيز  12استان كشور داراي موازنه منفي بوده و  14موازنه مهاجرتي نشان مي دهد كه 
استانهاي تهران، خوزستان و اصفهان داراي بيشترين درصد مهاجرت پذيري و . مهاجرپذير بوده اند

ر فرستي را به خود جاستانهاي آذربايجان شرقي، لرستان، همدان و كرمان، بيشترين درصد مها
درصد از جمعيت كل  19نشان مي دهد كه  1385توزيع استاني جمعيت در سال .اختصاص داده اند

سهم باالي جمعيت تهران ناشي از وجود منطقه شهري تهران . كشور در استان تهران سكونت دارند
بررسي نقشه . يتهاي متنوع صنعتي، خدماتي و حتي كشاورزي مستقر در اين منطقه استو فعال

مهاجرتهاي داخلي كشور نشان مي دهد كه وجود مشاغل صنعتي و خدماتي عامل اصلي در تعيين 
بعضاً ناشي از عدم تعادل  ،توزيع نامتعادل فعاليتها، در سطح سرزمين. جهت مهاجرتها بوده اند

سازمان برنامه و (عي و بعضاً بدليل سياستهاي اداري دولتها در گذشته بوده استقابليتهاي طبي
  )36، 1378بودجه،
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  توزيع جمعيت در نقاط شهري) ب
) 1335سرشماري (بر اساس مستندات آماري . شهرنشيني در ايران داراي سابقه طوالني است   

هرچند جمعيت به تنهايي . مي شوند جمعيت و بيشتر بوده شهر ناميدهنفر هزار  5نقاطي كه داراي 
گاهي ممكن است با اضافه شدن چند نفر يك . معيار درستي براي تشخيص شهر از روستا نيست

در حاليكه در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن هيچ . نقطه روستايي به شهر تبديل شود
چهره طبيعي، وجود نهادهاي بنابراين نوع فعاليت اقتصادي شيوه زندگي و . تغييري ايجاد نشود

در غير اين صورت برنامه  ،اجتماعي و عوامل ديگر نيز در تمايز شهر از روستا بايد مد نظر قرار گيرد
به بعد كه همگام  1330در ايران شهرنشيني از دهه . ريزي مسائل شهري با اطمينان همراه نخواهد بود

و اصالحات ارضي و افزايش درآمد ملي ناشي  با تحوالت جهاني، ورود ايران به نظام سرمايه داري
حاشيه نشيني نيز شكل گرفته و ناماليمات  اًضمن. رشد شتابان حاصل كرد ،از فروش نفت بوده

روستاها از نيروي فعال خالي شده و روند . اجتماعي و اقتصادي ديگر در چهره شهرها نمايان شد
و سرازير شدن پول نفت به سود شهرهاي بزرگ توسعه شهري با ادغام اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني 

يكي از مهمترين نتايج منفي آن نامتعادل شدن توزيع جمعيت شهري بوده . و متوسط تغيير يافت
اين رقم در . درصد از كل جمعيت بوده است 4/31جمعيت شهرنشين حدود  1335در سال . است
 1385درصد و باالخره در سال  61ود به حد 1375در سال  4/54به  65، در سال 1/47به  1355سال 

سال نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت بيش از دو  50به عبارتي در طي . درصد رسيد 72به 
 75بيش از  1404بر اساس برآوردهاي جمعيتي و روند شهرنشيني كشور در سال . برابر افزايش يافت

ته كه شنقطه شهري وجود دا 199تنها  1339در سال . درصد جمعيت كشور شهرنشين خواهند بود
اگر بر مبناي دو دهه گذشته بخواهيم . نقطه شهري افزايش يافته است 1000امروزه به بيش از 

 1500يعني سال افق چشم انداز حدود  1404مي توان گفت در سال  ،تصويري از آينده ارائه دهيم
درصد در  2زان بيش از جمعيت شهرنشين كشور با آهنگ رشدي به مي.  نقطه شهري خواهيم داشت

در حاليكه در همين مدت مناطق روستايي . خواهد رسيد 1404ميليون نفر در سال  60سال به حدود 
به داليلي همچون؛ مهاجرت، تبديل برخي از نقاط روستايي پرجمعيت به شهر و يا ادغام و استحاله 

يت خود با نرخ رشد منفي شدن در توسعه كالبدي شهرهاي فعلي، يا از دست دادن تعدادي از جمع
نتيجه قهري اين عمل گسترش حاشيه نشيني و توسعه كالبدي و افقي سريعتر كالن . مواجه است
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شهرها و شهرهاي پيراموني است كه به دنبال خود هزينه هاي اجتماعي و امنيتي زيادتري را به منابع 

  ) 137:  1385سازمان مديريت، .( بودجه اي كشور تحميل خواهد كرد
نفر جمعيت در كشور وجود دارد كه با توجه به  5000روستاي باالي  250در حال حاضر حدود 

. نرخ رشد باالي جمعيتي اينگونه روستاها در آينده نزديك عمدتاً تبديل به نقطه شهري خواهند شد
بعالوه روند خدمات رساني و اجراي طرحهاي بهسازي، هادي، تجميع و ساماندهي روستاهاي 

چرا كه اجراي اينگونه طرحها كه عمدتاً در . باعث تسريع در روند شهرنشيني خواهد شد پراكنده
 12حدود  1355در سال . روستاهاي پرجمعيت صورت مي گيرد شهرگرايي را تشويق مي كند

درصد و در  5/17به  1365اين رقم در سال . هزار نفر بوده اند 50درصد از شهرهاي كشور باالي 
همانطوري كه . درصد رسيد 22به حدود  1385درصد و در سال  4/19از  به بيش 1375سال 

جمعيت و توزيع آن در دو دهه گذشته دچار تحوالتي بوده جمعيت شهري نيز تحت تأثير 
سياستگذاريهاي جمعيتي و سرمايه گذاريهايي كه در مناطق مختلف صورت گرفت تحوالت بنيادي 

ان گفت دسته اي از استانهاي كشور داراي نرخ رشد در يك دسته بندي كلي مي تو. داشته است
اين استانها شامل؛ تهران، بوشهر، . جمعيت شهري بيشتر از نرخ رشد شهري متوسط كشور بوده اند

يلويه و بويراحمد، مركزي، هرمزگان و يزد و گخراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، كه
  .جان شرقي داراي نرخ رشد شهري كمتر بوده اندبرخي ديگر نظير لرستان، كرمانشاه و آذرباي

  توزيع جغرافيايي جمعيت روستايي) ج 
. درصد جمعيت كشور در مناطق روستايي سكونت داشتند 68حدود  1335طبق سرشماري سال     

درصد  80بيش از  1335در سال . درصد كاهش يافته است 32به  1385اين رقم در سرشماري 
درصد  46درصد روستانشيني به حدود  1365در سال . وستايي بودنداستان كشور ر 13جمعيت 

در سال . درصد بودند 70استان كشور داراي جمعيت روستايي بيش از  5رسيد و در اين سال فقط 
در اين . درصد برسد 70هيچ استاني در كشور وجود نداشت كه جمعيت روستايي آن به بيش از  85

تا  1365در فاصله سالهاي . درصد داشته اند 50ستايي باالي استان كشور جمعيت رو 9سال حدود 
استان كشور از رده استانهاي روستانشين خارج شده و اكثريت جمعيت آنها شهري  12حدود  1385

 11حدود  1355بر اساس توزيع نسبي جمعيت روستايي در استانهاي كشور در سال . شده است
درصد در استان  8درصد در استان مازندران و  9ن ، درصد جمعيت روستايي كشور در استان خراسا
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كمترين درصد جمعيت روستايي در استانهاي قم، يزد و سمنان . آذربايجان شرقي سكونت داشته اند
  .مستقر بوده است

سهم استان خراسان . توزيع نسبي جمعيت روستايي كشور تحول چنداني نداشت 1375در سال     
در واقع اين استان توانست سهم خود از . روستايي كشور بوددرصد جمعيت  12در اين سال 

جمعيت روستايي كشور را بهبود ببخشد، در اين سال استانهاي تهران، اصفهان، فارس درصد قابل 
مالحظه اي بر سهم جمعيت روستايي خود افزوده و استانهاي كردستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي 

توزيع  1385در سال . ز جمعيت روستايي كشور از دست دادندو غربي و گيالن موقعيت خود را ا
استانهايي نظير كرمان، هرمزگان و سيستان . نسبي جمعيت روستايي كشور دچار تحوالتي بوده است

و بلوچستان داراي نرخ رشد مثبت جمعيت روستايي بوده و بر سهم خود از جمعيت روستايي كل 
ها داراي نرخ رشد منفي بوده و سهم خود از جمعيت روستايي برخي ديگر از استان. كشور افزوده اند

هر چند . بوده است... اين قبيل استانها شامل اصفهان ، تهران، مركزي و . كشور را از دست داده اند
جمعيت روستايي كشور در دهه هاي گذشته در حال كاهش بوده اما وضعيت توزيع جمعيت و 

. رديده است تا تراكم بيولوژيك به شدت افزايش يابدمنابع بخصوص منابع آب و خاك باعث گ
اطالعات نشان . بعالوه به علت تقسيم زمين بهره برداريهاي خرد همواره در حال افزايش بوده است

درصد به  40سال گذشته روند بهره برداريهاي كوچك اراضي از حدود  30مي دهد كه در طي 
اين مساله در بين استانهاي مختلف با شدت ) 85، 1383ازكيا، . (درصد افزايش يافته است 46حدود 

  .و ضعف هايي مواجه است كه در آينده بهره وري اين منابع پايه را تضعيف خواهد كرد
  آينده نگري جمعيت كشور

با توجه به موقعيت جغرافيايي و طبيعي مي توان گفت كه توزيع جمعيت منطبق بر قابليتهاي     
در اغلب استانهايي . ي متراكم از وضعيت طبيعي مساعدتري برخوردارندطبيعي بوده است و استانها

هر چند سياست . كه تراكم جمعيت كم است شرايط اقليمي و موقعيت طبيعي نيز نامساعد است
دولت در جهت تثبيت و تعادل جمعيت در مناطق مختلف بوده اما عوامل متعدد طبيعي، اقتصادي و 

به علت غلبه فعاليت بخش اول و باال بودن . نقاط شده است سياسي باعث جذب جمعيت در برخي
        تراكم بيولوژيك، مهاجرت يكي از مهمترين ويژگيهاي استانهاي با مشخصه فوق به حساب 

كه موجبات عدم تعادل جمعيت و بهم ريختگي ساختار جمعيتي در مناطق مختلف را  ،مي آيد
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م توزيع متناسب اعتبارات عمراني و سرمايه گذاريهاي مهاجرتهايي كه ريشه درعد. فراهم مي سازد

  )361، 1380جوان،(ملي در بهره برداري از منابع طبيعي دارد
آينده نگري توزيع جمعيت در استانهاي كشور بر اساس روند گذشته جمعيت پذيري مناطق     

جغرافيايي  هرچند عوامل طبيعي و. حكايت از شدت عدم تعادل در مناطق مختلف كشور را دارد
ولي وجود نابرابريهاي فضايي در كشور از  ،نقش زيادي در پراكندگي جمعيت در كشور داشته

، نابرابري در فرصتهاي دسترسي به انواع زيرساختهاي اقتصادي. مهمترين داليل به حساب مي آيد
اجتماعي و فرهنگي موجبات جابجايي نيروي كار و سرمايه را فراهم نموده و حركات جمعيتي 

  . داخل كشور را شكل داده است
نابرابري و عدم تعادل جمعيتي در بين مناطق كشور بگذريم نابرابري جمعيتي بين نقاط شهري اگر از 

قابليتهاي طبيعي جهت جذب مگر در مواردي كه  ،و روستايي داراي ابعاد گسترده تري است
بعنوان مثال در استانهاي با قابليت كشاورزي باال . جمعيت در فعاليتهاي كشاورزي مناسب است

  .جمعيت روستايي بيشتر است
ميزان و خصوصيات زمينهاي مطلوب كشاورزي و ساير منابع طبيعي در جهت جذب نيروي كار و 

در زمينه . ورهاي جهان نيز مؤثر بوده استگسترش فعاليتهاي بخش اول اقتصادي در اغلب كش
به  1404جمعيت شهري استانهاي كشور در افق ) 65–85(جمعيت شهري بر اساس نرخ رشد دهه 

درصد از كل كشور يعني  27سهم جمعيت شهري استان تهران . ميليون نفر خواهد رسيد 75حدود 
 6اصفهان با ) درصد  8( يليون نفر م 7استانهاي خراسان رضوي با حدود . ميليون نفر است 20حدود 

از جمعيت شهري كشور در ) درصد 5حدود (ميليون نفر  4و خوزستان با ) درصد  7,5( ميليون نفر 
تهران، خراسان، اصفهان، ( در مجموع چهار استان مزبور  .رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند

ختصاص خواهند داد و استانهاي درصد از جمعيت شهري كشور را به خود ا 47حدود ) خوزستان 
درصد كمترين درصد جمعيت شهري را دارا  4بوشهر، سمنان، چهارمحال و بختياري و ايالم با 

  .خواهند بود
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  توزيع جمعيت در سالهاي مختلف و نسبت آن به تفكيك استانهاي كشور) 1(جدول

  85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ
  
  

1385جمعيت1375جمعيت استانها
 نرخ رشد

85-75
  جمعيت
1404 

  نسبت
1375 

  نسبت
1385 

  نسبت
1404 

 100 100 100 60055488704957821,6295827157 كل كشور
 4,4 5,1 5,5 332554036034560,814199660آذربايجان شرقي
 3,9 4,1 4,2 249632028734591,423761184آذربايجان غربي

 1,4 1,7 1,9 116801112281550,501351417 اردبيل
 6,3 6,5 6,5 392325545592561,516078551 اصفهان
 0,7 0,8 0,8 4878865457871,13676212,5 ايالم
 1,3 1,3 1,2 7436758862671,771240470  بوشهر
 23,1 19,0 17,2 10343965134223662,6422162749 تهران

 1,1 1,2 1,3 7611688579101,201078353چهارمحال و بختياري
 0,9 0,9 0,9 5355676364201,74885821,2خراسان جنوبي
 8,1 7,9 7,9 471990255930791,717743024خراسان رضوي
 1,0 1,2 1,2 7325608115721,03986917,2خراسان شمالي

 5,7 6,1 6,2 374677242749791,335501493 خوزستان
 1,1 1,4 1,5 9008909646010,691098816 زنجان
 0,8 0,8 0,8 5897421,64804606,6 501447 سمنان

 4,8 3,4 2,9 172257924057423,404587089سيستان و بلوچستان
 5,8 6,2 6,4 381703643368781,285536171 فارس
 1,6 1,6 1,6 96825711432001,671571508 قزوين

 1,6 1,5 1,4 85304410467372,071550324 قم
 1,7 2,0 2,2 134638314401560,681637400 كردستان
 4,7 3,8 3,3 200432826524132,844550797 كرمان

 2,2 2,7 3,0 177859618793850,552087490 كرمانشاه
 0,9 0,9 0,9 5443566342991,54850050,4كهگيلويه و بويراحمد

 2,1 2,3 2,4 142628816170871,262055825 گلستان
 2,9 3,4 3,7 224189624048610,702749129 گيالن
 2,1 2,4 2,6 158443417165270,801999821 لرستان

 3,8 4,1 4,3 260200829224321,173648640 مازندران
 1,7 1,9 2,0 122881213512570,951619911 مركزي

 2,5 2,0 1,8 106215514036742,832401884 هرمزگان
 1,8 2,4 2,8 167795717032670,151752450 همدان

 1,5 1,4 1,3 8104019908182,031457238 يزد
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  1404و  1385، 1375وضعيت توزيع جمعيت شهري  و نسبت آن در طي سالهاي ) 2(جدول شماره 

 استانها
 نسبت جمعيت

1375 1385 1404* 1375 1385 1404 
 100 100 100 75853386 48259964 36817789 كشور كل

 4.2 5.0 5.4 3194805 2402539 2004484 آذربايجان شرقي
 3.6 3.6 3.6 2620068 1724954 1315161 آذربايجان غربي

 1.4 1.5 1.5 1046406 715597 568448 اردبيل
 7.8 7.9 7.9 5769967 2914874 3798728 اصفهان
 0.7 0.7 0.7 493645 331231 259687 ايالم
 1.5 1.2 1.1 1001894 577465 394489 بوشهر
 27.9 25.4 24.2 20871344 12260431 8912331 تهران

 0.9 0.9 0.9 684702 442298 342905 چهارمحال و بختياري
 0.9 0.7 0.6 611569 326695 209892 خراسان جنوبي
 8.0 7.9 7.8 5901035 3811900 2883563 خراسان رضوي
 0.8 0.8 0.8 596113 392458 302760 خراسان شمالي
 5.2 6.0 6.4 4122885 2873564 2342514 خوزستان
 1.1 1.2 1.2 819470 559340 429013 زنجان
 0.9 0.9 0.9 682010 440559 342455 سمنان

 3.2 2.5 2.2 2320162 1193198 794528 سيستان و بلوچستان
 4.8 5.5 5.9 3879364 2652947 2163119 فارس
 1.9 1.6 1.5 1287161 777975 552928 قزوين
 1.9 2.0 2.1 1493242 983094 777677 قم

 1.5 1.8 1.9 1204788 855819 705715 كردستان
 4.0 3.2 2.9 2906294 1552519 1060075 كرمان
 2.0 2.6 3.0 1620954 1255319 1098282 كرمانشاه

 0.7 0.6 0.6 524299 302192 213563 كهگيلويه و بويراحمد
 1.7 1.6 1.6 1278574 795126 588985 گلستان

 2.4 2.7 2.9 1859096 1295751 1049980 گيالن
 1.8 2.1 2.3 1382578 1020150 850016 لرستان
 3.2 3.2 3.2 2360620 1554143 1194233 مازندران
 2.0 1.9 1.9 1470579 932073 701547 مركزي
 1.8 1.4 1.2 1285940 661325 443970 هرمزگان
 1.7 2.0 2.2 1304192 980771 810640 همدان
 1.7 1.6 1.6 1282137 789803 589955 يزد

  *  85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ
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  75- 85جمعيت بر اساس نرخ رشد  - 
هرچند . خواهد شداين مطلب بيانگر آن است كه جمعيت شهري به صورت بسيار ناهمگون توزيع 

 27سهم استان تهران از جمعيت شهري كشور كم مي شود ولي جمعيت شهري اين استان حدود 
) مساحت مناطق شهري ( سطح شهرها  1404پيش بيني مي شود در سال . برابر استان بوشهر است

در آن صورت بسياري از زمينهاي كشاورزي . برابر وضع موجود افزايش خواهد يافت 3حدود 
با توجه به متوسط ميزان تراكم . طراف شهرها به زير فعاليتهاي شهري و ساخت و ساز خواهد رفتا

هزار  250سال آينده در شهر تهران، حداقل به  20ميليون نفر در  4در شهر تهران افزايش حداقل 
 خوش بينانه ترين حالت ممكن آن است كه ميزان تراكم در بافت. هكتار زمين نياز خواهد داشت

بعالوه . در اين صورت هم حداقل يكصد هزار هكتار زمين مورد نياز خواهد بود ،فعلي افزايش يابد
افزايش جمعيت نياز به تأمين زيرساختهاي شهري، تأمين آب شرب و ساير نيازهاي شهري خواهد 

. با توجه به وضع موجود بسياري از شهرهاي بزرگ كشور با مشكل آب شرب روبرو هستند. داشت
تصاص ذخيره آب سدهاي بزرگ براي مصارف شرب شهري، ايجاد سدهاي جديد ذخيره آب، اخ

محروم شدن زمينهاي كشاورزي اطراف از آب براي آبياري از عمده ترين مشكالت و معايب 
شهرنشيني شتابان در كشور بعالوه منجر به عدم تناسب توزيع جغرافيايي جمعيت نيز . خواهد بود
ميليون جمعيت را در خود جاي داده،  47حدود  ،نقطه شهري 1000حدود در حاليكه . شده است

افزايش جمعيت شهري و بهم خوردن . ميليون نفر را در بر دارد 22هزار آبادي فقط  65حدود 
بلكه جابجايي نيروي انساني از  ،تعادل جمعيتي تنها معلول تفاوت زاد و ولد و مرگ و مير نبوده

دليل اين ادعا آن است كه حدود نيمي از جمعيت تهران در خارج از . عمده ترين داليل آن است
بعالوه افراد  .جابجايي جمعيت خود جابجايي سرمايه را نيز بدنبال دارد. اين شهر متولد شده اند

اين موضوع باعث بهم خوردن ساختار سني و ساختار  .مهاجر معموالً از طبقات سني خاصي هستند
الوه مناطق مهاجرفرست نيروي كار خود را از دست داده و برعكس بع. جنسي جمعيت خواهد شد

پيامد ديگر گسترش . در مناطق مهاجرپذير خواهد شد... باعث بروز شغلهاي كاذب، زاغه نشيني و 
بر اساس اطالعات موجود . شهرنشيني و افزايش جمعيت كشور تغييرات شديد كاربري اراضي است

فصلنامه انديشه، . ( برابر توسعه پيدا كرده است 4بيش از  سال مساحت شهرهاي كشور 30در طي 
بنابراين با گسترش مساحت شهرها بسياري از زمينهاي مرغوب حاشيه شهرها به زير )  88، 1372

توزيع نامتناسب جمعيت در عرصه . ساخت و سازهاي شهري رفته و از روند توليد خارج مي شوند
برهم . معيتي در برخي از مناطق شهري خواهد شدسرزمين منجر به شكل گيري تمركزهاي ج
ن شكل گيري مهاجرتهاي درون و برون شهري است آخوردن توازنهاي جمعيتي كه مهمترين پيامد 

مي تواند در نحوه برخورداري از امكانات و خدمات اثر گذاشته و منجر به گسترش ناعدالتي شهري 
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يزان در جهت ايجاد عدالت فضايي، عدالت در حالي كه همه تالش برنامه ر .و منطقه اي شود

  )91، 1386وارثي،.(اجتماعي و اقتصادي است
  
  در زمينه جمعيت روستايي    
نشان مي دهد جمعيت روستايي استانهاي مختلف دچار تحوالتي خواهد ) 75-85(نرخ رشد دهه  

امر به علت اين . در سالهاي آتي سهم جمعيت روستايي استان تهران افزايش خواهد يافت. شد
همانطوريكه در گذشته نيز . در روستاهاي اطراف كالن شهر تهران استاستقرار جمعيت مهاجر 

جمعيت روستايي كشور همچنان در آينده  با كاهش سهم خود از جمعيت كل كشور  ،اتفاق افتاده
حركات جمعيت روستايي نيز از روستاهاي كوچك به روستاهاي بزرگ و . مواجه خواهد بود

استقرار جمعيت روستايي نيز در مكانهايي خواهد بود كه . رت پله اي ادامه خواهد يافتبصو
هرچند امكانات طبيعي، تحوالت اقتصادي، قابليتها و . دسترسي به امكانات و خدمات آسانتر باشد

محدوديتهاي منطقه اي، برخورداري از امكانات از مهمترين عوامل جابجايي جمعيت خواهد بود 
ياسوري . (جود نابرابريهاي فضايي در كشور حركات جمعيتي را تشديد خواهد كردوليكن و

،1386  ،18 (  
سال آينده سهم خود از جمعيت  20از نظر توزيع نسبي جمعيت روستايي، برخي از استانها در 

استقرار جمعيت در نواحي مختلف كشور به سوي عدم تعادل . روستايي كشور را از دست مي دهند
اين جريانات در حالي صورت مي گيرد كه جهت گيري اصلي نظريه پايه توسعه . رفتهد پيش خوا

. ملي مبتني بر توزيع متناسب جمعيت و فعاليت و جلوگيري از تخريب منابع پايه توسعه است
شهرنشين خواهند بود و  1404اغلب جمعيت كشور در افق )  70، 1378سازمان برنامه و بودجه، (

با توجه به روند بهره برداري از . هم زيادي از جمعيت خود را از دست خواهند دادمناطق روستايي س
منابع پايه توليد در كشور، عدم امكان رقابت اقتصاد روستايي با ساير بخشها، ضعف بنيانهاي 

به نظر مي رسد مناطق روستايي كشور توان جذب و  ،اقتصادي و عدم سرمايه گذاري كافي در آن
از طرف ديگر جمعيت روستايي در اغلب مناطق كشور . بيشتري را نداشته باشد نگهداشت جمعيت

در جاهايي متمركز شده اند كه داراي منابع آب بوده و كامال با چگونگي توزيع منابع آب در 
 )11، 1377سازمان نقشه برداري كشور، (انطباق مي باشد
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  1404و  85،  75سالهاي وضعيت جمعيت روستايي و نسبت آن در طي )  3(جدول شماره

 استانها
  )سال به درصد(به كل نسبت 1)نفر( جمعيت

 1404 1385 1375 سال *1404 سال 1385  سال  1375
 100 100 100 21262018 22235818 23237699 كل كشور

 4.9 5.4 5.7 1051708 1200917 1321056 آذربايجان شرقي
 5.1 5.2 5.1 1089010 1148505 1181159 آذربايجان غربي

 1.9 2.3 2.6 396547 512558 599563 اردبيل
 2.4 3.4 4.3 500608 760528 1008381 اصفهان
 0.9 1.0 1.0 190910 214556 228199 ايالم
 1.2 1.4 1.5 244841 308802 349186 بوشهر
 3.7 5.2 6.2 784750 1161935 1431634 تهران

 1.9 1.9 1.8 410623 415612 418263 چهارمحال و بختياري
 1.3 1.4 1.4 281608 309725 325675 خراسان جنوبي
 7.9 8.0 7.9 1681047 1781179 1836339 خراسان رضوي
 1.9 1.9 1.8 399561 419114 429800 خراسان شمالي

 6.6 6.3 6.0 1396030 1401415 1404258 خوزستان
 1.4 1.8 2.0 304163 405261 471877 زنجان
 0.6 0.7 0.7 132233 149183 158992 سمنان

 7.4 5.5 4.0 1575063 1212544 928051 سيستان و بلوچستان
 8.2 7.6 7.1 1742520 1683931 1653917 فارس
 1.3 1.6 1.8 286523 365225 415329 قزوين

 0.2 0.3 0.3 46281 63643 75367 قم
 2.3 2.6 2.8 490986 584337 640668 كردستان
 6.9 4.9 4.1 1473041 1099894 944253 كرمان

 2.5 2.8 2.9 530062 624066 680314 كرمانشاه
 1.6 1.5 1.4 334618 332107 330793 كهگيلويه و بويراحمد

 3.7 3.7 3.6 793607 821961 837303 گلستان
 4.6 5.0 5.1 967772 1109110 1191916 گيالن
 3.0 3.1 3.2 629612 696377 734418 لرستان

 6.1 6.2 6.1 1296391 1368289 1407775 مازندران
 1.4 1.9 2.3 291439 419184 527265 مركزي
 5.0 3.3 2.7 1054458 742349 618185 هرمزگان
 2.6 3.2 3.7 549672 722496 867317 همدان

 0.9 0.9 0.9 194229 201015 220446 يزد

   85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ

                                                 
75-85ـ جمعيت بر اساس نرخ رشد 1  
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  آيندهاي راهبردي جمعيت ايران طي سالهاي ه ويژگي
 به وجود احتماال  در جمعيت كشور  زيربر مبناي آنچه كه مورد تبيين قرار گرفت، تغييراتي به شرح 

  :خواهد آمد
  )سال به كل 15نسبت جمعيت زير (كاهش ضريب جواني جمعيت  -1
سال و  65سال و  15نسبت جمعيت زير (كاهش نرخ وابستگي يا بار تكفل نظري جمعيت  -2 

  )ساله 15-64بيشتر، به جمعيت 
 دبيرستاني ،التعليم در مقاطع آموزشهاي ابتدايي و راهنمايي كاهش شمار و نسبت جمعيت الزم -3 

  و عالي
  )ساله و بيشتر 60(افزايش شمار و نسبت سالمندان  -4  
هرها و قطبهاي توسعه ش كالن در تشديد روند تمركزگرايي جمعيت و تشديد روند شهرنشيني -5  

  برخوردار
  : يي را به دنبال خواهد داشت كه مهمترين آنها عبارتند ازپيامدها و الزامها موارد فوق  

  كاهش نسبي ابعاد مصرفي خانوار ناشي از تقليل نسبي اطفال، كودكان و نوجوانان -
  يگذاري ناشي از كاهش نرخ وابستگ انداز و سرمايه افزوده شدن بر توان پس -
  لزوم ايجاد تغييرات ساختاري در آموزش به سود آموزشهاي عالي -
  لزوم استفاده بهينه از ظرفيتهاي بالقوه توليدي در جهت بسط و توسعه اشتغال -
لزوم توجه به تخصيص بهينه و متعادل منابع فيزيكي به منظور نيل به توسعه همگن در مناطق  -

  مختلف جغرافيايي
  هاي درآمدي موجود بين اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي ابرابريلزوم توجه به كاهش ن -
ساز پويايي  تسريع در آهنگ رشد و تجديد بناي اقتصادي از طريق اتخاذ سازوكارهايي كه زمينه -

سازمان مديريت و برنامه ( .نيروهاي اجتماعي توسعه و بهبود بازده اجتماعي كارها و فعاليتها شود
  )ريزي كشور،
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  هاي توزيع جمعيتراهبرد
عدم تعادلهاي منطقه اي از لحاظ جذب جمعيت و فعاليت باعث حاشيه اي شدن قسمتهايي از     

رعايت مسائل زيست محيطي و بهره برداري . سرزمين و اتكاي بيشتر توسعه ملي به نفت خواهد شد
مه ريزي آمايش بهينه از منابع طبيعي و ساماندهي نظام اسكان جمعيت كه صرفاً در فرايند برنا
در راستاي اهداف . سرزمين تحقق مي يابد، مي تواند در توزيع متناسب جمعيت و فعاليت مؤثر باشد

  :طرح آمايش سرزمين راهبردهاي زير براي توزيع جمعيت مطرح مي شود
بر اساس اين راهبرد . ادامه روند فعلي كه شهرنشيني و مهاجرت است :راهبرد اول    

هاي منطقه اي، رشد شهرهاي بزرگ نظير تهران، مشهد، اصفهان، افزايش افزايش عدم تعادل
مهاجرت روستائيان و افزايش جابجايي منطقه اي جمعيت و نابرابري شديد در توزيع جمعيت 

بعالوه اين امر اتالف منابع و ناپايداري محيطي را دربر . روستايي و شهري روي خواهد داد
چگونگي ايجاد و استقرار سكونتگاههاي شهري و  بايد براي رفع اين مشكل . خواهد داشت

بنابراين .. روستايي و بارگذاري فضاي جغرافيايي در راستاي توان تحمل محيطي شكل گيرد
در راستاي تحقق  ديبراي ساماندهي روابط شهر و روستا و نيز بين روستاها، هدف نهايي با

مثالً در  -زيع بهينه درآمد، تغيير ساختارياهداف توسعه، يعني ارتقاي استانداردهاي زندگي، تو
و  و باالخره حمايت از تعادل ملي  -توزيع جمعيت، مراحل صنعتي شدن و تمركززدايي صنعتي

  ) .Robinson, 1975, 125-126(منطقه اي باشد 
بر اساس اين راهبرد . كنترل مهاجرت، عدم ترويج شهرگرايي و حفظ جمعيت است :راهبرد دوم    

. سبي بين مناطق، كنترل و هدايت مهاجرت، توسعه مناطق عقب مانده تر روي خواهد دادتعادل ن
با اتخاذ اين راهبردها مي . براي اعمال اين راهبرد نياز به سرمايه گذاري كالن و توسعه زيربناها است

ه هرچند در كوتا. توان وضع تعادل و توزيع نامتناسب جغرافيايي جمعيت را تا حدودي سامان داد
مدت وضع موجود حفظ مي شود ولي در دراز مدت جمعيت در پهنه سرزمين پخش خواهد شد و 

در بخشهايي از سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه چهارم . عدم تعادلها چندان زياد نخواهد بود
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر استقرار جمعيت و فعاليت در نقاط حساس و نقاط مرزي، 

جلوگيري از رشد شهرهاي بزرگ، ايجاد ظرفيتهاي جديد  ،قش برخي از شهرهاي ميانيتقويت ن
. صنعتي در مناطق، بهره برداري از امكانات طبيعي به منظور توزيع مناسب جمعيت تأكيد شده است
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در اين رابطه الزم است . بنابراين سياست تثبيت و توزيع جمعيت مي تواند در دستور كار قرار گيرد

اولويت دار در توسعه از نظر پذيرش جمعيت و فعاليت و نيز نقش نواحي در تقسيم كار ملي مناطق 
روند گذشته نشان مي دهد كه در افزايش . و چشم انداز اشتغال و سرمايه گذاري تعيين شود

جمعيت شهرها عالوه بر رشد طبيعي جمعيت، مهاجرت، تغيير محدوده شهرها و تبديل روستاهاي 
بنابراين، در انتخاب راهبرد توزيع متناسب جمعيت بايستي  .شهري دخالت داشته اند بزرگ به نقاط

توجه ... به عوامل بروز نابرابريهاي فضايي، سرمايه گذاريها، سياستگذاريها، تحوالت اقتصادي و 
تمركز بسياري از امكانات و خدمات تخصصي در شهرهاي بزرگ در جذب جمعيت بسيار . شود

لذا توزيع بهينه امكانات و خدمات در سطوح سرزمين مي تواند در توزيع متناسب  .مؤثر بوده است
با توجه به وجود نرخ بيكاري باالتر در استانهاي حاشيه اي حركات جمعيتي . جمعيت مؤثر باشد

راهبردهايي كه بتواند در  .شديد از استانهاي با نرخ بيكاري باالتر در دهه آينده اجتناب ناپذير است
. حفظ و تثبيت جمعيت و همچنين هدايت مهاجرت هاي مناطق مؤثر باشد شايان توجيه استجهت 

عمده راهكارها بايد در راستاي حفظ و توزيع بهينه جمعيت و اصالح ساختار سكونتگاهي صورت 
  ).25-1385،27،ياسوري(گيرد 

نظير استان كرمان، روند سرمايه گذاريها در دهه گذشته نشان مي دهد كه برخي از استانهاي كشور 
در اين استانها  .توانسته اند سهم زيادي از اعتبارات و سرمايه گذاريها را جذب كننداصفهان، سمنان 

فرصتهاي شغلي مناسبتري ايجاد شده و ناپايداري جمعيت استانهاي مجاور و حتي دوردست را سبب 
أكيد بر فعاليتهاي كاربر به لذا جهت گيري صحيح سرمايه گذاري در استانهاي كشور و ت. شده است

. منظور جذب جمعيت بيكار مي تواند تا حدودي روند عدم تعادل جمعيتي بين مناطق را كند نمايد
در غير اين صورت، رشد انفجاري جمعيت شهري، گسترش نياز به شهرسازي جديد، گسترش نياز 

    منابع پايه توسعه به خدمات شهري، آلودگي شديد در شهرهاي بزرگ، تخريب و آلودگي شديد 
  .و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي را شاهد خواهيم بود) آب و خاك ( 
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  جمع بندي و نتيجه گيري
جمعيت و حركات جمعيتي تا حدود زيادي ناشي از برخورداري مناطق از انواع امكانات و     

امكانات زيربنايي  تا زمانيكه وضعيت برخورداري مناطق از. زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي است
توزيع . جمعيت همچنان به صورت نامتعادل بين مناطق توزيع خواهند شد ،و سرمايه تعديل نشود

جمعيت شهري و روستايي نيز كه تابعي از وضع اقتصادي روستاها و برخورداري از امكانات است، 
  .هديافتبه صورت نامتعادل بين نقاط شهري و روستايي و به نفع جوامع شهري تحول خوا

بدين نحو كه تراكم نسبي . ، تراكم جمعيت در برخي از استانها افزايش مي يابد1404در سال     
نفر و استان  687نفر در كيلومتر مربع بوده ولي استان تهران داراي  56جمعيت در كشور حدود 

ه و بر جمعيت بعالوه جمعيت روستايي كاهش يافت. نفر در كيلومتر مربع خواهند بود 9سمنان داراي 
اين تحوالت از طرفي منجر به . شهري و آنهم در چند شهر بزرگ كشور بشدت افزوده خواهد شد

موجب جذب سرمايه گذاري دولت ديگر از بين رفتن زمينهاي حاصلخيز حاشيه شهرها و از طرف 
وزيع اگر روند فعلي ادامه يابد ت. در تأمين خدمات عمومي و زيربنايي شهرهاي بزرگ خواهد شد

فضايي جمعيت و فعاليت بشدت نامتعادل شده و ممكن است پيامدهاي اجتماعي و سياسي ناگوار را 
بعالوه منابع پايه توسعه در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته و نسل آينده از . به دنبال داشته باشد

ع متناسب جمعيت بنابراين الزم است سياستهاي تثبيت جمعيت و توزي. منابع ملي محروم خواهند شد
  .و فعاليت در سطح فضاي ملي با جديت دنبال شود
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  :منابع
، توسعه روستايي با تاكيد بر جامعه روستايي ايران، 1382ازكيا، مصطفي، غفاري، غالمرضا،  •

 .چاپ اول، تهران،  نشر ني

 .مشهد مشهد، دانشگاه فردوسي ، جمعيت ايران و بستر جغرافيايي آن،1363جوان ، جعفر،  •

 ،  جغرافياي جمعيت ايران، جهاد دانشگاهي مشهد،1380جوان، جعفر، •

 .، جامعه شناسي نظم، تهران، نشرني 1375 چلبي، مسعود، •

روزنامه اطالعات، رشد بي رويه جمعيت و مشكل توزيع نامتناسب آن در سطح كشور، دوم  •
 .1369مرداد 

، جلد اول، دفتر مطالعات و ، جمعيت و شهر نشيني در ايران1370زنجاني، حبيب اله، •
 .تحقيقات شهرسازي و معماري، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي

 .، جغرافياي جمعيت، ترجمه سيروس سهامي، مشهد، نشر نيكا1371ژرژ، پير،  •

، مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 1384سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  •
 .رك و انتشاراتاجتماعي و سياسي، تهران، مركز مدا

، مطالعات آمايش سرزمين، دفتر آمايش و 1380سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  •
 برنامه ريزي منطقه اي، 

 ..، تحليل وضع موجود سازمان فضايي كشور1378سازمان برنامه و بودجه،  •

 ، سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي،1378سازمان برنامه و بودجه،  •
 ).1379-1383( اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

، اطلس ملي جمعيت ايران، تهران، چاپخانه سازمان نقشه 1377سازمان نقشه برداري كشور،  •
 .برداري كشور

، تحليلي بر توزيع جغرافيايي جمعيت ايران، مجله دانشكده 1376سلطاني، محمد علي،  •
 .ن، شماره نهمادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفها

، عوارض مهاجرتهاي بي رويه در شهر تهران، اطالعات 1368طباطبائي، سيد مرتضي، •
 .1368سياسي، اقتصادي، 
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 .1372، 7فصلنامه انديشه، جمعيت ايران، سال سوم، شماره  •

، 1375، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1376مركز آمار ايران،  •
 .تهران

 .، تهران1365، نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن سال 1366 مركز آمار ايران، •

 .، تهران، مركز انتشارات1385، سالنامه آماري كشور سال 1387مركز آمار ايران،  •

، تهران، 1382، نتايج سرشماري عمومي كشاورزي كشور سال 1384مركز آمار ايران،  •
 .مركز انتشارات

اثرات توزيع خدمات شهري در عدم تعادل ، بررسي 1386حميدرضا و ديگران،  وارثي، •
 . 9شماره  فضايي جمعيت، مجله جغرافيا و توسعه، سال پنجم،

، گزيده مسائل اقتصادي، اجتماعي، اثرات رشد جمعيت بر 1366وزارت برنامه و بودجه،  •
عرضه نيروي كار و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي 

 ، 69و  68شماره  و انتشارات،

، بررسي وضعيت تحوالت جمعيتي و راهبردهاي توسعه روستايي در 1385ياسوري، مجيد،   •
، مشهد، دانشگاه فردوسي 7استان خراسان رضوي، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره 

 .مشهد

ايش ، نابرابريهاي منطقه اي و اثرات آن بر ناپايداري وحدت ملي، هم1386ياسوري، مجيد،  •
 .، تهران، دانشگاه تهران1400آينده پژوهي ايران

•   http://www.mpo-lr.ir/Barname4.asp 
•   Robinson, Warren.c:1975,”Toward socio economic population 

planning, ”population and Development planning, New York 
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  13651- 85های تحلیل روند تحوّالت سلسله مراتب شهری ایران طی سال

  حمید رضا رخشانی نسب                          
   اصغرضرابیدکتر                          

  :چکیده
های اخیر، به دالیل متعددی جمعیّت و مراکز شهری در ایران دچار تحوّل فضایی         طی سال

ایش شهرهای کوچک و متوسط و عدم تعادل در سلسله مراتب شدیدی شده که حاصل آن افز
تحلیل تحول فضایی شهرها و نابرابری «بر این اساس، این پژوهش با هدف . شهری کشور است

است که بر مبنای مؤلفۀ »  تحلیلی-توصیفی«روش پژوهش . صورت گرفته است» موجود بین آنها
دهد، طی دورۀ های پژوهش نشان مییافته. استهای کمّی انجام شده کارگیری مدلجمعیّتی و به

مورد مطالعه شهرهای تهران، مشهد، اصفهان تبریز و قم در نظام شهری کشور از مرتبۀ ثابتی 
 5 به رتبۀ 1365 در سال 13برخوردار بوده و شهر کرج به دلیل جذب سرریز جمعیّتی تهران از رتبۀ 

» متعادلنیمه«لسله مراتب شهری کشور از حالت عالوه بر این، س.  صعود کرده است1385در سال 
بنابراین با فراهم .  سوق پیدا کرده است1385در سال » بحرانی«، به حالت 1375 و 1365های در سال

توان سلسله مراتب شهری نمودن تسهیالت اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کوچک و متوسط، می
  . بهینه را در ایران ایجاد نمود

  
   :دیواژگان کلی

  .جمعیّت شهری، سلسله مراتب شهری، شهرهای ایران، نابرابری فضایی
 

 
 

                                                 
 بررسي روند توسعة پايدار شهري«ريزي شهري با عنوان نامة کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهاين مقاله بر گرفته از پايان. ۱

 .نسب انجام شده استاصغر ضّرابي و توسط حميدرضا رخشانيدکتر است که در دانشگاه اصفهان به راهنمايي » در ايران
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 مقدمه . 1

        مراکز شهری در هر کشور به تبع شرایط جغرافیایی و تحت تأثیر مسایل اقتصادی، اجتماعی و 
توانند از نظر ابعاد کمّی و کیفی یا به عبارت دیگر از لحاظ تعداد جمعیّت، نقش و سیاسی می
 بررسی سلسله مراتب شهری به ).69:  الف1375محمّدی، بیک(بندی شوند طبقه... عملکرد و 

عنوان عاملی برای شناخت چگونگی نظم فضایی شهرها و توزیع متعادل امکانات و خدمات میان 
. ویژه شهرهای کوچک و متوسط، همواره از اهمیت اساسی برخوردار بوده استمراکز شهری به
 سلسله ).86: 1382عابدین دُرکوش، ( شهری بهترین شکل سازماندهی فضاست سلسله مراتب

فرید، (بندی شهرهای شبکه بر حسب اهمیت آنهاست مراتب شهری به طور خالصه عبارت از طبقه
1375 :488 .(  

        آنچه در بررسی سلسله مراتب شهری از اهمیت اساسی برخوردار است، تعیین سلسله مراتب 
های مختلفی به بندی کیفی شهرها، سلیقهدر طبقه. های کمّی و کیفی استساس مالکشهری بر ا

های شغلی کار گرفته شده که از آن میان، ارزیابی سلسله مراتبی شهرها در زمینۀ بخش سوم فعّالیت
توان نام برد یا ارزیابی سلسله مراتب بر مبنای تجهیزات و وسعت فضایی جاذبۀ شهری را می

-  را ارایه داده و معتقد است نخست2»شهرقانون نخست«) 1993 (1»جفرسون«). 68: 1373 نظریان،(

شهر در هر کشور به صورت یک شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بیان کننده توانایی و 
آید شهر موقعی به وجود می جفرسون اعتقاد دارد، نخست).318: 1374بهفروز، (احساس ملّی است 

). 65: 1381عظیمی، (ن شهر در یک نظام شهری چند برابر جمعیّت شهر دوّم باشد تریکه بزرگ
ای معقول با فواصل طبقاتی معتقد است، در یک سلسله مراتب شهری منظم، رابطه» آرتور اسمایلز«

: 1380الممالکی، مستوفی(های جمعیّتی مورد نظر وی موجود است منظم بین تعداد شهرها و گروه
ژ عقیده دارد که سلسله مراتبی که مبتنی بر شمارۀ ساکنان شهر و یا منطقۀ شهری ترسیم  پیرژر).147

بر این مبنا توصیه . تواند سیمای کامالً روشنی از سلسله مراتب شهری را به دست دهدشود، نمی
فرید، (کند که سلسله مراتب شهری را به اتکاء ماهیت عملکرد شهرها باید تعیین و مشخص کرد می

 اندازه را ارایه داد و در - در تعیین سلسله مراتب شهری قانون رتبه3»جورج زیپف «).488: 1375

                                                 
1.Mark. Jeferson 
2.The Law of Primate City  
3.J. K. Zipf 
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نظریۀ وی جمعیّت شهرهای درجه دوّم حدود
2
 شهر اوّل، شهرهای درجه سوّم حدود1

3
 شهر 1

 حدود nشاخص و جمعیّت شهر درجه 
n
 نظریۀ ).Clark, 2000: 25- 28(وّل است  شهر ا1

با . شودهای توزیع جمعیّت مطرح میتوسعۀ مناطق مرزی نیز موضوعی است که گهگاه در سیاست
که مناطق مرزی اغلب مناطق فقیری هستند امّا به دلیل جدایی جغرافیایی، انگیزۀ توسعۀ این این

وجه به این مناطق، به دالیل گوناگون از امنیت ای نیست بلکه تمناطق معموالً نیل به برابری منطقه
   ).220- 219: 1383زیاری، (ملّی است 

اند         در چند دهۀ اخیر مراکز شهری به سرعت گسترش یافته و به شهرهای بزرگ تبدیل شده
در . کردند درصد جمعیّت جهان در شهرها زندگی می37، 1970 در سال ).151: 1374نظریان، (

 50 درصد جمعیّت شهرنشین جهان از مرز 2005 درصد رسید و در سال 45این رقم به  1995سال 
، 2025شود در سال بینی می پیش،)Masika and et al, 1997: 2(درصد عبور نموده است 

  ).2: 1380نظریان، ( درصد تجاوز نماید 61جمعیّت شهرنشین دنیا از مرز 
 با سرعت بیشتری به رشد شهرنشینی، 1355ویژه از دهۀ بهقرن اخیر         کشور ایران نیز در نیم

 جمعیّت شهری کشور ).151: 1374نظریان، (افزایش شهرها و جمعیّت شهری خود دست زده است 
 جمعیّت 1365در سرشماری سال .  افزایش قابل توجهی داشته است1365- 85های در فاصلۀ سال

 شهر و ضریب شهرنشینی به 496 تعداد شهرها به  هزار نفر،845 میلیون و 26شهرنشین کشور به 
 هزار 700 میلیون و 36، جمعیّت شهرنشین کشور به 1375در سرشماری سال .  درصد رسید3/54

- 79: 1378زیاری، (رسد  درصد می3/61 شهر و ضریب شهرنشینی به 614نفر، تعداد شهرها به 
 هزار نفر، تعداد 245 میلیون و 48به  نیز، جمعیّت شهرنشین کشور 1385 در سرشماری سال ).80

). 1385مرکز آمار ایران، ( درصد رسیده است 46/68 شهر و ضریب شهرنشینی به 1012شهرها به 
نمایانگر افزایش اعتبار  بدین ترتیب الگوی توزیع فضایی جمعیّت و مراکز شهری در ایران،

کۀ شهری ایران را فراهم کرده شهرنشینی و شهرگرایی در کشور بوده و موجبات ناموزونی در شب
  .است
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  شرح مسأله و اهداف پژوهش. 2
های اخیر با رشد نسبی شهرنشینی در کشور و ظهور ناخواستۀ شهرهای کوچک، به         طی سال

- ها و نیز اعتباربخشی به نقاط روستایی بزرگ، برنامهدلیل سیاست تمرکز در پایتخت و مراکز استان

ی برای ایجاد فضاهای شهری مناسب در کشور وجود نداشته و در اغلب ریزی منسجم و هماهنگ
که، رشد حال آن. ها تنها به افزایش تعداد شهرها و رشد نسبی شهرنشینی اشاره شده استپژوهش

ویژه شهرهای بزرگ با شهرنشینی در کشور مبتنی بر نظم سلسله مراتبی نبوده و شهرهای ایران به
بدین ترتیب سلسله . اندنسبت به شهرهای کوچک و متوسط، رشد کردهنظمی و اختالف زیاد بی

- شود که بیانگر عدم اجرای برنامهقواره در نظام شهری کشور مالحظه میمراتب شهری نامنظم و بی

   بر این اساس، اهداف پژوهش را . قواره در ایران استهای صحیح شهری و شهرنشینی بیریزی
  :نمودتوان به شرح زیر مطرح می

 ؛1365- 85های تحلیل تغییرات سلسله مراتب شهری ایران طی سال. 1

  شناخت اختالف فضایی موجود میان شهرهای ایران با توجه به نظام سلسله مراتب شهری کشور؛  . 2
سازی نظام شهری ایران و ایجاد سلسله مراتب های مناسب برای متعادلارایۀ راهکارها و سیاست. 3

  . کشورشهری بهینه در
  
  پیشینه پژوهش. 3

اوّلین .         تاکنون در ارتباط با سلسله مراتب شهری مطالعات مختلفی صورت گرفته است
، )1913 (1مطالعات علمی در جهان مربوط به قرن اخیر است که توسط دانشمندانی چون اوئرباخ

و ) 1961 (5بریجیم، )1958 (4، استوارت)1956 (3، والترایزارد)1941(، زیپف )1926 (2لوتکا
    باز75 و 65های این مطالعات در ایران سابقۀ کمتری داشته و عموماً به دهه دیگران انجام شده؛

اند، از جمله مطالعات داخلی که به بررسی سلسله مراتب شهری در سطح ملّی پرداخته. گرددمی
  .های زیر اشاره نمودتوان به پژوهشمی

                                                 
1.F. Auerbach 
2.Lotka 
3.W. Isard 
4.Stewart 
5.J. Berry 
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یع فضایی جمعیّت را در سیستم شهری ایران مورد بررسی قرار داده و به توز) 1371(        بهفروز 
تواند و نظام شهری آنها میدر حال توسعه  مبادرت نموده که در اکثر کشورهای 1ارایۀ فرمولی

شهر استفاده های شهری دارای الگوی نخستتوان در نظاماز این فرمول می. الگویی مناسب باشد
ونگی استقرار مراکز شهری و نقاط شهری را در سواحل جنوب ایران چگ) 1372(سرور . نمود

 - بررسی نموده و معتقد است که علیرغم تبعیت نظام سلسله مراتب شهری منطقه از قانون مرتبه
) 1373(نظریان . اندازه، توزیع جمعیت و پخش شهرها در سطح منطقۀ مورد مطالعه نامتعادل است

ای، توزیع نامتعادل شهرها و ان را مطالعه نموده و تفاوت شدید ناحیهنظام سلسله مراتبی شهرهای ایر
محیطی، سوابق تاریخی و به دنبال آن گزینی آنها را که در ارتباط تنگاتنگ با شرایط زیستمکان

وی . داندتقسیمات سیاسی و توسعۀ اقتصادی است، مبنای اصلی عدم تعادل در نظام شهری ایران می
های گذاریبخشی به نظام شهری، تقویت سرمایهگیری از پایین جهت تعادلصمیماتّخاذ هر گونه ت

- افتاده به منظور ایجاد شبکهاقتصادی در شهرهای متوسط و ایجاد شهرهای جدید را در مناطق عقب

روند نظام )  ب1375(محمّدی بیک. ای ضروری دانسته استای و ناحیهای از مادرشهرهای منطقه
ران با استفاده از ضریب تراکمی جینی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده شهری را در ای

نظام ) 1379(تقوایی . بوده است» متعادلنیمه «1335- 75که سلسله مراتب شهری کشور طی دوره 
دهد که طی های وی نشان می بررسی نموده و یافته1375 تا 1335شبکۀ شهری کشور را از سال 

وی . دشده، نظام شبکۀ شهری ایران نامتعادل بوده و به سمت تعادل نیز هدایت نشده استهای یاسال
هایی همچون استراتژی عدم تمرکز، گیری از روشسازی شبکۀ شهری در ایران، بهرهبرای متعادل

 شهرها، توزیع -مدیریت کارساز مادرشهرها، توسعه و گسترش شهرهای متوسط، کوچک و روستا
                                                 

 ) :۳۳۰، ۱۳۷۴روز، بهف( ساختار کلي فرمول به شرح زير است - ۴

∑
∑
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÷
= −

n

rthn
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1  

rthP :که در مرتبة يت هر شهريجمع r،قرار دارد   

∑ − nP 1
   مورد مطالعه،ي شهرهايت واقعيمجموع جمع: 
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 . مورد مطالعهي تمام شهرهايا مرتبهيهامجموع نسبت:   
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ریزی روستایی را های اقتصادی و صنعتی، ایجاد شهرهای جدید و توسعۀ برنامهعّالیتو بازتوزیع ف
دهد که نظام شبکۀ شهری استان ایالم را مورد مطالعه قرار داده و نشان می) 1380(راد . داندمؤثر می

عدم ) 1383(رضایی .  سیاسی آن انطباق دارد-شبکۀ شهری این استان با عملکرد مراکز اداری
بخشی به شبکۀ شهری این زن در سلسله مراتب شهری استان فارس را بررسی نموده و برای تعادلتوا

نابرابری در ) 1386(محمّدی نسب و بیکرخشانی. نمایدهای رشد را پیشنهاد میاستان، تقویت قطب
 اختالف نمایند کهنظام سلسله مراتب شهری استان سیستان و بلوچستان را ارزیابی نموده و اثبات می

 1365- 75شهر منطقه و افزایش شهرهای کوچک از دهۀ بسیار زیاد شهرهای استان با نخست
چنانچه شهرهای کوچک استان . گیری شهرها از حد تعادل شده استموجب عدم تعادل و فاصله

  . سوق پیدا خواهد کرد» بحرانی«مورد توجه واقع نشوند، سلسله مراتب شهری استان به سمت 
های گیری از مدل پژوهش حاضر بر اساس مؤلفۀ جمعیّتی، بر مبنای مطالعات اسنادی و با بهره       

نماید تا ضمن  بررسی و تحلیل می1365- 85های کمّی سلسله مراتب شهری ایران را طی سال
بخشی به نظام شناخت اختالف موجود میان شهرهای کشور، راهکارهای مناسبی را برای تعادل

  . ن ارایه نمایدشهری ایرا



  
  
  
  
  
  

  31                                                   1365-85یران طی سال های تحلیل روند تحوالت سلسله مراتب شهری ا

  فرآیند پژوهش. 4
است که بر »  تحلیلی-توصیفی«        با توجه به موضوع پژوهش، رویکرد حاکم بر این پژوهش 

های جمعیّتی از گزارش نتایج اطّالعات مورد نیاز و داده. صورت گرفته است» جمعیّت«اساس مؤلفۀ 
) 1375(ومی نفوس و مسکن کل کشور ، نتایج تفصیلی سرشماری عم)1365(نهایی شهرهای ایران 

. گردآوری شده است) 1385(و جدیدترین اطّالعات منتشره در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران 
ها و گیری از مدلبندی و تجزیه و تحلیل کیفی آنها با بهرهپس از تهیۀ اطّالعات، نسبت به طبقه

.  مبادرت گردید3 و منحنی لورنز2ایقه، مدل آماری حدّ اختالف طب1 اندازه زیپف-الگوهای رتبه
  .  استفاده شده استSPSS و Matlabبرای تهیۀ نمودارهای پژوهش، از نرم افزارهای آماری 

  
  
  های پژوهش یافته. 5

                                                 

ه شده توسط زيپف به صورتي فرمول ارا.۱
n
1

Pn= P1. ۱۵۸ :۱۳۷۴نظريان، (باشد  مي.( 

-ویژه با بیشترین و کمترین تعداد جمعیّت قابل اجرا میهای آماری بهاین روش علمی با استفاده از فرمول. 2
  ) :152 :1380مستوفی الممالکی،  (استحل اجرایی این مدل به شرح زیر مرا. باشد

  ترین شهر،ترین شهر منطقه و کم جمعیتتعیین پرجمعیت. 1
  :تعیین دامنه نوسان جمعیتی شهرها که عبارت است از. 2

R= Max(P) - Min(P)  
  :تعیین تعداد طبقات یا گروههای شهری مطابق فرمول استورجس. 3

       K= 3/3+1 LogN 
  :ای به صورتتعیین میزان حد اختالف طبقه. 4

        H= 
K
R  

 .بندی شهرهای منطقهتقسیم. 5
برای . شودبرای ترسم منحنی لورنز از درصد تجمعی تعداد شهرها و جمعیت مراکز شهری استفاده می. 1

                  ) :168 -167: 1384ری و موسوی، زیا(گردد تعیین ضریب جینی نیز از فرمول زیر استفاده می
                                                                                                        

  می جینیضریب تراک  = مساحت بین منحنی و خط تعادل                                                                   
  مساحت مثلث                                                                                  

  نیمه متعادل= 799/0 -5/0متعادل ضریب تراکمی جینی = 299/0 -0ضریب تراکمی جینی 
  بحرانی= 1 -8/0ریب تراکمی جینی  ضتقریبا متعادل= 499/0 -3/0ضریب تراکمی جینی 

 ABC و مساحت مثلث AB، ضریب تراکمی جینی از تقسیم مساحت واقع بین خط تعادل 4ل شماره در شک
 .آیدبه دست می
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  ایبررسی سلسله مراتب شهری کشور با استفاده از مدل حدّ اختالف طبقه. 1. 5
های جمعیّتی کشور است؛ به دۀ تغییرات شدید گروهدهن نشان3 و 2، 1های شمارۀ         ارقام جدول

 گروه جمعیّتی 12 در 1375 گروه جمعیّتی، در سال 9 در 1365ای که شهرهای کشور در سال گونه
طی دورۀ مورد مطالعه، تهران به صورت ثابت . اند گروه جمعیّتی قرار داشته14 در 1385و در سال 
 در گروه شهرهای بیش از دو میلبون نفر 1375ه و مشهد از سال  اوّل قرار داشت جمعیّتی ردۀدر گروه

در همین دوره اصفهان از نظر جمعیّتی در ردۀ ثابتی قرار داشته و شهرهای تبریز، . قرار گرفته است
 هزار نفر به ردۀ جمعیّتی بیش از 500کرج و شیراز به دلیل افزایش مهاجرت از ردۀ جمعیّتی بیش از 

گرایی شدید شهرهای سه شهر قم، اهواز و کرمانشاه به دلیل قطبی. کنندد مییک میلیون نفر صعو
  .های جمعیّتی باالتر صعود نماینداند به ردهاطراف خود مانند تهران، شیراز و تبریز نتوانسته

بندی شهرهای کشور هماهنگ و منظم دهد، تقسیمای نشان می        مدل آماری حدّ اختالف طبقه
-  85های طی سال. تالف آماری فاحشی میان طبقات جمعیّتی شهرهای ایران وجود داردنبوده و اخ

 درصد نقاط شهری در آخرین ردۀ جمعیّتی قرار 13/99 و 54/98، 6/99 به ترتیب بیش از 1365
» شهر ملّینخست«تهران به دلیل موقعیت سیاسی و تمرکز فضایی بیش از اندازه، به عنوان . اندداشته

تی چند برابر شهرهای دوّم، سوّم و چهارم موجبات ناموزونی و عدم تعادل در شبکۀ شهری با جمعیّ
شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم و کرمانشاه به . کشور را فراهم آورده است

های شهری کوچک را تحت کنترل درآورده دلیل جذب خدمات اقتصادی و اجتماعی، سکونتگاه
عالوه بر . اندای به عنوان شهرهای برتر در سلسله مراتب شهری کشور ظهور یافته منطقهو در سطح

این، دسترسی آسان به امکانات و خدمات را مشکل نموده و عدم تعادل در دسترسی به توزیع بهینۀ 
به عبارت دیگر، نوعی عدم تجانس و واگرایی را در سطح ملّی پدید . اندامکانات را موجب شده

  .  انددهآور
  



  
  
  
  
  
  

  33                                                   1365-85یران طی سال های تحلیل روند تحوالت سلسله مراتب شهری ا

ای بندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقهطبقه. 1جدول 
)1365(1  

گروه جمعیّتی   ردیف
  شهرها

  نام شهرها درصد تعداد شهرها

  تهران  2/0  1  5438327- 6042584  1
2  5438326 -4834068  -  -  -  
3  4834067 -4229809  -  -  -  
4  4229808 -3625550  -  -  -  
5  3625549 -3021291  -  -  -  
6  3021290 -2417032  -  -  -  
7  2417031 -1812773  -  -  -  
  مشهد  2/0  1  1208514- 1812772  8
  سایر شهرهای کشور  6/99  494  0- 1208513  9
  -  100  496  -  کل

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ     

                                                 
 حد اختالف ي است که با استفاده از مدل آماريتي طبقات جمع٣ و ٢، ١ در جداول يبند طبقهيمبنا. ١

-شهرها در هريک از سالهاي جمعيتي  به عبارت ديگر، دامنة طبقاتي گروه.ده استي مشخص گردياطبقه

 .هاي آماري استهاي مورد مطالعه، متفاوت از ساير دوره
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ای هبندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقطبقه. 2جدول 
)1375(  

گروه جمعیّتی   ردیف
  شهرها

تعداد 
  شهرها

  نام شهرها  درصد

  تهران  16/0  1 6101903- 6656619  1
2  6101902 -5547186     -  -  -  
3  5547185 -4992469 -  -  -  
4  4992468 -4437752 -  -  -  
5  4437751 -3883035 -  -  -  
6  3883034 -3328318 -  -  -  
7  3328317 -2773601 -  -  -  
8  2773600 -2218884 -  -  -  
  مشهد  16/0  1 1664167- 2218883  9

  اصفهان  16/0  1 1109450- 1664166  10
تبریز، شیراز، کرج بزرگ، اهواز،   98/0  6  554733- 1109449  11

  قم و کرمانشاه
  سایر شهرها  54/98  603  30 -554732  12
  -  100  612  -  کل
  .محاسبات نگارندگان:  مأخذ
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ای بندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقهبقهط. 3جدول 
)1385(  

گروه جمعیّتی  ردیف
  شهرها

  نام شهرها درصد تعداد شهرها

  تهران  09/0  1  7196605- 7796316  1
2  7196604 -6596893  -  -  -  
3  6596892 -5997181  -  -  -  
4  5997180 -5397469  -  -  -  
5  5397468 -4797757  -  -  -  
6  4797756 -4198045  -  -  -  
7  4198044 -3598333  -  -  -  
8  3598332 -2998621  -  -  -  
  مشهد  09/0  1  2398909- 2998620  9

10  2398908 -1799197  -  -  -  
 اصفهان، تبریز، کرج و شیراز  39/0  4  1199485- 1799196  11
  اهواز، قم و کرمانشاه  3/0  3  599773- 1199484  12
  سایر شهرها  13/99  1002  78- 599772  13
  -  100  1011  -  کل
  .محاسبات نگارندگان:  مأخذ

  
  پراکنش نامتعادل جمعیّت شهری ایران نسبت به مراکز شهری. 2. 5

        در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، نه تنها سلسله مراتب شهری بسیار نامنظم و 
ر توزیع جمعیّت شهرنشین در نقاط شهری کشور نیز نظمی و اختالف دریخته است بلکه این بیبهم

نظمی بیانگر نوعی تمرکز شدید در این بی. قاعده و خارج از تعادل قابل قبول، استبسیار بی
  .تر استشهرهای مراکز استانی و شهرهای متروپل و جاذب
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 میلیون نفر 1 شهرهای با جمعیّت 1365- 85های دهد، در سرشماری نشان می4        جدول شمارۀ 
این شهرها به طور متوسط در . شود درصد کل شهرهای ایران را شامل می1به باال، کمتر از 

، 1385 درصد و در سرشماری 24/31، 1375 درصد، در سرشماری 04/28، 1365سرشماری 
به عبارت دیگر شهرهای با بیش از . اند درصد جمعیّت شهری کشور را در خود جای داده84/32

لیون نفر جمعیّت، بیش از یک می
4
در مقابل، . اند جمعیّت شهری کشور را در خود پذیرفته1

 4 درصد نقاط شهری ایران، فقط کمتر از 32/23 هزار نفری با کسب متوسط 10 تا 5شهرهای 
  . انددرصد جمعیّت شهرنشین کشور را در خود پذیرا شده

  
های جمعیّتی شهرها و جمعیّت شهرنشین گروهدرصد معمولی و تراکمی . 4جدول 

  کشور
) 85  -1365(  

  1385سال   1375سال   1365سال 
  جمعیّت شهری  شهرها  جمعیّت شهری  شهرها  جمعیّت شهری  شهرها

  فاصلۀ جمعیّتی
  )نفر(شهرها 

  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د

  83/1  83/1  95/30  95/30  09/0  09/0  35/15  35/15  95/0  95/0  83/16  83/16  4999کمتر از 
5000 -9999   68/22  51/39  1/3  05/4  69/23  04/39  03/3  12/3  60/23  55/54  6/3  43/5  
10000 - 24999  13/29  64/68  6/8  65/12  96/26  66  4/7  52/10  7/20  25/75  8/6  28/12  
25000 - 49999  91/13  55/82  63/8  28/21  03/15  03/81  38/9  9/19  84/9  09/85  5/7  73/19  
50000 - 99999  2/9  75/91  73/11  01/33  13/10  16/91  76/12  66/32  02/7  11/92  03/10  76/29  
100000 - 249999  04/5  79/96  98/13  99/46  25/5  41/96  36/13  02/46  34/5  45/97  4/17  16/47  
250000 - 499999  61/1  4/98  27/8  26/55  3/2  71/98  54/13  56/59  28/1  73/98  7/9  86/56  
500000 - 999999   20/1  6/99  7/16  96/71  65/0  36/99  2/9  76/68  69/0  42/99  3/10  16/67  
1000000- 1499999  2/0  8/99  54/5  5/77  32/0  68/99  63/6  39/75  29/0  71/99  31/8  47/75  

  100  53/24  100  29/0  100  61/24  100  32/0  100  5/22  100  2/0   به باال1500000

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ 
  

قاعدۀ جمعیّت شهری نظمی شدید در سلسله مراتب شهری کشور و پراکنش بی        ارقام باال، بی
برای بررسی پراکنش جمعیّت در سطح کشور، منحنی لورنز ابزار گرافیکی بسیار . دهدرا نشان می

 که بر اساس درصدهای 1 نمودار شمارۀ ).Coward & et al, 1988: 15(مناسبی است 
دهد، در تنظیم شده نشان می) 4جدول شمارۀ (تراکمی طبقات شهری و جمعیّت شهری کشور 
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توان این اختالف دورۀ مورد مطالعه منحنی لورنز دارای فرورفتگی و تقعّر بسیار زیادی است که می
نماید که ار مذکور مشخص مینمود. گیری از خط توزیع یکنواخت احساس نمودرا در فاصله

گونه تغییر مثبت و یابی نقاط شهری کشور مطلوب نبوده و در طول سه دهۀ اخیر هیچجمعیّت
عالوه بر این، منحنی لورنز در هر دوره از خط توزیع . مطلوبی در آن ایجاد نگردیده است

  .یکنواخت دورتر شده است
  

  و جمعیّت شهری در ایران نمایش پراکنش نامتعادل مراکز شهری . 1نمودار 
  )1365 – 85(با استفاده از منحنی لورنز 

  
  .نگارندگان: مأخذ                   

   
های مورد نظر محاسبه نماییم، نتایج زیر به دست         چنانچه ضریب تراکمی جینی را در طول سال

  :خواهد آمد
   و73/0= 1375، ضریب تراکمی جینی 71/0= 1365ضریب تراکمی جینی 

  8/0= 1385ضریب تراکمی جینی 
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 متغیر 8/0- 71/0شود که ضریب تراکمی جینی در دورۀ مورد مطالعه، بین         بنابراین مالحظه می
دهندۀ افزایش نابرابری و فاصلۀ شهرنشینی در کشور است؛ ارقام ضریب تراکمی جینی، نشان. است

 تا 1375بوده و از » متعادلنیمه «1365- 75ای های که سلسله مراتب شهری کشور طی سالبه گونه
که، ضریب تراکمی نتیجۀ نهایی این.  به سمت عدم تعادل نسبتاً زیادی سوق پیدا کرده است1385

در نظام سلسله مراتب شهری » بحرانی«دهندۀ وجود سلسله مراتب ، نشان)8/0 (1385جینی سال 
  .کشور است

  
  زیپفاساس الگوی کارلسلسله مراتب شهری ایران بر . 3. 5

ترین ترین و پرجمعیّتزیپف چنانچه بزرگگونه که قبالً نیز اشاره شد، در الگوی کارل        همان

 حدود 2را شاخص قرار دهیم، مسلماً شهرهای درجۀ ) تهران(شهر کشور 
2
 3، شهرهای درجۀ 1

حدود 
3
ید حدود  با4 و شهرهای درجۀ 1

4
 تهران دارای جمعیّت و قدرت عملکردی و حوزۀ 1

نفوذ باشند؛ در حالی که این الگو با انحراف معیار بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد و از این 
زیپف در نتایج به دست آمده از سنجش الگوی کارل. شودجهت نظمی بین شهرها مالحظه نمی

  :اند ازرتشهرهای ایران عبا
در . شود نفر به عنوان شهر شاخص در نظر گرفته می6042584 تهران با جمعیّت 1365در سال . 1

همین سال شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، باختران، قم، ارومیّه و رشت به ترتیب باید 

2
 تا 1

10
. ها خأل نقاط شهری مشهود استام گروه تهران جمعیّت داشته باشند؛ در حالی که در تم1

مشهد به عنوان دوّمین شهر کشور کمتر از 
4
، اصفهان و تبریز کمتر از 1

6
، شیراز کمتر از 1

7
1 ،

اهواز و باختران کمتر از 
10
، قم کمتر از 1

11
 شهرهای ارومیّه و رشت کمتر از  و1

20
شهر ( تهران 1

 شهرهای اروندکنار، بستان، خرمشهر، دهلران، سرپل ذهاب، 1365در سال . جمعیّت دارند) شاخص
 سال دفاع مقدس خالی از 8قصرشیرین، موسیان، مهران و نوسود به دلیل بروز جنگ تحمیلی و 

ترین شهر ایران بوده و باید جمعیّت آن طبق  نفر جمعیّت، کم جمعیّت6 آبادان نیز با. اندسکنه بوده
  . نفر کمبود جمعیّت دارد12176 نفر باشدکه 12182زیپف الگوی کارل
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در این سال شهرهای مشهد، اصفهان، .  نفر جمعیّت داشته است6656619 تهران 1375در سال . 2
 1375در سال . اندیّه شهرهای دوم تا دهم ایران بودهتبریز، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه و اروم

مشهد کمتر از 
3
 تهران، اصفهان و تبریز کمتر از 1

5
، شیراز کمتر از 1

6
، کرج کمتر از 1

7
، اهواز 1

و قم کمتر از 
8
،کرمانشاه کمتر از 1

9
، ارومیه کمتر از 1

15
 و رشت کمتر از 1

16
 تهران جمعیّت 1

ترین شهر ایران بوده و نسبت به جمعیّت  نفر جمعیّت، کم جمعیّت30در این سال سومار با . دارند
 . نفر کمبود جمعیّت دارد10264زیپف تئوریک الگوی کارل

 نفر جمعیّت، همانند 7796316در آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور، تهران با . 3

 شهر مشهد کمتر از 1385در سال . ترین شهر کشور استهای گذشته پرجمعیّتدوره
3
 تهران، 1

اصفهان کمتر از 
4
، تبریز و کرج کمتر از 1

5
، شیراز کمتر از 1

6
، اهواز کمتر از 1

7
، قم کمتر از 1

8
کمتر از ، کرمانشاه 1

9
 و ارومیّه کمتر از 1

13
 نیز سومار با 1385در سال .  تهران جمعیّت دارند1

زیپف ترین شهر ایران است و با توجه به جمعیّت تئوریک الگوی کارل نفر جمعیّت، کم جمعیّت78
  . نفر کمبود جمعیّت دارد7614)  نفر7719(

 شهرهای اصفهان، اهواز و ارومیّه به 1365- 85های دهد، طی سالقام باال نشان می        مقایسۀ ار
های مناسب برای جذب مهاجرین های دولت، موقعیت مناسب اقتصادی، وجود پتانسیلدلیل سیاست

های کشاورزی و صنعت و در پی آن افزایش مهاجرت، به سمت تعادل و تکامل نظم در بخش
زیپف، سلسله مراتب شهری کشور با نظم خاصی در مجموع طبق الگوی کارل. اندفضایی پیش رفته

ریزی نشده دچار تمرکز جمعیّتی و خدماتی تنظیم نشده و شهرها با یک رقابت نسنجیده و برنامه
 )2نمودار شمارۀ (اند شده
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-  85( شهر نخست کشور در نظام سلسله مراتب شهری ایران 40جایگاه . 2نمودار 
1365(  

  
  .مطالعات نگارندگان: مأخذ 

  
-  85های  شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و قم طی سال5دهد، جایگاه         نمودار باال نشان می

و تأثیرپذیری از ... تهران به دلیل جایگاه ویژۀ آن از نظر سیاسی، اقتصادی و .  ثابت بوده است1365
سته حاکمیت و برتری خود را بر سایر شهرهای المللی اقتصادی و تکنولوژیکی توانتحوّالت بین

شهرهای مشهد و قم به دلیل نقش زیارتگاهی و مذهبی قوی از جمعیّت نسبتاً . کشور حفظ نماید
های اشتغال و امکانات و شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز به دلیل وجود زمینه. باالیی برخوردارند

 شهر 5. اندکشور را به سوی خود جذب کردهتجهیزات فراوان، بخش عظیمی از جمعیّت شهری 
عمل نموده، ساماندهی مراکز فعّالیت و اشتغال » قطب توسعه«و » ایمادرشهر منطقه«اخیر به صورت 
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 13کرج نیز به دلیل جذب سرریز جمعیّتی تهران بزرگ، از رتبۀ . ای دارا هستندرا در سطح منطقه
سایر شهرهای .  صعود کرده است1385 در سال 5  و رتبۀ1375 در سال 6 به رتبۀ 1365در سال 

، ثبات مرتبۀ شهرهای کشور را در 2نمودار شمارۀ . کشور با فراز و فرودهای جمعیّتی روبرو هستند
اندام کشور جایی و تحرک شدید جمعیّت را در شهرهای متوسط و کوچکهای باال و جابهرده

     .نمایدبازگو می
  

  نتایج و رهیافتها
   :توان به نتایج زیر دست یافت از مجموع مطالب ارایه شده در این پژوهش، می       

دهندۀ حاکمیت عدم تعادل در ، نشان1365- 85های بررسی سلسله مراتب شهری کشور طی سال. 1
 .نظام شهری و تمرکز جمعیّت در چند شهر بزرگ کشور است

های اقتصادی، با جذب جمعیّت و سرمایهشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج و شیراز . 2
رویۀ این شهرها این مسأله ضرورت جلوگیری از رشد بی. اندمانع از رشد سایر شهرهای کشور شده

 .نمایدرا مطرح می

دهد، سلسله مراتب شهری کشور طی دورۀ مورد مطالعه از  میضریب جینی شهرهای ایران نشان. 3
های بنابراین تجدید نظر در سیاست. سوق پیدا کرده است» رانیبح«به حالت » متعادلنیمه«حالت 

 .بازتوزیع جمعیّت ضروری است

. گونه رابطۀ معقول و منطقی بین شهرها و مرتبۀ آنها وجود ندارد اندازه، هیچ-بر مبنای مدل مرتبه. 4
 و سیاسی های اقتصادی، اجتماعیدر سطح ملّی با جذب سرمایه» شهر انگلی«شهر تهران به عنوان 

این مسأله ضرورت تمرکززدایی از . کشور، تمرکز و تسلط خود را بر سایر شهرها حفظ نموده است
 .نمایدتهران به سایر مناطق کشور را بازگو می

 شهری، میل به افزایش جمعیّت و تبدیل روستاها به شهرها و رشد -های روستاییمهاجرت. 5
 درصد این شهرها در نظام سلسله مراتب شهری شهرهای کوچک و متوسط باعث افزایش سهم و

این مسأله ضرورت توجه به توسعۀ روستایی و تجهیز روستاها به امکانات و . کشور شده است
ریزی بایست برنامهریزی کشور میبه عبارت دیگر، در نظام برنامه. نمایدخدمات اولیه را مطرح می
  .ریزی شهری دانستروستایی را مقدم بر برنامه
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ها به سمت شهرهای کوچک و متوسط، باعث ثبات ها نشان داده است که سوق سرمایهسیاست. 6
بنابراین، پراکنش صنایع . رویۀ شهرهای بزرگ جلوگیری نموده استای گردیده و از رشد بیمنطقه

گذاری در شهرهای متوسط و فراهم از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای متوسط، تقویت سرمایه
انات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این شهرها باعث تقویت رابطۀ آنها با شهرهای نمودن امک

بزرگ و کوچک گردیده و با تقویت ارتباط شهرهای کوچک و متوسط با شهرهای بزرگ، سلسله 
مراتب بهینه در نظام شهری کشور ایجاد و سیستم متعادل سکونتگاهی در نظام سلسله مراتب شهری 

  . یافتایران تحقق خواهد



  
  
  
  
  
  

  43                                                   1365-85یران طی سال های تحلیل روند تحوالت سلسله مراتب شهری ا

  :منابع
سازی توزیع فضایی  تجربی برای متعادل-تحلیل نظری«، )1371(بهفروز، فاطمه  •

 .28های جغرافیایی، شمارۀ  فصلنامۀ پژوهش،»جمعیّت در سیستم شهرهای ایران

 چاپ اول، تهران، انتشارات های غالب در جغرافیای انسانی،زمینه، )1374(بهفروز، فاطمه  •
 .دانشگاه تهران

 ،»ازدیاد جمعیّت و نظام شهری در استان اصفهان«، ) الف1375(محمّدی، حسن بیک •
 .18فصلنامۀ جمعیّت، شمارۀ 

 فصلنامۀ ،»ای بر روند نظام شهری در ایرانمقدمه«، ) ب1375(محمّدی، حسن بیک •
 .19سپهر، شمارۀ 

- های متعادلتحلیلی بر تغییرات نظام شبکۀ شهری و روش، )1379(تقوایی، مسعود  •
 رسالۀ دورۀ دکتری ای در ایران،ریزی شهری و منطقهسازی آن به منظور برنامه

  .ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانجغرافیا و برنامه
نامۀ کارشناسی  پایانتحلیلی جغرافیایی بر شبکۀ شهری استان ایالم،، )1380(راد، پرویز  •

 .ری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانریزی شهارشد جغرافیا و برنامه

عدم تعادل و نابرابری در نظام «، )1386(محمّدی نسب، حمیدرضا و حسن بیکرخشانی •
  .29 فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ ،»سلسله مراتب شهری استان سیستان و بلوچستان

نامۀ  پایانتان فارس،تحلیل جغرافیایی نظام شبکۀ شهری اس، )1383(رضایی، محمّدرضا  •
 .ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

-ریزی منطقههای برنامه و برنامهها و مدلها، نظریهمکتب، )1383(اله زیاری، کرامت •
 . چاپ اول، یزد، انتشارات دانشگاه یزدای،

بررسی سلسله مراتب شهری در استان «، )1384(سوی و میرنجف مواله زیاری، کرامت •
 .1، جلد هجدهم، شمارۀ)علوم انسانی( مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان ،»آذربایجان غربی

توزیع فضایی چگونگی استقرار و نظام سلسله مراتب شهری «، )1372(سرور، رحیم  •
  .20 فصلنامۀ سپهر، شمارۀ ،»در سواحل جنوب ایران

 چاپ پنجم، تهران، انتشارات درآمدی به اقتصاد شهری،، )1382(عید عابدین دُرکوش، س •
 .مرکز نشر دانشگاهی

 . چاپ اول، مشهد، نشر نیکاشهرنشینی و مبانی نظام شهری،، )1381(عظیمی، ناصر  •

 . چاپ چهارم، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریزجغرافیا و شهرشناسی،، )1375... (فرید، یدا •

  همراه با کاربردهایش،Matlab 7افزار آموزش جامع نرم، )1385(گیالت، آموس  •
 .ترجمۀ لیال فرّخی، چاپ اول، مشهد، انتشارات واژگان خرد
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 چاپ اول، شهر و شهرنشینی در بستر جغرافیای ایران،، )1380(الممالکی، رضا مستوفی •
 .تهران، انتشارات مرکز علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 .یج نهایی شهرهای ایراننتا، )1365(مرکز آمار ایران  •

 .نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن کل کشور، )1375(مرکز آمار ایران  •

منتشر شده  کل کشور، 1385گزیده اطّالعات جمعیّتی سال  ،)1385(مرکز آمار ایران  •
 .www.sci.org.ir: در سایت اینترنتی

 ترجمۀ سید علیرضا افشانی، مرتضی ،spss 14فرازی بر ، )1384. (سا.اس.پی.مؤسسه اس •
 .نوریان و زینب حسینی رامشه، چاپ اول، تهران، انتشارات بیشه

 فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، ،»نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران«، )1373(نظریان، اصغر  •
 .32شمارۀ 

 .اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ جغرافیای شهری ایران،، )1374(نظریان، اصغر  •

 ،»شهرهای آینده؛ کانون فاجعۀ انسانی یا بستر تعادل فرهنگی«، )1380(نظریان، اصغر  •
 .3فصلنامۀ فضای جغرافیایی، شمارۀ 
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سيستمي جايگاه منطقه خراسان در نظام مهاجرتي ايران تحليل  

  1355 - 1385طي دوره  
  1 دكتر محمد جواد محمودي

  2دكتر محمود مشفق

  3پور دكتر شهال كاظمي

:چكيده        
ت، جايگاه و نقش  در اين  مقاله تالش شده است، با  استفاده از رويكرد تحليل سيستمي مهاجر  

مباني . مورد بررسي قرار گيرد 1355 -1385در نظام مهاجرتي كشور طي دوره منطقه خراسان 
اي  مهاجرت بين منطقه» تحليل ساختار فضايي «نظري اين مقاله اكولوژي انساني و روش شناسي آن 

دهد كه سطح، الگو و روند مهاجرت در منطقه خراسان قبل و بعد از  بررسي ها نشان مي. است
  .اي كامالً متفاوت داشته است چهرهتقسيم به سه استان، 

در هزار، داراي موازنه  6، خراسان رضوي با ميزان خالص مهاجرت 1375 -1385در دهه  
كه استانهاي خراسان شمالي و جنوبي به ترتيب با ميزان خالص  مهاجرتي مثبت بوده است، در حالي

طي دو دهه گذشته مبدأ اصلي . اند در هزار داراي موازنه مهاجرت منفي بوده -16و   -31مهاجرت 
. اند ، مازندران و تهران بوده مهاجران وارد شده به منطقه خراسان عمدتاً سيستان و بلوچستان، سمنان

همچنين استان خراسان رضوي جزء سه مكان اصلي بوده است كه همواره مهاجران ساير نقاط 
ته خراسان رضوي بعد از سه استان طي دو دهه گذش. ت كنند كشور ترجيح داده اند به آنجا مهاجر

تهران، خوزستان و اصفهان همواره يكي از مهم ترين مناطق پرتماس مهاجرتي كشور بوده است، 
در حاليكه استانهاي خراسان شمالي و جنوبي داراي كمترين تماس مهاجرتي با ساير نقاط كشور 

ي پديده بزرگ سري شهري يا اين مطالعه نشان مي دهد كه استان خراسان رضوي دارا. اند بوده
  .  همان نخست شهري است

  :كليدي گانواژ
  .ماس مهاجرتي، بزرگ سري شهريت تحليل سيستمي، ترجيح مكاني، ميزان خالص مهاجرت، ميزان

     

                                                 
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه .  1

 مدير گروه مطالعات مهاجرت و شهرنشيني در مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا واقيانوسيه.  2

  پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيهمعاون پژوهشي مركز مطالعات و .  3
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  مقدمه
جمعيتـي مـؤثر بـر تغييـرات الگـوي سـكونت و بـازتوزيع فضـايي           تـرين عوامـل   يكي از اساسي

بررسـي الگوهـا و رونـدهاي تغييـرات جمعيتـي در كشـورهاي       . تداخلي اس هاي مهاجرت ،جمعيت
دهـد   اند، نشـان مـي  تر از كشورهاي درحال توسعه پيمودهجمعيتي را سريع تركه مراحل انتقال پيشرفته

وميـر  باروري و مـرگ  داخلي به موازات مراحل انتقال هاي كه عموماًً تغييرات سطح و روند مهاجرت
حـال در اكثـر كشـورهاي     دهد، و در عين مي  ر يا تقدم نسبت به آنها رخدر برخي موارد با كمي تأخ
هاي مكاني  ومير و مؤلفه هاي حياتي گذارجمعيتي يعني باروري و مرگ دنيا بين تغييرات زماني مؤلفه

ــده       ــاهده ش ــاني مش ــارن و همزم ــوعي تق ــيني ن ــاجرت و شهرنش ــي مه ــي يعن ــال جمعيت ــت  انتق . اس
مكـاني جمعيتـي بـه مـوازات       -مكاني و تحوالت فضـايي    ت تحركاتشناسان به اين تغييرا جمعيت
 .گويندمي» گذار مهاجرتي و شهرنشيني«المللي  حياتي در سطوح ملي و بين انتقال

شهرنشـيني اسـت، انعكـاس فضـايي و مكـاني       ناپذير آن انتقـال  مهاجرتي كه پيامد تفكيك  انتقال
ماعي اسـت كـه جوامـع در بسـتر نوسـازي تجربـه       راهبردهاي كالن توسعه و تحوالت اقتصادي، اجت

توان گفت تغييـرات اساسـي در الگوهـاي مهـاجرت و شهرنشـيني ايـران از اوايـل دهـة         مي. كنند مي
با استقرار حكومت رضاخان آغاز شد، يعني فصلي از تاريخ تحوالت اقتصادي، اجتمـاعي   1300اول

بـا  ). 1380حسـاميان (ورژوايي در ايـران بـود  ايران كه آغاز اسـتقرار نهادهـاي زيربنـايي و روبنـايي بـ     
ناپـذير در   ها و عناصر نوسـازي، تغييراتـي عميـق و برگشـت     گذشت زمان و با رشد و گسترش مؤلفه

اي پديدار شد، اما اين تغييرات به سـبب   الگوهاي توزيع فضايي جمعيت ايران در سطح ملي و منطقه
نظارت، كنترل و مديريت آن در بسـياري   پيشي گرفتن بر سرعت و آهنگ توسعه از يك سو و عدم

موارد مسأله ساز شد، و خود تبديل به علتي براي بسياري از مسايل اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    
  .ديگر گرديد

مكـاني را كـه در اثـر     -هـاي عميـق جمعيتـي    تواند بخشي از ايـن دگرگـوني   شواهد آماري مي
گذشته در كشور رخ داده است به صورت كمي سال  50سياسي فضا طي نوسازي و تحوالت اقتصاد 

شـان   عمر، يعني كساني كه محل تولد آنهـا بـا محـل اقامـت    تعداد كل مهاجران طول. تر نمايد روشن
، كـه بعـد از يـك دوره    )1380زنجـاني (ميليون نفر بوده  280/3برابر با  1345در سال  ،متفاوت است

برابر شده  7/6، يعني )1385مركز آمار ايران (ده ميليون نفر رسي 22به1385چهل ساله يعني در سال  
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درصـد   5/68ميـزان شهرنشـيني بـه     1385است، بعالوه بر اساس آخرين سرشماري كشـور در سـال   
مركز آمـار ايـران،   (دهد  سال گذشته نشان مي 50واحد افزايش را در طول  37رسيده كه نزديك به 

1385.(  
 -1365داخلـي در دهـه    هـاي  درصد كل مهـاجرت  5/32ز استاني ا هاي بين به همين ترتيب مهاجرت 

بسياري از . 1افزايش يافته است 1375 -1385هاي داخلي در دهه  درصد كل مهاجرت 3/39به 1355
عنـوان مراكـز دفـع     هـا بـه   عنوان مراكز جذب مهاجران و بسياري ديگـر از اسـتان   هاي كشور به  استان

سال  30شان طي  هاي كشور عملكرد مهاجرتي از استاناند و در عين حال برخي  مهاجران عمل كرده
هـا بعنـوان مراكـز ثقـل تغييـرات جمعيتـي در        گذشته تغييرات اساسي يافته است، بعالوه برخي استان

سـال گذشـته تغييراتـي     30رسد علل و عوامل مهاجرت در  همچنين به نظر مي. اند كشور عمل كرده
  .اساسي كرده باشد

البتـه بايـد در ابتـداي     .در نظام مهاجرتي ايران منطقه خراسان بوده است يكي از مناطق اثر گذار
امر اشاره داشت كه در طرح كالبدي كشور، ايران به ده منطقه كالبدي تقسيم بندي شده اسـت، كـه   

هاي رضوي، شمالي و جنوبي بعنوان منطقه ده كالبدي تعريف شـده   در اين طرح، سه استان خراسان
شته بسياري از جريانات مهاجرتي در اسـتانهاي كشـور متـأثر از منطقـه خراسـان      طي سه دهه گذ. اند

شته هاي دور يكـي از مراكـز پـر اهميـت و بـزرگ جمعيتـي ايـران زمـين         ذراسان از گخ. بوده است
گيـري و توسـعه مراكـز جمعيتـي اسـتان خراسـان،         در عين حال در   شـكل . محسوب مي شده است

در اين مقاله تالش خواهد شـد  . ان يك عامل تعيين كننده بوده استمهاجرتهاي داخلي همواره بعنو
جايگاه منطقه خراسان در نظام مهـاجرتي   ،با رويكرد جديدي تحت عنوان تحليل سيستمي مهاجرت

اين تحليل مي تواند در تبيين نقش خراسان در الگوي هاي سكونت در . كشور بررسي و تحليل شود
  .اي داشته باشد كشور نقش اساسي و تعيين كننده

                                                 
  .ها بوده است بخشي از اين افزايش ناشي از افزايش تعداد استان.   1
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  سؤاالت اصلي 
 موازنه مهاجرتي در منطقه خراسان طي سه دهه گذشته چگونه بوده است؟ ) الف

  هاي شمالي و جنوبي مهاجرفرست هستند؟چرا خراسان رضوي مهاجرپذير است، اما خراسان) ب
آيند؟  ها مي مهاجران منطقه خراسان از كدام استان) ج  
  اند به منطقه خراسان مهاجرت كنند؟  كشورترجيح داده چقدر مهاجران ساير مناطق) د
  منطقه خراسان از نظر تبادل و تعامل مهاجرتي با ساير نقاط كشور در چه وضعيتي قرار دارد؟) ه
  روند؟ مهاجران خارج شده از منطقه خراسان به كجا مي) و
  كنند؟ هاي منطقه خراسان مهاجران بيشتري را جذب مي كدام شهرستان) ز
  
  اني مفهومي و تجربي مب

هاي داخلي، مفهومي است كه در دوره معاصر بسيار مورد توجه قرار گرفته است،  ساختار مهاجرت
طور كه ساختار سني و ساير پديده هاي  برخي از صاحب نظران جمعيت شناسي معتقدند همان

ين مبدأ و مقصد، هاي مهاجرتي ب است، تغيير و ثبات  جريان هايي  شناسي داراي قانونمندي جمعيت
از سوي ديگر اين جريانات نمايانگر تصميمات مهاجرتي . داراي نظم و قانونمندي خاصي است

تواند در شناسايي الگوهاي  ها مي يافته بسياري از افراد و خانوارها است، درك اين ساختار تجمع
  ).1987 1ويلسون(جديد بازتوزيع جمعيت مؤثر باشد 

انساني به عواملي چون تسلط نظريه اكولوژي. يكرد اكولوژيك استرويكرد نظري اين مقاله رو
هاي كاركردي مناطق مهم جمعيتي در ارتباط با تحليل  مراتب مكاني و تفاوت مكاني، سلسله

در اين نظريه بر دو جنبه اساسي از . پردازد اي مي سازوكارهاي مهاجرتي در سطح ملي و منطقه
فراواني ارتباطات يك ) الف:  ازشود كه عبارتندمناطق تأكيد ميهاي ارتباطي و مهاجرتي بين  شبكه

. تر سياسي، اقتصادي از نظر توليد كاال، خدمات و تعداد جمعيتمنطقه جغرافيايي با سيستم بزرگ
هاي تر با سيستمهاي بزرگشعاع و دامنه ارتباطات و تعامالت مادي و انساني سيستم) ب

 .)1و هاكس 2ايروين(كوچكتر

                                                 
1.Wilson 
2.Irwin  
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فراواني ارتباطات انساني نتيجه ميزان ) 1985(3وكاساردا  2براساس نظريه بيدول
ساختاري منطقه، تنوع كاركردي و ميزان وجود منابع و اطالعات مختلف در يك منطقه  پيچيدگي

مناطقي كه ارتباطات بيشتري با جاهاي ديگري دارند استعداد بيشتري براي توسعه و رشد  .است
داخلي يك سيستم  هاي وابستگي) 1981(4و به نظر هاولي. ي و اجتماعي دارندساختارهاي اقتصاد

يابد كه مزايا و خصوصيات محلي و  زماني در يك شبكه اجتماعي، جمعيتي گسترش بيشتري مي
زيرا تعامالت . العاده هدفمند يا غير هدفمند يك منطقه باشند اي، خود باعث ارتباطات فوق منطقه
اي و يا  شوند و بر اساس سلسله مراتب به دو گروه منطقه بندي مي ركردشان دستهاي بسته به كا منطقه

با اين اوصاف اهميت فراواني تعامالت و ارتباطات مهاجرتي خود . شوند بندي مي ملي دسته
محوري  دهنده شاخص و درجه تمركز منابع و جمعيت است و ميزان نزديكي و درجه مركز نشان

زيرا عوامل توليد به يكديگر وابسته هستند، و . بيشتر و ارتباط بيشتر است خود معياري براي دسترسي
هر عاملي خود مكمل منابع ديگر است و خود به عنوان يك ابزار كنترل، عوامل بعدي را تقويت 

  . شود ها مي اين مسئله باعث خلق يك الگوي مسلط و ايجاد حالت استقالل درانجام فعاليت. نمايد مي
كنند  كاركردي، پيوند و تعامل بيشتر و فزاينده يك منطقه با مناطق ديگر را فراهم مي عوامل كليدي
شوند كه سيل مواد، امكانات و اطالعات از مناطق ديگر براي انجام كاركردي ويژه به  و باعث مي

هرچه ميزان نيازكاركردي ساير مناطق بيشتر شود به همان . سمت منطقه مورد نظر جاري شوند
مناطقي كه محل ارسال امكانات و منابع . كند تري پيدا مي تر و محوري منطقه حالت مسلط نسبت آن

شوند داراي مركزيت بيشتري هستند و تقويت متقابل عوامل كاركردي و  به ديگر مناطق مي
          تاثيرگذار اين مناطق كه پس از مدتي تبديل به مراكز ثقل اقتصادي، جمعيتي در سطح ملي 

اين مراكز  .تر خواهد كرد د را از نظر جمعيتي و منابع و امكانات به طور روز افزون فربهمي شون
بعنوان مراكز جاذب جمعيت در سطح ملي هستند و اين مناطق در نظام مهاجرتي نقشي محوري در 

  .)1992ايروين و هاكس(دهي و تعيين مسيرهاي مهاجرتي ايفا خواهند كرد جهت
  

  
                                                                                                          
1. Hughes 
2 .Bidwell 
3 .Kasarda 
4. Hawley 
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  روش شناسي
روشي  اين رويكرد . استفاده شده است» 1ساختار فضايي مهاجرت«له از رويكرد روشي در اين مقا

منظور آنها از ساختار فضايي مهاجرت  .اند تدوين كرده 2001رانش در سال را راجرز و همكا
استاني در سطح ملي است كه  هاي بين اي از ابعاد اساسي مهاجرت استاني توصيف و تحليل ويژه بين

  :بتواناز طريق آن 
 . را بازسازي و تحليل چندگانه كرد استاني هاي مهاجرتي بينماتريس) 1 

را برحسب مناطق  و استانهاي » 3جمعيتيجذبقابليت« و » 2جمعيتيدفعقابليت«نسبي ميزان و توان) 2
   .كرد اي مشخص مختلف در سطح ملي و منطقه

مقصد در نظام مهاجرتي را مشخص جمعيتي بين مبدأ و  -سطوح و ميزان تعامالت فضايي) 3 
  ).29:2001راجرز و ديگران(كرد

 1375 -1385و 1365 - 1375، 1355 -1365هاي مهاجرتي سه دهه  در اين مطالعه از ماتريس 
  . استفاده شده است

     
  يافته ها

  موازنه مهاجرتي در منطقه خراسان طي سه دهه گذشته چگونه بوده است؟ ) الف
. يــزان ناخــالص شــدت مهــاجرت در منطقــه خراســان گــزارش شــده اســت م) 1(در جــدول شــماره 

 3خراسان بزرگ به ازاء هر هزار نفـر    استان) 1355 -1365(شود در دهه اول  همچنانكه مالحظه مي
موازنـه مهـاجرتي اسـتان خراسـان     ) 1365 -1375(اما در دهـه دوم  . نفر مهاجرت خالص داشته است

ند متأثر از عدم توسعه يـافتگي اسـتانهاي خراسـان شـمالي و جنـوبي      توا منفي شده است، كه البته مي
در دهه سوم خراسان بزرگ به سه استان شمالي، جنوبي و رضوي تقسيم شد، تفاوتهـاي درون  . باشد
مالحظـه  . اي در سطوح توسعه و جريانات مهاجرتي به نحـو بهتـري خـود را نشـان داده اسـت      منطقه
ه دليل توسعه يافتگي بيشتر داراي موازنه مهـاجرتي مثبـت بـوده،    شود كه استان خراسان رضوي ب مي

در هزار داراي موازنه منفي مهاجرتي  -16در هزار و خراسان جنوبي با  -31استان خراسان شمالي با 
                                                 
1. Migration's Spatial structure 
2 . Emissiveness 
3 . Attractiveness  
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همچنانكه شدت و حدت مهاجرفرستي در خراسان شـمالي بيشـتر از سـاير اسـتانهاي منطقـه      . اند بوده
  .بوده است

  
  1355- 1385در منطقه خراسان طي سه دهه ان ناخالص مهاجرت ميز). 1(جدول

 نام استان رديف
 )در هر هزارنفر(استاني   ميزان ناخالص شدت مهاجرت بين

1365- 13551375- 1365 1385- 1375 
-1 3 خراسان 1  --- 
-16 --- --- جنوبيخراسان 2  
 6 --- --- رضويخراسان 3
-31 --- --- شماليخراسان 4  

  
  چرا خراسان رضوي مهاجرپذير است، اما خراسان شمالي و جنوبي مهاجرفرست؟)ب

، خراسان رضوي بين كليه استانهاي كشور بعد از استان كالن شهري تهران در رتبه 1385در سال  
هاي شمالي و جنوبي از نظر رتبه توسعه دوم درجه توسعه يافتگي قرار گرفته است، اما خراسان

. اند هاي ايالم و چهارمحال و بختياري قرار گرفته كشور و قبل از استان 28و  27ر رتبه هاي يافتگي د
و مهاجران طول عمر همبستگي قوي  1شود بين درجه توسعه يافتگي استانها همچنانكه مالحظه مي

تر هر چه سطح توسعه يافتگي بيشتر، ميزان مهاجرپذيري بيشتر و بر  به عبارت روشن .وجود دارد
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه دليل مهاجرپذيري استان خراسان رضوي ). 2جدول  (عكس

هاي جنوبي و شمالي توسعه يافتگي پايين توسعه يافتگي باال و دليل اصلي مهاجرت فرستي خراسان
  .است

  
  

                                                 
است كه از متغيرهاي ميزان شهرنشيني، سطح سواد، ميزان اشتغال، شاخصي تركيبي : شاخص توسعه. 1

هاي صنعتي، سهم اشتغال از محصول ناخالص داخلي ، كارگاه)آب، برق، گاز، تلفن(امكانات رفاهي خانوارها
  ).1385. زهتاب  سروريرضا، وارثي، حميد(ساخته شده است
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                                       عمر و                  ها بر حسب تعداد و درصد مهاجران طولبندي استانطبقه). 2(جدول
  1385توسعه درسال نمره شاخص

 نمره سطح توسعه درصد  تعداد  نام استان  رتبه ها

 23,21 29,6 6234434 تهران  1

 5,7 7,0 1475122 رضوىخراسان  2

-4,5 0,9 195000 خراسان شمالى  27  

-3,6 0,9 191183 خراسان جنوبى  28  

                Sig=0/00         r =76/0ضريب همبستگي بين نمره توسعه و مهاجرت طول عمر    

 
مهاجران منطقه خراسان از كدام استانها مي آيند؟) ج  

درصد كل  36 (استان سيستان و بلوچستان1365  -1375شود، در دهه  همچنانكه مالحظه مي 
باز هم  .شود ه خراسان محسوب ميبه عنوان مبدأ اصلي مهاجران منطق) مهاجران وارد شده به استان

يكي از مبادي اصلي مهاجرت به استان خراسان رضوي، استان سيستان و  1375 – 1385در دهه 
تواند به عنوان يك مسئله اساسي پيگيري  يكي از فرضياتي كه در اين زمينه مي .بلوچستان بوده است

در اصل مهاجرين افغاني هستند، و  شوند، شود، اين است كه مهاجران سيستاني كه وارد خراسان مي
استان سيستان و بلوچستان بعنوان يك گذرگاه و پل ارتباطي در اين حركت مهاجرت خارجي به 

البته يك جريان معكوس مهاجرتي از . داخل كشور و مهاجرت به منطقه خراسان عمل كرده است
توان گفت تنها مبادي  مي. خراسان رضوي به دو استان خراسان شمالي و جنوبي وجود داشته است

  .مهاجرتي به دو استان فوق الذكر استان خراسان رضوي بوده است
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1365-1385هاي خراسان بررسي مبدأ مهاجران  استان). 3(جدول  

  
با توجه به سطح توسعه يافتگي خيلي باالي استان خراسان رضوي نسبت به  1375 -1385در دهه 

استانهاي خراسان شمالي و جنوبي، به عنوان مركز جذب مهاجرين اين دو استان كمتر توسعه يافته 
  .عمل كرده است

  
  چقدر مهاجران ترجيح داده اند به منطقه خراسان مهاجرت كنند؟ ) د

 1355-1365در دهه . محاسبه شده است 1خصي به عنوان ترجيح مهاجرتيشا) 4(در جدول شماره 
در . خراسان بزرگ بعد از استانهاي تهران و فارس در رتبه سوم ترجيح مهاجرتي قرار گرفته است

                                                 
 iاد مهاجران خارج شده از منطقه اگر ترجيحات و تمايالت مهاجرتي همسان باشد، تعد.  1
خواهد بود كه در آن  m(pj.p)برابرj خواهد بود، و متقابالً تعداد مهاجران وارد شده به منطقه  m(pi.p)برابر
m تعداد مهاجران مورد انتظار از منطقه. برابربا كل مهاجران استi   به منطقهj  برابرخواهد بود با

m*(pi.p*pj.p) چندين شاخص ديگر ترجيح توسط . ترجيح مهاجرتي است دهنده شاخص كه نشان
مورد بحث و بررسي ) 1974(اي تحت عنوان تحركات جمعيتي دراياالت متحد در مطالعه  1و شراياك1هنري

  ).Manual VI40:1970( قرار گرفته است

K
p jp i

IP

PP
M

m ij∑= .

).(

 

 دوره زماني  مبادي مهاجرتي از

، )4(گيالن )10(تهران ، )14(، مازندران)15(، سمنان)36(سيستان و بلوچستان
  )7(، ساير استانهاي كشور )4(، اصفهان)5(، خوزستان)5(بايجان غربيآذر

1375-1365 
 به خراسان بزرگ

، )29(سيستان و بلوچستان ،)50(، خراسان جنوبي)44(خراسان شمالي
  )11(كرمان،)13(گلستان

 1375 - 1385 خراسان رضوي

 خراسان شمالي  )10(خراسان رضوي 

 خراسان جنوبي  )10(خراسان رضوي 
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بعد از تقسيم . خراسان به رتبه دوم از نظر ترجيح مهاجرتي ارتقاء يافته است 1365-1375دهه 
خراسان رضوي همچنان در رتبه دوم ترجيح مهاجرتي باقي  1375 -1385خراسان بزرگ در دهه 

  .اند اما استانهاي خراسان شمالي و جنوبي به رتبه بسيار پايين ترجيح مهاجرتي تنزل يافته. مانده است
  

  1355- 1385بررسي تحوالت ترجيح مكاني منطقه خراسان طي دوره ). 4(جدول
1385-1375  1375-1365  1365-1355  سال 

I.P استان I.P استان I.P رديف استان 

 1 تهران 21,83 تهران 2,055 تهران  0,411

 2 فارس 5,67 )رتبه دوم(خراسان 0,491 )رتبه دوم(خراسان رضوى  0,183

 3 )رتبه سوم(خراسان 4,48 اصفهان 0,344 خوزستان   0,15

 4 اصفهان 3,70 خوزستان 0,291 اصفهان 0,065

 5 مازندران 1,59 آذربايجان شرقي 0,180 آذربايجان شرقى   0,062

 6 سمنان 0,11 زنجان 0,017 )27رتبه(خراسان شمالى   0,015

 7 كهكيلويه و بوير احمد 0,04 بوشهر 0,012 )28رتبه (خراسان جنوبى   0,009

 
باتوجه به تمركز جمعيت در استان خراسان رضوي و بويژه شهر مشهد شواهد نشان مي دهد كه 

منظور از عارضه نخست شهري آن است . ن رضوي دچار عارضه نخست شهري استاستان خراسا
و  يا چند شهر خاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثيرگذاري بر بقيه شهرها تسلط داشته كه يك

مادي و  هاي مكنده و انباشت كننده سرمايه انساني و سرمايه اين شهرها در واقع به عنوان پمپ
  .آيند به شمار ميفيزيكي در نقاط خاص 

  منطقه خراسان از نظر تبادل و تعامل مهاجرتي با سايرنقاط كشور در چه رتبه اي قرار دارد؟) ه
. يكي از سواالت مهم در بحث مهاجرت ميزان تعامل و پيوند انساني يك منطقه با ساير مناطق است

مذهبي آنها بيشتر از ساير  اساساًٌ مناطق پر تماس مناطقي هستند كه كاركردهاي اقتصادي، فرهنگي و
سه استان توسعه يافته تهران، اصفهان و خوزستان پر تماس ترين مناطق مهاجرتي در . مناطق است

در زمينه تحليل كمي مهاجرت در جمعيت شناسي شاخصي وجود دارد كه به . اند سطح كشور بوده
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سان است وهر چه به اين شاخص بين صفر و يك در نو. آن ميزان پيوستگي مهاجرتي مي گويند
  .1تر باشد آن منطقه داراي پيوستگي مهاجرتي بيشتري استيك نزديك

اما با توجه به . استان خراسان بعد از سه استان فوق الذكر بالفاصله در رتبه بعدي قرار گرفته است
تفاوت در سطوح توسعه سه استان منطقه خراسان بعد از تفكيك، رتبه خراسان رضوي از نظر تماس 

هاي خراسان جنوبي و شمالي به شدت كاهش يافته اما رتبه هاي استان. مهاجرتي ارتقاء يافته است
  )5جدول (است

  مقايسه ميزان تماس مهاجرتي منطقه خراسان با ساير استانها). 5(جدول
  1355 - 1385هطي ده

1385- 1375   1375- 1365   1365- 1355  رديف نام استان 
86/0  92/0  75/0 نتهرا  1 

67/0  78/0  2 خوزستان 53/0
70/0  71/0  49/0  3 اصفهان 

---- 56/0 28/0  4 خراسان 

 5 خراسان رضوي ----- ----  62/0

08/0 جنوبيخراسان ----- -----  6 
07/0  7 خراسان شمالي ---- ------ 

 
. نشان مي دهد 1375 -1385ه ميزان تماس مهاجرتي استانهاي كشور را در ده) 1(نقشه شماره 

خراسان رضوي جزء مناطق پر تماس مهاجرتي بوده است، اما  ،همچنانكه مالحظه مي شود
  . اندهاي كم تماس از نظر مهاجرتي در كشور بوده هاي خراسان جنوبي و شمالي جزء استان استان

                                                 
ريس مهاجرتي است و از نسبت تعدادكل جريانات دهنده جريانات غير صفردر يك ماتنشان) اتصال(شاخص پيوستگي .  ١
 :شودآيد، اين شاخص با استفاده از اين فرمول محاسبه ميصفر هستند به دست مي اي كه غيرمنطقهبالقوه بين

)1(/ −= ∑∑
=≠

nnIMC
ij

ij
ji

MC  

0=MCij
MC=1. صفرباشدjبه iاگر مهاجرت از منطقه ij

شاخص پيوستگي مهاجرتي بـين صـفرتا يـك    . بر عكس

در نوسان است، كه مقدار صفر بيانگر عدم ارتباط مهاجرتي بين مناطق و مقداريك نشان دهنده جريان مهاجرتي زيـاد بـين منـاطق    
  .است
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  مهاجران خارج شده از منطقه خراسان به كجا مي روند؟) و

 
درصد به استانهاي  30درصد از مهاجران خراسان به پايتخت،  51نزديك به  1355 -1365در دهه 

درصد به  10و ) شيراز، اهواز، اصفهان، تبريز( درصد به ساير كالن شهرها 9همسايه ، و نزديك 
درصد از مهاجران خراسان  39نزديك به  1365 -1375در دهه . اند ساير نقاط كشور مهاجرت كرده

شيراز، اهواز، ( درصد به ساير كالن شهرها 14درصد به استانهاي همسايه ، و نزديك  31به پايتخت، 
نزديك به  1375 -1385در دهه . اند درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت كرده 17و ) اصفهان، تبريز

 7درصد به استانهاي همسايه، و نزديك  30درصد از مهاجران خراسان رضوي به پايتخت،  37
درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت 25و ) شيراز، اهواز، اصفهان، تبريز( ير كالن شهرهادرصد به سا

  .اند كرده

  طي ايران در استاني بين مهاجرتي پيوستگي ميزان ).1(نقشه
 1375-1385دوره
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درصد به استان هاي همسايه، و  25درصد از مهاجران خراسان جنوبي به پايتخت،  38همچنين 
در مورد . اند درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت كرده 7درصد به ساير كالن شهرها و  30ك نزدي
درصد  19درصد از مهاجران خراسان شمالي به پايتخت،  28اسان شمالي نيز مي توان گفت كه خر

درصد به ساير نقاط كشور  7درصد به ساير كالن شهرها و  45به استان هاي همسايه ، و نزديك 
 .اند مهاجرت كرده

  )1355 - 1385(هاي اي مهاجرت در منطقه خراسان در دههساختار فاصله). 6(جدول

 
 

  مهاجران بيشتري را جذب مي كنند؟ منطقه خراسان،هاي كدام شهرستان)ز
  

شهرستانهاي استان خراسان رضوي بر اساس درصد مهاجران وارد شده ) 7(در جدول شماره 
درصد كل  61شود شهرستان مشهد نزديك به  همچنانكه مالحظه مي. از كل دسته بندي شده اند

بعد از شهرستان مشهد دو شهرستان نيشابور و . رد شده به استان را جذب كرده استمهاجران وا
  .سبزوار با اختالف بسيار باال در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند

  

تاناس  پايتخت 
فاصله هاي
 كوتاه

هاي  استان
يكالن شهر  

مهاجرت در 
 فاصله هاي بلند

 جمع

1365- 1355  

 خراسان بزرگ

1/51  8/29  9/8  1/10  100  
1375-1365 

    
2/39  7/30  5/13  6/16  100  

1385- 1375  
3/37خراسان رضوي  0/30  1/76/25  100 

289/18خراسان شمالي  1/45  8 100 
9/24 38بيخراسان جنو  30 7 100 
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1385 رتبه بندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر مهاجرپذيري در سال) 7(جدول شماره  

 نام شهرستان وارد شدهتعداد مهاجران  درصد مهاجران وارد شده

  مشهد 384501 60,9
 نيشابور 40595 6,4

 سبزوار 37780 6,0

 قوچان 20385 3,2

 تربت جام 19512 3,1

 تربت حيدريه 19239 3,0

 كاشمر 16711 2,6

 چناران 16014 2,5

 گناباد 12168 1,9

 تايباد 10054 1,6

 فريمان 9401 1,5

 خواف 8635 1,4

 درگز 7538 1,2

 بردسكن 7503 1,2

 سرخس 6977 1,1

 مه والت 3947 0,6

 رشتخوار 3842 0,6

 كالت 3819 0,6

 خليل آباد 3208 0,5

  جمع 631829 100,0
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هاي استانهاي خراسان جنوبي و شمالي بر اساس درصد مهاجران وارد شده شهرستان) 8( در جدول
ر استان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شود د همچنانكه مالحظه مي. اند از كل دسته بندي شده

در رتبه هاي بعدي شهرستانهاي قائنات و . بيشترين مهاجران وارد شده به استان را جذب كرده است
  .نهبندان قرار گرفته اند

در استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد بيشترين مهاجران وارد شده به استان را جذب كرده 
        همچنانكه مالحظه . رستانهاي اسفراين و شيروان  قرار گرفته انددر رتبه هاي بعدي شه. است

. تر است مي شود جذب مهاجران در مناطق در دو استان خراسان شمالي و جنوبي كمي يكنوا خت
شايد بدليل آن باشد اين شهرستانهاي درون اين استانها از نظر جاذبه مهاجرتي آنچنان ترجيحي 

  .نسبت به يكديگر ندارند
رتبه بندي شهرستانهاي استان خراسان شمالي و جنوبي از نظر مهاجرپذيري) 8(جدول شماره  

  

 خراسان جنوبي

 نام شهرستان    تعداد مهاجران وارد شده درصد مهاجران وارد شده

  بيرجند 39995 55,0
  قائنات 7630 10,5
 نهبندان 6938 9,5

 فردوس 6548 9,0

 درميان 4424 6,1

 سربيشه 4271 5,9

 سرايان 2893 4,0

 بجنورد  25408 36,9

  خراسان شمالي

 شيروان  11739 17,0

 اسفراين  10414 15,1

 مانه وسملقان  8913 12,9

 جاجرم  8326 12,1

 فاروج  4056 5,9



  

  
  

  
  
 
  73/74شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                           60
  

 نتيجه گيري
هـاجرتي كشـور   در اين مقاله تالش شده است با رويكرد جديدي جايگاه منطقه خراسـان در نظـام م  

هـاي مهـاجرتي   توانسته اسـت نقـش منطقـه خراسـان را در الگـوي      اين تحليل . بررسي و تحليل شود
همچنانكه مالحظه شد مكانيزم ها و سـازوكارهاي مهـاجرت در منطقـه خراسـان     . كشور تبيين نمايد

البـدي بـوده   اين مطالعه نشان مي دهد كه خراسان بزرگ ك. قبل و بعد از تقسيم كامالً متفاوت است
اما بعد از تفكيـك  . است كه تا حدودي زيادي تفاوتهاي توسعه اي و مهاجرتي را پنهان نموده است

  . مي بينيم، نابرابري ها در سطوح توسعه به خوبي خود را نشان داده است
خراسان رضوي بعنوان يك استان توسعه يافته نقش مهمي در جـذب مهـاجران منـاطق اطـراف     

هاي شمالي و جنوبي ايفا كرده است، بر عكس خراسـان شـمالي و جنـوبي بـه     سانخود از جمله خرا
دليل توسعه نيافتگي نه تنها ارتباط مهاجرتي و انساني با ساير مناطق نداشته است، بلكه سـرمايه هـاي   

  .انساني خود را به نفع مناطق ديگر از دست داده است
ران به استان خراسان رضوي، استان سيسـتان  اين مطالعه نشان داد، كه يكي از مبادي اصلي مهاج

با توجه به موج مهاجرتي كه از كشور افغانستان به طرف ايران وجود دارد، به نظر . و بلوچستان است
ميرسد اين استان بعنوان گلوگاه انتقالي مهاجران از افغانستان به خراسـان عمـل مـي كنـد و در واقـع      

  .شوند در اصل مهاجرين افغاني هستند د خراسان ميمهاجراني كه از سيستان و بلوچستان وار
شهر مشهد با . دهد كه منطقه خراسان داراي عارضه نخست شهري استاين مطالعه نشان مي

توجه به كاركردهاي مذهبي، اقتصادي و اجتماعي بعنوان يك پمپ مكنده عمل كرده است، كه 
هاي مختلف در بين شهرستان. نيروي انساني كارآمد و متخصص  را در خود جذب نموده است

منطقه خراسان، به ترتيب شهرستانهاي مشهد، بيرجند و بجنورد بيشترين مهاجران وارد شده به استان 
  .اند را جذب كرده
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 :منابع

 .، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهرانريزي روستاييهاي برنامهاصول و روش). 1383(آسايش، حسين  •

، سازمان مطالعه و تدوين كتب نظريه هاي شهر و پيرامون). 1386(ردي، حسين يزدي، حسين وسناجپاپلي  •
 .، تهران)سمت(علوم انساني دانشگاه ها

، ترجمه مصطفي سرمدي، حال توسعه هاي داخلي در كشور هاي درمهاجرت). 1367(تودارو، مايكل  •
 پروين 

، فصلنامه 1375تا  1355ان از سال نگاهي كالن به مهاجرت و توزيع جمعيت در اير). 1383(زاهد، سعيد  •
 .168-198صص.،تهران1انجمن جمعيت شناسي ايران، شماره 

 .، تهران)سمت(ها، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهمهاجرت). 1380(اهللا زنجاني، حبيب •

عمومي  ، بر اساس نتايج سرشماري1365 -1375استاني  هاي بين مهاجرت). 1377(مركز آمار ايران  •
 .مسكن، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تهران و  نفوس

 ، معاونت برنامه ريزي1385گزارش نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ). 1386(مركز آمار ايران  •
 .رياست جمهوري، تهران 

، سازمان مديريت و 1375 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1376(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، سازمان مديريت و 1365 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1368(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، سازمان مديريت و 1355 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1359(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، 1385تا سال  1355هاي اشتغال و بيكاري خانوار از  گزارش نتايج آمارگيري از ويژگيايران،مركز آمار  •
 .ريزي كشور ، تهران سازمان مديريت و برنامه

، سازمان 1385تا سال  1355گزارش نتايج آمارگيري از هزينه درآمد خانوارها از مركز آمار ايران، •
 .ريزي كشور ، تهران مديريت و برنامه

، گزارش فني، مركز مطالعات و هاي داخلي در ايرانثانويه مهاجرتتحليل). 1385( محمودمشفق،  •
 .هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تهرانپژوهش

تحليلي بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشيني ). 1385(رضا، سروري زهتاب وارثي، حميد •
 .180-195شم، صصاي، شماره ش ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيهدر ايران
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  جوانان در شهر تهران /بررسي جامعه شناختي كيفيت زندگي دانشجويان
  1دكتر محمد تقي شيخي

 :چكيده

تحقيق حاضر به جستجوي اين مي پردازد كه دانشجويان چگونه منبع توسعه اند؛ يعني 
گذشته نگري و تقليد را به نوآوري و ابتكارات جديد تبديل مي نمايند؛ بر توسعه تأثير مي گذارند 

كيفيت زندگي آنها نيز كه خود متغيري نسبي است، بستگي به پويائي . از آن نيز تأثير مي پذيرندو 
مقاله حاضر راهكارهائي نيز بطور ضمني ارائه مي دهد مبني بر اينكه چگونه جامعه . آنها دارد

اين  تحقيق حاضر به. آماري مورد نظر در شهر تهران كيفيت زندگي خود را مي تواند ارتقاء بخشد
موضوع مي پردازد كه نظام و خدمات دانشگاهي نيز تا چه حد در ارتقاء كيفيت زندگي دانشجويان 

ي آنها، و هچنين ايجاد انگيزه هاي  پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوة دانشگاه و بكارگير. نقش دارند
ناصري چون ع. الزم خود نيز در ارتقاء كيفيت زندگي دانشجويان نقش تعيين كننده اي دارند

فرصت ها يا شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي، سرگرمي ها، گذران اوقات فراغت، امكانات مالي و 
در مقاله حاضر . ، هر يك در جاي خود، در چگونگي كيفيت زندگي دانشجويان نقش دارند...

دانشجوي دختر و پسر از دانشگاههاي مختلف دولتي در شهر تهران بطور تصادفي  487تعداد 
مطالعه حاضر با اين فرض دنبال گرديده . اب، و از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اندانتخ

   بين ساير نتايج، مقاله به اين نتيجه دست . "توسعه موجد بهبود كيفيت زندگي است": است كه 
، تا مي يابد كه بهبود كيفيت زندگي دانشجويان خود نسل آينده را نيز با عطف ويژه به دختران

  . جائيكه به تحصيالت عالي آنها مربوط مي گردد، تحت تأثير قرار مي دهد
  
   :كليديگان واژ

  .فرهنگ ،روش زندگي ،توسعه ،كيفيت زندگي ،دانشجو

                                                 
 ءلزهرااـ دانشگاه  استاد و عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي.   1
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  :مقدمه

از جمله اهداف عمدة اين پژوهش پي بردن به حقايقي در زمينه زندگي دانشجويان با 
وئي در سراسر جهان سرشار از پويائي، تحول طلبي، مقطع زندگي دانشج. تأكيد بر شهر تهران است

  نوآوري و مجموعة تعامالتي است كه نهايتاً به توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه 
  پويائي بيشتري از اين گروههاي سني و صنفي متبلور ) سالگي 18-25(در اين دوره . مي انجامد
ابعاد مختلف كيفيت زندگي دانشجويان در شهر هدف عمدة اين مطالعه دستيابي به . مي گردد
درحاليكه كيفيت زندگي دانشجويان در اين شهر رو به تغيير است، روش زندگي آنها . تهران است

نيز تحت تأثير عواملي چون دانش جديد، دستيابي به تحقيق و توسعه، علم و تكنولوژي، و فن 
، )Castells:1996(اهيت جامعه دارند كه خود اثرات قابل توجهي بر م IT"1"آوري اطالعات 
تحقيق حاضر به دنبال اين است كه بهبود و اصالح شاخص هاي مختلف . رو به تغيير است

. اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تا چه حد كيفيت زندگي دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد
در حاليكه . "ندگي استتوسعه موجد بهبود كيفيت ز"فرضيه عمدة تحقيق مبتني بر اين است كه 

اينگونه عوامل انتظارات دانشجويان را تغيير مي دهد، پيشرفت ها و تحوالتي از اين دست به آنچه 
مقاله در حالي به ارزيابي و . كه در عصرجديد به كيفيت زندگي نيز موسوم است، منجر مي گردد
هاي آن رويهمرفته به ساير  مقايسه كيفيت زندگي دانشجويان در شهر تهران مي پردازد، كه يافته

  .نقاط كشور نيز قابل تعميم است
بنابر موارد ارزيابي كشورهاي مختلف، دانشجويان در قالب هاي مختلف بعنوان جوانان 

دانشجويان عموماً برحسب / مثالً، در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين جوانان. فرض مي گردند
  لگي، و در معرضِ مواد مخدر و خشونت بودن آنها، حام) بين دختران(رفتار اجتماعي آنها، 

در پژوهش حاضر، ويژگيهاي دانشجويان چون ). Welti:2002(مورد مطالعه قرار مي گيرند 
جنسيت، سن، وضعيت تأهل، وضعيت مسكن، رشته تحصيلي، هزينه هاي آموزشي، موارد اشتغال 

عه همچنين به ارزيابي و مقايسه اين مطال. آنها در صورت داشتن، مورد بررسي قرار مي گيرد

                                                 
1.Information Technology.  
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، بين دانشجويان، رضايت روزانة آنها از )Veblen:1899(چگونگي گذران اوقات فراغت 
فشارهاي مختلفي كه در زندگي دانشجوئي . زندگي و موارد اضطراب و عصبانيت آنها مي پردازد

ر بين آنها، روابط بر آنها وارد مي آيد، نابرابري هاي موجود بين آنها، چگونگي انتخاب همس
خانوادگي بين آنها، سرور و شادماني كه خود نتيجه بهره بردن از كاالها و خدمات 

مسافرت و سياحت بين آنها و توسط آنها، از ديگر مواردي است كه در ) Collard:2003(است،
عيين كيفيت اين مطالعه مورد ارزيابي و مكاشفه قرار مي گيرد؛ و اينكه اين عوامل تا چه اندازه در ت

اين پژوهش فرصتي فراهم آورده است تا بعضي از خصوصيات متعارف . زندگي آنها نقش دارند
 1مقاله همچنين به اين مي پردازد كه دانشجوئي. دانشجويان مورد پرسش و جستجو قرار گيرد

  ).Aitken:2001(چگونه زماني است جهت تغيير و دگرگوني هويت ها 
. تأثير توسعه قرار مي گيرند، بر توسعه نيز تأثير مي گذارنددر حاليكه دانشجويان تحت 

هر دو گفتمان توسعه و مدل هاي جهاني دانشجوئي مبناي پژوهش در اين خصوص در سطوح 
دانشجويان و جوانان عموماً و در سطح وسيعي تحت تأثير فرآيند . محلي، ملي و بين المللي است

: 3جرج رتيزر(قرار دارند، يعني آنچه كه   2"يزه شدنمك دونالد"فرهنگ جهاني ناشي از فرآيند 
اين فرآيند و مجموعه الگوهاي مصرف غذا، بسياري از الگوها و . وسيعاً به آن پرداخته است) 1995

اثرات ) ها(اين فرآيند. هنجارهاي جوانان و دانشجويان را بسيار به يكديگر نزديك گردانيده است
يان در نقاط مختلف جهان ندارد، بلكه آن خود بستگي به تعامل همساني بر كليه جوانان و دانشجو

  .محلي و منطقه اي دارد
اين نكته نيز مهم و قابل ذكر است كه گرچه جوانان و دانشجويان به اَشكال مختلف 
       تحت تأثير فرآيندهاي جهاني قرار مي گيرند، در عين حال كيفيت زندگي آنها متفاوت باقي 

اين . ل، دانشجوئي معمولي وضعيتي است كه عموماً دانشجويان آنرا تجربه مي كنندبهرحا. مي ماند

                                                 
1.Studentship.  
2.McDonalization.  
3.George Ritzer.  
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دانشجويان را نمي تواند تسخير / زندگي واقعي كليه جوانان 1خود بدان معناست كه هيچ كليشه اي
  ). Boyden&Ennew:1997(كند 

ه دانشجويان در ارزيابي زندگي دانشجويان در اين مقاله، به اين نكته پرداخته مي شود ك
دانشجويان معموالً به خانواده ها، . زندگي خود را در چارچوب اجتماعي آن چگونه ادامه مي دهند

از اين . ، ملل و زمينه هاي فرهنگي تعلق دارند كه خود هويت هاي متفاوتي به آنها مي دهد2جوامع
كنند، و اينكه  رو، ضروري است ارزيابي كرد كه جوانان روابط خود را با ديگران تجربه مي

دانشجويان را مفهوم بخشيده و تحت تأثير قرار مي دهند / بزرگساالن چگونه زندگي جوانان
)Boyden&Ennew:1997 .( دانشجويان به طور سمبليك به آينده مربوط هستند؛ يعني آنها

 جوامع درخصوص جوانان با توجه). Stephens:1994(بيانگر پتانسيل ها در هر جامعه اي هستند 
بهرحال، . به آينده فكر مي كنند؛ يعني هم به آيندة خود آنها، و هم آيندة جامعه به معناي عام آن

بطور . گرچه دانشجويان نمايندة زندگي آينده خود هستند، آنها نمايندة آيندة جامعه نيز هستند
ون و در مثال، سرمايه گذاري روي جوانان از طريق و در قالب تسهيالت آموزشي آنها را هم اكن

. حال حاضر تحت تأثير قرار نمي دهد، بلكه در سراسر زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد
تمامي دانشجوياني كه بر شرايط و موقعيت خود احاطه و كنترل دارند، توسط سياستگذاران و 

  .آنهائي كه روي جوانان نيز كار مي كنند، به رسميت شناخته مي شوند
ر دانشجويان از هر دو جنس بويژه دانشجويان دختر همواره رو طي دهه هاي اخير شما

 6/3، حدود 1385براساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن ايران در سال . به افزايش بوده است
ساله در آن سال وارد دانشگاه ها اعم از دولتي و غير دولتي  18-29درصد كليه گروههاي سني 

، تعداد )1384سالنامه آماري كشور (ائه شده توسط همينطور، براساس آمارهاي ار. شده اند
  : دانشجويان وارد شده به مراكز دانشگاهي در آن سال به شرح زير برآورد گرديده است

  
  

                                                 
1.Stereotype.  
2.Communities.  
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  دانشجويان وارد شده به دانشگاههاي دولتيتعداد : 1 شماره جدول
  نسبت جنسي  زنان  مردان  تعداد كل  سال

1385  340526  154669  185857  83  
  

  دانشگاههاي آزاد اسالمي/ دانشجويان وارد شده به دانشگاههاي خصوصيتعداد : 2 مارهش جدول
  نسبت جنسي  زنان  مردان  تعداد كل  سال

1385  372024  167575  204449  82  
  .، مركز آمار ايران1384سالنامه آماري كشور : مأخذ  

  
  :بحث

در . تر باز و مترقي استفرهنگ جوانان يا بعبارتي فرهنگ دانشجويان در سراسر جهان بيش  
  سراسر جهان حتي بين فقيرترين جوانان و دانشجويان تالش بر اين است كه به فرهنگ جهاني يا 

؛ يعني چيزي يا وضعيتي كه در پوشش، وضعيت )Massey:1998(بين المللي به نوعي راه يابند 
كردن  1عناي همگنبه م معاصرفرهنگ جهاني . ظاهري، نحوه تغذيه و نظاير آن منعكس مي گردد

نيست، بلكه فرهنگ جوانان و دانشجويان نتيجه و محصول تعامالت محلي ) يكنواخت كردن(
در هر حال، رشد سريع شهرنشيني سهم عمده اي در تغيير ساختار . مختلف در نقاط مختلف است

يا در حاليكه در همه جاي دن. خانواده، وضعيت جوانان و كيفيت زندگي دانشجويان داشته است
، دوره دانشجويي نيز هشاخص تعداد دانشجويان با عطف به ايران طي ده هاي اخير افزايش يافت

طوالني تر شده است، و در اين فرآيند دانشجويان دختر بيشتري نيز وارد فضاهاي دانشگاهي شده 
  .اند

به هر حال، بعضي اينگونه به بحث مي پردازند كه اين خود ممكن است كه نيازهاي   
ي دانشجويان را شناسايي كند؛ به نحوي كه بتوانند زندگي سالم و همراه با نشاطي داشته اساس

                                                 
1.Homogenization   
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باشند، و حتي هنگامي كه از دانشجويان اينگونه سؤاالت پرسيده مي شود، دانشجويان جوان در هر 
اين نيز خود حائز اهميت است ). Hall:1976(جا كه باشند چنين خواسته هايي را اظهار مي دارند 

ه دانشجويان جوان در اكثر نقاط ايران تحت تأثير فرآيندهاي جواني قرار مي گيرند، در حاليكه ك
نتايج چنين تعامالتي در همه جا يكسان نيست؛ در بسياري موارد منتج به الگوهاي مشترك تغيير در 
  جوامع جهان سوم مي گردد؛ يعني روندهايي كه به الگوهاي باالتر كيفيت زندگي منجر 

نتيجه چنين حركتي گذران اوقات بيشتري در فضاهاي آموزشي، تأخير در ازدواج، . گردد مي
، و رشد فرهنگ مصرفي بويژه بين دانشجويان )Hall:1976(دستيابي به روش هاي جديد زندگي 

  .پسر مي باشد
طي چند سالة اخير نگراني هاي رو به افزايش در خصوص افزايش تعداد دانشجويان در 

در عين حال و همزمان كاهش بودجه سرانه دانشجويي خود منجر به  .ا وجود داشته استدانشگاه ه
اثراتي در كيفيت زندگي دانشجويان شده است، كه خود به عنوان مسئله عمدة تحقيق مورد نظر به 

در هر حال، مطالعات نسبتاً كمي تا به حال در خصوص تجارب دانشجويي در . حساب مي آيد
ه است؛ يعني روشي كه از آن طريق بتوان به بسياري از متغيرهاي مربوط به ايران صورت گرفت

هدف از تحقيق حاضر جمع . كيفيت زندگي دانشجويان در چارچوب جامعه شناسي آن پي برد
  آوري اطالعات در زمينه زندگي دانشجويان و واكنش آنها نسبت به معيارهاي شخصيتي، 

ب و استرس بين آنها، اشتغال به كار بين آنها و نظاير آن تطبيق پذيري عمومي آنها، سطوح اضطرا
  . است

در عين حال، در اين پژوهش بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي هر دانشجو عمدتاً بر 
  ميزان انسجام و يكپارچگي فرد با فضاي آكادميك و محيط شهري تعيين ) با توجه به(حسب 

را دارا مي باشند، از تمامي  "كيفيت زندگي"ين سطح مي گردد؛ يعني اينكه، دانشجوياني كه باالتر
خدمات دانشگاهي بهره مي گيرند، و همينطور، اينگونه دانشجويان آميختگي و انسجام بااليي نيز با 

دارند، و بدين نحو در بسياري از فعاليت هاي فوق برنامه مشاركت ) شهر(فضاي خارج از دانشگاه 
شاخص ها و تسهيالتي از نوع ورزش، سينما، فعاليت هاي  اينگونه فعاليت ها در. مي نمايند

جهت ساخت يك نوع شاخص تركيبي كيفيت . فرهنگي، سير و سفر و نظاير آن منعكس است
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جهت اندازه  "رويكرد موردي يا مدل موردي"زندگي دانشجويان در فضاي دانشگاه استفاده از 

  .توان به اهداف مورد نظر دست يافتگيري موارد ياد شده مورد نياز است؛ از اين طريق مي 
  

  ديدگاه هاي نظري
اين بخش از آنجا اهميت دارد كه بنياد نظري را جهت گسترش فلسفه كيفيت زندگي، 
و همچنين شناخت پيدا كردن نسبت به چارچوب نظري كيفيت زندگي دانشجويان فراهم مي 

ندگي جدي مي بايست داراي اين را نيز مي بايست در نظر داشت كه يك فلسفه كيفيت ز. آورد
نظريه ها راه يافتن به سطح فهم و تشخيص را تسهيل مي نمايد، و آن . بنياد نظري محكمي باشد

خود فرد را قادر مي سازد تا حوادث گذشته را تبيين نمايد، و رويدادهاي آتي را نيز پيش بيني 
فاهيم هستند، در غير اينصورت در هر حال، نظريه ها حامي و توجيه كننده م). Ellis:1973(نمايد 
  .مسئله خود مورد سؤال قرار مي گيرد) پايايي(اعتبار 

اطالعات نظري، موارد تبيينِ مربوط به نيازها، فوايد و موارد رضايت ناشي از وضعيت 
دانشجويي را فراهم مي آورد، و آن خود خواننده را كمك مي نمايد تا به اين نكته پي ببرد كه 

دي مناسبي را جهت راهيابي به چگونگي كيفيت زندگي بين دانشجويان در شهر چگونه فلسفه فر
  .تهران بتوان جستجو كرد

مطرح گرديد بيانگر اين است  1973در سال  Ellisتوسط كه  "1نظريه انرژي افزوده"
يكي از مصداق هاي اين . كه چگونه انرژي مازاد بين دانشجويان و توسط آنها صرف مي گردد

اين خود منطقي است كه به . ت بازي و گذران اوقات فراغت دانشجويان استنظريه فرص
دانشجويان بايد اجازه داد تا درگير فعاليتهايي گردند؛ تا از آن طريق انرژي اضافي خود را پس از 

اين . در كالس هاي مختلف، براي دريافت مباحث مختلف در چند روز هفته، تخليه كنند نشستن
گوهاي رفتاري گذران اوقات فراغت دانشجويان با عطف ويژه به ايام آخر هفته تئوري بسيار به ال

                                                 
1.The Surplus Energy Theory.  
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انواع ورزش، سير و سفر، فعاليت هاي فرهنگي و نظاير آن، از جمله ابزاري به . آنها مربوط است
  .مي آيند ، كه از آن طريق انرژي اضافي را مي توان تخليه كرد حساب

برخالف نظريه انرژي افزوده . گري استمنعكس كننده ديدگاه دي "1نظريه تفريح"
مطرح گرديد، نگاهي به انگيزه هاي اوليه ) Weiskopf:1982(، نظريه تفريح كه توسط )اضافي(

جهت بازي و گذران اوقات فراغت به عنوان يك نياز دارد، تا از آن طريق انرژي جديدي را بتوان 
در كالس هاي طاقت فرسا، سطح  مثالً، پس از چند ساعت حضور. از سر گرفت يا ايجاد كرد

بنابراين، رفتن به خانه و متعاقباً شروع به درس . ممكن است بسيار پايين آيد) دانشجو(انرژي فرد 
يك . خواندن پس از اينگونه كالس ها، خود در شرايط انرژي پايين بي حاصل به نظر مي آيد

موجب كسب انرژي يا ايجاد فعاليت مربوط به گذران اوقات فراغت مثل دوچرخه سواري، خود 
انرژي بيشتر در فرد مي گردد، و آن خود انگيزه كاركردن يا مطالعه كردن هر چه مؤثرتر را در فرد 

  .ايجاد مي نمايد) دانشجو(
نظريه تفريح خود ابزار انگيزشي مفيدي است جهت تشويق به مشاركت در تفريحات 

يا مطالعه بدين گونه، خستگي خود  2ستهپس از ساعات طوالنيِ كار به طور نش. فعال فيزيكي
نشسته "مردم در يك وضعيت خسته اغلب فعاليت تفريحي . احساسي بسيار عادي به نظر مي آيد

متأسفانه اينگونه موارد و ... را انتخاب مي نمايند؛ نظير چرت زدن يا تماشاي تلويزيون و  "اي
. م و بهره وري پايين را باعث مي گرددژي ك اغلب انر "نشسته"فعاليت هاي گذران اوقات فراغت 

در هر حال، هنگامي كه اينگونه احساسي مسلط مي گردد، فعاليت جسمي ممكن است موجبات 
بدين گونه، و براساس اين نظريه انتظار مي رود . انرژي و انگيزه تجديد شده اي را فراهم آورد

  .كيفيت زندگي دانشجويان ارتقاء يابد
مطرح گرديد، راه ديگري است ) Kraus:1984(ه توسط ك "3نظريه راحت گيري"

. اين نظريه ارتباط زيادي با جامعه مدرن دارد. جهت بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي دانشجويان

                                                 
2.Recreation Theory.  
1.Sedentary. 
2.Relaxation Theory.  
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نظريه فوق پاسخ روشن و بالفصلي به استرس است كه خود به عنوان يك مسئله عمده در جوامع 
د به عنوان عامل بازدارنده اي جهت ساخت تفريح خود مي توان. عصر حاضر به حساب مي آيد

بطور مثال يك مديرعامل . استرس منفي با فراهم كردن شرايط جهت راحت گيري عمل نمايد
در قالب قدم زدن يا چند دقيقه ) Break(اجرايي كه قادر باشد در وسط روز نوعي زنگ تفريج 

فردي را كه عموماً به دنبال  شناي مختصر داشته باشد، آن خود به طور چشمگيري مي تواند تنش
اين خود مي تواند به شرايط پركار و پرفشار . فشار كاري طي روز ايجاد مي گردد، كاهش دهد

  .دانشجويان نيز تعميم داده شود
نظريه راحت گيري توجيه مطلوبي در خصوص اَشكال فعاليت هاي تفريحي عالوه بر 

مجموعاً نظريه راحت گيري درخصوص . هدبازي، ورزش هاي مختلف و نظاير آن ارائه مي د
بنابراين، بعضي از اَشكال تفريحي ). كاربرد ندارد(بسياري از فعاليت هاي تفريحي اعمال نمي گردد 

مورد حمايت اين نظريه قرار مي گيرند، در حاليكه بسياري ديگر با اين نظريه ) تفريحات گوناگون(
، )Break(كه در فاصله كاري خود  "جراح قلب"ثل مثالً، يك كار پراسترس م. همخواني ندارند

ممكن است حتي در يك دور تنيس مختصر، با اضطراب و استرس بااليي روبرو گردد؛ صرفاً به 
اينگونه ممكن است . خاطر امتيازهاي از دست داده، و يا ساير اشكاالت فني مربوط به بازي و غيره

  .تقاء كيفيت زندگي دانشجويان كمك مي نمايدنتيجه گرفت كه اين نظريه در حد وسيعي به ار
هدف از اين .، مطرح گرديد)Weiskopf:1982(همينطور توسط  "1نظريه جبران"

آن خود به رفتار مربوط به . نظريه ارتقاء پويايي و فعال بودن با تأكيد خاص بر دانشجويان است
ن نيازهائي تحت تأثير قرار گذران اوقات فراغت مربوط مي گردد كه به وسيله ميل به برطرف كرد

به عنوان مثال، يك كارگر در . مي گيرد كه در طول كار يا ساير فعاليت ها برطرف نگرديده است
ممكن است احتماالً به دنبال فعاليت هاي ) مثل كار منشي گري(يك كار كم تقاضا يا غير رقابتي 

همينطور، يك دانشجو در . اشدرقابتي مثل بسياري از ورزش ها ب) گذران اوقات فراغت(تفريحي 
رشته اي كم تقاضا ممكن است بيشتر ميل به اشتغال در آن نوع ورزشي داشته باشد كه بيشتر 

                                                 
1.Compensation Theory.  
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اين . باشد، تا از آن طريق كمبودهاي بوجود آمده خود را جبران نمايد) Relaxing(آرامبخش 
زايش داده و از شرايط نظريه مبين اين است كه دانشجويان مي توانند كيفيت زندگي خود را اف

  .موجود خود رضايت بيشتري حاصل نمايند
كه ) فرض مي كند(نير اينگونه مطرح مي نمايد ) 1968: 2ميالر: ( "1نظريه يادگيري"

براساس . اكثر مهارت ها آموختني هستند، و آن خود با آن دسته كه موروثي هستند، متفاوت است
  مشروط بر اينكه دلبستگي كافي وجود داشته باشد، فرا  اين نظريه، دانشجويان انگيزه يادگيري را

در حاليكه كودكان مهارت هاي اجتماعي را فرا مي گيرند، دانشجويان جوان يادگيري . مي گيرند
روي هم رفته يادگيري و بازي در . دنبال مي نمايندتخصص ها را در طول دوره هاي تحصيل خود 

                    منجر  3دوره كودكي به عنوان تجاربي منظور مي گردند كه به يك نوع رشد هوشي
نظريه يادگيري به عنوان يادآورنده اي عمل مي نمايد كه آموزش و كار رسمي به عنوان  .مي گردد

از اينرو، فعاليت تفريحي خود همچنين مي تواند  .عمل كنند تنها فرصت هاي يادگيري نمي توانند
  .تجارب يادگيري مؤثري را ايجاد يا فراهم نمايد

بيان مي دارد كه در يك جامعه هماهنگ  1976در سال ) Gorney:1978(گُرِني 
راين، بناب. مردم نياز به يادگيري تعاونِ بيشتر و رفتارهاي رقابتي كمتر از طريق بازي و ورزش دارند

نظريه يادگيري مي تواند به كار گرفته شود تا مجموعه اي از فعاليت هاي تفريحي را تبيين يا توجيه 
از اينرو، وضعيت دانشجويي به طور موفقيت آميزي در . نمايد، اما مطمئناً نه تمامي فعاليت ها را

  .شرايط يك جامعه سالم و موفق، مي تواند حاصل آيد
رديد دانشجوياني كه طي تحصيل خود بيشتر خسته و براساس آنچه كه مطرح گ

غيرعادي هستند، خود را تا حد زيادي به لحاظ سالمت جسمي و فكري در حد پايين تري درجه 
  بندي 

بنابراين، آگاهي از نيازها در شرايطي مي تواند از طريق گذران اوقات فراغت عملي و . مي نمايند

                                                 
2.Learning Theory.  
3.Millar. 
1.Intelligence.  
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زيادي از رفتارهاي منفي پيشگيري به عمل آورد، و آن خود  انجام گردد، كه خود بتواند از موارد
دانشجويان را وادار مي كند به اينكه سالم و شاداب تر باشند، و كم تر مغموم و خسته 

)Weissinger:1994 .( بنابراين، اگر و در شرايطي كه نيازها برطرف گردند، و موارد رضايت
فيت باالتر زندگي در جامعه دانشجويي دست ، در چنين شرايطي كي)Millar:1968(حاصل آيد 
  .يافتني است

درضمن، يك فضاي دانشجويي موفق در شرايطي دست يافتني است كه وضعيت 
با دستيابي به . رواني، فضاي فيزيكي، محيط اجتماعي و شرايطي از اين دست، همگي فراهم آيند

  .يدشرايط ياد شده، كيفيت زندگي دانشجويي را مي توان اعتالء بخش
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كيفيت زندگي
 دانشجويان

/استرس در خانه يا دانشگاه
  رآمدد كارمحل

 /اشتغال روش زندگي
  بيكاري

  :روش تحقيق
شيوه به كار گرفته شده جهت انجام اين تحقيق به خاطر طبيعت موضوع، از نوع 

) دانشجو بودن(گرچه وضعيت دانشجويي . تركيبي، و مشتمل بر روشهاي نظري و عملي است
عمدتاً در يك جامعه مدني و شهري قابل مشاهده است، در عين حال، مطالعات زيادي روي اين 

پروژه حاضر دربرگيرنده دانشجويان از هر دو جنس مي باشد كه .يران انجام نشده استمسئله در ا
توسعه ": براساس فرضيه اصلي. در دانشگاه هاي دولتي در شهر تهران مشغول به تحصيل هستند

      ، مجموعه اي از سؤاالت مربوط به مسئله مورد نظر انتخاب، "موجد بهبود كيفيت زندگي است
قبل از انجام بخش عملي، تحقيقات نظري الزم . آن پرسشنامه اي متناسب طراحي گرديد و به دنبال

پس از تحقيق نظري، حدود . انجام شد؛ و بدين گونه ادبيات مورد نظر جستجو و تدوين گرديد
پانصد پرسشنامه در جامعه آماري و بين دانشجويان از دانشگاههاي دولتي مختلف در شهر تهران 

  .پرسشنامه استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 487اً تكميل و نهايت
ساله  18-29در بخش عملي دانشجويان از هر دو جنس دختر و پسر در گروه هاي سني 

 62در حاليكه امكان انعكاس كامل . كه تصادفي انتخاب شده بودند، مورد مراجعه قرار گرفتند
منعكس  "جداول خالصه شده" ا در قالب از آنه جدول استخراج شده، وجود نداشت، تعدادي

  .گرديده اند
  عوامل عمده مؤثر بر كيفيت زندگي دانشجويان: 1 شماره نمودار
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داده هاي جمع آوري  انعكاسبه  در قالب جداولي خالصه شده  در اين بخش، پژوهشگر :يافته ها
  . شده و فرآوري شده، پس از مرحله عملي تحقيق پرداخته است

نمونه در تحقيق  به تفكيك جنس و گروه تعداد كل دانشجويان  3در جدول شماره 
 1كليه يافته هاي تحقيق در قالب جداول خالصه در ادامهو همچنين  هاي سني آورده شده است

گذران بهترين ساعات  ،احساس نگراني ،احساس رضايت ،سرگرمي ها ،برحسب مقاطع تحصيلي
تاكيد  ارا ب در انتخاب همسر نابرابرهاي اجتماعي و آزادي ،مسافرت ،مرارات زندگي ،هزينه ،روز

با توجه به درصدهاي حاصل شده از يافته هاي .  بر حسب تعداد و درصد آورده ايم وبر جنس 
تحقيق در هر يك از عناوين ذكر شده در باال مي توان درصد وقوع هر كدام از موارد باال را به 

       . خوبي مشاهده نمود
  )درصد/تعداد(طبقه بندي دانشجويان برحسب سن و جنس : 3شماره دولج

  دختر پسر كل سن
  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

  19/61 298  81/38 189 00/100 487 كل
  23/1 6  21/0 1 44/1 7 ساله 18
  31/4 21  46/2 12 78/6 33 ساله 19
  86/9 48  31/4 21 17/14 69 ساله 20
  68/10 52  52/4 22 20/15 74 ساله 21
  86/9 48  26/2 11 11/12 59 ساله 22
  27/10 50  70/3 18 96/13 68 ساله 23
  54/5 27  95/5 29 50/11 56 ساله 24
  13/5 25  13/5 25 27/10 50 ساله 25
  62/0 3  67/2 13 29/3 16 ساله 26
  44/1 7  29/3 16 72/4 23 ساله 27
  64/1 8  64/1 8 29/3 16 ساله 28
  62/0 3  67/2 13 29/3 16 ساله 29

  

                                                 
سرجمع ها و ستون اول تنها به صورت اين تحقيق   جداول ، صرفاً به خاطر صرفه جويي در فضاي صفحات  -

 .جداول منظور شده است
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  : جدول خالصه شده)1

  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب مقطع تحصيلي و سرگرمي هاي آخر هفته 
  سرگرمي ها

  
  مقطع تحصيلي

  ساير  رفتن به سينما  رفتن به رستوران  ديدن فاميل  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  65/61  124  82/5  11  17/12  23  40/16  31  00/100  189  كل

  97/53  102  76/4  9  11/11  21  17/12  23  01/82  155  ليسانس
  64/11  22  06/1  2  06/1  2  23/4  8  99/17  34  فوق ليسانس

  
  : جدول خالصه شده)2

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مقطع تحصيلي و سرگرمي هاي آخر هفته 
  سركرمي

  
  تحصيالت

انجام كار   كل
  معوقه

ديدن دوستان 
  ساير  رفتن به سينما  ...و 

  درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 84/25  77  70/5  17 14/21  63 32/47  141 00/100  298  كل

 50/24  74  03/5  15 81/20  62 29/43  129  62/93  279  ليسانس
  34/1  4  67/0  2  34/0  1  03/4  12  38/6  19 فوق ليسانس

  
  :جدول خالصه شده)3 
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب احساس سرور، رضايت و خوشحالي در زندگي روزانه  

احساس 
  سرور

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل
 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  65/2  5 76/13  26 67/57  109 93/25  49 00/100  189  كل
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  :جدول خالصه شده)4

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب احساس سرور، رضايت و خوشحالي در زندگي روزانه 

احساس 
  سرور

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  70/5  17 42/13  40 69/53  160 18/27  81 00/100  298  كل
  
  :جدول خالصه شده)5
  )درصد/تعداد(در زندگي روزانه ... دانشجويان پسر بر حسب احساس نگراني، استرس و  

احساس 
  نگراني

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  76/4  9 40/25  48 92/43  83 93/25  49 00/100  189  كل

  
  
  : صه شدهجدول خال)6

  )درصد/تعداد(در زندگي روزانه ... دانشجويان دختر بر حسب احساس نگراني، استرس و 

احساس 
  نگراني

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  01/2  6 84/25  77 99/47  143 16/24  72 00/100  298  كل
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  : جدول خالصه شده)7
  )درصد/تعداد(بر حسب گذران بهترين ساعات روز آنها  پسردانشجويان 

بهترين 
  ساعات

  در محل كار  در خانواده  در دانشگاه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  19,58  37  39,68  75  40,74  77  100  189  كل

 
  : جدول خالصه شده)8

  )درصد/تعداد(اعات روز آنها دانشجويان دختر بر حسب گذران بهترين س

بهترين 
  ساعات

  در محل كار  در خانواده  در دانشگاه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  37/5  16  01/51  152  62/43  130  00/100  298  كل

 
  :جدول خالصه شده)9
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب  بيشترين هزينه هاي آنها در ماه  
  

  ههزين
  تفريحات  لباس  حمل و نقل  خرج تحصيل  تغذيه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  05/10  19  70/3  7  63/20  39  38/52  99  23/13  25  00/100  189  كل

  
  :جدول خالصه شده)10

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب بيشترين هزينه هاي آنها در ماه  

  هزينه
  تفريحات  لباس  حمل و نقل  خرج تحصيل  تغذيه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  38/7  22  72/8  26  48/22  67  32/47  141  09/14  42  00/100  298  كل
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  :جدول خالصه شده)11
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب مرارت زندگي آنها  

مرارت 
 دگيزن

چالش با   درآمد  امور تحصيلي  ازدواج  كل
  خانواده

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 05/10  19 21/49  93 87/24  47 87/15  30 00/100  189  كل
  

  : جدول خالصه شده)12
  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مرارت زندگي آنها 

مرارت 
 زندگي 

چالش با   درآمد  ر تحصيليامو  ازدواج  كل
  خانواده

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 08/12  36 85/27  83 95/41  125 12/18  54 00/100  298  كل
  :جدول خالصه شده )13

  )درصد/تعداد(بر حسب مسافرت هاي تفريحي آنها در سال پسردانشجويان  

 مسافرت
تبه يا مر 3  مرتبه 2  مرتبه 1  كل

  اصالً  بيشتر

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
 13,76  26 25,40  48 28,57  54 32,28  61  100  189  كل
  :جدول خالصه شده)14

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مسافرت هاي تفريحي آنها در سال 

 مسافرت
مرتبه يا  3  مرتبه 2  مرتبه 1  كل

  اصالً  بيشتر

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 74/10  32 81/20  62 19/28  84 27/40  120 00/100  298  كل
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  :جدول خالصه شده)15
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب منشأ نابرابري هاي اجتماعي آنها  

شاخص 
 اجتماعي

  هرسه  ثروت  اشتغال  آموزش  كل

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد رصدد تعداد  درصد تعداد
 90/61  117 99/17  34 87/15  30  23/4  8 00/100  189  كل
  

  : جدول خالصه شده)16
  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب منشأ نابرابري هاي اجتماعي آنها 

شاخص 
 اجتماعي

  هرسه  ثروت  اشتغال  آموزش  كل

  درصد تعداد  رصدد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد
 48/71  213 08/12  36 75/12  38  69/3  11 00/100  298  كل

  
  : جدول خالصه شده)17

  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب آزادي آنها در انتخاب همسر 
آزادي 

درانتخاب 
  همسر

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  59/1  3  88/6  13 22/31  59 32/60  114 00/100  189  كل
  : جدول خالصه شده)18

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب آزادي آنها در انتخاب همسر 
آزادي در 
انتخاب 
  همسر

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  34/0  1  70/4  14 59/38  115 38/56  168 00/100  298  كل
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  :گيري نتيجه
زندگي دانشجويان و كيفيت زندگي آنها از طريق اينگونه قالب هاي مطرح شده شكل 

، كيفيت مؤسسات آموزشي )همساالن(گرفته و تعيين مي گردد؛ متغيرهايي چون خانواده، دوستان 
  نطور، شرايط محلي رو به تغيير و رابطه بين همي. در اين فرآيند يا شكل گيري نقش دارند... آنها و 

هر چه روند توسعه در يك جامعه . نسل ها بطور وسيعي بر كيفيت زندگي دانشجويان تأثير دارد
در پاسخ به . بيشتر صورت گيرد، كيفيت زندگي دانشجويان در آن جامعه سريع تر افزايش مي يابد

گ جواني جديدتري را ايجاد مي نمايند، و آن فرآيند جهاني شدن، دانشجويان جوان هويت و فرهن
پيوند ندارد؛ يعني تمامي اين فرآيند كيفيت ) محل زندگي آنها(خود لزوماً به نقاط مسكوني آنها 

  .زندگي جديدي را بين دانشجويان ايجاد مي نمايد
همينطور، مجموعه اي از فرآيندها مشتمل بر شهرنشيني، مهاجرت، تعليم و تربيت، 

ن و ارتباطات جهاني هر يك در جاي خود، و بطور كلي تماماً در تغيير كيفيت زندگي صنعتي شد
جوانان و دانشجوياني كه معموالً از ). به اين تغيير كمك كرده اند(دانشجويان سهمي ادا كرده اند 

در عين . مختلف و زمينه هاي فرهنگي مختلف مي آيند، داراي هويت هاي مختلف هستند 1جوامع
  بعبارت ديگر، . نگونه مي توان نتيجه گرفت كه دانشجويان وسيعاً نماينده آينده هستندحال، اي

  سرمايه گذاري روي دانشجويان نه فقط كيفيت زندگي آنها را در حال حاضر تحت تأثير قرار 
مي دهد، بلكه آن خود در حد وسيعي به بهبود كيفيت زندگي نسل هاي بعد به اشكال مختلف 

افته ها و اطالعات گوناگون همانطور كه در جداول مختلف منعكس گرديده ي. كمك مي كند
است، نشان دهنده تصويري روشن از روش زندگي اين جمعيت رو به افزايش در شهر تهران است؛ 

درآمد، به عنوان يك شاخص تعيين . يعني آنچه كه مي تواند براي ساير نقاط كشور نيز مطرح باشد
نظريه ها و مفاهيم مختلف . هاي آماري اين تحقيق در حد بااليي نيستكننده زندگي، در نمونه 

ارائه شده در اين تحقيق خود به گونه اي زمينه را فراهم مي نمايد، تا از آن طريق بتوان برطرف 
كردن نيازها، دستيابي به منافع و ارضاء خواسته ها را به حداكثر آن رساند؛ يعني كانالي كه از آن 

                                                 
1.Community  
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يكي از نكات مهم بدست آمده در اين . زندگي دانشجويان را مي توان بهبود بخشيدطريق كيفيت 
پژوهش عبارت است از افزايش تعداد دانشجويان در شهر تهران، و بطور كلي در ايران؛ و آن خود 
ضمانتي است جهت بهبود و كيفيت زندگي در نسل كنوني؛ و شاخص مهمي است كه كاهش در 

را بين زوج هاي جوان در ايران كنوني و در ابتدان قرن بيست و يكم "TFR"  1ميزان كل باروري
  .اينگونه بهبود خود بعنوان تضميني براي نسل آينده نيز عمل مي كند. به دنبال مي آورد

موفق در شرايطي مي تواند ادامه داشته، و اثرات خود را بر  2در ضمن، دورة دانشجوئي
ون و همكاري وجود داشته باشد؛ يعني در شرايطي كه زمينه هاي جاي گذارد، كه رفتار همراه با تعا

همينطور، توجه خاص نسبت به هرگونه سوء . الزم در يك جامعه هماهنگ و سالم فراهم باشد
استفاده از دانشجويان كه خود بر فضاي يادگيري تأثير مي گذارد، مي بايست مبذول داشت؛ در 

  .كيفيت زندگي آنها فراهم مي آيدغيراينصورت، زمينه ممانعت از ارتقاء 

                                                 
1.Total Fertility Rate.  
2.Studentship.  
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  .، مركز آمار ايران1384ور سالنامه آماري كش •

  
 

 



 
  مهاجرت و حاشيه نشيني در ايران 

 
 1اسداله نقدي دكتر               

  :چكيده
هـاجرت و تـا   مهمـزاد و همـراه پديـده     ،ظهور و پيدايش حاشيه نشيني هم در ايران و هم در جهان

حاشيه نشيني در مقيـاس وسـيع و معنـاي جديـد بـه دوره پـس از وقـوع        .حدي پيامد آن بوده است
در ايـران نيـز پـس از     .روپا و سپس سرايت آن به ساير نقاط جهان برمي گـردد انقالب صنعتي در ا

آغاز نوسازي اقتصادي و اجتماعي و دسترسي روستاها به خدمات جديد بهداشتي،آموزشـي و نيـز   
مكانيزه شدن كشاورزي و تغيير الگوي مديريت روستائي از يك سو و ظهور اقتصـاد نفتـي و قطـع    

حاشـيه  پيدايش  آغاز و در پيامد آنشهر  -مهاجرتهاي روستا وي ديگروابستگي به كشاورزي از س
شـهرها بـه ويـژه شـهرهاي     اغلـب   به تـدريج بنابراين . نمايان گرديد نشيني پيرامون شهرهاي بزرگ

و  حاشـيه نشـيني   به اين ترتيب،. مي شود تبديل مهاجرينبه مراكزي براي استقرار و اسكان  بزرگ
بعنــوان بافــت آپانديســي شــهري در ايــران بــا قــدرت  ) يــر رســمياســكان غ(در جديــدترين بيــان 

تاثيرگذاري باال به دليل حجم قابل توجه ساكنين و مسائلي چون رشد سريع جمعيت، اشـتغال غيـر   
مهـاجرت و حاشـيه   . رسمي و آسيب هاي خاص، خود را بر شهرهاي كشـور تحميـل كـرده اسـت    

ت اجتماعي است كه هيچوقـت تـاريخ مصـرف    نشيني به دليل تاثيرات عديده از آن دسته موضوعا
در اين مقاله نگارنده با توجه به تجارب و تحقيقات ميـداني  . كنكاش در باره آنها  پايان نمي پذيرد

  .به موضوع مهاجرت و رابطه آن با ظهور حاشيه نشيني در ايران پرداخته است
 

  :واژگان كليدي
  .آپانديسي شهري ،اسكان مهاجرين ،مهاجرت، شهرنشيني، حاشيه نشيني 

 
 

 

                                                 
  استاديار جامعه شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان -1
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 مقدمه و طرح مسئله

حاشيه نشيني از ويژگي هاي جدائي ناپذير رشد شهري ايران اسـت كـه در سـاليان اخيـر بـه دليـل       
افزايش مطالبات اجتماعي در اين مناطق و با توجه به تجربه چنـد دهـه گذشـته بيشـتر مـورد توجـه       

كـه چـاره ايـي جـز ادغـام واقعـي ايـن         تجربه نشان مي دهـد .محققان و كارشناسان واقع شده است
نواحي در درون نظام هاي شهري نداريم، مدل هاي بهسازي  مداخله در حاشيه بايد بر بكـارگيري  
مالحظات مبتني بر نيازهاي  اساسي اجتماعي و اقتصادي براي جذب حاشيه ها در سـبك زنـدگي   

ين بوده كه محالت مـذكور  زيرا در گذشته نيز چن Moitra ,1991:255) (شهري تاكيد  نمايند
يكي از عمده .پس از مدتي در محدوده قانوني شهر ها جذب و حاشيه هاي جديدي متولد شده اند

بخصـوص در جهـان   ( ترين علل پيدايش حاشيه ها در اغلب كشور هاي جهان رشد شتابان شـهري 
ي اسـت كـه   بسـيار طبيعـ  . مي باشد كه اين خود نيز معلول مهاجرت هاي افسارگسيخته اسـت ) سوم

به دليل سرعت زياد رشد شهرنشيني در جوامع در حال توسعه در يك دوره نسبتا  1اگرگذار شهري
 1750دوره دويست سـاله (در مقايسه با جهان اول ) حدود پنجاه سال در نيمه اول قرن بيستم( كوتاه

شهرنشـيني در   متوسـط رشـد  : رخ داده نتايج غير قابل پيش بيني نيز به همراه داشته است ) 1950تا 
د ناخـالص داخلـي در همـين دوره    يـ درصد بوده است در حاليكه رشـد تول  4/4دوره مورد بررسي 

، اكنـون  1300درصـد در   20براي مثال در ايران شهرنشيني از حدود ) 1381نقدي،(بوده است 4/1
 و رقم مطلق جمعيت شهرنشين با بيش از ششصد درصد رشد نسبت) درصد 70(به بيش از دو سوم 

وتعداد شهرها نيز از . ميليون نفر رسيده است 40ميليون نفر به بيش از  6از حدود  1335به سال پايه 
  !.شهر بالغ شده است 1115به  199

اگرچه مهاجرت روستا شهري از داليل مهم رشد شهري در ايران است و بين مهاجرت و حاشيه 
از سوي ديگر رابطه و جود دارد  )تمركز فرصت ها(نشيني از يك سو و رونق اقتصادي شهرها 

بعبارت ديگر هرچه شهر از توان و رونق اقتصادي بيشتري برخوردار باشد جاذبه بيشتري براي 
مهاجران و در نتيجه شكل گيري مناطق حاشيه وجود دارد؛ اما داليل اساسي تر براي حاشيه نشيني 

كشورها جستجو كرد كه منجر به را بايد در ساختار اقتصاد سياسي والگوي برنامه ريزي توسعه 
آثار عدم تعادل در بهره گيري از مواهب توسعه يافتگي  از يكي :انواعي از عدم تعادل ها مي شود

                                                 
1 -Urban transition 
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ناموزون جمعيت در سطح استان ها مانند مهاجرت از مناطق كمتر توسعه يافته  منجر به تحركات
  )1385،قرخلو( مناطق در حال توسعه و يا توسعه يافته تر شده است به
  

  :مهاجرت،ديدگاه ها و نگرش ها
تئوري هاي مهاجرت را مي توان مبتني بر اشكال داخلي و مهـاجرت هـاي بـين المللـي و يـا طبقـه       

جامعه  ،جغرافيائي بندي هاي مبتني بر ديسيپلين هاي مختلف دانشگاهي مانند نگرش هاي جمعيتي،
ادبيـات   -ن رهيافت هـا را  دو دسـته الـف   برخي نيز اي. به مهاجرت  تقسيم بندي كرد ...شناختي و 

پـوران  )(ديـدگاه جهـانگرا  (رهيافـت هـاي جديـد     -ب) برداشت هـاي كالسـيك  (قديم ملي گرا  
مهاجرت تاريخي به بلنداي زندگي اجتماعي بشر دارد كه افراد بـراي  . مي كنند تقسيم) 40: 1388،

د هـاي طبيعـي و انسـاني اقـدام بـه      ابي به فرصت ها و شرايط بهتر يا فرار از مخاطرات و تهديـ يدست
صاحب نظـران  ) علل و پيامد هاي آن در مبدا و مقصد(براي تبيين مهاجرتمهاجرت     مي نمايند 

  :از زواياي گوناگون به اين پديده نگاه كرده اند
در تحليل هاي جديد رشد اقتصادي و مهاجرت دو دسته آثار تحـت عنـوان اثـر    : دگاه اقتصادييد

افزايش نـرخ بـازده انتظـاري آمـوزش و در نتيجـه سـرمايه گـذاري بيشـتر در امـر           مغزها كه باعث
آموزش و تشكيل سرمايه انساني بيشتر بعنوان مشوق توسعه و اثر مهاجرت مغز ها بر كاهش ذخيره 

جمع دو اثر فوق بعنوان اثر كل مهاجرت بر رشد و توسـعه  (سرمايه انساني در اثر مهاجرت نخبگان 
انگيـزه هـاي اقتصـادي     ),Bien,atal 2003(بيـات اقتصـادي صـحبت مـي شـود     در اد) اقتصادي

در فـرا  : معموال در همه انواع مهاجرت هاي اختياري جـزء متغيـر هـاي مـوثر محسـوب مـي گـردد       
سـپس  )درصـد  54,7(تحليل مطالعات مربوط به مهاجرت در ايران نيز رتبه اول به عوامل اقتصـادي 

درصد به متغير هاي  6,6و در نهايت ) 13,2(كشاورزي– و طبيعي)درصد 25,5(فرهنگي-اجتماعي
از نظـر اقتصـادي، مهاجرتهـا    )69:  1383قاسمي اردهـالي،  (جمعيت شناختي نسبت داده شده است 

روي كـار اسـت   يـ ع نيزمي بـراي بـازتوز  يالمللـي، مكـان   نياعم از مهاجرت داخلـي و مهاجرتهـاي بـ   
ت مهـاجر ادامه دارد و  2و تودارو 1سيهارتا  ت ين نگرش  از آدام اسميا). 121:  1380زنجاني، (

                                                 
1.Haris 
2.Todaro 
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ر و يدو منطقــة مهاجرپــذمهــاجرت بــين . دانســتند تــابع قــانون عرضــه و تقاضــاي اقتصــادي مــي  را
دگاه، مهـاجرت را عمومـاً بـه    يـ ن ديـ از ا .از نظر نيروي انساني تعادل ايجاد مـي كنـد   مهاجرفرست
  .كنند د تلقي ميري فردي براي به حداكثر رساندن درآميم گيعنوان تصم

ن يـي ده بـراي تب يـ نـه و فا يهـاي هز  ليـ اي و تحل دگاه اقتصادي از توسعه نابرابر منطقـه يبه طور كلي د
بـه جمـع    1ن و دتراژيـاچ تاقتصـاد كـارينگ   دو متخصـص  1998در سـال  .مهاجرت استفاده مي كنـد 

رح شـده را  آوري داده هاي مربوط به مهاجرت و رشد اقتصادي  پرداختند و نظريات اقتصادي مط
 .مستند به داده هاي كمي نمودند

 سـرمايه اجتمـاعي ومهـاجرت،    شبكه اجتماعي موثر بر مهـاجرت،  :اجتماعي نگرش
 .مهاجرت هاي تبعي و فاميلي،گروه هاي اقليت و مهاجرت در اين دسـته بنـدي جـاي مـي گيرنـد     

مهاجرت را بـه  توان  ميناما هميشه ي دارند، يار بااليت بسيگرچه عوامل اقتصادي در مهاجرتها اهما
ط و اوضـاع و احـوال   يدر مواردي مهاجرتها براي دوري جستن از شـرا  :عوامل اقتصادي تقليل داد

ز براي سكونت در نقـاط خـوش آب و   يرد و در مواردي نيگ ات انساني صورت مييدكننده حيتهد
كـن اسـت   شـود كـه نـه تنهـا مم     ا فرهنـگ خـودي انجـام مـي    يـ ن جامعـه، قـوم   يا زندگي در بيهوا 
:  1380زنجـاني،  (ابـد  يان يـ هاي اقتصادي نداشته باشد بلكـه حتـي در جهـت عكـس آن جر     زهيانگ

ح يي تـرج يدهد كه حتي فقر شهري مهاجران بـه زنـدگي روسـتا    بعضي از مطالعات نشان مي ).128
از ا به روستاي خـود بـ  يشنهاد شود، آياگر به شما شغلي در روستا پ«در پاسخ به سوأل . شود داده مي

ن كه با آنها در باندنگ، كاراكاس، استانبول، كواالالمپـور  يدرصد از مهاجر 82تا  71» د؟يگرد مي
تحقيقـات محقـق در بـين مهـاجران      ).40: 1373نـدلي،  يف(ل مصاحبه شد، پاسخ منفي دادنـد  يو مان

ن يبرابنا.و كرمانشاه نيز مويد نظر فوق است) درصد عدم تمايل 87(روستائي در حاشيه هاي همدان
تهاي اجتمـاعي در  يشـاوندي، محـدود  يارتباطـات، ازدواج و خو  ،التيتحصمانند عوامل اجتماعي 

در مقصد در تبيين مهاجرت بايد مد نظر قرار ....يا تبعيت از همسر و يا شبكه خويشاوندي و... مبداء
  .گيرند

ــت ــييس رهياف ــاري   : اس ــاي اجب ــاجرت ه ــكال مه ــده   (در اش ــان و ران ــد پناهجوي مانن
بيشتر ابعاد سياسي مطرح است و جهت گيـري هـاي دولـت هـا در     ) ن،درگيري هاي سياسي شدگا

                                                 
1.Carrington  and  Detragiach 
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سياسـت  (مطالعه مجموعه قوانين مشوق يا بازدارنده مهاجرتي دولت هـا : اين زمينه مد نظر مي باشد
رش مهاجران رانده شده يت خوني، پذين و مقرراتي براي تابعيقوان :اطالق مي شود) هاي مهاجرتي

هرچنـد كـه در   . شود اسي نگاه مييد سيان وجود دارد كه در اغلب آنها به مهاجرت از دو پناهندگ
د يـ ز تأكيهاي انساني و بشردوستانه ن ا پناهندگان به جنبهيرش مهاجران رانده شده يمواردي چون پذ

زنجـاني،  (دهد  گر را تحت شعاع قرار مييتهاي دياسي اولويز مالحظات سين موارد نيشود، در ا مي
ت يـ ان قشـرهاي حسـاس و مهـم جمع   يـ اد باشـد، از م يمهاجران، اگر عدة آنان ز).128 -29:  1380

و هم در جوامع مقصـد اثـر    أع قدرت هم در جوامع مبديبرخاسته باشند، بر ساخت و چگونگي توز
دگاه بـه  يـ ن ديـ به طـور كلـي ا   ).109: 1368، زاده يي، به نقل از لهسا1965ن، يوالرشتا(گذارند  مي

المللي كـاربرد   نين مهاجرتهاي بييشتر در تبيكند كه ب د ميياست در مهاجرت تأكيلت و سنقش دو
  .دارد

افـت  يمهـاجرت، ره در خصوص تحليل دگاههاي معتبر ياز دديگر كي ي :ستمييس مدل
و ) ييافـت كـاركردگرا  يبخصـوص ره (ك يات كالسـ يـ ستمي است كه بر اسـاس انتقـاد از نظر  يس
هـاي جهـاني    ستميشتر بر بعد سيد كه بيافت جدين رهيطرفداران ا .افت تضاد بوجود آمده استيره
چمونـد و  ير( اسـت  ت گرفتـه يافت كاركردي و تضاد را به عاريد دارند عناصري از هر دو رهيتأك

ك يـ بـه عنـوان    مهـاجرت   ،در مـدل سيسـتمي   ).179: 1368، ، به نقل از لهسـائي زاده 1978ورما، 
كـه در  نگريسته مـي شـود   ردهنده ييده و خود تغيچيرونده، پشيا وابستگي متقابل، پيحركت دوري 

، بـه نقـل از   1970موبوگنج، . (ر بگذارديستم تأثيتواند بر كل س مييك جزء رات در هر ييآن اثر تغ
  ).170: 1368، لهسائي زاده

  
  :پارادايم جهاني شدن و مهاجرت

              زمقصـد و مركـ   رت را بيشتر به نفـع كشـور هـاي   جبر خالف برداشت هاي كالسيك كه مها
را براي جامعه جهاني  مفيد مي داند )  1بويژه مهاجرت مغز ها(در اين نگرش مهاجرت مي دانستند،

جهـاني شـدن،آزاد سـازي و خصوصـي      و استدالل مي شود اگر تجارت آزاد كاالهـا و خـدمات،  
نقـاطي كـه ارزان    از) سـرمايه انسـاني  (سازي براي توسعه مفيد بوده اند مهاجرت نيروي متخصـص 

                                                 
 ين نوع از جابجائي ها بكار مي رودفرار مغز ها،مهاجرت ژن ها يا برون كوچي و مهاجرت هاي بين الملي نيز براي ا - 1
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بوده و توليد نهائي آن ناچيز است به نقاطي كاراتر به افزايش توليد جهاني و پيشرفت دانش فنـي و  
در : رفاه مردم سراسر گيتي  با كمي تاخير به كشور هاي مهـاجر فرسـت منجـر شـده و مفيـد اسـت      

: ده انـد از طريـق مهـاجرت برنـ   )هـر دو طـرف  (بحث توسعه و مهاجرت موقعيتي است كه هركس 
ورند،كشـور هـاي مهـاجرت فرسـت     آكشور هاي ميزبان سرمايه انساني و نيروي كـار بدسـت مـي    

ضمن  كاستن از ميزان بيكاري پول و دانش را از طريق اتباع خود در اقصي نقاط جهان  به جوامـع  
سـطح  خود منتقل مي كنند و  مهاجران  و خانواده آنها  از طريق جابجـائي داوطلبانـه بـه منـاطق بـا      

ايـن ديـدگاه در مقابـل نگـاه ملـي      ) ,Skeldon 2008(مـي شـوند              دستمزد باال نيز منتفـع  
گرايانه كالسيك قرار دارد كه اين روند را به تخليه توان و سرمايه انساني كشور ها يا نقـاط كمتـر   

  .توسعه يافته مي دانند
  

  مهاجرت در آئينه انديشه متفكران
يكـي از  . مي باشـد كل تودارو يماتئوري هاي اقتصاد و مهاجرت  هاي هاز شاخص ترين چهر

چرا برخي دسـت بـه مهـاجرت مـي زننـد و بعضـي ديگـر        كليدي ترين سئواالت وي اين است كه 
هـاي اقتصـادي را برحسـب     زهيـ او انگ. هاي اقتصـادي خاصـي دارد   زهيمهاجرت، انگبه نظر وي .نه؟

ن در جستجوي حداكثر درآمد ينكه مهاجريا فرض اشهري ب ـ  شدة درآمد روستا  تفاوتهاي مشاهده
مي تواند بين دو  شدة  تفاوتهاي مشاهدهالبته ). 31: 1372ندلي، يف(كند  ف ميينده هستند، تعريدر آ

دة اقتصادي اسـت و فـرد مهـاجر كـامالً     يك پديمهاجرت اساساً به زعم او . كشور نيز تصور گردد
رد يـ م به مهاجرت بگيكاري در شهرها تصميغم وجود بر رد كه علييگ م مييمنطقي و عقالني تصم

)Todaro 1997: 30.(رساندن  شود كه مهاجران بر اساس به حداكثر در مدل تودارو، فرض مي
ــي      ــاجرت م ــه مه ــت ب ــار دس ــورد انتظ ــافع م ــد من ــودارو  :زنن ــه ت ــق نظري ــريس و ) 1969(طب و ه

و دستمزد روستائي باشـد  ) يدستمزد شهر(ستمزد انتظاري مهاجرتدر دبايد تفاوت )1970(تودارو
دانشـور كـاخكي و   (كه در نتيجـه مـي توانـد منجـر بـه بـروز بيكـاري شـديدتر در شـهر هـا گـردد           

 ) 1385ديگران،

بـه نظـر وي مهـاجر وقتـي     . استروي انساني يه نيسرمااو مربوط به  بحث :الري ساستاد
هي كه فراتر از تفاوت درآمد بازد. ن امر داراي بازده اقتصادي باشديكند كه ا اقدام به مهاجرت مي
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ده موسوم است، يفا -نهيهز يهة وي كه به نظريرا بر اساس نظريدر مبداء و مقصد مهاجرتي است، ز
نة واقعي مهاجرت كمتر از درآمـد  يرد كه درآمد در مبداء به عالوه هزيگ مهاجرت زماني انجام مي

  ).132: 1380زنجاني، (قابل انتظار باشد 
كاري همـراه آن، ممكـن اسـت بـه      كاري و كميمهاجرت و دورة ب ن تئورييبر اساس ا

گذاري تلقي شود كـه سـرانجام درآمـد بـاالتر و سـطح بـاالتر زنـدگي را بـراي          هيك سرمايعنوان 
شـتر  يل مهـاجرت ب يـ گذاري انساني، دل هين تئوري سرمايا). 31: 1372ندلي، يف(ن دربر دارد يمهاجر

دة يـ رنـد كـه فا  يگ م به مهـاجرت مـي  يافراد وقتي تصم). 31-32: همان (دهد،  ح مييجوانان را توض
ده مهاجرت در ارزش و درآمـد بـالقوه پـس از    يفا. نة آن افزوني داشته باشديمهاجرت كردن بر هز

) باشـد  ه مرتبط ميين نظريز بر ايرپولي نيهاي غ دهيفا(باشد  سه با درآمد كنوني مييمهاجرت در مقا
  ).223:  1368، زاده ان، به نقل از لهسائييآقاجان(

در بسياري از كشور هاي كمتر توسعه يافته،جريان مهاجرت  :گولد اسميت و همكاران
از روستا ها به شهر ها با رشد اندك صنعتي شدن و نـرخ بـاالي بيكـاري و فقـر در منـاطق شـهري       

  )2004اسميت و همكاران،(همراه است
شـهري   -راي مهاجرتهـاي روسـتا  زه بـ يـ جاد انگيهاي مؤثر در ا وي با طرح مؤلفه :بوگ

ــه(معتقــد اســت كــه دو گــروه از عوامــل شــامل عوامــل كشــش    ــه(و عوامــل فشــار ) جاذب ) دافع
 ).4 -5:  1379طاهرخاني، ( .درمهاجرتهاي روستا به شهر مؤثر هستند

قـانون   11دافعه قرار مي گيـرد وي  -در مجموعه هاي الگو هاي جاذبه 1نيراونشتامدل 
ر اساس مشاهدات از مهاجرت ها در بريتانيا و اياالت متحده امريكـا فرمولـه   حاكم بر مهاجرت را ب

 مي كند و بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد        

Mij= f(Ri, Aj)/g(D)  

I و j  مبدا و مقصد مهاجرت،رانش هاي (Ri)  كشش ها(Aj) فاصله(Dij)   
اي بـودن   مرحلـه  -2رت فاصـله و مهـاج   -1برخي از متغير هـاي مـدل وي  عبارتنـد از     

 زه اقتصـادي در يـ برتـري انگ  -5ارتباطـات و مهـاجرت    -4تابها و بازتابهاي مهاجرت  -3مهاجرت 

                                                 
1.Ravenstein 
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ر عوامل مؤثر بر مهاجرت غفلت كند، بر نقش يآنكه از سا ن بيينرو راونشتاياز ا. باشد مهاجرت مي
ن عامـل  يرا مهمتـر د دارد و آنـ يـ ري، رشـد و اسـتمرار مهاجرتهـا تأك   يـ گ عوامل اقتصـادي درشـكل  

  ).130-31: 1380زنجاني، (داند  زنده مهاجرتها مييبرانگ
ه نگريسـته شـده   اقتصـاد دوگانـ  در اينجا به مهاجرت در قالـب   : 2و شولتز 1سيلوئمدل 

از بخش سـنتي روسـتائي بـه بخـش      روي كاريند انتقال نيآن مدل هم بر فريتمركز اصلي ا است و 
بخـش  ) الـف  :باشـد  فرض شده كه اقتصاد شامل دو بخـش مـي  ن مدل يدر ا. باشد شهري مي مدرن

روي يـ نو ن ئيلـي پـا  يا خيـ دي صفر يكه مشخصه آن بازده تول) ييروستا(سنتي كشاورزي  -شتييمع
ي برخـوردار  يدي بـاال يـ بخـش صـنعتي مـدرن شـهري كـه از بـازده تول      ) ب.باشـد  كار اضـافي مـي  

  ).Todaro 1976: 21(است
ها به شـهر هـا بـه عنـوان جـزء الينفـك فرآينـد توسـعه         مهاجرت از روستا :و رانيز 3في

توسـعه اقتصـادي را معـادل انتقـال      به گونه اي كه برخـي از اقتصـادانان،   اقتصادي مطرح مي باشد،
  )1385،كاخكي دانشور(نيروي كار از بخش كشاورزي به صنعت تعريف مي نمايند

ز دو بخـش نسـبتاً   كند كـه اقتصـاد در حـال توسـعه ا     ن مدل فرض مييبه طور خالصه ا
كـاري در  يزان بيـ شتي است كه ميمع -كي بخش كشاورزيي. ل شده استيگر تشكيكديمستقل از 
باشد و كارگران مزدي برابر با  ك به صفر مييا نزديروي كار صفر يي نيد نهايباشد و تول آن باال مي

باشـد   كامل ميباشد كه داراي اشتغال  گر، بخش صنعتي مدرن مييرند و بخش ديگ شان مي شتيمع
ي ين تفاوتهـا يبا وجـود چنـ  . باشد ار باال مييز بسيد باال در بخش صنعتي، دستمزدها نيو به خاطر تول

كننـده   سم متعـادل يك مكانيزانهاي مزد و اشتغال در بخش مدرن و سنتي، مهاجرت به عنوان يدر م
گر منتقـل  يبه بخش دك بخش يروي كار اضافي يند، نين فرايق ايكه از طر. شود در نظر گرفته مي

 ).87: 1372ا، يازك(شود  مي

  :جرت را به عوامل زير مربوط مي داندامتغير هاي موثر بر مه  4اورت لي
 )ا بازدارندهيزنده و يبرانگ(عوامل موجود در مبداء ) الف

                                                 
1.W. Arthur Lewis 
2.Theodore W. Schultz 
 
3.Fei.J.C.H and Ranis.G 
4.Lee,Everett S 
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  )ا بازدارندهيزنده و يبرانگ(عوامل موجود در مقصد ) ب
  ه مقصدان مهاجرت از مبداء بيموانع موجود در جر) ج
  ).132 -133: 1380زنجاني، (عوامل شخصي ) د

  :  شهري در يك جمع بندي بشرح زير است -علل مهاجرت هاي روستا
مهاجرتهاي روستايي از حوزه هايي كه در آنها فرصتهاي شغلي كمتـري وجـود دارد بـه     -الف

  .طرف حوزه هايي كه داراي امكانات شغلي بيشتري است صورت مي گيرد
كه اختالف درآمد شهر و روستا زياد باشد، مهاجرت از روستا به شهر به ويژه  در صورتي -ب

حتـي اگـر در شـهرهاي بـزرگ بيكـاري وجـود داشـته باشـد،         . به شهرهاي بزرگ انجام مي شـود 
مهاجران روستايي حاضرند مدت طوالني در شهر بيكار بمانند تـا بـه فرصـتهاي شـغلي الزم دسـت      

  .يابند
كارايي عمر خود آرزومندند به حداكثر درآمد دست يابند و مهاجران  همه مردم، در دوره -ج

  .در اين سنين به اميد دست يافتن به حداكثر درآمد، به شهرها مهاجرت مي كنند
بدون ارتباط با هم مهاجرتهـاي  ) بخش جديد و بخش معيشتي(تسلط مدل دوگانه اقتصادي  -د

  .روستايي را سبب مي شود
  .مي بخشد ا و عوامل جذب در شهر مهاجرتهاي روستايي را شتاب عوامل دفع در روست -ه
در بعضي موارد، حوادث و اتفاقات طبيعي و اجتماعي، مهاجرتهاي روستايي را موجب مي  -و
  ). 471: 1380؛ به نقل از شكوهي، Bilsborrow & Oberai 1984(شود 

  :مهاجرت و حاشيه نشيني
اره  و هم در اسـكان بشـر سـازمان ملـل بعنـوان يكـي از       حاشيه نشيني هم در اهداف هز

محققين،علـل حاشـيه نشـيني و بـه     )UN,2003,2000(چالش هاي توسعه جهان معرفي شده است 
كشش بررسـي كـرده و بـه توصـيف عـواملي      -طور كلي مهاجرت را در چهارچوب الگوي رانش

 درآمد زيـادتر در شـهر پرداختنـد   بهداشتي و از همه مهمتر كار و -نظير فقر و نبود امكانات رفاهي
تحقيقات كه در زمينه ساخت قـومي، جمعيتـي   برخي  )به نقل از معصومي اشكوري 1385 وارثي،(

حاشـيه  سـه چهـارم   به عمل آمده حاكي از آن است كـه تقريبـا    حاشيه نشينانو خاستگاههاي اوليه 
بخـاطر عوامـل رانـش     هكـ  ،)1386،نقـدي، 167: 1372،سماواتي(نشينان، مهاجران روستايي هستند 
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پديده مهاجرت و رابطه آن  .رو به سوي اين مناطق آورده اند 1ديدن زرق و برق شهري روستايي و
با حاشيه نشيني و فرايند سازگاري مهاجران در شهرها بسيار پيچيده اسـت، بيگانـه بـودن مهـاجران     

نـاگون جمعيتـي،   روستايي با اصول اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي زنـدگي شـهري پيامـدهاي گو    
  .)1: 1381، جمالي(رفتاري، اخالقي و رواني دارد 

 مطالعه مهـاجرت هـاي روسـتايي    مستلزمگسترش حاشيه نشيني و پيدايششناخت علل  
، اما آنچه در پي مي آيد، گريزي بر اين پديده بوده سعي در نماياندن رابطه تنگاتنگ اين دو است

ايي مسئله حاشيه نشيني فقط ناشي از مهـاجرت نيسـت و   پيد.دارد) مهاجرت و حاشيه نشيني(پديده 
گاهي پيشروي شهرها، برخي روستاهاي اطراف شهرها را به محل هاي حاشـيه اي تبـديل كـرده و    

زاهـد زاهـداني،   (مي گيرد اما به بروز حاشيه نشيني منجر نمي شود  مهاجرتهاي فراواني نيز صورت
1369 :17(.  

ه اي از مهاجرين به زندگي در زاغه ها مي پردازنـد  اگر چه در جريان مهاجرت ها، عد
و اختالف سطح زندگي بين شهر و روستا، ميزان مهاجرت را شدت مي بخشد، اما تمـام مهـاجران   

شـايد بتـوان گفـت مهـاجرت     . حاشيه نشين نمـي شـوند و تمـام حاشـيه نشـينان نيـز مهـاجر نيسـتند        
ني مي شود، امـا علـت تامـه حاشـيه نشـيني      است كه گاهي باعث حاشيه نشي) ساز و كار(مكانيزمي 

بنابراين بر خالف تصور رايج صد درصد ساكنان حاشيه را مهـاجرين روسـتائي   . )18: همان(نيست 
با اين همه گروههـاي حاشـيه    :تشكيل نمي دهند هرچند اكثريت را آنان بخود اختصاص مي دهند

برخـي از  . حاشيه زندگي نمي كننـد نشين شهرهاي مختلف همه روستائيان مهاجر نيستند و همه در 
و بعضي از آنها كه در حاشيه  زندگي  آنان از شهرهاي كوچك به سوي شهرهاي بزرگ آمده اند

  .)1 :همان(مي كنند از اهالي خود شهر هستند 
درصـد جمعيـت در چنـين منـاطقي سـكونت       30در كشورهاي در حال توسعه بـيش از  

وجـود    باشـد در اين زمينـه   ملي اتاساس مطالع بر كه مي تاكنون آمار رساگرچه در ايران  .دارند
) درصـد  20با ميـانگين  (درصد  50حداكثر و  درصد  10، حداقل ندارد اما بر اساس برآورد محقق

ميليـون نفـر در منـاطق حاشـيه      10-12سكنه شهرهاي مراكز استان هاي ايـران  و جمعيتـي بـالغ بـر     
  .)1389، نقدي 228: 1382 ،نقدي( زندگي مي كنند

                                                 
1.Bright city lights 
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رشد شهرنشيني تابعي از چهار فرايند مهاجرت، رشد طبيعي جمعيت، تغيير تعريف شهر 
منشأ جمعيت شهرنشـين تنهـا   ] بنابراين:[و ادغام روستاهاي اقماري و تاسيس شهر هاي جديد است 

 شهرها نيست، بلكه ناشي از مهاجرت روستانشـينان بـه شـهرها مـي    جمعيت ناشي از افزايش طبيعي 
علل عمده مهاجرت روستائيان به شهرها، عـالوه بـر جاذبـه هـاي شهرنشـيني و رشـد اشـتغال        . باشد

صنعتي در شهرها، كمبود كار و فقر عمومي روستانشينان، ترجيح دادن مشاغل صنعتي بـا دسـتمزد   
و  باال بر كشاورزي، اميد به آينده بهتر براي خود و فرزندان و توزيع نامناسب امكانات رفاهي شـهر 

  ). 35: 1379توسلي، (روستا است 
ساكنين مناطق حاشيه شهرها، به اضافه برخي از روستاهايي كـه در شـهرها ادغـام شـده     

تحقيقات متعددي كه در تهران، كرج، همـدان،  . اند، اساساً از مهاجرين روستايي تشكيل مي شوند
اشيه نشينان، قشر پايين جامعه ، بوشهر بعمل آمده نشان مي دهد كه نه فقط ح)قبل از انقالب(اهواز 

  .)51: همان( بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنها مهاجر بوده اند  را به لحاظ اقتصادي تشكيل مي دهند
در اكثر كشورهاي آسيائي، آفريقايي و آمريكاي التين مهاجرين روستائي بـا حركـات   

ه هنگـام ورود بـه   ايـن مهـاجرين روسـتايي بـ     …موجي همه اطراف شهرها را متصرف مي شـوند  
شهرها نمي توانند براي خود جائي در محله هاي قديمي، رو به ويران و يا بخش زاغه هاي شـهري  

 …پيدا كنند، زيرا قبالً اين قبيل محله ها اشغال شده اند و ناگزير به اطراف شهرها هجوم مي برنـد  
بعـد از اشـغال   . مـي گيـرد   از اين رو حاشيه شهرها بيش از همه مورد توجه مهاجرين روستايي قرار

مهاجرين، عده اي از مردم كم درآمد شهري نيز در جستجوي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت بـه  
  .)9: 2535شكوئي، (منطقه حاشيه نشين پناه مي برند 
  : دوره هاي مهاجرت در ايران

 دوره اول ايـن : تقسـيم كـرد   دوره سه مي توان مهاجرت از روستا به شهر را در ايران به
ايـن   دوره دوم. دوره مربوط به قبل از اصالحات ارضي است كه مهاجرت به كندي انجام مي شود

به تدريج با آغاز برنامه هاي مربوط به تقسيم زمين و مشكالتي كه بر اثـر   1340دوره از اوايل دهه 
دوره دوره سـوم؛ ايـن دوره را بـا نـام     . دگرگون شدن نظام سنتي روستاها پديد آمد، آغاز مي شود

ادامه  1357و اوايل سال  1356آغاز شده و تا اواخر سال  1349از اواخر سال . انفجاري مي خوانند
اما بايد به اين طبقه بندي مهاجرت هاي بعد از انقالب نيز  كـه خـود   .)46ـ53: 1382وثوقي، ( يافت

  .قابل تقسيم به زير دوره هايي است اضافه گردد
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   :حل هاعلل، پيامد ها و راه : مهاجرت
 در فاصـله  .در دهه هاي اخير مهاجرت يكي از مسائل عمده اجتماعي ايران بـوده اسـت   

يـك   85تـا   55تنهـا در فاصـله    و  شده اند نفر جابجا 42742000در ايران   1385تا  1335سالهاي 
و در آخـرين سرشـماري از    از روسـتا بـه شـهر مهـاجرت كـرده انـد       نفـر  6657169ساله  30دوره 

از نقاط روستائي  به شهر ها مهـاجرت نمـوده    ميليون نفر مستقيماً 2اجر بيش از هنفر م  12300000
همچنين در همين دوره ها همواره بيش از يك سوم رشد شهري كشور ناشي از مهاجرت بـوده  .اند

 .است

در خصوص آثار و پيامدهاي مهاجرت در مبداء و مقصد مي توان به موارد زيـر اشـاره   
 هافيزيكـي شـهر   تغيير كالبـد ـ 2 و شكل گيري حاشيه ها افزايش جمعيت شهري ـ كمك به1: كرد

 -5) گاندغلبه پيـران و سـالخور  (تخليه جمعيتي روستاها -4 تقاضا براي خدمات شهري افزايش ـ3
  ...تبديل جمعيت توليد كننده به مصرف كننده  -6ايجاد تنوع و آميختگي فرهنگي در شهرها 
شـهري هسـتند كـه بـه     -جرت هـاي روسـتا  ادر جهـان مهـ   يكي از اشكال مهم مهاجرت

خدمات بهداشتي، توسعه وسايل ارتباط جمعي و نيـز  گسترش : داليل گوناگوني صورت مي گيرد
ورود تكنولوژي جديد و مكانيزه شدن كشـاورزي از علـل تشـديد مهـاجرت روسـتائيان بـه نقـاط        

شأ روستايي دارند و در جريان سـير  اكثريت حاشيه نشينان من .)12: 1382نقدي، (شهري بوده است 
رشد شهرها از زادگاه خويش كوچ كرده اند و به قطب هاي توسعه شهري آمده اند و در زاغه ها، 

 ،در كنار مهاجران روستائي در حاشيه .) 1382حاج يوسفي، (گزيده اند  كنيسآلونك ها و كپرها 
ير نشـان مـي دهـد سـهم بـااليي از      تحقيقات اخ :گروه جديدي از خود شهر ها هم رانده مي شوند

ساكنان اين مناطق بخصوص در مناطق كالن شهري گروههاي كم درآمد اين شهرهاسـت كـه بـه    
دليل افزايش سطح اقتصادي زندگي كـه در كـالن شـهرها دشـوار اسـت، آنهـا بـه نقـاط ارزان تـر          

ي غـرب و شـرق   در محدوده هـايي ماننـد شـهرها    .)74: 1382افتخاري راد، (نزديك پناه مي برند 
رت روسـتائيان و اسـكان در ايـن    جاهـ كشور عواملي مانند جنگ، سيل، زلزله، خشكسالي، باعث م

  .)76: همان(نقاط شده است 
: يكي از علل مهاجرت هاي روستائي در ايران تفاوت سطح زندگي شهر و روستا است          

ان بهتر و برخوردارتر است و كيفيت زندگي در مناطق شهري در مقايسه با سطح زندگي روستائي
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هجوم روستائيان . همين امر يكي از داليل گرايش تاريخي روستائيان به سكونت در شهر مي باشد
همين امكانات و برخورداري هاست و تا زماني كه اين فاصله وجود داشته وجود به علت به شهر 

در اينجا بعنوان شاهد . )2: 1382نقدي، (باشد بايد منتظر موجهاي مهاجرت از روستا به شهر بود 
روستائيان بر مبناي  مهاجرت جلوگيري از  مثال داليل رشد شهرنشيني در ايران، راه حل هاي

شهرداران مراكز استان ها در درجه اول مهاجرت : مرور مي كنيم 1پيمايش هاي قبلي محقق
دليل اين رشد ا رروستائيان به شهر و سپس رشد جمعيت و در نهايت افزايش محدوده شهر ها 

نيز به  مهاجرت روستا ئيان به شهرهاجلوگيري از  معرفي كرده اند  و از نظر همان گروه راه حل
  :شرح زير بوده است 

  مراكز  شهرداراناز ديد  مهاجرت روستا ئيان به شهرها راه حل )1(جدول
  شرح  فراواني  درصد

  وستاهابه ر بيشترتوجه   8  3/33
  اشتغال در روستا  3  5/12

  توسعه روستاها  2  3/8
  مهاجرت) بازدارنده(موج گير  2  3/8
  توسعه كشاورزي  2  3/8
  هزينه زندگي افزايش  1  2/4
  توسعه روستايي  1  2/4
  شهرها كنترل رشد  1  2/4
  درآمد روستا افزايش  1  2/4
  بي جواب  2  3/8

  1382نقدي،               
ران و ظه اجتماعي شهرداران، صاحب نبر اساس نتايج تحقيقات ميداني در ميان سه گرو

مهاجرت و رشد بي رويه شهري و  ،شهروندان در خصوص مشكالت شهري ايران هر سه گروه
                                                 

صاحبنظر در خصوص مسائل  50شهر و  6داده هاي فوق از پيمايش نگارنده از شهرداران مراكز استان ها ، شهروندان - 1
 .و شهرنشيني در ايران اخذ شده است شهر
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حاشيه نشيني را از عمده مسائل ذكر كرده اند، هرچند بين شهرداران و شهروندان در علت پيدايش 
ق لكارآمد در برابر عدم تعمديريت نا(اين امور نوعي نگاه مقصر دانستن طرف مقابل وجود دارد 

، اما رشد جمعيت و مهاجرت هاي بي رويه و در نتيجه موضوع مورد )شهروندي و مشاركت پائين
در .تاكيد اين مقاله حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي از موارد مشترك هر سه جامعه بوده است

در  سال اخير 20 داليل رشد شتابان شهرنشيني درصاحبنظر مسائل شهري  50يك نظر سنجي از 
، رشد جمعيت و يانئمهاجرت روستا، عدم برنامه ريزي مناسب :كشور بشرح زير عنوان شده است

  ).191: 1382نقدي، ( اشاره كرده اند ....عدم تعادل منطقه ايبحران دركشاورزي، 
  از  شهرداران و شهروندان وكارشناسان مقايسه مهمترين مشكالت شهرنشيني )2(جدول 

  مراكز استان ها شهرداران  )نفر 50(صاحب نظران  شهروندان
  و مشاركت پايين قتعلعدم   -1  ترافيك ناهنجار -1  كمبود امكانات  خدمات شهري -1
  فقر فرهنگ شهرنشيني -2  رشد ناهنجار  شهرها -2  بيكاري و نبود يا كمبود فرصت هاي شغلي -2
  يه نشينيحاش -3  مسايل زيست محيطي، آلودگي  -3  گسترش اعتياد -3
  بيكاري -4  ل آنئمسكن و مسا -4  مديريت ناكارآمد  شهري كشور -4
فرهنگ پايين  رشد بي رويه جمعيت و -5

  شهرنشيني
اجتماعي،  يگسترش ناهنجار -5

  بيكاري و كمبود امكانات و خدمات 
كمبود امكانات فرهنگي و  -5

  به شهرها مهاجرت بي رويه

  1382نقدي،
  

  فقانه بازگشت به روستانا كافي بودن نصايح مش
مهاجرت يك تصميم عقالني در سطح فردي و يك ضرورت يا پيامد شـرايط سـاختي   
در ابعاد كالن است و انتظار پايان آن عقالئي نيست بلكه موضوع اصـلي بايـد كميـت و كيفيـت و     
سرعت و اندازه مهـاجرت و مـديريت كـردن آن باشـد هنگـامي كـه از مهـاجرت بـويژه از مبـداء          

بـر  . ئي صحبت مي شود اغلب در مقصد شهري آن به پديده حاشـيه نشـيني منجـر مـي شـود     روستا
درصـد در حاشـيه هـاي     82از حاشيه نشينان جعفرآبـاد كرمانشـاه  و   5/76اساس تحقيقات نگارنده 

در جعفرآبـاد    63درصد مهاجرين حاشيه نشـين در همـدان و    87. همدان مهاجران روستائي هستند
ايـن   ).19: 1389نقـدي،  (و 200: 1386نقـدي،  (قصدي براي بازگشت نداشتند كرمانشاه هيچگونه 

بدان معني است كه مهاجران روستايي وضـع خـود را پـس از مهـاجرت، بهتـر از زمـان اقامـت در        
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 ،از ديـد روسـتائيان  را  روستاهاي خود ارزيابي كرده اند و اين موضوعي است كه حداقل بايـد آن  
  . اجرت تلقي كردعامل اصلي و برانگيزنده مه

همانطور كه پيشتر اشاره شد يافته هاي تحقيقات هم نشان مي دهد علت اصلي مهاجرتهاي 
روستايي در ايران داليل و انگيزه هاي اقتصادي و سپس اجتماعي مي باشد كه آنها را به شهرها 

مدان نيز همچنين يافته هاي محقق در حاشيه هاي ه)  69:  1383قاسمي اردهالي، .( كشانده است
درصد پاسخگويان معتقدند كه وضعيت مالي و اقتصادي آنها نسبت به قبل  53نشان داد كه حدود 

با ملحوظ (از مهاجرت، يعني زماني كه در روستا بوده اند، فرقي نكرده و حتي بدتر هم شده است 
رصد از مهاجرين د 5/13با اين حال تنها !). داشتن تمايل به انعكاس بد همراه با اغراق اوضاع مالي

ساكن شده در مناطق حاشيه اظهار تمايل به بازگشت به روستا نموده اند و بيش از چهار پنجم آنها 
  . هيچگونه تمايلي براي بازگشت به روستا ندارند

  تمايل به بازگشت به روستا 1نمودار 

تمايل دارند 
13/5%

تمايل ندارند 
86/5%

  
اين امر . ردموضوع فوق با يافته ساير محققان در نقاط ديگر ايران و جهان نيز همخواني دا

مي تواند حاكي از اين باشد كه اقدام به مهاجرت و تداوم آن، عالوه بر انگيزه هاي اقتصادي علل 
ديگري نيز دارد كه به كيفيت زندگي شهري، دسترسي به خدمات و امكانات شهري و مواردي از 

  .اين قبيل مربوط مي شود
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  نتيجه گيري
ان معلول مهاجرت خيل عظيمي از بخش قابل توجهي ازگسترش شهرنشيني در اير

روستائيان به نقاط شهري است، هرچند عوامل ديگر همانند رشد طبيعي جمعيت شهرها و تغيير 
تعاريف مربوط به شهر و گسترش حوزه هاي نفوذ شهري و ادغام روستاهاي همجوار در اين روند 

مورد كنترل مهاجرت در شهرهاي مهم ايران شهرداران طبق نظر سنجي محقق از  .دخيل هستند
روستائيان به شهر دراولويت اول به دادن امكانات بيشتر به نقاط روستائي، سپس ايجاد و گسترش 

اين پيشنهادات در عبارت توسعه  همه فرصتهاي شغلي و توجه به معيشت در جامعه روستائي، كه
چيزي  ،ي به روستابدون توجه اساس يزيرا توسعه شهر. اشاره كرده اند ،روستائي خالصه مي شود

آب و برق دسترسي به توسعه روستائي هم فقط  البته. كه اتفاق افتاده نخواهد شد هغير از آن چ
كاهش بلكه تنها زماني مهاجرت از روستا به شهر ) كه اينها هم جزئي از آن تلقي ميشود(نيست 
  !نه الزاما برابر و الاقل در شهر و روستا به هم نزديك گرددزندگي  كيفيت وكه سطح  مي يابد

بطوركلي با توجه به يافته هاي بررسي مي توان چنين نتيجه گيري نمـود كـه مهـاجرت    
يكي از علل اصلي گسترش شهرنشيني سريع در ايران بوده و پيĤمـد آن ظهـور شـهرهاي بـزرگ و     
 حاشيه نشيني با بافت نابسامان و مسكن ناهنجار است كه ساكنين آن اغلـب مهـاجرين روسـتايي يـا    

وجـود  ) درصـد  99(همبستگي باالئي بين مهاجرت و شهرنشـيني .اقشار كم درآمد شهري مي باشند
البته اين مناطق بخش قابل توجهي از جمعيت شهري كشور و نيـر حتـي   ) 193: 1385وارثي، (دارد

كالبـدي، مولـود حاشـيه نشـيني اقتصـادي      -حاشـيه نشـيني فضـايي   . اشتغال آنان را بر عهـده دارنـد  
ــاعي آن ــاييني      اجتم ــهروندي پ ــق ش ــاعي و تعل ــاركت اجتم ــه از مش ــت اســت ك بخــش از جمعي
فقـر فرهنگـي و    ،در نهايـت  .از خدمات ارائـه شـده در ايـن محـالت راضـي نيسـتند       و برخوردارند

اقتصادي و حاشيه نشيني اجتماعي و كالبدي آنها از يكسو و مشاهده و مقايسه زندگي شهرنشـيناني  
بهره منـد هسـتند از سـوي ديگـر، سـبب ايجـاد نارضـايتي آنـان از         كه از امكانات زندگي امروزي 

  .مديريت شهري مي شود
حاشيه نشيني معلول عوامل بسياري از جمله مهمترين آنها، مهاجرت روستائيان بـه  رشد 

در نتيجـه   .اسـت  و در ايـران نقاط شهري در كشورهاي مختلف بـويژه در جوامـع در حـال توسـعه     
و اين جمعيت مـازاد   شدنيروي مازاد فراواني در جامعه روستايي پديدار برنامه هاي توسعه  اجراي 
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راهـي منـاطق شـهري شـدند ولـي چـون شـهرها         خوب سراب زندگيبه دنبال فرصتي براي كار و 
آمادگي جذب ميليون ها ميهمان و مهاجر را نداشت، در نتيجه اين منـاطق در كشـورهاي در حـال    

 …مشاغل كـاذب، ناهنجاريهـاي اجتمـاعي، شـكاف طبقـاتي و      توسعه به آشفته بازار اجتماعي از 
در ايران برخورداري از امكانات و فرصت  نشينيدليل گرايش افراطي به شهر. تبديل گرديده است

ميليون نفر از سـكنه شـهري كشـور     10در حال حاضر بيش از .هاي بيشتر و بهتر براي زندگي است
بجـاي چشـم   . بسـر مـي برنـد     "پائين شـهر هـا   "ها وكه اغلب مهاجران روستائي هستند، درحاشيه 

  .پوشي بايد آنرا به رسميت شناخت و مديريت كرد
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  :منابع
چهره نمايي بافت هاي اسكان غير رسمي و عوامل موثر بر شكل گيـري  «، )1382(افتخاري راد، زهرا  •
دانشگاه علوم بهزيستي  انتشارات: جلد اول، تهرانمجموعه مقاالت حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي، ، »آن

 .80-59و توانبخشي، صص

 .تهران، انتشارات كلمه، »جامعه شناسي توسعه«، )1374(ازكيا، مصطفي  •

 -مجله اطالعات سياسي، »مسكن نابهنجار: شهرنشيني شتابان و ناهمگون«، )1368و1367(پيران، پرويز  •
  .24الي  12، شماره هاي اقتصادي

 -مجلــه اطالعــات سياســي، »ديــدگاههاي نظــري: نشــيني در ايــران آلونــك«، )1373(پيــران، پرويــز   •
 .87-88، شماره اقتصادي

 .، 91-96، شماره هاي اقتصادي   -مجله اطالعات سياسي، »آلونك نشيني در ايران«، )1374(پيران، پرويز  •

ه نامـ ، »تحليل جامعه شناختي از مسكن شـهري در ايـران، اسـكان غيـر رسـمي     «، )1380(پيران، پرويز   •
 .6، شماره انجمن جامعه شناسي ايران

ماهنامــه ، »اجتماعــات آلــونكي، پديــده اي فراتــر از حاشــيه و حاشــيه نشــيني«، )1380(پيــران، پرويــز   •
 .34-39، 32، شماره شهرداريها

پايان نامـه كارشناسـي ارشـد،به راهنمـائي      "اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي") 1388(پوران،رقيه •
 دانشگاه بوعلي سينا همدان بادي،آه دكتر ابوالفضل شا

 مصطفي سرمديمترجم  ،»مهاجرت هاي داخلي در شهرهاي در حال توسعه«، )1367( تودارو، مايكل •
 .انتشارات دفتر بين المللي كارتهران،  ، پروين رئيسي فرد و

 .مركز چاپ و نشر دانشگاه پيام نورتهران، ، »جامعه شناسي شهري«، )1374(توسلي، غالمعباس  •

نشـريه دانشـكده ادبيـات و علـوم      ،»مهاجرت، شهرها و سازگاري مهـاجران «، )1381(فيروز ، جمالي  •
 61-81،  (182) 45شماره دانشگاه تبريز،انساني 

در مجموعه مقـاالت حاشـيه    ،»پديده حاشيه نشيني شهري قبل از انقالب«، )1382(حاج يوسفي، علي  •
-177انتشارات دانشگاه علوم بهزيسـتي و توانبخشـي، صـص     :، جلد اول، تهراننشيني و اسكان غير رسمي

206. 

وري كشـاورزي بـر مهـاجرت    ه ،بررسي تاثير افزايش بهر) 1385(محمود،و ديگران .دانشور كاخكي  •
 4شمار مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي.روستائيان ايران

 .شگاه شيرازدانشيراز، انتشارات ، »حاشيه نشيني« ،)1369(زاهد زاهداني، سيدسعيد  •

 .ـ چاپ پژمان مجموعه مقاالتـ  »جمعيت و توسعه«، )1371( حبيب اهللا ،زنجاني •

 .انتشارات سمت: ، تهران»مهاجرت«، )1380(زنجاني، حبيب اهللا  •

اسـتانداري  ، »دسـته بنـدي معضـالت اجتمـاعي در اسـتان همـدان      « ،)1372(محمداسـماعيل ، سماواتي •
 .، شوراي اجتماعي همدانهمدان
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 .»دانشگاه تبريز ،نشيان شهري حاشيه«حسين، شكوهي،  •

فصــلنامه رفــاه ، »ســكونت گاههــاي خــودرو، گــذار از آســيب بــه راه حــل«، )1381(شــيخي، محمــد  •
 193-222.، صص6، سال دوم، شماره اجتماعي

مجلـه روسـتا و   ، »شـهري  -تحليلي بر عوامل مؤثر در مهاجرتهـاي روسـتا  «، )1379(طاهرخاني، مهدي  •
 1-24، 4و 3رم، شماره ، سال چهاتوسعه

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانشـكده علـوم       »توسـعه نـابرابر و مهـاجرت   «، )1378(كالته، محمد   •
 .اجتماعي، دانشگاه تهران

: ، ترجمـه عبـدالعلي لهسـائي زاده، شـيراز    »ريـزي مهاجرتهـاي داخلـي    برنامـه «، )1373(فيندلي، سـلي   •
 .انتشارات نويد

بررسي علل مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران با فراتحليل پايان نامه ) 1385(قاسمي اردهايي علي  •
 .80-51):1(9 ;بهار روستا و توسعه) 1359-1383مقطع زماني(هاي تحصيلي 

تحليل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه يافتگي اسـتان هـاي    )1385(كيومرث حبيبي، قرخلو مهدي  •
  83-59 )):81پياپي (  ;1385تابستان  تحقيقات جغرافيايي ،يزيكشور با استفاده از تكنيك هاي برنامه ر
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در حال حاضر، آینده به وسیله گروه کوچکی از مردم دنیا مصادره شده و شهروندان به «: دکتر رابرت یونگ فقید هشدار می داد
  »  نیکالسآلبری، «                                     »                        .سوی آینده ای می روند که توسط این نخبگان شکل گرفته است

  

  مهاجر سرمایه سرگردان شهروند بدون مرز
  1غالمحسین بیابانی 

   2سیدوحید عقیلیدکتر                                         
  

  : چکیده
های کنونی  تواند به تغییر رویه با وجود این، تفکر درباره آینده می. تواند تغییرات آینده را پیش بینی کند کس نمی  هیچ

به همین منظور امروز سازمان ها برای جذب مغزهایی که دانش و ایده نو . ای آن آماده کنیمکمک کند تا خود را بر
کشورها برای پیشرفت .  به سازمان ها منتقل خواهد شدرقابت هستند زیرا  این دانش و ایده نهایتاً ارائه می کنند با هم در

بلکه مرزهای خود را به روی دانشمندان مهاجر دیگر در دنیای امروز فقط به اندوخته اندیشمندان خود بسنده نمی کنند 
زیرا آنها سرمایه ای  هستند که نیاز به مرز ندارند، آنها ممکن است در حال زندگی کنند ولی در . دنیاکشورها می گش

کامالً مهاجران متخصص تولید علم و تحرک علمی با ، تردید در عصر کنونی  بی.آینده گام بر می دارند
 می طلبد، داشتن سرمایه انسانی توانمند و متخصص راو اساساً ورود به دنیای جدید مرتبط است 

تولیدات علمی مقدمه ؛ لذا ماند زمان و مد، منتظر کسی نمی شود دنیا مانند چرا که امروزه ادعا می
 در این مقاله .باشد آوری و آن هم مقدمه تولید ثروت و اشتغال برمبنای دانایی می تولیدات فن

می توانند   متخصصان در هر نقطه از عالمارندگان به نقش مهاجر در دنیای کنونی اشاره خواهند داشت زیرا نگ
مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته، با ورود به شبکه ها به استخدام شرکت های بین المللی در 

ختلف قرار آمده و در تولید علم جهانی شریک شوند و تخصص خود را در اختیار پروژه های م
  .دهند

  :واژگان کلیدی 

  . مهاجر،  سرمایه انسانی، پیشرفت، جذب سرمایه، تولید علم

 

  

                                                 
امیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظ  1-  

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات -2   
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  : مقدمه

امروزه دانش شباهت زیادی به محصوالت تکنولوژیکی که ما به آنها متکی هستیم، پیدا کرده 
دقیق و یا لذا اظهار نظر قطعی و . در دنیای در حال تغییر، پیش بینی بلند مدت دشوار است. است

اما با عنایت به  .برآورد روندهای آتی در عرصه های مختلف تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد
 کشورهای پیشرفته با کاهش جمعیت روبرو خواهند 2050پیش بینی های قابل اعتمادحوالی سال 

تا جمعیت شهرهای بزرگ و تعداد شهرها . جمعیت شهری به دو برابر افزایش خواهد یافت. شد
یا  30 اما از سویی دیگر ذخیره های نفتی پاسخگوی نیاز ) 2003آتالی، .( افزایش می یابد2040سال 

 سال آینده بیشتر نخواهد بود و کارخانجات وابسته به آن یا به تعطیلی می گرایند یا بایستی به 40
بر همین . د شداجبار تغییر روش دهند در غیر این صورت جوامع با موجی از بیکاری مواجه خواهن

اساس سازمان ها و جوامعی که نگاه آینده نگری دارند برای پیشرفت خود گام هایی برداشته اند که 
یکی از این گامها گشودن مرزهای خود به روی نخبگان و متخصصین و همچنین پذیرش تدریجی 

علمی و پیشرفتهای  آنچه امروز باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است،. آنان می باشد
بنابراین، جوامعی که از نظر . توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است

علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگام بوده اند، عالوه بر اینکه توانسته اند مهاجران نخبه بیشتری را 
رک بیابانی و ( .د جذب نمایند، بلکه توانستند حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهن

اهمیت نیروی انسانی ممتاز به عنوان یکی از سرمایه های تاثیر گذار بر کارکرد ) 1387 هادیانفر،
       زیرا نیروی انسانی ممتاز با قرار گیری در خالء های انسانی جامعه ،جامعه غیر قابل انکار است

.  خود می طلبد ایفا کندمی تواند نقش های متفاوتی را که یک جامعه از نیروی انسانی
کشورهای تکنولوژی محور به علت اینکه با کمبود نیروی ماهر مواجه هستند ) 1384مشایخی،(

کشورهایی می توانند به بهترین موفقیت . مجبور به پذیرش نیرو ها از طریق جذب مهاجر می باشند
رج کشور برخوردار دست یابند که از قابلیت جذب استعدادهای فناوری اطالعات در داخل و خا

در امریکا به ویژه در دهه اخیر سیاست جذب نخبگان پیگیری شده است و تاکنون توانسته . باشند
  را درصد دانشمندان برجسته این کشور در زمینه بیوتکنولوژی30پنج برنده جایزه نوبل در کانادا و 

فق و کارآمد امروزی موفقیت در سازمان های مو )242-243: 1383ذاکر صالحی ،. (جذب نماید
که در بازارهای جهانی و با معیارهای فعالیت بدون مرز کار می کنند مرهون کسانی هستند که 

مدیران سازمانهای نوین همچنان که در کنار . مسلح به دانش تخصصی و منحصر به فرد هستند
ش رو را کشف تمامی کارکنان خود پیش می روند، با آنان می آفرینند، خلق می کنند و مقصد پی
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 بلکه باید شرایطی فراهم ،دیگر مسئول و فرمانده واحدی نمی تواند وجود داشته باشد. می کنند
. شود تا تمامی سرمایه های ارزشمند انسانی رفتارهای خود جوش و سازنده از خود بروز نمایند

  ) 1385قدمی،(

  : بیان مسئله

ما تقریبا آخرین کسانی «:  گفت1989میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق در سال 
هر چند  هزار سال پیش فردوسی بزرگ ».هستیم که درک کردیم با ارزش ترین دارایی دانایی است

پیتر دراکر در اواخر قرن بیستم  » .توانا بود هرکه دانا بود«: دانایی را محور قرار داده بود و فرمود
دائما در حال تغییر، دانایی، یگانه دارایی، بهترین در آینده بسیار نزدیک و درجهان «: پیش بینی کرد

با افزایش حجم و تبادل سریع اطالعات در » .مزیت رقابتی و تنها منبع راهبرد سازمان خواهد بود
دنیای کنونی و نیروی کار متخصص که در تمام نقاط جهان پراکنده هستند، دانش و تجربه به 

در این .با افزایش رقابت مورد تهدید قرار می گیردسرعت منتقل می شود و مزیت های شرکت ها 
اوضاع و احوال تنها مزیت رقابتی نسبتا پایدار برای شرکت ها و سازمان ها، ترکیب نیروی انسانی 

از این طریق است که شرکت ها و سازمان . خالق و مستعد در کنار نوآوری در فناوری و بازار است
مشخصه های بارز در دنیای ) 1387گلپایگانی،( آفرینی کنندها می توانند در اقتصاد جدید، ارزش

  : اقتصادی جدید را می توان در حول محور زیر برشمرد

است، یعنی ارزش آفرینی کسب و کار یا خلق » دانایی«منبع اصلی در اقتصاد جدید  .1
 . استوار است1ثروت، بر پایه سرمایه فکری

عات و دانش است و از طریق ارائه خدمات بیشتر فعالیت ها در این اقتصاد مبتنی بر اطال .2
 . به جای فعالیت های ساخت و تولید که از نوع فیزیکی هستند، انجام می شود

در اقتصاد جدید ،توسعه غالبا دارای ماهیت تحولی و با رشد و تکامل سریع و بنیادین  .3
 . همراه است

                                                 
1.Intellectual Capital 
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 در حال تبدیل ساختار سازمان ها و شرکت ها از حالت سلسله مراتبی و سنتی خود .4
 . شدن به ساختار شبکه ای است

هسته اصلی تمامی مشخصه های ذکر شده، سرمایه اطالعاتی و انسانی است که در سازمان های 
و انسانی ، منبع  در بسیاری از سازمان ها سرمایه های اطالعاتی .جدید ارزش آفرینی می کنند

قابتی در اقتصاد جهانی ، موفقیت سازمان با گسترش فضای ر. نوآوری و موجد مزیت رقابتی هستند
ها به نحو چشمگیری وابسته به توانایی استفاده منابع آنها از فناوری اطالعات در فرآیندهای اصلی 

پیشرفت آگاهانه اقتصادی، ). 1387گلپایگانی،(سازمان ها در جهت خلق ارزش و سود دهی است
اگر جوامع کنونی را به دو دسته . ات داردتالش ارزشمندی است که نیاز شدید به دانش و اطالع

توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم نماییم ، مشخصا به دو گروه ثروتمندان اطالعاتی و فقرای 
  . اطالعاتی برخورد می کنیم

گروه اول، جوامعی هستند که به ابزار پیشرفته و توسعه مسلح اند، و به عنوان محصول عصر 
 پیشتاز میدان تلقی می گردند و سایر جوامع دنباله رو آنها خواهند اطالعات تبدیل شده اند و

اما کشورهای در حال توسعه در صورتی که عالقمند به کاهش فاصله عمیق ) 1385پرنیان،.(بود
خود با جوامع پیشرفته باشند، باید از راه کسب دانش و اطالعات در جهت توسعه بکوشند و 

را، ناشی از استفاده نادرست از ابزارهای دیروزی، برای حل مشکالت و گلوگاه های موجود خود 
  )1385پرنیان،. (مشکالت امروزی بدانند

  : جهانی شدن فناوری و مهاجرت
منظور از جهانی شدن عبارت است از ؛ به حرکت درآمدن آزاد سرمایه، یعنی سرمایه بدون اینکه 

گرداگرد کره زمین به حرکت در عوارض مرزی و گمرگی جلوی آن را بگیرد به صورت آزاد در 
مهمتر از همه به حرکت در آمدن اطالعات و تکنولوژی اطالعاتی است که در حال دگرگون . آید

 سرمایه و تکنولوژی اطالعاتی  عالوه بر جریان آزاد کاال،. کردن ساختار سیاسی جهان می باشد
اما در دنیای ) 1380 زاده ،مجتهد. ( چهارمی که جلوی آن گرفته شد حرکت نیروی کار استعامل 

امروز حرکت نیروی کار از مباحث مهم اقتصادی محسوب می شود و نمی توان جلوی حرکت آن 
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. در آینده نزدیک افراد به طور همزمان در چند شرکت و موسسه به فعالیت می پردازند را گرفت،
 حرکت ساده و جهانی شدن نوعی. نسل امروز به شدت تحت تاثیر پیامدهای جهانی شدن است

در این شرایط جوامع بیش از  بدون مانع است، زیرا سرمایه و کار به سمت نخبگان پیش می رود و
پیش به متخصصان، فرهیختگان و نخبگان احتیاج پیدا می کنند و متخصصان در هر نقطه از عالم می 

م شرکت های بین توانند مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته، با ورود به شبکه ها به استخدا
المللی در آمده و در تولید علم جهانی شریک شوند و تخصص خود را در اختیار پروژه های 

به عنوان نمونه عمل جراحی گروهی از طریق راه دور، برگزاری سخنرانی ویدئو . مختلف قرار دهند
» ون مرزشهروند بد«از آثار این پدیده کم رنگ شدن احساس ملی و شکل گیری ... کنفرانسی و

دهد که کاالها و  می جهانی شدن، زمانی رخاما از سوی دیگر ) 1383ذاکر صالحی،( .است
چنین حرکتی توسط . های ملی حرکت کنند خدمات، سرمایه، اطالعات و افراد در فراسوی مرز

های اخیر از طریق کاهش چشمگیر  مثالً، تجارت جهانی در سال. شود می فناوری، تشدید و تسریع
اولریش و (. میزان قابل توجهی توانمند شده است های حمل و نقل، کرایه و ارتباطات، به هزینه

  )1385بروک، 
  

  اثر جهانی شدن) الف
  :های کار در سراسر دنیا به دو روش در حال جهانی شدن هستند نیرو

  .از طریق مهاجرت مردم، کشورها در حال جهانی شدن هستند -1
       کنند، ترکیب جمعیت کشورها جهانی تر می  ملی مهاجرتهر چه مردم در فراسوی مرزهای

حرکت فرامرزی نیروی کار از جنوب تا شمال، از فقیر تا غنی و از کم ثبات تا با ثبات را . می شود
 درصد از جمعیت جهان، در کشورهایی 3میلیون نفر یا  175های اخیر  در سال. برمی گیرد در

 نفر مردم 10یک نفر از . وری بود که در آن به دنیا آمده بودندزندگی کرده اند که متفاوت از کش
 نفر مردم کشورهای در حال توسعه مهاجر هستند؛ و این 70کشورهای توسعه یافته و یک نفر از 

  )1385اولریش و بروک،  (.حال فزونی است درصدها در
  .شوند ها جهانی تر می از طریق مهاجرت کار، شرکت. 2
  



  

  

  
  

 
  73/74فصلنامه جمعیت شماره                                                                                                                                            110

  
نیروی کار، نه از طریق مهاجرت مردم بلکه از طریق مهاجرت کار از کشوری به سلطۀ جهانی شدن 

کشور دیگر است؛ خواه از سازماندهی کار در مقیاسی جهانی و خواه از برون سپاری کار به 
دهد  می ها اجازه در مقیاسی جهانی به شرکت» در خانه کار«سازماندهی . های غیر داخلی موقعیت

 7 ساعت شبانه روز و 24های کاری  رآیی خود را افزایش داده و فرآیندکه سرعت، کیفیت و کا
آنجا به  شود، به اروپا و از می کاری که در ایاالت متحده شروع. نمایند روز هفته را عملی

ها بطور فزاینده کار را  همچنین شرکت. گردد می رود و سپس به ترتیب و بطور مستمر بر می آسیا
دهند، خواه تمام و کمال در مالکیت شعب خارجی و خواه  می  کشور سوقبه پیمانکاران خارج از

های غالب در کسب و کار  این یکی از روند. کنندگان خارج از کشور در مالکیت گستردۀ تأمین
با این حال جالب است به خاطر داشته باشیم که حداقل . در دهۀ اول قرن بیست و یکم شده است

  : کشور، پس از جنگ جهانی دوم وجود داشته استچهار موج نیروی کار خارج از
 مشاغل کم مهارت نظیر تولید اسباب بازی، لوازم الکترونیک 1هجرت: 1975-1960 •

 .ارزان و کاالهای چرمی

هجرت کارهای خدماتی ساده، همچون نوشتن نرم افزار و امور پردازش : 1990-1976 •
 .های اعتباری کارت

هر نقطه ای از کرۀ زمین که افراد در آنجا از نظر حرکت کار دانشی به : 1991 -2000 •
 .فکری و هوشی توانمند بوده و مزیت قیمت تمام شده وجود دارد

 انجام شود، به هر کشوری که "دیجیتال"حرکت هر کاری که بتواند :  تا امروز2001 •
 .دارای مهارت، دانش و ارتباط اینترنتی است

 را در ارتباط با این روندها در گذشته سازگار کرده کشورهای صنعتی، بازارهای نیروی کار خود
این سازگاری، فارغ از ناراحتی و پریشانی فراوان برای آن دسته از کسانی که مجبور به تغییر . اند

مسیر شغلی یا جابجایی شغل خود شدند، نبوده است اما با گذر زمان، ملل صنعتی شده، از نظر 
هایی که در برابر چنین انعطاف پذیری  ملت. برخوردار شدنداقتصادی از وضعیت به مراتب بهتری 

  )پیشین (.اند در نیروی کار مقاومت کردند، کامیاب نشده
                                                 
1  - exodus 
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 گردش افراد) ب

جنگ برای جذب و بکارگیری استعدادها ممکن است پر هیاهو یا آرام رخ دهد، اما همواره وجود 
شد گرفته تا ردۀ کارکنان مشکل است کردن هر جایگاهی در سازمان، از سطح مدیریت ار پر. دارد

دارای استعدادهای «های  ها تبدیل شده است، بدیهی است که سازمان و به میدان نزاع میان سازمان
زیرا استعداد، از گردش افراد . کنند عمل» های دارای استعدادهای ضعیف سازمان«موفق تر از » برتر

های خود را توسعه  شوند، مهارت  میچگونه آنها وارد سازمان: شود در سازمان حاصل می
مدیریت استعدادها فقط شامل جذب و . کنند دهند و به سمت باال یا بیرون سازمان حرکت می می

حفظ بهترین افراد نیست، بلکه شناسایی و حذف افراد غیرضروری و کامالً نامناسب را نیز دربر 
  . گیرد می
  : چرخش و حرکت نخبگان ) پ

زیرا با فشرده شدن زمان و مکان، سرمایه های . ت خصیصه جوامع انسانی استامروز حرکدنیای در 
انسانی با پشت سر گذاشتن مرزهای سیاسی و جغرافیایی به استخدام همزمان چند شرکت بین المللی 

 شهروندی جهانی به مثابه به حرکت در آمدن .در آمده و شهروندی جهانی را توسعه می بخشند
مرزهای ملی در حال فرسایش است؛ چنانکه اکنون میلیونها . سرمایه ، اطالعات و نیروی کار است

. هستند ودر بیش از یک کشور زندگی می کنند » 1شهروندی چندگانه«نفر دارای تابعیت مضاعف 
ه کنترل اقتصاد ، نظام رفاهی و فرهنگ ملی ندولت ها، کم کم در می یابند که قدرت آنها در زمی

بازارهای جهانی ، شرکت های چند ملیتی، نهاد های منطقه ای و فراملی و یک . در حال افول است
این عقیده که شهروند . فرهنگ بین المللی جدید و فراگیر ، همگی جایی را برای خود باز می کنند

ند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باید بخش اعظم زندگی خود را دریک کشور صرف ک
  )22-23: 1382کاستلز و دیوید سون ،.(باشد ، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد 

  وارثان ناپیدا) ت
بسیاری از موانع سابق حرکت و انتقال آزاد کاال ، سرمایه و نیروهای کار بین کشورهای اروپایی بر 

این تحول موجب افزایش . اروپا برداشته شودطرف شده است تا گامی در جهت یکپارچگی 
  شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا . چشمگیر مهاجرت منطقه ای بین کشورهای اروپایی شده است

                                                 
8. Multiple Citizenship  
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حرفه ای هایی که باالترین . اکنون حق کارکردن در هر یک از کشورهای این اتحادیه را دارند

و مهاجران اقتصادی پیوسته اند که بزرگ مدارک تحصیلی و مهاجرت ها را دارند به پناهندگان 
  ) 399-400: 1386گیدنز،. (ترین گروه مهاجران اروپایی را تشکیل می دهند

 پدیده تازه ای نیست، اما به نظر می رسد که به منزله بخشی از فرآیند ادغام 1اگر چه مهاجرت
 بازتابی از پیوند الگوهای جهان گستر مهاجرت را می توان. جهانی ، در حال شتاب گرفتن است

) 376-387: پیشین. (های در حال تغییر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورها تلقی کرد
           موجب تنوع فرهنگی جوامع و پیدایش سلیقه های فرهنگی تازه که الگوهای مهاجرت جهانی

  ) 76: 1386پیشن، .(می شود، یکی از عواملی است که می تواند این وضعیت را تبیین کند
استیون کاسلز و مارک میلر در بررسی روندهای مهاجرت جهانی، چهار گرایش را شناسایی کرده 

  : اند که به ادعای آنها ، الگوهای مهاجرت را در سال های آتی تعریف خواهد کرد
  . شتاب گرفتن شمار مهاجرت در میان مرزها بیش از همیشه است. 1
پذیرای انواع و اقسام مهاجران هستند، بر خالف گذشته که شکل تنوع یافتن اکثر کشورها اکنون . 2

  . خاصی از مهاجرت ، مثل مهاجرت برای کار یا آوارگان، برجستگی بیشتری داشتند
جهانی شدن مهاجرت ماهیت جهانی بیشتری پیدا کرده است، و تعداد بیشتری از کشورها را، هم . 3

  . پذیر، شامل می شودبه عنوان مهاجر فرست و هم به عنوان مهاجر 
مونث شدن، بدین معنا که شمار رو به رشدی از مهاجران را زنان تشکیل می دهند و در روزگار . 4

افزایش شمار مهاجران زن رابطه نزدیکی . ما همچون گذشته دیگر فقط مردان مهاجرت نمی کنند
ان خانه، گسترش گردشگری با تغییرات بازار کار جهانی دارد، از جمله با تقاضای فزاینده خدمتکار

  ) 379: 1386پیشین، .(»عروس مکاتبه ای«زنان و پدیده » قاچاق«جنسی و 

  جذب، نگهداری سرمایه انسانی ) ت
درست مثل . در محیط متغیرجهانی و فناوری، تأمین و نگهداری کارکنان مستعد به کارزار رقابتی تبدیل شده است

ها در آینده نیز به طور تهاجمی  جوی بهترین ورزشکاران هستند، سازمانهای ورزشی که به طور تهاجمی در جست تیم

                                                 
1.Migration  
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های مورد نیاز مدیران چابک، جهانی و مهاجر بسیار  مهارت. برای یافتن مستعدترین افراد باهم رقابت خواهند کرد
ستند که در جذب، سازمان هایی موفق ه . تعداد بسیاری کمی از این افراد واجد صالحیت خواهند بود. شوند دشوار می

تأمین . کار جهانی، ماهر باشند و توسعه و نگهداری افراد دارای مهارت، دیدگاه و تجربه کافی برای هدایت کسب
رهبری در آینده به عوض اتکاء به یک شخص، به صورت تیمی . سرمایه انسانی به معنی به روزآوری تیم رهبری است

  .. و اشتراکی خواهد بود
  اوریهای فن نوآوری) ث

ها و تصاویر به  در محیطی که ایده. تر ساخته است تر وسرعت آن را  سریع فناوری، دنیای مان را کوچکتر، نزدیک
. کند های فرهنگی و زبانی غلبه می فناوری بر فاصله جغرافیایی و همچنین تفاوت. شود سرعت در سراسر دنیا منتشر می

های اروپایی  مدها و طرح. دهد زیون ایاالت متحده بازار جهانی را نمایش میتلویزیون بریتانیا بازار ایاالت متحده و تلوی
های منسجمی مثل ژاپنی و  در بازار ایاالت متحده دارای اعتبار هستند و همچنین فرهنگ رایج ایاالت متحده فرهنگ

  . فرانسوی را از صافی گذرانده است
ها در قرن آینده در گردش  ایده. طالعات را تغییر داده استاستفاده شخصی از فناوری همچنین جریان و استفاده از ا

گذاری مستمر  بازی فناوری نیازمند سرمایه. تواند به طور سریع کسب و به دیگران منتقل شود هستند و سرمایه فکری می
فناوری بر .  و نظایر آن است1 اینترنت، کامپوسرو، پرودیجی، امریکا آن الین، مایکروسافت–در خدمات جدید رقابتی

زمانی . گذارد های مشترک، تأثیر می شیوه و محل انجام کار از طریق کنفرانس از راه دور، تماس از راه دور و منابع داده
های جدید، کارکنان ممکن  با فناوری. که مرزهای یک شرکت جغرافیایی باشند، مجاورت یا نزدیکی حیاتی است

، یا در دفاتر مشتریان توزیع شوند و در عین حال ارتباط خودشان را با دفتر های دور کار کنند است در منزل یا در مکان
  ) 1388الریج، . (مرکزی حفظ کنند

  
   آینده سرمایه انسانی 

سازمان به عنوان منبع رقابتی شدن بر . های اخیر، توجه روز افزونی به اجزاء سازمانی رقابتی معطوف شده است در سال
های مشترک و  های محوری، کارکنان، فرهنگ سازمانی یا ارزش سازمان،  شایستگیهایی از قبیل  مبنای شاخص

هایی مانند جهانی شدن، زنجیره  به باور من این عوامل سازمانی، به دالیل چالش. دانش یا یادگیری تعریف شده است
          قابتی شدن قرار در مرکزیت جستجو برای ر،ارزش، رشد، تمرکز قابلیت، تغییر فناوری، سرمایه فکری و تحول

                                                 
1.  Internet, CompuServe, Prodigy, America Online, Microsoft  
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های رقابتی  ماهیت چالش. اند ها شده ها باعث ایجاد تمرکز جدید بر شیوه رقابتی شدن سازمان این چالش. گرفته اند

موضوعی که در .  دیگر منحصراً معادله اقتصادی که به نتیجه اقتصادی منجر شود، نیست،مطرح شده خلق ارزش
. ان بوده است، اکنون بخش دشوارتر و سخت تر اکثر مشاغل مدیریتی شده استگذشته جنبه نرم تر مدیریت و سازم

های سرمایه  ای زیرا حرفه. اهمیت سازمان به طور روزافزونی توسط مدیران اجرایی و دانشگاهیان پذیرفته شده است
یده گرفتن وضعیت موجود ناد. توانند و باید شرکا مدیران ارشد از طریق خلق ارزش و ارائه دستاوردها شوند انسانی می

های ضروری در  های رقابتی شبیه معماری است که سیستم و آینده منابع انسانی به قول دیو الریج در زمان ایجاد سازمان
  . گیرد یک خانه مدرن را نادیده می

   منابع انسانی جهانی   
ی باید پیامدهای سرمایه انسانی راهبرد  های سرمایه انسان ای اول اینکه، حرفه. سرمایه انسانی جهانی دو پیامد دارد

ژی کسب وکار جهانی بر نحوه شروع یک سازمان برای  استرات. کار جهانی را به طور واضح مشخص کنند و کسب
هایی در چین و  ها با مشاهده فرصت برای مثال بسیاری از شرکت. کار در یک کشور خاص، تمرکز دارد و انجام کسب
ها موفق شوند، آنها باید بسیاری از  برای اینکه این راهبرد. اند ای ورود به این بازارها تهیه کردههایی را بر هند، راهبرد

برای مثال چگونه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ، استخدام کنیم؟ . موضوعات منابع انسانی را مورد توجه قرار دهند
گذارند؟ چگونه  رهنگ سازمانی شرکت احترام میچگونه مطمئن شویم کارکنان شاغل در کشور مورد نظر به ف

های الزم را برای تقویت رفتارهای مناسب در میان کارکنان شاغل در کشور مورد نظر ایجاد کنیم؟ چگونه  مشوق
های ارتباطی را دردرون عملیات آن کشور تدوین کنیم؟ این سؤاالت و سایر سؤاالت منابع انسانی برای استراتژی  برنامه
های مختلف به این سؤاالت را  های منابع انسانی باید پیامدهای پاسخ ای ار موفق جهانی بسیار مهم هستند؛ حرفهک و کسب

این اقدام . های منابع انسانی باید نسبت به شرایط خاص آن کشور آگاه و حساس باشند ای دوم اینکه، حرفه. درک کنند
ها به محض ورودشان به یک کشور شروع   اینکه چگونه شرکتکند به های منابع انسانی را معطوف می ای توجه حرفه
توانند بر تعداد افراد قابل استخدام و همچنین شیوه برخورد با  برای مثال قوانین حاکم بر کوچک سازی می. به کار کنند

بران خدمات، های خاص یک کشور درباره استخدام ، ج مشی های منابع انسانی باید بر خط ای حرفه. آنها تأثیر بگذارند
  )1388الریج، . (مزایا ، یا آموزش ، مسلط شوند
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  : نتیجه گیری
تر شده  تر و دقیق  جدی21در آستانه هزاره سوم، نگاه به نیازهای کارشناسان و متخصصین برای قرن 

های مربوط به  است، به این دلیل که کمبودهای شدیدی برای تامین متخصصین وجود دارد، هزینه
دام مدیران ،کارشناسان و متخصصین از خارج کشور به شدت رو به افزایش است و یافتن و استخ

بسیاری از . ها نیز فقدان توجه به پرورش مدیران آینده وجود دارد در داخل برخی سازمان
بینی مسئوالن امر نسبت به خالء و کمبود مدیران، کارشناسان و متخصصین را با  صاحبنظران نزدیک

های اساسی مواجه کرد مقایسه  زده ما را با خطر آشفتگی  که دنیای رایانه2000سال ای  بحران رایانه
بینی کرد اما تدابیر و اقدامات  به قول کونر صنعت رایانه این بحران را یک دهه قبل پیش. کنند می

به همین لحاظ از اواخر .رفت ها از دست می افتاد و فرصت ها به تعویق می عملی تا آخرین فرصت
 بیستم آهنگ مهاجرت وارد دور جدیدی شده است که این آهنگ در آغاز قرن بیست و یکم قرن

» عصر مهاجرت «سده بیست و یکم را  رو به فزونی رفت و بر همین اساس برخی پژوهشگران،
در دنیایی که رقابت و وابستگی متقابل در آن به صورت روز افزون صورت می گیرد، . نامیده اند

مهاجرت پدیده ایستایی نیست، بلکه فرآیندی است که . ی متخصص هم بیشتر می شودنیاز به نیروها
به سرعت رو به جهانی شدن می رود و کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند از این سرمایه 

  .  سرگردان به خوبی استفاده کنند
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  :منابع
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تحقیقات و  مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم،) 1379(ذاکر صالحی، غالمرضا •
 فناوری 

وری دفاعی، رویداد شگفت انگیز آینده، ترجمه مرکز آینده پژوهی علوم و فنا) 1386(شوارتز، پیتر •
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مجموعه مقاالت سومین همایش  نظارت کارآمد و فراگیر در سازمانهای نوین،) 1385(محسن قدمی، •
 انتشارات سازمان بازرسی کل کشور )نظارت کارآمد(نظارت و بازرسی 
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  14شماره

   .، شماره اولاستفاده از سرمایه های مهاجر ، نشریه منابع انسانی) 1384(مشایخی، علینقی •
  



  
  بررسي مفهوم باروري از ديدگاه قرآن كريم

  
  1 رضا كياني 

  
  :چكيده

مورد توجه  باروري از مفاهيم مهم جمعيتي محسوب ميشود كه در نزد اديان و فرق گوناگون هميشه
با بررسي كتب آسماني و نظرات  .بوده است چرا كه اين مفهوم به بقا و دوام آن اديان بستگي دارد

مي يابيم رويكرد اديان نسبت به اين موضوع همواره بر افزايش تعداد بوده  مطرح شده در آنها در
در . تا آنجا كه در بسياري از كتب ديني در اين خصوص احكام و فراميني صادر شده است. است

قرآن كتاب آسماني مسلمانان نيز موضوع باروري مطرح شده و آيات بسياري در خصوص آن 
  . ه بررسي آن مي پردازيموجود دارد كه در اين پژوهش ب

در اين مطالعه ضمن پرهيز از پيش داوري و با مراجعه مستقيم و بدون واسطه به متن قرآن نگاه اين 
براي حصول به اهداف اين . كتاب آسماني به پديده ي باروري و زاد و ولد بررسي شده است

ين پژوهش حاكي از آن يافته هاي ا. استفاده شده است )كتابخانه اي(پژوهش از روش اسنادي 
است كه مفاهيم باروري و زاد و ولد در قرآن هر چند به صورت غير مدون و پراكنده انعكاس 

  .داشته است
  

  : واژگان كليدي
  باروري، جمعيت شناسي، اسالم، قرآن 

  
  

                                                 
 تخصصي جمعيت شناسي دانشجوي دكتريـ 1
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  :مقدمه

اهميت باروري براي جمعيت شناسان تا . باروري در جمعيت شناسي مفهوم مهمي قلمداد ميشود 
آنجاست كه آن را جز وقايع چهارگانه حياتي بر مي شمرند و از آنجا كه در افزايش يا كاهش 
    جمعيت به طور مستقيم تأثيرگذار است به عنوان مهمترين عامل حركت زماني جمعيت شناخته 

  .مي شود
موزه هاي از ديگر سوي به دليل آنكه جمعيت زياد ميتواند در رشد و بقاء انديشه ها موثر باشددر آ

  . ديني و كتب مذهبي موضوع باروري و افزايش زاد و ولد مورد توجه بوده است
و يا به شكل غير مستقيم به موضوع  در كتاب آسماني قرآن نيز آياتي وجود دارد كه به طور مستقيم

باروري و زاد و ولد اشاره دارد كه در اين پژوهش كوشش شده است نظر اين كتاب آسماني مورد 
  . ش قرار گيردكنكا
   

  : باروري و اهميت آن در قرآن
با مطالعه آثار مكتوب و كتب . اساسا اديان رويكردي مساعد نسبت به پديده ي باروري داشته اند

 پيروان به افزايش زاد و ولد، آسماني اديان اين نكته به خوبي روشن ميشود كه در همگي اين كتابها،
تا آنجا كه حتي در برخي موارد از آن به عنوان . شده اندباروري و كثرت نفوس ترغيب و تشويق 

  .مواهب و نعمات الهي ياد شده است
بنده اي كه عباداتش مورد قبول درگاه حق واقع ميشود صاحب نسل و فرزندان  به سخن ديگر،
اين موضوعي است كه  .در مقابل از ظالمان و گناهكاران نسلي باقي نخواهد ماند .بيشتري است

  :دان اشاره داردقرآن ب
خداوند آفريننده ي آسمانها و زمين است و از همنوعان شما، همسراني براي شما خلق فرموده و "

براي خداوند جفت و مثل و مانندي .نيز از چهارپايان جفت هايي آفريد تا نسل مخلوقات ادامه يابد
     ".ذات اقدسش يگانه و بي همتاست و اوست آن شنواي بينا. وجود ندارد

              
  سوره مباركه شورا11آيه                 

همانطور كه مالحظه ميشود قرآن زاد و ولد موجودات را لطف و مرحمت خدا و نشانه اي از قدرت 
به طور مثال . اين موضوعي است كه در آيات ديگر نيز بدان اشاره شده است . اليتناهي او ميخواند

  :در سوره نور ميخوانيم 
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آب  جاري را با اموال و فرزندان فراوان مدد فرمايد و براي شما باغ هاي پر ثمر و نهرهاي و شما"
سپس شما را ":و همچنين در سوره ي اسراء آمده است  سوره مباركه نوح 12آيه " .نصيب فرمايد

 از مي افزاييم و نفرات شما را بيش بر ثروت و مال و تعداد فرزندانتان وبر آنها غلبه خواهيم داد 
 "دشمنانتان مقرر خواهيم فرمود

  سوره مباركه اسراء 6آيه 
در آيات ذكر شده افزايش فرزند وباروري زياد همراه با مال و ثروت و ملك از نمونه هاي الطاف 
الهي برشمرده ميشود در مقابل انسان هاي گناهكار اگر چه داراي فرزند زياد هم باشند اما به دليل 

و زشتي ها، عاقبت مجازات شده، قوم شان اگر چه زياد باشد، جملگي تباه سرگرم شدن به باطل ها 
  : خواهند شد

حتي از شما نيرومندتر  آنها،كافران و منافقان كه پيش از شما در دنيا زيسته اند هم مثل شما بودند،"
باه شد، آنها به ياوه گويي سرگرم بودند و اعمال آنها در دنيا و آخرت ت...و داراي فرزندان بيشتر 

  سوره مباركه توبه69آيه                 ".دندشپس به واقع زيانكار 
در قرآن شكل گيري نطفه، باروري و زايمان انسان ها از نشانه هاي  :باروري و اراده ي خداوند

  .مي گردد پديده اي كه به خواست و اراده ي خداوند محقق . قدرت باريتعالي ذكر شده است
سپس نطفه بصورت خون بسته درآمد . ي كه در رحم مادر ريخته شده بوجود نيامدآيا او از نطفه ا"

    "فرمود و از زوج مذكر و مونث خلق. و آنگاه خداوند به او شكل و تناسب اندام بخشيد 
  سوره مباركه قيامت39- 37آيات 

  :اين موضوع در سوره مباركه طارق نيز ذكر شده است
آبي . از يك آب جهنده آفريده شده . از چه چيز آفريده شده است انسان بايد بنگرد و بينديشد كه"

   ". كه از پشت پدر و از بين استخوان هاي سينه مادر بيرون مي آيد
  سوره مباركه طارق 7- 5آيه 

. اشاره دارد  ـهمچون تمامي پديده هاـ آيات ذكر شده جملگي بر قدرت و تسلط او بر امر باروري 
  :رگز چنين نخواهد شدچرا كه اگر او نخواهد ه

را از خاك آفريد و سپس فرزندان او را از نطفه آفريد و براي شما انسان  ـ آدمـخداوند پدر شما "
و هيچ زني باردار نشود و نزايد مگر اين كه اين موضوع نزد خدا دانسته است و . ها جفت قرار داد 

و هيچكس عمر . ي بشر ادامه داردبر اساس مشيت ازلي نظم يافته و بطور مقدر اين روال در زندگ
طوالني نمي كند و هيچكس از عمرش كم نميشود مگر اين كه همه اين احوال در پي تقديرهاي 

  ".الهي با رمز خاص در لوح محفوظ ثبت شده است و همه اين امور بر خدا آسان است
  سوره مباركه فاطر11آيه 
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آفريدگار جهان ها ،آن ":آمده است ـغافر  ـاشاره به قدرت بي حد خداوند در سوره مباركه مومن 
حضرت آدم و سپس خلقت بعدي  ذات اقدسي است كه شما انسان ها را نخست از خاك آفريد،

شما را به صورت طفلي از رحم مادرهايتان خارج ميسازد و بعد جوان و . انسان با نطفه و علقه بود
  "...كامال نيرومند مي شويد

  سوره مباركه مومن67آيه 
خالق و پديد آورنده ي تمامي انسانها .ابراين آنچه سبب ايجاد زاد و ولد ميشود قدرت خداست بن

آيا شما . آيا نطفه اي را كه در رحم همسر خود مي ريزيد، مالحظه كرده ايد".اوست نه ساير انسانها
  "خالق نطفه و جنين و بچه هستيد يا ما ؟

  سوره مباركه واقعه59- 58آيات 
كه قدرت و اراده ي خدا در امر باروري ذكر شده، مربوط به تولد حضرت يحيي نمونه ي ديگري 

  :در سوره انبيا ء در اين خصوص چنين مي خوانيم .است
پروردگار را خواند و عرض كرد اي آفريده  ـاي پيامبر، از زكريا ياد كن، آنگاه كه آفريده گار "

پس ما . ر چه تو وارث ابدي بندگان هستيمرا بدون فرزند و وارث نگذار اگ! پروردگار من ـگار 
او عنايت فرموديم وهمسرش را از بيماري نازايي  به را ويحيي دعاي او را مورد اجابت قرار داديم

  ".بهبودي بخشيديم

  سوره مباركه انبياء90- 89آيات                  
خداوند تحقق  تولد عيسي مسيح نيز از جمله مواردي است كه بر اساس آيات قرآن به خواست

  :پذيرفته است
 زني كه پاكدامني خود را حفظ كرد و ما بوسيله حضرت جبرئيل. و اي پيامبر ياد آور باش از مريم"

 جهان براي مردم قدرت اعجاز الهي و پسرش را نمونه او دميديم و او  از جانب خود روحي در
  ه مباركه انبياءسور91آيه                                     " .داديم قرار

بانگاه به آيات ذكر شده در مي يابيم قرآن زاد و ولد را پاداشي از جانب خدا نسبت به بندگان مومن 
مريم و زكريا هر دو به دليل آنكه پاكدامني و پاك سرشتي را سرلوحه . و پرهيزكار معرفي مي كند

  .ز تولد فرزندي كار خود ساخته اند پاداش خواهند گرفت و آن پاداش چيزي نيست ج
درحالي كه هيچ مردي  پروردگارا، چگونه ممكن است مرا فرزندي باشد، -آفريدگار:مريم گفت"

و چون . خداوند بدين گونه هرچه را اراده فرمايد خلق مي كند :مرا لمس نكرده است؟ فرشته گفت
ه اراده فرموده، موجود بر اثر اين امر، آنچ و . شو موجود: اراده به بودن چيزي فرمايد به آن ميفرمايد

 ه مباركه آل عمرانرسو47آيه                                        ".مي شود
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از ديگر نكاتي كه ميتوان خواست وتاثير قدرت خداوند در قرآن را در  :باروري و سالخوردگي
و هر چند جواني . خصوص پديده ي باروري مشاهده كرد، زاد و ولد سالمندان و پيران است

اما بر اساس آيات قرآن كريم چنانچه اين امر به  ،تندرستي از عوامل مهم باروري قلمداد مي شود
باز به سراغ داستان زكريا و يحيي در . در سالخوردگي نيز ميتواند محقق گردد فرمان خدا باشد،

در  و همچنان كه":قرآن باز مي گرديم و از سوره مباركه آل عمران اين آيات را ذكر ميكنيم
اي زكريا خداوند تو را به داشتن فرزندي بشارت  :محراب به نماز ايستاده بود فرشتگان ندايش دادند

تصديق خواهد  همو كه در آينده وجودي را كه مخلوق كالم امر خداوند است پيروي و. ميدهد
: دزكريا عرض كر. ي وارسته از هوس هاي دنيوي و پيامبري از صالحان استگكرد و او خود بزر

همسرم  پيري من فرا رسيده و چگونه مرا فرزندي باشد در حاليكه پروردگارا، ـ آفريدگار
  ".ميفرمايد ايجاد فرمايد هر چيزي را كه اراده با وجود اين خداوند: گفتند نازاست؟ فرشتگان

  سوره مباركه آل عمران 40- 39آيات 
كساني كه توانايي توليد مثل ندارند به گفته ي قرآن قدرت و توان خدا تا آنجاست كه ميتواند به 

اين آيات به آن اشاره دارد كه تقوا ي زكريا و همسرش سبب شد آنها با وجود . فرزند عطا كند
  .پيري و نازايي به امر خدا صاحب فرزند شوند

  
  :باروري و ترجيح جنسي

امعه ي آن بايد توجه داشت زماني دين مبين اسالم در سرزمين عربستان ظهور كرد كه زن در ج
از اين رو آنان . روزگار عرب داراي ارزشي نبود و در مقام پايين تري نسبت به مرد قرار داشت

تا ننگ دختر داشتن را از خود  ،دختران نوزاد خود را پس از به دنيا آمدن زنده بگور ميكردند
من اشاره به اين در سوره تكوير ض. براي همين هم هست كه قرآن به تلخي از آن ياد ميكند. بزدايند

  :موضوع اين پرسش مطرح شده است
  سوره مباركه تكوير 9آيه      "به كدام گناه كشته شده است؟"

شايد به خاطر همين رسم و رسوم باشد كه در كتاب مقدس مسلمانان، آيات و فرامين بسياري در 
گور كردن خصوص ارزش و برابري زنان و مردان در جامعه آمده است و مسلمانان از زنده ب

  :در سوره نحل چنين ذكر شده است .دختران نهي شده اند
و هرگاه به يكي از آنها تولد فرزند دختر را خبر دهند چهره اش از شدت خشم سياه ميشود ولي از "

او، بواسطه ي خبر تولد فرزند دختر و احساس .ابراز غم دروني و خشم خويش خودداري ميكند
گيرد، از ديار خود متواري ميشود و در ترديد است كه آيا نوزاد خود ننگ از خانواده خود كناره مي
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را با تحمل خودداري نگه دارد يا زنده بگور كند؟ اين داوري نادرست است كه بين دختر و پسر 
  ".تبعيض قائل ميشوند

  سوره مباركه نحل59- 58آيات 
جهل و ناداني افراد معرفي  خداونددر قرآن زنده بگور كردن دختران تازه به دنيا آمده را نشانه

  :ميكند
آنها كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني كشتند و نيز آنچه را خداوند رزق آنها قرار داده "

زيان كار شدند، آنها به واقع گمراه شدند و اساسا  بود، با دروغ بستن به خالق، تحريم كردند مسلماً
       "آنها هدايت نيافته بودند

  سوره مباركه انعام 140آيه 
بر اساس آيات اين كتاب آسماني والديني كه پس از به دنيا آمدن فرزند دختر او را ميكشتند نه تنها 
مرتكب گناهي بزرگ شده اند بلكه رزق و روزي كه همراه با نوزاد تازه متولد شده از جانب خدا 

  . نابودي هشدار ميدهد عذاب و خدا در قرآن آنها را به. ارسال شده بود را رد كرده اند
از سوي ديگر آيات قرآن اشاره ميكند كه برخي از اين كشته شدن ها، جنبه ي قرباني براي بت 

  . هايِ عربِ جاهلي قرار ميگرفت
قتل فرزندانشان را درنظر بت پرست ها به عنوان تقديم ) روساي بتكده ها(همچنين شريكان آنها"

دادند تا آنان را گمراه و هالك كنند و دين شان را بر آنان آشفته و  قرباني براي بت ها موجه جلوه
  "پس اي پيامبر اين مردم جاهل و خرافي و دروغ هايشان را به خودشان واگذار... مبهم سازند

  سوره مباركه انعام 137آيه 
دليل . شود آمده توضيحي ارائه ادر اينجا الزم است در باره ي زنده بگور كردن نوزادان تازه به دني

بر اساس . اصلي زنده به گور كردن دختران ظاهراً ايجاد نوعي توازن در واحد خانواده ها بوده است
منابعِ تاريخي در عصر جاهليت اعراب، زنان در فعاليت هايِ اقتصادي مشاركت زيادي نداشتند به 

در عوض مردان نه تنها . عبارت امروزي تر زنان و دختران بيشتر مصرف كننده بودند تا توليد كننده
به عنوانِ عامل اقتصادي به شمار مي آمدند بلكه نيروي جنگي براي قبايل و طوائف خود نيز 

شركت نمي كردند و در صورت  ها به غير از مواردي نادر، زنان در جنگ. محسوب مي شدند
ان كالم آنكه زنان و ج. زنان قبيله عموماً سبب سرشكستگي ساير افراد قبيله بوده اند و تازها تاخت

و گرفتاري و ننگ قلمداد مي  دختران در جامعه آن روز عرب به عنوانِ عاملي جهت بروز مشكل
اينرو ترجيح مي دادند در زمان تولد دختران، آنها را نابود كرده تا خانواده و قبيله راحت تر  شد از

  . زندگي كنند
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ن مبني بر اينكه خداوند به همراه زايش نوزاد ، پيش از اين به اشارات قرآ :باروري و بركت زندگي
آنچه در اين آيات بيش از همه داراي اهميت . رزق و روزي او را مشخص ميسازد سخن گفته شد

آياتي . است آن است كه كشتن فرزند به دليل فقر و تنگدستي بسيار مورد نكوهش واقع شده است
  :در سوره ي انعام آمده است. ي پردازددر قرآن ذكر شده كه بطور مستقيم به اين موضوع م

  "فرزندانتان را از بيم فقر و تنگدستي نكشيد كه ما شما و آنها را رزق و روزي مي دهيم"
  سوره مباركه انعام151آيه 

  :اين موضوع در سوره ي اسراء چنين ذكر شده است
. هم به عهده ي ماستفرزندانتان را از بيم فقر و ناداري نكشيد ، رزق و روزي آنها و خود شما "

  ".زرگب كشتن آنها بواقع گناهي است
  سوره مباركه اسراء 31آيه 

چنانچه والدين، فرزندان خود را به دليل  بر اساس آيات مذكور كشتن فرزندان از گناهان است و
آيات كتاب قرآن اشاره دارد كه رزق و . ناتواني مالي از بين برند مرتكب گناهي بزرگ گرديده اند

  . را خدا مشخص ميكند و اوست كه بندگانش را بركت خواهد داد روزي
اين سخن هرگز به معناي آن نيست كه والدين نسبت به فرزندان خود صاحب حق و مسوليتي 

البته نه آنگونه كه خود با . بل بر آنها وظايفي نهاده شده كه بايد در انجام آن ها كوشا باشند نيستند،
  :سوره بقره آمده است 233آيه  در. مشكل خاصي روبرو شوند

مادران بايد تا دو سال تمام فرزندان خود را شير دهند و اين براي مادراني است كه بخواهند دوران "
تهيه خوراك و پوشاك مادر بطور متعارف و شايسته . شير خوارگي فرزندش راخودش كامل كند

ز حد توانايي خود نيست نه مادر هيچكس مكلف به تحمل بار مسوليت بيش ا... بر عهده پدر است 
و نه پدر هيچكدام نبايد به خاطر فرزند تحمل ضرر شوند و اگر آن ها با رضايت بخواهندكودك را 

   "..زودتر از شير بازگيرند گناهي بر آنها نيست 
  سوره مباركه بقره 233آيه 

  :باروري و كيفيت جمعيت 
رد، توجه به زاد و ولد انسانهاي شايسته و نكته مهم و اساسي كه در آيات كتاب قرآن وجود دا

به عبارت ديگر آنچه واجد اهميت شناخته ميشود، افزايش تعداد جمعيت نيكوكاران . مومن است
  . وصالحان است

بر اساس آيات اين  .در سوره ي اعراف به خلقت اولين انسان و اولين بارداري اشاره شده است
مسائلي چون جنسيت، قوي بودن يا شرايط جسماني و  سوره حضرت آدم و حوا از خدا درباره ي

  . خصوصيات ظاهري فرزندشان تقاضايي ندارند بلكه آنها خواهان فرزندي صالح و نيكوكار هستند 



  

  

  
  

 
  73/74شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                          124

اهللا آن ذات اقدسي است كه آدم را از وجودي واحد خلق فرمود و همسرش را نيز از خودش  "
پس چون آدم باحوا آميزش كرد، او باردار شد، . پديدار ساخت تا در جوار او احساس آرامش كند

پروردگار  ـباري سبك و چندي با آن بار سبك گذرانيد و چون سنگين بار شد هر دو به آفريدگار 
پروردگارا، اگر فرزندي صالح به ما عنايت فرمايي البته از  ـآفريدگار : خود استغاثه عرض كردند 
        ". شكر گزاران خواهيم شد

  مباركه اعراف سوره 189آيه 
آنجا كه بر اساس امر و نظر خداوند، زكريا . توجه به اين مساله در سوره آل عمران نيز آمده است

  :با وجود اين زكريا تقاضاي داشتن فرزندي صالح ميكند  .صاحب فرزند ميشود
يش مرا پروردگارا از جانب خو ـآفريدگار : زكريا با مشاهده عيني معجزه، اميدوارانه دعا كرد"

 " .مي فرمايي به يقين تو دعاي بندگانت را مي شنوي و اجابت . فرزندي صالح عنايت فرما

  سوره مباركه آل عمران 38آيه 
در اين نوشتار به طور اجمالي اشاراتي شد به نگاه و نظر قرآن كريم به پديده ي  :حاصل سخن

جه گرفت كه در آيات قرآن كريم به طور كلي ميتوان اينگونه نتي. باروري و مسائل پيرامون آن
  . باروري هديه اي از سوي خدا به بندگان و پيروان شايسته معرفي شده است

اهميت اين موضوع وقتي دو چندان ميشود كه بر اساس آيات قرآن به اذن و امر الهي، حتي افرادي 
عيسي كه  تولد حضرت يحيي و حضرت. كه شرايط زاد و ولد را ندارند صاحب فرزند خواهند شد

اما آنچه در اينجا جاي درنگ و . هر دو از پيامبران الهي هستند نمونه اي از اين گونه باروري هاست
بنابراين الزم است تا بيشتر از اين . است ـاز منظر ديني  ـتامل دارد توجه قرآن به كيفيت جمعيت 
  .منظر، نگاه قرآن را مورد مداقه قرار دهيم

ث فراواني از معصومين و بزرگان و مبلغان دين در خصوص فضيلت هر چند روايت ها و احادي
فرزند آوري و افزايش جمعيت جوامع مسلمان وجود دارد اما در خود قرآن در اين خصوص 

اين موضوع وقتي اهميت مضاعف مي يابد كه با نگاه به شرايط . مستقيما مطلبي ذكر نشده است
يين عنقشي بسيار ت مبين اسالم، در ميابيم نقش جمعيت،سياسي ظهور قرآن و پيدايش دين ـ اجتماعي 

. از ديگر سوي كتابهاي آسماني پيش از قرآن نظري سواي نظر قرآن ارائه داده اند. كننده بوده است
كتاب ديني آيين يهود، آيات بسياري در ) عهد عتيق (به طور مثال در آيات كتاب آسماني تورات 
بخش هايي از اين كتاب . و تكثير نسل به چشم ميخورد خصوص افزايش بي حد و حصر جمعيت

در . آسماني مملو از احكام وآموزه هايي است كه پيروان در خصوص زاد و ولد بايد انجام دهند
در سفر . فضيلت يا كيفيت جمعيت سخني نرفته است اين كتاب هرگز به روشنيِ قرآن از برتري،

و  فرزندان زياد توليد كنيد )نوح(و اما شما ":پيدايش گفتگوي خدا با حضرت نوح چنين است 
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خدا، نوح و پسرانش را بركت داد و ":يا در جاي ديگر آمده است  7:9 پبدايش،"زمين را پر سازيد 
در انجيل،كتاب آسماني 1:9پيدايش،".بارور و زياد شويد و زمين را پر سازيد :به ايشان فرمود

ش جمعيت نشده است اما به مسائل ديگري چون طول اگر چه اشاره اي مستقيم به افزاي مسيحيان،
در اينجا . عمر يا افزايش سن اشاره شده است كه در نهايت ميتواند در تعداد جمعيت اثر گذار باشد

اما ذكر اين  قصد آن نيست كه كتابهاي آسماني را درخصوص وضعيت زاد و ولد مقايسه كنيم،
از منظري . ن بر رشد جمعيت متناسب تاكيد داردنكته ضروري ميرسد كه نظرات مطرح شده در قرآ

ديگر اگر چه قرآن نيز مانند ساير كتب آسماني مساله تكثير نفوس را ارجمند ميداند اما بطور 
به سخن ديگر به افزايش جمعيتي صالح، . مستقيم و روشن بر وضعيت و كيفيت جمعيت اشاره دارد

  . ي حد و حصر جمعيتنيكوكار و با تقوا تاكيد شده است تا افزايش ب
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  مقايسه بين استاني اثرات بيكاري و شهرنشيني بر سرقت در ايران 
  

   1 سعيد گرشاسبي فخر                                                                                                     
 

  :چكيده
قت و بيكاري در استانهاي ايران اين مقاله با استفاده از تحليل اقتصادي جرم به بررسي ارتباط بين سر

داري  پردازد و نتايج آن حاكي از اين است كه بين بيكاري و سرقت دراستانهاي ايران رابطه معني مي
صورت كه با افزايش نرخ بيكاري، تعداد جرايم از نوع سرقت نيز افزايش داشته  به اين ،وجود دارد

توان به ارتباط مستقيم نرخ جرم  ته است مياز ديگر نتايجي كه اين مقاله به آن دست ياف. است
سرقت با نسبت شهرنشيني و نرخ مهاجرت خارجي و هچنين رابطه مستقيم آن با هزينه روزانه 

  .خانوارهاي شهري اشاره كرد
  

   :واژگان كليدي
 جرايم عليه اموال و مالكيت، سرقت، بيكاري، نسبت شهرنشيني، نرخ مهاجرت خارجي، هزينه

  .روزانه

                                                 
  )ره(بروجردي .. عضو هيئت علمي دانشگاه آيت ا -1
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  مه مقد

كشور ما در طي ساليان پس از انقالب، نرخهـاي  بيكـاري متفـاوتي را در اسـتانهاي مختلـف تجربـه       
، نرخ بيكاري در آذربايجـان  1385به عنوان نمونه در سال .) راببينيد 1و جدول 2نمودار. (كرده است

را نشان درصد  16درصد و در استانهايي همچون لرستان و كرمانشاه رقمي در حدود  5شرقي حدود 
سـاله،  بسـيار بـاالتر از نـرخ      24تـا   15مي دهد، همچنين به طور كلي نرخ بيكـاري در بـين جوانـان    

درصـد و دراسـتانهايي    10بيكاري كل اسـت بـه طوريكـه در آذربايجـان شـرقي، رقمـي در حـدود        
درصد  40درصد و در كهگيلويه و بوير احمد رقم  35همچون لرستان، كرمانشاه و ايالم ارقام باالي 

اين آمار نشان دهنده تفاوتهاي بسيار زيـاد در اسـتانهاي كشـور و توزيـع ناعادالنـه      . را نشان مي دهد
امكانات و فرصتها در اين استانها بويژه مناطق محروم است كه خود معلول علتهاي بسياري مي باشـد  

  . و نيازمند بررسي جداگانه است
و هجوم جمعيت روستاييان به ايـن منـاطق يكـي از     از طرف ديگر تمركز امكانات رفاهي در شهرها

طبـق اطالعـات بانـك مركـزي جمهـوري      . عوامل مهم گسترش بدون برنامه ي شـهرها بـوده اسـت   
 1387درصد در سال  1/70به  1348درصد در سال  8/38اسالمي ايران نسبت شهرنشيني در ايران از 

رت بي رويه از روستاها، اصلي ترين دليـل  نكته حائز اهميت اين است كه مهاج 1.افزايش يافته است
  . نرخ رشد جمعيت شهرنشين ايران محسوب مي شود

افزايش بي رويه جمعيت شهري كه به طـور عمـده ناشـي از مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها بـوده،         
روسـتاهايي كـه بـه دليـل مشـكل كمبـود       . معضلي ديگر را بنام پديده حاشيه نشيني دامـن زده اسـت  

كسب درآمد، ديگر توانايي حفظ جمعيت خود را ندارنـد در نتيجـه مـردم و سـكنه      فرصت شغلي و
اين افراد به صورت آلونك نشين و زاغه نشين در هر گوشـه  . آنها به سوي شهرها مهاجرت مي كنند

. مـي گذراننـد   و كناري سكني مي گزينند و برخي از ايشان نيز در پياده روها و زير پل هـا روزگـار  
، بر اساس آمار منتشره توسط دادگاه اروپا در موضوع امنيت شهرها، نرخ 2لل، اينترپول پليس بين الم

جرايم ملي به ازاء هر هزار نفر سكنه را با نرخ جرايم در شهرهاي بزرگ مقايسه مي كند و اين نتيجه 

                                                 
  http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/Display.aspx:  بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي  - 1

2. Interpol 
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به دست مي يابد كه معمـوالً نـرخ جـرايم شـهرهاي بـزرگ نزديـك بـه دو برابـر نـرخ جـرايم ملـي            
  ).1387،297ميرخليلي،(دهستن

سكونت در حواشي شهرها با كمترين امكانات رفاهي و اجتماعي، زمينه و موقعيت بـروز بزهكـاري   
ضرورت توجه به گسترش جرايم بخصوص در شهرها از آن جهت اهميـت دارد  . را فراهم مي نمايد

ليـل عـدم تطـابق    كه بخش عظيم جمعيت شهرها را مهاجران تشكيل مي دهند كه برخي از آنها بـه د 
   .اجتماعي با محيط جديد، مرتكب جرايم و انحرافات فراواني مي شوند

ويژگيهاي خاص خود را دارد به نحوي كـه گـاهي ايـن ويژگيهـا زمينـه سـاز بـروز         زندگي شهري،
. يكي از ايـن ويژگيهـا، بيكـاري و بحـران اشـتغال در شهرهاسـت       .انحرافات و جرايم بيشتر مي شود

چه از نوع مهاجرت روستاييان  -مع شهري تا حد زيادي تحت تاثير پديده مهاجرت بيكاري  در جوا
مي باشد، بنابراين از آنجاييكه بيكاري يكي از عواقب  -به شهرها و چه از نوع مهاجرت اتباع بيگانه 

افزايش نسبت شهرنشيني است لذا اگر بتوانيم نشان دهيم كه افزايش بيكاري باعـث افـزايش جـرم و    
اً سرقت در جامعه مي شود، در حقيقت مي توانيم بگوييم كه افزايش نسبت شهرنشيني  هم مخصوص

به طور غير مستقيم يعني از طريق افزايش بيكاري و هم به طور مستقيم يكي از داليل  افـزايش جـرم   
  . در جامعه محسوب مي شود

افـزايش پيـدا كـرده اسـت ،     با توجه به تئوري اقتصادي جرم كه استفاده از آن در طول دهه گذشته  
بـويژه    1بزرگترين هزينه اي كه بيكاري و شهرنشيني، دارند، افزايش جـرايم عليـه امـوال و مالكيـت    

  .مي باشند 2سرقت 
هستند كه موضوع آنها اموال يا مالكيت متعلق به ديگري اسـت   جرايم عليه اموال ومالكيت، جرايمي

-5كالهبـرداري،   -4تخريـب،   -3خيانـت در امانـت،    -2سـرقت،   -1: كه مهمترين آنها عبارتند از
درتعريـف سـرقت چنـين     قانون مجازات اسالمي 197قانونگذاردرماده. صدور چك پرداخت نشدني

با توجه بـه اينكـه   ) 28: 1380رحيمي نژاد،(، "ربودن مال ديگري به طور پنهاني  ": مقرر داشته است
ريف جامع و مانعي از سرقت نيست، لذا مـا تعريـف   اين تعريف، مخصوصاً با توجه به قيد پنهاني، تع

از نظر رويه قضايي و عرف حقوقـدانان، سـرقت عبـارت    . ايم عرفي آنرا در اين مقاله مالك قرارداده

                                                 
1. Property Crime 
2. Robbery 
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سرقت يكي از انواع جرايم عليه امـوال  ) 30: 1380رحيمي نژاد،.("ربودن مال متعلق به غير "است از
باشـد، همچنـين    و از جمله سرقت، مال متعلق بـه غيـر مـي   و مالكيت است و موضوع همه اين جرايم 

فقط اموال خاصي، موضوع سرقت نيستند، بلكه كليه اموال منقـول و غيرمنقـول كـه در نتيجـه عمـل      
مطالعـات متعـددي اثـرات افـزايش گسـترده در      . باشـند  انسان از وي جدا مي شوند، قابل سرقت مـي 

انقالب مورد بحث قرار داده اند اما هيچيك از آنهـا    بيكاري و شهرنشيني را در طول سه دهه پس از
اين مطالعـه اثـرات بيكـاري و شهرنشـيني بـر      . به طور مجزا، اثر آن بر روي جرم را بررسي نكرده اند
، مورد بررسـي  1385استان كشور در سال  28روي سرقت را  با استفاده از دادهاي مقطعي مربوط به 

اقتصادي جرم اولين تئوري اقتصادي قابل اجـرا و انطبـاق بـر روي     از آنجاييكه تئوري. قرار مي دهد
بـه علـت وجـود    . جرايم عليه اموال و مالكيت است، اين مطالعه بر روي اين تئوري تاكيـد مـي كنـد   

نوسانات قابل توجه بيكاري و شهرنشـيني در بـين اسـتانهاي مختلـف، شناسـايي اثـرات فـرض شـده         
  .قت ،به آساني قابل شناسايي مي باشندبيكاري و شهرنشيني بر روي جرم سر

  چهارچوب نظري) 1
)  Becker, G. S,1968 :526(1تئوري اقتصادي جرم ، بر اساس مدل ارايه شده بوسيله گـري بكـر  

جرم را به عنوان يك نوع فعاليت، مثل هر فعاليتي كه زمان مـي بـرد و منـافع اقتصـادي را بـه همـراه       
اساس اين تئـوري يـك شـخص ميـان فعاليتهـاي قـانوني و غيـر         بر .دارد، مورد بررسي قرار مي دهد

قانوني بوسـيله مقايسـه منـافع ايـن فعاليتهـا و در چـارچوب نظريـه اقتصـادي انتخـاب تحـت شـرايط            
مدل نظري بر روي جرايم عليه اموال و مالكيت قابل اجرا اسـت واز  اين . كند نااطميناني، انتخاب مي

تعريف دقيقتـري ذكـر نشـده باشـد،منظور      "جرم  "به دنبال كلمه اين پس در اين مقاله هر زمان كه 
  . جرايم عليه اموال و مالكيت است

اين مدل يك انتخاب فردي بين كارمشـروع و جـرم را بـه عنـوان منبـع درآمـد در طـول يـك دوره         
كار و جرم به عنوان دو فعاليت جايگزين كه نمي توانند با يكديگر تركيـب شـوند   . توضيح مي دهد

نظر گرفته شده اند، زيرا معموالً هنگامي كه يك شخص يك كار قانوني را به عنوان حرفه خـود   در
بر ميگزيند، با وجود اينكه ممكن است مرتكب تخلفاتي شود اما سرقت را به عنـوان يـك شـغل بـر     

 Wدر ايـن مـدل ،  .  نمي گزيند، به هر حال اين فرض جهت سادگي مدل در نظر گرفته شده اسـت 

                                                 
3.Becker, G. S 
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          منـافع ناشـي از جـرم را نشـان      bWمشخص كننـده دسـتمزد فـردي ناشـي از كـار مشـروع اسـت و        
مشخص كننده مقرري بيمه بيكاري يعني مبلغي كه هنگام بيكاري به شخص پرداخـت  Aمي دهد، 

ميبايستي به عنوان احتمال اينكـه فـرد در طـول     u. نشان دهنده نرخ بيكاري مي باشد uمي شود و 
به ترتيـب احتمـال دسـتگير     Sوpاگر شخص جرم را انتخاب كند ،. دوره بيكار شود تفسير شود 

فرض شده است كه همه افراد ريسـك خنثـي هسـتند و در    . شدن و هزينه مجازات را نشان مي دهند
. مالحظات اخالقي كه ممكن است ميل به ارتكاب جرم را تحت تاثير قرار دهد، يكسـان مـي باشـند   

فرد در صورتي ارتكاب جرم را انتخاب مي كند كـه منـافع انتظـاري ناشـي از جـرم، بـاالتر از منـافع        
  :تحقق پيدا كند  1د، يعني اگر رابطه انتظاري ناشي از كارمشروع و قانوني باش

 ( ) ( )WEWE b >   (1)      
داللت دارد  بر اينكه  اگر منافع انتظاري ناشي از جرم بيشتر از منافع كار قانوني  1بدين ترتيب رابطه 

         و درست باشد و شخص ارتكاب جـرم را انتخـاب كنـد، بـه ايـن مفهـوم  اسـت كـه ارتكـاب جـرم           
يك افـزايش در سـمت چـپ ايـن رابطـه يعنـي افـزايش منـافع         . واند جايگزين كار قانوني شودمي ت

در حاليكه يـك مقـدار بيشـتر در     ، انتظاري ناشي از جرم ، احتمال ارتكاب جرم را افزايش مي دهد
سمت راست يعني منافع انتظـاري ناشـي از كـار مشـروع و قـانوني، احتمـال انتخـاب كـار قـانوني را          

در اين مقاله فرض مي كنيم كه فـرد نمونـه، بـا فـرض ثابـت بـودن سـاير شـرايط،         . ي دهدافزايش م
قانونمداري ودرستكاري و زندگي شرافتمندانه را ترجيح مي دهد و بنابراين  در موردي كـه معادلـه   

( ) ( )WEWE b   .برقرار باشد كار مشروع و قانوني را انتخاب مي كند =
، در واقـع اميـد رياضـي منـافع ناشـي از ارتكـاب جـرم مـي باشـد و از          1ره سمت چپ نا معادله شما

ميانگين موزون منافع در دو حالت متصور كه شخص براي ارتكاب جرم دستگير شود يـا نشـود ، بـه    
گـر فـرد   ا. احتمـال دسـتگير نشـدن فـرد اسـت      p−1احتمال دستگير شـدن و  pدست مي آيد ، 

، بوسـيله هزينـه مجـازات     bWارتكاب جرم را انتخاب كند ولي دستگير شود ،منافع ناشي از جرم ،
،S بدين ترتيب منافع انتظاري ناشي از جرم را مي توان به صورت زير نوشت. ، تعديل مي شود:  

                         )2(               ( ) ( ) ( )SWpWpWE bbb −+−= 1  
منـافع انتظـاري   . منافع انتظاري ناشي از كار مشروع تحت تاثير نرخ بيكاري و بيمه بيكاري مـي باشـد  

ناشي از فعاليتهاي مشروع يا همان اميد رياضي منافع زندگي شرافتمندانه، از ميانگين موزون دستمزد 
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، نشـان دهنـده احتمـال دريافـت      uنرخ بيكاري ، فرد و بيمه بيكاري بدست مي آيد ، بر اين اساس
، نشان دهنده احتمال استخدام فرد و دريافت دستمزد u−1، بيمه بيكاري توسط فرد و نرخ اشتغال

   بدين ترتيب منافع انتظاري ناشي از كار مشـروع و قـانوني بـه صـورت زيـر بدسـت        .قانوني مي باشد
  :مي آيد 

)3  (( ) ( ) uAWuWE +−= 1  
اكنون مي توان رابطه اول را براي شخصي كه ارتكـاب جـرم را انتخـاب مـي كنـد بـه صـورت زيـر         

  : نوشت
)4 (( ) ( ) ( ) uAWuSWpWp bb +−>−+− 11  

نشان مي دهد چطور متغيرهاي مختلف ارتباط بين منافع انتظـاري ناشـي از ارتكـاب جـرم و      4رابطه 
فرض شده اسـت كـه ريسـك اسـتخدام نشـدن در      . را تحت تاثير قرار مي دهند  انتخاب كارمشروع

puطول دوره كمتر از ريسك دستگير شدن بخاطر ارتكاب جرم است يعني  ، به عالوه فرض   >
AW، بـاالتر از هزينـه بيكـار شـدن يعنـي       Sشده است كه متوسط هزينه مجازات ، بـا  . اسـت  −

وجود اين فرضيات  ارتكاب جرم خيلي پرخطر تر از انتخاب يك كار قانوني و زندگي شرافتمندانه 
بدين ترتيب براي جبران ريسـك بـاالتر مربـوط بـه فعاليتهـاي بزهكارانـه ، مـي بايسـتي منـافع          . است

بنابراين بـراي   .، باشد Wمنافع انتظاري ناشي از كارقانوني ،، بيشتر از  bWانتظاري ناشي از جرم ،
شرط مي كنـد كـه اگـر خطـر دسـتگير شـدن يـا         4فردي كه ارتكاب جرم را انتخاب مي كند رابطه 

در طـرف مقابـل   . هزينه مجازات افزايش پيدا كند، منافع انتظاري ناشي از جرم نيز افزايش مـي يابـد  
وت در منافعي كه باعث مي شود فرد،  متقاضـي ارتكـاب جـرم ، بجـاي كـار ، شـود يعنـي        هم ، تفا

WWb AWبا افزايش نرخ بيكاري ويا افزايش هزينه بيكار شدن ،  − در . ،كاهش مـي يابـد   −
bWمجموع سطوح باالتر  uو   شرايط را براي فرد مساعدتر مي كنند تا مرتكـب جـرم شـود ، در      
احتمال انتخاب كار قانوني و مشـروع را توسـط فـرد افـزايش       Wو p ،Aحاليكه سطوح باالتر 

  .مي دهد
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  پيشينه مطالعه) 3
دكي در مورد تاثيرات عوامل اقتصـادي و غيـر اقتصـادي بـر روي جـرم      در داخل كشور مطالعات ان

صـادقي  (وهمكـارانش   تـوان بـه تحقيقـي كـه توسـط صـادقي       كه در اين زمينه مـي انجام شده است 
هـاي پنـل    در اين تحقيق صادقي با اسـتفاده از داده . صورت گرفته اشاره كرد) 25: 1384وهمكاران،
به بررسـي علـل اقتصـادي وقـوع جـرايم قتـل وسـرقت         80تا  76استان در طي سالهاي  26مربوط به 

توان به رابطـه مسـتقيم ميـان نـابرابري درآمـد ونـرخ قتـل و         پرداخته است كه از نتايج اين تحقيق مي
همچنين براساس اين تحقيق، نرخ سرقت رابطـه معكـوس بـا نـرخ صـنعتي شـدن        .سرقت اشاره كرد

دراين مقاله حسيني . انجام شده است) 35: 1384ني نژاد،حسي(تحقيق ديگر توسط حسيني نژاد . دارد
نژاد با استفاده ازمدل داده هاي تلفيقي، علل اقتصادي وقوع انواع سرقت در ايـران را بررسـي كـرده    

از ديگـر نتـايج ايـن     .باشـد  است كه نتايج آن حاكي از رابطه مثبت بين نابرابري درآمد و سرقت مـي 
نسبت جمعيت جوان در جامعه و سرقت و همچنين به رابطـه منفـي   ميان  توان به رابطه مثبت مقاله مي

هيچكـدام از ايـن مقـاالت تاكيـد      با سرقت اشاره كرد كـه  ميان رشد اقتصادي و هزينه هاي انتظامي 
ــد     ــته انـ ــاري نداشـ ــرخ بيكـ ــرات نـ ــر روي اثـ ــژه اي بـ ــي   . ويـ ــط ميرخليلـ ــري توسـ ــه ديگـ                                        مقالـ

نوشته شده است ، در اين مقاله نگارنده بـه بررسـي توسـعه شـهرها و نسـبت      ) 1387،297ميرخليلي،(
ايـن مقالـه   . ثر ناشي از توسعه شهرها بر روي جرم و بزهكاري پرداختـه اسـت  وشهرنشيني و عوامل م

تاكيد مي كند كه مي بايست با بررسي موقعيـت هـا و شـرايطي كـه در شـهرها بـه نفـع بزهكـاران و         
ويژگيهاي خاص جوامـع  . بزهكاري ايجاد شده واز بين بردن آنها ، زمينه تحقق جرايم را كاهش داد

شهري از جمله تراكم جمعيت و كاهش نظارت، معضل حاشيه نشيني و موارد ديگـر از موضـوعاتي   
  . است كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد
كه در حوزه اقتصاد جرم و جنايت نگاشته شده انـد ،    اما در خارج از كشور تعداد زيادي از مقاالتي

بسياري از اين مقاالت از داده هاي . توجه خود را بروي ارتباط بين بيكاري و جرم متمركز كرده اند
، ) Raphael et al,2001: 283(و همكـاران   1براي مثال مي توان بـه رافائـل   .تلفيقي استفاده كرده اند

ــلدو ــتون  )et al ,1999:738 Doyle(وهمكــاران  2ي ــت و اس  Levitt & Steven( 3،  لوي

                                                 
1. Raphael  
2.Doyle 
3.Levitt & Steven  
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D,1996:319  ( و همكاران  1و گلد) Gould, E. D et al, 2002:45 (      اشاره كرد كـه همگـي
داده هاي تلفيقي را براي سالهاي گوناگون و در ايالتهاي مختلف آمريكا مورد برسي قرار داده اند و 

نظريه را تاييد كرده اند كه شرايط وخيم تر در بازارهـاي كـار ،    همه اين چهار مطالعه آمريكايي اين
  .با نرخهاي باالتر جرايم عليه اموال و مالكيت همراه است

مشابه اين كار را براي ايالتهاي  ) Entorf, H. & Spengler, H, 2000 :75(  3و اسپنگلر 2انتورف
نيز مطالعه )   Papps, K. & Winkelmann R, 1998( 5و وينكلمن 4آلمان انجام دادند و پاپس 

نتايج ارايه شده توسط اين  .اي را با استفاده از داده هاي بدست آمده از نواحي نيوزيلند انجام دادند
مطالعات از لحاظ آماري از معناداري ضعيفي برخوردار هستند ، و داللت مي كنند بر اينكه نرخهاي 

تحت تاثير قرار مي دهند و نتايج ارايه شده توسط  را 6بيكاري فقط برخي از انواع جرايم خسارتي
حتي . ( آلمان غربي سابق  نيز ضعيف و مبهم هستند 7انتورف و اسپنگلر در مورد ايالت بوندسلندر

اما زمانيكه آلمان متحد را مورد ) تخمينهاي منفي براي برخي از انواع جرايم سرقت ارايه شده است 
اط بين بيكاري و جرايم عليه اموال و مالكيت ، نتايج قويتر و مثبتي بررسي قرار دادند در مورد  ارتب

 Scorcu, A. E. & Cellini, R, 1998(  9و كليني 8اسكوركو. براي همه جرايم  بدست آوردند

داده هاي سري زماني ايتاليا را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه بيكاري يك متغير )  279:
با استفاده از )  Schuller, B.-J,1986(  10همچنين سچاللر. رقت مي باشدتوضيحي معنادار براي س

از . داده هاي سري زماني سوييس ، تاييدي را براي ارتباط مثبت بين بيكاري و جرم بدست مي آورد
طرف ديگر ، مطالعات بر روي افراد ، غالباً بر روي جوانان  تاكيد مي كنند ، بخاطر اينكه افراد 

براي مثال . ژه مردان جوان ، بر اساس گزارشات مختلف  تمايل بيشتري به جرم داشته اندجوانتر ، بوي

                                                 
1.Gould 
2. Entorf 
3.Spengler 
4.Papps 
5. Winkelmann 
6.Damage Crime 
7.Bundesländer 
8.Scorcu 
9.Cellini 
10.Schuller 
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داده هاي مقطعي مربوط به )  Witte, A. D. & Tauchen. H,1994(  2و توچن 1وايت 
مردان جوان آمريكايي را مورد استفاده قرار دادند و دريافتند كه افرادي كه استخدام مي شوند، 

در كنار اين . كه بيكار هستند ،گرايش كمتري  به ارتكاب جرايم دارند نسبت به اشخاصي
مطالعات، مي توان به تحقيقات ديگري اشاره كرد كه ارتباط بين جرايم عليه اموال و مالكيت و 

و  3مچين  به عنوان نمونه .ساير متغيرهاي اقتصادي به غير از بيكاري را مورد بررسي قرار داده اند
ماهر در  نيمهاثر دستمزدهاي كارگران )  Machin,S and C Meghir,2000(  4مگهير

هاي نيروي پليس نواحي مختلف  با استفاده از دادهانگلستان بر روي جرايم عليه اموال و مالكيت را 
نشان ) Bourguignon 2002,( 5بورگوينون همچنين .دست آوردند به 1975-1996براي دوره 

 80هاي داراي درآمدي زير  شوند كه در خانواده ميان افرادي يافت ميداد كه مجرمان در كلمبيا در 
بدين ترتيب ادبيات موضوع،  در بيشتر موارد ، از  .كنند درصد درآمد متوسط جامعه زندگي مي

جمله مطالعات انجام شده درآمريكا ارتباط بين جرم و بيكاري را نشان ميدهد، و در برخي موارد 
   .عيف و مبهم مي باشدهم نتايج به دست آمده ض

  روش مطالعه) 4
  نوع مطالعه) 1-4

همچنين به منظور تطبيق تئوريهاي اقتصادي بـا واقعيتهـاي   . توصيفي است-اين مطالعه از نوع تحليلي
جامعه، روابط علي بين متغيرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسي قرار گرفته و پس از تطبيـق بـا   

رد نظـر بـا اسـتفاده از آمـار اسـتنتاجي و روشـهاي اقتصادسـنجي بـه منظـور          تئوريها، فرضيه هاي مـو 
  .قضاوت در خصوص رد يا اثبات فرضيه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار مي گيرد

  جامعه آماري وروش نمونه گيري) 2-4
در تحقيق حاضر براي گردآوري آمـار و ارقـام و مسـتندات تـاريخي از روش كتابخانـه اي اسـتفاده       

 1385استان كشور در سـال   28هاي مقطعي مربوط به  است و آمار مورد استفاده، مجموعه دادهشده 
از آنجاييكه استانهاي خراسان شمالي و خراسـان جنـوبي ، اسـتانهاي تـازه تاسيسـي      . گيرد را در برمي

                                                 
1.Witte 
2.Tauchen 
3. Machin 
4. Meghir 
5. Bourguignon 
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تان هستند و در برخي متغيرها، آمار صحيحي ازآنها وجود نداشته است لذا در اين مقالـه ايـن دو اسـ   
آمار جرايم مختلف هـر  . استان ديگر پرداخته شده است 28در نظر گرفته نشده اند و فقط به بررسي 

نظر به اينكه برخـي   . ايران ارايه مي شود ودادگستري جمهوري اسالمي  ساله از طرف نيروي انتظامي
واني نداشـته و  با راي صادره از سوي دادگاههـا همخـ   از پرونده هاي تشكيل شده در نيروي انتظامي 

باشند، اما  بنابراين آمار اين دو نهاد  با يكديگر متفاوت مي ، اند ها، تبرئه شده برخي از متهمين پرونده
هايي است كه وقـوع آنهـا بـه اثبـات رسـيده و       به علت اينكه هدف اصلي اين مقاله بررسي علل جرم

ه سرقت در اين مقاله، آماري اسـت  براي آنها حكم صادر شده است، لذا آمار مورد استفاده مربوط ب
هاي آماري مركز آمـار ايـران    ايران ارايه شده و در سالنامه كه از سوي دادگستري جمهوري اسالمي

  . به چاپ رسيده است
  روش تجزيه و تحليل داده ها) 3-4

  :باشد نقطه شروع تحليل اقتصاد سنجي ما كه براساس مباني نظري و تجربي شكل گرفته مدل زير مي
)6  (ttttt XTUcRobbery βαθ +++=  

  :كه متغيرهاي به كار رفته در آن عبارتند از 

tRobberyتعداد سرقتهاي اتفاق افتاده به ازاي هر يكصد هزار شهروند ،  
 tc  جمله اختالل  
 tU   نرخ بيكاري  

  tT    نسبت شهرنشيني  
 tX بردار ساير متغيرهاي كنترل  
توانند به عنوان كشش تفسير شوند، يعني اين ضرايب درصد تغيير  ضرايب تخميني تا حدودي مي 

  .دهند در نرخ جرم سرقت در اثر يك واحد تغيير در هريك از متغيرهاي توضيحي را نشان مي
، كه معرف تعداد سرقتهاي واقع شده در هريكصد هزار نفر جمعيت )  R(، نرخ سرقت  1نمودار 

دهد و در جدول  همانطور كه اين نمودارنشان مي.  نشان ميدهد 1385است را براي هراستان در سال 
در رتبه اول   654,6نيز با جزييات بيشتري نشان داده شده است ، استان تهران با نرخ سرقت  1شماره 

به عبارت ديگر در هر يك از اين استانها به . نان در رتبه هاي بعدي قرار دارندو استانهاي قم و سم
 .سرقت  اتفاق افتاده است  387و  443،  655ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت به ترتيب  حدود 
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مي باشد يعني در اين  64,04استان آذربايجان شرقي با نرخ سرقت  به همچنين كمترين آمار مربوط
سرقت اتفاق افتاده است كه اختالف بسيار زيادي  64اي يكصدهزار نفر جمعيت حدوداً استان به از

  .با استان تهران كه داراي باالترين نرخ سرقت است، دارد
  نرخ سرقت:  1نمودار

  سالنامه آماري استانهاي مختلف: مأخذ  
          سـاله نشـان    24تـا   15سـال بـه بـاال و جمعيـت جـوان       10نيز نـرخ بيكـاري را در جمعيـت     2نمودار 
سال به باال در كمترين حالت خود مربوط به استان آذربايجـان   10نرخ بيكاري در جمعيت . مي دهد
درصد و در باالترين حالت ، مربوط به استانهاي كرمانشاه، لرستان و كهگيلويـه و بـوير    5,3شرقي با 
ايـن چنـد اسـتان در سـاير اسـتانهاي      با صرف نظـر از   .درصد مي باشد15,6و  16,2،  16,6احمد  با 

  .درصد مي باشد 14تا  10كشور ، اين نرخ نوسانات خيلي زيادي نشان نمي دهد و در اكثر آنها بين  
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  نرخ بيكاري:  2نمودار
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نرخ بيكاري كل   نرخ بيكاري 15 تا 24 ساله
  سالنامه هاي آماري استانهاي مختلف: مأخذ 

  
تقسيم جمعيت شهري هر دهد كه از استانهاي مختلف را نشان مي) T(نسبت شهرنشيني ،  3نمودار 

به علت مهاجرت روستاييان به سمت شهرها،  .استان به كل جمعيت آن استان به دست آمده است
يعني با گذشت زمان نسبت  ،نسبت شهرنشيني در طي ساليان گذشته روند افزايشي داشته است

ه دليل جمعيت شهري به كل جمعيت استان به داليل مختلف افزايش يافته است كه اين امر، ب
محدويت ظرفيت و امكانات شهرها و نداشتن تمكن مالي مناسب مهاجرين، باعث افزايش حاشيه 

همانطور كه اين نمودارنشان  .نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ و ساير معضالت مربوطه گشته است
بت هاي در رتبه اول و استانهاي تهران و اصفهان با نس  0,93دهد ، استان قم با نسبت شهرنشيني  مي

 همچنين كمترين آمار مربوط به استان .در رتبه هاي بعدي قرار دارند  830,0و    0,91شهرنشيني  
 ، درصد جمعيت ساكن 50يعني در اين استان كمتر از  .مي باشد 0,47هرمزگان  با نسبت شهرنشيني 

ار زيادي با استانهاي قم و تهران كه داراي باالترين نسبت شهر نشين هستند كه اختالف بسي
البته نكته ديگري كه در اين نمودار مشهود است اين است كه نسبت . شهرنشيني مي باشند، دارد
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درصد مي باشد يعني به طور ميانگين در كل  50شهرنشيني در اكثر قريب به اتفاق استانها باالي 
  .ايي بيشتر مي باشدكشور جمعيت شهري از جمعيت روست

  
  نسبت شهرنشيني:  3نمودار

  
  سالنامه هاي آماري استانهاي مختلف: مأخذ 

نرخ مهاجرت  ، عبارتند از ، ساير متغيرهاي كنترلي كه در اين تصريح مورد استفاده قرارگرفته اند
داد نرخ مهاجرت خارجي ، بيان كننده نسبت تع.  Eو  هزينه روزانه خانوارهاي شهري N خارجي 

همانطور كه در .  افراد داراي تابعيت غير ايراني ساكن در هر استان به كل جمعيت استان مي باشد
نشان داده شده است، در بين استانهاي كشور، استانهاي قم، سيستان و بلوچستان و  4شماره نمودار

خارجي ساكن در نسبت اتباع  داراي باالترين 0,035و   0,054،  0,092اصفهان به ترتيب با نرخهاي 
منظور ما . ، متوسط هزينه خالص روزانه خانوارهاي شهري را نشان مي دهد Eمتغير . استانها هستند

و  ءاز هزينه، ارزش پولي كاالي تهيه شده يا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا
خريد، توليد خانگي، كاال يا خدمت تهيه شده مي تواند از طريق .يا هديه به ديگران، مي باشد
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، در اختيار خانوار قرار گيرد كه به صورت )ازسازمانها(دربرابر خدمت، از محل كسب و مجاني 
. هزينه به دونوع خالص و ناخالص تقسيم مي شود. پولي برآورد شده و جزء هزينه منظور مي شود

هزينه خالص  هزينه ناخالص عبارت از هزينه خانوار بدون كسر فروش دست دوم كاالهاست و
هزينه خالص روزانه  5نمودار شماره . عبارت از هزينه ناخالص منهاي فروش دست دوم كاالهاست

مربوط به خانوارهاي شهري را برحسب واحد هزارتومان نشان مي دهد كه از سالنامه هاي آماري 
تهران و  بر اساس اين جدول استانهاي هرمزگان،.  مربوط به استانهاي مختلف به دست آمده است

تومان گرانترين استانهاي كشور براي  19913و 24131،23841قزوين به ترتيب با هزينه روزانه 
خانوارهاي شهري محسوب مي شوند و استانهاي ايالم، سيستان و بلوچستان وهمدان به ترتيب با 

  .ارزانترين استانهاي كشور براي خانوارهاي ساكن شهرها بوده اند 12536و 12426،  4935
  نرخ مهاجرت خارجي:  4نمودار

  
  سالنامه هاي آماري استانهاي مختلف: مأخذ  
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  هزينه روزانه خانوارهاي شهري:  5نمودار

  
  سالنامه  هاي آماري استانهاي مختلف: مأخذ    
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  آمار مورد استفاده در مدل:  1جدول 
R U Uy  استان  N T E 

5.3 0.00064 آذربايجان شرقي 10.6 0.0084 0.66673 16.35
10 0.001086 آذربايجان غربي 18 0.00656 0.60031 18.63

11.1 0.000889 اردبيل 23 0.00354 0.58266 17.95
11 0.003123 اصفهان 21.4 0.03506 0.83319 19.18
13.6 0.000803 ايالم 36.1 0.01238 0.60689 4.93
10.5 0.001496 بوشهر 22.8 0.0245 0.65157 15.98
13 0.006547 تهران 28 0.03407 0.91343 23.84

12.5 0.001057 چهار محال وبختياري 24.9 0.00599 0.51555 16.61
8.6 0.002779 خراسان  16.6 0.03332 0.68154 15.36
12.9 0.001248 خوزستان 27.7 0.00935 0.67218 15.72
11.7 0.000907 زنجان 23.2 0.00439 0.57987 15.22
10.6 0.003869 سمنان 26.8 0.03159 0.74704 13.96

10.9 0.00122 سيستان وبلوچستان 23.3 0.05427 0.49598 12.42
13.7 0.002469 فارس 26.4 0.02379 0.61172 18.32
 19.91 0.68052 0.01652 23 10.3 0.001603 قزوين
11.1 0.004435 قم 20.6 0.09204 0.9392 12.74

10.7 0.000854 كردستان 22.6 0.00638 0.59425 15.04
13.4 0.001502 كرمان 27 0.03402 0.58532 15.21
16.6 0.001851 كرمانشاه 35.3 0.00465 0.66794 15.39

15.6 0.003163 كهگيلويه وبويراحمد 39.9 0.00789 0.47642 18.32
9 0.001287 گلستان 17.8 0.01106 0.4917 14.42
 19.54 0.5388 0.00404 28.3 11.4 0.001697 گيالن
16.2 0.000708 لرستان 35.2 0.00581 0.59431 16.28
8 0.001219 مازندران 21.5 0.00655 0.5318 16.46
12.5 0.001713 مركزي 28.7 0.02491 0.68978 15.07
7.7 0.002564 هرمزگان 19.7 0.02315 0.47114 24.13
13.5 0.00165 همدان 26.2 0.00539 0.57582 12.53
7.4 0.002222 يزد 14.6 0.03738 0.79712 13.69

  سالنامه آماري استانهاي مختلف: منبع 
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  تحقيق ييافته ها) 6
مدل در نظر گرفته شده در اين تحقيق به دو صورت تصريح و برآورد شده است ، در تصريح اول ، 

خ بيكاري كل بر روي سرقت ساله و در تصريح دوم ، اثرات نر 24تا  15اثرات نرخ بيكاري جوانان 
  .مورد بررسي قرار گرفته است

  تصريح اول) 6- 1
ساله و ساير متغيرهاي جمعيت  24تا  15مدل مورد استفاده براي بررسي اثر نرخ بيكاري جوانان 

  :شناختي بر روي سرقت به صورت زير تصريح و برآورد شد
)7    (ENTUCR y 4321 ββββ ++++=  

R    ،بيانگر تعداد سرقتهاي واقع شده در هر يكصد هزار نفر جمعيت در هر استان است  
C   عرض از مبدا است و نشان دهنده تمام عوامل موثر بر سرقت است كه توسط متغيرهاي مستقل

  مدل قابل توضيح دادن نمي باشد،

yU  ساله در هر استان مي باشد،  24تا  15نان معرف نرخ بيكاري جوا  
T   بيان كننده نسبت شهرنشيني مي باشد و برابراست با نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت

  كشوردر هر استان  
N   به كل  نيز نرخ مهاجرت خارجي است و نسبت تعداد افراد ساكن داراي تابعيت غير ايراني

  .جمعيت در هر استان را نشان ميدهد
E    ،متوسط هزينه روزانه خانوارهاي شهري به هزار تومان را براي هر استان نشان مي دهد  

  :نتايج حاصل از برآورد مدل در اين تصريح به صورت زير مي باشد 
)8   (ENTUR y 6164307054643666588 ///// ++++−=  

طوري  همان .نشان داده شده است 2 شماره ا جزئيات بيشتري در جدولضرايب تخمين زده شده ب
استيودنت ، ضرايب تخميني همگي به لحاظ  tكه در اين جدول مشخص است با توجه به آماره 

  :دار هستند و تفسير نتايج آن به صورت زير مي باشند  آماري معني
با افزايش نرخ بيكاري، تعداد  يعني .بين نرخ بيكاري و نرخ سرقت رابطه مستقيم وجود دارد

يك عدد  Eضريب تخميني . يابد صدهزار نفرجمعيت افزايش مي سرقتهاي اتفاق افتاده در هر يك
باشد  كه نشان دهنده رابطه مثبت بين هزينه روزانه خانوارهاي شهري و نرخ سرقت مي، مثبت است
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همچنين ضريب . يابد ميافزايش اده يعني با افزايش هزينه روزانه خانوارها، تعداد سرقت اتفاق افت
دهد كه بين نسبت شهرنشيني و نرخ سرقت رابطه مستقيم وجود دارد يعني  نيز نشان مي Tتخميني 

افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها و هر دليل ديگري كه باعث افزايش جمعيت شهري نسبت به 
اين نتيجه، با توجه  .شود فتاده ميباعث افزايش تعداد سرقتهاي اتفاق ا ، شود كل جمعيت كشور مي

  .به اينكه كنترل جمعيت انبوه و متمركز مشكل است، منطقي مي باشد
به اين مفهوم كه  ، و باالخره اينكه بين نرخ مهاجرت خارجي و نرخ سرقت رابطه مثبتي وجود دارد

عداد سرقتهاي صدهزار نفر جمعيت در هر استان، ت اتباع خارجي به ازاي  هر يك با افزايش تعداد
  .يابد اتفاق افتاده درهمان مقياس جمعيتي افزايش مي

  ضراب تخمين زده شده:  2جدول
 متغيرهاي مستقل ضرايب تخميني محاسباتي tآماره 

-4,733835 -588,6390 C 
2,817017 6,366087 yU 

3,150547 464, 5674 T 
3,244088 3070,428 N 
4,110149 16,64987 E 

2,15=−WD 15,6634=F 0,73 =2R   

                                                                                                                     يافته هاي تحقيق :مأخذ
                                                            

حاكي از معني داربودن كلـي مـدل در   ) آزمون معني داربودن كلي رگرسيون( Fهمچنين آزمون 

ايـن ميـزان حـاكي از آن    . درصد مي باشـد   73نيز برابر با  2R ميزان ضريب. درصد است 95سطح 
درصد از تغييرات نرخ سرقت توسط متغيرهاي معرفي شده در مدل قابل توضـيح  73است كه حدود 

WDواتسون ،-آماره دوربين. است ، نيز كه نشان دهنده وجود يا عدم وجـود خـود همبسـتگي    −
است از وضعيت مناسبي برخوردار است و عدد به دست آمده نشان مي دهد در مدل مورد نظر خود 

  .همبستگي وجود ندارد
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  تصريح دوم) 1- 6
مدل مورد استفاده براي بررسي اثر نرخ بيكاري كل و ساير متغيرهاي جمعيت شناختي بر روي 

  :سرقت به صورت زير تصريح و برآورد شد
)9                (                                   ENTUCR 4321 ββββ ++++=  

C   عرض از مبدا است و نشان دهنده تمام عوامل موثر بر سرقت است كه توسط متغيرهاي مستقل
  مدل قابل توضيح دادن نمي باشد،

R    يكصد هزار نفر جمعيت در هر استان است، بيانگر تعداد سرقتهاي واقع شده در هر  
U   ،معرف نرخ بيكاري كل در هر استان مي باشد  
T   بيان كننده نسبت شهرنشيني مي باشد و برابراست با نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت

  كشوردر هر استان  
N    مهاجرت خارجي است و نسبت تعداد افراد ساكن داراي تابعيت غير ايراني به كل نيز نرخ

  .جمعيت در هر استان را نشان ميدهد
E    ،متوسط هزينه روزانه خانوارهاي شهري به هزار تومان را براي هر استان نشان مي دهد  

  :ير مي باشد نتايج حاصل از برآورد مدل در اين تصريح به صورت ز
)10                                  (

ENTUR y 8851532869843994103952 ///// ++++−=  
همان طوري  .نشان داده شده است 3 شماره ضرايب تخمين زده شده با جزئيات بيشتري در جدول

كه در اين جدول مشخص است، نتايج بدست آمده در اين تصريح و نوع ارتباط بين متغيرهاي 
استودنت  tبا اين تفاوت كه در اين تصريح آماره  .ت مشابه تصريح اول استمعرفي شده و نرخ سرق

مي باشد و به جهت معنادار بودن، از سطح اطمينان كمتري نسبت  2براي متغير بيكاري كمتر از عدد 
  .به مدل قبل برخوردار است
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  ضراب تخمين زده شده:  3جدول
 متغيرهاي مستقل ضرايب تخميني محاسباتي tآماره 

-3.930267 -52.3952 C 

1,828321 10.94539 U 

2,745486 439.8345 T 

2,809240 2869.314 N 

3,631495 15.88526 E 

=−WD 2.19 =F 12.484 =2R  0.68 

                                                                                                     يافته هاي تحقيق :مأخذ
                                                   

حاكي از معني داربودن كلي ) آزمون معني داربودن كلي رگرسيون( Fهمچنين آزمون          

اين ميزان حاكي . درصد مي باشد  68نيز برابر با  2Rميزان ضريب . درصد است 95مدل در سطح 
درصد از تغييرات نرخ سرقت توسط متغيرهاي معرفي شده در مدل قابل   68از آن است كه حدود 

WDواتسون ،-آماره دوربين. وضيح استت ، نيز كه نشان دهنده وجود يا عدم وجود خود  −
همبستگي است از وضعيت مناسبي برخوردار است و عدد به دست آمده نشان مي دهد در مدل 

  .مورد نظر خود همبستگي وجود ندارد
  بحث و نتيجه گيري ) 7

ارتباط بين بيكاري و شهرنشيني با تعداد سرقتهاي اتفاق افتاده بين در اين مقاله به دنبال يافتن 
 15براي بررسي اين رابطه هم از نرخ بيكاري كل و هم نرخ بيكاري جوانان  .استانهاي كشور هستيم

ساله استفاده كرده ايم و همچنين از نسبت جمعيت شهري هر استان به جمعيت كل آن استان  24تا 
به عالوه متغيرهاي كنترلي ديگري نيز در اين تحقيق . شيني استفاده كرده ايمبه عنوان نسبت شهر ن

. نرخ مهاجرت خارجي و هزينه روزانه خانوارهاي شهري  :مورد بررسي قرار گرفتند كه عبارتند از
ساله و نرخ سرقت رابطه  24تا  15دهند كه بين نرخ بيكاري جوان  نتايج بدست آمده نشان مي

وجود دارد وارتباط بين نرخ بيكاري كل و نرخ سرقت نيز مثبت است اما از  داري مثبتي معني
ساله و به تبع آن  24تا  15معناداري كمتري برخوردار است ، يعني با افزايش نرخ بيكاري جوانان 
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       افزايش نرخ بيكاري كل، تعداد سرقتهاي اتفاق افتاده در هر يكصد هزار نفر جمعيت افزايش 
دهد كه با افزايش نسبت شهرنشيني ، نرخ سرقت نيز  دست آمده نشان مي مچنين نتايج بهه .مي يابد

افزايش مي يابد و بين نرخ سرقت و نسبت شهرنشيني رابطه مثبت و به لحاظ آماري معناداري وجود 
  .دارد 

به عبارت ديگر افزايش بي رويه جمعيت شهري كه به طور عمده ناشـي از مهـاجرت روسـتاييان بـه     
معضلي ديگر را نيز بنام  ،هرها بوده، عالوه بر اينكه باعث افزايش نرخ بيكاري در شهرها شده استش

بيكاري عالوه بر داليل اقتصادي به داليل فرهنگي نيز زمينـه  . پديده حاشيه نشيني در پي داشته است
ت رفـاهي  همچنين سكونت در حواشي شهرها با كمترين امكانا. ساز بروز جرم و بزهكاري مي شود

اين تحقيق و نتايج آن ، ضرورت .و اجتماعي نيز ، زمينه و موقعيت بروز بزهكاري را فراهم مي نمايد
توجه به گسترش جرايم بخصوص در شهرها را از آن جهت مورد توجه و تاكيد قرار مـي دهـد كـه    

ابق بخش عظيم جمعيت شهرها را مهاجران تشكيل مي دهنـد كـه برخـي از آنهـا بـه دليـل عـدم تطـ        
اجتماعي با محيط جديد ، جرايم و انحرافات فراواني را مرتكب مي شوند و عـالوه بـر ايـن معمـوالَ     
بخش اعظم مهاجران به دليل نداشتن تخصصهاي الزم و فقدان مهارتهاي كافي ، قسمتي از بيكـاران  

باعـث   آشكار و بخش عظيمي از بيكاران پنهان را در شهرها تشكيل مي دهند كه اين مسايل همگـي 
  .افزايش جرايم و نرخ سرقت در شهرها مي شود

همچنين بر اساس ساير يافته هاي اين تحقيق، با افزايش نرخ مهاجرت اتباع خارجي، نيز نرخ سرقت 
اكثر اتباع خارجي كه در كشور ما حضور دارند ، اتباع افغاني مي باشند كه حضور . يابد افزايش مي

        نشان داده شده است پررنگتر  1شماره طور كه در جدول آنها در برخي استانهاي كشور همان
اين بخش از مهاجران نيز به دليل افزايش جمعيت فعال كشور، از يك طرف باعث . مي باشد

افزايش بيكاري در ميان اتباع داخلي مي شوند كه اين موضوع همانطور كه قبالَ گفته شد باعث 
از طرف ديگر با توجه به اينكه بسياري از اين اتباع به  افزايش جرم و سرقت در جامعه مي شود ،

دور از خانواده هاي خود مشغول زندگي در ايران مي باشند و با مناسبات فرهنگي ، اجتماعي و 
اسالمي خانواده هاي ايراني همخواني كافي ندارند و همچنين ترسي از شناخته شدن به عنوان يك 

  . جرم و بزه در ميان آنها بيشتر مي شودمجرم ندارند ، الجرم زمينه ايجاد 
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از ديگر نتايج تحقيق مي توان به رابطه مثبت بين نرخ سرقت، وهزينه روزانه خانوارهاي شهري، 
يابد كه نتيجه معقولي به نظر مي رسد  اشاره كرد يعني با افزايش اين هزينه، نرخ سرقت افزايش مي

        رهنگي و اجتماعي، افزايش هزينه خانوارها يعني صرف نظر از اعتقادات مذهبي و مناسبات ف
البته آستانه وقوع جرم براي همه افراد يكسان نمي باشد، به  .مي تواند منجر به افزايش جرم شود

عنوان نمونه هرچه اعتقادات مذهبي يك شخص بيشتر و قويتر باشد، تاثير بسزايي در كاهش تمايل 
اينكه هزينه ها افزايش يابد و در خيلي افراد ممكن است وي براي انجام جرم خواهد گذاشت ولو 

اعتقادات مذهبي و فرهنگي و اجتماعي به نحوي باشد كه هر چقدر هم هزينه خانوار افزايش يابد، 
  .شخص حاضر به ارتكاب جرم نشود 

دهد كه سياستگذاران كشور براي كاهش جرايم مربوط به  در مجموع، نتايج اين تحقيق نشان مي
بايست به عوامل  مي ، و قضايي معطوف نمايند پيش از اينكه توجه خود را به مسايل انتظامي سرقت

تالش براي ايجاد رونق و رشد اقتصادي جهت كاهش نرخ . افزايش جرم توجه بيشتري داشته باشند
  .تواند از جمله اين عالجها باشد بيكاري وافزايش درآمد خانوارها مي

تواند باعث  تاييان و افزايش امكانات و فرصتهاي شغلي براي آنها ميهمچنين توجه بيشتر به روس
به . كاهش تمايل آنها براي مهاجرت به شهرها شود و در نتيجه نسبت شهرنشيني را كاهش دهد

عالوه وجود اتباع خارجي بيشتر در هر استان كه عمدتاً از كشورهاي همسايه به ايران مهاجرت 
به صورت غير قانوني وارد كشور شده اند، طبق اين تحقيق يكي از عوامل نموده اند و اكثر آنان نيز 

ولين زيربط تصميمات قويتري ئجا دارد مس  .اثر گذار بر افزايش ميزان سرقت در استانها بوده است
در كنار همه  .در جهت كاهش حضور اين افراد بويژه حضور غير قانوني آنان در كشور اتخاذ نمايند

از يك طرف با  بايد آيد، موزشهاي الزم فرهنگي و اعتقادي نيز ضروري به نظر مياينها افزايش آ
آموزش به موقع و فرهنگسازيهاي مناسب و از طرف ديگر با ترويج مسايل ديني واعتقادي، زشت 
بودن جرم سرقت را بيش از پيش براي همگان روشن ساخت تا به صرف پردرآمد بودن سرقت و 

به عبارت ديگر بايد  .اي قانوني، يك شخص مرتكب انجام سرقت نشودكم درآمد بودن فعاليته
اقداماتي انجام داد تا آستانه وقوع جرم براي افراد جامعه از نظر درآمدي بسيار باال رود، كه پيشنهاد 

  . قرار گيرد شود اين مورد آخر توسط محققان ديگر مورد بررسي دقيق علمي مي
  



  
  
  
  
  
  

  149                                      مقايسه بين استاني اثرات بيكاري و شهرنشيني بر سرقت در ايران 

  :منابع  
ل، آشنايي با حقوق جزا و جرم شناسي، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه اسماعي رحيمي نژاد  -

  .1380علميه قم، 
صادقي حسين، شقاقي شهري وحيد، اصغرپورحسين، تحليل عوامل اقتصادي اثـر گـذار بـر جـرم       -

  .1384بهار  68در ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره
، 95دي جرم درايران، مجلـه برنامـه وبودجـه، شـماره     سيدمرتضي، بررسي علل اقتصا حسيني نژاد  -

  .1384بهمن و اسفند 
اميني عليرضا ، نشاط حاجي محمـد ، اصـالحچي محمـد رضـا ، بـازنگري بـرآورد سـري زمـاني           -

، مجلـه برنامـه و بودجـه سـال     )1385-1335( جمعيت شاغل به تفكيك بخش هاي اقتصادي ايـران  
  .1386ديبهشت ، فروردين و ار102دوازدهم ، شماره

مير خليلي سيد محمود ، توسعه شهرها و ضرورت پيشگيري وضعي از بزهكاري ، فصلنامه حقـوق   -
  .1387، پاييز  3، شماره  38، دوره 

  
• Bourguignon, F, J Nuñez and F Sanchez (2002) "What part of the 

income distribution does matter for explaining crime? The case of 
Colombia" mimeo, DELTA and World Bank, Paris; CEDE, 
Universidad de los Andes, Bogotá. 

• Becker, G. S. [ 1968 .[“ Crime and Punishment: An Economic 

Approach . ” Journal of Political Economy ,vol 78, s 526-536.  

• Doyle, J. M., Ahmed, E. & Horn, R.N. [ 1999 .[“ The Effects of Labor 
Markets and Income Inequality on Crime: Evidence from Panel 
Data . ” Southern Economic Journal ,vol 65,  s 717-738.   

• Ehrlich, I. [ 1973 .[“ Participation in Illegitimate Activities: A 

Theoretical and Empirical Investigation . ” Journal of Political 

Economy ,vol 81, s 521-565.  

• Entorf, H. & Spengler, H. [2000]. "Socioeconomic and Economic 
Factors of Crime in Germany: Evidence from Panel Data of the 
German States " , International Review of Law and Economics ,vol 20, 

s 75-106.   



  

  

  
  

 
  73/74شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                      150

• Freeman, R. B. [ 1999 .[“ The Economics of Crime . ” Handbook of 

Labor Economics ,vol 3 , s 3529-3571.  

• Gould, E. D., Weinberg, B. A. & Mustard, D. [2002]. Crime Rates 

and Local Labor Opportunities in the United States: 1979-1995 ,
Review of Economics and Statistics ,vol 84:1,  s 45-61.  

• Levitt, Steven D. [1996]. "The Effect of Prison Population Size on 

Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation " , The 

Quarterly Journal of Economics ,vol 111 , s 319-352.  
 

• Machin,S and C Meghir (2000) "Crime and economic incentives" 
The Institute for Fiscal Studies, Working Paper 00/17. 

• Papps, K. & Winkelmann R. [1998]. Unemployment and Crime: New 

Answers to an Old Question. Bonn, IZA. 
• Raphael,S & Winter-Ebmer R. [ 2001 .[“ Identifying the Effect of 

Unemployment on Crime . ” Journal of Law and Economics ,vol 44, s 

259-283.   

• Scorcu, A. E. & Cellini, R. [1998]. "Economic Activity and Crime in 
the Long Run: An Empirical Investigation on Aggregate Data from 
Italy, 1951-1994" , International Review of Law and Economics ,vol 18, 

s 279-292.  
• Schuller, B.-J. [ 1986 .[“ Ekonomi och kriminalitet - en empirisk 

undersökning av brottsligheten i Sverige ”doktorsavhandling, 

Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. 
• Witte, A. D. & Tauchen, H. [1994]. Work and Crime: An Exploration 

Using Panel data. Cambridge, MA, National Bureau of Economic 

Research. 
                


