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  1پگاه روشان شمال
 

    چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
اين پديده، . مي باشدموضوع اين مقاله، بررسي نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنين عمد 

دليل ايجاد فاصله سني در بين  زنان به. كند از مهمترين معضالتي است كه سالمت زنان را تهديد مي
تأثيرات جسمي . شوند هاي غيرايمن متوسل مي هاي پيشگيري، به سقط در روشفرزندان و شكست 

كنند و تأثير شرايط فرهنگي و اجتماعي در رابطه  و روحي سقط جنين بر زناني كه آن را تجربه مي
توجه به مسئله سقط در ميان زنان  ،گيري يا تغيير نگرش زنان نسبت به سقط جنين با سقط، بر شكل

  . ندك را آشكار مي
در اين تحقيق از . مي باشدهدف اين تحقيق، بررسي نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنين عمد 

) سايمن(و هويت ) كرچ، كراچفيلد و باالكي(، تكوين نگرش)بكر(هاي عرضه و تقاضا  نظريه
جامعه آماري، . پرسشنامه است ،گيري روش پژوهش، پيمايش و ابزار اندازه. استفاده شده است

. نفر برآورد شد 300حجم نمونه . باشند مي) 1385سال (فاصله  در سن باروري شهر تهران زنانِِ
  . مي باشداي  گيري نيز سهميه روش نمونه

هاي پژوهش نشان داد كه بين سن، ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال، تعداد فرزندان، جنس  يافته
. نسبت به سقط جنين رابطه وجود نداردفرزند و نوع وسيله تنظيم خانواده با نگرش زنان باردار 

دهد كه متغيرهاي دينداري، نگرش اطرافيان نسبت به  نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي
متغيرهايي هستند كه نگرش زنان باردار را نسبت به  ،سقط جنين، نوع بارداري و طبقه اجتماعي

ت متغير وابسته از طريق چهار متغير مذكور، تغييرا% 34در واقع؛ بيش از . كنند سقط جنين تبيين مي
  .مي شودتبيين 

        
 .نگرش، بارداري، سقط جنين عمد، وسايل تنظيم خانواده، ترجيح جنسي    ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

        
        

                                                 
  .است مند گرديده جمعيتي آسيا و اقيانوسيه بهرهو پژوهشهاي  اين مقاله از حمايت مالي مركز مطالعات * 

  كارشناس ارشد جمعيت شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي .١
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        مقدمه و طرح موضوعمقدمه و طرح موضوعمقدمه و طرح موضوعمقدمه و طرح موضوع
در . ادامه حيات بشر در گرو باروري است و در اين فرايند زنان نقش برجسته و مهمي بر عهده دارند

ن داراي مسائل و مشكالت خاص خود هستند و بررسي و رفع مشكالت باروري زنان اين راستا، زنا
هايي كه در حوزه  يكي از پديده. ها است نيز مستلزم شناخت دقيق و آگاهي كامل نسبت به آن

كه به تناسب و درجه اهميت در جوامع مختلف  مي باشدباروري همواره مطرح بوده، سقط جنين 
    .بدان پرداخته شده است

تعداد زياد اوالد، . مي شودعنوان يك معضل اجتماعي شناخته  سقط جنين در تمامي جوامع به
هاي مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسي نامشروع،  ترجيح جنسي، اختالفات خانوادگي، حاملگي

هاي ناخواسته به  هاي كنترل بارداري و جلوگيري از حاملگي عدم آموزش و آگاهي دقيق از روش
نمايد  بهداشتي فراهم مي هاي غير هاي مختلف، زمينه مساعدي را جهت انجام سقط    محدوديت همراه

عنوان آخرين روش، جهت كنترل حاملگي و تنظيم خانواده  و در اين ارتباط متأسفانه سقط جنين به
ر گونه آمار دقيقي در اين زمينه د در كشور ما هيچ). 215: 1388 ،بهجتي( مي شودكار گرفته ه ب

با   دسترس نيست و فعاليت مراكز غيرقانوني و زيرزميني متعدد در كنار اقدامات شخصي مادران،
منجر به بروز عوارض و مرگ و مير ناشي از اين اقدامات گشته است   استفاده از وسايل نامطمئن،

 ).   91: 1388 ،كاظميان(
كند تا راهبردهاي  ا مؤظف مير آيد و كشورها شمار مي هاي اصلي جوامع به سقط عمدي از چالش

كار گيرند و نيز حقوق ايمن و خدمات ه مضاعفي را جهت كاهش ميزان باالي سقط غيربهداشتي ب
ويژه زنان در كسب كنترل كافي بر  قانوني و بهداشتي الزم را جهت توانمندسازي زوجين، به

م خانواده با ارائه خدمات هاي تنظي از يك سو سازمان بر اين اساس، . بارداري خويش، فراهم كنند
كنند تا زن و  هاي ناخواسته تأكيد مي هاي بهداشت بارداري، بر جلوگيري از حاملگي جامعِ مراقبت

مرد يا زوجين از كيفيت مطلوب روابط جنسي مطلّع شوند و اطالعات مربوط به پيشگيري را با 
با توجه به قابل دسترس   ماد،سالم و قابل اعت  هاي متنوع، آموزش، مشاوره و خدمات رساني روش

در صورت شكست در استفاده از   از سوي ديگر،. بودن آن و استطاعت مالي زوجين كسب كنند
 هاي ناخواسته، بتوانند خدمات سالم و ايمن سقط جنين هاي پيشگيري و مواجهه با حاملگي روش

مدن خسارت به زندگي و تحمل را در دسترس قرار دهند تا با نيازهاي فردي زنان از وارد آ ]قانوني[
  ).Watters; 1976 : 52(دوران پرمشقت درد و رنج پس از سقط جلوگيري كنند 

هميشه بايد مقدم بر هرگونه تالش در  هاي ناخواسته،  بر اين اساس، آموزش و جلوگيري از حاملگي 
هاي تنظيم  د كه برنامهده ميزان باالي حاملگي ناخواسته در ايران، نشان مي. اقدام به سقط جنين باشد

راهي   ريزي شده و ايمن است، خانواده در رسيدن به هدف غايي خويش كه تأمين باروري برنامه
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كار گرفته  ههاي ناخواسته ب هايي در جهت كاهش حاملگي طوالني در پيش دارد و بايد سياست
مجدداً با   ارداري،هاي پيشگيري از ب در بسياري از موارد، زنان حتي با استفاده از روش. شود

ريزي در سطح توسعه كيفي برنامه  شوند كه اين مسئله نيازمند برنامه حاملگي ناخواسته مواجه مي
ويژه در سنيني كه  به  ،تنظيم خانواده است، تا بتوان روشي قابل اعتماد را در سنين باروري ارائه داد

ايش احتمال سقط عمدي جنين، و با افز) سالگي 35و پس از  18قبل از (حاملگي پرخطر است 
  .كند سالمت زن را تهديد مي

ها در تهديد سالمت زن، از جمله مواردي است  ها و زايمان عالوه بر اين، عوارض ناشي از حاملگي
در بررسي سيماي مرگ و مير در هجده استان كشور . توجه شود ه آنكه بايد در بهداشت باروري ب

هايي كه سالمت زن را به خطر  ها و زايمان اشي از حاملگي، با توجه به عوارض ن1380در سال 
ها و  در اثر عوارض برخاسته از حاملگي بر ميزان قابل توجه موارد منجر به مرگ،   اندازد، مي

هاي مرتبط با  بازنگري و اصالح سياست هاي موجود،  لذا بررسي چالش. ها تأكيد شده است زايمان
بر خالف  ،در بسياري از موارد. ت باروري كامالً ضروري استسقط جنين، براي حمايت از بهداش

غالباً متأهل و داراي زندگي مستحكم و  جنين هستند،  دنبال سقط  اعتقاد عمومي، زناني كه به
ايجاد فاصله سني در بين   صاحب چند فرزند هستند و به جهت محدود ساختن بعد خانواده،

هاي مدرن  ري يا به جهت فقدان دسترسي به روشهاي كنترل باردا شكست در روش  كودكان،
  ). 231: 1388 ،بهجتي(اند  پيشگيري از بارداري يا ناتواني مالي و يا موارد ديگر به سقط متوسل شده

افتد كه باعث  ايمن در دنيا اتفاق مي ميليون سقط غير 20طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، ساالنه 
چنين آمارهاي جهاني نشان دهنده آن است  هم. مي شودتواني هزار مادر و صدها هزار نا 80مرگ 

 46(از اين موارد % 27گيرد كه  ميليون حاملگي در سراسر جهان شكل مي 210كه ساالنه حدود 
هاي عمدي را عمدتاً به حفظ  داليل سقط. گردند داليل مختلف متوسل به سقط جنين مي  به) ميليون

ا جنين، حفظ سالمت روحي مادر، تجاوز جنسي،  نقايص جان مادر، حفظ سالمت جسمي مادر ي
 ،آخوندي(اند  بندي نموده چنين درخواست والدين تقسيم اجتماعي و هم -جنسي، داليل اقتصادي

1381 :18- 19.(  
صورت ) از نظر پزشكي(استاندارد  ماهر و در اماكن غير ايمن توسط افراد غير هاي غير اغلب سقط 

هاي  در بين كساني هم كه سقط. مي باشدمير زنان مراجعه كننده  و مل مرگگيرد كه خود از عوا مي
قرار ... اي بدن خود را در معرض اشعة ماوراء بنفش، صدمات جسماني و دهند، عده قانوني انجام مي

اين امر نيز خود مشكالت و كه دهند تا سقط خود را قانوني جلوه دهند و مجوز الزم را بگيرند  مي
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت، . را براي آنان به دنبال خواهد داشت عواقب زيادي

پذيرد كه بيشتر  صورت مي) مورد در هر روز 200(هزار سقط  80ساالنه  ،درمان و آموزش پزشكي
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 يگونه گزارش دقيق هرچند هيچ). 19و  18: 1381 ،آخوندي(بهداشتي است  ها، غيرقانوني و غير آن
شواهد و آمارهاي غير اما   مير ناشي از آن وجود ندارد،   و  اي غيربهداشتي و ميزان مرگه از سقط
هاي  مير مادران و بيماري و هاي غيربهداشتي و متعاقب آن مرگ هاي بااليي از سقط گزارش مستند، 

  . دهد هاي غيرايمن در دوران بارداري را به خود اختصاص مي ناشي از سقط
و عدم  دهد سال را تشكيل مي 25جمعيت زير % 50كه بيش از   ر ايران،وجود جمعيت جوان د

هايي در جامعه شده است كه بررسي مسئله سقط جنين را  منجر به بروز تنش  ،مديريت صحيح آن
ها به داشتن  زا عبارتند از؛ تغيير نگرش زنان جوان و تمايل آن اين مسائل تنش  مي نمايد؛ ضروري 

با  همراهتأخير در ازدواج به دليل مشكالت مربوط به اشتغال و مسكن   چك،خانواده با بعدي كو
گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن از لحاظ جلو افتادن تحوالت بلوغ و نيز باال رفتن متوسط سن 

هاي جهاني  تأثير رسانه  در خانواده،) پدر و مادر(والدين  زمانهم  نبود  استقالل شغلي و ازدواج،
بردار نيست و افزايش  مسئله غريزه جنسي كه مانند ساير غرايز انساني تعطيل ، )و اينترنت ماهواره(

فعاليت جنسي خارج از ازدواج در دوراني نسبتاً طوالني و متعاقب آن خطرات حاملگي ناخواسته و 
هاي مستند مبني بر افزايش رفتارهاي پرخطر جنسي در بين جوانان و داشتن تماس جنسي  گزارش

  ). 214: 1388 ،بهجتي(ل از ازدواج قب
با تغيير شكل خانواده از سنتي به  كه :بايد گفت در مجموع، با نگاه به سقط جنين از حوزه اجتماع، 

شاهد تغيير در نگرش و آراء اعضاي خانواده نسبت به سقط   ها، اي شدن اكثر خانواده مدرن و هسته
خودخواهي و طرز تفكر   خودمحوري، فردگرايي، همزمان با افزايش  در واقع؛ . باشيم جنين مي

 رنگ كرده ها را كم سودگرايانه كه روابط را حسابگرانه و ماشيني كرده و پيوندهاي عاطفي انسان
اي  به صورت مسئله تغيير نگرش نسبت به سقط جنين عمد،  و يا به طور كلي برهم زده است،  است

 .آمده است مهم در

                ديدگاه هاي نظريديدگاه هاي نظريديدگاه هاي نظريديدگاه هاي نظري
ها، سقط  هاي بسيار زيادي وجود دارد كه هر كدام از آن طه با موضوع سقط جنين، ديدگاهدر راب

در ادامه مختصري از رويكردهاي موجود در . اند اي خاص مورد بررسي قرار داده جنين را از زاويه
        . مي گردداين زمينه ارائه 
  دينيدينيدينيديني    ــــ    ديدگاه اخالقيديدگاه اخالقيديدگاه اخالقيديدگاه اخالقي

اي مخالف صددرصد سقط  عده. عمده وجود داردگيري  در رويكرد اخالقي و ديني، سه نوع جهت
. اينان به دو دليل معتقدند زندگي ذاتاً محترم است و ما مجاز نيستيم آن را از بين ببريم. جنين هستند

تواند آن را كنار بزند و دوم  هاست و هيچ ارزشي نمي اول آنكه ارزش حيات برتر از تمامي ارزش
ت و هيچ حيات انساني بر حيات انساني ديگر از جمله حيات ها ارزشمند اس آنكه حيات همه انسان
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دسته دوم طرفداران آزادي ارادة شخص ). 183: 1388 ،راسخ(مادر بر زندگي جنين برتري ندارد 
باردار هستند، با اين استدالل كه تصميم به حفظ كردن يا پايان دادن به زندگي جنين يك امر كامالً 

است كه بايد كامالً آزادانه در مورد بدن و زندگي خود  شخصي و خصوصي است و اين مادر
گروه سوم ديدگاهي اعتداللي دارند و معتقد به آزادي  ،در نهايت. )1388همان، (تصميم بگيرد 

توان ادعاي انسان بالنده را بي  اند كه از يك سو نمي اينان بر اين عقيده. باشند نسبي سقط جنين مي
صد قابل  در توان ادعاي آزادي مطلق اراده مادر را نيز صد سو نمي قيد و شرط پذيرفت و از ديگر

كه جنين در آن زمان به انسان  مي گردداي بر محور اصلي بحث به تعيين زمان يا مرحله. دفاع دانست
اجازه نابودي يك شخص انساني حتي به دست مادر نيز داده  ،و از آن مرحله به بعد مي شودتبديل 

  .)195: همان ( نمي شود
        ديدگاه فمينيستيديدگاه فمينيستيديدگاه فمينيستيديدگاه فمينيستي

ها نسبت به سقط جنين و خواهان آزادي بي قيد و شرط آن  ها معتقد به لغو كليه محدوديت فمينيست
ها جلوگيري از سقط جنين و نظارت بر آن، بخشي از ايدئولوژي جنسي در نظام  از نظر آن. هستند

سقط جنين را . وابسته استدارانه است كه معناي خانواده و مادري به آن  مردساالرانه سرمايه
هاي  نظريه. قدرتي زنان در نظر گرفت توان جدا از قدرت اقتصادي، قدرت دولتي و بي نمي

نظريه سقط جنين در ديدگاه فمينيست . اند متعدد و تا حدودي پيچيده ،فمينيستي درباره سقط جنين
كه  چرا. ميم گيرنده بودنبر پايه دو اصل قرار دارد؛ اختيار تن خود را داشتن و تص 1سوسياليست

در اين نظريه نيازهاي مشخص فردي و اجتماعي . گذارد بيشترين تأثير را بر زنان مي ،توليد مثل
        .)22- 23 : 1382و گمبل،  هام(لحاظ شده است 
        ديدگاه اقتصاديديدگاه اقتصاديديدگاه اقتصاديديدگاه اقتصادي
شود  معتقد است كه منفعت يا عدم منفعت اقتصادي عاملي است كه باعث مي 2هاروي ليبنشتاين

كنند و به ارزيابي  زوجين سبك و سنگين مي. تصميم بگيرند كه چه تعداد فرزند داشته باشندوالدين 
ها يا مخارج فرزندان  چنانچه منافع داشتن فرزند بيشتر از هزينه. پردازند ها و مخارج فرزندان مي هزينه

 -  50: 1381 ،حسيني(باشد، نگرش والدين مثبت خواهد بود و تصميم به داشتن بچه خواهند گرفت 
51.(  

 باشد؛ به ها مي ها متأثر از رفتار اقتصادي آن نيز بر اين باور است كه رفتار باروري خانواده 3بكر
شود كه تصاحب آن مستلزم صرف پول  عنوان كاالي مصرفي در نظر گرفته مي كه فرزند به طوري 

                                                 
1-Feminism socialism 

2- H.Leibnestein 

3- G.Becker 
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اي تصميم گيري، كيفيت بر اساس نظريه اقتصادي بكر، پدر و مادر بر .و زمان از سوي والدين است
تري دارند، ملزومات  كساني كه سطح اقتصادي پائين. گيرند و كميت كودكان را، با هم در نظر مي

بنابراين،  ،)غذا، پوشاك، تحصيالت، وسايل تفريحي(گيرند  كمي براي كودكان خود در نظر مي
تر، براي كودكان خود در  ملزوماتي كه طبقات افراد مرّفه. شود ها فرض مي حداقل هزينه براي آن

بر اساس اين . ويژه از نظر زماني، در سطح باالتري قرار دارد گيرند، هم از نظر مالي و به نظر مي
هاي  تر همچنين براي خريد كاال و شركت در فعاليت ديدگاه، پدران و مادران طبقات مرفه

با معيارهاي مورد نظرشان،  بنابراين براي پرورش فرزنداني. هاي بيشتري دارند موقعيت ،گير وقت
  ). 226و  225:  1385ويكس (تعداد آنان را محدود كنند بايد 

        ديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعي    
يا همان  1، ترجيح جنسيمي شودهاي بسيار مهمي كه در اين ديدگاه مطرح  يكي از بحث

واقعيت اگر چه در بسياري از كشورها موقعيت زنان پيوسته رو به بهبود بوده اما . است 2پسرخواهي
. پوشد جامعه عمل مي ،هاي اجتماعي تنها به وسيله فرزند پسر آن است كه در اغلب جوامع، هدف

از آنجا كه در . شده در طول تاريخ بشر زير سلطه مردها بوده است اكثر جوامع شناخته ،در واقع
ه چرا بسياري از توان درك كرد ك راحتي مي شود، به بيشتر جوامع، به مردان بيش از زنان بها داده مي

افزون . دهند تا دست كم صاحب يك فرزند پسر شوند ها آن قدر به بچه دار شدن ادامه مي خانواده
بر اين، اگر احتمال مرگ كودكان برود، خانواده ممكن است حداقل صاحب دو پسر بشود تا 

  ).235:  1385 ،ويكس( ها افزايش يابد احتمال بقاي يكي از آن
        ديدگاه جمعيتيديدگاه جمعيتيديدگاه جمعيتيديدگاه جمعيتي

الگويي را ارائه كردند كه توسط آن ) 1956( 3كينگزلي ديويس و جوديت بليك ،ي اولين باربرا
ديويس و بليك در . نحوه تأثيرگذاري ساختار اجتماعي بر باروري را تحليل و بررسي كنند

زيست شناختي كه به طور مستقيم با باروري ارتباط دارند و  - بندي خود، يازده متغير اجتماعي طبقه
وان متغيرهاي واسط بين باروري و متغيرهاي متعدد اجتماعي، اقتصادي، محيطي و زيست عن به

 ).Bongaarts 1983: 2( .شوند، را مورد شناسايي قرار دادند شناختي واقع مي

براي تسهيل . كمي كردن و تحليل ارتباط بين متغيرهاي بينابين و باروري مشكل است ،با اين وجود 
 ها را تعيين يازده متغير مذكور را به هشت متغير تقليل داد و آن) 1978( 4كمي كردن، بونگارتز

                                                 
1-Sex preference 

2- Son preference 

3- Kingsley Davis and Judith Blake 

4- Bongaarts 
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متغيرهاي آميزشي،  :بندي كرد كه عبارتند از ناميد و در سه دستة عمده گروه 1هاي بالفصل كننده
وي چهار متغيرِ نسبت زنان ازدواج كرده، تغذيه با شير مادر، . متغيرهاي آبستني و متغيرهاي حاملگي

ه از وسايل جلوگيري از حاملگي و سقط جنين را به عنوان متغيرهاي كليدي در كمي كردن استفاد
وي تفاوتهاي باروري از يك جامعه به جامعه ديگر را عمدتاً ناشي از اين چهار متغير . معرفي كرد

  .)72 -70:  1387 ،لوكاس و مير(داند  مي
        ديدگاه نگرشيديدگاه نگرشيديدگاه نگرشيديدگاه نگرشي

كرچ، . دانند ها را متأثر از عواملي خاص مي رشگيري نگ گروهي از محققان، تكوين و شكل
                                ::::گيرند كه عبارتند از ها تحت تأثير چهار عامل شكل مي معتقدند؛ نگرش 2كراچفيلد و باالكي

هاي فرد براي رفع نيازهاي خود،  در جريان فعاليت :كند آنچه نيازهاي شخصي را برآورده مي) 1111
   . آورند اي را در او به وجود مي هاي ويژه گيرند كه نگرش يموانع و مشكالتي بر سر راه او قرار م

هاي  عالوه بر نيازها كه در ايجاد نگرش :كسب اطالعات درباره موضوع يا شي يا فرد خاص) 2222
در خانواده، از پدر و مادر، در مدرسه، از  شخص مؤثرند، اطالعاتي كه شخص در دوران كودكي و 

هاي گروهي و همكاران و دوستان و آشنايان كسب  معه، از رسانهها و در جا شاگردي معلمان و هم
همبستگي شخص با : تعلّق گروهي) 3333. هاي او تأثير دارند گيري نگرش كند نيز در ايجاد و شكل مي

هاي شخص، نماينده اعتقادات و  نگرش ،در واقع. هاي او تأثير حتمي دارد گروه در ايجاد نگرش
هاي خود  عالوه بر اين،  افراد براي حفظ نگرش. هاست آن عضو هايي است كه وي هاي گروه سنت

البته در اينجا الزم به توضيح است كه شخص در تأثيرپذيرفتن از . به حمايت ديگران نيازمند هستند
   . ها انتخابي هستند ها نيز مانند شناخت نگرش. اي منفعل و بدون چون و چرا نيست گروه، پذيرنده

يكي از تأثيرات گروه در . كننده شخصيت او هستند هاي فرد، منعكس نگرش: شخصيت فرد) 4444
هاي ساير اعضاي گروه  هاي او نسبت به نگرش هاي فرد آن است كه در نگرش دهي نگرش شكل

ها، در ميان افراد هر گروه باز هم از نظر  اما عليرغم اين كوشش. آوردمي وجود  هماهنگي به
از سويي بايد افزود، . ها ناشي از شخصيت افراد است تفاوت اين. هايي وجود دارد نگرشي تفاوت

هاي خاص هستند كه با همان الگوي شخصيتي داراي  هاي خاص داراي نگرش معموالً شخصيت 
        ).235و  234:  1384 ،كريمي(هماهنگي است 

        مروري بر تحقيقات پيشينمروري بر تحقيقات پيشينمروري بر تحقيقات پيشينمروري بر تحقيقات پيشين
با عنوان ، 1388در سال در ميان تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است، بررسي عرفاني 

شوند و ميانگين سن  ها به سقط ختم مي از حاملگي% 6نشان داد كه حدود » پيمايش باروري تهران«

                                                 
1- The Proximate Determinants 

2-Krech and Crutchfield and Ballachey 
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اقدام به سقط جنين در ميان زناني كه در شهر تهران زندگي . باشد مي 5/33زنان در هنگام سقط 
باشد و پس از آن نرخ  مي سال 34تا  30شود و نقطه اوج آن در  سالگي شروع مي 20كنند در  مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه احتمال سقط جنين در ميان زنان كمتر . كند سقط شروع به كاهش مي
ها نشان داد كه احتمال  چنين يافته هم. باشد كمتر مي  مذهبي، بيشتر است و در ميان زنان مذهبي،

از % 84هاي تحقيق حاكي از اين است كه  يافته. سقط در بين زناني كه دو بچه دارند نيز باالتر است
گذاري بين فرزندان و نيز محدود كردن تعداد  ها در شهر تهران، اغلب غيرقانوني است و فاصله سقط

آوري  خير در بچهاًدليل ت ها به از سقط% 7عالوه حدود  به. باشد ها، از مهمترين داليل سقط مي آن
فقر و . اند دهد كه زودتر از زمان مورد نظر حامله شده ها اغلب در ميان زناني رخ مي اين سقط. است

مشكالت اقتصادي و عدم توانايي پرداخت هزينه تربيت و نگهداري فرزند و مشكالت مرتبط با 
از % 21زناشويي نظير طالق، جدايي و يا اعتياد يكي از والدين به مواد مخدر، از مهمترين داليل 

مشكالت و نواقص   ه است و خطرات مرتبط با سالمت مادر،سال اخير در تهران بود 5ها در  سقط
سال اخير  5ها در  از سقط% 35بيني در دوران بارداري، از مهمترين داليل  جنين و خونريزي و لكه

% 16باشد و  ها به دليل شكست وسايل پيشگيري از حاملگي مي از سقط% 84طور كلي،  به. مي باشد
بايد افزود بيش از نيمي از . كردند چ وسيله پيشگيري استفاده نميزنان نيز وقتي حامله شدند از هي

هاي منقطع، قرص يا كاندوم  شوند در اثر شكست در روش هايي كه به سقط ختم مي حاملگي
  .)Erfani, 2010 : 7-8(باشد  مي

 ايمن از مناطقي در كشورهاي الگوي سني سقط جنين غير«با عنوان  2و اهمان 1بر اساس تحقيق شاه
دهد كه  ساله رخ مي 30تا  15ايمن در ميان زنان  هاي غير ، بيش از نيمي از سقط»در حال توسعه

هاي غيرايمن، در مناطق مختلف  الگوي سني سقط ،ولي به هر حال .سال هستند 20اين زنان زير% 14
 اي غيره از سقط% 60هاي اين بررسي نشان داد كه تقريباً  يافته. به شدت با يكديگر متفاوت است

سال رخ  30ها در ميان زنان زير  از سقط% 80سال است و تقريباً  25ايمن در آفريقا در ميان زنان زير 
ه سال 30در ميان زنان زير % 60و ه سال 25هاي غيرايمن در ميان زنان  از سقط% 30در آسيا . دهد مي

 هاي غير سهم را از سقط سال بيشترين 29تا  20در آمريكاي التين و مناطق كارائيب، زنان . است
% 40بيش از . دهد سال رخ مي 30ايمن در ميان زنان زير  هاي غير از سقط% 70 ،ايمن دارند، در واقع

دهد،  ويژه در آفريقا رخ مي ايمن در ميان جوانان در كشورهاي در حال توسعه به هاي غير از سقط
طبق . يمن در دوران نوجواني هستندا نفر داراي تجربه سقط غير 1نفر، حداقل  4جايي كه از هر 

 35تا  25سال در آسيا و زنان  25سال در آفريقا، و زنان باالي  25نتايج اين مطالعه، زنان جوان زير 

                                                 
1- Igbal Shah 

2- Elizabeth Ahman 
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دهند كه نيازمند مداخله  سال در آمريكاي التين و مناطق كرائيب، بزرگترين گروهي را تشكيل مي
 & Iqbul(باشند  كيفيت بعد از سقط ميايمن و خدمات با هاي غير براي جلوگيري از سقط

Ahman, 2004: 9.(  
نقش سقط جنين در مرحله پاياني كاهش باروري در «در تحقيقي با عنوان ) 2009( 1تراويچ و اَمين

د تا نپرداز مي 2هاي منحصر به فرد پيمايش سالمت ملي ويتنام ، به تجزيه و تحليل داده»ويتنام
نتايج . دنيوع سقط جنين و استفاده از وسايل پيشگيري نشان دههاي قومي و نژادي را در ش تفاوت

اغلب در ميان زنان واقع  ،سقط جنين. مي باشداين تحقيق حاكي از نرخ باالي سقط جنين در ويتنام 
هاي تحقيق  چنين يافته هم. مي باشدهاي سني باال و زنان تحصيل كرده با فرزندان زياد شايع  در گروه
هاي سنتي براي  كه از روش) متأهل(خ سقط جنين در ميان زنان ازدواج كرده دهد كه نر نشان مي

سقط جنين در اين موارد ارتباط نزديكي با . مي باشدكنند، باال  استفاده مياز بارداري جلوگيري 
تواند سبب  فراهم كردن خدمات و سرويس سقط جنين پيشرفته مي. خواست و اراده زن دارد

 & Bussarawan(هاي اقليتي شود كه باروري بااليي دارند  روهكاهش باروري در ميان گ

Amin, 2009: 1.(  
نرخ كلي سقط در در مطالعه اي كه انجام دادند، نشان دادند كه )2008( 3عرفاني و مك كوالن

براي هر  5/7 ،و نرخ ساالنه عمومي سقطاست  26/0براي هر زن متاهل است ايران،  كشور 
اثرات منفي استفاده از وسايل مدرن . سالگي است 49تا  15متاهل در سن زن ازدواج كرده يا 1000

اين مجريان و در نتيجه  مي باشدبيشتر از اثرات منفي دينداري % 31در جلوگيري از حاملگي، 
ها در زمينه برنامه تنظيم  گذاري هاي اين مطالعه براي سياست تحقيق تأكيد زيادي بر استفاده از يافته

هاي مهم  از يافته). Erfani & Mc Quillan 2008: 111(مت توليد مثل دارند خانواده و سال
ها،  يافته. اين تحقيق، برآورد الگو و سطح نرخ سقط جنين براي كل كشور و به تفكيك استان است

. استاز بارداري و درصد استفاده زنان از وسايل جلوگيري  4حاكي از ارتباط بين نرخ سقط كلي
بيشتر باشد، نرخ در ميان زنان هاي مدرن پيشگيري از حاملگي  استفاده از روش يعني هرچه درصد

مثالً در استان سيستان و بلوچستان كه نرخ سقط كلي آن . ها كمتر است در ميان آنجنين سقط 
هاي پيشگيري مدرن  از زنان متاهل از روش% 36است، فقط در هزار زن ازدواج كرده  6/1حدود 

 4/0برعكس در استان اصفهان كه نرخ سقط كلي آن حدوداً كمي باالتر از  كنند و استفاده مي

                                                 
1- Bussarawan Teerawichitchainan & Sajeda Amin 

2- Vientam National Health Sarvey 

3- AmiriErfani & Kevin Mc Quillan 

4- Total abortion rate 
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   هستند % 50كنند، بيش از  هاي پيشگيري مدرن استفاده مي است، زنان متأهلي كه از روش
)Erfani & Mc Quillan 2008: 118.( 

        
        شناسيشناسيشناسيشناسي    روشروشروشروش

براي . ش استفاده شده استهاي مورد نياز، از روش پيماي تحقيق و ماهيت دادهاين با توجه به هدف 
پرسشنامه . شده استپرسشنامه استفاده ابزار سنجش اين موضوع و گردآوري اطالعات، از 

ولي با  ، آن را داشته باشدتكميل  امكان پاسخگو نخست خود  در وهله اي تدوين شده كه گونه به
هاي شهر تهران،  گاه، تعدادي از زنان باردار مراجعه كننده به زايشداشتفرض اين كه احتمال 

ديگر با توجه به اين  از طرف سواد بوده و امكان تكميل پرسشنامه را نداشته باشند و سواد يا كم بي
براي تكميل بنابراين  هاي دقيق داشت ه و نياز به پاسخبرانگيز بود  پرسشنامه تا حدي حساسيت كه

   .شد پرسشگر كمك گرفتهاز پرسشنامه، 
 1385شهر تهران در سال ) سال 44تا  15(در سن باروري واقع قيق زنان آماري در اين تح جامعه
  . هستند

  
مركز آمار ايران، . (نفر مي باشد 1367024تعداد جمعيت مورد مطالعه،  ، 1بر اساس جدول شماره 

1385(  
  

   سني گروه برحسب ساله شهر تهران 44تا  15ازدواج كرده زنان  جمعيت): 1(جدول 
ن ازدواج كرده زنا گروه هاي سني

 37803 ساله 15- 19 )متاهل(

 212734  ساله 20- 24

 314045 ساله 25- 29

 278568 ساله 30- 34

 275185 ساله 35- 39

 248683 ساله 40- 44

 1367024 كل

نفر برآورد شده، كه اين تعداد براي افزايش  262حجم جمعيت نمونه با استفاده از فرمول كوكران، 
    روش ، ازنتخاب واحدهاي نمونهه منظور اب. نفر افزايش يافته است 300دقت احتمالي به 
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هاي شهر تهران ليست  ابتدا همه زايشگاهبه اين نحو كه . استفاده شده استگيري سيتماتيك،  نمونه
سپس با توجه به حجم . ها استخراج شد و ميانگين تعداد زنان باردار مراجعه كننده به آنگرديد 

. هاي مربوط به هر زايشگاه محاسبه شد ميانگين تعداد مراجعين در هر روز، نمونهنفري و  300نمونه 
هاي مورد  ، با توجه به نمونه1390در ادامه با مراجعه به هر زايشگاه در فروردين و ارديبهشت سال 

ل نياز و ميانگين تعداد مراجعين، ابتدا عدد فاصله محاسبه و براي شروع كار و يافتن نفر اول از جدو
ها توسط پرسشنامه، اطالعات را مطابق با جهت  آوري داده پس از جمع. اعداد تصادفي استفاده شد

ها در دو سطح توصيفي و استنباطي  ، دادهSpssهر گويه كدگذاري كرده و با استفاده از نرم افزار 
ز رگرسيون ها، ا در قسمت آمار استنباطي به منظور آزمون فرضيه. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 .دو متغيره و چند متغيره استفاده شده است

        
        هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيق    يافتهيافتهيافتهيافته

سطح تحصيالتشان  سن داشته و سال 30پاسخگويان كمتر از % 3/45 نتايج تحقيق نشان داد كه؛ 
 شانميزان تحصيالت سن داشته و سال 30باالتر از نيز  پاسخگويان %7/45 .تر بوده است ديپلم و پايين

 در واقع؛ .دار بودند خانه% 65 شاغل و% 35، )نفر 300(از كل پاسخگويان . بوده است ماز ديپل باالتر
  .  اند دار بوده پاسخگويان خانه از نيمي از بيش

، در طبقه %3/23. در طبقات پائين و متوسط رو به پائين هستند% 7/39، )300(از كل جمعيت 
از % 7/22بايد گفت، . باال قرار داشتند ، در طبقات باال و متوسط رو به%28متوسط و در نهايت 

با سقط جنين كامالً مخالف % 6/30مخالف و % 7/46اطرافيان پاسخگويان با سقط جنين موافق، 
نظر بودند  بي% 39. نگرش مثبت به سقط جنين داشتند% 7/36، )300(از كل پاسخگويان . هستند

  .داراي نگرش منفي نسبت به سقط جنين بودند% 3/4و در نهايت ) متوسط(
داراي يك فرزند % 2/42كردند و  شان را تجربه مي اولين حاملگي% 9/49، )300( پاسخگوياناز كل 

تمايل داشتند بارداريشان به  پاسخگويان %26  .نيز صاحب دو فرزند بودند% 9بودند و در نهايت 
جنسيت فرزند % 54نفر يعني  162براي  داشتند اماپسر  تمايل به فرزند %20فرزند دختر ختم گردد و 

  .مهم نبود
تصميم داشتند در آينده  ٪3/36 ، با تصميم خود باردار شده بودند،)زنان باردار(پاسخگويان  7/53٪

كساني كه ناخواسته  مياناز . ينده را نيز نداشتندآ قصد بارداري حتي در نيز اصالً ٪10باردار شوند و 
نيز قبل از  ٪6/3قبل از بارداري از روش پيشگيري استفاده مي كردند و  ٪4/96بودند،  باردار شده 

پاسخگوياني كه قبل از بارداري از روش هاي پيشگيري  .بارداري از هيچ روشي استفاده نمي كردند
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بهره مي بردند، به ترتيب از نزديكي منقطع، كاندوم، قرص، آي يودي، نورپلنت و دوره مطمئن 
  .ه مي كردنداستفاد

ان نش) 2(ل يافته و خطاي معيار در جدو ضرايب همبستگي چندگانه، ضريب تعيين، ضريب تعديل
توان بيان كرد كه؛ ميزان همبستگي چندگانه متغير نگرش  با توجه به اين جدول، مي. داده شده است

افيان به نگرش اطر(نسبت به سقط جنين در يك تركيب خطي با متغيرهاي وارد شده در معادله 
هاي تنظيم خانواده، ترجيح  سقط، پايبندي به مذهب، طبقه اجتماعي، بارداري ناخواسته، روش

و ضريب  351/0همچنين ضريب تعيين حاصل، برابر با . مي باشد 593/0، برابر )جنسي، تعداد فرزند
مده است؛ ، به دست آ%34اند، حدود  يافته، براساس متغيرهايي كه وارد تحليل شده تعيين تعديل
از تغييرات متغير نگرش نسبت به سقط جنين، از طريق مجموعه متغيرهاي مستقل % 34يعني بيش از 

متعلق به ساير متغيرهايي است كه در %) 66(اشاره شده، تبيين شده است و مابقي تغييرات اين ميزان 
متوسط واريانس  برابر است با نسبت Fمقدار. اند هاي تحقيق ديده نشده اين مطالعه و فرضيه

 =000/0Sigو داراي سطح معناداري  942/39رگرسيون به متوسط واريانس باقيمانده، كه برابر با 
بنابراين ضريب تعيين تعديل يافته بدست آمده، به . دار شده است معني% 95، يعني در سطح مي باشد

نگرش نسبت به (بسته تغييرات متغير وا% 34بيش از  ،به عبارت ديگر. لحاظ آماري معنادار است
پايبندي به مذهب، نگرش اطرافيان نسبت به سقط جنين، از طريق چهار متغير ) سقط جنين

تعداد فرزند، ترجيح جنسي و متغيرهاي هاي ناخواسته و طبقه اجتماعي تبيين شده است اما  حاملگي
2توانايي افزايش ميزان هاي تنظيم خانواده، با توجه به اين كه  روش

R  ميزان معناداري را به
  .اند اند، از معادله حذف شده نداشته

  
  اي معيار برآورديافته و خط گانه، ضريب تعيين، ضريب تعديل ضرايب همبستگي چند): 2(جدول 

  
مقدار ثابت،  ،به نحوي كه در هر ستون .دهد اوليه تحليل رگرسيون را نشان مي نتايج) 3(جدول  

و سطح ) t(، خطاي معيار، ضرايب رگرسيوني استاندارد شده، آزمون )b(ضرايب استاندارد نشده 
وابط آماري فرضيات در بررسي ر. دهد شده، نشان ميلحاظ معناداري را براي هر يك از متغيرهاي 

Model 

ضريب ضريب ضريب ضريب 
        همبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگي

 گانهگانهگانهگانه    چندچندچندچند

ضريب ضريب ضريب ضريب 
 تعيينتعيينتعيينتعيين

        ضريب تعيينضريب تعيينضريب تعيينضريب تعيين

 تعديل يافتهتعديل يافتهتعديل يافتهتعديل يافته

        خطاي معيارخطاي معيارخطاي معيارخطاي معيار

 برآوردبرآوردبرآوردبرآورد

F        
 

Sig 

4  593/0  351/0 343/0 77574/0 942/39 000/0 
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براي مطالعه تأثير همزمان . صورت دو به دو مورد تحليل قرار گرفتند مختلف تحقيق، متغيرها به
در اين . متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته از تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

  .شده است تحليل از روش گام به گام كمك گرفته
متغير  4متغير وارد شده در مدل، تنها  10از ميان  ،مي شودمشاهده ) 3(همانطور كه در جدول 

و طبقه ) خواسته يا ناخواسته(پايبندي به مذهب، نگرش اطرافيان نسبت به سقط جنين، نوع بارداري 
چنين متغير نگرش اطرافيان نسبت به سقط  هم. باشند اجتماعي داراي رابطه معنادار با متغير مستقل مي

است؛ به ) نگرش فرد نسبت به سقط جنين(دار و معكوس با متغير وابسته  رابطه معنا جنين داراي
بقيه متغيرها نيز . و بالعكس مي شودطوريكه با افزايش مقدار اين متغير از مقدار متغير وابسته كاسته 

تغير چهار ماين اما قضاوت در مورد اهميت و نقش هر يك از . دارندرابطه مستقيم با متغير وابسته 
زيرا اين مقادير . را بايد به مقادير بتا واگذار كرد) نگرش به سقط جنين(در تبيين متغير وابسته 

بر اين . سازد استاندارد شده و امكان مقايسه و تعيين اهميت نسبي هر يك از متغيرها را فراهم مي
ريب نگرش اطرافيان به مراتب بيشتر از ض به 349/0برابر با ميزان پايبندي به مذهب  β اساس، مقدار

ضريب استاندارد اين متغير نيز بيشتر از بارداري ناخواسته، . مي باشد -314/0، يعني جنين سقط
يعني به ازاي يك واحد  .مي باشد 099/0نيز بيشتر از ضريب استاندارد طبقه اجتماعي يعني  و 113/0

تغيير ) نگرش به سقط جنين(ير وابسته در متغ 349/0تغيير در انحراف معيارِ ميزان پايبندي به مذهب، 
، در حالي كه به ازاي يك واحد تغيير در انحراف معيار مثالً نگرش اطرافيان به مي گرددايجاد 

  .مي شودتغيير ايجاد ) نگرش به سقط جنين(در انحراف معيار متغير وابسته  - 314/0سقط جنين، تنها 
        

 شده رگرسيوني متغيرهاي مؤثر بر نگرش به سقط جنينشده رگرسيوني متغيرهاي مؤثر بر نگرش به سقط جنينشده رگرسيوني متغيرهاي مؤثر بر نگرش به سقط جنينشده رگرسيوني متغيرهاي مؤثر بر نگرش به سقط جنينشده و استاندارد نشده و استاندارد نشده و استاندارد نشده و استاندارد ن    ضرايب استانداردضرايب استانداردضرايب استانداردضرايب استاندارد): ): ): ): 3333((((جدول جدول جدول جدول 

 مدلمدلمدلمدل

 ضرايب استاندارد  شدهضرايب استاندارد  شدهضرايب استاندارد  شدهضرايب استاندارد  شده ضريب استاندارد نشدهضريب استاندارد نشدهضريب استاندارد نشدهضريب استاندارد نشده

 Tآزمون  آزمون  آزمون  آزمون  
سطح سطح سطح سطح 

 معناداريمعناداريمعناداريمعناداري
b مقدار مقدار مقدار مقدار  انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارβ 

 0266/0  624/2  مقدار ثابت

 

881/9 000/0 

 000/0 902/6 349/0 076/0 527/0 پايبندي به مذهب

نگرش اطرافيان 
 به سقط

436/0- 070/0 314/0- 235/6- 000/0 

 018/0 369/2 113/0 068/0 161/0 بارداري ناخواسته

 040/0 067/2 099/0 059/0 122/0 طبقه اجتماعي
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         مشاهده  ) 3(همان طور كه در جدول. پرداخته مي شوددر ادامه، به تدوين معادله رگرسيون 
در صورتي كه مقدار هر چهار متغير  .است 624/2، برابر با )مقدار ثابت(عرض از مبدأ  ،مي شود

مي  624/2مستقل برابر با صفر باشد، ميزان متغير وابسته يعني نگرش نسبت به سقط جنين، برابر با 
  ).Sig=000/0(كند  دار بودن آن را تأييد مي معنيSig كه مقدار  باشد

براي متغير  ؛527/0بر با برا پايبندي به مذهب،براي متغير ) b(با توجه به اينكه شيب رگرسيون 
براي متغير  و 161/0، برابر با بارداري ناخواستهبراي متغير  ، - 436/0برابر با  نگرش اطرافيان به سقط،

  :بنابراين معادله معمولي رگرسيون به اين شكل مي باشد ،مي باشد 122/0، برابر با طبقه اجتماعي
  
نگرش اطرافيان نسبت به سقط نگرش اطرافيان نسبت به سقط نگرش اطرافيان نسبت به سقط نگرش اطرافيان نسبت به سقط ) ) ) ) –    0000////436436436436+ ( + ( + ( + ( ته ته ته ته بارداري ناخواسبارداري ناخواسبارداري ناخواسبارداري ناخواس) ) ) )     0000////161161161161+ (+ (+ (+ (طبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعي) ) ) ) 0000////122122122122((((

        نگرش نسبت به سقط جنيننگرش نسبت به سقط جنيننگرش نسبت به سقط جنيننگرش نسبت به سقط جنين= = = = پايبندي به مذهب پايبندي به مذهب پايبندي به مذهب پايبندي به مذهب ) ) ) ) 0000////527527527527+ (+ (+ (+ (
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        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
ها زياد است، بيشترين درصد مخالفان  هاي موجود، زناني كه ميزان دينداري آن با توجه به آماره

عالوه بر آن . تأثير نيست ينگرش اطرافيان نيز در اين زمينه ب. اند سقط را به خود اختصاص داده
شوند و نيز كساني كه در طبقات اجتماعي باالي جامعه قرار  زناني كه با بارداري ناخواسته مواجه مي
  .  دارند، با سقط جنين بيشتر موافق هستند

. تحقيق، مشخص شد كه افزايش سن، تأثيري بر تغيير نگرش زنان نسبت به سقط ندارداين در 
تفاوت بسيار ناچيزي بين زنان زير  مي دهد كه از نظر موافقت با سقط جنين،ن مقايسة درصدها نشا

 اين  در ميان مخالفان نسبت به سقط جنين نيز. وجود دارد%) 42(سال  30و باالي %) 41(سال  30
جنين سال، مخالف سقط  30از زنان باالي % 58سال و  30از زنان زير% 59. تفاوت بسيار كم است

دهد كه نقش متغير سن بسيار  تباط بين سن زن و نگرش نسبت به سقط جنين نشان ميعدم ار. هستند
 توان اين هاي تحقيق، مي با توجه به يافته. كم رنگ است و تأثير چنداني بر تغيير نگرش زنان ندارد

چرا كه سن  ؛شوند ين اغلب با بارداري ناخواسته مواجه مييطور استنباط كرد كه زنان در سنين پا
دختران حتي اگر در سنين پائين نيز ازدواج كنند، سن . ين زايمان در زنان افزايش يافته استاول

افراد ناخواسته باردار شوند، حتي اگر  ،حال اگر در اين زمان .اندازند آوري خود را به تعويق مي بچه
 كه بايد افزود .دانند ها كم باشد، سقط جنين را به عنوان آخرين راه پيشگيري از بارداري مي سن آن

بيشتر در معرض روابط جنسي خارج از ازدواج هستند و اين يكي از داليلي است كه  ،زنان كم سن
هاي اين تحقيق  يافته. شوند ين بيشتر با بارداري ناخواسته مواجه مييتوان گفت، زنان در سنين پا مي

ري ناخواسته الزاماً افزايش بر خالف نتايج تحقيق عباسي نشان داد كه با افزايش سن، ميزان باردا
ين نيز زنان زيادي هستند كه به داليل مختلف با حاملگي ناخواسته مواجه ييابد، بلكه در سنين پا نمي
  .نگرش مثبت داشته باشندجنين شوند و در نتيجه ممكن است نسبت به سقط  مي

با . ه سقط جنين نداردهاي تحقيق نشان داد كه ميزان تحصيالت تأثيري در نگرش زنان نسبت ب يافته
از زناني % 40ها زير ديپلم است و از زناني كه تحصيالت آن% 42مقايسة درصدها مشخص شد كه 

در ميان مخالفان نسبت به سقط . هستندجنين ، موافق سقط مي باشدها باالي ديپلم  كه تحصيالت آن
يالت، بر نگرش مثبت يا منفي به بيان ديگر، تحص. باشند باالي ديپلم مي% 60زير ديپلم و % 58نيز، 

زناني كه داراي بيشتر چراكه برخالف فرضيه تحقيق، نگرش ندارد تأثيري جنين زنان نسبت به سقط 
سطح اطالعات و  كه توان گفت در ادامه مي. تحصيالت باال هستند، نسبت به سقط منفي است

اند، نسبت به زناني كه  دههايي كه در آموزش عالي گذران آگاهي زنان تحصيل كرده به واسطه سال
كرده با سقط جنين، آگاهي  يكي از داليل مخالفت زنان تحصيل. تحصيالت پائين دارند، بيشتر است

بديهي است كه خطرات و مشكالت سقط جنين . مي باشدها از پيامدهاي جسمي و روحي سقط  آن
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زناني كه تحصيالت  ياز سوي. مي باشدبه مراتب بيشتر از گذراندن دوره بارداري و وضع حمل 
ها و نيز  هاي پيشگيري از بارداري و شيوة درست استفاده از آن بااليي دارند در رابطه با روش

در مجموع مي توان گفت نگرش . هاي اورژانسي پيشگيري از بارداري آگاهي الزم را دارند روش
دها و مشكالت جسمي ها از پيام منفي زنان تحصيل كرده نسبت به سقط جنين كه در اثر آگاهي آن

تا تمام تالش خود را در راستاي جلوگيري از  مي گردد، ايجاد شده است، سبب جنين سقط
كه در صورت بروز حاملگي  بارداري ناخواسته مواجه نشوند چرابا بارداري به عمل آورند تا 

  .ناخواسته، احتمال اينكه زنان تحصيل كرده بخواهند جنين خود را سقط كنند، كم است
. در اين تحقيق وجود رابطه بين وضعيت اشتغال زن و نگرش وي نسبت به سقط جنين، اثبات نشد

ها، اختالف  مقايسة ميانگين .دار، در زمره موافقان سقط هستند از زنان خانه% 45از زنان شاغل و % 34
ش زنان دهد و اين الگو بيانگر اين است كه نگر دار را نشان نمي زيادي بين زنان شاغل و خانه

زنان چه شاغل باشند و  ،در واقع. دار و شاغل نسبت به سقط جنين به مرور يكسان گرديده است خانه
اما بايد توجه كرد كه دليل نگرش منفي زنان شاغل و . دار، با سقط جنين مخالف هستند چه خانه

جنين ريشه  نگرش منفي زنان شاغل نسبت به سقط. دار نسبت به سقط با يكديگر متفاوت است خانه
 و انجام سقط جنين، كه در صورت مواجه با بارداري ناخواسته چرا ؛ها دارد در موقعيت شغلي آن

طي كردن دوره بارداري و ختم آن با سقط جنين و . مي شودموقعيت شغلي زنان در جامعه متزلزل 
كند تا از  يدر ادامه كنار آمدن با پيامدها و مشكالت سقط، فرايندي است كه زنان را مجبور م

. اندازد ها را پس از سقط به خطر مي جايگاه شغلي خود فاصله بگيرند و اين امر موقعيت اشتغال آن
تا زنان شاغل با  مي شودت شغلي؛ يكي از فاكتورهايي است كه سبب يدر واقع حفظ جايگاه و موقع

  .سقط جنين مخالف باشند
را تأييد جنين جتماعي و نگرش نسبت به سقط چنين، ارتباط بين طبقه ا هاي اين تحقيق هم يافته
از افراد طبقه پائين موافق سقط هستند و اين عدد % 36با مقايسة درصدها مشخص شد كه . كند مي
از زنان طبقات باال % 34از زنان طبقه پائين و % 64همچنين . يابد افزايش مي ٪66به طبقات باال در

اي از جامعه قرار گرفته است،  اينكه فرد در چه طبقهبه بيان ديگر، . باشند مخالف سقط جنين مي
افراد طبقه باال در جامعه، حاضر نيستند موقعيت شغلي و . تواند بر روي نگرش او تأثيرگذار باشد مي

در . ويژه در مشاغل تخصصي و با درآمد باال اجتماعي خود را براي فرزندآوري به خطر بيندازند به
پردازند،  ها در طبقات باالي جامعه براي رسيدن به پيشرفت مي وجواقع؛ بهايي كه بسياري از ز

نوع تربيت و امكانات مورد نياز براي  از سويي نگاه به فرزندآوري و. داشتن فرزند كمتر است
افراد طبقات باالي . هاي متفاوتي تعريف شده است پرورش فرزند در ميان طبقات مختلف به صورت

ومات خاصي براي فرزندآوري هستند؛ درحاليكه اين امر در ميان جامعه خواهان امكانات و ملز
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در اكثر جوامع، كساني كه وضعيت  و به همين دليل مي شودين جامعه ديده نيمردم طبقات پا
  . شوند دار مي بدتر است، بيش از پولدارها بچه اقتصادي شان 

ن، والدين همسر، خويشاوندان هاي تحقيق مشخص شد كه اطرافيان فرد اعم از همسر، والدي در يافته
اما ميزان مخالفت، در ميان دوستان و . در مجموع با سقط جنين مخالف هستند ،و دوستان صميمي

چنين نشان داد كه بين نگرش اطرافيان فرد  تحقيق فوق هم. خويشاوندان صميمي، كاهش يافته است
در ارتباط با سقط گرش فرد و ن) همسر، والدين، والدين همسر، خويشاوندان و دوستان صميمي(

كه اگر نگرش اطرافيان فرد نسبت به سقط جنين مثبت  رابطه معكوس وجود دارد بطوريجنين 
باشد، نگرش خود فرد منفي است و برعكس، اگر اطرافيان مخالف سقط باشند، فرد موافق سقط 

فق سقط جنين از افراد، موا% 61. مقايسة درصدها گوياي همين رابطه معكوس است. خواهد بود
از افراد با سقط مخالف % 90ها كامالً با سقط مخالف بودند و حدود  بودند در حالي كه اطرافيان آن

تواند نمايانگر افزايش  اين رابطه معكوس مي. بودند در حالي كه اطرافيانشان موافق سقط بودند
ر نگرش مثبت يا منفي زنان ديگر تحت تأثي. فردگرايي و خودمحوري و استقالل افراد جامعه باشد

ميزان تعلق . اطرافيان خود نيستند، حتي در بيشتر مواقع، نظرشان دقيقاً برخالف نظر اطرافيان است
رنگي افراد با گروهي كه در آن عضو هستند كم شده است و در مقابل فردگرايي  گروهي و هم

  . داند تر ميافزايش يافته است و فرد، نظر خويش را در مقايسة با نظر اطرافيان بر
در اين بررسي رابطه دينداري و نگرش نسبت به سقط در دو بعد نگرشي و عملي سنجيده شد كه 

 جنين از كساني كه موافق سقط% 61در بعد نگرشي . ها تأييد گرديد در هر دو بعد رابطه بين آن
يزان بودند، مسقط جنين از كساني كه مخالف % 92بودند، ميزان دينداريشان كم بود ولي 

از موافقان سقط، از لحاظ مذهبي ضعيف بودند و در % 70در بعد عملي نيز، . دينداريشان زياد بود
نتايج اين بررسي همانند نتايج تحقيقات . شان زياد بود از مخالفان سقط، ميزان دينداري% 74مقابل 

ترين مانع سقط  پيشين، از جمله تحقيق عرفاني و عبدالهيان نشان داد كه مذهب مهمترين و مثبت
چراكه از نظر مذهب، زني كه اقدام به سقط جنين كند،  مي باشدجنين در ميان پاسخگويان 

طور ه در اغلب اديان، سقط جنين ب. و بايد تاوان آن را در زندگي بپردازد مي شودگناهكار شناخته 
تأسفانه اكثر اما م. كلي رد شده است؛ مگر در شرايط خاص كه جان مادر يا فرزند در خطر باشد

دهد، داراي شرط مذكور نيست بلكه به خواسته زن يا شوهر و يا هر دو مي  هايي كه رخ مي  سقط
بديهي است كه كم رنگ شدن اعتقادات مذهبي و دينداري در ميان زنان با افزايش نگرش . باشد

  .مثبت به سقط جنين ارتباط مستقيم خواهد داشت
. ارتباط بين تعداد فرزندان و نگرش نسبت به سقط جنين است نتايج اين تحقيق حاكي از عدم وجود

داراي دو فرزند و % 49مقايسة درصدها نشان داد كه بين كساني كه موافق سقط جنين هستند، حدود 
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زنان بدون % 54در ميان مخالفان نسبت به سقط جنين نيز حدود . بدون فرزند هستند% 45حدود 
ها  هاي اخير مشاهده شده است كه زوج در سال. زند هستندصاحب دو فر% 51باشند و  فرزند مي

بارداري  دوران اواخر تا را  خواهند و آن تمايلي به داشتن فرزند ندارند و يا حداكثر يك فرزند مي
تواند بر نگرش زنان تاثيرگذار باشد زيرا  در اين ميان متغير تعداد فرزند، نمي. اندازند به تأخير مي

در نتايج تحقيق مشخص شد كه . كند ها از يك يا دو فرزند تجاوز نمي ن خانوادهديگر تعداد فرزندا
و از ميان افرادي كه داراي دو فرزند مي باشند، % 66 ،از ميان كساني كه داراي يك فرزند هستند

به بيان ديگر، برخي از زوجين با وجود داشتن يك يا دو فرزند، . باشند مخالف سقط جنين مي% 51
داشتن فرزند ديگري هستند و با سقط جنين مخالفند، شايد يكي از داليل اين امر جنس به دنبال 

داشتن ترجيح جنسي دختر يا . ها داراي اهميت زيادي است باشد كه هنوز در برخي خانواده نوزاد 
كند تا با وجود داشتن تعداد فرزندان مطلوب، همچنان به فرزندآوري  ها را وادار مي پسر، خانواده

  .  امه دهنداد
هاي موجود در زمينه ترجيح جنسي، نتايج تحقيق فوق نشان داد  برخالف تحقيقات پيشين و تئوري

مقايسة درصدها نمايانگر . كه بين ترجيح جنسي و نگرش نسبت به سقط ارتباط معنادار وجود ندارد
، )از جمعيتيعني حدود نيمي (از افرادي كه با سقط جنين موافق هستند % 46آن است كه حدود 

اند، جنس  از كساني كه مخالف سقط% 60باشند و همچنين  تفاوت مي نسبت به جنس فرزند بي
چه موافق و چه مخالف با (حدود نيمي از جمعيت نمونه  ،در مجموع. اهميت است فرزند برايشان بي

  .تفاوتند نسبت به جنس فرزند بي) سقط
حاكي از آن است كه مفهوم ترجيح  جنين عدم ارتباط بين جنس فرزند و نگرش نسبت به سقط

بر خالف گذشته كه داشتن . ها كم رنگ شده است جنسي يا همان پسرخواهي در بين اغلب خانواده
دهند و  ها چندان توجهي به جنس نوزاد نشان نمي فرزند پسر بسيار با ارزش بود، امروزه خانواده

امروزه برخالف گذشته، فرزند . يشتري دارندها به داشتن فرزند دختر تمايل ب گاهي برخي خانواده
هاي حمايت دولتي،  كه سيستم پسر كاركرد اقتصادي خود را در خانواده از دست داده است چرا
ها را در دوران كهولت بر عهده  نظير سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي، وظيفه حمايت از خانوده

ت مالي از سوي فرزندان ذكور خود نيستند بلكه بيشتر ديگر نيازمند حماي ها خانواده ،در واقع. دارد
ها  از حمايت مالي، به حمايت عاطفي و معنوي نياز دارند كه غالباً توسط فرزندان دختر در خانواده

امروزه داشتن فرزند صرفاً به معناي سود و  كه توان گفت از سوي ديگر مي. مي شودبرآورده 
درگذشته فرزند سرمايه . فرزند بسيار افزايش پيدا كرده است هاي داشتن منفعت نيست چرا كه هزينه

شد و نقش درآمدزايي براي خانواده داشت اما  باگذار جمعيت، فرزند نقش توليدي  محسوب مي
مي بر نيز  ها نيست بلكه هزينه مصرفي داده كه نه تنها عامل درآمدزايي براي خانواده نقشخود را به 



  
  
  
  
  
  

  19              نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنين عمد                                                      بررسي  

ها تحميل  هاي زيادي را به خانواده تواند هزينه رايطي كه فرزند ميبديهي است در چنين ش. باشد
  .كند، جنسيت فرزند اهميت خود را از دست داده است

با مقايسة درصدها . تحقيق شاهد همبستگي بين حاملگي ناخواسته و سقط جنين بوديماين در نتايج 
خواسته باردار شده به طور % 29ناخواسته و به طور % 58مشخص شد كه از بين موافقان سقط جنين، 

از % 71 ،از سويي ديگر. اند مسلماً اغلب زناني كه موافق سقط هستند، ناخواسته باردار شده. بودند
اما اين رقم در ميان زناني كه ناخواسته . كساني كه مخالف سقط بودند، خواسته باردار شده بودند

ترين عواملي است  رداري ناخواسته از جمله مهمدر نتيجه، با. يابد كاهش مي%42اند به  دار شده بچه
اين رابطه بسيار بديهي است؛ . دهد گيري و نگرش نسبت به سقط را تحت تأثير قرار مي كه تصميم

كه يكي از راهكارهاي كاهش سقط جنين و تغيير نگرش نسبت به آن، كم كردن تعداد  بطوري
هاي كنترل بارداري يا استفاده نادرست از  وشاستفاده نكردن از ر. مي باشدهاي ناخواسته  بارداري

در زمان هاي پيشگيري نظير قرص، تعداد زياد اوالد، سن بسيار پائين يا بسيار باالي زن،  برخي روش
 مي باشداختالفات خانوادگي و روابط نامشروع و ناپايدار از جمله داليل بارداري ناخواسته بارداري 

  . خواهد شدفرزند آوري  عنوان آخرين راه پيشگيري از  كه در نهايت منجر به سقط جنين به
مورد استفاده توسط شخص بيانگر عدم وجود ارتباط بين نوع وسيله تنظيم خانواده اين مطالعه نتايج 

از وسايل % 39از بين افرادي كه موافق سقط جنين هستند . مي باشدنسبت به سقط جنين و انگرش و 
از % 61در ميان مخالفان نسبت به سقط جنين نيز . ز وسايل مدرنا% 43 و كنند سنتي استفاده مي

اين عدم ارتباط بيانگر آن است كه نوع وسيله . برند از وسايل مدرن بهره مي% 57وسايل سنتي و 
الگوي به . مي باشدگيري زنان نسبت به سقط جنين مؤثر ن بر تصميم مورد استفاده  تنظيم خانواده

حاكي از اين است كه اغلب پاسخگويان با سقط جنين مخالف هستند و  دست آمده از نتايج تحقيق
توان گفت بيش از  در مجموع مي. تأثير نوع وسيله تنظيم خانواده مورد استفاده كم رنگ شده است

كردند با سقط  هاي سنتي يا مدرن براي پيشگيري از بارداري استفاده مي نيمي از زنان كه از روش
پاسخگويان كه مخالف سقط جنين بودند، از هيچ روشي براي % 80يد افزود،با .جنين مخالف هستند

تواند ناشي از تغيير نگرش نسبت به حاملگي پس از  اين امر مي. كردند پيشگيري استفاده نمي
عالوه زوجيني كه قصد دارند بالفاصله پس از ازدواج به  به. شكست در پيشگيري از بارداري باشد

  .گيرند يا داليل شخصي داراي فرزند شوند، نيز جزو اين دسته قرار ميدليل باال بودن سن و 
با توجه به نتايج ارائه شده از اين تحقيق، بايد چنين نتيجه گرفت كه نگرش زنان باردار مراجعه 

هاي شهر تهران نسبت به سقط جنين، تحت تأثير طبقه اجتماعي، نگرش اطرافيان  كننده به زايشگاه
 . مي باشد) خواسته يا ناخواسته(، ميزان دينداري و نوع بارداري نسبت به سقط جنين
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        ::::منابعمنابعمنابعمنابع
اي ابعاد متنوع سقط جنين  ، ضرورت بررسي ريشه)1381(آخوندي، محمد مهدي و بهجتي اردكاني، زهره ـ 

، چكيده مقاالت سمينار بررسي جامع ابعاد سقط جنين در فصل نامه پزشكي باروري و ناباروريدر ايران، 
  پژوهشكده ابن سينا: ان، تهراناير
، )1388(بهجتي اردكاني، زهره و آخوندي، محمد مهدي و صادقي، محمدرضا و صدري اردكاني، هومن ـ 

اي  سقط جنين؛ مجموعه مقاالت سمينار ميان رشتههاي مختلف سقط جنين در ايران،  ضرورت بررسي جنبه
  انتشارات سمت: ، تهرانسقط جنين

: ، همداندرآمدي بر جمعيت شناسي اقتصادي ـ اجتماعي و تنظيم خانواده، )1381زپائي(حسيني، حاتم ـ 
  انتشارات دانشگاه بوعلي سينا 

سقط جنين؛ مجموعه مقاالت هاي سقط جنين،  بررسي اجمالي نظريه: ، جدال حيات)1388(راسخ، محمد ـ 
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        1386138613861386در سال در سال در سال در سال 
  1مرجان عليزاده

  2دكتر خليل ميرزايي

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
آمارهاي حاصل از ثبت رويداد فوت نشان داده كه ديرثبتي اين واقعه از ابتداي تأسيس سازمان ثبت 

يي عوامل مؤثر بر آن به يكي از دغدغه هاي اصلي در سالهاي اخير، شناسا. احوال وجود داشته است

سازمان مبدل گشته و به همين دليل تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته كه اين تحقيق نيز يكي از 

پيشين، در تفكيك عوامل مؤثر بر ثبت  ةتفاوت اصلي اين تحقيق با تحقيقات انجام گرفت. آنهاست

ون سازماني با تأكيد بر نرخ هاي جاري فوت در استانها فوت به عوامل درون سازماني و عوامل بر

  . است

روش بكار رفته در اين تحقيق، توصيفي بوده و جامعه مورد مطالعه، كاركنان ادارات ثبت احوال، 

و دست اندركاران ارگانها و نهادهاي مرتبط با ثبت ) مردم(مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال 

    ابزار تحقيق  . نه گيري، تصادفي ساده بر اساس زمان بوده استروش نمو. احوال بوده اند

از يكي  .طراحي گرديد) با توجه به پاسخگويان(پرسشنامه هايي بوده كه در سه نوع متفاوت 

از نظر خبرگان ادارات ثبت احوال در كل نمونه،  مهمترين يافته هاي اين تحقيق عبارت بود از اينكه 

نهاي قوي، مهمترين عامل مؤثر بر بهبود ثبت فوت تبليغات، اطالع رساني و استانهاي متوسط و استا

مهمترين يافته ديگر اين بود كه از نظر خبرگان ادارات . دادن آگاهي هاي قانوني به مردم بوده است

ضعف و يا نبود يك سيستم  ،فوتكم ثبتي ثبت احوال در استانهاي ضعيف، مهمترين عامل مؤثر بر 

از نظر دست اندركاران ديگر  .لي قوي بر مراحل مختلف توليد آمار بوده استنظارت و كنتر

نهادهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال در كل نمونه و در استانهاي ضعيف و متوسط، مهمترين عامل 

از نظر مؤثر در ثبت فوت همكاري بيمارستانها و خانه هاي بهداشت با ادارات ثبت احوال بوده و  

ن ديگر نهادهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال در استانهاي قوي، مهمترين عامل مؤثر دست اندركارا

 .بوده استدر ثبت فوت اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران 

  

  دير ثبتي فوت، عوامل درون سازماني و برون سازماني، نرخ ثبت جاري فوت ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

                                                 
)سازمان ثبت احوال كشور ،جمعيت شناسي در دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت كارشناس مسئول(ـ  ـ كارشناسي ارشد جمعيت شناسي1  

ـ هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن2  
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ران منابع مختلفي داده هاي جمعيتي را  گردآوري و يا ثبت مي كنند، اين منابع عبارتند اصوالً در اي

  :از

  .سرشماري ها كه توسط مركز آمار ايران انجام مي شودو  آمارگيري نمونه اي  - 1

توسط ) والدت، مرگ و مير، ازدواج و طالق(حياتي قايع چهارگانه و داده هاي ثبتي - 2

 .منتشر مي شود سازمان ثبت احوال جمع آوري و

در ميان اين منابع، داده هاي ثبتي داراي امتيازهاي ويژه اي نظير قابليت اعتماد بيشتر، امكان توليد 

جدول براي محدوده هاي جغرافيايي، فراهم آوردن اطالعات به روز، عدم امكان بروز خطاي نمونه 

تي در مورد وقايع چهارگانه تداوم و نهادينه كردن ثبت اطالعات درست جمعي. هستند... گيري و 

بخصوص والدت و وفات نقشي اساسي در برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت اجتماعي،  

  . كه بر پايه تحوالت جمعيتي بنيان شده اند، دارد... اقتصادي، فرهنگي و 

و فرهنگي  با توجه به اهميتي كه ثبت به موقع اين رويدادها در برنامه ريزي هاي اجتماعي، اقتصادي

دارد، در اين تحقيق به دنبال بررسي مسائل و مشكالت ديرثبتي و يا كم ثبتي واقعه فوت در ابعاد 

هستيم تا در اين راستا علل ديرثبتي ) فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي(درون سازماني و برون سازماني 

اقعه در كشور فوتها كشف گردد و از اين طريق در پي راهكارهايي جهت ثبت به موقع اين و

الزم به ذكر است كه نتايج اين تحقيق در واقع انعكاس نظرات پاسخگويان، به سواالت . خواهيم بود

 .مورد نظر پژوهشگر كه در قالب عوامل سازماني و غير سازماني مطرح گرديد، بوده است

        بيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهش

جتماعي، اقتصادي و فرهنگي و با عنايت به اين با توجه به نياز مبرم كشور به برنامه ريزي در ابعاد ا

موضوع كه اساس و بناي اين برنامه ريزي ها، آمارهاي جمعيتي از جمله آمارهاي دقيق در زمينه 

مرگ و مير مي باشد، همانطور كه نتايج تحقيقات و مشاهدات عيني نشان داده است در زمينه ثبت 

شكالتي وجود دارد كه اين موضوع در مرگ و مير در كشور و بخصوص استانهايي خاص م

مخدوش كردن اطالعات جمعيتي و نامطمئن كردن نتايج تحقيقات و ناكارآمد ماندن فرآيندهاي 

از طرفي با وجود اينكه قوانين ثبت احوال . برنامه ريزي هاي دولت نقش بسزا و عمده اي دارد

اين ابزار به درستي از ت ثبت احوال ضمانتهاي اجرايي خاص دارد اما در اكثر قريب به اتفاق ادارا

استفاده نشده و به همين دليل و يا داليل ديگري كه در اين تحقيق به آنها خواهيم پرداخت ثبت 

        وقايع حياتي به خصوص مرگ و ميرهاي اتفاق افتاده بطور دقيق و در زمانهاي قانوني انجام 

        .نمي گيرد
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وجه به اين موضوع بوده كه همواره علل كم ثبتي و يا ديرثبتي اما آنچه در اين ميان مورد نظر است ت

         مردم، ارگانها و نهادهايي كه(اين رويداد از ديد مسئولين سازمان به عوامل خارج از سازمان 

برمي گشته، در صورتي كه به نظر محقق عواملي در درون ) با ثبت احوال همكاري كنند مي بايست

كه مي توانند بر اين كم ثبتي ها و يا ديرثبتي ها اثر مستقيم و با شدت باال  سازمان نيز وجود دارد

عوامل برون سازماني و درون سازماني بسته به نوع سازمان متنوع بوده و محدوده هاي . داشته باشند

براي مثال، از عوامل برون سازماني مي توان از شرايط . متفاوتي را در سازمان شامل مي شوند

فرهنگي و اقتصادي نام برد و همچنين از مجموعه عوامل درون سازماني مي توان به  اجتماعي،

ساخت سازمان، سياستهاي سازماني، فرايندها و شرايط مادي حاكم بر سازمان ها از جمله سازمان 

   ).1384نوروزي، ( ثبت احوال كشور اشاره كرد 

ذ اطالعات صحيح و دقيق ياري نمايد كه يافته هاي اين تحقيق مي تواند مسئولين سازمان را در اخ

اين امر هم مي تواند اعتماد پژوهشگران و برنامه ريزان را به داده هاي ثبتي ارتقاء دهد و هم در تمام 

  :اهداف كلي اين تحقيق عبارتست از .ادارات اجرايي پايه هاي برنامه ريزي را استحكام بخشد

            

 .بر ديرثبتي و يا كم ثبتي رويداد فوت شناخت عوامل سازماني و غير سازماني مؤثر -1

 .اولويت بندي عوامل مؤثر بر ديرثبتي و يا كم ثبتي مرگ و مير -2

 .بررسي وضعيت ثبت مرگ و مير به تفكيك عوامل تأثير گذار  -3

 .وضعيت مرگ و مير بر اساس مشخصات جمعيت شناختي اعالم كنندگان وفات  -4

 .امل مؤثر بر ثبت به موقع فوت ارائه راهكارها و راهبردهايي در خصوص نقش عو -5

 .دستيابي به راهكارهاي مناسب براي رفع كم ثبتي و يا ديرثبتي مرگ و مير در كشور -6

 .دستيابي به پوشش كامل در ثبت فوت -7

 .دستيابي به آمارهاي صحيح و با دقت باال در رويداد فوت -8

 .دستيابي به نرخ هاي دقيق مرگ و مير -9

  

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

1برآورد رشد جمعيت ميالدي1930از حدود سال 
PGE  شامل جمع آوري دوگانه، تطبيق و

. برآوردهاي آماري مرتبط با اندازه گيري و ارزيابي آمارهاي وقايع حياتي مورد استفاده قرار گرفت

كه از لحاظ تقسيمات كشوري داراي حجم ي ئبراساس اين تكنيك برآوردهاي زيادي از كشورها

                                                 
1- Population Growth Estimation (PGE) 
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تا  ،اين كار به لحاظ اندازه و هدف، از مطالعات آزمايشي محدود. زياد هستند، در دسترس است

كنترلهاي رسمي نظام ثبت وقايع حياتي و مطالعات و بررسي هايي در اندازه هاي بزرگ رشد 

  . متغير است ،جمعيت، باروري و مرگ و مير انجام شده در نمونه هاي تصادفي در سطح ملي

كه در آن سالها بعنوان و اتحاد جماهير شوروي آمريكا، كانادا كشور  3در    PGEتكنيك

كشورهاي توسعه يافته اقتصادي طبقه بندي شده بودند، براي مطالعه پوشش نظام ثبت وقايع حياتي 

  .كانادا سخن مي گوييم كشور در اينجا به طور خالصه از انجام اين تكنيك در .استفاده شده بود

رديد كه براي سنجش كامل بودن ثبت رويداد والدت و انجام گ 1930مطالعه كانادا در اوايل دهه 

اين مطالعه مقدماتي در ارتباط با كامل . وفات در تعداد زيادي از استانهاي اين كشور به اجرا در آمد

و در  بودن ثبت رويداد والدت و وفات بود كه در قالب يك رساله گزارشي تنظيم گرديد

  .كانادا منتشر گرديد 1931سرشماري سال 

در مركز بهداشت سينگور، نزديك كلكته هندوستان انجام  1947ولين مطالعات آسيايي در سال ا

اين مطالعه شامل يك تطبيق دوگانه بين گزارشات  .منتشر گرديدگزارش آن  1949شد كه در سال 

ساله اجراء شده در يك بررسي  2گذشته نگر از تولدهاي زنده و مرگ و ميرها براي يك دوره 

انوار و گزارش هاي رويدادهاي حياتي كه توسط نظام سنتي ثبت وقايع حياتي تهيه همزمان خ

  ).35و   18، ص1974ماركس، ( گرديد، بوده است 

مي توان به دو دسته ي  سيستم هاي  نظام هاي ثبت احوال و آمارهاي حياتي در ديگر كشورها را

كه در  هستندي ينامتمركز، سيستم هاسيستم هاي  .نامتمركز و  سيستم هاي متمركز تقسيم بندي كرد

آنجا دفاتر ثبت منطقه اي طبق مقررات ثبت احوال و تحت نظر مقامات ايالتي، شهرستاني و يا منطقه 

در چنين سيستم هاي مديريتي كشور فاقد دفتر ملي داراي اقتدار بر سيستم هاي . اي اداره مي شوند

دفتر مركزي تدوين آمارهاي حياتي را هماهنگ  با اين وجود يك. ثبت ايالت، استان و منطقه است

كانادا، آرژانتين، : عبارتند ازهستند  كشورهايي كه داراي سيستم هاي نامتمركزبرخي از . مي نمايد

سيستم هاي متمركز ثبت تولد و مرگ به موجب قوانيني به در . مكزيك و اياالت متحده آمريكا

كشور تايلند يكي . ارت كار واگذار گرديده استمراكز خاص دولتي مانند وزارت كشور و يا وز

  . از كشورهايي است كه داراي سيستم متمركز است

 مسئله ديرثبتي و يا كم ثبتي وقايع حياتي كه يكي از دغدغه هاي مهم و جدي سازمان ثبت احوال

مي باشد موضوعي جديد نيست ولي تالش جدي براي رفع معضل ديرثبتي و كم  در حال حاضر

با توجه به آمارها و نرخ هاي حاصل شده از . بر ميگردد 1370شروع آن به اوايل سال قايع ثبتي و

ثبت رويداد  فوت و پايين تر بودن آن از حد استاندارد در نظر گرفته شده براي نرخ آن، نياز به 
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بنابراين سازمان . اجراي طرحي كه بتوان با كمك آن اين معضل را به حداقل رساند، احساس شد

 1374از سال )  UNFPA( 1بت احوال با حمايت مالي دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل متحدث

در برخي استانهاي كشور  "طرح پوشش ثبت به موقع وقايع حياتي  "پروژه اي را تحت عنوان 

شروع كرد و هدف اصلي  آن كاهش دير ثبتي و يا كم ثبتي هاي مشاهده شده در وقايع حياتي 

ت بود كه در سالهاي بعد از آن به مرور بر تعداد استانهايي كه تمايل به بخصوص والدت و فو

بررسي مشكالت  "رحماني در تحقيق خود با نام . اجراي طرح فوق الذكر را نشان دادند، افزوده شد

، موانع اصالحات ثبت 1373سال در  "نظام سنتي ثبت احوال در ايران با هدف تحول و  نوآوري 

  :يع حياتي را در سه گروه جامع مورد مطالعه قرار داده استاحوال و آمار وقا

  .مشكالت نسبتاً سخت و حل نشدني در رابطه با جغرافيا و فرهنگ) الف

مسائل و مشكالتي كه قابل حل هستند ولي احتياج به بودجه و كمك هاي فني اعم از داخلي و ) ب 

  .خارجي دارند

  . مشكالتي كه سريعاً قابل رفع هستند) ج

،  سعي 1377در سال  "علل و عوامل كم ثبتي و دير ثبتي"بداهللا صابري در مقاله اي تحت عنوان ع

كرده مسائل و مشكالتي را كه به نوعي در ديرثبتي و يا كم ثبتي وقايع دخالت دارند ترسيم كند كه 

  :از جمله  مي توان به موارد زير اشاره كرد

 .ياتيعدم الزام قانوني در ثبت به موقع وقايع ح -

 .عدم موفقيت در ايجاد انگيزه -

 .عدم آگاهي از اثرات سوء كم ثبتي يا ديرثبتي -

 .وجود ايالت و عشاير -

 ....موقعيت جغرافيايي كشور و وجود نقاط دور افتاده  -

در اين مقاله راهكارهايي كه به نظر نويسنده تا حدودي باعث رفع موانع ياد شده، مي گردند 

  :عبارتند از

مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ثبت وقايع حياتي، نام و نام  اصالح قوانين، .1

 .خانوادگي

  .وجود مديريت متمركز و ايجاد ارتباط بين آنها از طريق شبكه رايانه اي .2

 ....تعيين تكليف اتباع بيگانه  .3

                                                 
 1-United Nations Population Fund 
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توسط دفتر آمار و  "بررسي علل كم ثبتي و دير ثبتي فوت "، طرحي با عنوان 1380در آذر ماه سال 

اطالعات جمعيتي سازمان، در ادارات ثبت احوال كشور اجرا گرديد كه پاسخگويان آن مردم و يا 

  :اهم نتايج تحقيق ذكر شده عبارتند از . به عبارتي مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال بودند

تأثير آموزش در سطوح متوسطه و عالي افزايش قابل مالحظه اي در ميزان ثبت رويداد  -

 .مهلت قانوني ايجاد مي كند مرگ در

نتايج بررسي، حاكي از وجود كم ثبتي قابل مالحظه اي در ثبت گروه سني خردساالن  -

 .است

درصد از حجم نمونه نبود گواهي فوت اعالم شده است و اين نشان مي  5/47حدود در  -

 .دهد كه پوشش خدمات درماني كمتر از حد انتظار است

       گروه اعالم كنندگان و پاسخگويان را تشكيل  فرزندان فوت شدگان، عمده ترين -

 .درصد بالغ مي شود 5/40مي دهند كه به 

درصد مراجعه كنندگان يكي از نيازهاي اداري را دليل مراجعه خود براي  36حدود  -

 .ثبت رويداد  قيد نموده اند

درصد  48عدم آگاهي از قانون ثبت احوال، كه علت ديرثبتي و كم ثبتي حدود  -

دادها قيد شده است ضرورت اطالع رساني دولت به مردم در زمينه رويداد را روي

 ....مشخص مي سازد

 "طرح ديگري با حمايت مالي صندوق جمعيت ملل متحد، تحت عنوان  1384در آبان ماه سال 

از نگاه دست اندركاران ) فوت و مواليد(اولويت ها و حدود عوامل مؤثر بر كم ثبتي و ديرثبتي 

استانهاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بوير (در دوگروه مورد   "بت احوالخبره ث

اجراء ) شي از حوزه ستادياستانهاي آذربايجان شرقي، قزوين، سمنان، و بخ(و گروه گواه ) احمد

  :تايج مهم اين طرح عبارتست ازبرخي از ن. گرديد

تضعيف عوامل مؤثر بر كم  تصميم مديريت در سطوح مختلف سازماني براي تقويت و -

  .ثبتي و ديرثبتي به محروميت استان ربطي ندارد

تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت به موقع آمارها  -

 .را بهبود بخشد

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  -

 .اهش دهدكرا 
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...) تشويق، جريمه و ( اعالم به موقع وقايع حياتي توسط مردم نياز به ضمانت اجرايي  -

 .دارد

 .با بهبود وضعيت معيشتي كاركنان ادارات ثبت احوال، ثبت وقايع حياتي بهتر مي شود -

رتبه  "نيز طرح ديگري با حمايت مالي صندوق جمعيت ملل متحد با نام  1386در شهريور ماه سال 

مل تأخير در ثبت والدت و فوت و عوامل عدم ثبت فوت از نظر ميزان تأثير در بندي عوا

با هدف شناسايي هر چه بهتر عوامل تأخير در اعالم والدت و فوت و نيز عدم  "شهرستانهاي كشور

اعالم فوت از سوي مردم از يك طرف و از سوي سازمان ثبت احوال كشور از طرف ديگر و 

مهم ترين نتايج . شهرستان كشور اجرا گرديد 176ظر اهميت تأثير در سپس رتبه بندي آنها از ن

حاصل شده از اجراي طرح فوق و عوامل مؤثر بر ثبت رويداد فوت به ترتيب اولويت به قرار زير 

 :است

  .نبود ضمانت اجرايي مؤثر در اجراي قوانين ثبت احوال -

 .نبود گورستان داراي متولي -

 .ت اعالم كنندگان فوتپايين بودن سطح سواد و تحصيال -

 .كمبود امكانات و اعتبارات مالي -

 )....گواهي فوت(نبود احساس نياز به ثبت فوت  -
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        فرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهش

) 3و عوامل غير سازماني 12عوامل سازماني(در اين پژوهش با توجه به عوامل مؤثر در ثبت فوت 

  .  ها اشاره مي شودفرضيه هاي بسياري براي محقق مطرح شده است كه در زير به اهم آن

 .بين فاصله ادارات ثبت احوال از محل سكونت مردم با  ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 1

                                                 
  : ثبت احوال را مي توان به شرح زير مطرح كرد در يك جمع بندي كلي در اين تحقيق، عوامل شناخته شده در درون سازمان ـ1

 .ـ فاصله ادارات ثبت احوال از محل سكونت مردم

 .ـ تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم

 .ـ كافي نبودن قوانين

 .ـ مدارك و مستندات الزم براي ثبت فوت

 .ـ توسعه و تعميم شماره ملي

 .وال به مراجع ذيربطـ مراجعه منظم مأمور ثبت اح

 ).تشويق و تنبيه( ـ ضمانت اجرايي 

 .ـ وجود سيستم كنترلي و نظارت علمي و قوي

 .ـ وجود چك ليست كامل براي مراجعه مأمور ثبت احوال

  

  

  :در اين تحقيق عبارتند از) برون سازماني(عوامل غير سازماني ـ 2

        عوامل اجتماعيعوامل اجتماعيعوامل اجتماعيعوامل اجتماعي

  ـ وجود نقاط روستايي پراكنده1

  بازماندهـ وجود 2

  ـ ايجاد گورستانهاي محصور و متمركز و داراي متولي3

  ـ شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري4

  ـ نيروي انتظامي5

  ـ پزشكان، بيمارستانها، خانه هاي بهداشت و پزشكي قانوني6

  ـ شرايط آب و هوايي منطقه7

  ـ رسانه هاي محلي8

        عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي 

  دساالنـ فوت افراد سالخورده و خر1

  ـ فوت زنان2

  ـ سطح سواد بازماندگان3

  ـ بحران و تالمات روحي بازماندگان4

  ـ نداشتن گواهي دفن5

  ـ عدم آگاهي مردم از قوانين6

  ـ جنس اعالم كننده7

  ـ دسترسي به شناسنامه متوفي8

        عوامل اقتصاديعوامل اقتصاديعوامل اقتصاديعوامل اقتصادي

  ـ نياز به گواهي انحصار وراثت1

  ـ منابع بازماندگان2
  ي از شناسنامه متوفيـ سوء استفاده اقتصاد3

  ـ مصرف هزينه براي ثبت فوت4
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بين تهيه مدارك و مستندات الزم براي ثبت فوت توسط بستگان متوفي وثبت فوت  - 2

 .ارتباط وجود دارد

 .بين وجود بازمانده براي متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 3

 .تألمات روحي بازماندگان و ثبت فوت متوفي ارتباط وجود داردبين وجود بحران و  - 4

 .بين داشتن گواهي دفن و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 5

و ثبت فوت ارتباط وجود ) روز مهلت قانوني 10( بين  آگاهي مردم از قانون ثبت فوت  - 6

 .دارد

ط وجود بين نياز به گواهي انحصار وراثت توسط بازماندگان و ثبت فوت متوفي ارتبا - 7

 .دارد

 .بين دسترسي داشتن به شناسنامه متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 8

 .بين جنسيت متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 9

و ثبت فوت ارتباط وجود ) در حومه اداره ثبت احوال باشد يا خير( بين محل وقوع فوت  - 10

  .دارد

 .وت ارتباط وجود داردبين مصرف هزينه قابل توجه براي رسيدن به اداره و ثبت ف - 11

 .بين جنسيت اعالم كنندگان و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 12

 .بين سطح سواد بازماندگان و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 13

 .و ثبت فوت ارتباط وجود دارد بين عدم دسترسي مردم به ادارات ثبت احوال  - 14

 .بين سن متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 15

        روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش

ا توجه به ماهيت و اهداف آن، از نظر هدف، پژوهشي كاربردي و يا به عبارت ديگر اين تحقيق ب

  . كاربسته و از نظر مسير، توصيفي مي باشد

در اين تحقيق ما به دنبال ارتباط عواملي هستيم كه شايد هر كدام از آنها به تنهايي و يا به همراه چند 

ميرهايي كه در كشور اتفاق مي افتد، مؤثر  عامل ديگر به نوعي بر تأخير و يا عدم ثبت مرگ و

به عنوان مثال در پي آن هستيم كه بدانيم آيا عامل تحصيالت اعالم كننده واقعه فوت با ثبت . باشند

به موقع و يا تأخير در ثبت فوت ارتباط دارد يا خير؟ و يا اينكه آيا جنس متوفي بر ثبت فوت از 

از آنجا كه اعالم و  ثبت رويداد وفات توسط مردم . د يا خيرلحاظ ديرثبتي و يا كم ثبتي تأثير دار

يك پديده ي غير قابل دستكاري است و يا به عبارت ديگر هيچگونه دستكاري آزمايشي در آن 

        . صورت نمي گيرد مي توان اين پژوهش را يك پژوهش توصيفي قلمدادكرد
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        جامعه پژوهشجامعه پژوهشجامعه پژوهشجامعه پژوهش

ثري كه شناسايي شده اند و آنها را در دو گروه جامعه پژوهش در اين تحقيق با توجه به عوامل مؤ

  : جامع درون سارماني و برون سازماني دسته بندي كرده ايم، عبارتند از

منظور كاركناني هستند كه در امر ثبت : خبرگان و دست اندركاران ادارات ثبت احوال - 1

ي واقعه فوت داراي تجربه و تخصص هستند و در بهبود وضعيت آن همكاري و تالش م

مديران ادارات كل و معاونين، روساي ادارات، معاونين ادارات، : كنند كه عبارتند از

  كارشناسان خبره ادارات 

منظور افرادي هستند : مردم و يا به عبارت ديگر مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال - 2

 .ده اندكه براي اعالم و ثبت فوت بستگان و يا آشنايان به ادارات ثبت احوال مراجعه نمو

دست اندركاران ارگانها، سازمانها، ادارات و يا نهادهايي كه طبق قانون مي بايست با  - 3

خانه هاي بهداشت، استانداري : ادارات ثبت احوال همكاري و تعامل داشته باشند مانند

 ...ها، فرمانداري ها، شهرداريها، نيروي انتظامي، شوراها، دهياريها و 

جام شده است و از سال مذكور يك مقطع زماني انتخاب گرديد كه ان 1386اين پژوهش در سال 

  .در روش نمونه گيري توضيح داده خواهد شد

        نمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيري

بدين ترتيب كه هفته اي . روش نمونه گيري در اين پژوهش تصادفي ساده بر اساس زمان بوده است

و در طول يك هفته، همه ادارات ثبت ) 1386هفته اول تير ماه سال (از سال به تصادف انتخاب شده 

الزم به يادآوري است . احوال موظف به تكميل پرسشنامه هاي ارسالي از سوي سازمان گرديدند

 5پس از آن . كه پرسشنامه ها  توسط سه گروه پاسخگو كه قبالً به آنها اشاره شد، تكميل گرديد

استانهاي انتخاب شده . انتخاب گرديد) هبه قيد قرع( استان در سطح كشور به صورت تصادفي ساده 

كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، اردبيل، مركزي و خراسان جنوبي و جالب توجه  :به ترتيب عبارتند از

براي استانهاي  1385و قابل ذكر است كه پس از محاسبه و بررسي نرخ ثبت جاري فوت در سال 

با  .روه قوي، متوسط و ضعيف قرار گرفتندكشور معلوم گرديد كه استانهاي انتخاب شده در سه گ

 6 كشور  ، ميزان خام مرگ و مير1385هاي سرشماري سال  هاي غيرمستقيم و داده استفاده از روش

كه در اين ) 2010، آنالين، 1388تحوالت جمعيت ايران در دهه اخير،  (نفر بوده است  درهزار

در  5تا  4ار نفر، در استانهاي متوسط بين در هز 4تحقيق نرخ فوت جاري استانهاي ضعيف كمتر از 

  . در هزار نفر در نظر گرفته شده است 5هزار نفر و در استانهاي قوي بيشتر از 
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        يافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيق

در پرسشنامه هايي كه توسط مديران، روساي ادارت و خبرگان ثبت احوال تكميل گرديد، گويه 

به ) موافق و كامالً موافق(مي شود  4بيشتر از رقم  هايي را كه ميانگين امتيازات داده شده به آنها

  :ترتيب بيشترين ميانگين كسب شده مي توان در زير نام برد
  .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

   .افزايش مي دهد اطالع رساني از محل وقوع فوت توسط شوراها و دهياري ها دقت ثبت وقايع را •

جعه منظم مأمور ثبت احوال به مراجع ذيربط در كاهش كم ثبتي و تسريع ثبت فوت مؤثر مرا •

  . است

مهمترين راه جلوگيري از كم ثبتي فوت، ايجاد گورستانهاي متمركز، محصور و داراي متولي  •

   .است

    .دارد....) جريمه و تشويق، (اعالم به موقع وقايع حياتي توسط مردم، نياز به ضمانت اجرايي  •

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي فوت را ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  •

  .كاهش دهد

   .بحران و تألمات روحي بازماندگان متوفي از داليل تأخير گزارش و ثبت فوت است •

   .نياز به گواهي انحصار وراثت دليل مهمي براي اعالم فوت است •

  .طقه از قوانين مربوط به تأخير يا عدم ثبت فوت آگاهي كافي ندارندمردم من •

اولويت اول حاصل شده از اظهار نظر مديران، روساي ادارات و خبرگان ثبت احوال در  5

  :سه سطح ضعيف، متوسط و قوي به ترتيب، به شرح زير بوده است
        استانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيف    

از ) بر مراحل مختلف توليد آمار(و قويضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي  •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است

 .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

 .فوت افراد سالخورده با دقت اعالم نمي شود •

 .اط شهري ديرثبتي و كم ثبتي فوت وجود دارددر نقاط روستايي بيشتر از نق •

        استانهاي متوسطاستانهاي متوسطاستانهاي متوسطاستانهاي متوسط    

 .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

از  )بر مراحل مختلف توليد آمار(ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است
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مراجعه منظم مأمور ثبت احوال به مراجع ذيربط در كاهش كم ثبتي و تسريع ثبت فوت مؤثر  •

 .است

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي فوت را ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  •

 .كاهش دهد

        استانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوي    

 .اهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشدتبليغات، اطالع رساني و دادن آگ •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

 .فوت افراد سالخورده با دقت اعالم نمي شود •

از ) بر مراحل مختلف توليد آمار( ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي  •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است

  .ايي بيشتر از نقاط شهري ديرثبتي و كم ثبتي فوت وجود دارددر نقاط روست •

نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به  "همانگونه كه در نتايج باال مشاهده مي شود 

در سطوح مختلف استانها از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده است همچنانكه در گزارش  "مردممردممردممردم

در اين تحقيق مشخص گرديد كه . گويه رتبه اول را به خود اختصاص داده استكل استانها نيز اين 

به عنوان مثال در استانهاي سطح  .گويه ها در سطوح مختلف داراي رتبه هاي متفاوتي بوده اند

در رتبه سوم ولي در استانهاي  "فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود "ضعيف اين گويه كه 

اولويت اول نبوده  5وم جاي گرفته است و در استانهاي سطح متوسط جزء سطح قوي در رتبه د

بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف ((((ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي     "و يا اين گويه كه . است

، در استانهاي در استانهاي سطح ضعيف در رتبه اول  "از مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي است) ) ) ) توليد آمارتوليد آمارتوليد آمارتوليد آمار

 .  رتبه سوم و در استانهاي سطح قوي در رتبه چهارم قرار گرفته استسطح متوسط در 

در پرسشنامه هايي كه توسط دست اندركاران نهادها و ارگانهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال 

زياد و (بوده  4تكميل گرديد، گويه هايي را كه ميانگين امتيازات داده شده به آنها بيشتر از رقم 

  :به ترتيب بيشترين ميانگين كسب شده مي توان در زير نام برد) خيلي زياد
 . در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 . اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دارد •

 .بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايري اهميت شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 . ادارات ثبت احوال

 . رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

 . اهميت پزشكان در ثبت و كيفيت گزارش فوت •
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به موقع آمارها در سطح منطقه اهميت آمارها را براي بخش هاي مختلف مشخص مي  انتشار •

 . نمايد

 . پزشكي قانوني مي تواند در اعالم وقايع فوت تأثير گذار باشد •

 .نقش ساير سازمانها و نهادهاي محلي در بهبود ثبت وقايع حياتي داراي اهميت خاص است •

اندركاران نهادها و ارگانهاي مرتبط با ادارات ثبت  اولويت اول حاصل شده از اظهار نظر دست 5

  :احوال در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي به ترتيب به شرح زير بوده است
        

        استانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيف

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .داطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دار •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

 .پزشكي قانوني مي تواند در اعالم وقايع فوت تأثير گذار باشد •

انتشار به موقع آمارها در سطح منطقه اهميت آمارها را براي بخش هاي مختلف مشخص مي  •

 .نمايد

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    يييياستانهااستانهااستانهااستانها

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .اهميت شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايري •

 .اهميت پزشكان در ثبت و كيفيت گزارش فوت •

 .رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

        استانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوي

 .اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دارد •

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .وراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايرياهميت ش •

 .رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي     "در يافته هاي باال مالحظه مي گردد گويه  همانگونه

در اولويت اول و يا دوم قرار  ،در سطوح در نظر گرفته شده در اين تحقيق "بهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارند
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اين بدان معني است كه از نگاه دست اندركاران بيروني كه در واقع در ديگر نهادها و . گرفته است

يا ارگانها شاغل هستند اما به نوعي با ادارات ثبت احوال نيز ارتباط دارند، بيمارستانها و يا خانه هاي 

اما در . بهداشت در بهبود و ارتقاء كيفيت ثبت مرگ و مير مي توانند بيشترين تأثير را داشته باشند

يروني در سطوح ياد مورد اين پرسشنامه نيز همچنانكه مالحظه مي شود نظرات دست اندركاران ب

اولويت اول قرار گرفته اند اما  5شده در اين تحقيق، متفاوت بوده و اگرچه گويه هاي مشتركي در 

بين بخش بين بخش بين بخش بين بخش وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وان مثال نبه ع. اولويت نيز متفاوت بوده است 5جاي گيري در همين 

در استانهاي ضعيف  دارات ثبت احوالدارات ثبت احوالدارات ثبت احوالدارات ثبت احوالبا ابا ابا ابا ا...) ...) ...) ...) شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،((((هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف 

  . در اولويت سوم ولي در استانهاي متوسط و قوي در اولويت پنجم قرار گرفته است
انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها 

. . . . ول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استاستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جد

فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با     6666فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در     15151515د كه از د كه از د كه از د كه از ووووشششش    درجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده مي

        ....فرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده است    9999متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در 

        در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها )  )  )  )  فرض استقاللفرض استقاللفرض استقاللفرض استقالل((((    H0وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه         - - - -     الفالفالفالفجدول جدول جدول جدول 

        كل نمونهكل نمونهكل نمونهكل نمونه        فرضيه هافرضيه هافرضيه هافرضيه ها

        استانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيف

كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير     - - - - ايالمايالمايالمايالم((((

        ))))احمداحمداحمداحمد

استانهاي سطح  استانهاي سطح  استانهاي سطح  استانهاي سطح  

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        ))))مركزيمركزيمركزيمركزي    –اردبيل اردبيل اردبيل اردبيل ((((

        استانهاياستانهاياستانهاياستانهاي

        سطح قويسطح قويسطح قويسطح قوي

        ))))خراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبي((((
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        راهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهادات

        درون سازمانيدرون سازمانيدرون سازمانيدرون سازماني    

با توجه به اجماع نظر مديران، معاونين، روسا و كارشناسان خبره ادارات ثبت احوال و  - 1

در اين تحقيق كه بيانگر وجود ارتباط بين  7آن با تأكيد بر فرضيه شماره  عالوه بر

متغيرهاي ثبت فوت متوفي در مهلت قانوني با اطالع داشتن مردم از قانون ثبت فوت در 

روز بود، مي توان نتيجه گرفت كه تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي به مردم مي  10

يافته هاي تحقيق نشان داد . اين واقعه را ارتقاء بخشد تواند ثبت فوت را بهبود و  پوشش

) سطوح ضعيف و متوسط(در هزار نفر بوده  5كه در استانهايي كه نرخ فوتشان كمتر از 

اين عامل كه به عنوان يكي از عوامل دروني سازمان شناخته شد، عاملي بسيار تأثير گذار 

طالع رساني وسيعي از قوانين ثبت پيشنهاد مي شود تبليغات و ا. بر ثبت فوت مي باشد

فوت به مردم در مناطق مختلف كشور علي الخصوص استانهايي كه نرخ فوت آنها كمتر 

رسانه : اين آگاهي بخشي مي تواند از طريق. در هزار نفر حاصل شده، صورت گيرد 5از 

از ها، جرايد، مطبوعات، صدا و سيماي مراكز استانها و شبكه هاي سراسري، مساجد، نم

جماعات،  شوراها و دهياريها، خانه هاي بهداشت، بيمارستانها، چاپ و انتشار آگهي 

در اينجا اشاره مي شود كه از نگاه دست اندر كاران . هاي تبليغاتي، پوستر و بنر باشد

بيروني سازمان نيز رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي بخشي مردم براي ثبت فوت 

 .تأثير گذار باشند

 ،وجه به جمع بندي صورت گرفته از اظهار نظر دست اندركاران دروني سازمانبا ت - 2

مشاهده مي شود كه دومين اولويت متعلق به جلب همكاري دهياريها و يا شوراها براي 

همچنين به نظر دست اندركاران بيروني . اعالم فوتهاي واقع شده در منطقه مي باشد

هاي مرتبط با ثبت احوال هستند، بيمارستانها و سازمان كه كاركنان ديگر نهادها و ارگان

در اين تحقيق مشاهده . خانه هاي بهداشت نقش مؤثري در بهبود ثبت فوت دارند

كه نقش شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت فوت اهميت گرديد

نتيجه گرفت  بنابراين مي توان. ويژه اي داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است

بيمارستانها، خانه هاي بهداشت، شوراها، دهياريها و ( كه جلب همكاري اين نهادها 

و ديگر نهادها مانند شهرداريها، نيروي انتظامي، پزشكي قانوني   ) مسئولين امور عشايري

براي جلب همكاري اين ارگانها پيشنهاد مي . مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد... و 

مشتركي با حضور مدير كل ثبت احوال استانها و معاونين آنها و مسئولين و  شود جلسات
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يا نمايندگان اين نهادها به منظور آموزش و ايجاد حساسيت در ارتباط با ثبت وقايع 

اين جلسات مي تواند به صورت . حياتي علي الخصوص ثبت واقعه فوت صورت پذيرد

اي هر سه ماه يكبار انجام گرفته و در آن سمينار و يا همايش هاي يكروزه و در دوره ه

عالوه بر . دعوت بعمل آورد... از روساي ادارات ثبت احوال، بهورزان، پزشكان و

پيشنهادات فوق، ايجاد رابطه قانونمند بين نهادهاي ياد شده با ادارات ثبت احوال نيز مي 

 .تواند پوشش ثبت فوت را بهبود بخشد

يران، روسا و خبرگان ادارات ثبت احوال مورد توجه بوده يكي از مسائلي كه از نگاه مد - 3

و در ميان ديگر گويه ها رتبه سوم را به خود اختصاص داده، مراجعه منظم مأمور ثبت 

اين عامل كه به عنوان عامل درون سازماني شناسايي . احوال به مراجع ذيربط بوده است

با توجه . فوت در نظر گرفته شود گرديده، مي تواند به عنوان عاملي مؤثر در بهبود ثبت

به اين يافته مي توان پيشنهاد نمود، برنامه زمانبندي شده اي توسط روسا و مسئولين 

ادارات براي اعزام مأمور به بيمارستانها، گورستانها و نقاط روستايي تهيه گردد و 

ي شده، تهيه عالوه بر تهيه برنامه زمان بند. الزاماتي براي اجراي آن در نظر گرفته شود

چك ليستي كامل از نهادهايي كه در برنامه پيش بيني شده و نكاتي كه مي بايست مورد 

در همين راستا پيشنهاد مي شود مديران، . بازبيني قرار گيرد، الزامي بنظر مي رسد

معاونين و روساي ادارات ثبت احوال نظارت دقيق و كنترل مستمري بر آمارهاي ثبت 

 .درصدهاي حاصل از ثبت داشته باشندفوت و يا نرخها و 

پنجمين اولويت حاصل از اجماع نظر خبرگان ثبت احوال مربوط به ايجاد  ضمانت هاي  - 4

فوت توسط مردم بوده رويداد به منظور اعالم و ثبت به موقع ) تشويق و تنبيه(اجرايي 

ن مربوط سال پيش بوده و قواني 90از آنجا كه قانون ثبت احوال حدوداً مربوط به. است

به تصويب مجلس وقت رسيده و اصالحيه مربوط به آن در  1355به ثبت فوت در سال 

حساسيتي كه در حال حاضر نسبت به  هتهيه و تصويب گرديد، و با توجه ب 1363سال 

پوشش ثبت فوت وجود دارد، پيشنهاد مي شود كه براي قوانيني كه در حال حاضر براي 

در مواردي (مانند تشويق و ترغيب مردم اجرايي  ثبت فوت موجود است، ضمانت هاي

به عنوان مثال عدم (و يا تنبيه ) كه در مهلت قانوني اقدام به ثبت فوت مي شود

در مورد بعضي از مناطق خاص . مؤثر ايجاد شود) برخورداري از برخي امكانات دولتي

ايري كشور جغرافيايي مانند استانهاي پهناور، مرزي و يا مناطق صعب العبور و عش
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ايجاد   پيشنهاد مي شود قوانين موجود بازنگري و بطور خاص براي آنها قوانين جديد

 .شود

يكي از عوامل دروني سازمان كه در نظر خبرگان ثبت احوال در رتبه ششم قرار گرفته و  - 5

مي تواند پوشش ثبت اين واقعه را بهبود ببخشد، دسترسي مردم به ادارات ثبت احوال 

ين فرضيه  با دو سؤال متفاوت از مردم پرسيده شد كه پس از آزمون، در هر ا. بوده است

اما با توجه به نظر خبرگان . دو فرض استقالل متغير ها پذيرفته و فرضيه محقق رد گرديد

ثبت احوال پيشنهاد مي گردد براي ارتقاء كيفيت آمارهاي مرگ و مير و پوشش هر چه 

رساني به مردم، نمايندگي ثبت احوال در بيمارستانها، بيشتر اين واقعه و به منظور خدمت 

سپردن . گورستانها، مراكز بخشها و در بعضي مناطق روستايي و عشايري ايجاد گردد

بخشي از فعاليتهاي حقوقي و سجلي به بخش خصوصي و ايجاد دفاتر خدمات 

وقايع نيز مي تواند كمك بسزائي در امر بهبود پوشش ثبت ) 10+ مانند پليس (سجلي

 .حياتي نمايد

ن ديگر نهادها و ارگانها، انتشار به موقع ااجماع نظرات دست اندركار بهبا توجه  - 6

آمارهاي فوت به مسئولين و دست اندركاران بيروني سازمان نقش مؤثري در بهبود ثبت 

 شاخصهايدر اين خصوص پيشنهاد مي شود آمارها و . واقعه فوت مي تواند داشته باشد

اين رويداد در دوره هاي زماني ماهانه، فصلي و ساليانه در نسخ كاغذي و  حاصل از ثبت

دومين پيشنهاد در اين خصوص، . يا الكترونيكي به اطالع مسئولين استاني رسانده شود

برپايي نمايشگاه و يا شركت در نمايشگاههايي است كه توسط ارگانها و سازمانهاي 

) ثبت اين واقعه و ديگر فعاليتهاي سازمانبه منظور به نمايش گذاشتن روند (مرتبط 

كه در حال حاضر هايي الزم به يادآوري است كه يكي از بهترين روش. برگزار مي شود

براي اطالع رساني در مورد آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال موجود است، ايجاد 

  .مي باشد پورتال براي  ادارات كل ثبت احوال استانها و استفاده از امكانات اينترنتي
 

   اهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانيرررر

، فرضيه هايي كه بيانگر وجود ارتباط ميان وجود بازمانده و همانطور كه مشاهده گرديد - 1

اين . يا نياز به گواهي انحصار وراثت با ثبت در مهلت قانوني فوت بود، پذيرفته شد

ادي شناسايي عوامل جزء عوامل بيروني سازمان بوده و در گروه عوامل اجتماعي و اقتص

پيشنهاد مي شود در خصوص شناسايي فوتهايي كه در آنها متوفي بازمانده اي . گرديدند

بديهي . ندارد از رابطيني كه توسط ادارات ثبت احوال تعيين مي شوند استفاده گردد
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اين افراد مي تواند بر  براياست كه آموزش الزم به رابطين و برقراري حق الزحمه 

در خصوص انحصار وراثت و انجام . اعالم فوتها تأثير گذار باشدكيفيت شناسايي و 

مراحل آن، پيشنهاد مي شود كه ابتدا با آگاهي بخشي قانوني و تبليغات در خصوص 

ثبت فوت در مهلت قانوني به مردم آموزش الزم داده شود و پس از آن اجراي 

تهاي تنبيهي براي وراث، يكي از سياس. سياستهاي تنبيهي براي ديرثبتي فوت الزامي گردد

 .مي تواند به عنوان مثال افزايش درصد حق دولت از اموال متوفي باشد

يكي از فرضيه هاي محقق كه پس از آزمون، پذيرفته شد عبارت بود از وجود ارتباط  - 2

بر اساس يافته . ميان جنسيت اعالم كنندگان رويداد فوت با ثبت فوت در مهلت قانوني

اين فرضيه . درصد فوتها توسط مردان، اعالم و به ثبت رسيده است  81هاي اين تحقيق 

در اين زمينه به اهميت نقش مردان در . در استانهاي سطح قوي نيز پذيرفته شده است

در اين خصوص . توسط آنها پي بردفعاليتهاي اجتماعي و انجام كارهاي قانوني مي توان 

نگ سازي مناسب، زنان را به انجام پيشنهاد مي شود با دادن آگاهي هاي الزم و فره

فعاليتهاي اجتماعي و كارهاي قانوني تشويق و ترغيب نموده و از مشاركت و همكاري 

 .آنها سود جست

از ديگر فرضيه هايي كه براي محقق مطرح و پذيرفته شد، وجود ارتباط ميان تحصيالت  - 3

ت ديگر عامل تحصيالت به عبار. اعالم كنندگان با ثبت در مهلت قانوني اين رويداد بود

كه يكي از عوامل بيروني سازمان و جزء عوامل فرهنگي شناسايي گرديد بر ثبت فوت 

در اين راستا دادن آموزش هاي عمومي . در مهلت قانوني و يا خارج از آن تأثير دارد

الزم از طريق برنامه هاي تلويزيوني و يا شبكه هاي سراسري راديويي و ارتقاء سطح 

 . نگ مردم به وسيله تبليغات و اطالع رساني پيشنهاد مي شودعمومي فره

يكي از راههاي شناسايي، اعالم و ثبت فوت در مناطق شهري و روستايي، محصور  - 4

نمودن گورستانها در شهرها توسط شهرداريها، در بخشها توسط بخشداريها و در 

راي گورستانها در روستاها توسط دهياريها و همچنين تعيين و معرفي متولي و مسئول ب

نقاط شهري و روستايي توسط شهرداريها، بخشداريها و دهياريها مي باشد كه از نگاه 

. خبرگان ثبت احوال داراي اهميت ويژه بوده چنان كه در رتبه چهارم قرار گرفته است

در اين راستا تأكيد به متولي گورستانها به عدم كفن و دفن متوفياتي كه فاقد گواهي 

 . د نيز پيشنهاد مي شوددفن هستن
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راهكارهايي كه ارائه گرديد عالوه بر اينكه از يافته هاي تحقيقات پيشين استفاده گرديد، تجربيات 

با توجه به نقش مديريت و جايگاه مهم آن در . شخصي و حرفه اي محقق را نيز شامل مي شود

أثير را بر ثبت به موقع فوتهاي ادارات كل ثبت احوال در استانهاي كشور، آنچه مي تواند بيشترين ت

واقع شده در مناطق مختلف استانها داشته باشد، نظارت مدير كل استان و معاونين وي بر روند 

آمارهاي وقايع حياتي استان و نرخهاي حاصل از آنها و همچنين ارتباط و تعامل ايشان با مسئولين 

  .   مي باشد...) علوم پزشكي استانها و اعم از استانداران، شهرداران، روساي دانشگاه (  استاني
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شاخص نسبت جنسي مي توان پرده از يك مسئله اجتماعي با نگاهي تكنيكي و جمعيت شناختي به 
اين مسئله اجتماعي چيزي نيست جز تبعيض و بدرفتاري . گسترده در جوامع در حال توسعه برداشت

مفهوم جمعيت شناختي كه براي توضيح تبعيض و بدرفتاري با زنان . بر عليه زنان در اين جوامع
  . است "زنان گمشده"استفاده مي شود، 

جدول الگوي مدل غرب  21بر اساس سطح ) 1991(اين مقاله با رويكرد مقطعي و با روش كولدر 
      برآورد ما نشان . در ايران پرداخته شده است 1385به برآورد زنان گمشده در سرشماري سال 

بعبارت ديگر اگر ايران  .گمشده اند 1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825مي دهدكه تعداد 
  هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را درتمام گروههاي سني خود تجربه نسبت 

مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران افزوده مي شد در نتيجه جمعيت واقعي ايران در 
در ادامه مقاله نيز تاثير تعداد زنان گم شده در سال . نفر مي گرديد 71،572،607حدود  1385سال 

كشور بر حجم و رشد جمعيت كه بدليل از دست رفتن قدرت زايندگي اين زنان براي تمام  1385
نتايج اين بخش نشان مي دهد . نسل هاي پس از خود صورت مي پذيرد، مورد بررسي قرار گرفت

 82درصد زنان گمشده در سنين باروري قرار دارند و بيش از  18كه در مجموع تنها كمتر ازحدود
گمشده، از سنين باروري گذار كرده و امكان فرزندآوري آنان از ميان رفته  درصد اين زنان

 436،237(درصد 18گذشته از اين حتي اگر فرض كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين .است
زنِ گمشده يكسان باشد باز هم حجم اين تعداد زنان آنقدر كم است كه حتي براي چند نسل ) نفر

ين زنان بدليل گمشدگي شان از جمعيت، چندان به لحاظ جمعيت شناختي بعد هم كاهش باروري ا
  .با اهميت نخواهد بود

        
  . ، ايران، باروري، رشد جمعيت1385نسبت جنسي، زنان گمشده، سرشماري: واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

  
  

                                                 
                                                                كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهرانـ 1
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  طرح مسأله طرح مسأله طرح مسأله طرح مسأله  
دن ساده بو. از مفاهيم ساده و در عين حال مهم در ادبيات جمعيت شناسي مي باشد 1نسبت جنسي

اين شاخص به نحوه ي محاسبه آن بازمي گردد؛ اين شاخص از تقسيم تعداد مردان بر زنان يك 
در عين اين سادگي، با نگاهي تكنيكي و جمعيت شناختي به اين شاخص . جمعيت به دست مي آيد

اين مسئله . مي توان پرده از يك مسئله اجتماعي گسترده در جوامع در حال توسعه برداشت
مفهوم جمعيت شناختي . يزي نيست جز تبعيض و بدرفتاري بر عليه زنان در اين جوامعاجتماعي چ

"زنان گمشده"كه براي توضيح تبعيض و بدرفتاري با زنان استفاده مي شود، 
  . است 2

او متوجه ).  20084اندرسون و ري (به كار رفت 3مفهوم زنان گمشده، اولين بار توسط آمارتياسن
نسبت زنان به طرز  - به خصوص در چين و هند -جهان در حال توسعه شد كه در بخش هايي از

        به يك منطق جاافتاده در ادبيات جمعيت شناختي بازآمارتياسن شك . مشكوكي كمتر است
مي گردد كه اين منطق به مرگ و مير زنان نسبت به مردان مربوط مي شود؛ بدين ترتيب كه تعداد 

بدو تولد همواره بيشتر است و اين عدم تعادل اوليه رفته رفته و با مواليد پسر نسبت به دختر در 
علت عمده آمارتياسن . افزايش اميد زندگي تعديل شده و با افزايش سن به نفع زنان تغيير مي كند

  . اين امر را به امتياز بيولوژيك زنان نسبت مي دهد
ظار پديد نيامده و وضعيتي مغاير با در برخي از جوامع در حال توسعه، اين روند طبيعي و مورد انت

را بر خود جلب نموده بود، روند غيرمنتظره آمارتياسن در واقع آنچه توجه . اين روند ظاهر مي شود
ظاهر شدن اين روند . در تعداد پسران و دختران جوامع در حال توسعه مانند چين و هند بود

) 1991( 5كول. ن در اين جوامع مي باشدغيرمنتظره ناشي از تبعيض و نابرابري جنسيتي عليه زنا
معتقد است، رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان كه در برخي سنت ها رايج است، منجر به تحليل رفتن 

سؤالي كه اين مقاله . امتياز بيولوژيك زنان در خصوص مرگ و مير كمتر نسبت به مردان مي گردد
آيا سنت . و مردان در ايران مربوط مي شود قصد دارد بدان پاسخ دهد به وضعيت مرگ و مير زنان

هايي كه كول به آنها اشاره مي كنددر ايران هم به رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان منجر شده 
براي اين منظور با يك . است؟ پاسخ به اين سؤال، ما را به بحث زنان گمشده در ايران سوق مي دهد

            . خواهيم پرداخت 1385در سرشماري سال به برآورد تعداد زنان گمشده  6رويكرد مقطعي

                                                 
1-Sex ratio   

2-Missing female  

3-Amartya sen  

4-Anderson, S. & Ray, D. 

5-coal,A.J 

6- Period Approach  
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 به تبع آن رشد و حجم جمعيت در آينده را در ادامه مقاله همچنين نقش زنان گمشده در باروري و
  .بررسي خواهيم كرد

        مفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتي
جنسي دارد به ادبيات مربوط به زنان گمشده در يك جمعيت ارتباط تنگاتنگي با مفهوم نسبت 

طوريكه حجم قابل توجهي از متوني كه به زنان گمشده مي پردازند، در واقع به طور مستقيم يا 
به . نسبت جنسي در مناطق مختلف دنيا، مقادير متفاوتي دارد. غيرمستقيم به نسبت جنسي اشاره دارند

جهان متفاوت است؛ عبارت ديگر اين نسبت به طور قابل مالحظه اي بين كشورها و مناطق مختلف 
در اتحاد جماهير . زن مي باشد 100مرد به ازاء هر  97تا  95مثالً در اروپا و آمريكا اين نسبت 

 100مرد به ازاء  105زن و در آسيا  100مرد به ازاء  99زن، در آفريقا  100مرد براي هر  88شوروي 
ن كشورها و حتي استان ها و ايالت نسبت جنسي نه تنها در ميان قاره ها بلكه در ميا. زن وجود دارد

مثالً در آسيا، در حاليكه اين نسبت در چين و . هاي  يك كشور نيز واريانس قابل مالحظه اي دارد
  . بود 97تا  95مي رسيد، در همين سال اين نسبت در ژاپن  8/117به  2000در سال 

  عامل  3د را مبتني برتفاوت هايي كه در نسبت هاي جنسي در جمعيت ها وجود دار) 1991(كول
تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد، تفاوت هاي ناشي از مهاجرت و تفاوت هاي ناشي از : مي داند

او معتقد است كه تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد بعيد است كه منبع تفاوت جدي در . مرگ و مير
بت جنسي در بدو باشد، چرا كه نس) نسبت هاي شديد جنسي به نفع مردان(1نسبت هاي مردانگي

كشور اروپايي نسبت  24در  1980تا  1962بطوريكه بين سال هاي . مشخصي دارد 2تولد دامنه
 71بوده و  059/1داشته است و ميانه اين نسبت  064/1تا  050/1مردان به زنان دامنه اي در حدود 

ي اين نسبت هاي در مجموع كول با بررس. قرار داشته اند 064/1و  055/1درصد نسبت ها نيز بين 
جنسي نتيجه مي گيرد، واريانسي كه نسبت جنسي بدو تولد ممكن است در نسبت هاي جنسي كل 

نسبت جنسي تحت تأثير مهاجرت نيز قرار دارد، هر چند كه كول . درصد است 2تا  1ايجاد كند، 
        أكيد آن را مدنظر قرار نداده و روي عامل سوم يعني تأثير مرگ و مير بر نسبت هاي جنسي ت

او معتقد است در جوامعي كه شرايط بهداشتي و تغذيه اي مشابه اي براي دو جنس فراهم . مي كند
مي كنند، نرخ مرگ و مير مردان در هر سني از صفر سالگي تا باالترين سن همواره باالتر از نرخ 

  .مرگ و مير زنان است

                                                 
1-Masculinity  

2-Range  
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ف عالوه بر آنكه از رفتارهاي تبعيض نسبت هاي جنسي غير متعار: : : : نسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارف
از جمله ي اين عوامل مي . آميز عليه زنان به وجود مي آيند، از عوامل ديگري نيز تاثير مي پذيرند

در بحث از زنان گمشده، اين عوامل كه نسبت هاي . توان به جنگ ها و انقالب ها اشاره كرد
. ائات در نظر گرفته و كنار گذاشته مي شوندجنسي غيرمتعارف را به وجود مي آورند به عنوان استثن

           1/105است؛ در حاليكه در پاكستان همين نسبت به  88نسبت جنسي در شوروي براي مثال
       علت پايين بودن نسبت جنسي در شوروي به جنگ و انقالب ها در گذشته مربوط . مي رسد
بود كه به دنبال جنگ  001/1ه زنان ، نسبت مردان ب1897در شوروي در سرشماري . مي شود

بعد از جنگ جهاني دوم، اين . سقوط كرد 935/0جهاني اول، انقالب روسيه و جنگ داخلي به 
نتيجه آنكه جنگ و انقالب ها باعث به وجود آمدن تركيب جنسي . نيز رسيد 733/0نسبت حتي به 

جهي نمي شود و بر رفتار در بحث از زنان گمشده به اين وضعيت هاي خاص تو. خاصي مي گردد
تبعيض آميز عليه زنان تأكيد مي شود كه باعث مي گرددنرخ هاي طبيعي پايين مرگ و مير زنان 

  . نسبت به مردان برعكس عمل كند
        روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده 

تعداد زنان گمشده از طريق مقايسه . برآورد تعداد زنان گمشده در يك جمعيت منطق ساده اي دارد
روش هاي محاسبه ي ) 2005(1لي و ديگران. به دست مي آيد "مورد انتظار و واقعي نسبت جنسي"

روش هاي مبتني بر استفاده از نسبت ) 1:زنان گمشده را در دو خانواده كلي تقسيم بندي مي كنند
درادامه اين مقاله به بررسي و توضيح . 3روش مطالعه نسلي زنان گمشده) 2و  2جنسي كل جمعيت

  .خته شده و روش مورد بررسي مقاله نيزمورد بحث واقع مي شودروش اول پردا
در اين روش ها، ابتدا نسبت جنسي مورد انتظار : : : : روش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كل

سپس . استفاده مي شود 4محاسبه مي شودكه براي محاسبه ي آن از يك نسبت جنسي به عنوان معيار
عداد مردان در جمعيت مورد مطالعه، تفاوت تعداد زنان مورد براساس اين نسبت جنسي معيار و ت

  . انتظار و زنان شمارش شده، برآوردي از زنان گمشده در جمعيت مورد مطالعه به دست مي دهد
اين تقسيم بندي بر اين اساس كه . روش هاي اين خانواده، خود به دو دسته ي ديگر تقسيم مي شوند

از جمله اين روش ها . نحوي انتخاب مي كند، صورت مي پذيرد محقق نسبت جنسي معيار را به چه

                                                 
1- Li , sh. , Jiang, Q. , Feldman, M.W. & Jin, X. 

2- Use the sex ratio of the total population.  

3-Study the missing females by cohort. 

4-Benchmark  
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سن و روش كول اشاره نمود كه در بخش بعدي اين دو روش به طور آمارتيامي توان به روش 
  . خالصه مرور خواهند شد

در روش سن، معيار انتخاب نسبت جنسي مورد انتظار جمعيت هايي : : : : سن و روش كولسن و روش كولسن و روش كولسن و روش كولآمارتياآمارتياآمارتياآمارتيا    روشروشروشروش
سن در آمارتيا. هاي ناشي از رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان به دور مانده اندهستند كه از تورش 

ميليون زن گمشده  100به چاپ رساند، با استفاده از اين روش تعداد  1990و  1989مقاالتي كه در 
او . را براي مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي و بخش هايي از آفريقاي شمالي برآورد نمود

نسي مناطق مذكور را با نسبت هاي جنسي اروپا، آمريكاي شمالي و ژاپن به عنوان نسبت هاي ج
كالسن و وينك (سن با انتقادات زيادي مواجه شده استآمارتياروش شناسي . معيار مقايسه مي كند

سن در برآورد نسبت جنسي مورد انتظار را آمارتيادر انتقادي كوبنده معيار ) 1991(كول). 12002
او معتقد است كه ساختار سني مناطقي كه سن از آنها به عنوان معيار . نامناسبي مي دانداستاندارد 

استفاده كرده است، در گذشته باروري پاييني تجربه نموده و همچنين تحت تأثير جنگ، در اين 
  . مناطق مردان بيشتري كشته شده اند

تفاوت اين دو روش در . وت داردسن در برآورد تعداد زنان گمشده تفاآمارتياروش شناسي كول با 
برخالف ) 1991(كول. نحوه ي انتخاب معيار براي محاسبه نسبت جنسي مورد انتظار است

او . سن، معيار خود را اروپا قرار نمي دهدو از جداول الگو براي اين منظور استفاده مي كندآمارتيا
و بخش هايي از آفريقاي  برآورد سن از زنان گمشده در مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي

سن آمارتيابرآورد او با برآورد . شمالي را با معيار قرار دادن جداول الگو مجدداً محاسبه مي كند
ميليون برآورد مي كند، كول آن را  100در حاليكه سن تعداد زنان گمشده را . تفاوت فاحشي دارد

بوده و محاسبات سن داراي تورش  كول معتقد است برآورد او دقيق تر. ميليون تخمين مي زند 60
  . است

        ايران ايران ايران ايران     1385138513851385روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال 
بدين ترتيب . استفاده شده است) 1991(در اين مقاله براي برآورد تعداد زنان گمشده از روش كول

ت جنسي و به تفكيك گروه هاي سني با نسب 1385كه نسبت جنسي جمعيت واقعي ايران را در سال 
 - نسبت جنسي مورد انتظار را از جداول الگوي مدل غرب كول. مورد انتظار مقايسه خواهيم كرد

استفاده از اين جداول با اهداف مقاله ما بسيار همخواني دارد . استخراج مي كنيم) 1983(دمني
ساس ودمني منبع قابل قبولي براي شناخت مرگ و مير عادي برا -جداول عمر مدل غرب كول"زيرا

                                                 
1- Klasen, S. & Wink, C. 
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جداول مدل غرب اساسا بر مبناي مرگ و مير جمعيت هاي اروپاي غربي و با تورش . جنسيت است
بعد از انتخاب مدل مورد نظر از ). 16- 17:2003 1كاي و الولي( "ناچيز جنسيتي ساخته شده اند

سال  72ندگي زبا توجه به اميد . دمني نوبت به انتخاب سطح مقتضي مي رسد - جداول عمر كول
بسيار نزديك  1385اين جداول با وضعيت ايران در سال  21، سطح 1385ي زنان ايراني در سال برا

  . است
شاخص مهم ديگري كه براي برآورد زنان گمشده مورد نياز است، نسبت جنسي نرمال در بدو تولد 

نظر در ) 2003(نسبتي كه كاي و الولي. در نظر مي گيرد 9/105اين نسبت را در ) 1991(كول. است
   را به عنوان نسبت جنسي بدو تولد در نظر  106آنان . مي گيرند، بسيار بر كار كول نزديك است

نزديك  106مي گيرند؛ نسبت هايي كه ساير محققان براي بدو تولد در نظر مي گيرند، به عدد 
با در نهايت . در نظر خواهيم گرفت 106در اين مقاله نسبت جنسي بدو تولد و نرمال را . است

  . مي توان تعداد زنان گمشده را براي ايران محاسبه نمود ذيل فرمول
                                                            

gmisدر اين فرمول؛ 

xG
sin  تعداد زنان گمشده در سنx ،male

xP  تعداد مردان شمارش شده در

x،elسن 

xSR
mod نسبت جنسي در سنx  به دست  21است كه از جدول عمر مدل غرب در سطح

femaleمي آيد و 

xP  نيز تعداد زنان شمارش شده در سنx 28:2003كاي و الولي (مي باشد.(  
            1385138513851385مقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران در 

و واقعي در محاسبه تعداد زنان گمشده نقش محوري دارد و اصوال مقايسه نسبت جنسي مورد انتظار 
نسبت  1در نمودار شماره . با اين مقايسه است كه امكان برآورد تعداد زنان گمشده فراهم مي شود

. ارايه شده است 1385ساله در سال  5هاي جنسي واقعي و مورد انتظار بر اساس گروههاي سني 
ار نيز مشاهده مي شود الگوي نسبت هاي جنسي واقعي در همانطور كه در جدول زير نمود

روند كلي نشان مي دهد كه در تمامي . با الگوي جداول الگو تفاوت دارد 1385سرشماري
زنانه شدن نسبت . ساله نسبت ها مردانه هستند 64- 60و24- 20گروههاي سني به جزگروه هاي سني 

به نقل از درودي  1377نجاتيان (به خطاي كم شماري مردان 24-20جنسي در گروه سني 

                                                 
1-Cai, Y. & Lavely, W  
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تعداد مردان در اين گروه سني عموما به دليل سربازي . در اين گروه سني باز مي گردد)139:1386
ساله نيز برخالف روند مورد  59- 55گروه سني .در سرشماري هاي ايران كمتر گزارش مي شوند

به دليل كم شماري مردان رخ داده زنانه بودن اين نسبت در اين گروه سني نيز . انتظار زنانه است
  .است

  
) ) ) ) 21212121براساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطح((((مقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظار    ::::1111نمودارنمودارنمودارنمودار

 1385138513851385براي ايران براي ايران براي ايران براي ايران 

  
  

به چشم  1385روند محسوس ديگري نيز در نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظار ايران در سال 
سبت هاي جنسي واقعي و مورد انتظار به يكديگر ن 64- 60در حاليكه تا گروه سني .مي خورد

      سالگي به بعد اين دو نسبت تفاوت قابل مالحظه اي  69- 65نزديك مي باشند؛ از گروه سني 
فاصله يافتن نسبت هاي جنسي مورد انتظار و واقعي را دراين سنين به ) 1386(درودي .مي يابند

  69 -65گروه سني . وه سني نسبت مي دهدتجربه متفاوت رفتاري و فرهنگي كوهورت اين گر
نقطه عطفي در  1320به نظر مي رسد سال . باز مي گردد 1320ساله در واقع به كوهورت متولدين 

وپس از آن روند مرگ ومير  1320چرا كه كوهورت متولدين پيش از سال تاريخ ايران باشد؛
        .متفاوتي را منعكس مي كنند
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        براساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرب))))1991199119911991((((به روش كولبه روش كولبه روش كولبه روش كول    1385138513851385ي ايران در سال ي ايران در سال ي ايران در سال ي ايران در سال برآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برا

با مشخص شدن نسبت هاي جنسي واقعي و مورد انتظار در يك قدمي محاسبه زنان گمشده قرار 
مقادير اين ستون با استفاده از . ارايه شده است 1در جدول  6تعداد زنان گمشده در ستون . داريم

و ) 21بر اساس جدول الگوي مدل غرب در سطح (جنسي مورد انتظارو محاسبه نسبت ) 1(فرمول 
برآورد نشان مي دهد كه . ه استبدست آمد) بر اساس داده هاي سرشماري(نسبت جنسي واقعي

بعبارت ديگر اگر ايران نسبت هاي . گمشده اند 1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825تعداد 
جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را درتمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين 

 1385قعي ايران در سال تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران افزوده مي شد در نتيجه جمعيت وا
  ).  6،ستون1جدول(نفر مي گرديد 71،572،607حدود 

 21212121وبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطح    1385138513851385برآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سال: : : : 1111جدولجدولجدولجدول        

        زنان گمشدهزنان گمشدهزنان گمشدهزنان گمشده        مورد انتظارمورد انتظارمورد انتظارمورد انتظار        شمارش شدهشمارش شدهشمارش شدهشمارش شده        
گروه گروه گروه گروه 
        سنيسنيسنيسني

        مردانمردانمردانمردان
))))1111((((        

        زنانزنانزنانزنان
))))2222((((        

نسبت نسبت نسبت نسبت ****
        ))))3333((((جنسيجنسيجنسيجنسي

نسبت نسبت نسبت نسبت ********
        ))))4444((((جنسيجنسيجنسيجنسي

تعداد تعداد تعداد تعداد ************
 ))))6666((((تعدادتعدادتعدادتعداد**************** ))))5555((((زنانزنانزنانزنان

        درصددرصددرصددرصد
))))7777((((        

0000 - - - -4444        2801568280156828015682801568 2662410266241026624102662410 1,0521,0521,0521,052 1,031,031,031,03 2718231,82718231,82718231,82718231,8 55821,855821,855821,855821,8 2,052,052,052,05 

5555 - - - -9999        2820524282052428205242820524 2688533268853326885332688533 1,0491,0491,0491,049 1,031,031,031,03 2745310274531027453102745310 56777,056777,056777,056777,0 2,072,072,072,07 

10101010 - - - -14141414        3441245344124534412453441245 3267349326734932673493267349 1,0531,0531,0531,053 1,031,031,031,03 3349100,43349100,43349100,43349100,4 81751,481751,481751,481751,4 2,442,442,442,44 

15151515 - - - -19191919        4442901444290144429014442901 4283860428386042838604283860 1,0371,0371,0371,037 1,031,031,031,03 4333811,94333811,94333811,94333811,9 49951,949951,949951,949951,9 1,151,151,151,15 

20202020 - - - -24242424        4511851451185145118514511851 4499571449957144995714499571 1,0021,0021,0021,002 1,021,021,021,02 4418766,74418766,74418766,74418766,7  - - - -80804,380804,380804,380804,3  - - - -1,831,831,831,83 

25252525 - - - -29292929        3660167366016736601673660167 3564785356478535647853564785 1,0261,0261,0261,026 1,021,021,021,02 3592475,73592475,73592475,73592475,7 27690,727690,727690,727690,7 0,770,770,770,77 

30303030 - - - -34343434        2837969283796928379692837969 2715562271556227155622715562 1,0451,0451,0451,045 1,021,021,021,02 2793051,52793051,52793051,52793051,5 77489,577489,577489,577489,5 2,772,772,772,77 

35353535 - - - -39393939        2511545251154525115452511545 2409579240957924095792409579 1,0421,0421,0421,042 1,011,011,011,01 2476060,12476060,12476060,12476060,1 66481,166481,166481,166481,1 2,682,682,682,68 

40404040 - - - -44444444        2081679208167920816792081679 2007479200747920074792007479 1,0361,0361,0361,036 1111,01,01,01,01 2056598,52056598,52056598,52056598,5 49119,549119,549119,549119,5 2,392,392,392,39 

45454545 - - - -49494949        1792481179248117924811792481 1730280173028017302801730280 1,0351,0351,0351,035 1,011,011,011,01 1782238,31782238,31782238,31782238,3 51958,351958,351958,351958,3 2,922,922,922,92 

50505050 - - - -54545454        1386063138606313860631386063 1369357136935713693571369357 1,0121,0121,0121,012 0,990,990,990,99 1394948139494813949481394948 25591,025591,025591,025591,0 1,831,831,831,83 

55555555 - - - -59595959        923536923536923536923536 964445964445964445964445 0,9570,9570,9570,957 0,970,970,970,97 948435,25948435,25948435,25948435,25  - - - -16009,716009,716009,716009,7  - - - -1,691,691,691,69 

60606060 - - - -64646464        726449726449726449726449 738003738003738003738003 0,9840,9840,9840,984 0,950,950,950,95 768684,41768684,41768684,41768684,41 30681,430681,430681,430681,4 3,993,993,993,99 

65656565 - - - -66669999        622470622470622470622470 575080575080575080575080 1,0821,0821,0821,082 0,910,910,910,91 685848,76685848,76685848,76685848,76 110768,8110768,8110768,8110768,8 16,1516,1516,1516,15 

70707070 - - - -74747474        598231598231598231598231 521087521087521087521087 1,1481,1481,1481,148 0,860,860,860,86 695961,81695961,81695961,81695961,81 174874,8174874,8174874,8174874,8 25,1325,1325,1325,13 

75757575++++        707683707683707683707683 632040632040632040632040 1,1191,1191,1191,119 0,750,750,750,75 946722,59946722,59946722,59946722,59 314682,6314682,6314682,6314682,6 33,2433,2433,2433,24 

 100100100100 1076825,71076825,71076825,71076825,7 35706246357062463570624635706246 ------ ------ ------ ------  ------- 34629420346294203462942034629420 35866362358663623586636235866362        جمعجمعجمعجمع

  )2(تقسيم بر ستون) 1(ستون*
  )21سطح-مدل غرب(دمني- تخراج شده از جداول الگوي كولاس**

  )2(منهاي ستون) 5(ستون)      ****4(تقسيم بر ستون) 1(ستون ***
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            1111ارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبي
برآورد و روش شناسي مورد استفاده در اين مقاله مي تواند تحت تاثير كم شماري زنان داراي خطا 

در واقع مسئله اينست كه چه تعداد از زنان گمشده اي كه در مقاله حاضر برآورد گرديد . باشد
در  1385ناشي از نسبت هاي جنسي تورش دار و تجربه الگوي غيرعادي مرگ وميرزنان در سال 

در واقع بايد به . ايران است و چه تعداد از آنان بدليل كم شماري زنان در اين سرشماري مي باشد
مي تواند به برآورد ما از  1385ين سوال پاسخ داد كه آيا كم شماري زنان در سرشماري سال ا

تعداد زنان گمشده در اين مقاله آسيب برساند؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان از شاخص ارقام 
اين شاخص مبتني بر اين فرض است كه نسبت جنسي و شمار افراد از هر . تلفيقي استفاده نمود

مزيت اين . ه سني به گروه سني بعدي مي بايست با نظم و مطابق الگويي مشخص تغيير يابدگرو
شاخص آنست كه عالوه بر تمايل به گرد كردن سن به عوامل ديگري چون كم شماري، از قلم 
افتادگي اشخاص در گروههاي مختلف سني به هنگام سرشماري و نيز تمايل به اظهار غلط سن 

قم به دست آمده براي اين شاخص كوچكتر باشد نشانگر ميزان دقت بيشتر در هرچه ر. توجه دارد
گزارش سن و جنس است و برعكس هر چه بزرگتر باشد، بيانگر اشكاالت بيشتر در سرشماري 

براي شاخص ارقام تركيبي نشانه  20به دست آمدن رقم كمتر از . بويژه از نظر گزارش سن است
طبق محاسبات ). 50- 51:1384ميرزايي (جنس استدقت در حد خوب، در گزارش سن و

بدست آمده است  20حدود عدد  1385شاخص ارقام تركيبي براي سرشماري سال )1386(درودي
زن گمشده به خطاهاي گزارش سن وجنس  1،076،825كه مي توان نتيجه گرفت كه نسبت دادن 

ز برآورد ما از تعداد زنان چندان صحيح نيست، علي رغم اين بايد توجه داشت كه همچنان بخشي ا
مي تواند ناشي از كم شماري زنان باشد و استدالالت فوق نمي تواند  1385گمشده ايران در سال 

  . مبرا گرداند1385برآورد ما را بطور كامل از كم شماري احتمالي در سرشماري 
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
1-Joint Scores Index  
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            نقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آينده
پديده زنان گمشده پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي بدنبال دارد، از جمله اين پيامدها 

پيامد ديگر آن تاثير بر حجم . اشاره مي كنند 1به برهم خوردن بازار ازدواج)2003(كاي والولي
        در اين مقاله صرفا به پيامد دوم پرداخته . ورشد جمعيت آينده از طريق كاهش باروري است

  .مي شود
اثر مستقيم  .درصد جمعيت ايران را تشكيل مي دهند 5/1زن گمشده حدود  1،076،825
زن گمشده نسبت به  حجم جمعيت ايران،رقم كوچكي است اما تاثير مهم تر وبزرگتري 1،076،825

در اين )2003(كاي و الولي.كه زنان گمشده بر رشد جمعيت ميگذارد مربوط به آينده است
  :مي نويسندخصوص 

بر رشد جمعيت كوچك  ]زنان گمشده[اگر چه اثر فوري" 
هرچه تعداد . است، اما اثرات بلند مدت آن قابل توجه مي باشد

زنان در سنين زايش كمتر باشد،زايندگي زنان را درتمام سطوح 
 سني كاهش مي دهد وحتي اگر هيچ زني از اين پس گم نگردد،

  ).22ص ("د مانداثرات آن بر رشد جمعيت باقي خواه
شان را از دست  2دليل اين امر آنست كه اين زنان براي تمام نسل هاي بعد از خود قدرت زايندگي

                از دست رفتن يك زن عالوه براينكه منجر به از دست رفتن قدرت زايش او . مي دهند
  . نيز مي گيرد را... و دخترِ دخترِ او و  توانايي زاد وولد را از دختر او مي شود،

براي بررسي تاثير تعداد زنان گمشده بر باروري و به تبع آن رشد جمعيت ايران ) 2(شماره  نمودار
 18همانطور كه در اين نمودار نيز مشاهده مي شود در مجموع تنها كمتر از. تدارك ديده شده است

ان گمشده از سنين درصد اين زن 82درصد زنان گمشده در سنين باروري قرار دارند و بيش از 
درصد از  18در واقع تنها حدود . باروري گذار كرده و امكان فرزند آوري آنان از ميان رفته است

درصد از آنان مربوط به زناني  82سال قرار داشته و بيش از  50زنان گمشده در بازه سني كمتر از 
تعداد زنان . رده اندسالگي گذار ك 50اند كه قدرت زايندگي خود را از دست داده و از سن 

زن مي شود كه در  436،237گمشده اي كه همچنان قدرت زايش خود را حفظ كرده اند شامل 
حتي اگر فرض . گروههاي سني مختلفي توزيع شده و طبعا داراي توزيع بچه آوري متفاوتي هستند

اشد باز هم زن گمشده يكسان ب) نفر 436،237(درصد 18كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين 

                                                 
1-Marriage Market  

2-Reproductive  Power  
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حجم اين تعداد زن آنقدر كم است كه حتي براي چند نسل بعد هم كاهش باروري اين زنان بدليل 
  .نخواهد بود 1گمشدگي شان از جمعيت، چندان به لحاظ جمعيت شناختي با اهميت

  ايران 1385درصد تجمعي زنان گمشده در سرشماري :2نمودار شماره

  
        

        خالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيري
مفهومي است كه با استفاده از آن مي توان با نگاهي جمعيت شناختي تبعيض و زنان گمشده 

در سطح نظري، مبنا و منطق زنان گمشده با مفهوم . بدرفتاري عليه زنان را مورد مطالعه قرار داد
مرگ و مير عادي بر اساس جنسيت . ارتباط تنگاتنگي دارد» مرگ و مير عادي بر اساس جنسيت«

حثه بر انگيز است كه حجم قابل توجه اي از مطالعات جمعيتي را به خود موضوعي بسيار مبا
مردان و زنان به لحاظ بيولوژيك برابر نيستند و بطور يكساني تحت تاثير . اختصاص داده است

به داليل ژنتيكي و بيولوژيكي زنان نسبت به مردان درمقابل بيماري . نيروي مرگ قرار نمي گيرند
مرگ و مير عادي دريك . افزايش اميد زندگي آنان بيشتر مي شود ياز زنان بامقاوم ترند واين امت

اثرات  جمعيت بايد اين تفاوت هاي بيولوژيكي ميان مردان وزنان را منعكس كند و قادر باشد
به لحاظ . محيطي روي مرگ دو جنس كه بداليل خاص فرهنگي رخ مي دهند را نيزكنارگذارد

  .ين اساس ساخته و پرداخته شده استنظري مفهوم زنان گمشده بر ا
در سطح عملي نيز مفهوم زنان گمشده با نسبت جنسي ارتباط تنگاتنگي پيدا مي كند؛ بدين ترتيب 
. كه براي برآورد تعداد زنان گمشده به مقايسه نسبت جنسي مورد انتظار و واقعي پرداخته مي شود

                                                 
1-Significant  
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ج و نسبت جنسي مورد انتظار نيز مي تواند از داده هاي سرشماري استخرا اًنسبت جنسي واقعي عمدت
از داده هاي جمعيتي كه الگوي مرگ ومير عادي بر مبناي جنسيت را تجربه كرده است استخراج 

در اين خصوص مي توان از جداول عمر مدل غرب كه اساسا بر مبناي مرگ و مير جمعيت . گردد
  .نيز استفاده نمودهاي اروپاي غربي و با تورش جنسيتي ناچيز ساخته شده اند 

در اين مقاله از جداول الگوي مدل غرب به عنوان معيار استفاده و تعداد زنان گمشده در سال  
از  21سال براي زنان ايراني در اين سال، سطحِ  72بر اساس اميد زندگي . برآورد شده است 1385

استخراج شده  1385جداول مذكور انتخاب و با نسبت جنسي واقعي كه از داده هاي سرشماري 
        1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825نتايج نشان مي دهدكه تعداد . مقايسه شده است

بعبارت ديگر اگر ايران نسبت هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را . گمشده اند
فزوده مي شد درتمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران ا

  .نفر مي گرديد 71،572،607حدود  1385در نتيجه جمعيت واقعي ايران در سال 
از جمله پيامد هاي اين . پديده زنان گمشده پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي بدنبال دارد

رشد جمعيت آينده از طريق كاهش باروري است؛ چرا كه اين زنان براي  پديده تاثير بر حجم و
بر اين اساس نقش تعداد     .م نسل هاي بعد از خود، قدرت زايندگي شان را از دست مي دهندتما

كشور بر حجم و رشد جمعيت كه بدليل از دست رفتن قدرت زايندگي  1385در سال  مشدهزنان گ
. اين زنان براي تمام نسل هاي پس از خود صورت مي پذيرد، نيز مورد بررسي قرار گرفته است

درصد زنان گمشده در سنين باروري  18 ش نشان مي دهد كه در مجموع تنها كمتر ازنتايج اين بخ
درصد اين زنان گمشده از سنين باروري گذار كرده و امكان فرزندآوري  82قرار دارند و بيش از 

 18گذشته از اين حتي اگر فرض كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين .آنان از ميان رفته است
زن گمشده يكسان باشد باز هم حجم اين تعداد زنان آنقدر كم است كه ) نفر 436،237(درصد

حتي براي چند نسل بعد هم كاهش باروري اين زنان بدليل گمشدگي شان از جمعيت چندان به 
  . لحاظ جمعيت شناختي با اهميت نخواهد بود

يراني از جمعيت زن ا 1،076،825، 1385برآورد مقاله حاضر نشان مي دهد كه در سال  هرچند
گمشده اند، اما بايد توجه داشت كه مفهوم زنان گمشده بيشتر با وضعيت زنان در كشورهايي نظير 
تايوان، سنگاپور، كره جنوبي و بخش هايي از شمال هند و بخصوص با چين مطابقت دارد تا 

تعداد  در چين وضعيت گمشدگي زنان سبب مضيقه ازدواج براي مردان و افزايش. وضعيت ايران
هسكت . گرديده و احتمال شيوع بيماريهاي مقاربتي را افزايش داده است 1كارگران جنسي تجاري

                                                 
1-commercial sex workers  
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معتقدند پيامدهاي ناگوار زنان گمشده در چين اين ترس را بوجود آورده ) 2009(1و همكارانش
در  وضعيت چين. است كه اين پيامدها بتواندتبديل به خطر واقعي براي ثبات چين در آينده گردد

خصوص تعداد زنان گمشده به حدي است كه آن را مي توان مهد و سرزمين زنان گمشده ناميد كه 
علت اصلي آن نيز فرهنگ سنتي ترجيح فرزند پسر از يك سو و اعمال سياست هاي سرسختانه 

علل مذكور در ايران غلبه چنداني ندارد و اين امر سبب شده . كنترل مواليد از سوي ديگر مي باشد
ست كه هم تعداد زنان گمشده در ايران بسياركمتر از چين باشد وهم الگوي سني زنان گمشده در ا

سال  50درصد از زنان گمشده مربوط به سنين باالي  82در ايران . ايران با چين بسيار متفاوت گردد
ولد مي باشند، درحاليكه در چين بخش اصلي زنان گمشده به دختراني مربوط مي شود كه پيش از ت

ميليون  12,8، 2000نشان مي دهد در سال ) 2003(سقط مي شوند؛ بطوريكه  برآورد كاي والولي
 1،076،825در مجموع مي توان گفت عدد . سال چيني از جمعيت حذف شده اند 20دختر زير 

وسعت يك مساله اجتماعي را كه نيازمند توجه )1991(هرچند يك برآورد است اما به قول كول
  .نشان مي دهد جدي است را
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ان، افغانستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكست كشورهاي آذربايجان، قزاقستان، شامل

هدف اصلي مقاله، بررسي تغييرات گذار جمعيتي و  .جمهوري اسالمي ايران، پاكستان و تركيه مي باشد

          1950-2025سالهاي در فاصله  اكوكشورهاي عضو به ويژه ساختار سني جمعيت و الگوي آن در

  . مي باشد

حجم مربوط به داده هاي استفاده از  ، باپاردايم جمعيت شناسي كاربرديچارچوب  در ،اين پژوهش

حوالت و الگوي ساختار سني جمعيت تجمعيت، ميزان رشد جمعيت وميزان باروري كل به سنجش 

منبع اصلي اطالعات مربوط به كشورهاي عضو سازمان . رويكرد تطبيقي سود جسته است از پرداخته و

     پنج سال اخير مان ملل متحد در بخش جمعيت سازدر اين بررسي، داده هاي همكاري هاي اقتصادي 

  . را دارد كشورهاي مختلف طي نيم قرن گذشتهجمعيت شناختي  تجاربمي باشدكه قابليت مقايسه 

افزايش سهم ، موجب سطح باروري باال، 1950- 1975در فاصلة سالهاي  دادشان تطبيقي ن ررسياين ب

تمام گرديده است، اما ردگي جمعيت شاخص هاي مختلف سالخو و كاهش در سال 15افراد زير نسبي 

با  لذا. تجربه كرده اند 1980- 2010نشانه هاي روشني ازكاهش باروري را طي سالهاي  ، اين كشورها

نسبت  سال كاسته و بر 15، به تدريج از نسبت افرادكمتر از سه دههدراين  مواليدظاهرشدن آثاركنترل 

تواند تركيب سني جمعيت  مي ،استمرار اين وضع در آينده .افزوده شده است) سال 15 -64(افراد ميانسال 

سوي سالخوردگي ه سال بكاهد و جمعيت را ب15را تغيير داده و به نحو محسوسي از نسبت افراد زير 

بررسي نشان دادكه شش كشور آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، اين  .سوق دهد

روسيه با باروري كنترل شده تبعيت  نموده اندكه سرعت سالخوردگي  ازبكستان از ساختارجمعيتي

اين نتايج، كاربردهايي براي اتخاذ سياست هاي جمعيتي در منطقه اكو . جمعيت در آنها باال  بوده است

  .خواهد داشت

  ، اكو و سياست جمعيتيساختار سنيگذار جمعيت، تحوالت  ::::كليديكليديكليديكليديواژگان واژگان واژگان واژگان 

        

                                                 
  . مقاله حاضر برگرفته شده از طرح پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه مي باشدـ ١

   .اقيانوسيهعضو هيأت علمي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و   ـ2
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  ـدمـهـدمـهـدمـهـدمـهمقمقمقمق

 .اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جهان، تحوالت شگرفي را تجربه مي كندجغرافياي  ،امروزه

علمي بعنوان يك عامل مشترك،  در اين ميان، تحوالت جمعيتي، درتمام موضوعات انساني، فني و

هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي در مطالعات خود،  طراحان برنامه .ازاهميت بسياري برخوردار است

شايد  گذارند و تحول اقتصادي و اجتماعي تأثيرمي متغيرهايي مي پردازند كـه در به روابط متقابل 

شود، جمعيت و  ريزي به عنوان مبناي محاسبات در نظرگرفته مي مهمترين متغيري كه در برنامه

   .بيني تحوالت آن درآينده است دگرگونيهاي آن درگذشته، حال و پيش

همگي براين باورند كه ساختارهاي سني جمعيت ي اجتماعي و سياست گذاران جمعيتي علما

سني جمعيت يك  به جرأت مي توان گفت ساختار  بنابراين . دراكثركشورهاي جهان مناسب نيست

   .مسالة ميان رشته اي است

را عميقا ًتحت  21حال تغييرشكل است و اين امر دورنماي توسعه در قرن  جمعيت جهان در ساختار

ذاكره بين المللي درباره جمعيت كه به عنوان بخشي از بحث پيرامون توسعه م .تأثيرقرار خواهد داد

كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد، تحت الشعاع نظريه گذار جمعيتي و نگراني از نتايج حاصل 

در اين زمينه سياست اين بود كه  .از تعادل به هم خورده مرگ و مير و باروري قرار گرفته است

، به كشورهاي درحال توسعه اي كه تحت فشار نرخ هاي باالي رشد جمعيت چگونه، هر چه زودتر

معيت تا جتأثير اين نكته اخير بر ساختار سني  .هستند،كمك شود تا به نرخ باروري پائين تر برسند

البته مفهوم ساختار سني و ارتباط تنگاتنگ آن با پويايي هاي  .حدودي مورد توجه جدي واقع شد

 1ير و تاثير اجتناب ناپذير آن از اين دو از سوي جمعيت شناساني چون كيفيتزباروري و مرگ و م

نيز بحث هاي خردمندانه  2صاحبنظران جمعيتي چون كول و هوور .بسيار مورد توجه قرار گرفته بود

اي درباره تأثير ساختار سني جمعيت در حال تغيير بر روي پس اندازها، سرمايه گذاري و رشد 

اما مسائل چندان جدي از مسائلي كه ساختار سني متأثر از نرخ هاي  .ئه كرده بودنداقتصاد ملي ارا

   .باروري و مرگ و ميركم در پيش روي كشورهاي در حال توسعه مي نهاد، مطرح نشده بود

، اكثر كشورهاي در حال توسعه عالئم اميدوار كننده كاهش 1980با اين همه در اواسط دهه 

ند و نتايج بالقوه تغييرات در ساختار سني از سوي جمعيت شناسان، جامعه باروري را نشان داده ا

اين امر به پيدايش  .شناسان،  اقتصاددانان و سياست گذاران بسيار مورد توجه قرار گرفته است

                                                 
1- Nathan Kefitz 

2-Cole and Hoover 



  

  

  

  

  

  

  57                                        )اكو(ي گذار ساختارسني جمعيت دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصاد    

 

منجر  3و پنجره جمعيتي رو به فرصت 2، امتيازات جمعيتي1مفاهيم جديدي چون گذار ساختار سني

كشورهاي در حال توسعه فرصت منحصر به فردي براي سرمايه گذاري در  هامر باين  .شده است

شكل گيري سرمايه انساني، افزايش كيفيت نيروي كار و برانگيختن رشد اقتصادي اعطا خواهد 

     اين فرآيند قبالً در جنوب شرق آسيا و بعضي از كشورهاي آمريكاي التين اثبات شده است .كرد

  .) 2004مهريار و احمد نيا ،  (

مانطوري كه اشارت رفت كاهش ميزان هاي باروري و مرگ و مير و افزايش اميد زندگي و ه

متوسط طول عمر در قرن گذشته، سبب تغييراتي در ساختار سني جمعيت دركشورهاي مختلف دنيا 

شده و ابتدا جمعيت كشورهاي پيشرفته و پس از آن جمعيت بسياري ازجوامع در حال رشد به 

سالخوردگي جمعيت دنيا در قرن گذشته، با افزايش سهم  .رده شدن درحركت هستندسمت سالخو

آمارهاي بخش جمعيت  .سال و باالتر در ساختار سني جوامع هويدا شد 65جمعيتي گروه سني 

 .سال سن دارند 65درصد از جمعيت دنيا باالتر از  7سازمان ملل نشان مي دهد كه امروزه بيش از 

درصد  5درصد و كشورهاي در حال توسعه  15ده كشورهاي توسعه يافته درصد جمعيت سالخور

  .مي باشد

سالخوردگي جمعيت جهان در اثر فرآيند  انتقال جمعيت صورت گرفته  كه درطي آن ميزان 

كاهش باروري، اولين عامل سالخوردگي جوامع بوده  .باروري و مرگ و مير جوامع كاهش مي يابد

 25فرزند كاهش يافته و در  7/2فرزند به  5زان باروري كل در جهان از در نيم قرن گذشته مي .است

دركشورهاي پيشرفته، باروري كل  .فرزند رسيده است  1/2سال گذشته به سطح جايگزيني يعني 

 .فرزند رسيده است 3/1كشور توسعه يافته به  19فرزند و در  5/1كمتر از سطح جايگزيني يعني 

در حال توسعه وجود دارد، اما در  وري كل كشورهاي توسعه يافته واگرچه تفاوت زيادي در بار

كشور درحال رشد به كمتر از  18سال گذشته كاهش يافته و در  25اين كشورها نيز باروري در 

  .سطح جايگزيني رسيده است 

دليل اهميت اين  .سازمان همكاري هاي اقتصادي يكي از سازمانهاي همكاري هاي منطقه اي است

اين سازمان  .ن پايه گذاري آن توسط سه كشوراستراتژيك و مهم ايران، پاكستان و تركيه استسازما

در ابتدا با نام  آر سي دي كه نام اختصاري سازمان همكاري عمران منطقه اي است، آغاز به كار 

زمان اكو سا .كرد و بعد از انقالب اسالمي ايران با يك وقفة زماني با نام اكو به حيات خود ادامه داد

                                                 
1-Age-structural Transition 

2-Demographic Bonus  

3- Demographic Window of Opportunity  
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پس از فروپاشي شوروي سابق و پيوستن چند عضو جديد به آن از اهميت قابل توجهي برخوردار 

،كشورهاي مسلمان واقع در آسياي مركزي و 1991با فرو پاشي ناگهاني شوروي سابق در سال  .شد

را از  ، نشانه هاي قوي از تمايل به بازگشت به هويت اسالمي و ميراث فرهنگي1920قفقاز از دهة 

سازمان همكاري هاي اقتصادي ،  .طريق هم سو شدن با ساير كشورهاي مسلمان منطقه، داشتند

  . ( Mehryar & Haghshenas, 2005) چارچوبي را براي اين هم سو شدن مهيا نمود

درحال حاضركشورهاي عضو اين سازمان شامل كشورهاي آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، 

 .ان، ازبكستان، افغانستان، جمهوري اسالمي ايران، پاكستان و تركيه مي باشندتاجيكستان، تركمنست

بطور خالصه، بهبود شرايط براي توسعة اقتصادي پايداركشورهاي عضو، اتخاذ تدابيري براي حذف 

تدريجي موانع تجاري درمنطقة اكو، تمهيد برنامه مشترك براي توسعة منابع انساني و تسريع برنامه 

سازمان (زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات از مهمترين اهداف اكو به شمار مي آيند هاي توسعة

  ).1381پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،

هاي  بررسي روند تحوالت جمعيت دراين كشورها نشان مي دهد اين كشورها در فاصلة سال 

كان و كاهش در افزايش سهم نسبي كودبوده اند كه موجب  سطح باروري باال داراي 1975-1950

تمام اين كشورها ، نشانه هاي روشني از  .گرديده استشاخص هاي مختلف سالخوردگي جمعيت 

دراين دهه ، مواليد با ظاهر شدن آثاركنترل  .داشته اند 1980-   2005كاهش باروري را طي سالهاي 

افزوده شده ) سال 15- 64( سال كاسته و بر نسبت افراد ميانسال 15به تدريج از نسبت افراد كمتر از 

تواند تركيب سني جمعيت را تغيير داده و به نحو محسوسي از  استمرار اين وضع در آينده مي .است

  .سال بكاهد و جمعيت را بسوي سالخوردگي سوق دهد15نسبت افراد زير 

 و الزم به ياد آوري است كه شش كشور آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان 

ازبكستان از ساختار جمعيتي روسيه با باروري كنترل شده تبعيت نموده اند كه سرعت سالخوردگي 

آنچه از لحاظ جمعيت شناسي مهم است، نشان دادن ماهيت انتقال  .جمعيت در آنها باال بوده است

 درانتقال ساختارسني جمعيت، طبيعتاً .ساختارسني جمعيت از ساختار سني جوان به سالخورده است

پيامدها و نيازهاي ويژه خود را به دنبال خواهد داشت و لزوم برنامه ريزي  ساختارسني سالخورده،

با افزايش  .آينده نگر براي كنترل مسائل قابل تصور اين گروه از جمعيت را ايجاب خواهد كرد

در )  ...د و نيازهاي داروئي، نگهداري از افراد سالمن(  تعداد سالمندان، نيازهاي اختصاصي تر آنها

اكنون اين مساله، نه تنها دركشورهاي عضو .يابد راستاي تأمين رفاه حال سالمندان نيز افزايش مي

سازمان همكاري هاي اقتصادي، بلكه درسايركشورها نيز بعنوان يكي از چالش هاي جمعيت وتوسعه 

ربردي حائز اهميت لذا اين مطالعه، از حيث علمي و هم از نظر كا .مطرح وتسري پيدا نموده است
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وضعيت ) 2(و ) 1(جداول  .بوده و ضرورت نگرش علمي و تحقيقي دراين زمينه را ايجاب مي نمايد

شاخص هاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي را دركشورهاي اكو در آستانة قرن بيست 

  .مي دهد ويكم نشان

  2010201020102010در سال در سال در سال در سال شورهاي اكو شورهاي اكو شورهاي اكو شورهاي اكو كككك    شاخص هاي جمعيتيشاخص هاي جمعيتيشاخص هاي جمعيتيشاخص هاي جمعيتيوضعيت وضعيت وضعيت وضعيت ): ): ): ): 1111((((جدول جدول جدول جدول 

  

    نام كشورهانام كشورهانام كشورهانام كشورها
    جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

    ))))نفر نفر نفر نفر     ميليونميليونميليونميليونبه به به به ((((

رشد رشد رشد رشد ميزان ميزان ميزان ميزان 

                                                ساالنهساالنهساالنهساالنه

    ))))    به درصدبه درصدبه درصدبه درصد((((

هم جمعيت هم جمعيت هم جمعيت هم جمعيت سسسس

    سالسالسالسال    65656565باالي باالي باالي باالي 

سهم جمعيت سهم جمعيت سهم جمعيت سهم جمعيت 

    سالسالسالسال    15151515زير زير زير زير 

        نسبت نسبت نسبت نسبت 

    جنسيجنسيجنسيجنسي

درصد درصد درصد درصد 

        شهرنشينيشهرنشينيشهرنشينيشهرنشيني

        تراكم جمعيتتراكم جمعيتتراكم جمعيتتراكم جمعيت

    ))))درهر كيلومترمربعدرهر كيلومترمربعدرهر كيلومترمربعدرهر كيلومترمربع((((

    106/1106/1106/1106/1    51/951/951/951/9    97/897/897/897/8    20/920/920/920/9    6/66/66/66/6    1/351/351/351/35    9188918891889188 آذربايجان

    61/361/361/361/3    36/236/236/236/2    98/898/898/898/8    29/429/429/429/4    4/44/44/44/4    1/121/121/121/12    27445274452744527445 ازبكستان

    48484848    22/622/622/622/6    107/3107/3107/3107/3    46/546/546/546/5    2/22/22/22/2    2/582/582/582/58    31412314123141231412 افغانستان

    44/944/944/944/9    70/870/870/870/8    103/0103/0103/0103/0    22/922/922/922/9    5/25/25/25/2    1/181/181/181/18 73974739747397473974 ايران

    218/1218/1218/1218/1    35/935/935/935/9    103/4103/4103/4103/4    35/335/335/335/3    4/34/34/34/3    1/81/81/81/8    173593173593173593173593 پاكستان

    48/148/148/148/1    26/326/326/326/3    96/996/996/996/9    37/037/037/037/0    3/53/53/53/5    1/281/281/281/28    6879687968796879 تاجيكستان

    10/310/310/310/3    49/549/549/549/5    97/097/097/097/0    29/229/229/229/2    4/14/14/14/1    1/21/21/21/2    5042504250425042 تركمنستان

    92/892/892/892/8    69/669/669/669/6    99/599/599/599/5    26/426/426/426/4    6/06/06/06/0    1/311/311/311/31    72752727527275272752 تركيه

    26/726/726/726/7    34/534/534/534/5    97/497/497/497/4    30/130/130/130/1    4/44/44/44/4    1/131/131/131/13    5334533453345334 قرقيزستان

    5/95/95/95/9    58/558/558/558/5    92/492/492/492/4    24/424/424/424/4    6/86/86/86/8    1/11/11/11/1    16026160261602616026 قزاقستان

 ) 2010 ( بخش جمعيت سازمان ملل متحد شاخص هاي جمعيتي يش بينيپ :منبع                       
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          2010201020102010در سال در سال در سال در سال     و بهداشتي كشورهاي اكوو بهداشتي كشورهاي اكوو بهداشتي كشورهاي اكوو بهداشتي كشورهاي اكوشاخص هاي اقتصادي، اجتماعي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت     ) : ) : ) : ) : 2222((((جدول جدول جدول جدول 

 نام كشورهانام كشورهانام كشورهانام كشورها

سرانة توليد ناخالص سرانة توليد ناخالص سرانة توليد ناخالص سرانة توليد ناخالص 

    (PPP)            اخلياخلياخلياخليدددد

 ))))دالردالردالردالر((((

 

ميزان باسوادي ميزان باسوادي ميزان باسوادي ميزان باسوادي 

        بزرگساالنبزرگساالنبزرگساالنبزرگساالن

        ))))به درصدبه درصدبه درصدبه درصد((((

 

        زندگيزندگيزندگيزندگي    ميزان اميدميزان اميدميزان اميدميزان اميد

 ))))به سالبه سالبه سالبه سال((((

 

اخص توسعه اخص توسعه اخص توسعه اخص توسعه شششش

        انسانيانسانيانسانيانساني

 

 0/699 70/6 99/8 9499 آذربايجان

 0/636 68 99 2887 ازبكستان

 0/394 48/3  43/1 1138  افغانستان 

 0/707 72/7 85 11570 ايران

 0/503 65/2 54/9 2606 پاكستان

 0/604 67/2 97/7 2096 تاجيكستان

 0/681 64/8 99/8 7610 تركمنستان

 0/696 73/7 90/8 14228 تركيه

 0/611 67/4 99/2 2305  قرقيزستان

 0/74 66/7 99/5 11531 قزاقستان

  ) 2010( توسعه سازمان ملل متحد  دفتر گزارش توسعة انسانيو  )2010(زشي،علمي وفرهنگي ملل متحد،سازمان آمو:عبنم                      

  

        اهداف اهداف اهداف اهداف 

بررسي سطح وروند تغييرات ساختار سني جمعيت و نتايج سياستي مرتبط باآن     هدف كلي مقاله

  .اشددر ربع اول قرن بيست و يكم مي ب) اكو( دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي 

  : اهداف فرعي مطالعه عبارتند از

بررسي سطح و روند تغييرات ساختارسني جمعيت دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي  -)1(

  اقتصادي در نيم قرن گذشته تا كنون، 

بررسي سطح و روند تغييرات ساختارسني جمعيت دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي  -)2(

   ، اقتصادي در ربع قرن  آتي

تبيين چشم انداز آتي مسائل جمعيتي كشورهاي اكو با توجه به تغييرات ساختار سني جمعيت و  -)3(

        ....ارائة توصية سياستي مرتبط با آن 
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        ابع اطالعات  و روش شناسي ابع اطالعات  و روش شناسي ابع اطالعات  و روش شناسي ابع اطالعات  و روش شناسي ــــمنمنمنمن

نموده سعي  پژوهشاين  .روش تحقيق بصورت اسنادي و تجزيه وتحليل داده هاي ثانوي است

 تغييرات جمعيتي روندسطح و  اطالعات مربوط بهبا استفاده از درچارچوب جمعيت شناسي تطبيقي، 

، مسئلة انتقال  1950- 2025طي سالهاي ) اكو(دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي 

بطور اخص در اين كشورها مورد بررسي را جمعيتي را بطور اعم و تغييرات ساختار سني جمعيت 

  .دهدقرار 

دراين بررسي، ه كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي را منبع اصلي اطالعات مربوط ب

بخش جمعيت سازمان ملل متحد بعنوان يكي از اجزاء عمدة كميسيون اقتصادي و داده هاي 

نتايج آن با تجارب كشورهاي مختلف طي نيم قرن   تشكيل مي دهدكه 2010اجتماعي آن در سال 

  1.ئي برخوردار مي باشداعتبار باال گذشته تطابق بيشتري داشته واز

منطق اصلي و مبناي علمي اين بررسي تطبيقي را بايستي در مطالعات و تحقيقات ارزشمند انجام 

شده دراين زمينه دركشورهاي مختلف جهان، اهميت روابط اقتصادي و تجاري منطقه اكو به ويژه 

نطقه اي در سطح بين جايگاه ويژه كشورجمهوري اسالمي ايران دراين زمينه، شناخت تفاوتهاي م

المللي و در راستاي فرمول بندي سياست هاي جمعيتي در رابطه با تحوالت آتي ساختار سني 

      .جمعيت منطقة اكو جستجو كرد

مباني تحليلي مقاله را تحليل اطالعات مربوط به پويائي شناسي جمعيت شامل تحليل روندي حجم 

وي تغييرات ساختار سني جمعيت منطقة اكو تشكيل ، رشد جمعيت، ميزان باروري كل و الگجمعيت

   .مي دهد

        

                                                 
هاي جمعيتي معموالً براساس مفروضات خاصي دربارة نرخ زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت  بيني بايد دانست كه پيشـ 1

به علت حساسيت آن   و ساختار سني جمعيت و هم از اين ميان نرخ زاد و ولد، هم بخاطر تأثيرآن در تعداد. گيرد انجام مي

بسـته بـه اينكـه نـرخ     . از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت    ) داريمثالً تشويق يا جلوگيري از بار(در مقابل سياستهاي ملي 

سه نوع پيش  و يا به سرعت كاهش يابـد، ك تقليل پيدا كندباروري در وضع فعلي آن ثابت بماند يا به تدريج و اندك اند

 رسـد و نتـايج   تربه نظر مي معقول  بيني معموالً پيش بيني حد وسط از اين سه پيش. باشد امكان پذير ميهركشور بيني براي 

علـت تفـاوت   ) . 1385مهريار و همكاران، (  آن هم با تجارب كشورهاي مختلف طي نيم قرن گذشته بيشتر مطابقت دارد

باروري، مرگ ومير و مهـاجرت و تفـاوت درمـدل هـا و      بر در ارقام پيش بيني هاي جمعيتي ، تغييرات در عوامل اثرگذار

   ).1388زنجاني، ( مي باشد   روش ها ي  پيش بيني و گردآوري اطالعات جديد
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        اي تجربـياي تجربـياي تجربـياي تجربـيــــه هه هه هه هــــه و زمينه و زمينه و زمينه و زمينــــپيشينپيشينپيشينپيشين    مـروري برمـروري برمـروري برمـروري بر

نشان مي دهـد كه  1377لهسائي زاده دراثر خويش تحت عنوان ساختار سني جمعيت در سال   

 .ميالدي تأثيرعمده اي برساختار سني جمعيت جهان خواهد گذاشت 2030افزايش جمعيت درسال 

هاي توسعه يافته و درحال توسعه قابل  ميالدي، سناريو توزيع سني جمعيت بين كشور 2030سال در

در اين سال، به دليل اينكـه دركشورهاي درحال توسعه، تداوم درافزايش جمعيت  .تأمل خواهد بود

از كل ) ه به باالسال 60افراد ( وجود دارد و افراد به سنين باالخواهند رسيد، نسبت جمعيت سالخورده

يكي از » سالخوردگي جمعيت« درصد خواهد رسيـد  73درصد به 59از  سالخورده جهانجمعيت 

درحالي كه سالخوردگي جمعيت  .ساختارهاي اصلي جمعيت جهان درآينده خواهد بود

دركشورهاي توسعه يافته مسجل شده است، در آينده اين پديده را در كشورهاي درحال توسعه نيز 

سال  24تا 10بين  2100ميانگين سني جمعيت كشورهاي درحال توسعه تا سال  .نمود تجربه خواهيم

وي معتقد است در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه اغلب  .افزايش خواهـد داشت

باالئي مي باشند  ...ساخت سني آنها جوان مي باشد داراي هزينه هاي مصرفي، آموزشي، بهداشتي و

عه يافته با ساختار جمعيتي سالخورده، بيشتر منابع به صورت هزينه هاي ولي دركشورهاي توس

ها ما را به يك  اين بررسي .مصرفي و بهداشتي به سالمندان وبازنشستگان تخصيص داده مي شود

  .تـر در مورد ساختارسني جمعيت در آينـده هدايت مي كند تحليل دقيق

 1994ان چشم اندازهاي جمعيت كانادا در سال و همكارانش تحت عنو 1تروواتو در مطالعه اي كه

جنسي جمعيت نشان مي دهند كه اثرجمعيت شناختي تغييرات  ـانجام داده اند، در بحث ساختار سني 

در باروري  و مرگ ومير، نوسان عمده اي در ساخت سني بدست مي دهد، بطوري كه كاهش 

اين مطالعه بر دو مولفة  .دان زن مي شودنسبت كودكان، باعث افزايش نسبت سالمندان به ويژه سالمن

با ارزش  ،كاهش در تعداد نسبي كودكان كه ممكن است به خاطر كميابي) : 1(  :اساسي تأكيد دارد 

به حساب آيند و به عنوان بخش كوچكي از آگاهي اجتماعي و نسبت كوچكتري از سرماية 

عيت كه شايد هزينه اي بر دوش افزايش نسبت سالمندان دريك جم): 2(اجتماعي مطرح شوند، و 

   .سايرگروه هاي سني باشد

در مطالعه اي كه ميرزائي و همكارانش تحت عنوان بررسي و تحليل مسائل و چالش هاي جمعيتي 

براي كميسيون جمعيت و چالش هاي اجتماعي شوراي عالي  1382ايران و پيامدهاي آن در سال 

اند در بخش اول گزارش طرح پژوهشي ضمن مطالعه  انقالب فرهنگي انجام داده اند، تالش نموده

                                                 
1- Frank Trovato   
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تغييرات ساختار سني جمعيت ايران در نيم قرن گذشته، مقطع فعلي و نيم قرن آتي، پيامدهاي  روند

در مسير انتقال  نشان مي دهدنتايج  .داده شده استجمعيتي تغييرات ساختار سني جمعيت نشان 

سالگي  15-64نسبت درصد جمعيت واقع در سنين ساختار سني جمعيت از جواني به سالخوردگي، 

در ه اي را قابل مالحظهمچنين، تغييرات  .كه جمعيت بالقوه فعال را تشكيل مي دهد افزايش مي يابد

كاهش بار تكفل مي تواند از نقطه .مي توان مالحظه نمود جمعيت) بارتكفل نظري( نسبت بستگي 

د، زيرا بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سن نظر توسعة اقتصادي و اجتماعي مطلوب تلقي شو

 .فعاليت هستنددرمقايسه با نسبت افرادي كه خارج از سنين فعاليت هستند افزايش يافته است

به عنوان يكي از پيامدهاي جمعيتي بارز صاحبنظران جمعيتي، تغيير در نسبت بستگي را 

فشارها و تنگناهاي مرتبط با تأمين  ربرابركاهشد.قلمداد مي كنندتغييردرساختار سني جمعيت 

به عبارت ديگر، درنيم قرن  .نيازهاي نوزادان و نوجوانان، نيازهاي سالمندان رو به فزوني خواهد نهاد

گذشته مسئله جواني جمعيت درايران محوريت داشته و درنيم قرن آتي به تدريج مسئلة سالخوردگي 

    .محوريت خواهد داشتجمعيت و تمركز نسبي برسنين ميانسالي نمود و 

: در مطالعه اي كه اميرهوشنگ مهريار و همكارانش تحت عنوان انتقال ساختار سني جمعيت در ايران

انجام  داده  1383نتايج كوتاه و بلند مدت كاهش قابل مالحظة  باروري در اواخر قرن بيستم در سال 

ساله  از كل جمعيت  0 - 4كودكان مي دهد كه نتيجة اين انتقال، كاهش چشمگير نسبت  اند، نشان 

نشانه هاي روشني از باز  .درصد بوده است 5و در مقابل افزايش سهم نسبي سالمندان به رقم باالي 

افزايش تعداد  .شدن پنجرة جمعيتي فرصت يا منفعت جمعيتي در ايران را مي توان مالحظه نمود

براي رشد، پس انداز و سرمايه  ساله فرصت جديدي 25 - 59 جمعيت واقع درسن فعاليت اقتصادي

در مقابل، با افزايش تعداد سالمندان ، نيازهاي اختصاصي تر آنان از  .گذاري دركشور خواهد بود

 .جمله نيازهاي داروئي و نگهداري از افراد سالمند براي تأمين رفاه حال سالمندان نيز افزايش مي يابد

   .ر خواهد بوداين مسئله از جمله چالش هاي عمده در آيندة كشو

در مطالعة ديگري كه مطيع حق شناس تحت عنوان نگاهي به وضع موجود و آيندة احتمالي جمعيت 

در مركز  1385وتوسعه درجهان، ايران وكشورهاي همسايه آن در آستانة هزاره سوم ميالدي درسال 

مطالعة قبلي، نشان مي مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه انجام داده ، ضمن تأييد نتايج 

مرحلة جديدي از انتقال ساختار  2005 - 2050كشور همساية آن طي سالهاي  15دهدكه درايران و 

سرعت سالخوردگي جمعيت  .سني ازساختارسني جوان به ساختار سني سالخورده تجربه خواهد شد

ت محسوسي تغييرا .درآنها زياد و از همان قالب كلي روندجمعيت جهان تبعيت خواهد نمود

آينده احتمالي  .درشاخص نسبت وابستگي جمعيت در ايران وكشورهاي همسايه مالحظه خواهد شد
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)  2000- 2050( شاخص هاي جمعيت و توسعه نشانگرتغييرتدريجي  آنها طي دورة پيش بيني 

  .خواهد بود 

از چشم انداز كلي تحوالت و مسائل جمعيتي ايران وكشورهاي منطقه نشان مي دهد برخي  

مي توانند بعنوان رقيب جمعيتي  كشورهاي همساية ايران نظيرتركيه، ازلحاظ اندازه و رشدجمعيت،

از نقطه نظر بازاركار،جابجائي نيروي انساني ورقابت پذيري منطقه  .براي ايران درآينده مطرح باشند

درحال  .اي، مي توان به سرريز جمعيت فعال ايران به كشورهاي حوزة خليج فارس اشاره نمود

بطوركلي،  .حاضر، اين نوع رقابت،جمعيت واقع درسن كار ايران را تحت الشعاع خود قرارداده است

روه هاي سني گبه نظرمي رسد بسياري از جهت گيري هاي آتي مسائل جمعيتي از نظرتوزيع نسبي 

ي جمعيت نوجوان،جوان و سالمند، جمعيت فعال ايران وكشورهاي همسايه، ازيك الگوي مشابه

    .تبعيت نمايند

            با توجه به روند تحوالت چشمگيرجمعيتي درجهان واهميت اين موضوع درسطح مجامع و مؤسسات 

بين المللي، مطالعات و پژوهشهاي انجام شده آشكار مي سازند براي تبيين وضع موجود و افق آيندة 

آن، با استفاده از آمار و اطالعات  سني جمعيت و دستاوردهاي سياستي مرتبط با ساختار گذارمسئلة 

سني جمعيت دركشورهاي توسعه يافته و  به تحليل سطح و روند تغييرات ساختاربايستي موجود، 

درحال توسعه پرداخته، تأثيرات شاخص هاي جمعيت شناختي آن را نشان داده و نسخة سياستي 

ه نيز به سهم خود، تالش نموده تا اين مطالع.واحدي را جهت رفع چالش ها درهر منطقه ارائه نمايند

          .وضعيت ساختار سني كشور ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي عضو اكو نشان دهد

        

        چارچوب نظـري چارچوب نظـري چارچوب نظـري چارچوب نظـري 

  سناريوي درحال تغييريا ثباتسناريوي درحال تغييريا ثباتسناريوي درحال تغييريا ثباتسناريوي درحال تغييريا ثبات: : : : ي ي ي ي جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت) ) ) ) انتقالانتقالانتقالانتقال( ( ( ( گاه كالسيك گذار گاه كالسيك گذار گاه كالسيك گذار گاه كالسيك گذار ديدديدديدديد

جمعيتي است ) گذار (يكي از مباحث نظري مهم و پركاربرد در مقولة جمعيت شناسي مبحث انتقال 

انتقال جمعيتي با كاهش اساسي و مستمر  .كه در مرحلة بعد از انقالب صنعتي شكل گرفته است

مرگ ومير آغاز و با فاصله و تأخري به وسيله كاهش اساسي و مستمر زاد و ولد و باروري متعاقب 

بي جمعيت ها  از تئوري انتقال جمعيتي به دنبال بيان آنست كه چگونه و با چه ترتي .مي شود

             وضعيت مرگ ومير و زاد وولد باال به وضعيت مرگ ومير و زاد وولد پائين منتقل مي شوند

  .)1382ميرزائي و ديگران، (
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ازجمله كساني است كه موثرترين بحث را در مورد علل و عوامل كاهش باروري  1فرانك نوتشتاين

فرمول بندي هاي مربوط به تأثير نوگرائي بر رفتار جمعيت  تئوري نوتشتاين همراه با.ارائه كرده است

اين تئوري كه در چند  .شناختي، به عنوان تئوري كالسيك گذار جمعيت شناختي معروف است

دهه پارادايم غالب در جمعيت شناسي بود، كاهش باروري را ناشي از فرآيند صنعتي شدن، 

اساس اين تئوري، فرآيند هاي مذكور ابتدا به  بر .شهرنشيني و بطوركلي توسعة اقتصادي مي داند

كاهش در مرگ ومير و بعدها باروري منجر مي شود، زيرا ازطرفي از ارزش اقتصادي كودكان 

، كاسته مي شود و هزينه هاي آنها افزايش مي يابد و ازطرف ديگر با افزايش بازماندگي فرزندان

   .)1385مهريار و حسيني ، ( د انگيزة والدين براي داشتن فرزند بيشتركمتر مي شو

با كاهش ميزان مواليد و به دنبال آن كاهش مرگ و مير نوعي تحول اساسي در گذار جمعيتي ايجاد 

مي شود كه مشخصه آن تحول در ساختار سني جمعيت است كه از آن بعنوان پنجره جمعيتي ياد 

حل انتقال جمعيت فقط بر ميزان اثرات تغييرات در ميزان خام مواليد و مرگ ومير در مرا .مي شود

سه سناريوي مهم جمعيتي مي تواند نتيجه تأخير بين تغييرات باروري و مرگ و  .رشد جمعيت نيست

يكي افزايش موقت ميزان رشد جمعيت، ديگري كاهش اساسي در ميزان رشد جمعيت، و : مير باشد

مرحله اول با كاهش  .يتسومي عبارت است از تغييرات در نسبت جمعيت در سن كار به كل جمع

ميزان هاي سني   .در ميزان خام مرگ و مير از دورة ما قبل انتقال جمعيتي مشخص مي شود

مشاركت اقتصادي تحت تأثير كاهش هاي اوليه در ميزان هاي مرگ و مير كه در دورة كودكي و 

 .جوان مي شود و منجر به ايجاد برآمدگي در گروه هاي سني نوجواني متمركز است، قرار مي گيرد

انباشتگي جمعيت ، مي يابد  ، كه درآن ميزان هاي خام باروري كاهش در مرحله دوم انتقال جمعيت

با افزايش  .مي يابد  ناشي ازكاهش مرگ و مير در مرحله اول انتقال، به گروه هاي سني فعال انتقال

كل جمعيت، پيشي مستمر نسبت هاي سني جمعيت در سن كار، ميزان رشد جمعيت درسن كار به 

   انباشتگي جمعيت از گروه هاي جمعيتي در سن كار فاصله گرفته و وارد: درمرحله سوم  .مي گيرد

فاصله بين ميزان هاي رشد جمعيت در سن كار و كل جمعيت  .گروه هاي سني سالمندي مي شود

براين بنا .در نتيجه كاهش نسبت هاي سني جمعيت در سن كار در اين مرحله برعكس مي شود

مصرف كننده هستند  پنجره جمعيت به اين مفهوم است كه كودكان و نوجوانان و سالمندان بيشتر

توليد و پس  تا توليد كننده، در حالي كه جمعيت درسن كار افرادي هستند كه مشاركت بيشتري در

يد سرانه بنابراين زماني كه جمعيت در سن كار نسبتاً زياد شود، ميزان تول .و مصرف دارند انداز

                                                 
1-Frank Notestein 
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تمايل به افزايش مي يابد و زماني كه بخش وسيعي از جمعيت در سنين كودكي و سالمندي قرار 

   .گيرد، تمايل به كاهش مي يابد

  ميزان هاي خام مواليد و مرگ ومير و تحول جمعيت در الگوي انتقال جمعيت                                             

  
صالح شده نظرية گذار جمعيت شناختي كه توسط كينگزلي ديويس ارائه شده ، آشكار مي نوع ا

سازد كه تغييرات جمعيتي بيشتر به جاي ميزان هاي باروري و مرگ ومير كه هركدام بطور مستقل 

به محرك هاي بيروني واكنش نشان مي دهند، ابتدا بوسيله كاهش در مرگ ومير آغاز مي گردد و 

به نظر ديويس، جمعيتي كه با ميزان هاي  .خود سايرتغييرات جمعيتي را برمي انگيزد اين به نوبة

مرگ ومير رو به كاهش، با باال رفتن آهنگ رشد طبيعي جمعيت مواجه است، براي اينكه به 

استانداردهاي زندگي خود تداوم بخشد، به چند طريق از جمله افزايش كنترل باروري، مهاجرت از 

  ).1381،  حسيني( و نيز مهاجرت بين المللي واكنش نشان خواهد دادروستا به شهر 

هاي  ، به شكل مطرح شده  پنجره جمعيتمشخصه تحول در ساختار سني جمعيت كه تحت عنوان 

جمعيت در سن كار درصد افزايش . ها براي رشد توليد سرانه مي شودنجر به بروز فرصت متفاوتي م

توليد ناخالص داخلي مي شود، به عبارت ديگر افزايش تعداد موجب افزايش  نسبت به كل جمعيت 

جمعيت كودكان و (نسبت به تعداد مصرف كنندگان ) جمعيت درسن كار(توليد كنندگان 

            . بطور طبيعي  افزايش توليد سرانه را به دنبال دارد) نوجوانان و سالمندان

انداز تغيير ايجاد مي شود، افزايش پس بدنبال تغيير در چرخه زندگي جمعيت، در مصرف و پس 

بايد توجه داشته باشيم كه اين پنجره جمعيتي از لحاظ زماني  .انداز موجب افزايش سرمايه مي گردد

موقتي است، با گذشت زمان و با ورود گروه هاي بزرگ جمعيتي به دوره هاي سالمندي، ساختار 

اين امر  .د آن ها كاهش خواهد يافتسني دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد و قابليت تولي

خواهد  سطوح انتقاالت بين نسليوبه دنبال آن تغييردر نسبت هاي وابستگي منجربه  افزايش مجدد

        حجم جمعيتحجم جمعيتحجم جمعيتحجم جمعيت                
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        پنجره جمعيت را  .ر اين شرايط مسئله اساسي، تأمين نيازها و حمايت از سالمندان استد. شد

  :هم اثر دارند، مورد بررسي قرار داد مي توان از طريق سه مكانيسم كه بطور متقابل روي 

، بچه هاي متولد شده شودانتقال جمعيتي طي مي مراحل همچنانكه  ::::    عرضه نيروي كارعرضه نيروي كارعرضه نيروي كارعرضه نيروي كارافزايش افزايش افزايش افزايش  - 1

جمعيت فعال قرار مي در گروه سني و  ،وارد زندگي بزرگسالي مي شوند، در سال هاي باروري باال

تا و تربيت آنها الزم است طراحي شود،  دقيقي براي آموزشدرست و  بنابراين سياست هاي .گيرند

به موازات كاهش ميزان هاي باروري و  .راحل بعدي وارد خيل جمعيت بيكار نشونداينكه آنها در م

 .رها شدن آنها از مسئوليت هاي نگهداري بچه، زنان با حجم گسترده تري وارد بازار كار مي شوند

، زنان جوان تمايل دارند آموزش هاي بهتري ميشودطي  يانتقال جمعيتمراحل همچنين، به تبع اينكه 

  .خواهند داشتنسبت به نسل هاي قبلي شان داشته باشند، در نتيجه توليد بيشتري 

انتقال جمعيت زمينه افزايش پس انداز از طريق بهبود قابليت كشور براي  ::::پس اندازپس اندازپس اندازپس اندازافزايش افزايش افزايش افزايش   - 2

بزرگساالن در سنين آغاز كار پتانسيل بيشتري براي  .سرمايه گذاري و رشد، را فراهم مي آورد

بنابراين مي توانند پس انداز بيشتري داشته باشند كه به نوبه خود پس  .بدست آوردن پول دارند

سالگي  65تا  40معتقدند افراد در سنين  1ديتون و پاكسون  .اندازهاي ملي را افزايش خواهد داد

  .دتوانايي بيشتري براي پس انداز دارن

آسايش زنان را بهبود          سالمت و ، عالوه بر اينكهداشتن بچه كمتر: انسانيانسانيانسانيانساني    هايهايهايهاي    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهافزايش افزايش افزايش افزايش  - 3

زنان زايش مشاركت در نيروي كار، استقالل شخصي و ارتقاء پايگاه اجتماعي مي بخشد، موجب اف

رف خانواده يشتري خواهند داشت كه انرژي بيشتري را صتحت اين شرايط، زنان تمايل ب. مي شود

دراين شرايط والدين از ناحيه هزينه هاي مربوط به فرزندان تحت فشار كمتري قرار  .و جامعه كنند

ش فرزندان از جمله آموزش و تغذيه بهتر فرزندان توجه رمي گيرند و مي تواند به ابعاد كيفي پرو

  ).1389مشفق و ميرزائي، ( بيشتري نشان دهند

بيني  هاي دراز مدت را براي تعيين الگوهاي سني جمعيت به كار  برخي از جمعيت شناسان ، پيش

معتقد است سالخوردگي  آين پول .مي بندند و نسبت به پيامد هاي بالقوة آن هشدار مي دهند

جمعيت  يك فرآيند گذار يكدست نيست ، بلكه پيامد جهش هاي پيچيدة ساختار سني جمعيت 

ا در نظرگرفتن تغييرات گرو ههاي مختلف سني بين وي ب .است كه در هركشور متفاوت مي باشد

  موج هاي ساختار سني را دو برابر يا چند برابر ترسيم مي كند و بر آن است  2050تا  1950سالهاي 

                                                 
1- Deaton and Paxson, 
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كه اين نتيجه نه فقط كاهش ميزان  باروري است بلكه حاصل دورة باروري پائين ، تجديد حيات در 

                                              وندهاي مهاجرتي و بقاي باروري در دوران پرزائي و تأثيرات ر

  . (Kinsella & Phillips, 2005).زيست است

        

        ههههسؤاالت عمدسؤاالت عمدسؤاالت عمدسؤاالت عمد

در چند دهه به عنوان  كه{  نوتشتاين و ديويس با توجه به تئوري كالسيك گذار جمعيت شناختي

و نيز قرارگيري جمعيت كشورهاي  }پارادايم هاي غالب وكاربردي در جمعيت شناسي مطرح اند

واالت عمده اي درمراحل مختلف تحول ساختاري ، س) اكو( عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي 

  : كه اين مقاله سعي نموده به آنها پاسخ دهد عبارتند از 

سطح و روند تغييرات ساختارسني جمعيت دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي  -)1(

  گذشته، حال و درربع قرن آينده چيست؟در نيم قرن 

آيا دركشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي، الگوي مشترك يا مشابهي  -)2(

  ازتغييرساختارسني وجود دارد ؟

سرعت سالخوردگي جمعيت درتمام كشورهاي با تغييرات كاهندة ميزان رشد جمعيت، آيا  -)3(

   ؟د؟ آيا از سطح و روند جهاني تبعيت خواهد نمودعضو سازمان همكاري اقتصادي يكسان خواهد بو

  

 سطح و روندهاسطح و روندهاسطح و روندهاسطح و روندها: : : : پويائي شناسي ساختار سني جمعيت پويائي شناسي ساختار سني جمعيت پويائي شناسي ساختار سني جمعيت پويائي شناسي ساختار سني جمعيت : : : : يافته ها يافته ها يافته ها يافته ها 

        ميالدي ميالدي ميالدي ميالدي     1950195019501950رشد اندازة جمعيت  از دهة رشد اندازة جمعيت  از دهة رشد اندازة جمعيت  از دهة رشد اندازة جمعيت  از دهة  - - - - 

نشان داده شده است ده كشور منطقة اكو با جمعيت هاي كم به ) 3(همانطوري كه در جدول شمارة 

 ميليون نفر 38، پاكستان، كمتر از  آنها پرجمعيت ترينحتي  .دنيمة دوم قرن بيستم وارد شده ان

، بطوركلي، به دليل كاهش در ميزان هاي مرگ ومير، بيشتر اين كشورها  .جمعيت داشته است

. ، جمعيت منطقه به دو برابررسيد1975درسال . دردودهة بعدي تجربه نموده اندافزايش جمعيت را 

اما از لحاظ . يعي جمعيت دراين كشورها رو به افزايش بوده استبه جرات مي توان گفت پتانسيل طب

تغييرات حجم جمعيت ، به دليل متفاوت بودن ساختار سني جمعيت و تاثير مولفه هاي جمعيت 

شناختي  باروري و مرگ ومير، اين افزايش در تمام كشورهاي عضواكو يكنواخت و يكسان نبوده 

  .است 
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در باروري پائين و ناشي از  ذربايجانآقرقيزستان و ركشورهايدپائين  نسبتاً ميزان هاي رشد

شورهاي منطقه به جز قزاقستان ك.بوده استمرگ ومير باال  ناشي از افغانستان وپاكستانكشورهاي 

رو به رشدي را در ربع قرن بيست  جمعيتي كندي داشته، روندرشد  شتاب 1975كه بعد از دهة 

ميليون نفر  360ه حجم جمعيت كشورهاي عضو اكو، از حدود بطوري ك .ويكم تجربه خواهند نمود

ميليون نفر در  520رسيده وپيش بيني شده به نزديك  2010ميليون نفر در سال  421به   2000در سال 

  .برسد 2025سال 

  

        1950195019501950- - - - 2025202520252025    هايهايهايهاي    كشورهاي اكو طي سالكشورهاي اكو طي سالكشورهاي اكو طي سالكشورهاي اكو طي سال) ) ) ) نفرنفرنفرنفر    هزارهزارهزارهزاربه به به به ((((تغييرات جمعيت تغييرات جمعيت تغييرات جمعيت تغييرات جمعيت ) : ) : ) : ) : 3333((((دول دول دول دول جججج

    2025202520252025        2010201020102010 2000200020002000    1975197519751975    1950195019501950    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 10563 9188 8111 5689 2896 آذربايجان

 32237 27445 24776 13981 6314  ازبكستان

 47602 31412 22856 13506 8151 افغانستان

 83142 73974 65342 32793 17414 ايران

 220609 173593 144522 68483 37542 پاكستان

 8510 6879 6173 3442 1532  تاجيكستان

 5946 5042 4501 2520 1211 تركمنستان

 83984 72752 63628 39586 21238 تركيه

 6355 5334 4955 3299 1740 قرقيزستان

 18335 16026 14957 14136 6703 قزاقستان

 517283 421645 359821 197435 104741 جمع 
  ). 2010( بخش جمعيت سازمان ملل متحد ،  شاخص هاي جمعيتي پيش بيني: منبع             

        يرات در ميزان رشد جمعيت يرات در ميزان رشد جمعيت يرات در ميزان رشد جمعيت يرات در ميزان رشد جمعيت تغيتغيتغيتغي - - - - 

به  1950 - 55عليرغم ميزان هاي باروري نسبتاً پائين، باالترين ميزانهاي رشد جمعيت در دورة زماني 

كشورهاي تركيه،  .تعلق داشته است) قزاقستان، تاجيكستان(كشورسابق فدراسيون روسيه دو 

درصد و  6/1افغانستان با  .گرفته اند در رده هاي بعدي قرارايران تركمنستان و ازبكستان، آذربايجان، 

احتماالً به  .پائين ترين ميزان رشد جمعيت را طي اين دوره تجربه نموده اند  درصد 79/1قرقيزستان با 

، بطوري كه كشور افغانستان  كشور بوده دليل تجربة دو مرحلة متفاوت انتقال جمعيتي دراين دو

دراواخر قرن بيستم،  .لة بعد ازانتقال را طي كرده اندمرحلة پيش ازانتقال و كشور قرقيزستان مرح
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پيش  .اكو، نوسانات چشمگيري را از خود نشان داده اند ميزان رشد جمعيت درتمام كشورهاي منطقة

بيني شده است كه ميزان رشد جمعيت، كاهش قابل مالحظه اي در اواسط قرن بيست ويكم درمنطقه 

به دليل پيروي از  به جز تاجيكستان و قرقيزستان،  روسيهكشورهاي سابق فدراسيون . خواهد داشت

   .را تجربه خواهند نمود درصد 93/0تا  64/0بين الگوي باروري كنترل شده، رشد 

         

        طيطيطيطي    دركشورهاي عضو اكودركشورهاي عضو اكودركشورهاي عضو اكودركشورهاي عضو اكو) ) ) ) درصددرصددرصددرصد((((تغييرات ميزان رشد ساالنة جمعيت تغييرات ميزان رشد ساالنة جمعيت تغييرات ميزان رشد ساالنة جمعيت تغييرات ميزان رشد ساالنة جمعيت ) : ) : ) : ) : 4444((((جدول جدول جدول جدول 

        1950195019501950    - - - - 2025202520252025سالهاي سالهاي سالهاي سالهاي 
    25252525----2020202020202020        10101010----2005200520052005    2000200020002000- - - - 2005200520052005    1975197519751975----80808080    1950195019501950----55555555    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 0/64 1/35 1/14 1/59 2/77 آذربايجان

 0/93 1/12 0/92 2/64 2/78 ازبكستان

 2/44 2/58 3/78 0/98 1/6 افغانستان

 0/51 1/18 1/3 3/25 2/19  ايران

 1/43 1/8 1/87 3/23 1/82 پاكستان

 1/33 1/28 0/89 2/77 3/04 تاجيكستان

 0/93 1/2 1/07 2/54 2/25  تركمنستان

 0/79 1/31 1/37 2/16 2/93 تركيه

 1/11 1/13 0/35 1/9 1/79 قرقيزستان

 0/73 1/1 0/29 1/08 3/52 قزاقستان
  ). 2010( بخش جمعيت سازمان ملل متحد،  شاخص هاي جمعيتي پيش بيني: منبع          

به لحاظ تئوريك دردهه هاي اخير، فرآيند گذار جمعيتي، با توسعة شهرنشيني، گسترش سواد 

آموزش، بهتر شدن فنون و خدمات بهداشتي و پزشكي، افزايش درآمد،كاسته شدن از ميزان و

به نظر مي رسد دركشورهاي منطقة اكو  .باروري و به تبع آن كاهش رشد جمعيت همراه بوده است

ولي در برخي ازكشورها نظير افغانستان و پاكستان به دليل تأثيرات عمدة  ، نيز اين روند طي شده

و نقش اساسي آنها درتغييرات ساختارسني ) اطفال    به ويژه مرگ ومير( باروري و مرگ وميرعامل 

  .حاكي از حركت بطئي بوده است،  جمعيت
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 تغييرات درميزان باروري كل تغييرات درميزان باروري كل تغييرات درميزان باروري كل تغييرات درميزان باروري كل  - - - - 

) 5(تغييرات باروري در ميزانهاي رشد جمعيت منطقة اكو بطور روشن در جدول شمارة  نقش موثر

 1950- 55ري كه از جدول برمي آيد تمام ده كشور درفاصلة سالهاي همانطو .نشان داده شده است

باروري كل دركشورهاي  ، 1975- 80در دوره . ميزان هاي باروري باالئي را تجربه نموده اند

افغانستان و پاكستان تغيير نكرده ودر سايركشورهاي منطقه،كاهش پيدا كرده ، هرچند كه اين روند  

كاهش  درآستانة هزارة جديد،. كستان وايران بطور بطئي بوده استدركشورهاي تاجيكستان ، ازب

يش بيني پ. مي توان مشاهده كرد دركشورهاي منطقهمستمر و قابل مالحظه ميزان باروري كل  را 

، ميزان باروري كل در كشورهاي منطقه، روند كاهشي خود را  ربع اول قرن بيست ويكمشده در 

به جرأت مي توان گفت كه كاهش باروري در كشورهاي عضو . دادامه و تفاوت ها به حداقل برس

  . به سمت همگرايي حركت خواهدكرد) به استثناء افغانستان( اكو 

    عضوعضوعضوعضو    شورهايشورهايشورهايشورهايكككك))))زنزنزنزن    براي هربراي هربراي هربراي هر    تعداد فرزندانتعداد فرزندانتعداد فرزندانتعداد فرزندانمتوسط متوسط متوسط متوسط ((((    تغييرات ميزان باروري كلتغييرات ميزان باروري كلتغييرات ميزان باروري كلتغييرات ميزان باروري كل): ): ): ): 5555((((جدول جدول جدول جدول 

        1950195019501950- - - - 2025202520252025هايهايهايهاي    سالسالسالسال        اكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلة
    25252525----2020202020202020        10101010----2020202005050505    2000200020002000- - - - 2005200520052005    1975197519751975- - - - 80808080    1950195019501950- - - - 55555555    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 2/14 2/16 2/0 3/62 5/49    آذربايجانآذربايجانآذربايجانآذربايجان

 1/99 2/46 2/55 5/58 5/97    ازبكستانازبكستانازبكستانازبكستان

 4/77 6/62 7/35 7/7 7/7    افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

 1/36 1/77 1/96 6/27 6/93        ايرانايرانايرانايران

 2/6 3/65 4/0 6/6 6/6    پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان

 2/72 3/45 3/81 5/9 6/0    تاجيكستانتاجيكستانتاجيكستانتاجيكستان

 2/05 2/5 2/76 5/32 6/0        تركمنستانتركمنستانتركمنستانتركمنستان

 1/82 2/15 2/23 4/72 6/3    تركيهتركيهتركيهتركيه

 2/49 2/7 2/5 4/05 4/51    قرقيزستانقرقيزستانقرقيزستانقرقيزستان

 2/38 2/54 2/01 3/06 4/41    قزاقستانقزاقستانقزاقستانقزاقستان

            )2010( بخش جمعيت سازمان ملل متحد ،  شاخص هاي جمعيتي پيش بيني: منبع                          
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 الگوها و شواهد جمعيت شناختيالگوها و شواهد جمعيت شناختيالگوها و شواهد جمعيت شناختيالگوها و شواهد جمعيت شناختي: : : : بازشناسي تحوالت ساختار سني بازشناسي تحوالت ساختار سني بازشناسي تحوالت ساختار سني بازشناسي تحوالت ساختار سني  - 

سال به لحاظ مسائل آموزشي، تركيب جنسي و توزيع منطقه اي، منابع انساني  15ر از جمعيت كمت

يك كشور را در بلند مدت تشكيل مي دهند و مي توان از آنها به مثابه جمعيتي كه منابع بالقوة 

جدول  /)1382طائي، (سال آيندة كشور تأمين مي كنند، ياد كرد  20تا  15عرضة نيروي كار را طي 

- 2025 سالهاي در فاصلةرا اكو  عضو شورهايساله ك 0- 14سهم نسبي جمعيت ييرات تغ) 6(

سهم  ،متحد بخش جمعيت سازمان ملل جمعيت پيش بيني جديد ترين پاية بر/ نشان مي دهد1950

 مالحظه اي افزايشي قابل روند 1950- 2000اكو طي سالهايعضو  ساله كشورهاي 0- 14جمعيت 

 عضو بت در منطقه آشكار مي سازد كه كاهش چشمگيري دركشورهايتغييرات اين نس. داشته است

اين روند تا پايان دورة پيش  پيش بيني شده وتجربه شده  2000اكو به غير از كشور افغانستان در سال 

به جرأت مي توان اين مسأله را تأييدي بر انتقال ساختارسني جمعيت در منطقه  .داشته باشدبيني ادامه 

، جمعيت منطقة اكو بطور برجسته 1980اين شواهد اساسي وجود دارد كه تا اواخر دهة بنابر  .دانست

ساله نشان  0- 14اين به روشني ، درسهم گروه سني  .متمركز برسنين جواني و رشد سريع بوده است

   .داده شده است

  

        اكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلة    عضوعضوعضوعضو    شورهايشورهايشورهايشورهايساله كساله كساله كساله ك    0000- - - - 14141414سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت تغييرات تغييرات تغييرات تغييرات : : : :     ))))6666((((جدول جدول جدول جدول 

        1950195019501950- - - - 2020202025252525سالهايسالهايسالهايسالهاي    
    2025202520252025        2010201020102010    2000200020002000    1975197519751975    1950195019501950    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 22/8 20/9 31/1 40/5 32/4    آذربايجانآذربايجانآذربايجانآذربايجان

 24/9 29/4 37/4 43/3 31/7    ازبكستانازبكستانازبكستانازبكستان

 41/1 46/5 48/1 44/9 42/6    افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

 18/7 22/9 35/0 43/3 35/7        ايرانايرانايرانايران

 29/6 35/3 41/4 43/2 40/3        پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان

 32/7 37 42/4 45/4 33/8    تاجيكستانتاجيكستانتاجيكستانتاجيكستان

 25/2 29/2 36/3 43/5 32/8        ننننتركمنستاتركمنستاتركمنستاتركمنستا

 21/2 26/4 30/7 41/4 39/4    تركيهتركيهتركيهتركيه

 28/9 30/1 35/0 39/9 28/9    قرقيزستانقرقيزستانقرقيزستانقرقيزستان

 25/7 24/4 27/6 34/6 34/4    قزاقستانقزاقستانقزاقستانقزاقستان

            )2010( بخش جمعيت سازمان ملل متحد ،  شاخص هاي جمعيتي پيش بيني: نبعم                         
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 سالهاي در فاصلةرا اكو  عضو شورهايساله ك 15-24سهم نسبي جمعيت تغييرات ) 7(جدول 

بر اساس واقعيت هاي نهادينه شده دركشورهاي مختلف جهان، . نشان مي دهد 1950 -2025

ساله يا جمعيت جوانان، در هر دهه مي تواند تشكيل دهندة منابع بالقوة  15-24جمعيت گروه سني 

ة پيش بيني بخش جمعيت سازمان ملل متحد ، بر پاي .عرضة نيروي كار آن كشوردر ميان مدت باشد

ايران به جز دوكشور  1950- 2000ساله كشورهاي اكو در فاصلة سالهاي 15-24سهم نسبي جمعيت 

رو به كاهشي داشته  فرآيند انتقال جمعيتي دراين كشورها ، روند نسبتاً سريعبه دليل سرعت  و تركيه

نسبتاً همگرائي را در پايان و كاهش  ه روند روبهمي سازد كه كشورهاي منطق پيش بيني آشكار .اند

به جرات مي توان گفت به دليل كاهش باروري در سطح جهاني و افت نسبي  .دوره تجربه نمايند

سرعت رشد جمعيت در كشورهاي منطقه ، عرضه نيروي كار را با تاخير زماني تحت تأثير قرار     

  . اسي رشد جمعيت  وابسته استمي دهد كه طول زمان اين تأخير به موجبات اس

            اكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلة    عضوعضوعضوعضو    شورهايشورهايشورهايشورهايساله كساله كساله كساله ك    15151515- - - - 24242424سهم نسبي جمعيتسهم نسبي جمعيتسهم نسبي جمعيتسهم نسبي جمعيتتغييرات تغييرات تغييرات تغييرات : : : :     ))))7777((((جدولجدولجدولجدول

        1950195019501950- - - - 2025202520252025    هايهايهايهاي    الالالالسسسس

        
    2025202520252025        2010201020102010    2000200020002000    1975197519751975    1950195019501950    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 12/7 21 18 20/2 22/2 آذربايجان

 15/8 22/4 20/1 19/8 20/1 ازبكستان

 20/8 20/2 19 19 19 افغانستان

 13/6 22 23/8 19/5 20/2  ايران

 18 21/5 19/9 18 18/7 پاكستان

 18/8 23/5 19/8 18/7 21/9 تاجيكستان

 16/4 21/8 19/9 19/8  20/1  تركمنستان

 15 17/7 20/3 19/8 20/5 تركيه

 16/1 22/7 19/6 19/6 20/7 قرقيزستان

 15/1 18/7 18 20/5 19/7 قزاقستان
            )2010( معيت سازمان ملل متحد ، جبخش  شاخص هاي جمعيتي ش بينيپي: نبعم                           

          هاي سال در فاصلةرا اكو  عضو شورهايكي ساله به باال 60سهم نسبي جمعيت تغييرات ) 8(جدول 

ساله به باال  60سهم جمعيت همانطوري كه از جدول بر مي آيد . نشان مي دهد 2025-1950

 60سهم جمعيت سالمند ،  پايان قرن بيستم در. محسوسي داشته است دركشورهاي منطقه تغييرات
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شامل كشورهاي آذربايجان، ايران، پاكستان ، تركيه وقزاقستان كو اكشور عضو پنج در  سال و بيشتر

  .كشور تركمنستان تغيير قابل مالحظه اي را نشان نداده است.روند رو به افزايشي داشته است

 افزايش قرن بيست ويكم، اين شاخص دركشورهاي منطقة اكو شتاب اول بيني شده، درربعپيش 

كاهش تدريجي ميزان هاي خام مواليد به دليل تحوالت ساختاري جمعيت و  .بيشتري به خود بگيرد

جمعيت موجب سالخوردگي سريع ، افزايش اميد زندگي در بدو تولد به دنبال آنو مرگ و مير و

   .اكو شده است كشورهاي عضو

    اكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلةاكو در فاصلة    عضوعضوعضوعضو    شورهايشورهايشورهايشورهايككككساله به باالدرساله به باالدرساله به باالدرساله به باالدر    60606060سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت سهم نسبي جمعيت تغييرات تغييرات تغييرات تغييرات : : : :     ))))8888((((ل ل ل ل جدوجدوجدوجدو

        1950195019501950- - - - 2025202520252025    هايهايهايهاي    سالسالسالسال

            )2010( بخش جمعيت سازمان ملل متحد،  شاخص هاي جمعيتي پيش بيني: نبعم                                           

        نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهانتيجه گيري و ارائه پيشنهادهانتيجه گيري و ارائه پيشنهادهانتيجه گيري و ارائه پيشنهادها - - - - 

، روند انتقال  كشورهاي عضو اكو طيف وسيعي از الگوي هاي جمعيتي را  برحسب حجم جمعيت

درآستانة قرن جديد ، دامنة  .ساختار سني جمعيت و سطوح توسعة اقتصادي اجتماعي نشان دادند

ميليون نفردر  5/144تركمنستان تا ميليون نفر در  5/4تغييرات اندازة جمعيت  اعضاء منطقة اكو از 

برحسب قدرت ( دالر 1138 سرانة توليد ناخالص داخلي از پايين ترين سطح . پاكستان متغير بود

در تركيه  ) دالربرحسب قدرت خريد ( دالر  14228در افغانستان تا بيشترين سطح آن با ) دالرخريد 

( دالر 35928داخلي  زان توليد ناخالصداراي مي سابق فدراسيون روسيهنوسان  داشته وشش كشور

   .مي باشند 2010  در سال)  دالربرحسب قدرت خريد 

    2025202520252025        2010201020102010    2000200020002000    1975197519751975    1950195019501950    كشورهاكشورهاكشورهاكشورها

 16/2 8/8 8/9 7/9 11/1 آذربايجان

 10/7 6/2  6/6 7/8 9/1 ازبكستان

 4/1 3/8 3/7 4/0 4/5 افغانستان

 12/7 7/5 6/5 5/0 8/0  ايران

 8/2 6/4 6/0 5/8 7/8 پاكستان

 7/8 4/9 5/5 6/7 7/5 تاجيكستان

 10/3 6/1 6/6 6/8 9/5  تركمنستان

 14/3 9 7/8 6/4 5/3 تركيه

 10/1 6/3 8/2 8/5 12/5 قرقيزستان

 14/2 9/9 11/2 8/5 10/2 قزاقستان
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با وجود تجربة مشترك طوالني مدت كشورهاي عضو اكو، كشورهاي سابق فدراسيون روسيه بطور 

سطح توسعة انساني و انتقال جمعيتي با سرانه توليد  ناخالص داخلي، قابل مالحظه اي از لحاظ 

   .رهاي منطقه متفاوت بوده اندسايركشو

كاهش مستمر و قابل مالحظه ميزان باروري كل  رآستانة هزارة جديد،نتايج مطالعه نشان مي دهد د 

 باروري كل، ميزان  2005- 2010سال هاي  در. مشاهده كرد دركشورهاي منطقهرا مي توان 

يش بيني شده پ/ بوده است )فرزند 1/2(هاي تركيه و آذربايجان  نزديك به سطح جانشيني كشوردر

، ميزان باروري كل در كشورهاي منطقه ، روند كاهشي خود را ادامه  ربع قرن بيست ويكمدر 

به جرأت مي توان گفت كه كاهش باروري در كشورهاي عضو اكو . وتفاوت ها به حداقل برسد

  . به سمت همگرايي حركت خواهدكرد)  به استثناء افغانستان(

و افزايش اميد زندگي در بدو تولد موجب  رن هاي خام مواليد و مرگ و ميكاهش تدريجي ميزا

 سهم نسبي در پايان قرن بيستم،  .كشورهاي عضو منطقة اكو شده است جمعيت سالخوردگي سريع

به دليل تحوالت  .كشور عضو اكو روند رو به افزايشي داشته است پنج، در ساله به باال 60 جمعيت

افزايش اميد  به دنبال آنتدريجي ميزان هاي خام مواليد و مرگ و مير و كاهشساختاري جمعيت و 

پيش بيني  .اكو شده است كشورهاي عضوجمعيت موجب سالخوردگي سريع ، زندگي در بدو تولد

  .شده، در ربع قرن بيست ويكم ، اين شاخص در كشورهاي منطقة اكو شتاب بيشتري به خود بگيرد

لخوردگي جمعيت يك مفهوم نسبي است و ممكن است است كه ساالبته يادآوري اين نكته مهم 

نتايج پيش بيني هاي سازمان  .عيت هاي خيلي جوان هم مشاهده شودنشانه هاي از آن حتي در جم

انتقال ساختارسني جمعيت از ساختار سني جوان به  ملل بر حسب سناريوي حد وسط  نشان مي دهد

ماهيت  .ل قرن بيست ويكم به بعد صورت خواهد پذيرفتسالخورده درمنطقة اكو ازاواسط نيمة او

مي دهد تمركز نسبي بعد از سنين ميان سالي برسنين   تغيير ساختار سني جمعيت درسالهاي آتي نشان

همانطوري كه نشان داده شد، تغييرات در اين الگو،  .سالگي وسالمندي قرار خواهد گرفت 60باالي 

سالخوردگي جمعيت در كشورهاي اكو همانند سراسر  .دركوتاه مدت صورت نخواهد پذيرفت

مهمترين روند جمعيتي قرن بيست و يكم خواهد شد وتداوم تغييرات ساختار سني جمعيت   ، جهان

   .نياز به حساسيت هاي نوين اجتماعي  و نوآوري در برنامه ريزي خواهد داشت

ساله  60د جمعيت تعدابر پايه جديدترين پيش بيني بخش جمعيت سازمان ملل متحد، 

بيش از بوده است كه پيش بيني شده به  ميليون نفر 5/29 ، 2010درسال عضو اكو وبيشتركشورهاي

اكو، بطور بي سابقه اي با تعداد زيادي  كشورهاي عضو ،بنابراين .برسد 2025ميليون نفر درسال  52
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 م مراقبت هاي بهداشتي واين وضعيت، سيستم تأمين اجتماعي، سيست .از سالمندان روبرو خواهند شد

  .نظام هاي بازنشستگي را با مسائل عمده اي مواجه خواهد نمود

پس به جرأت مي توان گفت كه يافته هاي بدست داده شده در اين مطالعه ، ضمن تأييد نظريات  

تأييدكرده و نياز به  گذار جمعيتي نوتشتاين و مدل ديويس، نتايج مطالعات و تحقيقات قبلي را نيز

نتايج اين تأمل در .طلب مي نمايد اكومنطقه جمعيت شناختي  را در رويكرد سياستي جديد  يك

مي تواند به درك مسئله تحوالت ساختار سني جمعيت و افق آينده آن جهت تدوين و فرمول  مطالعه

  .نمايدي بندي سياستهاي جمعيتي منطقه كمك زياد

، اهميت بسزائي در برنامه ريزي و         معيت سالخوردهنظرگرفتن و پيش بيني نيازهاي آتي ج دربنابراين 

باورعمومي براين . سياست هاي جامع جمعيتي و اجتماعي دركشورهاي منطقه اكو خواهد داشت

   .، وضع قوانين ومقررات جديدي را دراين زمينه ايجاب خواهد نمود شد طبقة سالمنداست كه ر

ي هاي آتي مسائل جمعيتي از نظر توزيع نسبي گروه بطوركلي، به نظرمي رسد بسياري از جهت گير

هاي سني جمعيت نوجوان، جوان و سالمند، جمعيت فعال كشورهاي منطقه اكو، از يك الگوي 

اين جهت گيري هاي آتي مي تواند از نقطه نظر اندازه و رشد جمعيت،  .مشابهي تبعيت نمايند

ي ، تحول در شبكة خانواده گستردة سنتي ، بازاركار، جابجائي و مشاركت نيروي كار، رقابت پذير

ترتيبات زندگي سالمندان، نظام هاي بازنشستگي و امنيت ملي درتدوين و فرمول بندي سياست هاي 

جمعيتي و زمينه هاي سياستي مرتبط با آنها درمنطقة اكو مطرح شوند،كه براي برنامه ريزان و 

نون اين مساله، نه تنها دركشورهاي عضو اك .سياستگذاران كشورهاي منطقه سودمند خواهد بود

سازمان همكاري هاي اقتصادي، بلكه درسايركشورها نيز بعنوان يكي ازچالش هاي جمعيت وتوسعه 

   .مطرح وتسري پيدا نموده است
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        الگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهان
  1زهرا قرباني

        

        

        چكيده چكيده چكيده چكيده 

در اين مقاله هدف ما بررسي الگوهاي شهرنشيني در ايران با توجه به عوامل موثر بر شهرنشيني و 

رشد طبيعي، تبديل روستا به شهر، . سهم هر كدام از اين عوامل در افزايش رشد شهري مي باشد

م روستا در شهر عواملي هستند كه هر كدام در دهه هاي مختلف به مهاجرت از روستا به شهر و ادغا

بدين منظور با استفاده از اطالعات . عنوان يكي از عوامل اثر گذار در رشد شهري بوده اند

درصد به  38سرشماري ها در سال هاي مختلف در يافتيم كه در طي اين سال ها جمعيت شهري از 

ميزان رشد . است شهر رسيده 1000شهر به  373د شهرها از درصد افزايش يافته است و تعدا 66

افزايش . درصد شده است 3,9سال گذشته  50در طي  1385تا  1335شهري در طي سال هاي 

درصد و  14درصد، مهاجرت از روستا به شهر با  24درصد، تبديل روستا به شهر با  58طبيعي با 

 1375 – 85در طي سال هاي . موثر بوده استدرصد در رشد شهري  2,7ادغام روستا در شهر با 

  . درصدي را داشته است 2,7جمعيت شهري رشد 

        

  شهرنشيني، مهاجرت، الگوهاي شهري، رشد طبيعي، سرشماري   ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي
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        ::::مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

در پاسخ به فرصت هايي است كه در قلمروهاي مختلف فراهم توزيع انسان ها بر روي زمين هميشه 

اختراع كشاورزي و دسترسي به زمين هاي قابل كشت عامل مهمي در تعيين محل . ستبوده ا

كشاورزي كمك به انباشت مازاد مواد غذايي نمود و تفاوت فعاليت هاي . سكونت افراد بود

. توليدي نيز منجر به پيدايش محل سكونت هاي پيچيده اي گرديد كه به عنوان شهر شناخته شدند

رها نقش كليدي را به عنوان مراكز حكومتي، توليد، تجارت، دانش، نوآوري در تاريخ مدرنيته شه

تغييرات حاصل از انقالب صنعتي در غياب شهرها غير قابل . و افزايش بهره وري ايفا كرده اند

مكانيزه شدن توليد، تمركز جمعيت را ضروري ساخت و سرعت صنعتي شدن با . تصور است

  .افزايش شهرنشيني همراه شد

بيست و يكم در حالي آغاز شد كه حدود نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كردند  قرن

شهرنشيني با چنان سرعتي پيش مي رود كه در تاريخ . و انتقال شهري تقريبا صورت گرفته است

شهر ها در هر كجا كه باشند، اعم از كشورهاي توسعه يافته و در . شهرنشيني بي سابقه بوده است

  .عه، مكان نمايش تقابل هاي برجسته و فزاينده اقتصادي، اجتماعي و سياسي هستندحال توس

بدون شك شهر و شهرنشيني تمام شئون زندگي بشر را از رژيم غذايي گرفته تا الگوي معماري، از 

خانواده تا نهاد سياست، از آموزش و پرورش تا نظام اقتصادي، همه و همه را تحت تاثير قرار داده 

شر عالقه عجيبي به تمركز و استقرار در واحدهاي سكونتي بزرگ دارد، به گونه اي كه ب. است

پيش بيني شده است تعداد زيادي از شهرنشينان در آينده ساكن شهر هايي با بيش از هشت ميليون 

نفر جمعيت يا ابرشهر ها خواهند بود و بنابراين ايده ضد شهرگرايي از هم اكنون پايان يافته تلقي 

شود، تعداد سكنه نقاط شهري در آغاز قرن گذشته چيزي كمتر از بيست درصد ساكنان جهان  مي

.    مي شد، ولي اكنون حدود نيمي از ساكنان جهان در نقاط شهري سكونت يافته اند را شامل

  ).321- 339: 1381نقدي ،(

ه را دگرگون شهري شدن يك تحول اساسي و پويا و تغيير اجتماعي مهمي است كه نهادهاي جامع

مسئله شهري شدن در كشورهاي در حال توسعه روندي متفاوت با كشورهاي غربي . مي سازد

به طوري كه مي دانيم در كشورهاي غربي شهري شدن و صنعتي شدن همزمان اتفاق مي . دارد

در كشورهاي در حال توسعه اين جريان برعكس است، يعني شهري شدن قبل از صنعتي شدن . افتد

آغاز مي شود و بنيادهاي شهر مدرن را در اروپا انقالب  18شهري شدن اروپا از قرن . ي شودواقع م

در طول بيش از صد سال جريان شهري شدن اروپا با پشتوانه صنعتي شدن . صنعتي فراهم مي آورد

م جريان مهاجرت از روستا به شهر و از ميان رفتن نظا. و تغيير شيوه توليد اقتصادي انجام مي گيرد

شهري . در آسيا جريان شهري شدن به شكل ديگري واقع مي شود. فئودالي به تدريج واقع مي شود
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جمعيت شهري آسيا در دهه هاي اخير دو برابر سريعتر . شدن آسيا با سرعت بيشتري اتفاق مي افتد

ت و شهري شدن اروپا هيچ مدل يا نمونه اي را در مقابل خود نداش. از جمعيت اروپا افزايش يافت

اختراعات و پيشرفت هاي تكنولوژيك به شكل خودبه خود . هدف خاصي را نيز دنبال نمي كرد

 .تحولي تدريجي را در پي داشت

تدريجي بودن اين جريان باعث مي شد كه تحوالت اجتماعي نيز در كنار اين تحوالت بنيادي 

شهري و مدرن به تدريج اقتصادي واقع شود و مورد پذيرش مردم اين كشورها قرارگيرد و فرهنگ 

در آسيا شكافي بزرگ ميان وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي با غرب وجود . شكل گيرد

. دارد، اما همه آنها مدل شهرهاي غربي صنعتي را به عنوان يك هدف در مقابل خود مي بينند

رها از نظر مهاجرت به شهر اغلب به علت فقر و اضمحالل شيوه توليد سنتي روستايي و جذابيت شه

اما شهرها امكان جذب نيروي كار . امكانات رفاهي، پزشكي، آموزشي و شغلي انجام مي گيرد

مازاد را ندارند و اكثر شهرها جمعيتي بيش از گنجايش خود دارند كه برخي جامعه شناسان آن را 

در  زياده از حد شهري شدن به معني رشد جمعيت شهرها. زياده از حد شهري شدن خوانده اند

سطحي است كه به هيچ وجه با سطح صنعتي شدن مطابقت ندارد و در اين صورت زياده از حد 

شهري شدن خود مانعي در راه توسعه كشورها مي شود زيرا منابع را به شكل غير مولد به كار      

كشورهاي توسعه نيافته جريان شهري شدن را سريعتر از غرب طي كرده اند، در حالي . مي گيرد

در نتيجه شهرنشيني در كشورهاي توسعه . فاقد تكنولوژي الزم براي چنين توسعه اي بوده اند كه

  ).145: 1384ميرزايي ،(نيافته مشكالت زيادي دارد

        ::::اهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيق

شهر از زماني كه به وجود آمد خاستگاه تمامي تمدنهاي بزرگ بوده است و در حال حاضر نيز 

ي بر خوردار شده كه تمامي جنبه هاي زندگي انسانها را تحت تاثير قرار شهر نشيني از چنان اهميت

پيدايش شهرنشيني به معناي . داده است و توجه مسئوالن و برنامه ريزان را به خود جلب كرده است

با اين حال موج شهر نشيني كشورها متفاوت از . رواج يافته است  21امروزي آن در جهان در قرن 

روند شهري شدن كشورهاي در حال توسعه روند متفاوتي با كشورهاي توسعه . همديگر بوده است

در كشورهاي توسعه يافته شهري شدن و صنعتي شدن همزمان اتفاق مي افتند و جريان  .يافته دارد

مهاجرت از روستا به شهر و از بين رفتن نظام فئودالي به تدريج واقع مي شود، لذا مها جرين به شهر 

ديد ناشي از صنعت مي شوند، در مقابل در كشورهاي در حال توسعه جريان بر جذب مشاغل ج

           و به همين دليل شهرها  ،عكس است يعني شهري شدن قبل از صنعتي شدن واقع مي شود

مهاجرت گسترده عالوه بر مسائلي كه در . نمي توانند مشاغل مورد نياز مهاجران را فراهم كنند

توسعه پديد آورده موجب فرآيندي در شهرهاي اين كشورها شده كه  شهرهاي جهان در حال
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كشورهاي به سخن ديگر شهرنشين شدن روستا در . آن را روستايي شدن شهرها مي نامد) لوفور(

روستايي شدن شهرها به . تا حدي روستايي شدن شهرها را نيز به دنبال داشته استدر حال توسعه 

روستائيان به شهرها تناسب جمعيت روستايي و شهري شهرها  اين معني است كه در اثر مهاجرت

اين تغيير كه به نفع جمعيت روستايي مهاجر رقم مي خورد كيفيت . در زمان كوتاه تغيير مي كند

. ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرها را دستخوش بحراني شديد مي نمايد)كالبدي(فيزيكي 

و رفتارهاي اجتماعي در شهرها به گونه اي شديد  الگوهاي مصرف، توليد، شهرسازي، معماري

( تحت تاثير اين تهاجم گسترده قرار مي گيرد و مديريت شهري را با مسائل بسيار روبه رو مي سازد

  ) . 43: 1381عظيمي، 

در ايران نيز شهري شدن قبل از صنعتي شدن بوده و شهرها محور زندگي اقتصادي ، اجتماعي 

از آنجا كه . ت ناشي از تمركز جمعيت هر روز بيشتر نمايان شده استجامعه شده اند و مشكال

بررسي تاثير  ،مهاجرت يكي از عوامل اساسي رشد شهر نشيني در كشور ايران به حساب مي آيد

در ايران هجوم روستائيان به شهرها تغييرات . مهاجرت بر شهر نشيني اهميت ويژه اي مي يابد

زندگي، اخالق و حاالت رواني روستائيان به وجود آورده است كه         زيادي را در افكار، شيوه هاي 

مي توانند زمينه ساز پيدايش بعضي از عوارض ناخوشايند اجتماعي و انحرافات و موجب بروز بي 

  .نظمي هايي در گسترش فيزيكي شهرها و ايجاد حاشيه نشيني و حلبي آبادها گردند

        ::::اهداف تحقيقاهداف تحقيقاهداف تحقيقاهداف تحقيق

ش شناخت تحوالت جمعيت شهري در ايران و مشخص كردن سهم هدف كلي در اين پژوه

  . است 1355-85عوامل موثر بر رشد شهر نشيني بويژه مهاجرت طي سالهاي 

  شناخت تحوالت جمعيت شهر نشين در دهه هاي اخير∗

  مشخص كردن سهم مهاجرت در افزايش جمعيت شهرنشين∗

  مشخص كردن سهم رشد طبيعي در افزايش جمعيت شهر نشين∗

  بررسي اثر روستاهاي تبديل شده به شهر بر افزايش جمعيت شهر نشين∗

  بررسي تاثير آباديهاي ادغام شده به شهر بر افزايش جمعيت شهر نشين∗

        ::::روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

با توجه به اينكه تحليل ها روي داده هاي سر شماري صورت مي گيرد، روش اين بررسي جزء 

ا در تحليل ثانويه استفاده از داده هاي گردآوري عمدت. روشهاي تحليل ثانويه محسوب مي شود

  . شده براي مطالعه موضوعي جدا از موضوع تحقيقات اوليه است

مي توان جز تحقيقات اسنادي دانست چرا كه از مدارك و اسناد مرتبط با موضوع اين تحقيق را  

قع اسناد و مدارك در جنبه هاي نظري و تحليلي آن استفاده مي شود و همچنين آمارها نيز در وا
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به طور كلي با توجه به موضوع مورد بررسي، از روش تجربي متكي بر بهره گيري از . مي باشند

آمار و استفاده از روشهاي مختص جمعيت شناسي براي تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته مي 

  . شود

        ::::نظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشيني

  :شهر ارائه شده كه مي توان در چهار نظريه خالصه كرد به طور كلي نظرياتي در مورد پيدايش

در اين نظريه به نقش كشاورزي تاكيد مي شود و از مفهوم مازاد توليد و : نظريه محيط گرايي) الف

  .پيدايش شهرها استفاده مي كند

در اين نظريه ها، شهر به عنوان مركز مبادله كاال و كانون اصلي تجارت : نظريه اقتصادي  ) ب

  .مي شود شناخته

در اين نظريه مسئله دفاع، هسته اوليه شهر را : نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي) ج

  .شكل داده است

  .                عده اي بر نقش مذاهب به خصوص دين اسالم در پيدايش شهرها تاكيد دارند: نظريه مذهبي) د

باديه نشيني كهن تر از شهر . باديه نشيني مي داندمنشا پيدايش شهرها و شهر نشيني را : ابن خلدون

همچنين مي گويد كه چون ). 229: ابن خلدون، جلد اول(نشيني است و اصل اجتماع و تمدن است

شهرها بزرگ هستند و عظيم پس ساختن آنها از عهده يك نفر خارج است و به ناچار دولتها اين 

اي بزرگ بايد با همدستي گروههاي بزرگ و همكاري بنيان نهادن اين بناه. وظيفه را ايفا مي كنند

در كل ابن خلدون به عامل مهاجرت و دولت در ). 647: همان(جمعيت هاي بسيار صورت پذيرد

  .پيدايش شهرها تاكيد دارد

معتقد است كه براي درك مسئله شهر، بايد تفاوت و رابطه شهر و روستا را بررسي : پل سينجر

وجود داشته باشد كه نيروهاي توليدي در روستا تا آن حد تكامل مي  شهر زماني مي تواند. كرد

ولي تنها توليد مازاد براي ايجاد شهر كافي  .يابند كه قادر باشند بيشتر از حد نياز خود توليد كنند

نيست بلكه بايد روابطي به وجود آيد تا جريان مداوم انتقال مازاد مذكور از روستا به شهر تضمين 

  )19: 1381 نقدي،.(شود

        ::::تئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرها

شهرها . از اين ديدگاه رشد و توسعه شهري خود محصول و زاده فرايندهاي اقتصادي است

با تكامل كشاورزي و ظهور . محصول تكامل اقتصادي جوامع از مرحله شباني به كشاورزي هستند

اين . يني و اقتصاد كشاورزي در آمدصنعتگران كم كم شهر نشيني به گونه اي كامال مجزا از ده نش

تئوري معتقد است كه عوامل اقتصادي  بارزترين و اصلي ترين عاملي است كه سيماي شهرها را 
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آرتي، گريسن، : از پيروان اين تئوري. شكـل داده و چگونگي نحـوه رشـد آنها را تعيين مي كند

  ).118: 1353اديبي، (اسيارد مي باشند

  :هاجرتهاجرتهاجرتهاجرتتئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با م

از نظر اقتصادي مهاجرتها، اعم از داخلي و بين المللي، مكانيزمي براي باز توزيع نيروي كار 

از صاحبنظران عمده آن آدام اسميت است كه مهاجران كارگر را تابع )121: 1380زنجاني، (است

صادي اسميت مهاجران كارگر را نه تنها باعث رشد اقت. قانون عرضه و تقاضاي اقتصادي مي داند

دو منطقه مهاجرپذير و مهاجر فرست مي داند بلكه آن را وسيله اي براي بهبود وضع كار و اشتغال 

در تبيين داليل مهاجرت از روستا به شهر در نظريه هاي اقتصاد سنتي بيشتر بر . به شمار مي آورد

مهاجرتها تاكيد  نقش چالشهاي بين منطقه اي در ارتباط با نيروي كار و سطح در آمد و تاثير آن بر

شده است و اقتصاد دانان نئو كالسيك نيز به اختالف در آمدها و شرايط اشتغال بين مناطق و هزينه 

از اين ديدگاه مهاجرت را عموما به عنوان تصميم گيري فردي براي به . مهاجرت تاكيد مي كنند

  .حداكثر رساندن در آمد تلقي مي كنند

وي انگيزه اقتصادي را . رت انگيزه هاي اقتصادي خاصي داردمايكل تودارو معتقد است كه مهاج

شهري با فرض اينكه مهاجرين در جستجوي  - بر حسب تفاوتهاي مشاهده شده درآمد روستا

مهاجرت را اساسا يك پديده اقتصادي مي داند و . حداكثر در آمد در آينده هستند تعريف مي كند

گيرد كه علي رغم وجود بيكاري در شهرها تصميم فرد مهاجر كامال منطقي و عقالني تصميم مي 

  ).30: 1997تودارو، ( به مهاجرت بگيرد

        ::::ديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعي

اگر چه عوامل اقتصادي در مهاجرتها اهميت بااليي دارند، همواره نمي توان آنها را عوامل منحصر 

تن از شرايط و در مواردي مهاجرتها براي دوري جس. به فرد بر انگيزنده مها جرتها محسوب داشت

اوضاع و احوال تهديد كننده حيات انساني صورت مي گيرند و در مواردي نيز براي سكونت در 

نقاط خوش آب و هوا يا زندگي در بين جامعه، قوم يا فرهنگ خودي انجام مي شود كه نه تنها 

اني، زنج(ن جريان يابدآممكن است انگيزه هاي اقتصادي نداشته باشد بلكه حتي در جهت عكس 

تحصيالت به . برخي از عوامل اجتماعي مهم اثر گذار در مهاجرت، تحصيالت است). 128: 1380

عنوان وسيله دستيابي به تحرك شغلي و اقتصادي محسوب مي شود و افراد خانواده ها براي 

از عوامل اجتماعي ديگر كه بر . برخورداري از تحصيالت بيشتر اقدام به مهاجرت مي كنند

ارتباطات، ازدواج و خويشاوندي، محدوديتهاي اجتماعي در مبدأ و : ر دارندعبارتند ازمهاجرت اث

.....        
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        ::::چارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيق

براي چارچوب نظري تحقيق از تئوري هايي استفاده شده كه شهر نشيني و مهاجرت را با هم در 

ت و تئوري اوبراي به به اين منظور تئوري قطب رشد و شهر گرايي، تئوري پيتر هاگ. نظر گرفته اند

  .عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب شده اند

        ::::نظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايي

طبق اين نظريه زماني كه رشد اقتصادي در يك منطقه به وجود مي آيد، اين رشد و توسعه در همه 

در  .نقاط ناحيه گسترش مي يابد و همه سطوح ناحيه اي از برنامه ريزي توسعه بهره مند مي شوند

، موانع طبيعي اقتصادي و اجتماعي و حتي در حال توسعهحالي كه در نواحي جغرافيايي كشورهاي 

سياسي آن چنان زياد است كه نمي گذارد تاثيرات برنامه ريزي توسعه در همه نقاط ناحيه گسترش 

ي به يابد و چون تنها در قطب معين سرمايه گذاري مي شود، همه مهاجران روستايي و غير روستاي

اين قطب جذب مي گردند و مهاجران روستايي و غير ماهر مي توانند تنها در بخش غير رسمي، 

توسعه بخش غير رسمي بر اثر فعاليت ها ي اقتصادي غير رسمي، در سيستم شهري . اشتغال يابند

 شدن نيز اثر مي گذارد، به طوري كه شهر بزرگ ناحيه در اين سيستم از نظر دارا بودن جمعيت و

امكانات ديگر شهرهاي سيستم عدم توازن شديدي دارد و اين امر نيز به نحوي در روابط شهر و 

در حال بدين سان اجراي طرح هاي مربوط به قطب رشد در كشورهاي . روستا اثر مي گذارد

به شهر گرايي كمك مي كند و اختالف ميان شهرو روستا و مادر شهر و شهرهاي مياني و توسعه 

  ).469، 1380شكوهي، ( شتر مي سازدكوچك را بي

        ::::نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت 

وي معتقد است كه منحني الگوي شهر نشيني كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه 

را به عنوان ) در حال توسعه(و كاستاريكا)توسعه يافته(بدين منظور دو كشور سوئيس.متفاوت است

ن وجوه اختالف شكل منحني شهر نشيني اين دو گروه او ضمن نشان داد. نمونه انتخاب كرده است

از كشورها مشخص مي كند كه مرحله رشد شتابان شهرنشيني در كشور سوئيس حدود يك قرن 

جلوتر از كاستاريكا آغاز شده و به عالوه مولفه هاي اصلي رشد جمعيت شهرهاي جهان در حال 

مي كند كه در مرحله رشد شتابان او اذعان . توسعه با كشورهاي توسعه يافته متفاوت است

در صد رشد جمعيت شهري، ناشي از مهاجرت روستا به شهر بوده  70شهرنشيني در سوئيس حدود 

در صد  20است در حالي كه مهاجرت در همين مرحله از شهرنشيني در كشور كاستاريكا تنها 

  ).49، 1381عظيمي ، (موثر بوده است
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        : : : : نظريه اوبراي نظريه اوبراي نظريه اوبراي نظريه اوبراي 

ه رشد شهري در كشورهاي در حال توسعه بيشتر به دليل افزايش طبيعي جمعيت وي معتقد است ك

او مي نويسد كه در مرحله نخست شهرنشيني . شهرها صورت مي گيرد تا مهاجرت از روستا به شهر

كه سطح شهر نشيني در اين كشورها پايين و ميزان رشد طبيعي هم در شهر و هم در روستا باال 

ليكن در  .ا بيش از رشد طبيعي در افزايش جمعيت شهري نقش دارداست مهاجرت خالص عموم

ش طبيعي جمعيت شهري نقش مسلط پيدا مي كند افزاي) رشد شتابان(مرحله مياني رشد شهر نشيني

و در مرحله پاياني كه شهر نشيني در سطح بااليي قرار دارد و آهنگ رشد طبيعي جمعيت پايين 

است احتماال رابطه فوق ممكن است معكوس شده و دوباره مهاجرت خالص عنصر عمده رشد 

توان به اين شكل عنوان كرد  به طور كلي نظريه هاگت و اوبراي را مي. جمعيت شهري مي گردد

مرحله اول . كه آنها معتقد ند سه مرحله در روند شهر نشيني كشورهاي در حال توسعه وجود دارد

مرحله بطئي و كند شهر نشيني است در اين مرحله سهم مهاجرت بيشتر از سهم رشد طبيعي مي 

 يشتر از مهاجرت مي شوددر مرحله دوم كه مرحله شتاب شهر نشيني است سهم رشد طبيعي ب. باشد

شهرنشيني در سطح بااليي قرار مي گيرد و دوباره سهم مهاجرت بيشتر از   ،در مرحله سوم و نهايتاً

  ).82: 1370اوبراي، ( سهم رشد طبيعي است

        ::::    الگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان ملل

  : كندسطح شهرنشيني باال و رشد شهري  - 1

ست كه بيش از دوسوم جمعيت آنها شهرنشين هستند ،اما نسبت كه شامل مناطق و كشورهايي ا

اروپا ،آمريكاي شمالي ،استراليا و نيوزلند : رشد جمعيت شهري آنها زير يك درصد در سال است 

تحقيقات نشان مي دهد كه كاهش رشد شهرنشيني در اين مناطق . نمونه اي از اين مناطق هستند

  .در سال خواهد رسيد%  5/0علي يعني به پايينتر از ادامه يافته و به كمتر از اندازه ف

  :سطح شهرنشيني باال و رشد شهري متوسط  - 2

كه داراي حدود ) شامل كارائيب ،آمريكاي مركزي و جنوبي (بخش عمده اي از آمريكاي التين 

  .در سال است ،در اين الگو جا مي گيرد% 3شهرنشيني و رشد جمعيت شهري در حدود %  75

 :نشيني متوسط و رشد شهري سريع سطح شهر  - 3

و رشد ) شهري% 55(آسياي غربي از ديگر مناطق جهان به وسيله سطح شهرنشيني باالي متوسط 

متمايز مي شود، در اين مدل نسبت رشد جمعيت شهري تا پايان ) در هر سال% 4(سريع جمعيت 

  ).كشور ايران در اين الگو جاي مي گيرد.(بوده است%  5/3قرن بيستم 

  :طح شهرنشيني پايين و رشد شهري سريع س - 4
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 در اين مناطق،. در الگوي چهارم ،كمتر از يك سوم جمعيت در مناطق شهري ساكن هستند 

پنج منطقه درآفريقا ، بخشي از جنوب شرقي . يا بيشتر در سال رشد دارد% 4جمعيت شهري 

  ).327: 1381نقدي ،(آسيا،آسياي ميانه و مالزي جز اين گروه هستند

        : : : : ند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنيارورورورو

شهر نشيني با چنان . حدود نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند 21در آستانه قرن 

شهر نشيني در همه جاي . ش غير قابل تصور بودپيگامهاي بلندي به جلو مي رود كه در چند دهه 

ات اين پويش، شهر به شكل آشكاري به مواز. سال اخير سير صعودي داشته است 150دنيا در طول 

روستا و زندگي روستايي را در تمام جنبه هاي آن به حاشيه رانده به نحوي كه امروزه جهان به 

جمعيت شهري كشورهاي جهان رشد ). 13:1381عظيمي،(سرعت در حال شهري شدن است 

رصد از كل د 48در حال حاضر حدود سه ميليارد نفر يا . سريعتر از كل جمعيت جهان دارد

 5به  2030جمعيت جهان در مناطق شهـري زندگـي مي كنند و انتظار مي رود اين رقم در سـال 

 ).2003گزارش سازمان ملل، ( ميليارد نفر برسد

        

        2050205020502050تا تا تا تا     1950195019501950تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال : : : : 1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        ))))به ميليونبه ميليونبه ميليونبه ميليون((((نقاط شهرينقاط شهرينقاط شهرينقاط شهريجمعيت جمعيت جمعيت جمعيت         مناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهان

1950195019501950        1975197519751975        2007200720072007        2025202520252025        2050205020502050        

  6398  4584  3294  1519  737  كل دنيا

  1071  995  910  702  427  بسيار توسعه يافته ها

  5327  3590  2384  817  310  كمتر توسعه يافته ها

  967  452  225  53  15  كشورهايي با كمترين حد توسعه

  1234  658  373  107  33  آفريقا

  3486  2440  1645  574  237  آسيا

  683  575  448  198  69  يكاي التين و كارائيبآمر

  401  337  275  180  110  آمريكاي شمالي

  557  545  528  444  281  اروپا

  37  30  24  15  8  اقيانوسيه

  2008گزارش سازمان ملل ،: منبع       
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رشد سريع جمعيت شهرهاي كشورهاي در حـال توسعه بيشتر ناشي از دو عامل مهاجرت و رشد 

رايجترين ديدگاه علت مهاجرت به شهرها را امكان افزايش درآمد خانواده . ستطبيعي جمعيت ا

  . ها مي داند

در طي . در بردارد 1980در سه چهارم كشورها افزايش طبيعي نيمي از رشد شهري را در طي دهه 

 15تا از  12كشور در آسيا و  11تا از  7كشور در آفريقا ، 8از هر  6همان حالت براي  1990دهه 

سطوح بااليي از شهرنشيني در كشورها به اين . شور در آمريكاي التين و كارائيب شاهد هستيمك

از رشد شهري را % 70در آفريقا وآسيا و بيشتر كشورها رشد طبيعي . عامل نسبت داده مي شود

  .شامل مي شود 

در ميان كشورهايي كه مهاجرت و طبقه بندي مجدد شهرها موجب رشد شهري شده است دو 

را در رشد شهري در سال % 70در چين اين دو عامل . كشور چين و اندونزي به چشم مي خورند

در چين طبقه بندي مجدد شهرها عامل اصلي رشد . دربرداشته است 1990را در سال % 80و  1980

در % 70در اندونزي كاهش در نسبت رشد طبيعي موجب شد تا رشد شهري از. شهري مي باشد

در مجموع در اكثريت كشورها رشد طبيعي عامل . كاهش يابد 1990در سال  %32به  1960سال 

اصلي در رشد جمعيت  شهري است، سپس مهاجرت داخلي و در نهايت طبقه بندي مجدد شهرها 

  ).2008، گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل(از عوامل اثرگذار در رشد شهري مي باشند

        ::::روندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايران

دنبال افزايش رشد جمعيت در ايران الگوي سكونت دركشور دچار تحوالت اساسي گرديد كه  به

براساس اطالعات موجود تعداد شهرهاي . بيش از پيش به سمت شهرنشيني معطوف شده است

به  1387شهر و در سال  1000شهر به  373از  1385تا 1335سال گذشته از سال هاي  50كشور در 

بر شهرهاي كشور افزوده   87تا سال  85شهر از سال  12به طور متوسط . تشهر رسيده اس 1012

ميزان رشد جمعيت . رسيده است% 66به %  38سال گذشته از  50جمعيت شهري در . شده است

شهرنشيني در ايران حاكي از تشديد شكاف درآمدي بين مناطق . درصد شده است 9/3شهري 

بهره وري از آنها، درآمد انتظاري بيشتر در مناطق شهري، شهري و روستايي، تفاوت در امكانات و 

بخش اعظم از افزايش جمعيت شهري كشور ناشي . ضعف نظام توليد در جوامع روستايي مي باشد

  .از مهاجرپذيري، تغيير موقعيت روستا به شهر و جذب يا ادغام روستاها در شهر مي باشد
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        1385138513851385تا تا تا تا     1365136513651365توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي تغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و م: : : : 2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        سالسالسالسال
        متوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنه

        درصددرصددرصددرصد        دورهدورهدورهدوره

1365  26844561  65 -1355  12/5  

1370  31836598  70 -1365  47/3  

1375  36817789  75 -1370  95/2  

1385  48259964  85 -1375  74/2  

  1385مركز آمار ايران، : منبع                            

  

 48259964به  85ميليون نفر بوده كه در سال  36817789در حدود  75شهري در سال جمعيت 

به   85درصد بود كه در سال  3/61در حدود  75درصد شهرنشيني در سال . ميليون نفر رسيده است

 400 .ما گرايش به مركز نشيني يعني تمايل به سكونت در مراكز استان ها داريم. درصد رسيد 5/68

از . نفر سكنه داشته اند 2700000به شهر تبديل شده اند كه  75- 85 سال هاي يي درنقطه روستا

 14درصد، مهاجرت از روستا به شهر با  58افزايش طبيعي با : عوامل اثرگذار در رشد شهري 

درصد در رشد شهري موثر  7/2درصد و ادغام روستا در شهر با  24درصد، تبديل روستا به شهر با 

كاظمي پور (درصدي داشته است 7/2جمعيت شهري رشد  75-85طي سال هاي  در . بوده اند

،1382 :12.(  

        1385138513851385جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال : : : :     3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        جنسجنسجنسجنس
        محل سكونتمحل سكونتمحل سكونتمحل سكونت

        غير ساكنغير ساكنغير ساكنغير ساكن
        نقاط روستايينقاط روستايينقاط روستايينقاط روستايي        نقاط شهرينقاط شهرينقاط شهرينقاط شهري

  102717  22131101  48259964  70495789  مرد و زن

  53065  1136855  24576442  35866362  مرد

  51652  10894246  23683522  34629420  زن

  1385مركز آمار ايران،سرشماري :منبع         
شهر و  5شهر به  2از ) جمعيت باالي يك ميليون نفر(در طي دو دهه اخير تعداد كالن شهر ها

 500هزار تا  250شهر و شهرهاي  6شهر به  4از ) هزار تا يك ميليون نفر 500(شهرهاي بزرگ 

كه اين مبين تمركز بيشتر جمعيت و قطبي شدن پهنه . شهر رسيده اند 14شهر به  8هزار نفر از 

  ).1387سخنراني ميرزايي،(كشور مي باشد
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        1385138513851385تا تا تا تا     1365136513651365طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي : : : :     4444جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

طبقه بندي طبقه بندي طبقه بندي طبقه بندي 

        جمعيتيجمعيتيجمعيتيجمعيتي

1365136513651365        1370137013701370        1375137513751375        1385138513851385        
        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        عدادعدادعدادعدادتتتت

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

  100  1012  100  612  100  512  100  296  جمع

  52,78  27  54,72  23  53,59  19  52,98  16  نفروبيشتر250000

  17,35  54  13,94  36  13,59  28  14  25  نفر249999-100000

  10,03  70  11,57  60  12,52  55  11,75  46  نفر 99999-50000

  7,56  100  8,99  94  9,38  85  8,64  67  نفر 49999-25000

  6,89  210  7  166  7,80  158  8,57  145  نفر 24999-10000

  3,55  239  3  150  2,50  107  3,10  113  نفر 9999-5000

  1,84  312  0,78  83  0,62  60  0,96  84  نفر 5000كمتر از 

  1385مركز آمار ايران،سرشماري : منبع

  

رشد شتابان، داراي توزيع بسيار نامتوازن و : شور ما داراي چند ويژگي عمده مانندشهرنشيني در ك

تمركزگرايانه، برونزا ودر ارتباط مستقيم با فروپاشي اقتصاد كشاورزي روستايي، گسترش اقتصاد 

 ).321- 339: 1381نقدي ،(داللي و رونق صادرات نفت در چند دهه اخير بوده است

 
        1385138513851385تا تا تا تا     1335133513351335ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي تغييراتغييراتغييراتغييرا: : : :     5555جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        ))))درصددرصددرصددرصد((((متوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنه        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        سالسالسالسال

1335  6002621  ........  

1345  9795810  02/5  

1355  15854680  93/4  

1365  26844561  41/5  

1370  31836598  47/3  

1375  36817789  95/2  

1380  48259962  74/2  

  1385ان، مركز آمار اير: منبع                   

  

تحول شهرنشيني در ايران متاثر از الگوي درون زاي توسعه و ترقي اقتصادي كشور نبوده است و 

. بيشتر متاثر از ورود ايران به دوره جديدي از مناسبات بين المللي و تقسيم كار جهاني بوده است
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حول وبهبود در در الگوي درون زا ،رشد شهرنشيني،گسترش شهرها و افزايش ميزان آن به همراه ت

در حالي كه . نظام اقتصادي، صنعتي شدن، تغيير نظام اجتماعي و ساير مناسبات صورت مي گيرد

در الگوي برون زا اين گونه نيست و طبيعي است كه اين مدل مشكالت بسيار به همراه داشته 

  ).همان(است

به علت تحوالت در  شهري و به تبع آن شهرنشيني –مهاجرت روستا  1300در ايران نيز از سال 

نمي توان از باز تاب فضايي  1340ليكن تا سال . نظام اقتصادي و اجتماعي ايران رواج پيدا مي كند

به عبارتي بين سال . اين تحوالت به مشكل شهر نشيني و مهاجرت وسيع به شهرها سخن گفت

دهه اصالحات و شروع  1340پس از سال . شهر نشيني بطئي در ايران وجود داشت 1340تا 1300

حساميان، . ( ارضي گرايش به سوي شهرها شدت مي گيرد و شهر نشيني سريع آغاز مي گردد

روند هاي مهاجرتي گسترده از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به شهرهاي ). 21: 1363

بزرگ، تغيير مناسب جمعيت شهري و روستايي به نفع جمعيت شهري ، رشد سريع شهرهاي 

ايتخت و پيچيدگي روز افزون زندگي شهري و بروز آنچه كه به مشكالت شهري بزرگ و خاصه پ

به هر حال ) 23:همان(معروف شده است همه از ويژگيهاي دوره دوم شهر نشيني به شمار مي آيند 

 4/31ميزان شهر نشيني ايران تقريبا دو برابر شده است و از  1385تا  1335سال يعني از سال  40طي 

بنابر اين افزايش شهر نشيني در . رسيده است 1385در صد در سال  2/68به  1335در صد در سال 

كشور وجود دارد كه چهار عامل تاثير گذار در اين افزايش، رشد طبيعي جمعيت شهري، مهاجرت 

حال با . شهري، ادغام حومه ها و آبادي ها در شهرها در شهرها و تبديل روستا به شهر است -روستا

ه روند شهر نشيني سوال اساسي اين است كه مكانيسم تاثير گذاري هر يك از عوامل توجه به ادام

  باال چگونه است؟ و در واقع سهم هر كدام از اين عوامل در افزايش شهر نشيني چقدر است؟
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        1375137513751375- - - - 85858585ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي : : : :     6666دول شماره دول شماره دول شماره دول شماره جججج

  نام استان
  درصد

  1385سال   1375سال 
  68,36  61,31  كل كشور

  66,67  60,28  آذربايجان شرقي
  60,03  52,68  آذربايجان غربي

  58,27  48,67  اردبيل 
  83,32  74,30  اصفهان

  60,69  53,23  ايالم
  65,16  53,05  بوشهر
  91,34  86,16  تهران

  51,56  45,05  چهارمحال و بختياري
  51,33  40,92  خراسان جنوبي
  68,15  61,09  خراسان رضوي
  48,36  40,07  خراسان شمالي

  67,22  62,52  خوزستان
  57,99  47,62  زنجان
  74,70  68,29  سمنان

  49,60  46,12  سيستان و بلوچستان
  61,17  56,67  فارس
  68,05  57,11  قزوين

  93,92  91,16  قم
  59,43  52,42  كردستان

  58,53  52,89  كرمان
  66,79  61,75  كرمانشاه

  47,64  39,23  بويراحمدكهكيلويه و 
  49,17  41,29  گلستان
  53,88  46,83  گيالن
  59,43  53,65  لرستان

  53,18  45,90  مازنداران
  68,98  57,09  مركزي

  47,11  41,80  هرمزگان
  57,58  48,31  همدان

  79,71  72,80  يزد
  1385مركز آمار ايران، سرشماري : منبع                          

 
        



  

  

  

  

  

  

  93                                                  الگوهاي شهرنشيني در ايران و جهان                                     

        : : : : نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

گزارش فوق با هدف بررسي الگوهاي شهرنشيني در ايران و جهان به دنبال يافتن ميزان اثر عوامل 

بدين منظور به بررسي نقش عواملي چون نرخ رشد طبيعي، . موثر بر بر رشد شهري بوده است

تبديل روستا به شهر، مهاجرت از روستا به شهر و ادغام روستا در شهر در افزايش رشد شهرنشيني 

گزارش حاكي از آن است كه در ايران سطح شهرنشيني متوسط و رشد شهري . رداخته استپ

شهر و جمعيت  1000شهر به  373سال گذشته تعداد شهرهاي كشور از  50طي . سريع مي باشد

بر اساس تحقيقات موجود، بخش اعظم افزايش . درصد رسيده است 66درصد به  38شهري از 

هاجرپذيري، تغيير موقعيت روستا به شهر  و ادغام روستاها در شهر جمعيت شهري كشور ناشي از م

درصدي را داشته كه مهمترين  7/2جمعيت شهري رشد  1375-85در فاصله سال هاي . مي باشد

  . عامل در اين ميزان افزايش رشد طبيعي جمعيت در شهرها بوده است

رشد شتابان، توزيع نامتوازن و  :شهرنشيني در كشور ما داراي چند ويژگي است كه عبارتند از 

تمركزگرايانه، ارتباط مستقيم با فروپاشي كشاورزي روستايي و گسترش اقتصاد داللي و رونق 

  .صادرات نفتي

تحول شهرنشيني در كشور ما متاثر از الگوي درونزاي توسعه و ترقي اقتصادي كشور نبوده است و 

  . ناسبات بين المللي و تقسيم كار جهاني بوده استبيشتر متاثر از ورود ايران به دوره جديدي از م
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        ::::منابعمنابعمنابعمنابع

شهر، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمي ): 1362(ابن خلدون، عبدالرحمن  -

  .و فرهنگي

  .انتشارات شبگير: مقدمه اي بر جامعه شناسي شهري، تهران): 1353(اديبي، حسين  -

: نشيني و توسعه ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهرانمهاجرت و شهر ): 1370(اس .اوبراي، او -

 .موسسه كار و امور اجتماعي

توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غالمعلي فرجادي، تهران، ): 1364(تودارو، مايكل  -

  .وزارت برنامه و بودجه ، جلد اول

  انتشارات آگاه: شهرنشيني در ايران، تهران): 1363(حساميان، فرخ و ديگران -

جمعيت و شهرنشيني در ايران، جلد اول جمعيت، تهران، مركز ): 1369...  (بيب ازنجاني، ح -

 .مطالعات و تحقيقات معماري

  .مهاجرت، تهران، سمت): 1380... (زنجاني، حبيب ا -

ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران، انتشارات ): 1380(شكوهي، حسين -

 .سمت

 . و مباني نظام شهري، تهران، نشر نيكا پويش شهرنشيني): 1381(عظيمي، ناصر -

 1385گزارش شهرنشيني مركز آمار ايران ،  -

 2003گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل در خصوص شهرنشيني ،  -

روندهاي شهرنشيني در ايران ، سخنراني در سومين همايش ): 1387(كاظمي پور، شهال  -

 . رانجمن جمعيت شناسي ايران با عنوان جمعيت و توسعه پايدا

، دانشكده علوم اجتماعي )جزوه(برنامه ريزي جمعيت و نيروي انساني): 1377(ميرزايي، محمد -

 . دانشگاه تهران

سخنراني در سومين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران با عنوان ): 1387( ميرزايي، محمد -

 . جمعيت و توسعه پايدار

 . سكنمركز آمار ايران ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و م -

تحوالت شهر و شهرنشيني در ايران، نخستين همايش انجمن جمعيت ): 1381... (نقدي، اسدا

        . 321- 339شناسي ايران، صفحات 

        

  



         1375137513751375    - - - - 85858585تحليلي بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طي سال هاي تحليلي بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طي سال هاي تحليلي بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طي سال هاي تحليلي بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طي سال هاي 

  
  1دكترحميد رضا وارثي

  2مليحه ايزدي
        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

موضوع مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت در هر منطقه از مهمترين عواملي هستند كه 

اقتصادي سياستگذاران و برنامه ريزان جامعه براي هدايت و كنترل جمعيت به بخش هاي مختلف 

هدف از اين مقاله تعيين نقش مهاجرت در تغييرات جمعيتي استان و . بايد به آنها توجه داشته باشند

شناخت شهرستان هاي مهاجر پذير و مهاجر فرست از لحاظ ميزان خالص مهاجرت مورد بررسي 

كه است، 1385جامعة آماري پژوهش شامل شهرستان هاي استان اصفهان براساس آمار سال . است

مي باشد و در نهايت با » تحليلي- توصيفي«با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، روش پژوهش 

نتايج . نقشة شدت و جريان هاي مهاجرتي استان ترسيم گرديده است  view Arcاستفاده از 

به شدت  1375- 85حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه مهاجران وارد شده به استان در طي دهة 

درصد  2/55نفر مهاجران وارد شده به استان،  505736به طوري كه از مجموع . افته استافزايش ي

نفر مهاجر خارج  435441همچنين در اين مدت از مجموع . از ساير استان هاي كشور بوده است

با توجه به خالص مهاجرت . دصد به ساير استان هاي كشور مهاجرت كرده اند 1/53شده از استان، 

نفر + 52779، شهرستان برخوار و ميمه با خالص مهاجرتي 1375-85ي استان در دوره شهرستان ها

بيشترين ميزان مهاجر پذيري را به خود اختصاص داده است و شهرستان اصفهان و فريدن به ترتيب 

نفر به عنوان مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان   - 10970و  -20256با خالص مهاجرتي 

  . شناخته شده است

        

   ::::كليديكليديكليديكليدي    گانگانگانگانواژواژواژواژ

        .روند مهاجرت، خالص مهاجرت، استان اصفهان، مهاجرت به داخل، مهاجرت به خارج

                                                 
  عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه اصفهانـ 1

  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري  دانشگاه اصفهان                                                                    ـ2
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

يك مشكل و معضل اجتماعي و داراي  در حال توسعه پديدة مهاجرت بويژه در كشورهاي 

فرايند مهاجرت امري پيچيده است كه نه تنها حجم و رشد جمعيت يك     .پيامدهائي متفاوت است

عه را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه تغييرات قابل مالحظه اي را در ساخت و توزيع جمعيت جام

انباشته شدن ثروت و درآمد در شهرهاي بزرگ كه موجب مهاجرت روستاييان در . ايجاد مي كند

شهرها مي گردد، سبب ايجاد تغييراتي عميق در شرايط اجتماعي، اقتصادي وسياسي مهاجران، و در 

در حقيقت مهاجرت مي تواند در راستاي . هر دو جامعه شهري و روستايي مي گرددمجموع 

برخورداري از تحصيالت عالي،  ،دستيابي به هدف هاي فرهنگي نظير كار بهتر، كسب  درآمد بيشتر

). 61:1385اصالني،( .بهره مند شدن از امكانات رفاهي و تفريحي شهرهاي بزرگ صورت گيرد

ناشي از تنگناهايي باشد كه قسمتي از آن به  تواند عنوان يك فرايند مي بنابراين مهاجرت تحت

بهداشتي كه  –تسهيالت آموزشي  وضعيت محلي و قسمتي ديگر با فرصتهاي شغلي و ويژگيهاي

نظري معتقد ). 78:1390سجادي و ديگران،( باشد داشته بستگي مي دارند، مراكز شهري عرضه

جمعيت شناختي و يكي از جنبه هاي تحليل جمعيت است،  است كه مهاجرت يكي از پديده هاي

: 1373نظري، (پديده اي كه به نقل و انتقال سكونتي انسان از مكاني به مكان ديگر مربوط مي شود

با توجه به مطالب بيان شده، استان اصفهان در دهه هاي گذشته به دليل شرايط مختلف ).  165

 - جمله افزايش زير ساخت هاي صنعتي و امكانات رفاهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از

در اين راستا با توجه به لزوم بررسي  .خدماتي، با نقل و انتقاالت شديد جمعيتي روبرو شده است

پديدة مهاجرت به منظور پيش بيني حركت هاي جمعيتي و تدوين سياست هاي توسعه، در پژوهش 

اصفهان از نظر مهاجرت هاي ميان استاني، مهاجرت  حاضر سعي شده است كه روند مهاجرتي استان

مورد بررسي قرار  1375- 1385هاي داخل استان و توزيع مهاجران در سطح استان در طي دهه 

  . گيرد

        

        مباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهش        - - - - 1111

مهاجرت شكلي از : مهاجرت در لغتنامه جمعيت شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده است

كه . اني انسان هاست كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي گيردتحرك جغرافيايي يا تحرك مك

چهار  1برلسون). 212: 1378زنجاني، (اين جابجايي مي تواند به صورت دايمي يا تقريباً دايمي باشد 

اين « . دسته عوامل اقتصادي، سياسي، محيطي و اجتماعي را در تغييرات جمعيتي مؤثر مي داند

                                                 
1-Berelson 



  

  

  

  

  

  

  97                                                1375-85تحليلي بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طي سالهاي 

جمعيتي يعني حجم جمعيت، تركيب جمعيت و توزيع مكاني  هايمتغيرعوامل در كنش متقابل با  

از اين رو درك روابط علّي بين عوامل . جمعيت در شكل دهي به كيفيت زندگي جمعيت مؤثرند

» اجتماعي، فرهنگي و متغيرهاي جمعيتي در شكل دهي به سياست هاي جمعيتي ضروري است

)Berelson,1972:271.(  

مهاجرت، حركتي موقتي يا دايمي يك جمعيت از يك مكان فيزيكي به جان جكسون معتقد است 

مهاجرت عموماً حركت جمعيت از ). Jackson, 1980:2( مي باشد يك مكان فيزيكي ديگر

به ) مثالً روستائيان(جايي نيروي كار ببعضي آن را جا. منطقة كم توسعه به طرف منطقة پيشرفته است

ر، به مادر شهر و غيره و حتي از يك روستا به روستاي ديگر طرف شهر يا از يك شهر به شهر ديگ

در تعريف ديگر، مهاجرت، تغيير مكان دائمي يا موقتي تلقي مي شود ). 34: 1357تقوي، (مي دانند

و هيچ گونه محدوديتي به مسافت يا اختياري و اجباري بودن ماهيت اين عمل و هيچ گونه تفاوتي 

  ).60: 1376معصومي اشكوري،(د ندارد بين مهاجرت دائمي و خارجي وجو

دكتر لهسائي زاده معتقد است كه اصوالً مهاجرت، يك انتقال اصلي از ساخت مركزي جامعه است 

كه درآن مردم از اجتماعات كوچكتر كشاورزي به اجتماعات بزرگتر و عمدتاً غير كشاورزي 

  ). 150: 1368لهسائي زاده، (حركت مي كنند 

. جرت في نفسه پديده اي است سازنده كه از پويايي يك جامعه حكايت داردبه تعبيري ديگر مها

ليكن مهاجرت بي رويه به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي و اقتصادي نتيجه اجراي سياستهاي 

است كه موجب تخريب و انهدام ... ناهماهنگ غلط در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اكولوژيكي و

اين پديده نتيجه و حاصل فرايند ). 209: 1367جوان، (رددبخش هاي مختلف يك كشور مي گ

تعامل انسان با محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه طي آن انسان به ايفاي نقش 

علل مهاجرت متفاوت است و با انواع مهاجرت متناسب با بيكاري، . هاي اجتماعي خود مي پردازد

شهري، كسب پايگاههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، فقر  عمومي، كاربري اراضي، امكانات 

رشد سريع جمعيت و محدوديت زمين هاي كشاورزي، خرده مالكي، تفاوت درآمد بين ساكنان 

نامكفي بودن اعتبارات كشاورزي و سياست هاي موجد نابرابري . شهري و روستايي در ارتباط است

در ارتباط با مهاجرت نظريه هاي ). 112: 1373مشهدي زاده، (زمينه ساز اين مهاجرت ها مي باشند 

  :مختلفي مطرح شده است كه در اين پژوهش به برخي از آن ها اشاره مي شود

در اين ديدگاه مسأله مهاجرت از جنبه هاي كاركردهاي اجتماعي مورد  ::::نظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايي))))الفالفالفالف

جدا مي كند و پيامدهاي  به طوري كه در اين ديدگاه پيامدها را از علل. بررسي قرار مي گيرد

  . است را به عنوان عاملي در بروز مهاجرت در نظر مي گيرد لاجتماعي كه خود معلو
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براساس مدل مزبور، انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش : : : : مدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييس))))بببب

نوين شهري توسط سرمايه گذاري حاصل از سود بخش نوين امكان پذير مي شود و سطح 

پناهي و (مزدها در بخش صنعتي شهري ثابت و باالتر از بخش معيشتي روستايي استدست

  ).42- 43: 1390پيشرو،

 بر ميزان غلبه با معكوس نسبت مهاجرت حجم لي، نظر به: : : : ليليليلي....اساساساس. . . . نظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورت) ) ) ) جججج

 كرد، هغلب كننده مداخله بر موانع نتوان كه جاهايي در نتيجه در. دارد كننده مداخله موانع

 منجر برگشتي يا مهاجرت مجدد مهاجرت به است ممكن و شود مي مهاجرت كمتر از رضايتمندي

 را بطور مقصد در اقوام داشتن مقصد، شهر مردم رفتار توان متغيرهاي مي نيز اساس، اين بر. گردد

  .گرفت نتيجه غيرمستقيم بطور را مقصد و مبدا بين فاصلة متغير و مستقيم

 برخوردار مناسبي اقتصادي و و خدماتي رفاهي امكانات از مبدا هنگامي كه جامعه ::::ززززهومنهومنهومنهومن    نظريةنظريةنظريةنظرية) ) ) ) دددد

 رفاهي و خدماتي از امكانات و است مقصد جامعة در بيشتر اقامت خواهان شخص مهاجر نباشد،

در اين راستا مطالعه پديده مهاجرت ). 57:1390زاهد و خورشيدي،(دارد رضايت مقصد در موجود

زماني از ارزش و  اعتبار علمي برخوردار مي شود كه بتواند از روش سيستمي  از روستا به شهر

  .نهايت استفاده را به عمل آورد

  :قواعدي را براي مهاجرت به شرح ذيل مشخص نموده است 1راونشتاين 

عوامل اقتصادي مهمترين عامل برانگيزنده مهاجرت هاست، اگر چه عوامل اجتماعي و فرهنگي  - 1

  .ؤثر واقع مي شوندديگري نيز م

در اغلب موارد مهاجرت به صورت مرحله اي اتفاق مي افتد يعني مهاجرت از روستا به شهرهاي  - 2

  .نزديكتر و كوچكتر و سپس به شهرهاي بزرگتر و قطب هاي صنعتي و خدماتي انجام مي گيرد

به بزرگ، عالوه بر جريان غالب مهاجرت از روستاها به نقاط شهري و از شهرهاي كوچك   - 3

  . از مهاجرت از شهرها به نقاط روستايي وجود دارد) اگر چه ضعيف(جريان وارونه اي 

  .رابطه مستقيمي بين ارتباطات و مهاجرت وجود دارد - 4

  ). 132، 1380زنجاني، (شدت مهاجرت بين دو نقطه با فاصله آن دو، رابطة معكوس دارد  - 5

  : و انواعي را تشكيل مي دهند كه عبارتند ازمهاجرت ها از نظر مدت زمان نيز متفاوتند 

  دائمي و هميشگي؛ - الف

  مهاجرت هاي جمعيت هاي عشايري؛ : موقتي مثل - ب

  . بين المللي كه به داليل اقتصادي انجام مي گيرد -ج

                                                 
1-Ravenstein  
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داخلي در درون يك كشور كه بستگي به توسعة اقتصادي و مراكز اشتغال شهري  -ه

  )17: 1385رباني، (دارد؛

هاي بين المللي تقسيم  ت از يك ديدگاه مي تواند به دو نوع مهاجرتهاي داخلي و مهاجرتمهاجر

 هاي داخلي در درون مرزهاي يك سرزمين انجام مي شود و به دو دسته مهاجرت مهاجرت. شود

 اگر مهاجرت در درون شهرستان. استاني تقسيم مي شود ميانهاي  هاي درون استاني و مهاجرت

نجام گيرد، مهاجرت درون استاني و اگر از يك استان به استان ديگر انجام شود، هاي يك استان ا

هريك از اشكال فوق مي تواند به صورت مهاجرت ناخالص يعني . استاني است ميانمهاجرت 

مجموع برون كوچان و درون كوچان و مهاجرت خالص يعني تفاضل مهاجران وارد شده به يك 

  ).2:1385كشتكار،( اندازه گيري شود  ن محلمحل و مهاجران خارج شده از آ

        

        : : : : روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش        - - - - 2222

جامعة . با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، روش پژوهش تاريخي، توصيفي و تحليلي مي باشد

سياسي –اداري  تبراساس تقسيما 1375-1385اصفهان طي سال استان آماري، شهرستان هاي 

آماري جمع آوري هاي نفوس و مسكن و سالنامه  داده هاي مورد نياز از سرشماري عمومي. است

گرديده، آنگاه تبديل و تحليل داده ها به آمارهاي قابل استفاده و تهيه نقشه با بهره گيري از نرم 

مورد ارزيابي گرديده است و سپس راهكارهاي مناسب جهت  excel, Arc viewافزارهاي 

  .  متعادل سازي جمعيت استان ارائه شده است

        ::::دودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهمحمحمحمح     - 3

درصد از مساحت كل كشور از  5/6كيلومتر مربع و داشتن 107029استان اصفهان با مساحت  

اين استان از شمال به استان  .بزرگترين و مهمترين استان هاي كشور در بخش مركزي ايران مي باشد

از غرب به استان هاي فارس و  يزد، از جنوب به استان هاي سمنان، قم و مركزي، از شرق به استان

بر اساس آخرين . شودلرستان و چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد محدود مي

بخش،  44شهر،  92شهرستان،  21استان اصفهان داراي 1385تقسيمات كشوري در سال 

در  از نظر طبيعي نيز استان به دشت كوير. باشدآبادي داراي سكنه مي 1934دهستان و بالغ بر 122

كه مانند سدي از شمال غربي تا جنوب شرقي كشور (شرق و شمال و رشته كوه هاي زاگرس

ازيك طرف محدوديت  ،در غرب و جنوب محدود شده است كه اين موقعيت طبيعي)كشيده شده

نوري زمان (ها و از طرف ديگر پتانسيل ها و مزيت هايي براي استان فراهم نموده است 

  ).8-1386،10،آبادي
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        روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان         - - - - 4444

تركيب عقالنيت و خالقيت جزء توانمندي هاي انسان است  ،كنش متقابل دو عنصر انسان و محيط  

كه چنانچه در جايگاه خود و به صورت سازمان يافته فعال شود به كمال انسان و رونق زندگي 

اكبري (عنصر مرتبط است  اجتماعي او مي انجامد و فرآيند مهاجرت نيز در تمامي جوامع با اين دو

لذا مهاجرت قطعاً نتيجه برخورد عوامل جذب كننده و دفع كننده محيطي است و ). 11: 1382فنجي،

انسان در تعامل و كنش . اين واقعيت همواره مورد توجه انديشمندان بويژه جغرافيدانان بوده و هست

روبروست كه با ارزيابي اين با محيط جغرافيايي زندگي خويش با عوامل مثبت و منفي متعددي 

عوامل بسته به تراز حاصل از اين موازنه تصميم به ادامه اقامت يا ترك محل سكونت خويش به 

زيرا شرايط و موقعيت هر محيط و عوامل جاذب و دافع . مقصد سرزمين هاي جديد مي گيرد

بيك محمدي، (باشد  آشكار و پنهان آن مي تواند اصلي ترين عامل و انگيزه در انجام مهاجرت ها

1378 :76 .(  

                1375137513751375    - - - - 1385138513851385مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي         - - - - 1111- - - - 4444

قرار گرفتن استان اصفهان در مركز كشور و مرتبط بودن آن با ديگر نقاط و قطب هاي اقتصادي، 

اجتماعي باعث گرديده است كه شرايط اين استان از نظر حركات جمعيتي و مهاجرت هاي داخلي 

در مقايسه ي ويژگي هاي جمعيتي استان در سال . بسياري از استان هاي ديگر تفاوت داشته باشدبا 

مشخص مي گردد كه جمعيت شهري استان در اين دوره ي ده ساله با نرخ  85به نسبت سال  75

همچنين جمعيت روستايي استان در اين دوره با متوسط رشد منفي . درصد افزايش يافته است  68/2

درصد افزايش  51/1ولي كل جمعيت استان با نرخ رشد . صد كاهش يافته استرد 78/2نه ساليا

نسبت زنان به . اندكي كاهش داشته است) درصد 62/1( 75يافته است كه اين رشد نسبت به سال 

 ) درصد 8/48درصد و زنان  3/51مردان . (مردان در طول اين دهه تقريباً ثابت بوده است

، مجموعاً 1375 -85،  در طي دهة 1385مومي نفوس و مسكن در سال براساس سرشماري ع 

نفر در استان اصفهان محل سكونت خود را ترك و در محلي غير از شهرستان محل اقامت  435446

در يكي از شهرستان هاي ديگر ) درصد 9/46(نفر  204386از اين تعداد . قبلي خود ساكن شده اند

به ساير استان هاي كشور مهاجرت كرده ) درصد 1/53(نفر بقيه  231060استان سكونت كرده اند و 

  . اند

از اين تعداد، محل اقامت قبلي . نفر مهاجران وارد شده مي باشند 546398همچنين در اين مدت، 

يكي از شهرستان ) درصد 4/37(نفر  204386استان هاي ديگر كشور و ) درصد 2/55(نفر  301763

نيز ) درصد 1/1(نفر  5795خارج از كشور بوده است و ) درصد 3/6(فر ن 34455هاي ديگر استان، 

  . محل اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند
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نشان مي دهد، استان اصفهان را كه بررسي وضعيت مهاجرتي استان اصفهان ) 1(طبق جدول شماره 

ل و بختياري ، چهار محا)درصد 9/20(، خوزستان )درصد 7/21(به ترتيب از استان هاي تهران 

. بيشترين تعداد مهاجران را داشته است ) درصد 0/4(، و لرستان )درصد 3/7(، فارس )درصد 4/21(

همچنين اين بررسي نشان مي دهد، خارج شدگان از استان عمدتاً به استان هاي تهران، خوزستان، 

درصد استان  9/8 درصد استان تهران، 5/34. چهار محال و بختياري، فارس و يزد مهاجرت كرده اند

درصد استان يزد  3/4درصد استان فارس و  5/6درصد استان چهار محال و بختياري،  8خوزستان، 

  .را براي سكونت انتخاب كرده اند
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  گانو محاسبات نگارند 1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال : مأخذ           

        مهاجرت  خالصمهاجرت  خالصمهاجرت  خالصمهاجرت  خالص        خارج شدگان ازخارج شدگان ازخارج شدگان ازخارج شدگان از        وارد شدگان بهوارد شدگان بهوارد شدگان بهوارد شدگان به        استاناستاناستاناستان        رديفرديفرديفرديف

  206  2773  2979        شرقيشرقيشرقيشرقي    آذربايجانآذربايجانآذربايجانآذربايجان        1111

  146  2685  2831        آذربايجان غربيآذربايجان غربيآذربايجان غربيآذربايجان غربي        2222

  -329  1018  689        اردبيلاردبيلاردبيلاردبيل        3333

  -  -  -        اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان        4444

  -160  1248  1088        ايالمايالمايالمايالم        5555

  642  6391  7033        بوشهربوشهربوشهربوشهر        6666

  -14217  79810  65593        تهرانتهرانتهرانتهران        7777

  18971  18443  37414        چهار محال و بختياريچهار محال و بختياريچهار محال و بختياريچهار محال و بختياري        8888

  318  9465  9783        خراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضوي        9999

  -138  644  506        خراسان شماليخراسان شماليخراسان شماليخراسان شمالي        10101010

  326  530  856        خراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبي        11111111

  42273  20673  62946        خوزستانخوزستانخوزستانخوزستان        12121212

  -624  1293  669        زنجانزنجانزنجانزنجان        13131313

  -228  1540  1312        سمنانسمنانسمنانسمنان        14141414

  2732  1888  4620        سيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستان        15151515

  7130  14986  22116        فارسفارسفارسفارس        16161616

  -186  1728  1542        قزوينقزوينقزوينقزوين        17171717

  1208  8347  9555        قمقمقمقم        18181818

  1190  1063  2253        كردستانكردستانكردستانكردستان        19191919

  3764  4752  8516        كرمانكرمانكرمانكرمان        20202020

  3574  3701  7275        كرمانشاهكرمانشاهكرمانشاهكرمانشاه        21212121

  2958  2656  5614        كهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمد        22222222

  -1027  2379  1352        گلستانگلستانگلستانگلستان        23232323

  -1788  5157  3369        گيالنگيالنگيالنگيالن        24242424

  6604  5594  12198        لرستانلرستانلرستانلرستان        25252525

  -1446  5456  4010        مازندرانمازندرانمازندرانمازندران        26262626

  -2042  9124  7082        مركزيمركزيمركزيمركزي        27272727

  2403  5074  7477        هرمزگانهرمزگانهرمزگانهرمزگان        28282828

  550  2721  3271        همدانهمدانهمدانهمدان        22229999

  -3463  9921  6458        يزديزديزديزد        30303030

  0  0  34455        خارج از كشورخارج از كشورخارج از كشورخارج از كشور        

  0  0  5795        اظهار نشده اظهار نشده اظهار نشده اظهار نشده 

  69347  231060  340657        جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل
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                        1375137513751375- - - - 85858585در طي سال هاي در طي سال هاي در طي سال هاي در طي سال هاي 
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                1375137513751375    - - - - 1385138513851385توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي         - - - -     2222- - - - 4444

نفر مهاجر وارد استان اصفهان شده اند كه در  342013جمعاً حدود  1375-1385در طول دوره 

خالص . نفر بالغ گشته است 231060همين فاصله نيز مهاجران خارج شده از استان افزايش يافته و به 

  .  نفر بدست آمده است 70000نيز حدود  1385مهاجرت استان در دهه منتهي به سال 

ستان هاي مختلف استان يكسان نبوده و بديهي است كه توزيع اين جابه جايي ها در سطح شهر 

همچنين مقايسة تطبيقي ويژگي هاي مهاجرت و تحركات جمعيتي در شهرستان هاي استان در سال 

  . حاكي از وجود شرايط نسبتاً متفاوت در بين اين مناطق مي باشد 85تا  75هاي سرشماري 

درصد  42/1و بيدگل حدود مالحظه مي گردد، شهرستان آران ) 2(همانطور كه در جدول شماره 

درصد از كل مهاجران خارج شده به ساير شهرستان هاي استان و يا  59/0از مهاجران وارد شده و 

مقايسة  تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از شهرستان مبين مهاجر . ديگر استان ها مي باشند

در همين فاصله . ه استنفر بود 4613پذير بودن شهرستان آران و بيدگل با خالص مهاجرتي 

نفر از  5926درصد و تعداد  90/0نفر معادل  4459مهاجران وارد شده به شهرستان اردستان 

خالص مهاجرت اين شهرستان منفي مي باشد، در اين صورت . خارج شده اند رشهرستان مزبو

  . شهرستان اردستان مهاجر فرست بوده است

ان به دليل موقعيت خاص خود، بيشترين تحركات در بين شهرستان هاي استان، شهرستان اصفه

نفر، در  207580به طوري كه مهاجران وارد شده به اين شهرستان . جمعيتي را تجربه نموده است

نفر  227836از . درصد از مهاجران وارد شده در استان در همين دوره مي باشد 1/42مجموع حدود 

          صد مهاجران خارج شده استان را شامل در 3/52مهاجران خارج شده از شهرستان، بيش از 

  .مي گردد

مقايسه تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده بيانگر اين مطلب است كه اين شهرستان خالص  

در اين دوره مهاجران وارد . نفر داشته و از اين حيث مهاجر فرست بوده است -20256مهاجرت 

هاي فريدن، لنجان، برخوار و ميمه، نجف آباد و شهرضا  شده به شهرستان اصفهان بيشتر از شهرستان

از شهرستان به ديگر شهرستان هاي استان عمدتاً برخوار و ميمه،  شده مي باشند و مهاجران خارج

  . خميني شهر و لنجان را انتخاب نموده اند

 64900و به  مهاجران وارد شده به شهرستان برخوار و ميمه نيز در اين دوره به شدت افزايش يافته 

 75درصد از مهاجران وارد شده استان در طي سال هاي  8/12نفر رسيده است، به طوري كه مقصد 

 8/2نفر از اين شهرستان خارج شده معادل  12121در حالي كه . اين شهرستان بوده است  85تا 

نفر  52779خالص مهاجرت شهرستان مزبور . درصد از مهاجران خارج شده استان را شامل مي شود
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درصد از كل جمعيت شهرستان را  9/18بوده است كه به معناي مهاجر پذير بودن منطقه مي باشد و 

  .شامل مي شود 85در سال 

، -10970، فريدن با - 20256، شهرستان هاي اصفهان با 2براساس آمار ارائه شده در جدول شماره 

، نطنز -879، نايين با - 3005چادگان با ، -3426، خوانسار با - 5273، فريدونشهر با -7307سميرم با 

نفر خالص مهاجرت منفي بيانگر مهاجر فرست بودن شهرستان  - 260و تيران و كرون با  -608با 

لذا شهرستان اصفهان و فريدن از مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان بوده . هاي مزبور مي باشد

  . اند

هاجران خارج شده از شهرستان فريدن به مقصد بررسي مهاجرتهاي درون استاني نشان مي دهد، م

شهرستان هاي ديگر استان عمدتاً شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر و نجف آباد را برگزيده اند و 

نفر وارد شده به  3390. درصد مهاجران در اين سه شهرستان مذكور اقامت اختيار كرده اند 80

درصد مهاجران را  74ر و نجف آباد بوده كه شهرستان نيز از شهرستان هاي اصفهان، فريدونشه

  . تشكيل مي دهند

مهاجران وارد شده به شهرستان خميني شهر نيز در طي سال هاي مورد مطالعه به شدت افزايش 

نفر  10229در همين دوره، مهاجران خارج شده از اين شهرستان . نفر رسيده است 29908يافته و به 

نفر برآورد گرديده است، و  19672مذكور مثبت و معادل خالص مهاجرت شهرستان . بوده اند

درصد جمعيت  6/7تعداد خالص مهاجران . حاكي از مهاجر پذير بودن اين شهرستان مي باشد

مهاجران وارد شده به شهرستان، بيشتر از استان هاي تهران، خوزستان، . شهرستان را تشكيل مي دهند

ز شهرستان هاي استان، اصفهان و فريدن سهم بيشتري از ا. چهار محال و بختياري و فارس مي باشد

همچنين مهاجران خارج شده از شهرستان بيشتر به سمت . مهاجران درون استاني را تشكيل مي دهند

  . شهرستان هاي اصفهان، برخوار و ميمه و نجف آباد مي باشند

، كاشان 4955فالورجان با ، 5296بعد از شهرستان هاي ياد شده، به ترتيب شهرستان هاي شهرضا با 

و سميرم سفلي  12081، نجف آباد با 5611، مباركه با 11551، لنجان با 1066، گلپايگان با 2860با 

از نظر . نفر خالص مهاجرت مثبت به معني مهاجر پذير بودن شهرستان هاي مزبور مي باشند 3252با 

ده از شهرستان هاي اصفهان، آران مهاجرت هاي درون استاني در شهرستان كاشان مهاجران وارد ش

درصد از كل مهاجران وارد شده به اين شهرستان را  78و بيدگل و نطنز مي باشد كه در مجموع 

مهاجران خارج شده از شهرستان به مقصد ساير شهرستان هاي استان، شهرستان . شامل مي شوند

اي سكونت انتخاب نموده را بر) درصد 26(و شهرستان اصفهان ) درصد 33(هاي آران و بيدگل 

  .اند
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مهاجران وارد شده به شهرستان لنجان از ساير شهرستان هاي استان از شهرستان هاي اصفهان، 

مهاجران خارج شده از شهرستان نيز عمدتاً شهرستان اصفهان با . فالورجان و نجف آباد مي باشند

صد از مهاجران مقصد آنها مي در 8درصد و برخوار و ميمه با  9درصد مهاجران، نجف آباد با  57

  . باشد

 22(شهرستان شهرضا) درصد 51(مهاجران وارد شده به شهرستان سميرم سفلي از شهرستان اصفهان 

. بيشترين سهم وارد شدگان به اين شهرستان را داشته اند) درصد 11(و شهرستان سميرم ) درصد

 36(و اصفهان با ) درصد 42(با مهاجران خارج شده از شهرستان، عمدتاً شهرستان هاي شهرضا 

  . را انتخاب كرده اند) درصد
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مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي ) ) ) ) 2222((((جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
1385138513851385 - - - -1375137513751375        

تعداد تعداد تعداد تعداد         شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان

مهاجران وارد مهاجران وارد مهاجران وارد مهاجران وارد 

        شدهشدهشدهشده

تعداد تعداد تعداد تعداد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        خارج شدهخارج شدهخارج شدهخارج شده

خالص خالص خالص خالص 

        مهاجرانمهاجرانمهاجرانمهاجران

درصد درصد درصد درصد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        وارد شدهوارد شدهوارد شدهوارد شده

درصد درصد درصد درصد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        دهدهدهدهخارج شخارج شخارج شخارج ش

  0,6  1,5  70294  2583  7196        آران و بيدگلآران و بيدگلآران و بيدگلآران و بيدگل

  1,4  0,9  4613  5923  4459        اردستاناردستاناردستاناردستان

  52,3  42,1  -1464  227836  207580        اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان

  2,8  12,5  -20256  12121  64900        برخوار و ميمهبرخوار و ميمهبرخوار و ميمهبرخوار و ميمه

  1,2  0,9  52779  5167  4907        تيران و كرونتيران و كرونتيران و كرونتيران و كرون

  0,9  0,2  -260  4007  1002        چادگانچادگانچادگانچادگان

  2,3  5,9  -3005  10229  29908        خميني شهرخميني شهرخميني شهرخميني شهر

  1,4  0,5  19679  5937  2511        خوانسارخوانسارخوانسارخوانسار

  3,0  1,1  -3426  13054  5747        سميرمسميرمسميرمسميرم

  0,5  1,0  -7307  2275  5527        سميرم سفليسميرم سفليسميرم سفليسميرم سفلي

  4,2  4,4  3252  18102  23398        شهرضاشهرضاشهرضاشهرضا

  3,8  1,1  5296  16761  5791        فريدنفريدنفريدنفريدن

  2,0  0,7  -10970  8867  3594        فريدونشهرفريدونشهرفريدونشهرفريدونشهر

  2,7  3,6  -5273  11886  16841        فالورجانفالورجانفالورجانفالورجان

  5,7  5,8  4955  24701  27561        كاشانكاشانكاشانكاشان

  2,4  2,1  2860  10607  11673        گلپايگانگلپايگانگلپايگانگلپايگان

  3,6  5,1  1066  15835  27386        لنجانلنجانلنجانلنجان

  1,8  2,6  11551  7711  13322        مباركهمباركهمباركهمباركه

  1,8  1,3  5611  7880  7001        ناييننايينناييننايين

  4,5  6,0  -879  19528  31609        نجف آبادنجف آبادنجف آبادنجف آباد

  1,0  0,8  12081  4431  3823        نطنزنطنزنطنزنطنز

  100  100  -608  435442  505736        استان اصفهاناستان اصفهاناستان اصفهاناستان اصفهان

  و محاسبات نگارندگان 1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال : مأخذ         
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        نتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارها        - - - - 5555

مقايسه شهرستان هاي مختلف استان از حيث ويژگي هاي مهاجرت، بيانگر وجود شرايط نسبتاً  - 1

يمه در طي دوره مورد مهاجران وارد شده به شهرستان برخوار و م. متفاوت در اين مناطق مي باشد

در حالي كه اين افزايش در شهرستان هاي سميرم، . بررسي رشد قابل مالحظه اي داشته است

  . اردستان و گلپايگان كندتر بوده است

درصد آنها  41مقصد  1375- 85نفر مهاجر وارد شده استان در طي دوره  505736از مجموع  - 2

خوار و ميمه، نجف آباد و خميني شهر نيز به ترتيب شهرستان هاي بر. شهرستان اصفهان بوده است

در حالي كه شهرستان چادگان، خوانسار، فريدونشهر و فريدن . در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند

  . سهم ناچيزي از مهاجران وارد شده در استان را به خود اختصاص داده اند

، بيشترين ميزان مربوط 1375- 85 نفر مهاجر خارج شده از استان، در دوره 435441از مجموع  - 3

به شهرستان هاي اصفهان، كاشان و نجف آباد و كمترين سهم متعلق به شهرستان هاي سميرم سفلي 

  . و آران و بيدگل بوده است

 11نشان مي دهد، تعداد  1375- 85تأمل در خالص مهاجرت شهرستان هاي استان در دوره  - 4

در اين ميان شهرستان برخوار . واقع مهاجر پذير بوده اندشهرستان خالص مهاجرت مثبت داشته و در 

و ميمه از لحاظ ميزان مطلق خالص مهاجرت، بيشترين ميزان مهاجر پذيري را به خود اختصاص داده 

شهرستان هاي خميني شهر، نجف آباد و لنجان در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند، لذا مي . است

  . ن اصفهان مناطق صنعتي استان عمدتاً مهاجر پذير بوده اندتوان اذعان نمود كه به جز شهرستا

ده شهرستان استان شامل اصفهان، فريدن، سميرم، فريدونشهر، چادگان، خوانسار، اردستان،  - 5

نايين، نطنز و تيران و كرون مهاجر فرست بوده كه در اين ميان شهرستان اصفهان و فريدن در مقام 

وان مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان اصفهان در فاصله سال اول و دوم جاي گرفته و به عن

لذا مي توان اظهار داشت كه مناطق كوهستاني و حاشيه كوير . شناخته شده است 1375- 85هاي 

  .استان كه عمدتاً نيز به فعاليت هاي كشاورزي اشتغال دارند، مهاجر فرست مي باشند

عليرغم اين كه سهم بااليي از مهاجران وارد  1375-85شهرستان اصفهان در فاصله سال هاي  - 6

با عدم . شده و خارج شده استان را به خود اختصاص داده، ليكن موازنه مهاجرت منفي داشته است

نفر داشته  -20256احتساب مهاجران وارد شده از خارج از كشور اين شهرستان موازنه مهاجرت 

  .  است

هد كه پديده مهاجرت  عمدتاً تأثيرات قابل مالحظه اي را بر نتايج يافته هاي اين تحقيق نشان مي د

در راستاي تنظيم رشد، اصالح ساختار، تركيب و نظارت حركات . جوامع شهري داشته است
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، فرهنگي و محيطي آن  ، اجتماعي جمعيت وپيشگيري از پيامدهاي نامطلوب اقتصادي

  : گردد زير ارائه مي پيشنهادهاي

  .سي مهاجران با توجه به خصوصيات اجتماعي و فرهنگي آن هاتأمين نيازهاي اسا - 

  . توزيع عادالنه امكانات و تسهيالت و ارتقاء سطح زندگي مردم در بين شهرستان هاي استان - 

ايجاد امكانات و فرصت هاي شغلي مناسب براي مهاجران و جوانان به منظور كاهش مشاغل  - 

  .كاذب در سطح شهرستان هاي مهاجرپذير

  .تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد هر يك از شهرستان هاي مهاجر فرست استان - 

ريزي در  ، صنعتي و كشاورزي وبرنامه هاي شهري گذاري در قطب جلوگيري از تمركز سرمايهـ 

كه اين امر از تراكم  ،نواحي اطراف و افزايش شاخصهاي توسعه در شهرهاي كوچك ومتوسط

 . تر خواهد كرد متعادلها  جمعيت را در سطح استان كاست و توزيع خواهد هامهاجران به شهر 
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  .  اصفهان

وم ؛ روند مهاجرت در استان اصفهان، مجله دانشكده ادبيات و عل)1377(بيك محمدي، حسن ـ 
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  .هشتم شماره

 .ه اصفهان، چاپ دوم؛ جامعه شناسي شهري، انتشارات دانشگا)1385(رباني، رسول ـ 

 بر موثر جمعيتيـ  اقتصاديـ  اجتماعي عوامل ، بررسي)1390(زاهد، سيد سعيد و خورشيدي، فريباـ 

 -  دوم و بيست كاربردي، سال شناسي ممسني، مجله جامعه شهر نورآباد به مهاجرت از رضايتمندي
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  .ت، تهران، انتشارات سمت؛ مهاجر)1380(زنجاني، حبيب اهللاـ 

 .؛ تحليل جمعيت شناختي، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران)1378(زنجاني، حبيب اله ـ 

؛ مهاجرت بين استاني و باز توزيع جمعيت در ايران طي سال هاي )1385(ار، مرتضي ككشتـ 

 . 56و55، فصلنامه جمعيت شماره 1375-1365

 .ات مهاجرت، دانشگاه شيراز، شيراز، انتشارات نويد؛ نظري)1368(لهسائي زاده، عبدالعلي ـ 

 .؛ سرشماري عمومي نفوس و مسكن، نتايج تفصيلي كل كشور)1385(مركز آمار ايرانـ 

 ؛ نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان اصفهان)1385(مركز آمار ايران ـ 
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؛ اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، ناشر مؤلف )1376(معصومي اشكوري، سيد حسن ـ 

 .صومعه سرا

 .؛ اصول و مباني جغرافياي جمعيت، نشر قومس، چاپ چهارم)1381(مهدوي، مسعود ـ 

 ،رمايه گذاريايران، استان اصفهان، چشم اندازهاي س؛  )1386(نوري زمان آبادي، سيد علي اكبر ـ 

  .انتشارات علم آفرين، چاپ اول

  





يك يك يك يك : : : : ))))مجروحين شيمياييمجروحين شيمياييمجروحين شيمياييمجروحين شيميايي((((    جوهره ها و ساختارهاي اجتماعي ـ جمعيتي كيفيت زندگيجوهره ها و ساختارهاي اجتماعي ـ جمعيتي كيفيت زندگيجوهره ها و ساختارهاي اجتماعي ـ جمعيتي كيفيت زندگيجوهره ها و ساختارهاي اجتماعي ـ جمعيتي كيفيت زندگي

        مطالعه پديدار شناختيمطالعه پديدار شناختيمطالعه پديدار شناختيمطالعه پديدار شناختي
        1111محسن ناصري رادمحسن ناصري رادمحسن ناصري رادمحسن ناصري راد

 

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

به مثابة  ييايميش نيمجروح درك و توصيف كيفيت زندگي اجتماعي حاضر پژوهش يهدف اصل

. توصيفي است) ناسيپديدارش(رويكرد اين پژوهش،  فنومنولوژي . قشر آسيب پذير جامعه است

روش نمونه گيري هدفمند . جامعه مورد مطالعه شامل كليه مجروحين شيميايي ساكن تهران است

 ةداده ها مصاحب يجمع آور يروش اصلنفر است و  9در اين پژوهش حجم نمونه برابر با . است

نشان داد كه يافته ها . براي تحليل داده ها از روش پيشنهادي كالييزي استفاده شد. است قيعم

وجود مشكالت در روابط ميان فردي، عدم درك برخي از افراد از شرايط مجروح شيميايي، ستيز و 

 انزواي اجتماعي، عدم مشاركت اجتماعي،تضاد در رابطه ميان پزشك و مجروح شيميايي، 

 سالمت اجتماعي آنها را تهديد كرده و باعث پايين ،مشكالت مربوط به شغل، تحصيل و ازدواج

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ساية جنگ همچنان باالي . آمدن كيفيت زندگي شان گرديده است

جنگ آثار تخريبي  و نامطلوبي بر سالمت و رفاه انسانها به جاي . سر مجروح شيميايي قرار دارد

در مقام مداخله اجتماعي، مي توان به مداخالت جامعه شناسان باليني به عنوان . گذاشته است

ايي و خانواده هايشان، توسعه دهنده برنامه درماني و متصدي آموزش در ياوران مجروحين شيممش

  .    بيمارستان تأكيد داشت

 

اقشار آسيب پذير، جامعه شناسي باليني، كيفيت زندگي اجتماعي، مجروحين  ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

 .شيميايي، مداخله

                                                 
كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تهران -1  
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

د كـه در آن  ردا بسـتري زمينـه و  ستگي بسيار بـه  كيفيت زندگي مفهوم نامشخصي است و معني آن ب

 اًاقلـيم، كيفيـت زنـدگي مسـتقيم     و هاي طبيعي مانند دمـا  برخالف پديده .گيرد مورد استفاده قرار مي

بلكه يك انتـزاع فكـري اسـت    ، هاي پذيرفته شده عموم نيست قابل مشاهده و اندازه گيري با مالك

هايي تسهيل كنـد كـه    ا در چارچوبرزندگي مردم  كه تمهيد شده است تا در نظر گرفتن چگونگي

بـا   هبنـابراين، مشـاب  ؛ شـود  توانـد بهتـر يـا بـدتر باشـد مطـرح        در آنها داوري درباره اينكه چه چيز مي

بنا بر عقيـده   ).33-37: 1383خاقاني زاده و سيرتي،( .چون توسعه، رفاه و بهزيستي استهممفاهيمي 

-Fallon&et,1997:562موضـوعي چنـد بعـدي اسـت      بسياري از صـاحب نظـران، كيفيـت زنـدگي    

570;Jalowiec,1990:271-277)( . كيفيت زندگي به توانايي برقرار كردن ارتبـاط بـا   » اجتماعي«بعد

اعضاي خانواده، همسايگان، همكاران و ساير گروه هاي اجتماعي و نيـز وضـعيت شـغلي و شـرايط     

  .اقتصادي كلي مربوط مي شود

در برگيرنده مهـم تـرين عـواملي     وپيشرفت يك اجتماع است  ينخص امروزشا ،كيفيت زندگي     

كيفيـت زنـدگي يكـي از    . است كه شرايط زندگي در جامعه و رفاه شخصي افراد را تعيين مي كنند

علوم اقتصادي و سياسي است كـه درآن پارامترهـاي مـادي توسـعه اقتصـادي و       مفاهيماساس ترين 

چـون كيفيـت كـار، سـطح بـا سـوادي و       همامترهـاي غيـر مـادي اي    داخلي در كنـار پار  سرانه توليد

 سياسـي،  بهداشت، كيفيت فراغت و تفريح، شرايط محيط زيست، جو فرهنگ، استاندارد پزشكي و

كيفيـت   .مـي گيرنـد    اتحـاد ملـي مـورد بررسـي قـرار       احساس خوشبختي انفرادي و حتي آزادي و

مـا همـه در قالـب    . انـد  نبه متقابال بـه هـم وابسـته   زندگي هم فردي و هم اجتماعي است كه اين دو ج

المللـي سـاختن    بـين  .منـي ك ايم و در تأمين زندگي به آنها كمـك مـي   خانواده و اجتماع به هم وابسته

ي، احسـاس و واقعيـت روابـط متقابـل را در     طاقتصادي و ماهيت جهاني تهديدات زيست محي طرواب

تر از چگونگي ارتقاء كيفيـت   هاي اجتماعي كلي اشتبرددراين ميان  .كند مقياس جهاني تقويت مي

  .)160-173: 1381 ،اسميت(است  بندي زندگي هم متضمن نوعي اولويت

مجروحين شيميايي قشر آسيب پذير در هـر جامعـه اي محسـوب مـي شـوند و جنـگ بـه عنـوان              

دي، تـأثيرات  عاملي در پيامدهاي گسترده فـردي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي نسـل هـاي متمـا       

چشمگيري بر روابط اعضاي آن جامعـه مـي گـذارد و ايـن مشـكالت تـا مـدت هـا پـس از جنـگ           

فرد آسيب ديده نه تنها از نظر جسمي و رواني دچـار اخـتالل   . گريبانگير آسيب ديدگان خواهد بود

و  خاقـاني زاده (مي گردد، بلكه محيط خانواده نيز به تـأثير از وي در معـرض خطـر قـرار مـي گيـرد       

در طـول سـال هـاي جنـگ ايـران و عـراق كشـورهاي غربـي سـالح هـاي           ). 33-37: 1383سيرتي،

ميكروبي و شيميايي را كه ساخته و هرگز موفق به انجام آزمايشات آنها نشده بودند را توسط كشور 
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بعات موادي هسـتند  تدرگير  مجروحين شيمياييامروز عراق در ميدان واقعي آنها آزمايش كردند و 

اي كـه بعضـاً    مـواد شـيميايي پيچيـده    ؛استفاده قرار گرفـت  دورمر زمان جنگ به طور گسترده كه د

مجـروحين   كيفيـت زنـدگي  گذر زمـان   .شود نمايان مي آنانطول زندگي  بعات آنها به مرور و درت

   .تر شده است گسترده آنان مشكالت است و ابعاد كاهش دادهجنگ را شيميايي 

، تعيـين كيفيـت فعلـي    افـراد يـك جامعـه   ي ارتقاي عادالنه كيفيت زندگي مقدمه هر حركتي برا     

 بهتـر  را هاي در معـرض خطـر   گروه توان مي زندگي كيفيت بررسي طريق از .است آنان زندگي

 .بسـت  كـار  را بـه  آنها در سالمت اجتماعي كاهش از پيشگيري براي الزم تدابير و كرد شناسايي

مجروحين شيميايي مـي توانـد توانـايي مـديران خـدمات       درك و توصيف كيفيت زندگي اجتماعي

در بسـياري از  . بهداشتي و درماني را براي بهبود شرايط زنـدگي مجـروحين شـيميايي افـزايش دهـد     

بيماري ها، هدف درمان كامل افراد نيست، بلكه ايجاد شرايطي از زنـدگي اسـت كـه فـرد احسـاس      

صي، مداخالت خصد نشان دهد كه اقدامات تشاخص كيفيت زندگي مي توان. آرامش و امنيت كند

برخـي ديگـر از   . باليني و درماني و همكاري هاي بين بخشي تا چه اندازه مطلوب و مؤثر بوده اسـت 

بيمار و سياست  -بهبود روابط پزشك ،ضرورت هاي بررسي كيفيت زندگي اجتماعي عبارت اند از

روابط پزشك و بيمار بهتر شده  ،بيمار با افزايش درك پزشك از اثرات بيماري در زندگي. گذاري

سياست گذاران با در نظر گرفتن اين پيامد مـي  . و بيمار نيز خدمات پزشكي را مؤثرتر حس مي كند

بسـياري از پـژوهش هـا تعريفـي از     . توانند تخصيص منابع محدود را با بينش وسـيعتري انجـام دهنـد   

عدم اجماع در مورد تعريف ايـن واژه، انتظـار    كيفيت زندگي ارائه نمي دهند، در حاليكه با توجه به

جمعيتي در نظر گرفته شـده بـراي آن    -مي رود در پژوهش هاي مربوط، اين مفهوم و بعد اجتماعي 

عليـرغم اينكـه    ).57-62: 1387بـه نقـل از نجـات،    2000فاير و مچـين، (بطور شفاف مشخص گردد 

شت بيسـت سـال از وقـايع جنـگ، اطالعـات      ايران يكي از قربانيان سالح هاي شيميايي است، با گذ

موجود درباره وسـعت، صـدمات و عـوارض ناشـي از آن در زنـدگي اجتمـاعي جانبـازان شـيميايي         

ناكافي است و اغلب پژوهش ها بر ابعاد جسمي و رواني كيفيت زندگي متمركز بوده اسـت تـا بعـد    

بسـياري از پژوهشـگران بـا    علت اين امر را نوظهـور بـودن و همچنـين عـدم آشـنايي       اجتماعي آن و

  ).Katsching&Krutgartner,2002:171-185(مفهوم كيفيت زندگي عنوان كرده اند 

به . يي استايميش نيمجروح درك و توصيف كيفيت زندگي اجتماعي پژوهش نيا يهدف اصل     

مضـامين  (هـاي   1معاني مشترك يـا جـوهره   و توصيف درك قيتحق نيا يهدف اصل گر،يعبارت د

   .زندگي اجتماعي است كه توسط مجروحين شيميايي تجربه شده است) فهم بين االذهانياصلي 

                                                 
1- Essence  
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        مرور ادبيات كيفيت زندگيمرور ادبيات كيفيت زندگيمرور ادبيات كيفيت زندگيمرور ادبيات كيفيت زندگي

اي از تجارب ذهني است كه هر فرد از زنـدگي   كيفيت زندگي به طور معمول دربرگيرنده مجموعه

منـدي   ز رضـايت اي است ا كيفيت زندگي آميزه. دهد ه ميئخود و شرايطي كه در آن قرار دارد، ارا

كيفيت زنـدگي بـيش از   . اش و ارتباطات فعال يا غيرفعالي كه با محيط پيرامونش دارد فرد از كارايي

آنكه توصيفي براي وضعيت سالمت فـرد باشـد، انعكاسـي از ايـن اسـت كـه وي چگونـه وضـعيت         

ان كنـد و بـه آن واكـنش نشـ     هاي مرتبط با سالمت زنـدگي خـود را درك مـي    سالمت و ساير جنبه

ريف اتعـ  .مفهوم كيفيت زندگي براي هركس منحصر به فـرد و بـا ديگـران متفـاوت اسـت     . دهد مي

را به صورت اختالف بين سطح انتظارات انسان ها و سطح واقعيت ها عنوان   كيفيت زندگي ،جديد

معتقـد   )(Bond بونـد  .اسـت  ، كيفيت زنـدگي بـاال تـر   باشد مي كنند كه هر چه اين اختال ف كمتر

ارزيـابي فـرد از سـالمت    . يفيت زندگي را بايد بيشتر به صورت يك مفهوم ذهني به كار برداست ك

قضـاوت فـرد در مـورد بيمـاري، درمـان و      . خويش عامل كليدي در مطالعـه كيفيـت زنـدگي اسـت    

عامـل اصـلي تعيـين كننـده     . سالمتي خود اهميت بيشتري نسـبت بـه ارزيـابي عينـي از سـالمتي دارد     

ت است از تفاوت درك شـده بـين آنچـه هسـت و آنچـه از ديـدگاه فـرد بايـد         كيفيت زندگي عبار

كيفيت زندگي پوياست بـه ايـن معنـا     )Varricchio(به عقيده واريشيو   (Bond,1997:112).باشد

ــتگي دارد         ــيط او بسـ ــرد و محـ ــرات فـ ــه تغييـ ــد و بـ ــي كنـ ــر مـ ــان تغييـ ــت زمـ ــا گذشـ ــه بـ كـ

(Varricchio,1990:255-259) .كيفيـت زنـدگي را بـه عنـوان جايگـاه        شت،سازمان جهاني بهدا

كننده اهـداف، انتظـارات، سـاليق و عاليـق      درك شده افراد در همان بستر فرهنگي و ارزشي توجيه

درك فـرد از وضـعيت كنـوني    به عبارت ديگر كيفيت زندگي عبارت است از . كند آنها تعريف مي

و ارتباط اين دريافت ها با اهداف،  اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشي كه در آن زندگي مي كند

  ). 9-1383:13برهمني و ديگران،(انتظارات و اولويت هاي مورد نظر فرد 

نشان داده است كه مجروحيت شيميايي مي توانـد بـه    2000در سال Bulman) (پژوهش بولمن      

عي و افت كيفيت زندگي اجتماعي، ناتواني در زندگي شـغلي، نقـش خـانوادگي، مشـاركت اجتمـا     

خـاطري  ). Bulman,2000:333-338(عملكرد زندگي روزانه در مجروحين شيميايي منجر گردد 

در طـي پژوهشـي نشـان دادنـد كـه       2002و نيز بيجاني و مقدم نيـا در سـال    2003و ديگران در سال 

مجروحيت شيميايي مي تواند به افت كيفيت زندگي اجتماعي، عدم مشـاركت اجتمـاعي و توانـايي    

). Khateri et al,2003:1136-1143; Bijani&Moghadamnia,2002:422( .ن در ميان آنان منجر شودكار كرد

نتايج پژوهش برهمني و همكارانش با عنوان بررسي كيفيت زندگي آسيب ديدگان بمباران شيميايي 

نشان داده است كه كيفيت زندگي در گروه آسيب ديدگان شيميايي پـايين   1383سردشت در سال 

ز مردم عادي بوده است و ارتباط مستقيم و معناداري بين كيفيت زندگي و اشـتغال و تحصـيالت   تر ا
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نتـايج پـژوهش حيـدر علـي جمـالي در مـورد       ). 9-13: 1383برهمني و ديگران،(بدست آمده است 

درصـد جانبــازان   5/71نشـان داد كــه   1383كيفيـت زنـدگي جانبــازان شـيميايي سردشــت در سـال     

. درصـد سـطح كيفيـت زنـدگي خـوب داشـتند       8/5فيت زندگي متوسط و فقـط  شيميايي داراي كي

در پژوهشي با عنوان بررسي مسائل و مشكالت جانبازان و تقديسـي در سـال    1367نامداري در سال 

در پژوهشي با عنوان جگونگي سازگاري جانبازان آسايشـگاه هـا نشـان دادنـد كـه مهمتـرين        1364

بط ميان فردي، پيامدهاي مشكالت جسمي، عدم درك برخـي از  مسائل و مشكالت جانبازان در روا

تواليي و همكـاران  . افراد جامعه از شرايط معلول جنگي، مسائل مربوط به شغل و ازدواج بوده است

در طي پژوهشي با عنوان متغيرهاي مرتبط با خودكشـي در جانبـازان متـوفي نشـان      1385او در سال 

نبـازان شـيميايي از جملـه پيامـدهاي مجروحيـت بـا گازهـاي        دادند كه شيوع خودكشي در ميـان جا 

  ).        143-148: 1385تواليي و ديگران،(شيميايي بوده است 

   

        روش هاروش هاروش هاروش ها

توصـيفي  ) پديدارشناسـي (مطالعه حاضر، يك پژوهش كيفي است و رويكـرد آن فنومنولـوژي          

تارهاي كلـي پديـده و   هـدف پژوهشـگران از كـاربرد فنومنولـوژي توصـيفي، توصـيف سـاخ       . است

جستجوي الگوها و كليت ها و به عبارتي، دستيابي به دركـي از سـاختارهاي اساسـي خـود پديـده و      

فنومنولوژي توصيفي بيشـتر  . توصيف جوهره هاي كلي آن پديده همراه بسط مداخالت باليني است

در براي پژوهش هايي مفيد است كه هـدف كشـف جنبـه هـاي كلـي پديـده اي اسـت كـه هرگـز          

                       .پژوهش هاي پيشين مفهوم سازي نشده و يا بطور ناتمام مفهوم سازي شده است

  -713; Lopez and Willis,2004: 726-735) .(Beck,1992: 705  طرح كلي و مراحل هـاي

اگرچـه  . توصـيف ) 4(شهود و ) 3(تحليل، ) 2(در پرانتز گذاري، ) 1(اساسي پژوهش شامل است بر 

ن مراحل مؤلفه هاي متمايزي از فنومنولوژي توصيفي اند، هر لحظه از پژوهش متضمن تركيبـي از  اي

در . درپرانتزگذاري، تحليل، شهود و توصيف جهت ارائه فهمي درست از پديده تحت مطالعه اسـت 

پرانتز گذاري به واسطه كاربرد يادداشت هاي ميداني براي نوشتن مشاهدات و مفروضات و بواسـطه  

  .ظ مستمر احتياط درباره سوگيري شخصي به هنگام فهم داده ها به اجرا درمي آيدحف

روش . در اين پژوهش، جامعه مورد مطالعه شامل كليه مجروحين شـيميايي سـاكن تهـران اسـت         

  . نفر است 9نمونه گيري هدفمند است و حجم نمونه 

ه و تحليل فنومنولوژي توصيفي بر است كه تجزي قيداده ها مصاحبه عم يجمع آور يروش اصل     

  . روي دست نوشته هاي حاصل از پياده سازي مصاحبه ها با شركت كنندگان انجام شد
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روش كالييزي هفت مرحله . بكار رفت )Colaizzi(روش پيشنهادي كالييزي  ،براي تحليل          

  :زير را شامل شد

بـه منظـور احسـاس كـردن     خواندن و باز خواني توصيفات شـركت كننـدگان از پديـده     - 1

  .تجربه آنان و فهم شرح گفته هايشان

 .استخراج گزاره هاي مهمي كه مستقيماً به پديده مربوط مي شد - 2

 . فرموله كردن معاني گزاره هاي مهم - 3

مقوله بندي معاني فرمولـه شـده در درون خوشـه هـاي مضـاميني كـه بـين همـه شـركت           - 4

نوشت هاي اصلي جهت اعتبـار بخشـي   كنندگان مشترك بود؛ ارجاع اين خوشه ها به رو

و تأييد همسازي بين نتايج حاصله پژوهشگر و شرح گويي هاي اصلي شركت كنندگان؛ 

ناديده گرفتن داده هايي كه بـراي توليـد نظريـه مناسـب نبودنـد بطوريكـه ناسـازگاري و        

 .تناقض يافته هاي كنوني حذف گرديد

بكـارگيري نظـم و سـاختاري    . ه شـده ادغام يافته ها در توصيف جـامعي از پديـده مطالعـ    - 5

. تصنعي جهت پل زدن بر شكاف هاي بين جمع آوري داده ها، شهود و توصيف مفاهيم

 .بر پايه اين توصيف پيش نمونه اي از مدل نظري درباره پديده تحت بررسي فرموله شد

اعتبار بخشي يافته ها از طريق مراجعه به برخي شركت كنندگان جهت جويـا شـدن ايـن     - 6

 . ب كه چگونه آن را با تجربه شان مقايسه مي كردندمطل

 .جاي دادن همه تغييرات پيشنهادي شركت كنندگان در توصيف نهايي جوهره پديده - 7

مطابق با مفروضات هوسرل درباره اهميت آگاهي متعالي، شهود نهايتاً به حسـي درونـي از آنچـه         

 .باشد منتهي گرديد »زندگي در پوست شركت كنندگان«كه ممكن بود شبيه به 

توصيف، ارائه مدلي نظري بـود كـه بازنماينـده سـاختارهاي اساسـي پديـده تحـت مطالعـه بـود                

)Wojnar&Swanson,2007:172-180  .(  

. استفاده شد Lincoln&Guba)(از روش پيشنهادي لينكلن و گوبا  كيفيت داده ها ارزيابي براي     

 5و تأييد پذيري 4، اتكاء پذيري3، انتقال پذيري2، باور پذيري1رياعتماد پذي مالك بر اين اساس پنج

باور پـذيري يافتـه هـا كـه     . اعتماد پذيري جانشيني براي قابل حسابرسي بودن بود. در نظر گرفته شد

كسـب اطالعـات از   «، »بررسي توسط اعضـاء «جانشيني براي اعتبار دروني است از طريق روش هاي 

                                                 
1-Trustworthiness 

2-Credibility 

3-Transferability 

4-Dependability 

5-Confirmability 
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سپس، انتقال پـذيري يافتـه هـا كـه جانشـيني بـراي       . روش كسب شد» چند بعدي كردن«و » همگنان

. اصطالح اعتبار بيروني است از طريق رويكرد چنـد روشـي گـروه كـانوني و تلفيـق كسـب گرديـد       

 يافته پذيري اتكاء، همچنين. انتقال پذيري يافته ها رابطه نزديكي با مفهوم تعميم پذيري يافته ها دارد

 خام هاي يافته و ها يادداشت دادن قرار هم كنار طريق از است پايايي الحاصط براي جانشيني كه ها

 نزديـك  عينيت اصطالح به پذيري كه نهايتاً، تأييد. شد حاصل شده فرموله و شده استخراج معاني و

  .شد داوري نيست پيشين ادراكات و مفروضات، ها يافته كه مطلب اين بررسي با، است

رضايت آگاهانه، آسيب نرساندن و حق داشتن حريم زنـدگي خصوصـي شـركت كننـدگان بـه            

: حـريم شخصـي از دو بعـد مـورد توجـه قـرار  گرفـت       . عنوان مالحظات اخالقي تحقيق رعايت شد

  .حساسيت اطالعات داده شده و ورود به محيط مورد مشاهده

        يافته هايافته هايافته هايافته ها

يـا شـرح گـويي هـاي مضـموني و بـر اسـاس         پژوهش هاي فنومنولوژيك اغلب به مانند حكايت ها

چنين گزارشاتي به خواننده اجازه مي . عناصر گزارش شده راويان مختلف تدوين و نوشته مي شوند

  ).1387استاركس و ترينيداد،(دهد تا احساس كند كه همان تجربه را دارد 

فاه انسان هـا بـه جـاي    بر اساس يافته هاي حاضر، جنگ آثار تخريبي  و نامطلوبي بر سالمت و ر      

اولين مضموني كه در بين گفته هاي مجروحين شيميايي ظاهر شـد مسـائل در روابـط    . گذاشته است

ق كه در سن نوجـواني در  .م .ميان فردي و عدم درك برخي از افراد از شرايط مجروح شيميايي بود

. يي بودن يعنـي چـي  خيلي ها نمي دونن كه جانباز شيميا«جزيره مجنون آسيب ديده است مي گويد 

يك گروه اون هايي اند كـه در حـين دفـاع از كشورشـون مجـروح      . دو گروه جانباز شيميايي داريم

داشتم مي گفـتم گنجشـك روي درخـت را    . شدند و يك گروه كه بي دفاع بودند و مجروح شدند

هم نيست كـه   معلوم. هي از اين شاخه به اون شاخه مي پره. معلوم نيست داره چكاره مي كنه. ببينين

نه خودم مي دونستم شيميايي شـدن يعنـي   . اون روز وقتي سرفه كردم اولين سرفه هام بود. دنبال چيه

چه از اولي هاش باشم چه از دومي هاش فعـالً  . سه سال بعد فهميدم شيميايي شدم. چي و نه ديگران

شما فكـر  «ري مي گويد ديگ. »نصيبم يه كارتون داروست كه هر سه ماه يكبار پر ميشه و خالي ميشه

با همه اين سختي ها وقتي كه مي خونم و ميـرم سـر   . كنيد درس خوندن مجروح شيميايي يعني چي

يـه روز تـو   «الـف مـي گويـد    . ب. »امتحان بعدش ديگران مي گن چون شيمياييه استادا نمرشو ميدن

ر بـاز شـد و   درست همون موقعي كه داشتم خفه مـي شـدم درب آسانسـو   . آسانسور گير كرده بودم

گفتم شيمياييم نمي تـونم زيـاد تـو    . يه آقايي كه از اونجا رد ميشد گفت چي شده. پرت شدم بيرون

. »در جواب گفت به شماها كه خـوب مـي رسـن بهتـون يخچـال ميـدن، وام ميـدن       . آسانسور بمونم

فـام  فكر مي كنن هـر كـي جانبـاز شـده حـاال اومـده انت      . پيش اساتيد مضحكه ام«: ديگري مي گويد
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خيلي از مردم وايسادن باالي كوه و دارن از باالي كـوه  «: جانبازي مي گويد. »خونشو از مردم بگيره

  .  »به جانباز شيميايي نگاه مي كنند

بر اساس يافته ها انزواي اجتماعي و عدم مشاركت اجتمـاعي از اصـلي تـرين مضـامين     همچنين،      

دست و دلـم بـه   . هر روز كه ميگذره گوشه گير تر ميشم«: م ديگر جانباز شيميايي مي گويد. ج. بود

درب . دوست ندارم با ديگران ارتبـاط داشـته باشـم   «: ديگري مي گويد. »كار كردن با ديگران نمياد

  .   »نهزاتاقم را قفل مي كنم تا كسي به من سر ن

نـدگي  شـان   ديگر يافته ها نشان داد كه مسائل مربوط به تحصـيل باعـث پـايين آمـدن كيفيـت ز          

  . گرديده است

موقعي كه درس مي خونم چند دقيقه بعد هـر  « : يكي از مجروحين شيميايي چنين اظهار مي دارد     

خواب و بيداري هـر  . هرچند كه خواب هم ندارم. تمايل پيدا مي كنم بخوابم. چي خوندم يادم ميره

موقعي كـه  . ب تمركز ندارمروي مطال«: ي مجروح شيميايي ديگر مي گويد. الف. »دوش يكي شده

چند تا جزوه كنكور كارشناسي ارشد گرفتم كه بخـونم امـا   . درس مي خونم خيلي زود خسته ميشم

  . »تو اين چند ماه فقط يك صفحشو خوندم

ديگر يافته ها نشان داد كه وجود مسائل مربوط به ازدواج سالمت اجتماعي آنهارا تهديد كرده و      

وقتـي  «: يكي از مجروحين شيميايي مي گويد. ت زندگي  شان گرديده استباعث پايين آمدن كيفي

ديگري مـي گويـد   . »ميرم خواستگاري چون بچه جانباز شيميايي ناقص الخلقه ميشه جواب رد ميدن

بهمـان  . فـالن ميشـه  . نابينـا ميشـه  . گفتن بچه جانباز شيميايي سرطان ميگيـره . رفته بودم خواستگاري«

هر جا ميرم خواستگاري «: م مي گويد.م. »ن مجروح شيميايي آفتاب لب بومهبا خودشون ميگ. ميشه

  .»از جراحت هاي وارده به چشم و ديگر اعضا مي ترسن

يكـي  . پرسـتار بـود   -يكي از مضامين قابل توجه در پژوهش حاضر ستيز و تضاد در روابط جانباز     

فقط دنبـال ايـنن كـه    . جانباز نمي سوزهپرستارها دلشون براي «از مجروحين چنين اظهار مي كند كه 

تا مي شنوند كه شيميايي هستيم يه مرفين ميزنن تـا صـدامون   . من و امثال ماها رو از سرشون باز كنن

پرستارها از بس كه بهمـون آمپـول   «: ديگري مي گويد. »برو. بعدش ميگن حاال خوب شدي. درنياد

ديگـر مجـروح شـيميايي مـي     . »كورتون بزننفقط بلدن . كورتون زدن استخونامون داره پوك ميشه

. آمپول غير استاندارد ميـزنن . اگه پرستارها بدونن كه شيميايي هستم سرم كهنه وصل ميكنن«: گويد

اگه مـن نمـي رفـتم    . نبايد از كشورمون دفاع مي كرديم. يه جواريي فكر ميكنن نبايد ميرفتيم جنگ

آخر اول يه عده اي بايد مي رفتن . ديگه ميشداگه من شيميايي نمي شدم يكي . يكي ديگه مي رفت

  . »جنگ
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در جمعبندي مي توان گفت وجود مسائل در روابط ميان فردي، عـدم درك برخـي از افـراد از          

شرايط مجروح شيميايي، ستيز و تضاد در رابطه ميان پزشك و مجروح شيميايي، انـزواي اجتمـاعي،   

ل، تحصيل و ازدواج سالمت اجتماعي آنهـا را تهديـد   عدم مشاركت اجتماعي، مسائل مربوط به شغ

  . كرده و باعث پايين آمدن كيفيت زندگي شان گرديده است

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

يافته هاي پژوهش به روشني نشان مي دهد كه سـاية جنـگ همچنـان بـاالي سـر مجـروح شـيميايي        

ديگران در سـال  ، خاطري و 2000پژوهش بولمن در سال چندانكه پژوهش حاضر، يافته هاي . است

را در مورد انزواي اجتماعي و عدم مشاركت اجتمـاعي   2002و نيز بيجاني و مقدم نيا در سال  2003

  .باوجوداين، مسائل مربوط به شغل در بين آنان را تأييد نمي كند. مجروحين شيميايي تأييد مي كند

در مـورد   1364ي در سـال  و تقديسـ  1367همچنين، نتايج پژوهش، يافته هاي نامداري در سـال        

روابط ميان فردي، عدم درك برخي از افراد جامعـه از شـرايط معلـول جنگـي و مسـائل مربـوط بـه        

باوجوداين، مسائل مربوط به ايفاي نقش خانوادگي و رضايت زناشـويي را  . ازدواج را تأييد مي كند

  .تأييد نمي كند

در مورد شيوع خودكشي در ميان  1385ا در سال يافته ها، نتايج پژوهش تواليي و همكاران او ر      

  . جانبازان شيميايي تأييد نمي كند

 -جالب توجه ترين مضموني كه در پژوهش حاضر يافت شـد سـتيز و تضـاد در روابـط مجـروح          

پرستار بود كه اساساً در هيچ يك از پژوهش هاي گذشته يافت نشده بود و يا اگر يافت شده بود بـه  

اين مدل اساساً مدلي يكسويه و حاكي از تسلط پرستاران بر مجـروحين  . اشاره نشده بودداليلي بدان 

  .         شيميايي است

فرد،  -درك تأثير همة واحد هاي اجتماعي متفاوت كه مجروح شيميايي با آنها در تماس است       

بيمارستاني / مراقبتيخانواده، پزشك، تأمين كنندگان مراقبت بهداشتي و سالمت، سازمان تسهيالت 

با وجود اين، در هنگام كار بـا مجـروحين   . چالش عمده اي است -و ديگر واحد هاي اجتماعي مهم

در اينجـا بايـد بـر نقـش     . شيميايي، بايد اين مجموعه درهم بافته روابط به دقّت در نظـر گرفتـه شـود   

درمـاني و  » توسـعه دهنـدة برنامـه   «بيماران و خانواده هايشـان،  » مشاوران«جامعه شناسان باليني بعنوان 

برخي از اين خدمات مشـاوره اي شـامل مـوارد ذيـل     . در بيمارستان تأكيد داشت» متصدي آموزش«

  : است

  .كمك به تغيير رفتارهاي ناخواستة فرد - 1

 .ناتواني جسمي و رواني/ كمك به بيماران در هنگام بروز پيامد هاي بيماري  - 2
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نـاتواني روانـي و   / وانند از عهدة پيامد هـاي بيمـاري   كمك به خانواده هاي بيماران تا بت - 3

 .جسمي برآيند

كمك به تعديل تصورات نقش بيمار كه توسعة مسائل بهداشتي و سالمت و رفتـاري را   - 4

  .تحت تأثير قرار مي دهند

درماني ارائه دهند كه موقعيت هـاي   ،ممكن است جامعه شناسان باليني جهت كمك به بيماران       

تغيير در ديدگاه هـا، در  . خويش و يا در تعامل با جهان اجتماعي وسيع تر را برطرف كند تنش زا در

  . روابط شان با ديگران و در الگوهاي رفتار، همگي ممكن است به بيماران كمك كنند

بسياري از موضوعات مراقبت بهداشتي و سالمت كه در آن موضوعات مشاوره مفيد واقـع مـي          

موقعيت، روابط نقش يا شيوه هايي مرتبط هستند كه فـرد واقعيـت اجتمـاعي را مـي     شود به تعاريف 

با عمـل،  . همچنين، تغيير مي تواند با كمك به مجروح شيميايي به بازتعريف موقعيت بيانجامد. سازد

بـراي  . اگر چه فرد تغيير كرده است، ممكن است وابسته به حمايت اجتماعي از ديگـران مهـم باشـد   

كه مراقبت پزشكي ضرورت مي يابد و مجروح شيميايي وجه مالي الزم را ندارد، ممكن  مثال، وقتي

جامعه شـناس بـاليني   . است موضوعات مراقبت بهداشتي و سالمت به عنوان يك بحران تعريف شود

مي تواند كمك كند تا مجموعه هاي انتظارات اجتماعي مشخص شـوند و مجـروح شـيميايي ريشـه     

جامعه شناسان باليني مي توانند از طريـق بيمارسـتان و اتـاق    . تش را كشف كندهاي اجتماعي انتظارا

هاي ويژه مراقبت و پرستاري جهت توسعه برنامه هاي خاص يا واحدهاي خدمت رسان به نياز هـاي  

جامعه شناسان باليني مي توانند از طريق كار با پزشـكان  . بيماران و خانواده هايشان بكار گرفته شوند

بحـث از  . باشـند اي تشـخيص بيمـاري، مـداوا و مراقبـت از بيمـاران نقـش مهمـي داشـته         در بخش ه

چگونگي نقش جامعه شناسان باليني دوره هاي آموزشي توصيف دوره هـاي آموزشـي را بـه دنبـال     

موجـب تمركـز  بـر    ) و ديگر دانشمندان علـوم رفتـاري  (حضور صرف جامعه شناس . خواهد داشت

  .شودمسائل انساني بيماران مي 

نتايج پژوهش، بر ضرورت افزايش اثربخشي مداخالت جامعه شناسـان بـاليني در بهبـود كيفيـت          

جمعيتي مجروحين شيميايي تأكيد مي ورزد و توصيه مي شود ساير پژوهشگران  –زندگي اجتماعي 

ي جمعيتـ  –در زمينه تأثير مداخالت باليني جامعه شناختي بر كـاهش تبعـات و پيامـدهاي اجتمـاعي     

  .كيفيت زندگي مجروحين شيميايي مطالعات بيشتري انجام دهند
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1 

THE ATTITUDE OF PREGNANT WOMEN TOWARDS 

INDUCED ABORTION 

 

By:  Pegahe Roshan Shomal 

 

Abstract  
�The subject of this paper is assessing the attitude of pregnant women 

towards induced abortion. This phenomenon is the most important issue that 

threatens women's health. Women might have unsafe abortion due to child 

spacing or failure of contraceptive methods. Physical and mental influences 

of abortion on women who experience abortion, as well as cultural and 

social influences on formation or change of their attitude towards abortion, 

highlight the importance of abortion among women.  

The aim of this study is assessing the attitude of pregnant women towards 

induced abortion. In this study, the theories of supply and demand (Becker), 

attitude genesis (Krech and Crutchfield and Ballachey) and identity (Simon) 

were employed. This study was a survey and the instrument for data 

collection was questionnaire. The study population was women in their 

reproductive age in Tehran (1385). Sample size, was estimated to be 300 

and quota sampling method was used. 

Findings show that there is not any significant relationship between age, 

level of education, employment, number of children, sex of children, type of 

contraceptive methods and attitude of pregnant women towards induced 

abortion. Multiple regression analysis shows that social class, religiosity, 

and the attitude of important others towards induced abortion and type of 

pregnancy are determinants of attitude of pregnant women towards induced 

abortion. In fact, more than 34% of changes in the dependent variable are 

explained by the four mentioned variables. 
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Attitude, fertility, pregnancy, induced abortion, contraception.  
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THE ROLE OF INSTITUTIONAL AND NON-

INSTITUTIONAL FACTORS ON COVERAGE OF VITAL 

REGISTRATION SYSTEM IN 2007 

 

By:  Marjan Alizadeh & Dr.  Khalil Mirzaiee 
 

Abstract 
�Statistics related to death events has revealed that delay of death 

registration existed since the inception of Civil Registration Organization 

(CRO) in Iran. In recent years, recognizing influential factors of delay in 

registration of death has become one of the major concerns of the CRO, 

hence researches has been conducted. This paper is based on one of these 

studies. The novelty of this study is that factors related to registration of 

death have been categorized into intra- institutional and extra- institutional 

factors with emphasis on current death rates in provinces.  

A descriptive method has been employed in this research and the study 

population comprised of employers of different offices of CRO, clients or 

attendees of offices of CRO, and authorities of institutions and organizations 

associated with CRO. The method of sampling was random simple 

sampling. The study instrument was questionnaires that were designed in 

three different types according to the respondents. One of the main results of 

this study was that, in moderate and rich provinces, the most important 

factor on enhanced death registration was advocacy, providing information 

and education on legal issues to people, from the perspective of authorities 

and informants of offices of CRO. Another important finding of this study 

was that in poor provinces, the most important factor in under registration of 

death was lack of an evaluation and control system on the procedure of 

generation of statistics. Based on perspectives of authorities of organizations 

associated with CRO, in total sample and in poor and moderate provinces, 

the most important factors in death registration was cooperation of hospitals 

and health houses with offices of CRO. From the viewpoints of authorities 

of CRO related organizations in rich provinces, the most important factor in 

death registration was provision of information on statistic of death for 

authorities.  

 

 

Keywords: 

Delay in death registration, inter institutional and extra institutional factors, 

current death registration rate   
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ESTIMATION OF THE NUMBER OF MISSING FEMALES IN 

2006 CENSUS AND IT’S ROLE IN FERTILITY AND 

POPULATION GROWTH IN THE FUTURE 

 

By:  Nader Mehri 
 

Abstract 
�Holding a technical and demographic view at the sex ratio, an extensive 

social issue can be recognized in developing societies. This social issue is 

nothing but, gender based discrimination against women in these societies. 

Missing females is a demographic term to illustrate such discrimination.  

In this cross sectional study, by using Coal method (1991), the number of 

missing females in census 2006 in Iran has been estimated.  We have 

compared the sex ratio of actual population of Iran in 2006 with the 

Expected sex ratio, based on separated age groups. The expected sex ratio 

has been extracted from the 21st level of Regional model life tables and 

stable populations. Our estimation reveals that approximately 1,076,825 

Iranian females were missing in 2006 census. In other words, if Iran had 

experienced unbiased sex ratios and normal pattern of mortality in all age 

groups, those females would have been added to the total number of 

population. Consequently, the actual population of the country would have 

reached around 71,572,607 people. Moreover, the impact of these missing 

females on the size and growth of Iran’s population in 2006 was examined, 

due to loss of their childbearing for all of the future generations.  

The results show that in general, only less than 18 percent (436,237 females) 

of these missing females were in their reproductive ages and more than 82 

percent of them had passed their reproductive ages and have no potential for 

child bearing. Furthermore, Even if we assume that childbearing had been 

distributed equally among fertile females (18 percent), their disappearance 

from the population, and consequently their fertility reduction had not been 

a major demographic issue due to their comparative small size and, even for 

the next generations. 

 

 

Keywords:  
Sex ratio, (excess) missing females, discrimination against women, 

mortality, fertility, population growth. 
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AGE STRUCTURE TRANSITION IN ECO COUNTRIES 

 

 By: Nader Motie Haghshenas 

 

Abstract 

�The Economic Cooperation Organization (ECO) is one of the relatively 

new regional cooperation organizations that have brought together six Asian 

members of the ex-Soviet Union (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) with four major countries of the 

region (Afghanistan, Iran, Pakistan and Turkey). The main aim of this paper 

is to identify demographic transition and specifically highlight age structure 

transition and its pattern in the ECO Countries during 1950-2025. 

According to applied demographic paradigm, this study has measured the 

changes in age structure by applying the demographic indices such as 

population size, population growth rate and total fertility rate using a 

comparative approach.   

Data are taken from the UN Projection/Estimations in the five years ago 

which are comparable in terms of demographic experiences of diverse 

countries over the past half century. 

This comparative study showed that during 1950-1975 the high fertility rate 

led to relative increase of population under 15 years and decrease of various 

indices of ageing. However, all these countries, experienced signs of 

reduction of fertility over 1980-2010. Hence, with appearance of fertility 

control in this decade, the share of population under 15 years has reduced 

gradually, and the share of population aged 15-64 years has increased. 

Continuation of this trend in future can change the age structure of the 

population and reduce significantly the population under 15 years and lead 

the population into ageing. 

This study showed that six Asian members of the ex-Soviet Union have 

followed the population age structure of Russia with a rapid population 

ageing. These results will have implications for population policies in the 

ECO region.  
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Population change, age structural transition, ECO, population policy  
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THE PATTERNS OF URBANIZATION IN IRAN AND THE 

WORLD  

 

By: Zahra Ghorbani 

 

Abstract 
�The present article examines the urbanization patterns in Iran according 

to effective factors of urbanization and stake of each factor in urban growth. 

Natural growth, conversion of rural to urban, migration from rural to urban 

and merge of rural in the urban were all among effective factors in urban 

growth in various decades. Using census data conducted in various years, it 

was shown that during years, urban population have increase from 38 

percent to 66 percent and number of towns increased from 373 to 1000. The 

rate of urban growth has become 3.9 percent from 1335 until 1385, over the 

past 50 years. Important factors in this rate include: increase natural growth 

with 58 percent, conversion of rural to urban with 24 percent, migration 

from rural to urban with 14 percent and merge of rural in the urban with 2.7 

percent. Urban population growth rate was about 2.7 percent between 1375 

and 1385.  

 

Keywords:  

Urbanization, migration, urban patterns, natural growth, census. 
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ANALYSIS OF MIGRATION TRENDS IN ISFAHAN 

PROVINCE DURING1375-85 

 

By: Dr. Hameed Reza Varesi & Maleyheh Izadi
 
 

 

Abstract 
�Migration and population redistribution in each region are among 

important factors that policy makers and community planners need to 

consider guiding and controlling the population of different economic 

sectors. The purpose of this paper is determining the role of migration in 

provincial population changes and recognizing immigrant and emigrant 

cities with respect to net migration rates. The study population comprises 

different cities of the province of Isfahan (1385). The study is descriptive–

analytic and the intensity and migration flow of province has been mapped 

using Arc View software. The results of this study show that immigrants of  

the province has increased sharply during the 1375 to 1385, so as from 

among 505,736 immigrants of the province, 55.2% of them had came from 

other provinces of the country. Moreover, from among 435,441 emigrants 

left the province, 53.1% migrated to other provinces of the country. Paying 

attention to the net migration rate in cities of Isfahan province during 1375-

1385, the cities of Meymeh and Borkhar had the highest capability to absorb 

immigrants with a net migration rate of 52779 people. The city of Isfahan 

and Fereidan were recognized with the highest emigrant rate with net 

migration rates of - 20,256 and -10,970, respectively. 

  
Keywords:  

Immigration, the city of Isfahan, internal migration, out migration, 

migration. 
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SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STRUCTURES AND 

ESSENCES OF QUALITY OF LIFE: 

 A PHENOMENOLOGICAL STUDY 
  

By:  Mohsen Naseri Rad 
 

Abstract 
�Main aim of this research is to understand and describe social quality of 

life of the veterans exposed to chemical weapons as vulnerable group of the 

society.  

The approach of this study is descriptive phenomenology and the study 

population includes all veterans exposed to chemical weapons in Tehran. 

The sampling method is purposive sampling. Nine In-depth-Interviews were 

conducted and the qualitative data were analyzed using Colaizzi proposed 

method.  

The finding showed that some of the problems in relationships between 

individuals, lack of understanding among some people of special conditions 

of veterans exposed to chemical weapons, conflict between medical team 

and veterans exposed to chemical weapons, social exclusion, lack of social 

participations, problem related to employment, education and marriage, all 

threaten their social health and decrease the quality of their life.  

Results of this study have clearly showed that there is still shadow of war 

above life of veterans exposed to chemical weapons. War has had undesired 

and devastating effects on people's health and welfare. As social 

intervention, it is possible to focus on intervention of clinical sociologist as 

advisors of the veterans exposed to chemical weapons and their families, as 

someone who develop plan of treatment and also those who are responsible 

to teach in hospital.  

 

Keywords: 
Veterans exposed to chemical weapons, clinical sociology, intervention, 

quality of life, descriptive phenomenology.  
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