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مطالعه ي تطبيقى گذار سنى كشورهاى منتخب 
مسلمان با تاكيد بر ايران: الگوها،
روندها و چالش ها
فصلنامه جمعيت. بهار٩١

دكتر محمد جواد محمودى 
• دكتراى اقتصاد و رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه
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• دكتراي جمعيت شناسى و عضو هيات علمى مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه

   
ميثم پروان

• دانشجوى كارشناسى ارشد جمعيت شناسى دانشگاه آزاد واحد تهران مركزى 



چكيده 
براساس برآوردهاى انجام شده بيش از 1/5 ميليارد مسلمان در سراسر جهان زندگى مى كنند. از اين تعداد 45 
درصد در شش كشور بزرگ مسلمان: اندونزى، پاكستان، بنگالدش، ايران، تركيه و مصر ساكن هستند. تاكنون 
ــطح توسعه، مناطق جغرافيايى و... بعنوان مبنائى براى تحليل تحوالت جمعيتى مورد توجه  معيارهايى چون س
ــنى كمتر مورد توجه قرار گرفته است.  ــاختار س بوده اند. اما مذهب بعنوان يك عامل زمينه اى و تعيين كننده س
ــاً مبتنى بر الگوى جوامع مسيحى غربى است.امروزه  ــت، اساس روايتى كه از گذار جمعيتى و ابعاد آن مطرح اس
بسيارى از صاحبنظران توسعه معتقدند كه الگوهاى تحليل خطى توسعه از كارايى چندانى برخوردار نيستند. لذا 
بايد به اشتراكات و افتراقات اجتماعى، فرهنگى و مذهبى جوامع بيشتر توجه نمود.در اين مقاله با اين رويكرد و اين 
پيش فرض كه كشورهاى مسلمان، الگوى خاصى از گذار جمعيتى را تجربه خواهند كرد، به يكى از ابعاد اساسى 
گذار جمعيتى يعنى گذار سنى در كشورهاى بزرگ مسلمان پرداخته مى شود. سعى بر اين است كه روندها، الگوها 
و فصل اشتراكات شش كشور بزرگ مسلمان از نظر الگوهاى بارورى، مرگ و مير و بويژه ساختار سنى و همچنين 
سرعت تحوالت بارورى و تحوالت سنى مورد توجه قرار  گيرد، و در نهايت به اين سوال اساسى پاسخ داده مى شود 

كه الگوى گذار سنى ايران با اين كشورها چه تفاوت و تشابهاتى دارد.

كليد واژگان: گذار سنى، تحوالت جمعيتى، كشورهاى منتخب مسلمان، گذار جمعيتى
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• مقدمه
همه مللى كه از يك نظام اقتصادى سنتى مبتنى بر كشاورزى به سوى نظامى مبتنى بر صنعت و شهرنشينى 
ــرايى، 1376، 53 ).  ــگرفى را در وضعيت دموگرافيك خود نيز تجربه كرده اند (س رفته اند، همزمان تغييرات ش
ــان با استفاده از  ــنتى و فالحتى به جامعه صنعتى مدرن را جمعيت شناس وضعيت دموگرافيك گذار از جامعه س
نظريه گذار جمعيتى توضيح مى دهند( سرايى، 1376: 52). از نيمه دوم قرن بيستم به اين سو گذار جمعيتى 
ــعه يافته، بحث هاى فراوان وگوناگونى را دامن زده است. تا اواخر دهه 1970  ــعه و توس همه جوامع درحال توس
مركز توجهات بيشتر بحث ها، برداشت هاى كالسيك از نظريه گذار جمعيتى بود، و تصور عمومى بر اين بود كه 
پس از عبور از دوران گذار جمعيتى، بارورى و مرگ ومير در سطح پائينى متعادل مى شود، و در نهايت جمعيت به 
سوى ايستايى ميل مى كند، يعنى حجم جمعيت و تركيب سنى جمعيت هم ايستا مى شوند ( سرايى، 1389). 
اما تجربه جمعيتى كشورهاى صنعتى پيشرفته در سه دهه گذشته نشان مى دهد كه پس از پايان دوران گذار اول 
جمعيتى نه تنها تعادل پايدارى در زمينه ميزان هاى بارورى و مرگ و مير صورت نمى گيرد، بلكه بارورى زير سطح 
جانشينى و سالمندى جمعيت، جوامع را در معرض چالشهاى نوظهورى قرار مى دهد (محمودى و مشفق، 1388 
: 68؛ مشفق و ميرزايى،1389). امروزه گذار جمعيتى يكى از ويژگى هاى تمام كشورهاست، اما هر كدام از كشورها 
در مرحله متفاوتى از گذار جمعيتى قرار دارند. زيرا هر كشورى در موقعيت متفاوتى از عوامل و شرايطى قرار دارد 
كه بر روى گذار جمعيتى آن تأثير مى گذارد و الگوهاى متفاوتى از آن را به بار مى آورند، كه از اين عوامل مى توان 
به سطح توسعه، جغرافيا، قوميت و مذهب اشاره كرد. با توجه به برخى تحقيقات صورت گرفته مى توان مذهب 
را به عنوان يك متغير مؤثر بر بارورى و به تبع آن مؤثر بر گذار جمعيتى در نظر گرفت.در ادامه به مقايسه گذار 
جمعيتى و شاخص هاى بارورى (CBR، CDR و TFR) در بين چند كشور مسلمان و غير مسلمان پرداخته ايم، 
ــده سايت سازمان ملل در سال 2010 استفاده شده است. براى نمونه در ضمن مقايسه  كه از آمارهاى برآورد ش
گذار جمعيتى (شاخص هاى CBR و CDR) بين دو كشور اندونزى با 88 درصد مسلمان و فيليپين با 10 درصد 
ــده اند)، اين نتيجه حاصل شد كه كشور اندونزى رشد  ــلمان (هر دو كشور از منطقه شرقى آسيا انتخاب ش مس
طبيعى صفر را در حدود 40 سال زودتر از فيليپين تجربه خواهد كرد. همچنين درمقايسه شاخص بارورى كل در 
بين سه گروه از كشورها با داشتن درصد هاى مختلفى از جمعيت مسلمان (كشورها دو به دو همسايه مى باشند) 

در دوره زمانى 2005 تا 2010 نتايج زيرحاصل شد: 

جدول 1. مقايسه ميزان بارورى كل در كشورهاى منتخب در سال 2010

درصد مسلمان ميزان بارورى كل نام كشور
3/65 97 پاكستان
2/73 13 هند
2/15 99 تركيه
1/46 2 يونان
2/19 88 اندونزى
3/27 10 فيليپين

بخش جمعيت سازمان ملل 2010



ــلمانان است اما در گروه سوم برعكس اين  ــلمانان باالتر از غيرمس در دو گروه اول و دوم ميزان بارورى كل مس
وضعيت وجود دارد. كه اينگونه تفاوت ها و هماهنگى ها دليلى براى انتخاب كشورهاى مسلمان از سوى پژوهشگران 
ــامل ايران، تركيه، مصر، اندونزى،  ــت. در اين مقاله روند تحوالت ساختار سنى شش كشور مسلمان ش ــده اس ش
ــلمانان جهان در اين كشورها زندگى مى كنند، مورد  ــتان و بنگالدش كه تقريباً 45 درصد از جمعيت مس پاكس

بررسى قرار مى گيرد.

• مبانى مفهومى و نظرى
جمعيت شناسان براى تحليل و تبيين تحوالت جمعيتى جوامع از نظريه گذار جمعيتى استفاده مى كنند. روايت هاى 
كالسيك از نظريه گذار جمعيتى ناظر بر تغيير از حالت تعادل طبيعى به حالت تعادل ارادى جمعيت است (سرايى، 
1376 : 52). در تعادل طبيعى، ميزان هاى بارورى و مرگ و مير در اثر عوامل زمينه اى غير قابل كنترل باال هستند در 
نتيجه رشد جمعيت پايين است. در مسير توسعه و نوسازى ميزان هاى بارورى و مرگ  و  مير و رشد جمعيت به سطح 
حداقل مى رسد، لذا جوامع وارد مرحله تعادل ارادى مى شوند، گذار از تعادل طبيعى به تعادل ارادى كه همراه با رشد 
باالى جمعيتى است بيش از صد سال طول مى كشد (محمودى و مشفق، 1388 : 69). در بازنگرى نظرية گذار، به 

طور كلى، چهار مرحله را از يكديگر تفكيك مى كنند:
مرحله اول: به زمانهاى قبل از دوران جديد برمى گردد و مشخصة آن تعادل ميان ميزان هاى مواليد و مرگ و 
مير است. اين وضعيت مشخصة تمام جمعيت هاى انسانى تا اواخر قرن هيجده يعنى زمانى است كه در كشورهاى 
ــر هر دو باال و بين 30 تا 50  ــى تعادل به هم خورد. در اين مرحله ميزان هاى مواليد و مرگ و مي ــرفتة غرب پيش
درهزار در نوسان بوده اند. در نتيجه رشد جمعيت بسيار كند بوده است. در اين مرحله به داليلى چون فقدان دانش 

پيشگيرى و در مان بيمارى ها و كمبود مواد غذايى، ميزان هاى مرگ و مير بسيار باال بوده است.
ــطح بارورى شمار جمعيت افزايش  ــبى س مرحلة دوم: در اين مرحله به خاطر كاهش مرگ و مير و ثبات نس
يافت. كاهش مرگ و مير در اصل تحت تأثير دو عامل بهبود درعرضة مواد غذايى تحت تأثير تحوالت كشاورزى 
در قرن هيجده و بهبود چشمگير در بهداشت عمومى بوده است. در نتيجه كاهش سطح مرگ و مير و شكاف بين 

ميزان هاى مواليد و مرگ و مير، رشد جمعيت شتاب گرفت.
مرحلة سوم: در اين مرحله به خاطر كاهش بيشتر در ميزان مواليد رشد جمعيت به سوى نوعى ثبات جمعيتى 
ميل مى كند. كاهش ميزان مواليد در كشورهاى توسعه يافته از اواخر قرن هيجده ميالدى در اروپاى شمالى شروع 
شد. كاهش بارورى تحت تأثير عواملى چون استمرار كاهش مرگ و مير كودكان و تغيير در كاهش نفوذ نيروهاى 
ــنتى در نتيجة شهرنشينى فزاينده، باسوادى و اشتغال فزايندة زنان و بهبود تكنولوژى جلوگيرى از حاملگى،  س

صورت گرفت.
مرحلة چهارم: مشخصه اين مرحله ثبات است. ساخت سنى جمعيت سالخورده شده، در مواردى ميزان هاى 

بارورى به زير سطح جايگزينى رسيده و نرخ رشد جمعيت به سرعت كاهش مى يابد(حسينى،1383، 190).
ــناختى در بعضى از كشورها و مناطق دنيا با مدل فوق مطابقت نمى كند، در طول  از آنجا كه گذار جمعيت ش
دهه هاى اخير عده اى بر آن شده اند تا به بازنگرى در نظرية گذار بپردازند. كه از اين بين مى توان به مطالعات در 
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حوزه مذهب اشاره كرد.
طى تحقيقى كه ليسا جوردن1 در سال 2006 تحت عنوان « مذهب و بارورى در اياالت متحده « انجام داده 
ــطوح مختلف ميزان هاى بارورى رابطه معنى دار و مهمى وجود  ــت يافت كه بين مذهب و س به اين نتيجه دس
دارد حتى اگر متغيرهاى مداخله گر را كنترل كنيم(به نقل از پروان، 1391). در تحقيقى هم كه نوبخت در سال 
1385 تحت عنوان « مذهب و بارورى (مقايسه رفتار بارورى اهل سنت و شيعه) « انجام داد به اين نتيجه رسيد 
كه مذهب بر بارورى تاثير معنادارى دارد و با كنترل كردن متغيرهاى اجتماعى و اقتصادى و جمعيتى اين رابطه 
ــود. در اين پژوهش تفاوت بارورى دو گروه مذهبى بر  معنادار خواهد ماند گرچه رابطة دو متغيرضعيف تر مى ش
اساس بخش دوم فرضيه گروه اقليت تبيين شد كه تفاوت بارورى دو گروه بعد از كنترل تمامى عوامل باقى ماند 
و اين بدين دليل است كه در جامعه مورد بررسى همانندى اقتصادى و اجتماعى قبل از فرهنگ پذيرى حادث 
مى شود(همان). مرگان2 و همكاران در سال 2002 تحقيقى تحت عنوان تفاوت بارورى و استقالل زنان مسلمان 
و غير مسلمان در بين چهار كشور آسيايى(هند، مالزى، تايلند و فيليپين) انجام دادند، به اين نتايج رسيدند كه 
زنان مسلمان(در مقايسه با زنان غير مسلمان) معموالً بچه بيشترى دارند، ميل بيشترى به بچه بيشتر دارند و در 
زمانى كه ميل به بچه بيشتر ندارند، تمايل كمترى به استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى دارند. و همچنين 
نشانه هايى از ارتباط بين مذهب يا قوميت و استقالل زنان پيدا كردند(همان). ميشرا3 در سال 2004 تحقيقى با 
عنوان تفاوت هاى بارورى و تنظيم خانواده مسلمانان و غير مسلمانان در هند به انجام رساند و به اين نتايج دست 
يافت كه عوامل اقتصادى و اجتماعى نمى توانند كمترين استفاده از تنظيم خانواده و باالترين سطح بارورى در بين 
مسلمانان را توضيح دهند به اين دليل كه هنديان در استفاده از برنامه هاى تنظيم خانواده بيش از حد به عقيم 
سازى اعتماد دارند كه مسلمانان ترجيح مى دهند از روشهاى موقتى استفاده كنند و ديگر اينكه در هند برنامه هاى 
تنظيم خانواده بيشتر از طريق بخش عمومى مورد تبليغ قرار مى گيرند كه منافع جمعى در آن ها دخيل است، 
در صورتى كه مسلمانان جامعه اى گروه هاى درونگرا هستند. به اين صورت اين يافته ها پيشنهاد مى كنند كه در 
دسترس قرار دادن روشهاى موقتى و به ويژه در حيطه منافع شخصى ممكن است استفاده از وسايل جلوگيرى از 

بارورى را در بين مسلمانان افزايش دهد كه به تبع آن بارورى در بين آنها كاهش يابد(همان). 

• روش تحقيق
ــي از برآوردهاي اخير(2010) بخش  روش تحقيق در اين مقاله تحليل ثانويه بوده، يعنى داده هاي اين بررس

جمعّيت سازمان ملل مّتحد اقتباس شده است.

* يافته ها
جدول شماره 2 ويژگى هاى عمده كشورهاى بزرگ مسلمان را نشان مى دهد، همچنان كه مالحظه مى شود 
بيش از 45 درصد از جمعيت مسلمانان جهان در اين شش كشور بزرگ اسالمى زندگى مى كنند. ارقام مندرج در 
1.Lisa Jordan
2.S.Philip Morgan, ed
3.Vinod Mishra



جدول نشان مى دهند كه كشور اندونزى با داشتن 209124367 نفر مسلمان، نزديك به 13 درصد از كل جمعيت 
مسلمانان جهان را دارا مى باشد و نسبت به ساير كشورها بيشترين تعداد مسلمان را در خود گنجانده است. كشور 
تركيه با حدود 4/6 درصد از جمعيت مسلمان جهان كمترين تعداد جمعيت مسلمان را در بين كشورهاى مورد 
مطالعه دارد. ايران با داشتن نمره شاخص 0/707 در بين اين كشورها باالترين نمره شاخص توسعه انسانى و كشور 

بنگالدش با داشتن نمره شاخص 0/5داراى كمترين نمره شاخص توسعه انسانى مى  باشد.

جدول شماره(3)، روند تغييرات بارورى، مرگ و مير و ميانه سنى بين كشورهاى منتخب مسلمان 2050-1950را 
نشان مى دهد. همه كشورهاى مسلمان در دهه 1950 داراى يك رژيم بارورى طبيعى(42 تا 51 در هزار) بودند، اما 

با گذشت يك دوره 100 ساله به يك رژيم زاد و ولد كنترل شده و پايين(بين 8 تا 13 در هزار) مى رسند.
 از نظر سطح مرگ و مير نيز شاهد تغيير از يك رژيم مرگ و مير باال و طبيعى به مرگ و مير كنترل شده در 
دهه 2000 و روند افزايشى نرخ مرگ و مير به دليل اثرات ساختار سنى شاهد هستيم. همچنين ميانه سنى نشان 
دهنده تغيير ساختار سنى كشورهاى مسلمان از يك ساختار سنى كامًال جوان(حول و حوش 20 سال) به يك 

ساختار سنى نسبتاً سالخورده است.
ــرعت گذار جمعيتى در ايران بسيار باالست. به طورى كه در سال افق پيش  ــود س همچنان كه مالحظه ميش
بينى(2050 ) كشور ايران در بين كشورهاى مورد بررسى داراى كمترين ميزان بارورى، بيشترين ميزان مرگ و 
مير و همچنين بيشترين ميانه سنى خواهد بود. اين در حالى است كه كشور پاكستان نسبت به ساير كشورهاى 
مورد بررسى داراى كمترين سرعت گذار جمعيتى است و ديرتر از ساير كشورها مراحل گذار جمعيتى را تجربه 

خواهد نمود. 
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جدول 2. ويژگى هاى عمده كشورهاى مسلمان

شاخص توسعه 
انسانى سال 2011

نسبت از كل
مسلمانان جهان درصد مسلمان تعداد 

مسلمانان
جمعيت

نام كشور
رشد ساالنه تعداد

0/707 4/67 99 75721140 1/254 76486000 ايران
0/699 4/60 99/8 74574820 1/776 74724269 تركيه
0/644 4/77 94 77338500 0/977 82275000 مصر

0/617 12/91 88 209124367 1/038 237641326 اندونزى
0/504 10/78 97 174556350 1/769 179955000 پاكستان
0/5 7/82 89 126663910 1/136 142319000 بنگالدش

45/55 737979087 793400595 كل

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011
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بطور كلى سه الگو را در زمينه گذار جمعيتى در كشورهاى مهم مسلمان مى توان تشخيص داد: 
ــد  ــاره كرد، رش الف) الگوى اول؛ پيشـگامان1 گذار جمعيتى: در اين زمينه مى توان به ايران و تركيه اش
صفر(نقطه تالقى ميزان مواليد با ميزان مرگ و مير) در بين كشورهاى اين گروه زودتر از گروه هاى ديگر اتفاق 
ــل از دهه 2050)، و اين در حالى اتفاق مى افتد كه ميزان هاى بارورى و مرگ و مير در اين گروه در  ــى افتد(قب م
مقايسه با گروه هاى ديگر در آغاز دوره(1950) باالتر است. اين روند نشان دهنده اين است كه گذار جمعيتى در 
اين گروه سريعتر اتفاق خواهد افتاد يا به عبارتى ديگر شكاف بين كاهش رژيم زاد و ولد و مرگ و مير كمتر است. 

نمودار 1. الگوهاى گذار جمعيتى در كشورهاى بزرگ مسلمان از سال 1950 تا 2100

1.Forerunners

جدول 3. روند تغييرات ميزان هاى خام مواليد و مرگ و مير(در هزار) و ميانه سنى در كشورهاى بزرگ مسلمان(1950-2050)
ميانه سنى ميزان مرگ و مير خام ميزان مواليد خام  نام

2050كشور 2000 1950 2050 2000 1950 2050 2000 1950
47/2 20/8 22 12 5 29 8 18 51 ايران
42/3 24/5 19/7 11 6 19 10 20 48 تركيه
36/9 21/4 20/4 8 6 22 12 25 48 مصر

41/6 24/4 0/20 11 7 25 11 21 43 اندونزى
34/7 19 19/8 9 8 24 13 29 42 پاكستان
41/3 20/8 19/3 10 7 21 10 25 48 بنگالدش

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011

الگوى اول: پيشگامان گذار جمعيتى

الگوى دوم: ميانه روهاالى گذار جمعيتى



ب) الگوى دوم؛ ميانه روهاى1 گذار جمعيتى: اين دسته از كشورها با كمى تأخير نسبت به كشورهاى دسته 
اول، گذار جمعيتى را تجربه مى كنند، مصر و اندونزى در اين گروه قرار مى گيرند. اين دو كشور رشد صفر را در 
دهه 2060 تجربه خواهند كرد، نرخ رشد طبيعى در بين اين كشورها در آغاز دوره مورد بررسى به علت اختالف 
كم بين ميزان هاى بارورى و مرگ و مير كمتر از گروه هاى ديگر بوده است. كه اين وضعيت بيانگر اين است كه 
ــد منفى و سالخورده شدن جمعيت نسبت به گروه هاى ديگر وضعيت متفاوتى را  ــرعت رش در آينده از لحاظ س

تجربه خواهند كرد.
ج) الگوى سـوم؛ متأخرين2 گذار جمعيتى: در اين كشورها كاهش بارورى نسبت به گروه هاى ديگر بسيار 
ــده در حاليكه در گروه هاى ديگر قبل  ــت به عبارتى در دهه هاى 1960 تا 1980 آغاز ش ديرتر اتفاق افتاده اس
ــروع شده(راهر3، 2004، 25-26). همچنين رشد صفر در بين اين كشورها بعد از سال 2060 اتفاق  از 1950 ش
خواهد افتاد. سرعت گذار بسيار پائين است، پاكستان و بنگالدش از جمله اين كشورها مى باشند. مالحظه مى شود 

بين 20 تا 30 سال شروع گذار جمعيتى در اين كشورها فاصله زمانى دارد.
اگر به ستون شاخص توسعه انسانى در جدول شماره(1) مراجعه شود مشخص مى-شود كه اين الگوها تحت 
تأثير شاخص توسعه انسانى بوده است، يعنى كشورهاى پيشتاز در زمينه گذار جمعيتى، كشورهايى هستند كه 
ــت. مثًال شاخص توسعه انسانى در ايران و تركيه در سال  ــطح توسعه انسانى در آنها سريعتر افزايش يافته اس س
2011 برابر با 0/70بوده است. اما متوسط شاخص توسعه انسانى در كشورهاى پاكستان و بنگالدش براى همان 

سال برابر با0/50است.
ــورهاى منتخب مسلمان طى دوره  ــه الگوى گذار ميزان بارورى كل در كش در جدول 4 و نمودار 2 به مقايس
ــت. با توجه به ارقام جدول شماره 4 و نمودار شماره(2)، مى توان گفت، ايران  ــده اس 1950 تا 2050 پرداخته ش
ــاير كشورها به رژيم باروري كنترل شده دست يافته است و همچنين رسيدن به بارورى در  ــريعتر از س خيلى س
سطح جايگزيني كه در تجربه ي گذار باروري و استمرار روندهاي نزولي باروري اتفاق مى افتد، در ايران در دوره ي 
ــورهاي تركيه و اندونزى در دوره ي  ــطح از باروري در كش ــت. اما تجربه ي اين س 2000 تا 2005 اتفاق افتاده اس
2010 تا 2015 اتفاق مى افتد. از همه ديرتر كشور پاكستان به اين سطح از بارورى مى رسد كه اين مهم در 2035 

تا 2040 اتفاق خواهد افتاد.
1.Moderates
2.Latecomers
3.David S.Reher
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الگوى سوم: متأخرين گذار جمعيتى
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به اين ترتيب، مي توان كشورهاي ايران، تركيه و اندونزى را به عنوان پيشگامان تجربه ي باروري پايين قلمداد 
نمود. نكته قابل توجه در اينجا اين است كه، كشور ايران بااينكه زودتر از سايرين به بارورى در سطح جايگزينى و 
حتى كمتر از آن مى رسد اما در آغاز دوره با بارورى كل 6/93 باالترين بارورى را دارا مى باشد و همچنين در پايان 
دوره اين شاخص براى ايران 1/61 خواهد بود كه در بين كشورهاى مورد بررسى رتبه پنجم را دارا مى باشد، اين 

نشان از سرعت باالى گذار جمعيتى در ايران نسبت به ديگر كشورهاى مورد بررسى مى باشد. 

جدول 4. مقايسه الگوهاى گذار بارورى كل در كشورهاى منتخب مسلمان طى دوره 1950 تا 2050
ميزان بارورى كل

دوره
بنگالدش پاكستان اندونزى مصر تركيه ايران

6/36 6/60 5/49 6/37 6/30 6/93 1950-1955

6/62 6/60 5/67 6/65 6/15 6/93 1955-1960
6/80 6/60 5/62 6/55 6/05 6/93 1960-1965

6/91 6/60 5/57 6/20 5/70 6/70 1965-1970

6/91 6/60 5/30 5/70 5/30 6/24 1970-1975
6/65 6/60 4/73 5/50 4/72 6/27 1975-1980
5/99 6/44 4/11 5/20 4/15 6/54 1980-1985
5/02 6/30 3/40 4/80 3/28 5/62 1985-1990
4/10 5/67 2/90 3/90 2/90 3/95 1990-1995
3/41 5 2/55 3/50 2/57 2/62 1995-2000
2/87 4 2/38 3/15 2/23 1/96 2000-2005
2/38 3/65 2/19 2/85 2/15 1/77 2005-2010
2/16 3/20 2/06 2/64 2/02 1/59 2010-2015
1/98 2/86 1/94 2/46 1/91 1/45 2015-2020
1/84 2/60 1/85 2/32 1/83 1/37 2020-2025
1/74 2/40 1/79 2/20 1/76 1/34 2025-2030
1/66 2/23 1/74 2/10 1/71 1/38 2030-2035
1/61 2/10 1/72 2/01 1/69 1/46 2035-2040
1/58 1/99 1/71 1/94 1/68 1/54 2040-2045
1/58 1/90 1/71 1/88 1/69 1/61 2045-2050

*محاسبات نگارندگان با استفاده از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011



نمودار 2. مقايسه الگوهاى گذار بارورى كل در كشورهاى منتخب مسلمان طى دوره 1950 تا 2050

 جدول(5) درصد جمعيت بر حسب گروه هاى سنى بزرگ و نسبت وابستگى از سال 1950 تا 2050 نشان 
مى دهد كه نسبت وابستگى در بين همه كشورها در دوره زمانى 1975 نسبت به ساير ادوار بيشتر است، كه اين 
افزايش مى تواند به دليل اين باشد كه در اين دوره همه كشورهاى مورد بررسى داراى بيشترين درصد جمعيت 
0-14 ساله (بيشتر از 40 درصد) بوده اند. روند نزولى نسبت وابستگى بعد از دوره 1975 تا دوره 2050 نه كاهش 
ندارد بلكه با افزايش چشمگيرى مواجه خواهد شد كه اين وضعيت ناشى از درصد زياد جمعيت 0-14 ساله در 
ــتان است كه وضعيتى متفاوت تر از ديگر  ــور پاكس ــد. اما در اين بين فقط كش دوره هاى 1975 تا 2000 مى باش
كشورهاى مورد مطالعه تجربه مى كند، كه اين وضعيت به دليل اين است كه اين كشور نسبت به سايرين ديرتر 

گذار بارورى را شروع مى كند. 
در اين جدول همچنين مشخص شد كه درصد جمعيت 65 ساله و بيشتر در هر شش كشور مورد بررسى از 
دهه 1975 روندى افزايشى به خود گرفته و تا پايان دوره ادامه خواهد داشت، اما اين روند تا دهه 2025 به كندى 
ــك بمب عمل خواهد كرد و جمعيت اين گروه را  ــال 2025 اين روند به مانند ي ــورت مى گيرد، ولى بعد از س ص
افزايش خواهد داد، كه باز هم ايران همانند ديگر مشخصه ها نسبت به ديگر كشورها وضعيتى به مراتب متفاوت ترى 
ــورها در فاصله دهه 2025 تا 2050 اين رقم تقريباً دو برابر  را تجربه خواهد نمود به صورتى كه براى ديگر كش
خواهد شد اما براى ايران نزديك به سه برابر افزايش خواهد داشت يعنى از 9/45 درصد در سال 2025 به 26/78 

درصد در سال 2050 خواهد رسيد. 
ــديد مواليد در  دليل واضح اين مهم چيزى به غير از مواليد باالى ايران در دهه 1980 و همچنين تحديد ش

دهه هاى بعد از 1980 نمى-تواند باشد كه اين امر را به خوبى مى توان در نمودار شماره(1) مشاهده كرد.
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ــلمان از سال1950 تا2050 به اين صورت بود: شاخص  ــى شاخص هاى سالمندى1 براى كشورهاى مس  بررس
سالمندى (نسبت جمعيت 65 ساله به باال بر جمعيت 14-0 ساله ضربدر 100)، اين شاخص در سال 2010 در 
ــاير كشورهاى مورد مطالعه، بيشتر بوده و در كشور پاكستان كمترين ميزان  ــبت به س ايران با ميزان 27/11 نس
ــت كه در دهه 2050 نيز به همين  ــال آينده نيز حاكى از اين اس ــت. برآوردها براى 40 س يعنى 13/84 بوده اس

صورت خواهد بود. 
شاخص حمايت بالقوه2 نشان دهنده ي رابطه ي بين شمار جمعّيت واقع در سّن كار و فّعاليت (64-15 ساله) و 
1.Aging Index
2.Potential Support Ratio

جدول 5. درصد جمعيت بر حسب گروههاى سنى بزرگ و نسبت وابستگى از سال 1950 تا 2050
2050 2025 2000 1975 1950 گروه هاى سنى  نام كشور
13/2 18/5 34/81 43/29 35/66 0-14

ايران
60/02 72/05 60/25 53/47 59/15 15-64

26/78 9/45 4/94 3/23 5/19 +65

66/61 38/79 65/98 87/01 69/05 نسبت وابستگى

19/19 26/48 35/87 42/77 39/34 0-14

مصر
64/24 64/86 59/27 53/85 57/65 15-64

16/57 8/66 4/86 3/38 3/01 +65

55/66 54/19 68/71 85/72 73/46 نسبت وابستگى

15/32 23/23 37/09 45/81 41/24 0-14

بنگالدش
66/32 69/92 58/36 50/72 54/84 15-64

18/36 6/86 4/55 3/48 3/91 +65

50/79 43/03 71/36 97/17 82/34 نسبت وابستگى

20/3 29/35 41/15 43/23 40/33 0-14

پاكستان
67/78 64/62 54/41 53/05 54/09 15-64

11/92 6/03 4/44 3/72 5/58 +65

47/53 54/76 83/78 88/5 84/88 نسبت وابستگى

15/8 21/38 3/57 42/53 39/17 0-14

اندونزى
61/46 68/83 64/31 54/04 56/87 15-64

22/74 7/79 5/12 3/43 3/96 +65

62/71 45/3 55/5 85/06 75/84 نسبت وابستگى

15/4 20/9 30/59 41/37 39/44 0-14

تركيه
61/68 68/43 63/83 54/52 57/57 15-64

22/92 10/67 5/58 4/12 2/99 +65

62/14 46/15 56/68 83/43 73/7 نسبت وابستگى

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011(اعداد وارد شده به صورت درصد مى باشند)



شمار افراد سالخورده (65 ساله و باالتر) است. برآوردها نشان مي دهد كه اين شاخص از 1950 تا 2050 (جدول 
شماره 6) سير نزولى دارد، اما اين در حالى است كه اين روند نزولى از 2025 تا 2050 با سرعت بيشترى ادامه 

مى يابد كه اين مى تواند ناشى از بارورى هاى باال در اوايل دوره مورد بررسى باشد(مشفق و حق شناس، 1388).
نسبت حمايت بزرگساالن1 (نسبت جمعيت 85 ساله و بيشتر به جمعيت 64-50 ساله)، براى ايران، تركيه و 
مصر در طى دوره مورد بررسى روند افزايشى داشته است، اما در كشورهاى اندونزى و بنگالدش اين روند در طى 
ــته حفظ كند و نوسان داشته است. و در كشور پاكستان حالت كاهشى  ــى خود را نتوانس كل دوره حالت افزايش
داشته است. با اينكه اين كشور حالت كاهشى را تجربه خواهد كرد اما بازهم اين شاخص در پاكستان نسبت به 
ــورها در پايان دوره باالتر خواهد بود. زيرا كشور پاكستان كاهش بارورى را نسبت به كشورهاى ديگر  ــاير كش س

ديرتر شروع كرده است. 
شاخص نسبت وابستگي سالمندان2 (نسبت جمعيت 65 ساله و بيشتر به جمعيت 64-15 ساله)، در بين هر 
شش كشور روند افزايشى خواهد داشت. با اين تفاوت كه در ايران بيشترين سرعت را خواهد داشت كه در پايان 
ــماره 5  ــد.( مهريار و كاظمى پور؛ 1387)به طور كلى از جدول ش ــاخص براى ايران به 0/45 مى رس دوره اين ش
مى توان نتيجه گرفت كه روند تغييرات ساختار سنى و سرعت سالمندى در ايران نسبت به ساير كشورهاى مورد 
مطالعه باالتر خواهد بود، و همچنين مشخص شد كه اين سرعت براى كشورهايى كه داراى شاخص توسعه انسانى 

پايين ترى هستند كندتر خواهد بود و برعكس. 

1.Parental Support Ratio
2.Old Age Dependency Ratio
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جدول 6. محاسبه شاخص هاى سالمندى براى كشورهاى مورد بررسى از سال 1950 تا 2050

2050 2025 2010 2000 1975 1950 شاخص  نام كشور
202/98 51/11 27/11 14/19 7/46 14/54 شاخص سالمندى

ايران
2/24 7/62 11/55 12/2 16/55 11/41 نسبت حمايت بالقوه

0/08 0/04 0/04 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/45 0/13 0/09 0/08 0/06 0/09 نسبت وابستگى سالمندان

86/34 32/7 18/12 13/54 7/91 7/65 شاخص سالمندى

مصر
3/88 7/49 11/10 12/2 15/92 19/16 نسبت حمايت بالقوه

0/06 0/03 0/02 0/01 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/26 0/13 0/09 0/08 0/06 0/05 نسبت وابستگى سالمندان

119/81 29/52 16/85 12/27 7/59 9/48 شاخص سالمندى

بنگالدش
3/61 10/2 12/16 12/82 14/59 14/02 نسبت حمايت بالقوه

0/05 0/2 0/03 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/28 0/1 0/08 0/08 0/07 0/07 نسبت وابستگى سالمندان

58/73 20/56 13/84 10/79 8/6 13/83 شاخص سالمندى

پاكستان
5/69 10/71 12/32 12/26 14/26 9/7 نسبت حمايت بالقوه

0/03 0/02 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/18 0/09 0/08 0/08 0/07 0/1 نسبت وابستگى سالمندان
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• بحث و نتيجه گيري

در اين مقاله تالش شده است تا سطوح و روندهاي گذار جمعيتى در كشورهاي منتخب بزرگ مسلمان طى 
ــى طى يك قرن مورد تحليل و ارزيابى قرار گيرد. همچنان كه مالحظه نموديم زمان  ــا 2050 يعن دوره 1950 ت
آغاز، سرعت و الگوهاى گذار در اين شش كشور مسلمان تفاوت هاى معنادارى را دارد و اين تفاوت ها با زمينه هاى 
اقتصادى اجتماعى و نيز الگوى توسعه انسانى در اين كشورها رابطه معنادارى دارد. همه كشورها تا دهه 1950 
در وضعّيت باروري قبل از گذار بوده اند. با اين وجود، طبق الگوبندى گذار باروري در كشورهاي مورد بررسي ايران 
و تركيه پيشگامان ورود به دوره ي گذار در سال هاي پايانى دهه ي 1950 بوده اند. پس از اين دو كشور اندونزى و 
مصر با تأخير زمانى 10 ساله وارد دوره ي گذار جمعيتى شده اند و متأخرين اين الگو بندى، كشورهاى بنگالدش و 
پاكستان مى باشند كه بترتيب در دهه 1970 و 1980 تجربه گذار را شروع مى كنند.  بر اساس نتايج به دست آمده، 
ــعه ي انساني صورت گرفته است.  ــي در سطوح متفاوتي از توس ــورهاي موردبررس تجربه ي گذار باروري در كش
بنابراين، مي توان گفت هيچ آستانه ي مشّخصي از توسعه براي آغاز گذار باروري در كشورهاي مورد بررسي وجود 
ندارد. يافته هاي اين بررسي هم چنين حاكي از آن است كه استمرار روندهاي نزولي باروري از سال هاي پايانى دهه 
2030(جايى كه همه كشورهاى مورد بررسى بارورى در سطح جانشينى و يا كمتر از آن را تجربه خواهند كرد) 
به هم گرايي كامل كشورها در سطوح و روندهاي باروري منجر خواهد شد. كشورهايى كه داراى سطح باالترى از 
شاخص توسعه انسانى نسبت به ديگر كشورهاى مورد مطالعه هستند گذار جمعيتى را سريعتر از ديگر كشورها 
شروع كرده اند. و همچنين باروري پايين و استمرار آن ويژگي مسلّط كشورهاي موردبررسي در طول چند دهه 
آينده خواهد بود. سالخوردگي جمعّيت، تغيير ساختار سّني جمعّيت و افزايش بار وابستگى از پيامدهاي گريزناپذير 
اين پديده خواهد بود. همچنين يافته ها حكايت از اين دارند كه سرعت تغييرات ساختار سنى در ايران سريعتر و 
سالمندترين كشور در پايان دوره مورد بررسى(2050)، در بين كشورهاى مورد مطالعه ايران خواهد بود، همچنين 
ايران داراى باالترين ميزان شاخص توسعه انسانى نيز هست و در مقابل كشور پاكستان با داشتن كمترين ميزان 

شاخص توسعه انسانى جمعيت جوانترى نسبت به سايرين خواهد داشت.

جدول 6. محاسبه شاخص هاى سالمندى براى كشورهاى مورد بررسى از سال 1950 تا 2050

2050 2025 2010 2000 1975 1950 شاخص  نام كشور
143/95 45/8 23/18 16/75 8/07 10/11 شاخص سالمندى

اندونزى
2/7 7/03 10/75 12/56 15/75 14/36 نسبت حمايت بالقوه

0/1 0/03 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/37 0/14 0/09 0/08 0/06 0/07 نسبت وابستگى سالمندان

148/83 51/05 25/82 18/24 2/95 7/57 شاخص سالمندى

تركيه
2/69 6/41 9/94 11/43 13/24 19/27 نسبت حمايت بالقوه

0/09 0/03 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/37 0/16 0/10 0/09 0/08 0/05 نسبت وابستگى سالمندان

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011
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برآورد مقايسه ى مهاجران وارد شده به شهر تهران با 
مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان   
 تهران بر حسب ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى، 
طى دهه ى 1375-85
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برآورد مقايسه ى مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى، طى دهه ى 1375-85

چكيده
در اين مقاله با بكارگيرى داده هاى دو درصد سرشمارى عمومى نفوس و مسكن استان تهران، در سال 1385، 
مهاجران وارد شده به شهر تهران از نظر ويژگى هاى جمعيتى (مانند سن، جنس، وضع تأهل)، اجتماعى (مانند 
وضع سواد، سطح تحصيالت) و اقتصادى (مانند وضع فعاليت، وضع شغلى، رده ى شغلى) با مهاجران وارد شده به 
ساير مناطق ديگر استان تهران مقايسه شده اند. نتايج نشان داد كه در ويژگى هاى ياد شده، تفاوت قابل توجهى 
بين اين دو گروه از مهاجران وجود دارد. اين تفاوت ها بر اساس نظريه ى گزينشى بودن مهاجرت قابل تبيين است. 
ــكل است؛ بدين معنا كه افراد با تحصيالت  ــاس اين نظريه انتخاب مهاجرت در ميان مردم به صورت U ش بر اس
و تخصص بسيار پايين يا بسيار باال بيشتر از افراد با تحصيالت و تخصص متوسط، مهاجرت مى كنند، اما افراد با 
تحصيالت و تخصص بسيار باال بيشتر به شهر هاى بزرگ و مناطق توسعه يافته تر و افراد با تحصيالت و تخصص 

بسيار پايين بيشتر به شهر هاى كوچك تر و مناطق كمتر توسعه يافته مهاجرت مى كنند. 

واژگان كليدى: مهاجرت، مهاجران وارد شده، توسعه يافته تر، وضع شغلى
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برآورد مقايسه ى مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى، طى دهه ى 1375-85

 • مقدمه و طرح موضوع
ــكال مختلف، با شدت و ضعف هاى متفاوت  ــت كه در اش مهاجرت يك پديده ى عمومى در جهان معاصر اس
ــورهاى مختلف جهان به وقوع مى پيوندد. جريانات مهاجرتى بعد از انقالب  و با آثار و پيامدهاى گوناگون در كش
صنعتى بود كه توجه همگان را به خود جلب كرد. اين پديده تا چند دهه ى اخير حداقل از نظر اقتصادى پديده اى 
ــه ى منابع يعنى انتقال نيروى  ــيله اى براى تخصيص بهين ــد؛ چرا كه اقتصاددانان آن را وس مطلوب تلقى مى ش
ــانى از نواحى كم بازده به نواحى داراى بازدهى نسبى بيشتر، مى پنداشتند، ولى امروزه با مشاهده ى نرخهاى  انس
ــطح درآمد بين مناطق مهاجرپذير و  ــاالى مهاجرت و تداوم تفاوت هاى قابل مالحظه در نرخ هاى بيكارى و س ب
ــت و بروز مشكالت اقتصادى و اجتماعى مختلف، مطلوب بودن اين پديده زير سؤال رفته است و به  مهاجرفرس
عنوان يكى از عوامل بحرانهاى اجتماعى تلقى مى شود. «طبق نظريه ى علمى گزينشى بودن مهاجرت، مهاجران 
عموماً به صورت يك گروه تصادفى نيستند. همراه با هرگونه فرصتى كه بوجود مى آيد، بعضى از افراد مهاجرت را 
برمى گزينند و بعضى ماندن را، كه اين امر بر حسب تصادف نيست. معموالً مهاجران ويژگى هايى دارند كه موجب 
مى شود زمينه هاى رفتن يا ماندن را در مقايسه با آنهايى كه مى مانند متفاوت ارزيابى كنند» (او براى 1370: 82). 
بنابراين در تحليل پديده ى مهاجرت و اثرات آن در ساختار اجتماعى و اقتصادى جوامع و به تبع آن مديريت و 
سياست گذارى در اين زمينه، شناخت اين مسئله كه مهاجران چه كسانى هستند؟ و از چه ويژ گى هاى جمعيتى، 
ــى چند دهه ى اخير جامعه ى ايران، در اثر  ــد. ط اجتماعى و اقتصادى برخوردارند الزم و ضرورى به نظر مى رس
ــد بى رويه ى جمعيت از يك سو و تحوالت اقتصادى و اجتماعى مختلف از سوى ديگر، دستخوش تغييراتى  رش
ــده و اين تغييرات منجر به شدت يافتن مهاجرت هاى داخلى شده است. حجم اين مهاجرت ها در استان هاى  ش
ــاس علل گوناگون از جمله: درجه ى توسعه يافتگى و يا پيشرفت اقتصادى  ــور يكسان نبوده و بر اس مختلف كش
ــى هاى انجام گرفته استانهاى سمنان، تهران، اصفهان، مركزى،  ــت. «بر اساس بررس و اجتماعى آنها متفاوت اس
آذربايجان شرقى، بوشهر، گيالن و يزد در سال 1385 به ترتيب به عنوان استانهاى توسعه يافته تشخيص داده 
ــتان تهران و يزد از باالترين ميزان مهاجر پذيرى برخوردار بوده اند» (عوضعلى پور  ــده اند؛ كه از ميان آنها دو اس ش
ــكن ايران 1385، در طول دوره ى  ــمارى عمومى نفوس و مس و ديگران 1388: 196- 195). طبق نتايج سرش
85- 1375دو ميليون و هشتصد هزار نفر (2/800/000 نفر) به استان تهران وارد و دو ميليون و صد و نود و پنج 
هزار و بيست و چهار نفر (2/195/024 نفر) از آن خارج شده اند و درنتيجه بصورت خالص ششصد و چهار هزار 
ــال گذشته به اين استان مهاجرت كرده اند كه 4/5  ــت نفر (604/978نفر) در طول ده س و نهصد و هفتاد و هش
ــال 1385 مى باشد (زنجانى 1387). بنابراين نرخ خالص مهاجرت براى استان  ــتان در س درصد جمعيت اين اس
تهران در دوره ى 85- 1375ه. ش حدود 4/5 درصد است؛ درحاليكه اين نرخ براى دوره ى 75- 1365 تنها 4/1 
ــتصد و شصت و نه  ــت و نه هزار و هش ــت (در دهه ى 75- 1365 بصورت خالص چهارصد و بيس درصد بوده اس
نفر به استان تهران مهاجرت كرده اند (زنجانى 1382: 9). همانطور كه مالحظه مى گردد بر اساس شاخص «نرخ 
خالص مهاجرت» روند مهاجرپذيرى استان تهران در طى ده سال اخير على رغم اتخاذ سياست هاى دولت مبنى 
بر تمركززدايى از استان تهران و ساير كالنشهر هاى كشور بصورت نسبتاً قابل توجهى تشديد گرديده است و اين 
استان همچنان به عنوان هسته ى عمده  تمركز مهاجران به شمار مى آيد. در اين ميان شهر تهران نيز كه در طول 
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سالهاى 75-1365 بخاطر ايجاد محدوديت هاى سياستى و غير سياستى مختلف، روند مهاجرپذيرى آن محدود 
شده و به مهاجرفرستى تغيير جهت داده بود، تحت تأثير تشديد روند مهاجرپذيرِى استان تهران قرار گرفت و روند 
مهاجرفرستى اين شهر كند شد، بگونه اى كه رشد جمعيت اين شهر كه در طول سالهاى 75- 1345 مداوماً و با 
سرعتى قابل توجه در حال كاهش بود، مجدداً افزايش و از 1/11 درصد در دوره ى 75- 1365 به 1/44 درصد در 
دوره ى 85- 1375 رسيد (خسروشاهى 1387)1. اين امر مى تواند مسائل و مشكالت متعددى را براى اين استان 
از جمله افزايش تراكم جمعيت، ترافيك و... بدنبال داشته باشد. نكته اى كه در اين ميان جلب توجه مى كند آن 
است كه به دليل اتخاذ سياست هاى متنوع دولت مبنى بر تمركز زدايى از كالنشهر هاى كشور از جمله شهر تهران، 
تمام افرادى كه به قصد سكونت در شهر تهران و با هدف استفاده از امكانات آن، در جريان مهاجرت قرار گرفتند 
بعد از برخورد با سد مشكالت در اين شهر، نتوانستند در آن سكنا گزينند و درنتيجه به عنوان سرريز جمعيتى به 
فضاهاى پيرامونى آن هجوم آوردند و عده ى كمترى توانستند در آن ساكن شوند. رشد سرطانى مناطق پيرامونى 
شهر تهران طى دهه ى گذشته تأييد كننده ى اين واقعيت است. اين امر نيز با توجه به پيامد هاى خاصى كه به 
همراه داشته از جمله تخريب اراضى كشاورزى، افزايش آلونك نشينى، افزايش بيكارى، افزايش جرم و جنايت و... 
در مناطق پيرامونى شهر تهران نسبت به شهر تهران، همواره به عنوان يكى از معضالت اساسى اين استان مطرح 
ــده كه موضوع مهاجرت به استان  ــود. مجموعه ى اين عوامل باعث ش بوده كه بايد بصورت جدى به آن توجه ش
تهران و بدنبال آن شناخت ويژگى هاى مهاجراِن وارد شده به شهر تهران در مقايسه با مهاجران وارد شده به ساير 
مناطق ديگر استان تهران، نسبت به ساير استانها از اهميت بيشترى برخوردار باشد. بنابراين مى توان گفت هدفى 
كه در اين مقاله دنبال مى شود عبارت است از: شناخت تفاوت هاى موجود بين مهاجران وارد شده به شهر تهران 
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر مشخصه هاى جمعيتى(مانند سن، جنس، وضع  و مهاجران وارد ش
تأهل)، اجتماعى (مانند وضع سواد، سطح تحصيالت) و اقتصادى (مانند وضع فعاليت، وضع شغلى، رده ى شغلى)

• ادبيات تحقيق 
«بر اساس نظريه ى لى، مهاجرت يك جريان انتخاب كننده است. بدين معنا كه مهاجرين نمونه هاى تصادفى 
از جمعيت مبداء نيستند. دليل اين امر آن است كه افراد مختلف با توجه به ويژگى ها و مشخصات فردى خود به 
گونه هاى متفاوتى به مجموعه عوامل مثبت و منفى مبداء واكنش نشان مى دهند و توانائيهاى متفاوتى نيز براى 
ــان و هماهنگ عمل نمى كنند»  غلبه بر مجموعه موانع بازدارنده دارند، درنتيجه در گزينش امر مهاجرت يكس
(Lee 1966: 56). به بيان ديگر در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود دارد كه حركت و انتخاب مقصد را 
در بين افراد متفاوت مى كند. بيشتر مطالعات نشان داده اند كه مهاجرت بويژه در مورد جوانان افتراق گر مى باشد. 
ــانيكه تحصيالت بهترى داشته، از  ــت. كس همچنين در مورد مردان نيز براى فاصله هاى زياد انتخاب گر بوده اس
طبقات شغلى باالترى بوده و جوانان كاراترى كه مى توانسته اند در مبداء مشاركت بيشترى داشته باشند، آنجا را 
ترك نموده اند (لهسائى زاده 1368: 98). مطابق با نظر هريك، مهاجرينى كه به مسافت هاى طوالنى يا به شهر هاى 
بزرگ مى روند، قبل از مهاجرت، نسبت به مهاجرين ديگر، از تحصيالت بيشترى برخوردارند. به بيان ديگر افراد با 

1. www. Pkhosroshahi. Blogfa/post7-.aspx
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تحصيالت باالتر به شهر هاى بزرگتر مهاجرت مى كنند (فيندلى 1372: 41). فولگر و نام در مطالعات خود به اين 
نتيجه رسيدند كه افراد كم سواد به همان اندازه ى افراد باسواد دست به مهاجرت هايى با فاصله ى كوتاه مى زنند ولى 
افراد باسواد با احتمال بيشترى مهاجرت هايى با فواصل طوالنى مى كنند. بر طبق نظر شوارتز نيز در هر گروه سنى 
خاص عوامل بازدارنده ى مسافت با افزايش تحصيالت كمرنگ تر مى شوند. يك دليل براى اين موضوع آن است 
كه بازار كار افراد تحصيلكرده تر گسترده تر است بعالوه افراد تحصيلكرده از فرصت هاى شغلى بهتر و بيشتر آگاهى 
دارند (به نقل از فرجادى 1382: 89). النگ (1974) در مطالعه ى خود، در ارتباط با تأثير ازدواج بر مهاجرت در 
آمريكا به اين نتيجه مى رسد كه هم در فواصل كوتاه و هم در فواصل بلند، ازدواج ارتباط معنى دارى با مهاجرت 
دارد، ولى بعد از مهاجرت، افراد متأهل كمتر از افراد مجرد جابه جا مى شوند. به بيان ديگر او نتيجه مى گيرد كه 
ازدواج عامل منفى در مقابل مهاجرت در فواصل بلند است ولى باعث مهاجرت در فواصل كوتاه مى شود (به نقل از 
فرجادى 1382: 84). كروماتى و نلسون در بررسى تغييرات الگوى مهاجرت بر اساس سن در آمريكا نشان دادند 
كه مهاجرت يك انتخاب و تصميم گيرى فردى است. بدين معنا كه در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود 
ــتان، نرخ مهاجرت  دارد كه حركت و انتخاب مقصد را در بين افراد متفاوت مى كند. مثًال در طول دوران دبيرس
ــتر  ــرعت باال مى رود. به بيان ديگر در آمريكا، بيش ــيار كاهش مى يابد و در دوره ى پس از آن به س براى افراد بس
ــهر در سنين 20 سالگى افراد اتفاق مى افتد يعنى زمانى كه دبيرستان را تمام كردند.  ــتا به ش مهاجرت ها از روس
آنها همچنين نتيجه گرفتند كه مهاجرت از روستا به شهر در ميان جوانان مجردى كه جوياى كار هستند و نيز 
خواهان موقعيت هاى اجتماعى و محيط هاى فرهنگى خالق هستند، بيشتر از افراِد ديگر اتفاق مى افتد. عالوه بر 
اين، بررسى آنها نشان داد كه وقتى سن افراد باال مى رود و افراد به سنين پيرى و بازنشستگى نزديك مى شوند، 
ميزان مهاجرت  كاهش مى يابد. افراِد در سنين باال مانند جوان ها، تمايلى به مهاجرت ندارند و اگر مهاجرتى هم در 
اين سنين (سالمندى) صورت بگيرد، غالباً مهاجرت به اطراف شهر است. در اطراف شهر، مهاجران سالمند بدنبال 
ــالمندان در اوايل دوران بازنشستگى بسيار زياد است اما به  ــتند. مهاجرت س محيطى آرام و تفريحاتى ارزان هس
محض اينكه سالمندان به خدمات بهداشتى و پزشكى نياز پيدا مى كنند، ميزان مهاجرت به شدت كاهش مى يابد. 

.(18-17 :2009 Cromarti & Nelson)

• روش شناسى
روش ما در اين پژوهش، با توجه به نحوه ى جمع آورى داده ها، روش اسنادى است كه مستلزم مراجعه به اسناد 
و مدارك است. ما در اين تحقيق از تحليل ثانويه ى داده هاى خام دو درصد سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 
استان تهران، 1385 كه توسط مركز آمار ايران گرد آورى شده است، جهت بررسى موضوع مورد مطالعه ى خود 
استفاده نموديم. بنابراين تعاريف ما از مفاهيم همان تعاريف يكار رفته در سرشمارى است كه توسط مركز آمار 

ايران ارائه شده است. 
ــال قبل از سرشمارى به شهر يا آبادى محل سرشمارى وارد شده  ــته از افرادى كه طى 10 س مهاجر: آن دس
و اقامت گزيده اند، به عنوان جمعيت مهاجر محسوب مى شوند (گزارش سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كل 

كشور 1385: 14). 
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ــهر يا آبادى محل  ــمارى، در ش ــال قبل از سرش ــته از افرادى كه حداقل 10 س بومى: در اين تحقيق آن دس
سرشمارى اقامت داشته اند، بومى محسوب شدند. 

• تحليل داده ها
در اين مرحله از تحقيق، ما ابتدا به بررسى جمعيت مهاجر بر اساس سن در استان تهران پرداختيم. اين بررسى 
نشان داد كه اكثر مهاجران در گروه سنى 34-20 ساله قرار دارند. با توجه به نتيجه ى بدست آمده و اين واقعيت 
ــال معموالً به علت پيروى از خانوار صورت مى گيرد و همچنين  ــال و باالى 50 س كه مهاجرت افراد زير 20 س
افراد گروه سنى 50- 35 سال به دليل داشتن وضع شغلى ثابت و مشخص انگيزه ى كمترى براى مهاجرت دارند 
ــال و باالى 35 سال را از  ــه، افراد زير 20 س و درنتيجه كمتر در جريان مهاجرت قرار مى گيرند، ما در اين مقايس
نمونه ى آمارى حذف كرديم تا از اين طريق بتوانيم به مهاجران واقعى دست يابيم و نتايج دقيق ترى در رابطه با 

موضوع مورد بررسى بدست آوريم.

• سن و مهاجرت
يكى از متغيرهاى كليدى و تأثير گذار بر جريان مهاجرت داخلى، سن افراد است. طبق نظريه ى لى، تمايل به 
ــت. يكى از مراحل زندگى كه بيش از همه با مهاجرت رابطه دارد،  ــتر اس مهاجرت در بعضى مراحل زندگى بيش
مرحله ايست كه افراد تازه وارد بازار كار شده اند و در پى يافتن شغل يا حرفه، تحصيل و ازدواج دست به مهاجرت 
مى زنند (ويكس 1385: 280). لى همچنين معتقد است كه درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده 
افزايش مى يابد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه هر چقدر افراد جوانتر باشند مايلند براى پيدا كردن فرصت هاى 
ــترى غلبه كرده و به مناطق دورتر و توسعه يافته تر مهاجرت كنند بر اين اساس  ــب بر موانع بيش ــتغال مناس اش
مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران (به عنوان يك منطقه ى توسعه يافته) و مهاجرين 
وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران (به عنوان يك منطقه ى كمتر توسعه يافته) از نظر سن تفاوت وجود 
داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران جوانتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر 

استان تهران باشند.
 جدول 1- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب گروه

سنى، 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران جنس

1/0 35/5 36/5 3775 1281 20-24

2/9 36/4 39/3 3874 1379 25 -29    

-3/9 28/1 24/2 2998 852 30-34

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   3/9   
x2= 21/431  df=2  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــاكن در شهر تهران در گروه سنى  ــود، 36/5 درصد مهاجرين س ــاهده مى ش همانطور كه در جدول فوق مش
24-20 ساله، 39/3 درصد در گروه سنى 29-25 ساله و 24/2 درصد در گروه سنى 34-30 ساله قرار دارند. در 
بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 35/5 درصد آنها در گروه سنى 24-20 ساله، 36/4 
ــاله و 28/1 درصد در گروه سنى 34-30 ساله قرار دارند. بنابراين همانطور كه  ــنى 29-25 س درصد در گروه س
مالحظه مى شود درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران در گروه هاى سنى پايين تر بيشتر از مهاجرين ساكن در 
ساير مناطق ديگر استان تهران است. بنابراين مى توان گفت كه مهاجرين ساكن در شهر تهران جوانتر از مهاجرين 
ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران هستند. احتماالً به اين دليل كه جوانتر ها امكان تحرك بيشترى دارند و 
همچنين انگيزه ى بيشترى نيز براى تحرك دارند، از اين رو سعى مى كنند بر موانع بيشترى غلبه كرده و براى پيدا 
كردن فرصت هاى اشتغال مناسب به مناطق دورتر و توسعه يافته تر كه بيشترين بازدهى حاصل از سرمايه گذارى 
را براى آنها بدنبال دارد، مهاجرت كنند. شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول نيز، اين را مى رساند كه بين 
مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سن تفاوت وجود دارد. 

آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت و ناهمسانى را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• جنس و مهاجرت
يكى ديگر از متغير هاى جمعيتى مؤثر بر مهاجرت افراد، جنس آنها مى باشد. مطابق با نظريه ى لى مهاجرت 
بر اساس جنس گزينشى است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهد كه احتمال مهاجرت مردان بيش از زنان است. 
چانت و رادكليف نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه در جوامع سنتى (در حال توسعه) تعداد مهاجران 
مرد بسيار بيشتر از زنان است؛ زيرا زنان مسئول نگهدارى از كودكان و ديگر اعضاى خانواده هستند، و در چنين 
شرايطى، بيشتر مردان هستند كه مهاجرت مى كنند تا زنان (چانت و رادكليف، به نقل از ويكس 1385: 284). 
اما بر اساس بررسى هاى صورت گرفته، مردان جوان كه در جستجوى زندگى بهتر و پرستيژ اجتماعى در جريان 
مهاجرت قرار مى گيرند، مايلند مسافت طوالنى ترى را طى كرده و به سوى حوزه هاى مادر شهرى بزرگ مهاجرت 
كنند (فيندلى 1372: 47). با توجه به اين مطلب مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و 
مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر جنس تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين صورت كه درصد 
مردان در بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران بيش از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران باشد. 

جدول شماره2- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب جنس، 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران جنس

2/5 50/3 52/8 5353 1854 مرد

-2/5 49/7 47/2 5294 1658 زن

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   2/5   
x2= 6/675  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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چنانكه ارقام مندرج در جدول شماره 2 نشان مى دهد، 52/8 درصد مهاجران ساكن در شهر تهران مرد، 47/2 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 50/3 درصد آنها مرد و  ــتند. در بين مهاجرين س درصد آنها زن هس
49/7 درصد آنها زن هستند. همانطور كه مالحظه مى شود درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران 
بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران است و در عوض درصد زنان در بين مهاجرين ساكن 
در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. احتماالً به اين دليل كه مهاجرت 
ــران و خانواده هاى خود در  زنان غالباً به علت تبعيت از خانوار صورت مى گيرد، يعنى آنها عموماً به همراه همس
ــت، اما  جريان مهاجرت قرار مى گيرند و تعداد زنانى كه بصورت انفرادى اقدام به مهاجرت كنند خيلى اندك اس
مردانى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند يا به همراه خانواده هاى خود دست به اين اقدام مى زنند يا بصورت 
ــت كه به صورت انفرادى  ــال از آنجا كه براى مردان متأهل هزينه هاى مهاجرت بيش از مردانى اس ــرادى، ح انف
مهاجرت كرده اند، لذا اينان بيشتر حومه ى استان را براى سكونت انتخاب مى كنند، درنتيجه سهم مردان و زنان 
در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران تقريباً برابر است (توزيع درصدى مهاجران ساكن در 
ساير مناطق ديگر استان تهران نشان مى دهد كه بين دو جنس تفاوتى وجود ندارد) اما از طرف ديگر مردانى كه 
بصورت انفرادى اقدام به مهاجرت كرده اند به دليل اينكه امكان تحرك بيشترى دارند، براى يافتن فرصت هاى بهتر 
ــتر به شهر هاى بزرگتر و دورتر مهاجرت مى كنند درنتيجه درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر  و بيش
تهران بيشتر از درصد زنان است (توزيع درصدى مهاجرين ساكن در شهر تهران نشان مى دهد كه سهم مردان 
بيشتر از زنان است). مجموعه ى اين عوامل باعث شده كه درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران 
بيش از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران باشد. شاخص ناهمسانى نيز، 2/5 درصد بدست آمده 
و گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران از نظر جنس تفاوت وجود دارد. آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت و ناهمسانى را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

• وضع تأهل و مهاجرت
از ديگر متغير هاى جمعيتى كه مى تواند بر تصميم گيرى براى مهاجرت تأثير گذار باشد، وضعيت تأهل افراد 
ــتا صورت گرفته كه در همه ى آنها وجود رابطه بين اين دو متغير  ــت. تا كنون تحقيقات مختلفى در اين راس اس
تأييد شده است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهند كه احتمال مهاجرت افراد مجرد بيش از افراد متأهل است، 
زيرا پايگاه خانوادگى و ازدواج به عنوان مانعى بر سر راه تحرك مهاجران است و فرد متأهل سعى مى كند تمايلى 
به مهاجرت نشان ندهد (فيندلى 1372: 59). از سوى ديگر، تأهل مى تواند به عنوان يك عامل مداخله گر عمل 
كرده و از تمايل و توانايى افراد متأهل براى مهاجرت به شهر هاى بزرگ و مناطق صنعتى نيز بكاهد؛ زيرا هزينه هاى 
ــت. بيشتر مطالعات نيز نشان  ــعه يافته اس ــعه يافته بيش از مناطق كمتر توس زندگى در مناطق صنعتى و توس
مى دهند كه مهاجرين مرد جوان تحرك بيشترى دارند و به شهر هاى دورتر و بزرگتر مهاجرت مى كنند، درحالى 
كه خانواده ها اغلب به مهاجرت به مكان هاى كوچكتر و نزديكتر محدود هستند (فيندلى 1372: 46). بر اين اساس 
مى توان انتظار داشت كه بين مهاجران وارد شده به شهر تهران (به عنوان يك منطقه ى صنعتى و توسعه يافته) 
و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران (به عنوان يك منطقه ى كمتر توسعه يافته) تفاوت وجود 
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داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر 
استان تهران بيشتر در وضعيت تجرد قرار داشته باشند.

ــاكن در ساير مناطق ديگر  ــهر تهران و مهاجران س ــاكن در ش مطالعه ى تطبيقى وضعيت تأهل مهاجران س
ــان مى دهد. توزيع درصدى مهاجران ساكن در شهر تهران  ــتان تهران تفاوت قابل مالحظه اى را بين آنها نش اس
ــر و 33/3 درصد از آنها بدون همسر هستند. در  ــان مى دهد كه همانطور كه 66/7 درصد از آنها داراى همس نش
ــتان تهران 78/7 درصد آنها داراى همسر و 21/3  ــاير مناطق ديگر اس ــاكن در س حالى كه در بين مهاجرين س
ــتند. همانطور كه مالحظه مى شود درصد افراد داراى همسر در بين مهاجرين وارد  ــر هس درصد آنها بدون همس
ــت. بنابراين مى توان  ــاير مناطق ديگر استان تهران اس ــهر تهران كمتر از مهاجرين وارد شده به س ــده به ش ش
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران  ــهر تهران نسبت به مهاجرين وارد ش ــده به ش گفت كه مهاجرين وارد ش
بيشتر در وضعيت تجرد قرار دارند. دليل اين امر شايد آن باشد كه افرادى كه به شهر تهران مهاجرت مى كنند 
ــان را به زندگى مدرن نزديك تر  ــعى مى كنند الگوها و سبك زندگيش ــتند و س از كيفيت باالترى برخوردار هس
ــتان تهران مهاجرت مى كنند  ــاير مناطق ديگر اس ــتر تمايل به تجرد دارند ولى افرادى كه به س كنند، لذا بيش
ــان سنتى تر است از اين رو بيشتر در وضعيت تأهل  ــبك زندگيش از كيفيت پايين ترى برخوردارند و الگوها و س
ــانى مندج در انتهاى جدول نيز 12/0 درصد بدست آمده و گوياى اين مطلب است  ــاخص ناهمس قرار دارند. ش
ــتان تهران از نظر  ــده به ساير مناطق ديگر اس ــهر تهران و مهاجرين وارد ش ــده به ش كه بين مهاجرين وارد ش
ــانى را از نظر آمارى تأييد مى كند.  ــود دارد، بطوريكه آزمون كى دو وجود اين ناهمس ــت تأهل تفاوت وج وضعي

• وضع سواد و مهاجرت
ــت. بطور كلى مطالعات نشان  ــواد افراد اس يكى از متغيرهاى اجتماعى مؤثر بر جريانهاى مهاجرت داخلى، س
ــتر از بى سوادان است. زيرا تحصيالت مى تواند آگاهى و تمايل براى  ــوادان بيش مى دهد كه احتمال مهاجرت باس
ــاس نظريه ى  لى  ــهرى را زياد كرده و درنتيجه مهاجر را به وجد آورد (فيندلى 1372: 42)؛ اما بر اس زندگى ش
درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده افزايش مى يابد. بدين معنا كه هر قدر افراد تحصيلكرده تر 

جدول شماره 3- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده
به ساير مناطق ديگر استان تهران، بر حسب وضعيت تأهل، 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضعيت تأهل

-12/0 78/7 66/7 8289 2313 داراى همسر

12 21/3 33/3 2239 1153 بدون همسر

- 100/0 100/0 10528 3466 جمع

شاخص ناهمسانى=   12/0
x2= 2041/436  df=1  sig=0/001

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــب بر موانع بيشترى غلبه كرده و به مناطق توسعه يافته تر  ــند مايلند براى يافتن فرصت هاى اشتغال مناس باش
مهاجرت كنند. بر اين اساس مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده 
به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سواد تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به 

شهر تهران از نظر ميزان سواد باالتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران باشند. 

بر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق، 96/4 درصد از مهاجرين وارد شده به شهر تهران باسواد و 3/6 درصد 
آنها بى سواد هستند. در بين مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران نيز 91/9 درصد آنها باسواد و 
8/1 درصد آنها بى سواد هستند. همانطور كه مالحظه مى شود، درصد باسوادى در بين مهاجرين وارد شده به شهر 
تهران بيشتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران است و در عوض درصد بى سوادى در بين 
مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين وارد شده به شهر تهران است. بنابراين 
ــده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر  مى توان نتيجه گرفت كه مهاجرين وارد ش
استان تهران باسواد تر هستند. شايد دليل اين امر آن باشد كه افرادى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند بدنبال 
مقصد هايى مى گردند كه فرصت هاى بهترى براى تحرك اقتصادى و اجتماعى به آنها بدهد و چون شهر هاى بزرگ 
و صنعتى (مانند شهر تهران) بيشتر خواهان نيروى كار باسواد هستند، لذا افراد باسواد كه توانايى بيشترى براى 
غلبه بر موانع مداخله كننده دارند و آگاهى بيشترى نيز از وضعيت ساير مكان ها دارند، بيشتر وارد حوزه هاى مادر 

شهرى بزرگ (مثل شهر تهران) مى شوند. 
شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول نيز گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين و افراد بومى از نظر 

سواد تفاوت وجود دارد، بطوريكه آزمون كى دو وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• سطح تحصيالت و مهاجرت
ــد.  ــطح تحصيالت افراد باش يكى ديگر از متغيرهاى اجتماعى مؤثر بر جريانهاى مهاجرت داخلى، مى تواند س
ــبت به جمعيت كل در مبداء يا داراى  ــاس نظريه ى لى افرادى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند نس بر اس
كيفيت باال ترى هستند (تحصيلكرده تر) و به خاطر جاذبه هاى مقصد دست به اين اقدام مى زنند، يا داراى كيفيت 

جدول شماره4- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب وضع سواد 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضعيت سواد

4/5 91/9 96/4 9788 3386 باسواد

-4/5 8/1 3/6 859 126 بى سواد

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   4/5
x2= 81/898  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــتند) و به خاطر دافعه هاى مبداء دست به مهاجرت مى  ــتند (از تحصيالت پايينى برخوردار هس پايين ترى هس
زنند. اما به باور وى، درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده افزايش مى يابد، بدين معنا كه افراد هر 
قدر تحصيلكرده تر باشند مايلند براى يافتن فرصت هاى اشتغال مناسب بر موانع بيشترى غلبه كرده و به مناطق 
توسعه يافته تر مهاجرت كنند. طبق نظر هريك نيز مشاغل خوب در مراكز شهرى مهم قرار دارند (هريك به نقل 
از فيندلى 1372: 42). مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند 
ــده به شهر تهران و  ــاس ما انتظار داريم كه بين مهاجرين وارد ش ــهر هاى بزرگتر مهاجرت كنند. بر اين اس به ش
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سطح تحصيالت تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين  مهاجرين وارد ش
صورت كه سطح تحصيالت در بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق 

ديگر استان تهران باالتر باشد. 

 بر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق، تفاوت قابل توجهى بين مهاجران ساكن در شهر تهران و مهاجران 
ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سطح تحصيالت وجود دارد. توزيع درصدى مهاجران ساكن در 
شهر تهران نشان مى دهد كه 11/3 درصد آنها در سطح ابتدايى، 16/8 درصد در سطح راهنمايى، 4/8 درصد در 
سطح متوسطه، 67/1 درصد در سطح ديپلم به باال قرار دارند. در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــطح راهنمايى، 5/7 درصد در سطح متوسطه،  ــطح ابتدايى، 27/0 درصد در س تهران نيز، 23/3 درصد آنها در س
44/0 درصد در سطح ديپلم به باال قرار دارند. همانطور كه مالحظه مى شود در سطح تحصيلى ابتدايى، راهنمايى 
ــطه درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران  و متوس
است و در عوض در سطح تحصيلى ديپلم به باال درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران بيشتر از مهاجرين ساكن 
در ساير مناطق ديگر استان تهران است. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه مهاجرين ساكن در شهر تهران نسبت 
به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از سطح تحصيالت باالترى برخوردار هستند. احتماالً به 
اين دليل كه افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند براى دستيابى به تحرك شغلى و پرستيژ اجتماعى 
بيشتر مناطق شهرى بزرگ (در اينجا مقصود شهر تهران است) را به عنوان مقصد مهاجرتى خود انتخاب مى كنند 

جدول شماره 5- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب سطح تحصيالت ، سال 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران  سطح تحصيالت

-12/0 23/3 11/3 2235 374 ابتدايى

-10/2 27/0 16/8 2594 558 راهنمايى

-0/9 5/7 4/8 545 161 متوسطه

23/1 44/0 67/1 4231 2229 ديپلم و باالتر

- 100/0 100/0 9605 3322 جمع

شاخص ناهمسانى=   23/1
x2= 547/429  df=3  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــت، از طرف ديگر در شهر تهران نيز امكان پيدا كردن شغل براى  ــرفت اس زيرا مهاجرت براى آنها به معنى پيش
ــت. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه  ــانى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند، بيشتر مهيا اس كس
ــترى براى سكونت در شهر تهران داشته  ــتند تمايل و توانايى بيش افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هس
باشند. شاخص ناهمسانى نيز، 23/1 درصد بدست آمده و گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين ساكن در شهر 
تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران به لحاظ سطح تحصيالت تفاوت وجود دارد. آزمون 

كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• وضع فعاليت و مهاجرت
يكى از متغيرهاى اقتصادى كه باعث ايجاد تمايز بين مهاجرين و افراد بومى مى شود وضعيت اشتغال آنهاست. 
بر اساس نظريه ى لوئيس افراد براى بدست آوردن كار اقدام به مهاجرت مى كنند، بر اين اساس مى توان گفت كه 
آنها داراى انگيزه هاى بسيار قوى شغلى هستند. از طرف ديگر به نظر لوئيس فرصت هاى اشتغال در مناطق توسعه 
يافته تر بيشتر از مناطق كمتر توسعه يافته است. درنتيجه مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين ساكن در شهر 
تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر ميزان اشتغال تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين 
صورت كه درصد اشتغال در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر 

استان تهران باشد.  

ــده به شهر تهران شاغل و 47/4  ــود، 52/6 درصد مهاجرين وارد ش همانطور كه در جدول باال مالحظه مى ش
درصد آنها غير شاغل هستند. در بين مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران نيز 47/1 درصد آنها 
شاغل و 52/9 درصد آنها غير شاغل هستند. همانطور كه مشاهده مى شود درصد اشتغال در بين مهاجرين وارد 
شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر است. شايد به اين دليل 
كه در شهر تهران فرصت هاى اشتغال بيشترى نسبت به ساير مناطق ديگر استان تهران وجود دارد و از طرف ديگر 
افرادى كه به شهر تهران مهاجرت مى  كنند از نظر جمعيتى، اجتماعى با افرادى كه به ساير مناطق ديگر استان 
تهران مهاجرت مى كنند تفاوت دارند، آنها معموالً جوانتر هستند و از تحصيالت باالترى برخوردار هستند، از اين 

جدول شماره 6- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب وضع فعاليت 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضع فعاليت

5/5 47/1 52/6 4969 1824 شاغل

-5/5 52/9 47/4 5592 1644 غير شاغل

- 100/0 100/0 10561 3468 جمع

شاخص ناهمسانى=   5/5
x2= 32/137  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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رو امكان بدست آورد شغل، بيشتر برايشان فراهم است. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه ميزان اشتغال در 
بين مهاجرين ساكن در شهر تهران باالتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران باشد.

ــن مهاجرين  ــه بي ــت ك ــاى اين مطلب اس ــده و گوي ــت آم ــد بدس ــز، 5/5 درص ــانى ني ــاخص ناهمس ش
ــر وضعيت  ــران از نظ ــتان ته ــاير مناطق ديگر اس ــده به س ــن وارد ش ــران و مهاجري ــهر ته ــه ش ــده ب وارد ش
ــد مى كند.  ــارى تأيي ــر آم ــاوت را از نظ ــن تف ــود اي ــز وج ــى دو ني ــون ك ــود دارد. آزم ــاوت وج ــتغال تف اش

• وضع شغلى و مهاجرت 
از ديگر متغير هاى اقتصادى كه مى تواند باعث ايجاد تفاوت بين مهاجرين و افراد بومى شود، وضع شغلى آنها 
است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهد كه مهاجرين نسبت به افراد بومى بيشتر در وضعيت مزد و حقوق بگير 
بخش ها (شامل حقوق بگير در هر سه بخش عمومى، تعاونى و خصوصى) مشغول به كار هستند و بوميان اغلب 
مشاغل آزاد و مستقل را در دست دارند. اما با استناد به نظريه ى لى مبنى بر اينكه درجه ى انتخاب مثبت با مشكل 
موانع مداخله كننده افزايش مى يابد، مى توان گفت كه، كسانى كه از سرمايه ى بيشترى برخوردار هستند براى 
يافتن فرصت هاى اشتغال بهتر به مناطق توسعه يافته تر مهاجرت مى كنند. بر اين اساس مى توان انتظار داشت كه 
بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر وضع شغلى 
تفاوت وجود داشته باشد، بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير 

مناطق ديگر استان تهران بيشتر در وضعيت كارفرما مشغول به كار باشند.

مطالعه ى تطبيقى وضع شغلى مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران تفاوت قابل توجه اى را بين آنها نشان مى دهد. توزيع درصدى مهاجرين ساكن در شهر تهران نشان مى دهد 
كه 6/0 درصد آنها در وضعيت كارفرما، 15/3 درصد در وضعيت كاركن مستقل، 31/1 درصد در وضعيت مزد و 

جدول شماره 7- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به
ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب وضع شغلى 1385 

اختالف درصدى
 مبنا: ساير)
(مناطق

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران وضع شغلى

1/6 4/4 6/0 216 107 كارفرما

-6/1 21/4 15/3 1048 275 كاركن مستقل

7/1 24/2 31/3 1186 563 مزدوحقوق بگير بخش عمومى

-2/3 49/4 47/1 2412 848 مزدوحقوق بگيربخش خصوصى

-0/3 0/6 0/3 29 5 كاركن فاميلى بدون مزد

- 100/0 100/0 4891 1798 جمع

شاخص ناهمسانى= 8/7
x2= 60/312  df=4  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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حقوق بگير بخش عمومى، 47/1 درصد در وضعيت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و 0/3 درصد در وضعيت 
كاركن فاميلى بدون مزد مشغول به كار هستند. در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 
4/4 درصد آنها در وضعيت كارفرما، 21/4 درصد در وضعيت كاركن مستقل، 24/2 درصد در وضعيت مزد و حقوق 
بگير بخش عمومى، 49/4 درصد در وضعيت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و 0/6 درصد در وضعيت كاركن 
فاميلى بدون مزد مشغول به كار هستند. بنابراين همانطور كه مالحظه مى شود درصد مهاجرين ساكن در شهر 
تهران در وضعيت كارفرما و مزد و حقوق بگير بخش عمومى بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران است، و در عوض درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در وضعيت كاركن مستقل، مزد 
و حقوق بگير بخش خصوصى و كاركن فاميلى بدون مزد بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. بنابراين 
ــاكن در شهر تهران نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران  مى توان گفت كه مهاجرين س
بيشتر در وضعيت كارفرما مشغول به كار هستند. احتماالً به اين دليل كه مهاجرين ساكن در شهر تهران نسبت 
ــاير مناطق ديگر استان تهران از نظر سرمايه  (پول، تحصيالت و...) و امكانات در سطح  ــاكن در س به مهاجرين س
باالترى قرار دارند، كه بواسطه ى همين سرمايه  نيز، توانسته اند بر موانع بيشترى غلبه كرده و براى بدست آوردن 
فرصت هاى اشتغال بهتر و بيشتر در شهر تهران ساكن شوند. درنتيجه نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق 

ديگر استان تهران، بيشتر در فعاليت كارفرما مشغول به كار هستند.
باالتر بودن درصد كاركن مستقل در بين مهاجرين ساكن در ساير نقاط ديگر استان تهران نسبت به مهاجرين 
ساكن در شهر تهران نيز، احتماالً به اين دليل است كه افرادى كه از سرمايه ى اندكى برخوردار هستند و نمى توانند 
به عنوان كارفرما مشغول به كار شوند، تصميم مى گيرند كه به عنوان كاركن مستقل مشغول به كار شوند. اين 
نوع فعاليت بيشتر كشاورزان را در بر مى گيرد، درنتيجه چون زمين هاى كشاورزى بيشتر در اطراف شهر تهران 
است، لذا اين افراد بيشتر در حومه ى استان ساكن مى شوند. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه درصد كاركن 
مستقل در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران باشد.

در مورد فعاليت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و عمومى نيز مى توان گفت كه چون فعاليت مزد و حقوق بگير 
بخش عمومى نسبت به بخش خصوصى نيازمند سرمايه و امكانات بيشترى است، لذا درصد مهاجرين ساكن در 
شهر تهران در فعاليت مزد و حقوق بگير بخش عمومى بيشتر از درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در فعاليت مزد و حقوق بگير  ــت و در عوض درصد مهاجرين س تهران اس
بخش خصوصى بيشتر از درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران است؛ زيرا همانطور كه گفته شد مهاجرين ساكن 
در شهر تهران نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از سرمايه و امكانات بيشترى برخوردار 
هستند. شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول (8/7 درصد) نيز، اين را مى رساند كه بين مهاجرين و افراد 

بومى از نظر وضع شغلى تفاوت وجود دارد. آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

• رده ى شغلى و مهاجرت
يكى ديگر از متغيرهاى اقتصادى كه باعث ايجاد تمايز بين مهاجرين مى شود رده ى شغلى آنهاست. بر اساس 
نظريه ى لى افرادى كه تحصيلكرده تر هستند در پى فرصت هاى اشتغال بهتر به مناطق توسعه يافته تر مهاجرت 
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مى كنند. بر اين اساس ما انتظار داريم كه درصد مهاجرين شاغل در مشاغل رده باال در شهر تهران بيشتر از ساير 
مناطق ديگر استان تهران باشد. 

مطالعه ى تطبيقى رده ى شغلى مهاجران ساكن در شهر تهران و مهاجران ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــاكن در شهر تهران نشان  ــان مى دهد. توزيع درصدى مهاجران س تهران تفاوت قابل مالحظه اى را بين آنها نش
مى دهد كه 21/0 درصد آنها در رده ى شغلى باالى باال، 18/1 درصد در رده ى شغلى باال، 38/7 درصد در رده ى 
شغلى متوسط، 8/2 درصد در رده ى شغلى پايين، 14/0 درصد در رده ى شغلى پايين پايين مشغول به كار هستند. 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران، 7/7 درصد آنها در رده ى شغلى باالى  در حالى كه در بين مهاجرين س
باال، 10/7 درصد در رده ى شغلى باال، 50/0 درصد در رده ى شغلى متوسط، 15/1 درصد در رده ى شغلى پايين، 
ــغلى پايين پايين مشغول به كار هستند. بنابراين همانطور كه مالحظه مى شود درصد  16/5 درصد در رده ى ش
(سهم) مهاجرين ساكن در شهر تهران در مشاغل رده  باالى باال و رده باال بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق 
ديگر استان تهران است و در عوض درصد (سهم) مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در مشاغل 
رده متوسط، رده پايين و رده پايين پايين بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. بر اين اساس مى توان 
گفت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران در 
مشاغل باالترى به كار اشتغال دارند. شايد به اين دليل كه مشاغل رده باال خواهان جذب نيروى كار متخصص 
ــاكن در شهر تهران باالتر از  ــتند و چون تحصيالت و درنتيجه تخصص و مهارت مهاجرين س و تحصيلكرده هس

مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران است، آنها بيشتر جذب مشاغل رده باال مى شوند. 
شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول 20/7 درصد بدست آمده و اين را مى رساند كه بين مهاجرين وارد 
شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر رده ى شغلى تفاوت وجود دارد. 

آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

جدول شماره 8- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب رده شغلى 1385 

اختالف درصدى
 مبنا: ساير)
(مناطق

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران رده ى شغلى

13/3 7/7 21/0 370 358 رده ى شغلى باالى باال

7/4 10/7 18/1 506 309 رده ى شغلى باال

-11/3 50/0 38/7 2374 660 رده ى شغلى متوسط

-6/9 15/1 8/2 716 140 رده ى شغلى پايين

-2/5 16/5 14/0 781 239 رده ى شغلى پايين پايين

- 100/0 100/0 4747 1706 جمع

شاخص ناهمسانى=  20/7
x2= 332/448  df=4  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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• نتيجه گيرى
مطالعه ى تطبيقى ويژگى هاى مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان 
تهران نشان داد كه از نظر سن، جنس، وضع تأهل، وضع سواد، سطح تحصيالت، وضع فعاليت، وضع شغلى و رده ى 
شغلى تفاوت قابل مالحظه اى بين اين دو دسته از مهاجران وجود دارد. تفاوت در اين ويژگى ها نشان مى دهد كه 
در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود دارد كه حركت و انتخاب مقصد را در بين افراد متفاوت مى كند. اين 
عوامل بيشتر با نظريه ى گزينشى بودن مهاجرت قابل تبيين است. بر اساس اين نظريه افراد توانايى هاى متفاوتى 
براى غلبه بر مشكل موانع مداخله كننده دارند و افراد تواناتر مايلند براى دست يابى به فرصت هاى اشتغال بهتر و 

بيشتر، بر موانع بيشتر و بزرگترى غلبه كرده و به مناطق دورتر و توسعه يافته تر مهاجرت كنند. 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه مهاجرت به نواحى مختلف استان تهران به لحاظ ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى 
و اقتصادى جريانى كامًال انتخاب كننده است. به بيان ديگر مردان، جوانان، مجرد ها و افراد با تحصيالت، تخصص 
ــتر به شهر تهران و زنان، مسن ترها، متأهل ها و افراد با تحصيالت، تخصص و مشاغل  ــاغل عالى رتبه تر بيش و مش
دون پايه تر بيشتر به ساير مناطق ديگر استان تهران مهاجرت مى كنند. اين امر مى تواند مسائل و مشكالت متعددى 
هم از نظر جمعيتى (جوانى جمعيت در يك منطقه و در مقابل سالخوردگى جمعيت در منطقه ى ديگر)، هم از نظر 
اجتماعى (افزايش آسيب هاى اجتماعى مانند جرم و جنايت در يك منطقه و يا كاهش ميزان ازدواج در منطقه ى 
ديگر) و هم از نظر اقتصادى (كاهش كيفيت نيروى كار در يك منطقه) براى اين استان بدنبال داشته باشد كه اگر 
به موقع به آن رسيدگى نشود صدمات آن جبران ناپذير خواهد بود. بر اين اساس پيشنهاد مى شود كه در نواحى 
ــتان، براى نيروى كار تحصيلكرده ايجاد اشتغال شود و امكانات نيز به صورت متعادل در مناطق  مختلف اين اس

مختلف آن توزيع شود تا از اين طريق از مهاجرت هاى دو قطبى به اين استان كاسته شود. 
از آنجا كه در جريان مهاجرت هاى داخلى بين مهاجران با منشاءروستايى و شهرى نيز تفاوت وجود دارد، لذا 
ــود كه براى تحليل و برنامه ريزى دقيق در اين زمينه مهاجران با مبداء روستايى و شهرى از نظر  ــنهاد مى ش پيش

ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى نيز مورد مقايسه قرار گيرند. 
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مطالعه ديرثبتى وقايع زيستى والدت و فوت و 
عوامل اجتماعى، اقتصادى موثر بر آن 
در شهرستان مشهد در سال 88

معصومه مومن طايفه 
• كارشناس ارشد جمعيت شناسى 

دكتر مجيد كوششى
• استاديار دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران
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چكيده
آمار ثبت وقايع حياتى چهارگانه يعنى تولد، ازدواج، طالق و مرگ در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه با 
نقايص و نارسايى هايى همراه است. اساساً نواقص موجود ناشى از عوامل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى 
ــان مى كند. لذا يكى از مشكالت اطالعات ثبتى عدم پوشش كامل  ــد كه اين اطالعات را اغلب دچار نوس مى  باش
وقايع حياتى به خصوص در واقعه فوت مى باشد. در اين پژوهش مشكل عوامل ديرثبتى وقايع زيستى شهرستان 
مشهد در سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته است و ويژگى هاى جمعيت شناختى اعالم كنندگان وقايع والدت و 
فوت و مشخصات صاحب سند والدت و فوت و عوامل موثر بر ديرثبتى و يا كم ثبتى والدت با ثبت تاخير بيش از 
يكسال از تاريخ وقوع و ثبت در مهلت قانونى طراحى و بررسى شده است. روش پژوهش به صورت تحليل ثانويه 
مى باشد. جامعه آمارى شامل مراجعه كنندگانى است كه براى اعالم والدت و فوت هاى ثبت شده با تأخير بيش از 
يكسال به اداره شهرستان مشهد در سال 1388 مراجعه كرده اند و وقايع را به ثبت رسانده اند. ابزار تحقيق شامل 
چهار پرسشنامه است در قسمت تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيرى از آزمون و شاخص هاى آمارى به توصيف 
و استنباط داده ها مى پردازد. سپس با توجه به سطح سنجش متغيرهاى مورد بررسى از آزمون هاى كاى اسكوئر، 
گاما، ضريب همبستگى پيرسون، آماره Eta، ضريب همبستگى كندال و ضريب همبستگى Phi استفاده شده 
ــت.نتايج نشان داد: مهمترين عوامل عدم ثبت به موقع والدت و فوت با تأخير بيش ازيكسال در اين پژوهش  اس
عبارتند از: عدم اطالع از قوانين ثبت احوال، بيسوادى اعالم كنندگان و مشكالت خانوادگى، استفاده از بيمه خدمات 
درمانى، استفاده از معافيت فرزند دوم، عدم نياز به ابطال شناسنامه، فقدان شناسنامه والدين، استفاده از گواهى 

انحصار وراثت و وجود پرونده فاقد ورقه بزرگسال.

واژگان كليدى: ديرثبتى والدت و فوت، ثبت در مهلت قانونى، ثبت با تأخير بيش از يكسال 

مطالعه ديرثبتى وقايع زيستى والدت و فوت و عوامل اجتماعى، اقتصادى موثر بر آن در شهرستان مشهددر سال 1388
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 • بيان مسئله
يكى از مهمترين مشكالت ثبت وقايع حياتى عدم ثبت به موقع والدت و فوت در مهلت مقرر مى باشد. مهلت 
ــالم ثبت فوت تا 10 روز پس از وقوع آن  ــت مواليد در ايران حداكثر تا 15 روز بعد از تولد و مهلت اع ــى ثب قانون
مى باشد. بايد توجه داشت كه به داليل مختلف ثبت وقايع حياتي در كشور ما در هيچ زماني كامل نبوده است و 
كوشش بسياري در سال هاي اخير آغاز شده، كه ديرثبتى دو واقعه والدت و فوت حل شود. ولى با اينحال هنوز در 
بعضى از استان ها با مشكل ديرثبتى و كم ثبتى والدت و فوت مواجه هستيم. هدف اساسى از اين بررسى مطالعه 
ديرثبتى وقايع زيستى والدت و فوت شهرستان مشهد مى باشد كه چرا مراجعه كنندگان به موقع براى ثبت والدت 
و فوت به اداره شهرستان مشهد مراجعه و اقدام به ثبت ننموده اند و اكنون كه مراجعه كرده اند به چه علت مى باشد. 
بايد توجه داشت كه اعالم كنندگان ثبت والدت و فوت كليد اصلى در پوشش ثبت به موقع مى باشد. لذا شناسايي 
داليل عدم مراجعه مردم براى ثبت به موقع واقعه والدت و فوت مسائل مهم اين تحقيق و در صورت حل اين دو 
مسئله مهم و ارائه راهكارهاى مناسب براى شهرستان مشهد مي توان پوشش وقايع حياتي، خصوصاً در ثبت مرگ 
و مير را تا سطح قابل قبولي افزايش داد. با بررسي آمار شهرستان مشهد در رابطه با كيفيت ثبت وقايع در سال 
1388 از تعداد 61646 واقعه والدت، تعداد 50342 واقعه والدت در مهلت قانونى 15 روز (حدود 81,6 درصد) به 
ثبت رسيده و از تعداد 15717واقعه فوت تعداد 12733 فوت در مهلت قانونى 10 روز (حدود 81 درصد) به ثبت 
رسيده است. بنابراين اهميت بررسى 18,4 درصد و 19 درصد باقيمانده ضروري بوده و به عنوان يكي از مسائل 
مهم در افزايش پوشش ثبت وقايع حياتي مى باشد و دانستن اين علت كه چرا پس از وقوع رويداد براي ثبت آن 
مراجعه ننموده اند؟ و به خاطر چه نيازي اكنون براي ثبت واقعه مراجعه كرده اند؟ جهت دسترسي به پوشش كامل 

از اهميت فراواني برخوردار است. 

• اهداف تحقيق 
 به طور كلى مى  توان اهداف اين پژوهش را در سه بخش تقسيم نمود:

1- 2-1 اهداف كالن
شناخت عوامل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و جمعيت شناختى بر ديرثبتى والدت و فوت 

1-2-2 اهداف خرد
ــناختى اعالم كنندگان بر  ــى رابطه تأثير ويژگى هاى عوامل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و جمعيت ش بررس

ديرثبتى والدت و فوت 
1-2-3 اهداف كاربردى

الف) ارتقاء پوشش و كيفيت بخشى به صحت و اعتبار آمارهاى حياتى
ب ) دسترسى به آمارهاى صحيح و آمارهاى مطلوب از طريق پوشش كامل شهرستان

ج ) به كارگيرى راه و روشهاى جديد از طريق استفاده از سيستم هاى پيشرفته
د ) شناخت ويژگيهاى منطقه و تفاوت با ديگر شهرستان ها براساس ويژگى و وضعيت و امكانات موجود در آن 

شهرستان 
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ه ) دستيابى به تكنيك ها و روشهاى نوين ثبت، جمع آورى، توصيف و تحليل آمارهاى وقايع حياتى

• اهميت تحقيق 
 توليد آمارهاي دقيق و صحيح ثبتي يكي از اهداف و دغدغه هاي اصلى كشور است. اهميت ثبت به موقع وقايع 
حياتي به حدي است كه يكي از شاخص هاي بارز توسعه بوده و با توجه به اهميت و حساسيت اين وقايع و به داليلي 
چون پراكندگي جمعيت و بي اطالعي مردم از وجود اين قانون، دوري راه و فاصله زياد بين مناطق روستايي و عشايري 
از ادارات و... افرادي كه اين دو واقعه براي آنها اتفاق مي افتد در زمان تعيين شده به دفاتر ثبت مراجعه نمي كنند. 
برخي در همان سال وقوع براي ثبت واقعه مراجعه مي كنند كه به آن « ثبت جاري» اطالق مي شود و برخي ديگر 
در طول يك سال ثبتى1 پس از وقوع براي ثبت واقعه مراجعه مي نمايند كه به عنوان « ثبت تا يكسال تاخير پس 
از وقوع» شناخته شده است. اجراي اين نوع پژوهش ها كه تحت عنوان نظرسنجي اجرا مي شود و در جوامع مدرن 
متداول است، كاربرد گسترده اي از نظر اعمال مديريت صحيح در دستگاههاي بزرگ دارد اما به دليل وسعت حوزه 
جغرافيايي، حيطه اين پژوهش در روند پوشش ثبت به موقع، آگاهي از نظرات اعالم كنندگان و دشواريهاي انجام 
به موقع ثبت اجتناب ناپذير است. (اميرخسروى، 1370، ص 23) نزديك به يك قرن از ثبت وقايع والدت و فوت 
مي گذرد و به موجب ماده يك قانون ثبت احوال كشور تمام ايرانيان موظفند پس از وقوع يا وقوف بر هر يك از 
اين دو رويداد والدت و فوت نسبت به اعالم به موقع آن اقدام نمايند با اين وجود در حال حاضر هنوز با كم ثبتى و 
ديرثبتى اين دو واقعه در بعضى از مناطق استانها روبرو هستيم. لذا ايجاد زمينه و بستر مناسب براى پوشش كامل 
ثبت وقايع حياتى در سطح شهرستان مشهد بعد از شناسايى عوامل موثر بر ديرثبتى و كم ثبتى و ثبت به موقع 
والدت و فوت و مطالعات پيشين مى تواند جهت ارتقاى ثبت به موقع والدت و فوت اقدامات ضرورى صورت گيرد. 

• فرضيات والدت
1ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را عدم اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب شغل اظهار نموده اند با 
توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب شغل اظهار داشته اند متفاوت است.

ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت وجود پرونده فاقد ورقه بزرگسال 2برحسب شغل اظهار  2ـ توزيع پاس
نموده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را عدم وجود پرونده فاقد ورقه بزرگسال اعالم كرده اند متفاوت است.

ــتفاده از بيمه خدمات درمانى برحسب شغل اظهار  ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت اس 3ـ توزيع پاس
ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را عدم استفاده از بيمه خدمات درمانى برحسب شغل اعالم  نموده اند با توزيع پاس

داشته اند متفاوت است.
1.سال ثبتى واقعه اى كه در طول يكسال به ثبت مى رسد يعنى سال وقوع و سال ثبت آن يكى نمى باشد.

2. شامل كسانى هستند كه يا پدر و يا مادر ايرانى مى باشند و فاقد شناسنامه هستند و يا امكان دارد كه يكى از والدين يا هر دو ايرانى باشند ولى تاكنون اقدام 
براى دريافت شناسنامه نكرده اند كه عمومًا در مناطق دورافتاده و حاشيه شهرها زندگى مى كنند و يا كسانى هستند كه در مراكز بهزيستى نگهدارى مى شوند و 
بدون سرپرست مى باشند. اكثر افرادى كه داراى پرونده قاقد ورقه بزرگسال مى باشند عمومًا دسترسى به امكانات شهرى ندارند، و درحاشيه شهرها زندگى مى 
كنند، فاقد پايگاه اقتصادى و اجتماعى مناسب هستند، سطح سوادشان كم است و ميزان دسترسى به خدمات كم است و يا كسانى هستند كه تاكنون نتوانسته اند 
ايرانى بودن خود را به انحاء مختلف اثبات كنند. به طور مثال والدينى كه مسن هستند و فاقد شناسنامه هستند و قادر نيستند براى فرزندشان شناسنامه دريافت 
كنند. باتوجه به ورود بيگانه، بى ثباتى دولت هاى همسايه و مهاجرين غيرقانونى كه ادعاى ايرانى بودن مى كنند كار را مشكل كرده است و باعث حجم زيادى 
ــنامه است. در حاليكه تعيين تابعيت با وزارت اطالعات  ــده است كه نقش ثبت احوال فقط در زمينه شناسنامه فقط صدور شناس ــال ش پرونده قاقد ورقه بزرگس
ــه طوالنى بررسى مى باشد و نهايتًا شوراى تأمين هر شهرستان و يا دادگاه تعيين كننده نهايى  ــد كه خود داراى پروس ــخيص هويت با نيروى انتظامى مى باش و تش

صدور و يا عدم صدور شناسنامه مى باشد. بنابراين به داليل فوق وجود پرونده هاى فاقد ورقه بزرگسال باعث ديرثبتى والدت مى گردد.
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4ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت عدم وجود شناسنامه والدين برحسب سن اظهار نموده اند 
با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را وجود شناسنامه والدين برحسب سن اعالم داشته اند متفاوت است.

ــن اظهار  ــب س ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت عدم اطالع از قوانين ثبت احوال برحس 5ـ توزيع پاس
ــن بيان  ــب س ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت اطالع از قوانين ثبت احوال برحس نموده اند با توزيع پاس

كرده اند متفاوت است.
ــال برحسب تحصيالت  ــخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت وجود پرونده فاقد ورقه بزرگس 6ـ توزيع پاس
اعالم نموده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت عدم وجود پرونده فاقد ورقه بزرگسال برحسب 

تحصيالت بيان نموده اند متفاوت است.
7ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت عدم اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب تحصيالت اعالم 
نموده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب تحصيالت بيان 

نموده اند متفاوت است.
8ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت دريافت سهام عدالت برحسب تحصيالت اظهار كرده اند 
با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى والدت را به علت عدم دريافت سهام عدالت برحسب تحصيالت اظهار كرده اند 

متفاوت است.

• فرضيات فوت
1ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم اطالع از قوانين ثبت احوال بر حسب تحصيالت اظهار 
كرده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب تحصيالت اظهار 

كرده اند متفاوت است.
ــكالت و سهل انگارى خانوادگى برحسب تحصيالت  ــخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت مش 2ـ توزيع پاس
اظهار كرده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم مشكالت و سهل انگارى خانوادگى برحسب 

تحصيالت اظهار كرده اند متفاوت است.
3ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم معافيت فرزند دوم از سربازى برحسب تحصيالت اظهار 
كرده اند با توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم معافيت فرزند دوم از سربازى برحسب تحصيالت 

اظهار كرده اند متفاوت است.
ــب سن اظهار كرده اند با توزيع  ــخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت نياز به حصر وراثت برحس 4ـ توزيع پاس

پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم نياز حصر وراثت برحسب سن اظهار كرده اند متفاوت است.
5ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب سن اظهار كرده اند با 
توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب سن اظهار كرده اند متفاوت است.
6ـ توزيع پاسخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت نياز به ابطال شناسنامه برحسب محل سكونت اظهار كرده اند 
ــخگويانى كه ديرثبتى فوت را به علت عدم نياز به ابطال شناسنامه برحسب محل سكونت كرده اند  با توزيع پاس

متفاوت است.
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• روش تحقيق
اين پژوهش از نوع اكتشافي است و روش جمع آورى اطالعات روش تحليل ثانويه1 است، كه با استفاده از تعداد 
حجم جامعه آمارى و همچنين استفاده از تكنيك پرسشنامه ساخت يافته پيش بيني و تهيه گرديده كه توسط 
مأموران تنظيم اسناد والدت و وفات در شهرستان مشهد، هنگام تنظيم سند سجلي از متقاضي پرسيده شده و 
فرم ها تكميل گرديده است. اين پژوهش در دو مرحله انجام شده و با بررسي آمارهاي سال قبل به تفكيك ماه 
مقرر گرديد كه دو ماه شهريور و آبان والدت و فوت هايى كه با تأخير بيش از يكسال ثبت گرديده است انتخاب 
ــده بيشتر از ماههاى ديگر در سال 1387 بوده  ــوند. دليل انتخاب اين دو ماه فراوانى معوقه رويدادهاى ذكر ش ش
است. همچنين براى مقايسه كسانى كه در مهلت قانونى براى ثبت والدت و فوت مراجعه كرده اند به تعداد 266 

پرسشنامه براى والدت و 172 پرسشنامه براى فوت جمع آورى گرديد.

 • جامعه وحجم نمونه
پرسشنامه ها به طور 2 مرحله اى تكميل شده است كه مرحله اول آن مربوط به ماه شهريور از مجموع ماههاى 
ــد. نحوه جمع آورى پرسشنامه ها توسط كارشناس اداره  ــال 1388 و مرحله دوم آن مربوط به آبان ماه مى باش س
ثبت احوال شهرستان مشهد و به هنگام مراجعه حضورى افراد براى اعالم ثبت وقايع والدت يا فوت و با استفاده 

از مدارك و مستندات صاحبان واقعه علل ديرثبتى و ثبت به موقع در ماههاى مذكور جمع آورى گرديده است. 
با توجه به اينكه تعداد 280 واقعه والدت ثبت شده با تاخير بيش از يكسال و تعداد 172 واقعه فوت هاى ثبت 
شده با تاخير بيش از يكسال در ماههاى شهريور و آبان ثبت گرديده اند، لذا كل جامعه مورد نظر مورد سنجش 
قرار گرفت كه تعداد 266 پرسشنامه مورد قبول براى والدت و تعداد 172 پرسشنامه براى فوت استفاده گرديد، 
يعنى كل جامعه موردنظر مورد پرسش قرار گرفت. براى مقايسه علل ديرثبتى با ثبت در مهلت قانونى به همان 
ــنامه براى علل ثبت فوت در  ــنامه براى علل ثبت والدت در مهلت قانونى و تعداد 172 پرسش تعداد 266 پرسش

مهلت قانونى تكميل شده است. 

• مبانى مفهومى و تجربى
 نظام ثبت يا ثبت وقايع حياتى به مجموعه فعاليت هايى اطالق مى گردند كه در زمينه اطالعات شخصى وقايع 
حياتى مربوط به اشخاص مى باشند. به منظور درك بهتر از مفهوم ثبت مى توان آن را به شرح زير تعبير و تفسير 
نمود: «نگارش كليه اتفاقات وقايع حياتى در طول زندگى افراد از بدو تولد تا به هنگام وفات همراه با تغييرات و 
تحوالت رويدادهاى مربوط به آنان كه اين وقايع (اتفاقات) در دفاتر مخصوص ثبت و در بايگانى هاى ادارات ثبت 

احوال نگهدارى مى شود.
اسناد و مدارك ناشى از ثبت وقايع حياتى در خدمت دو هدف جامع و گسترده قرار مى گيرند در مرحله اول 
ــخص مى نمايد مانند: سن، محل تولد يا مرگ،  ــخصى و موقعيت اجتماعى را مبتنى بر واقعيت ها مش مدارك ش
ــرايطى كه به هنگام وفات اتفاق افتاده و غير كه هركدام از اينها در امور ادارى و امور  ــخصات والدين و يا ش مش
1. Secondary Analysis

مطالعه ديرثبتى وقايع زيستى والدت و فوت و عوامل اجتماعى، اقتصادى موثر بر آن در شهرستان مشهددر سال 1388



43

فصلنامه جمعيت. بهار91

اجتماعى دولت به لحاظ اينكه با شخص مرتبط است از اهميت خاصى برخوردار است. در مرحله دوم اطالعات 
ــالق) مربوط به داده هاى آمارحياتى كه  ــناد و مدارك ثبت وقايع حياتى (تولد، مرگ، ازدواج و ط ــدرج در اس من
مشتمل بر نرخ تولد، نرخ ازدواج، نرخ مرگ و مير به طور كلى،  نرخ مرگ و مير در كودكان و نوزادان علل مرگ و مير 
شاخص هاى مهم حياتى ديگر كه نشانگر ميزان تركيب و تغييرات حاصله و ديگر مسائل مرتبط با امور بهداشت و 
درمان مى گردد. اطالعات كامل در خصوص دو موضوع مطروحه نقش اساسى در ايجاد نظام ثبت صحيح اجتماعى 
دارند. به طور كلى وقايع حياتى كه در حال حاضر به عنوان واحدهاى آمارحياتى شناسايى شده اند هميشه اينطور 

به رسميت شناخته نشده بودند. (رحمانى، ص 162)

• نتايج فرضيات بخش والدت

فرضيه اول: در فرضيه اول تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را عدم اطالع يا اطالع 
از قوانين ثبت احوال برحسب شغل اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو پذيرفته شد. بدين معنا 
كه تعداد 187 نفر از كل پاسخگويان از قوانين ثبت احوال اطالع نداشته اند كه 72 نفر از اعالم كنندگان در رده 
شغلى آزاد و 60 نفر در گروه شغلى خانه دار مى باشند. با توجه به آزمون خى دو X2=16/1 و Sig =0/08 به دست 
آمده اعالم كنندگان ثبت به موقع رابطه بين دو متغير ثبت در مهلت قانونى ناشى از اطالع يا عدم اطالع از قوانين 
ثبت احوال با وضع فعاليت اعالم كنندگان رد گرديد. بنابراين مى توان گفت براى جلوگيرى از وقفه ديرثبتى والدت 
و اثرات سوء كم ثبتى از طرق مختلف مانند رسانه هاى ارتباطى جمعى قوانين ثبت وقايع حياتى به اطالع مردم 

و مسئولين مرتبط برسد.

فرضيه دوم: در فرضيه دوم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را به علت وجود يا 
عدم پرونده فاقد ورقه بزرگسال برحسب شغل اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو پذيرفته شد. 
بدين معنا كه 78,9 درصد از اعالم كنندگان داراى پرونده فاقد ورقه بزرگسال مى باشند كه در گروه شغلى خانه دار 
ــكالتى كه بر سر راه اجراى  ــال به دليل تنگناهاى قانونى و مش قرار دارند. بنابراين پرونده هاى فاقد ورقه بزرگس
ــتورالعمل اجرايى ماده 45 قانون ثبت احوال (هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك  دس
الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براى اثبات هويت به مراجع انتظامى و براى اثبات تابعيت به شوراى تأمين 
شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد) به ويژه در استان هاى مرزى وجود دارد عمًال 
موجبات تأخير در ثبت والدت آنها و فرزندانشان به وجود آمده است، چون تصميم گيرى در اين موارد فراسازمانى 
ــد به لحاظ تسريع و تعيين تكليف متقاضيان، همكارى و هماهنگى بيشتر ساير ارگانهاى دست اندركار  مى باش

الزم مى باشد. 

فرضيه سوم: در فرضيه سوم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را به علت استفاده 
يا عدم استفاده از بيمه خدمات درمانى برحسب شغل اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو پذيرفته 
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شد. بدين معنا كه 139 نفر از اعالم كنندگان علت ثبت والدت را به دليل مزايا استفاده از خدمات بيمه درمانى 
ذكر كرده اند كه 73 نفر آنان در رده شغلى آزاد و 41 نفر در رده شغلى خانه دار قرار دارند. 

فرضيه چهارم: در فرضيه چهارم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را عدم شناسنامه 
والدين يا وجود شناسنامه والدين برحسب سن اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون گاما رد شد. بدين 
ــال قرار دارند و با اينكه شناسنامه والدين در  ــنى 30 تا 40 س معنا كه 55,6 درصد از اعالم كنندگان در گروه س

دسترس بوده است به موقع براى ثبت والدت اقدام نكرده اند. 

فرضيه پنجم: در فرضيه پنجم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را عدم اطالع يا 
اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب سن اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون ضريب همبستگى پيرسون 
پذيرفته شد. بدين معنا كه تعداد 225 نفر از اعالم كنندگان ديرثبتى والدت از قوانين ثبت احوال اطالع نداشته اند. 
يعنى 68,4 درصد از اعالم كنندگان در گروه سنى باالتر از 30 سال قرار دارند كه از قوانين ثبت احوال بى اطالع 
مى باشند. بنابراين علت عدم اطالع از قوانين ثبت احوال عامل موثر در ديرثبتى والدت ها مى باشد. اين رابطه در 

اعالم كنندگان مهلت قانونى والدت رد گرديد.

فرضيه ششم: در فرضيه ششم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را به علت وجود 
ــه با توجه به آزمون ضريب  ــب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضي ــال برحس يا عدم پرونده فاقد ورقه بزرگس
ــد. بدين معنا كه 55,5 درصد از اعالم كنندگان داراى پرونده فاقد ورقه بزرگسال  ــتگى كندال پذيرفته ش همبس
ــد. بنابراين اعالم كنندگانى كه ديرثبتى والدت را به علت وجود  ــند كه در رده تحصيلى ابتدايى قرار دارن مى باش
پرونده فاقد ورقه بزرگسال اعالم كرده اند داراى تحصيالت كمترى مى باشند به طورى كه 81,4 درصد آنان از در 

سطح ابتدايى و راهنمايى قرار دارند.

فرضيه هفتم: در فرضيه هفتم تحقيق» تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را عدم اطالع يا 
اطالع از قوانين ثبت احوال برحسب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو پذيرفته شد. 
بدين معنا كه 80,5 از اعالم كنندگان در رده تحصيلى ابتدايى و راهنمايى از قوانين ثبت احوال اطالع نداشته اند. 
ــد. همچنين اين رابطه در ثبت  بنابراين عدم اطالع از قوانين ثبت احوال عاملى موثر در ديرثبتى والدت مى باش
والدت مهلت قانونى پذيرفته گرديد. بدين معنا كه اعالم كنندگانى كه داراى تحصيالت باالترى مى باشند به موقع 

نسبت به ثبت والدت اقدام كرده اند. 

فرضيه هشتم: در فرضيه هشتم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى والدت را به علت امتياز 
دريافت سهام و عدم دريافت سهام عدالت برحسب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو 
ــد. 146 نفر از اعالم كنندگان در رده تحصيلى ابتدايى و راهنمايى بيان نموده اند كه امتياز دريافت  پذيرفته نش
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سهام عدالت تأثيرى در ديرثبتى والدت نداشته و علت هاى ديگر باعث ديرثبتى والدت مى باشد. و همچنين 42 
درصد از اعالم كنندگان در رده تحصيلى دبيرستان و ليسانس همين نظر را داشته اند. اين رابطه هم در مورد ثبت 

والدت هاى مهلت قانونى رد گرديد.

براى مقايسه سنى مراجعه كنندگان در گروه اول (ثبت با تأخير بيش از يكسال) و گروه دوم (ثبت در مهلت 
قانونى) نتايج واريانس به دست آمده حاكى از آن است كه بين سن مراجعه كنندگان ثبت والدت باتأخير بيش 
از يكسال و مهلت قانونى تفاوت وجود دارد به طورى كه سن مراجعه كنندگان در ثبت مهلت قانونى جوان تر از 
گروهى مى باشند كه ثبت با تأخير داشته اند. به نظر مى آيد، علت آن وجود پرونده هاى فاقد ورقه بزرگسال مى باشد 
ــتر از ثبت  ــامل مى گردد. همچنين ثبت والدت مردان در مهلت قانونى بيش كه در اين تحقيق 10,2 درصد را ش

والدت زنان در مهلت قانونى است به طورى كه 60,5 درصد را به خود اختصاص داده است.

• نتايج فرضيات فوت

فرضيه اول: در فرضيه اول تحقيق « تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى فوت را عدم اطالع يا اطالع 
از قوانين ثبت احوال برحسب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو پذيرفته نشد. بدين 
معنا كه 74,1 درصد از اعالم كنندگان در رده تحصيلى ابتدايى و راهنمايى از قوانين ثبت احوال اطالع داشته اند 
ولى اقدامى به ثبت فوت نكرده اند و عوامل ديگرى به نظر مى آيد مانند نداشتن متولى گورستان، محصور نبودن 

گورستان ها، استفاده از يارانه هاى دولتى علت عمده براى ديرثبتى فوت مى باشد.

ــخگويانى است كه ديرثبتى فوت را به علت وجود يا  فرضيه دوم: در فرضيه دوم تحقيق « تفاوت توزيع پاس
عدم وجود مشكالت خانوادگى و سهل انگارى خانوادگى برحسب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه 
به آزمون خى دو پذيرفته شد. بدين معنا كه 70,3 درصد از اعالم كنندگان در رده تحصيلى ابتدايى و راهنمايى 
به علت سهل انگارى و مشكالت خانوادگى علت ديرثبتى فوت را اعالم نموده اند. بنابراين اعالم كنندگانى كه داراى 
سطح سواد كمترى مى باشند علت ديرثبتى فوت را سهل انگارى و مشكالت خانوادگى اعالم كرده اند كه عامل 

موثر بر ديرثبتى فوت مى باشد.

فرضيه سوم: در فرضيه سوم تحقيق «تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى فوت را به علت استفاده 
ــب تحصيالت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون خى دو  ــتفاده از معافيت فرزند دوم برحس و عدم اس
ــتفاده از  ــتفاده از معافيت فرزند دوم و 28 نفر عدم اس ــد. به طورى كه 119 نفر علت ثبت فوت را اس پذيرفته ش
معافيت اعالم كرده اند كه 67,2 درصد اعالم كنندگان در سطح ابتدايى و راهنمايى علت ثبت فوت را استفاده از 

معافيت فرزند دوم اعالم كرده اند. بنابراين عامل معافيت براى فرزندان بعدى در ديرثبتى فوت موثر است. 
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ــت كه ديرثبتى فوت را استفاده و  ــخگويانى اس فرضيه چهارم: در فرضيه چهارم تحقيق « تفاوت توزيع پاس
عدم استفاده از گواهى حصروراثت برحسب سن اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به آزمون Eta پذيرفته شد. 
ــوت را نياز به گواهى حصر وراثت اعالم كرده اند كه 51,2  ــن معنا كه 129 نفر از اعالم كنندگان علت ثبت ف بدي
ــال مى باشد. اين رابطه در مورد اعالم كنندگانى كه ثبت به موقع  ــنى از كمترين تا 30 س درصد آنان در گروه س
ــيگماى به دست آمده نشان مى دهد كه بين سه گروه  ــته اند رد گرديد. نتايج تحليل واريانس با توجه به س داش
سنى افراد مراجعه كننده براى ثبت واقعه به خاطر نياز به حصر وراثت تفاوت معنادارى وجود دارد. بدين معنى 
كه هرچه سن مراجعه كنندگان كمتر باشد نياز به حصر وراثت براى ثبت فوت بيشتر مى گردد چرا كه اين گروه 
مراجعه كنندگان بيشتر فرزندان متوفيات مى باشد كه به علل مختلف مانند تقسيم اموال منقول و غيرمنقول براى 

ثبت فوت مراجعه نموده اند. 

ــوت را به علت  ــت كه ديرثبتى ف ــخگويانى اس فرضيـه پنجـم: در فرضيه پنجم تحقيق «تفاوت توزيع پاس
ــه به آزمون  ــد.» اين فرضيه با توج ــن اظهار كرده ان ــب س ــدم آگاهى از قوانين ثبت احوال برحس ــى يا ع آگاه
ــته اند كه در  ــد اعالم كنندگان از قوانين ثبت احوال اطالع داش ــد. بدين معنا كه 69,2 درص ــى دو پذيرفته ش خ
ــند  ــنى كمتر از30 مى باش ــال قرار دارند. بنابراين اعالم كنندگان ثبت فوت داراى س ــنى كمتر از 30 س گروه س
ــورد قبول واقع گرديد. ــن رابطه در ثبت هاى مهلت قانونى هم م ــوال با اطالع بوده اند. اي ــه از قوانين ثبت اح ك

ــم تحقيق « تفاوت توزيع پاسخگويانى است كه ديرثبتى فوت را به علت نياز  فرضيه ششـم: در فرضيه شش
به ابطال شناسنامه و عدم نياز به ابطال شناسنامه برحسب محل سكونت اظهار كرده اند.» اين فرضيه با توجه به 
آزمون ضريب همبستگى پذيرفته نشد. بدين معنا كه 81,4 درصد از اعالم كنندگان كه در نقاط شهرى مى باشند 
نيازى به ابطال شناسنامه نداشته اند. بنابراين به نظر مى آيد اعالم كنندگانى كه نياز به ابطال شناسنامه نداشته اند 
بيشتر فوت شدگانى باشد كه در گروه سنى 4-0 قرار دارند. نتايج واريانس به دست آمده واريانس بين گروهها و 
درون گروهها حاكى از آن است كه بين سن مراجعه كنندگان در ثبت فوت باتأخير بيش از يكسال و مهلت قانونى 

تفاوت قابل مالحظه اى وجود ندارد و تقريباً در هر دو گروه سن آنها يكسان مى باشد.

• مهمترين عوامل شناخته شده موثر بر ديرثبتى والدت و فوت 

1. عدم اطالع از قوانين ثبت احوال
تعداد 187 نفر از اعالم كنندگان بخش والدت به علت عدم آگاهى از قوانين ثبت احوال اقدام به ثبت والدت 
ــواد عامل موثر در ديرثبتى والدت در اين تحقيق بود بطورى كه 80,5 درصد از  ــطح س ننموده اند. همچنين س
ــته اند. در اين پژوهش 68,4 درصد باالتر از 30 سال سن  ــطح ابتدايى و راهنمايى قرار داش اعالم كنندگان در س
داشته اند كه از قوانين ثبت احوال بى اطالع بوده اند اما اعالم كنندگان ثبت در مهلت قانونى كه از قوانين ثبت احوال 

آگاهى داشته اند سنى كمتر از 30 سال داشته اند و جوان بودن اين گروه قابل مالحظه مى باشد.
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ــته اند اما اقدامى به ثبت فوت نكرده اند. به نظر   در بخش فوت 74,1 درصد از قوانين ثبت احوال اطالع داش
ــد و 43,6 درصد از  ــتن ثروت و ملك و... باش ــنامه، نداش ــه به داليل ديگر از جمله عدم نياز به شناس ــد ك مى آي
ــال باالتر قرار دارند كه از قوانين اطالع نداشته اند. بنابراين  ــنى 30 و 40 س اعالم كنندگان ثبت فوت در گروه س
با توجه به اينكه يكى از اقالم اساسى و اصلى برنامه ريزى صحيح و درست در كشور ثبت به موقع وقايع حياتى 
مى باشد و لزوم بكارگيرى آن براى دست اندركاران برنامه ريزى امرى انكارناپذير خواهد بود، لذا براى جلوگيرى از 
وقفه در اين امر مهم و اثرات سوء كم ثبتى و يا ديرثبتى آن بايد از طرق مختلف وسايل ارتباط جمعى به اطالع 

مردم و مسئولين مرتبط برسد.

2. وجود پرونده فاقد ورقه بزرگسال
ــال هستند كه در رده شغلى خانه دار قرار دارند.  78,9 درصد از اعالم كنندگان داراى پرونده فاقد ورقه بزرگس
مالحظه مى شود به علت وجود اين پرونده ها اعالم كنندگان داراى شغل هاى دولتى نمى باشند بلكه 10,5 درصد 
ــاورز قرار دارند و درصدى در گروه كارمندان  ــغلى كارگر و كش ــغلى آزاد و 10,5 درصد در گروه ش در گروه ش
مالحظه نمى شود. 81,4 درصد كسانى كه داراى پرونده فاقد ورقه بزرگسال مى باشند در سطح تحصيالت ابتدايى 
و راهنمايى قرار دارند. بدين معنا كسانى كه داراى پرونده فاقد ورقه مى باشند از سطح سواد كمترى برخوردارند. 
لذا به داليل مختلف تعداد قابل توجهى فاقد شناسنامه وجود دارند كه به دليل تنگناهاى قانونى و مشكالتى كه 
ــتورالعمل اجرايى ماده 45 قانون ثبت احوال به ويژه در استان هاى مرزى وجود دارد عمًال  ــر راه اجراى دس بر س
ــت،  چون تصميم گيرى در اين موارد  ــان به وجود آمده اس موجبات تأخير در ثبت وقايع حياتى آنها و فرزندانش
فراسازمانى مى باشد به لحاظ تسريع و تعيين تكليف متقاضيان،  همكارى و هماهنگى بيشتر ساير ارگانهاى دست 

اندركار را طلب مى نمايد.

3. استفاده از بيمه خدمات درمانى
139 نفر از اعالم كنندگان ثبت والدت به علت استفاده از بيمه خدمات درمانى اقدام به ثبت والدت نموده اند 
كه 53 درصد آنها در گروه شغلى آزاد قرار دارند. بنابراين پوشش همگانى افراد براى بيمه يكى از عوامل مهم براى 

رفع مشكل ديرثبتى ها مى گردد. 

4. عدم وجود شناسنامه والدين
ــند ولى اقدامى به ثبت والدت ننموده اند. به  ــنامه مى باش 55,6 درصد از اعالم كنندگان با اينكه داراى شناس
نظر مى رسد عوامل ديگر مانند انتخاب نام فرزند، وجود پرونده فاقد ورقه كه در اين تحقيق 11,7 درصد را شامل 

مى شود عامل موثر بر ديرثبتى ها مى باشد.

5. مشكالت و سهل انگارى خانوادگى
121 نفر علت ديرثبتى والدت را مشكالت خانوادگى اعالم نموده اند كه 70,3 درصد آنان در سطح ابتدايى و 
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راهنمايى قرار دارند. بدين معنا كه هرچه سطح سواد اعالم كنندگان كمتر باشد ثبت وقايع والدت به علت فقدان 
انگيزه مثبت در بين مردم تأثير به سزايى در ديرثبتى وقايع حياتى را به دنبال داشته است. به عبارتى مردم به طور 
طبيعى و عرفى در انجام امور جارى به انگيزه ها و مزيت ها براى تعيين اولويت و فوريت كارهاى روزانه خود اهميت 
مى دهند. به طور مثال اگر دريافت بنزين با نرخ دولتى مستلزم ثبت نام و دريافت كارت سوخت است كسى در 
اين كار كوچكترين ترديدى به خود راه نمى دهد و بى درنگ اقدام مى كند. براى تشويق ثبت به هنگام وقايع به 
نظر مى رسد چنين مزيت و ترجيحى براى مردم تعريف نشده است. همچنين اگر منافع فردى و اجتماعى در ثبت 
به موقع تأثير دارد همانگونه هم ديرثبتى موجب مضرات و خسارت اجتماعى مى گردد. بنابراين مى توان با اعمال 

سياست هاى تشويقى و تنبيهى مشكل را حل نمود. 

• مهمترين عوامل شناخته شده كم ثبتى واقعه فوت 

ــتر مناطق خصوصاً مناطق روستايى و عشايرى، مردم به لحاظ انسجام و زندگى  1. عوامل فرهنگى: در بيش
ــى در اين تحقيق كه  ــوند، از طرف ــنامه فرد متوفى نمى   ش ــترده به راحتى حاضر به ابطال شناس خانوادگى گس
ــراى ثبت فوت اقدامى انجام نداده اند. چنانچه الزام  ــته اند باز هم به داليلى ب اعالم كنندگان از قوانين آگاهى داش
ــد و سياست هاى خاصى را براى ثبت به موقع اعمال نمايند از كم ثبتى و  ــته باش قانونى در اين موارد وجود داش

ديرثبتى فوت جلوگيرى مى گردد.

2. عوامل اقتصادى: در اين تحقيق مالحظه مى شود 129 نفر از اعالم كنندگان ثبت فوت را به علت نياز به 
ــنى از كمترين تا 30 سال قرار دارند. يكى از عواملى كه  ــتر در گروه س گواهى حصر وراثت اعالم كرده اند كه بيش
باعث مى شود بستگان متوفى نسبت به اعالم و ثبت وقايع وفات فرد متوفى اقدامى نكنند نداشتن ثروت و تقسيم 
ــد، بستگان دليلى بر اعالم و ثبت وفات متوفى  ــت. لذا در صورتى كه فرد متوفى فاقد ثروت و امالك باش ارث اس

نمى دانند. 

ــتان هايى وجود دارد كه گذشته از محصور نبودن خصوصاً در  ــور گورس 3. عوامل اجتماعى: در مناطق كش
مناطق روستايى و شهرهاى كوچك و نداشتن متولى به منظور اعالم به موقع وفات و پراكندگى و متعدد بودن 

گورستان هاى محلى و عدم كنترل بر روى آنها ثبت فوت آنها به موقع انجام نمى شود.

• پيشنهادات و راهكارها
ــده براى آمارهاى حياتى دارد.  ــعه يك سيستم ثبت وقايع حياتى بستگى به كاربرد و مصارف منظور ش توس
ــازماندهى اجتماعى از عوامل مهم براى تحول در  ــناخت ارزش اين اطالعات به عنوان يك ابزار تحقيقاتى و س ش
سيستم ثبت وقايع حياتى است. بررسى يك جمعيت به لحاظ تجزيه و تحليل دموگرافيك در قالب مفاهيم حجم، 
ــالمتى از اهميت بااليى در تعيين زندگى اقتصادى و  ــتى و س صفات و ويژگى ها، توزيع جغرافيايى، وضع تندرس
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ــازماندهى و دقت عمل آن بستگى كامل به  ــت. سيستم ثبت وقايع حياتى و س اجتماعى جمعيت برخوردار اس
تشكيالت و سازماندهى كشورها دارد. هر كشورى كه سيستم ثبت وقايع حياتى آن منظم، دقيق و كارآمد باشد، 
سازماندهى كل جامعه نيز دقيق بوده و در غير اين صورت عكس اين موارد صادق مى باشد. از طرف ديگر با مرورى 
به مباحث و نظريات، آمارها، گزارشات و نيز تجربيات ساير كشورها مالحظه مى شود كه در بسيارى از كشورها و 
به خصوص كشورهاى كمتر توسعه يافته يا در حال توسعه ثبت وقايع حياتى از وضعيت مطلوب برخوردار نبوده و 
اغلب با ديرثبتى و كم ثبتى مواجه مى باشند. اصالح ثبت وقايع حياتى را مى بايست از چند جنبه مورد توجه قرار 
دارد. نخست بخشى كه در قالب فعاليت هاى ثبت احوال قرار دارد، از آنجايى كه مأموريت ثبت احوال عامل كليدى 
در سيستم ثبت وقايع حياتى محسوب مى شود هر كوششى كه براى بهبود سيستم به وجود آيد معموالً بايد از 
ــروع شود. دوم مواردى است كه به اعالم كننده مربوط مى شود كه در اين تحقيق مدنظر  مأموريت ثبت احوال ش
مى باشد. جنبه ديگر نيز به اصالح سيستم ثبت، جمع آورى داده ها و اطالعات، گزارشات آمارى و همچنين تحليل 
داده ها و نتايج حاصل از آن مربوط مى گردد. بنابراين با توجه به يافته هاى اين تحقيق و نظرات اعالم كنندگان در 

ديرثبتى و ثبت به موقع والدت و فوت پيشنهاداتى و راهكارهايى به شرح ذيل ارائه مى گردند: 

• تبليغات و اطالع رسانى
در اين تحقيق مالحظه مى شود كه 80,5 درصد اعالم كنندگان به علت عدم آگاهى از قوانين ثبت احوال به 

موقع براى ثبت وقايع اقدام نكرده اند. بنابراين پيشنهاداتى به شرح ذيل ارائه مى گردد:
ــبكه سراسرى، خانه هاى بهداشت،  ــانه ملى شامل (صداى و سيماى استانها، ش ــانى از طريق رس • اطالع رس

بيمارستانها، مطبوعات، جرايد، مسئولين ادارات تابعه) انجام گردد
• تهيه و تدوين برنامه هاى آموزشى در صدا و سيماى مركز استان، تهيه فيلم، سريال و انيميشين

• اطالع رسانى از طريق شوراها و دهياريها و شبكه اعالم و دستگاههاى اجرايى
• اطالع رسانى از طريق جرايد محلى و كتب درسى و آموزشى

• در اين تحقيق همانگونه كه مالحظه گرديد سطح سواد اعالم كنندگان ديرثبتى كمتر از اعالم كنندگان ثبت 
در مهلت قانونى مى باشد. بنابراين با توجه به اينكه بيشترين سهم تأخير در اعالم وقايع مربوط به افراد كم سواد 
ــانى و آگاهى دادن از مسئوليت ها و وظايف متقابل اين گروه از مردم نسبت به  ــد. نحوه تبليغ و اطالع رس مى باش

سازمان ثبت احوال بايد بومى شود و هر منطقه با شرايط خودش برنامه ريزى و اجرائى گردد.
وضع و اصالح قوانين و تشكيالت

• بازنگرى و اصالح برخى از قوانين و مقررات و دستورالعمل هاى مربوط به ثبت وقايع حياتى و انتخاب نام و نام 
خانوادگى، به عنوان مثال افزايش مهلت قانونى ثبت مواليد از 15 روز به 30 روز

• 53 درصد به علت استفاده از بيمه خدمات درمانى اقدام به ثبت والدت نموده اند. بنابراين پيشنهاد مى شود 
پوشش همگانى بيمه خانواده ها از سوى دولت محقق گردد.

•  بيشترين علت ديرثبتى به علت وجود پرونده هاى فاقد ورقه بزرگسال در بخش والدت مى باشد كه با تعيين 
تكليف و شفاف سازى قوانين ناظر بر ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايرانى و اطفال آنان مى توان گامى در رفع مشكل 
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ديرثبتى والدت برداشت.
• تقويت مديريت متمركز سازمان ثبت احوال كشور با توجه به نقش ذاتى آن در ثبت و توليد اطالعات و آمار 
ــت اندركار ثبت وقايع حياتى از قبيل وزارت  ــاير دستگاههاى دس وقايع حياتى با ايجاد همگرايى در اقدامات س
امورخارجه، قوه قضائيه، وزارت بهداشت، نيروى انتظامى،  سازمان ثبت اسناد، اداره كل اتباع بيگانه، شوراى تأمين، 
شوراى امنيت ملى از طريق: الف) تشكيل شوراهاى هماهنگى در سطوح ملى، استان و شهرستان و يا بهره گيرى 
از شوراهاى عالى و استانى موجود كه ارتباط موضوعى دارند. ب) ايجاد ارتباط بين دستگاهها ازطريق شبكه هاى 

رايانه اى و سامانه ثبت يكپارچه وقايع حياتى.
ــواده ها به دليل نازايى يا  ــط خان ــه به وجود تقاضاى زياد در جامعه براى پذيرش فرزند خوانده توس ــا توج • ب
حتى نگهدارى كودكان بانيت هاى خيرخواهانه، ايجاد تسهيالت قانونى بيشتر در واگذارى سرپرستى اطفال بدون 

سرپرست به متقاضيان مى تواند در كاهش ديرثبتى واقعه تولد تأثير داشته باشد.
ــئول و اعالم به  ــتان ها و گماردن مس • با فراهم نمودن تمهيدات الزم براى محصور كردن و كنترل كليه گورس

موقع وقايع وفات به سازمان ثبت احوال مى توان تا حدزيادى به كاهش اين معضل كمك كرد.
• تسهيل روند دستيابى به شناسنامه نوزادان و يا ثبت واقعه فوت يكى از راهكارهاى تشويق به ثبت مواليد در 
مهلت قانونى، تسهيل مراحل ثبت مى باشد. با گماردن يك مأمور ثبت احوال در بيمارستان هاى سطح شهر (با 
هدف ارائه شناسنامه قبل از مرخص شدن بيمار از بيمارستان) و در گورستان ها (ارائه مجوز دفن بعد از ثبت واقعه) 

و بكار بردن تدابير الزم شاهد كاهش آمار عدم ثبت وقايع خواهيم بود.
ــى و برگزارى دوره هاى كوتاه مدت ضمن خدمت، به  • آموزش كاركنان ثبت احوال از طريق برنامه هاى آموزش
خصوص در مورد افرادى كه با ثبت وقايع حياتى در ارتباط مى باشند. مسلماً برگزارى چنين دوره هايى با افزايش 
آگاهى مأمورين ثبت احوال نسبت به وظايفشان و نيز در مورد اعالم كنندگان وقايع حياتى، مى تواند از عوامل موثر 

در بهبود ثبت وقايع حياتى محسوب گردد.
• اجراى برنامه هاى منظم دهگردشى و سركشى به موقع به روستاها و نيز ايجاد نمايندگى هاى ثبت احوال در 
نفاط دوردست و پرجمعيت و همچنين استفاده از رابطين و افراد امين ثبت احوال در روستاهاى فاقد خانه بهداشت 

و نيز مناطق عشايرى.
• تعامل مناسب ادارات و سازمان ثبت احوال با ساير نهادهاى مرتبط در ثبت وقايع حياتى همانند وزارت بهداشت 
و درمان و دانشگاههاى علوم پزشكى (شامل ماماها و پزشكان، مسئولين مراكز درمانى، بيمارستان ها، زايشگاهها 
ــت روستايى)، شهردارى ها و مسئولين گورستان ها، استاندارى، فرماندارى ها، نيروى انتظامى،  و خانه هاى بهداش
پزشك قانونى، دهيارى ها و مسئولين شوراى هاى شهرى و روستايى، رابطين ثبت احوال، نهضت سواد آموزى و غيره 

مى تواند گامى موثر در رفع كم ثبتى باشد.
ــتند و طراحى زيرساخت  ــور كه مرتبط با رويداهاى والدت و فوت هس ــاختارهاى موجود در كش • مطالعه س
ــوراى هماهنگى ثبت وقايع حياتى در استان و شهرستان ها در  ــب اطالع رسانى رويدادها و شكل گيرى ش مناس
راستاى اطالع رسانى و تحقق ثبت وقايع حياتى در فرصت زمانى اعالم شده به عنوان يك راهكار اساسى پيشنهاد 
مى گردد. همانطور كه مى دانيم يكى از موارد نارسايى در سيستم ثبت وقايع حياتى در سطح كشور، عدم آگاهى 
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ــى و آمارهاى جمعيتى و نيز وظايف آن در اين  ــبت به اهميت و ارزش داده هاى مبتنى بر وقايع حيات ــردم نس م
زمينه مى باشد. بنابراين انجام تبليغات باتوجه به شرايط خاص هر منطقه و بهره گيرى مناسب از امكانات آن به 
روشهاى گوناگون از طريق رسانه هاى ارتباطى بخصوص سيماى جمهورى اسالمى كه با توجه به پوشش و نفوذ 
زياد تأثيرات انكارناپذيرى دارد. در اين مورد با تهيه يك مجموعه برنامه هاى كوتاه و متوالى با استفاده از روش هاى 

جذاب هنرى و سرگرم كننده مى توان پيامهاى آگاهى دهنده را به درون جامعه و به ويژه روستاييان منتقل كرد.
• يكى از مشكالت حادث شده، بحث حاشيه نشينى شهرهاست كه وقايع اعالم نشده و با تأخير در اعالم آنها 
كمتر از مناطق روستايى نيست. لذا در اين بخش هم برنامه ريزى ويژه اى صورت گيرد و در مقابل دهگردشى به 

حاشيه گردشى شهرها توجه گردد.

• راهكارهاى مبتنى بر فناورى
ــب از سيستم ها و خدمات  ــتر و بهينه از فناورى نوين اطالعات و نيز بهره گيرى به روز و مناس ــتفاده بيش • اس
ــانى و به هنگام نمودن  ــبكه هاى متصل و آنالين، به منظور توانايى به روزرس ــه اى و مخابراتى به صورت ش رايان
ــجلى نوزاد با استقرار  ــند س ــور و نيز ارائه خدمات حضورى تا تنظيم س داده هاى پايگاه اطالعات جمعيتى كش
ــتان ها و زايشگاههايى كه بيشترين آمار والدت را داشته اند و سپس ارسال  مأمورين ثبت احوال در محل بيمارس
شناسنامه توسط پست سفارشى به آدرس متقاضى، مى تواند عامل تشويق و تأثيرگذارى در ثبت بدون تأخير و 
خطاى والدت داشته باشد. (در اين تحقيق 59,3 درصد اعالم كنندگان علت ثبت به موقع را استقرار مأمور ثبت 

احوال در بيمارستانها اعالم نموده اند).
ــازى سيستم مكانيزه ثبت وقايع حياتى، اقدام مهم و ضرورى است كه براى تنظيم و ثبت  • طراحى و پياد ه س
اسناد سجلى وفات و صدور شناسنامه در كليه ادارات تابعه و نيز در زايشگاههاى شهرستان هاى استان كه نماينده 
ثابت اداره ثبت احوال در آن بيمارستان مستقر دارند مورد استفاده قرار گيرد. با استفاده از اين سيستم ها اسناد 
سجلى و وفات و شناسنامه ها كه قبًال به صورت دستى و توسط مأمورين تنظيم مى شد به صورت رايانه اى تنظيم 
و شناسنامه نيز با طرح جديد در ابعاد پاسپورت و توسط رايانه چاپ و تحويل متقاضى مى شود. اين موضوع باعث 

كاهش اشتباهات احتمالى و نوشتارى مأمورين ثبت احوال خواهد شد.
راهكارهايى كه ارائه شده در اين تحقيق عالوه بـر يـافته هـاى تحقيقات پيشين نظرات اعالم كنندگان است كه 
كليد اصلى ثبت به موقع وقايع حياتى در اين تحقيق مى باشد و آنچه مى تواند بيشترين تأثير را بر ثبت به موقع 
ــتانها داشته باشد اطالع رسانى مداوم از مهلت ثبت والدت و فوت از طريق رسانه ها،  والدت و فوت در مناطق اس

جرايد، مطبوعات و خانه هاى بهداشت باشد.
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چكيده
ــت. بسياري  ــت كه امروزه در مطالعات علوم اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اس  كيفيت زندگي موضوعي اس
ــت فردي، رفاه و.....) به نوعي مرتبط با اين موضوع  ــاني(اميد زندگي،آموزش، بهداش ــاخص هاي توسعه انس از ش
مي باشند. گرچه در وهله اول نمي توان يك تعريف كامل و جامع از اين مفهوم ارائه نمود، اما مي توان آنرا در دو 
حوزه عيني و انتظاري زندگي فرد مورد بررسي قرار داد. اين مقاله با بررسي تحقيقات انجام شده در سطح كشور 
و همچنين بهره گيري از تعاريف سازمان بهداشت جهاني، نگاهي جامعه شناختي به موضوع نموده است. مفهومي 
ــي اين مفهوم و موضوع در  ــت. انتظار مي رود كه بررس كه ما در اين مقاله به آن پرداخته ايم، كيفيت زندگي اس
نهايت براي ما مشخص سازد كه كيفيت متفاوت زندگي تحت تأثير چه متغيرهايي قرار دارد. اين مقاله در صدد 
ــي تفاوت هاي كيفيت زندگي در ميان زنان شهر مشهد بر حسب وضعيت اشتغال آنان است. در اين مقاله  بررس
سعي مي شود به دو سوال ذيل پاسخ داده شود. چه شاخص ها و مؤلفه هائي را مي توان براي مفهوم كيفيت زندگي 
بكار برد؟ سهم هر يك از علل در تفاوت كيفيت زندگي افراد مورد مطالعه (زنان شاغل و غير شاغل ) چه ميزان 

مي باشد؟ 

واژ گان كليدي: كيفيت زندگي، حمايت هاي خانوادگي ، رضايت از زندگي، سرمايه اجتماعي
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• بررسي مفهومي و نظرى كيفيت زندگي 
بررسي مفهومي

ــت كه در درون ساختارها شكل  ــتن، تجربه اي اس  امروزه تجربه زندگي، تجربه امكانات و تجربه چگونه زيس
گرفته و تكرار مي شود.مردان و زنان درگير زندگي در سراسر دنيا تجربه هاي متفاوتي در باره چگونه زيستن را از 
سر مي گذرانند و به عبارت ديگر كيفيات زندگي متفاوتي را تجربه نموده و مي نمايند.بخش اعظم اين تجارب در 
درون ساختارهايي شكل مي گيردكه از قديم االيام تاكنون به صور گوناگون وجود داشته اند. كيفيت زندگي1 يك 
مفهوم تعريف نشده اي است كه سهل و ممتنع به نظر مي رسد. از يك سو كيفيت زندگي به عنوان پنداشتي از 
چگونگي گذران زندگي فرد مطرح مي شود و از بعدي ديگرموقعيت هاي نظير محيط پيراموني يا فرهنگ در يك 
جامعه معين را نيز شامل ميشود. به لحاظ مفهومي، كاربرد اين سازه را در شش حوزه مطرح نموده اند كه شامل 

(Ferrans،1996)موارد ذيل مي باشد
در زندگي عادي: به عنوان توان تامين نياز هاي اساسي و حفظ سالمت

در حوزه مطلوبيت اجتماعي: به عنوان توانائي فرد براي ايجاد يك زندگي مفيد اجتماعي
در حوزه شادكامي: به عنوان تعامل ميان احساس هيجان و افسردگي 

در حـوزه رضايـت از زندگي: به معناي ارزيابي فرد از كيفيت زندگي خود در همه حوزه هاي زندگي فردي 
و اجتماعي

در حوزه دسـتيابي به اهداف شخصي و در حوزه استعدادهاي فرد: به عنوان تواناييهاي بالقوه و بالفعل 
فرد (غفاري :12 ،1387) 

در نگاه مايلز اصطالح كيفيت زندگي معموال يا به عنوان برآوردهاي ذهني رضايت مندي و بهزيستي توصيف 
ــت آورده اند  ــادي و اجتماعي كه افراد يا گروه ها به دس ــتانده هاي اقتص ــا به عنوان مجموعه اي از س ــود ي ميش
ــي قرار داده و به نظر او الزمه  (Miles:1985) فيليپس ، كيفيت زندگي را در ابعاد فردي و جمعي مورد بررس
ــورداري از منابع مادي جهت برآورده كردن  ــي و برخ ــت زندگي فردي در بعد عيني ،تامين نياز هاي اساس كيفي
ــت و در بعد ذهني به داشتن استقالل عمل در افزايش رفاه ذهني شامل  ــت هاي اجتماعي شهروندان اس خواس
ــخصي و مشاركت اجتماعي اشاره ميكندودر بعد جمعي برثبات و  ــد ش رضايتمندي، هدفداري در زندگي و رش

( 2006:242:Phillips).پايداري محيط فيزيكي و اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي تاكيد مي شود
 به هر حال مشخص است كه كيفيت زندگي داراي معاني مختلفي نزد افراد متفاوت است كه اين افراد بسته 
به متغيرهاي طبقه اجتماعي، جنس، سن، محل سكونت، وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال و... تعاريف متفاوتي از 

كيفيت زندگي دارند.
 از دهه 1370 تاكنون بحث هاي متفاوت و گسترده اي در خصوص دو مفهوم كيفيت زندگي و سبك زندگي به 
مثابه مفاهيم مدرن صورت گرفته است. مفهوم كيفيت زندگي داراي حوزه هاي گسترده مطالعاتي است كه يكي از 
اين حوزه ها، مطالعات سالمت است. چالش هاي تئوريك و سنجش هاي گسترده اي حول اين موضوع صورت گرفته 
ــته بندي مي توان گفت كه دو رويكرد به اين مفهوم از همه مباحث و رويكردهاي ديگر متمايزند.  اما در يك دس
1.Quality of life (QOL)
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رويكرد اول كيفيت زندگي را به عنوان متغير و شاخصي جهت سنجش طبقه اجتماعي درنظر گرفته و به تعبيري 
كيفيت زندگي را متغير وابسته تعريف نموده كه تغييراتش بسته به متغيرهايي چون جنس، سن، طبقه اجتماعي 
و... مي باشد. رويكرد دوم با اعتقاد به اينكه شالوده هاي ساختاري (بخصوص طبقاتي) در جامعه معاصر به واسطه 
ــيار گسترده و ژرف از هم گسسته اند، به اين نتيجه رسيده اند كه  كيفيت  زندگي امري نيست كه در  تغييرات بس
نتيجه عضويت گروهي، طبقاتي يا استمرار كنش هاي اجتماعي فرد به او تفويض شود بلكه فرد در جامعه مدرن 
مختار است با گزيدن سبك زندگي خود كيفيت زندگي را به طور مداوم و روزمره بيافريند و در فعاليت هاي خود 

به صورت آشكاري مورد حفاظت و پشتيباني قراردهد.
 در ابتدا قبل از بررسي نظري مفهوم كيفيت زندگي الزم است تعاريف گوناگوني كه در اين زمينه مورد استفاده 
قرار مي گيرد را بررسي نمائيم. در واقع بايد پرسيد كه منظور از كيفيت زندگي چيست؟ اگر به دايره المعارف ها 
و فرهنگ هاي لغت مراجعه نمائيم در خواهيم يافت كه تعاريف گوناگوني در اين خصوص وجود دارد كه هر يك 
با برجسته نمودن يك يا دو شاخص تالش نموده اند كه آن را بر اساس آن شاخص ها تعريف نمايند، آنچه كه در 
همه اين تعاريف مي توان يافت اين است كه مفهوم و اصطالح كيفيت زندگي مفهومي متأخر است و چند صباحي 
ــتانداردي است كه در قياس با ديگر موارد مقايسه شده و  ــتر از عمر آن نمي گذرد. كيفيت به معني اخير اس بيش

حاصل مناسبي را در پي داشته است1 (اكسفورد 1035 ، 2005).
 كيفيت زندگي مفهومي است كه مي توان با بهره گيري از تعريف ذكر شده تا حدودي ابعاد آن را روشن نمود، 
سازمان بهداشت جهاني2 در 1948 سالمت را به داشتن وضعيتي فيزيكي، ذهني و اجتماعي كامل تعريف مي كند 
ونه صرفاً عدم وجود بيماري. بسياري از ديگر تعاريف ذكر شده از سالمت و كيفيت زندگي تالش داشتند اغلب 
ــحالي  ــازند و براي كيفيت زندگي مكرراً بر اجزاء تركيبي از رضايت و خوش اين دو مفهوم را به يكديگر مرتبط س
از زندگي تأكيد مي كردند. كيفيت زندگي مي تواند در مواردي بر اثر پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم نوسانات 
ــيار  ــكالت اقتصادي تحت تأثير قرار گيرد. از ديگر مفاهيمي كه به اين مفهوم بس زندگي به مانند بيكاري يا مش
ــد مي توان به مفهوم سالمتي مرتبط با كيفيت زندگي3 نام برد، كه استفاده از اين مفهوم غالباً به  نزديك مي باش
رفع ابهام در خود مفهوم كيفيت زندگي هنوز جايگاه خودرا در حوزه كيفيت زندگي نيافته است و دقيقاً مشخص 
ــت كه اين  ــت كه اين مفهوم چه جنبه هايي از كيفيت زندگي را در بر مي گيرد. اما توافق عمومي بر آن اس نيس
جنبه هاي آشكارمي تواند از يك تحقيق به تحقيق ديگر متفاوت باشد.اين مفهوم مي تواند در كل شامل سالمت 
عمومي، كاركرد مناسب فيزيكي، نشانه ها و عالئم مناسب فيزيكي، كاركرد مناسب حواس مختلف، كاركرد مناسب 
شناختي، ايفاي نقش اجتماعي، دارا بودن توان برقراري روابط اجتماعي، توان برقراري روابط جنسي و در مجموع 
وجودي سالم با تعريف استانداردهاي موجود در جامعه مي باشد. بنابراين در تعريف ما از كيفيت زندگي مي توان در 
مجموع آن را به وجود و كاركرد مناسب نشانه هاي فيزيكي، رواني و اجتماعي متناسب هر جامعه در فرد منتسب 
نمود. ما در اين مقاله برآنيم كه هر سه بعد كيفيت زندگي يعني فيزيكي، جسماني و رواني اجتماعي را مدنظر 

قرار دهيم.
1.Oxford Dictionary
2.World Health organization
3.HRGOL
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• ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي
 يكي از اولين ابزارهايي كه به صورت گسترده به ارزيابي بيماران پرداخت،متعلق به كارفسكى بود كه مقياسي 
ــتفاده در محيط هاي كلينيك استفاده نمود.مقياس او بسيار ساده نمونه ها را در روي  ــال 1947 براي اس را در س
يك طيف از 0 تا 100 دسته بندي مي كرد و با شاخص هايي از قبيل طبيعي، بدون شكايت، بدون شواهد بيماري، 
سالمت را ارزيابي مي نمود. در سالهاي بعد، مقياس هاي ديگري مانند شاخص بارثل1 درست شده اند كه توانايي 
كاركردي، كاركرد فيزيكي و فعاليت زندگي روزانه2 را ارزيابي مي كردند. اگرچه اين پرسشنامه ها و مقياس ها امروزه 
به عنوان ابزاري براي توصيف كيفيت زندگي بكار برده مي شوند ولي در واقع آنها تنها يك بعد از كيفيت زندگي 
را به صورت كمي و به صورت جزئي از يك بيماري نمايش مي دهند.  دومين نسل از مقياس ها و پرسشنامه هاي 
كيفيت زندگي، در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، كه وضعيت سالمتي را به صورت كميت سنجي و كمي 
ــنجيد براي ارزيابي عمومي سالمت بكار برده شد. اين ابزارها بر كاركرد فيزيكي نشانه هاي روانشناختي و  مي س
فيزيكي، تأثيرات بيماري ها، مشاهده استرس و پريشاني رضايت زندگي استوار بود و تمركز نموده بود. گرچه اين 
ابزارها غالباً به عنوان ابزارها و پرسشنامه هاي كيفيت زندگي توصيف مي شدند، نويسندگان آنها ادعايي بر اينكه 
آنها ابزارهاي سنجش كامل كيفيت زندگي هستند نداشتند. به هر حال، پريتسمن و بام در1976 با پذيرفتن يك 
قياس خودارزيابي بدنبال روش هايي براي ارزيابي كيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان هستند. بيشتر توسعه 
ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي بر پايه اين تالش هاي اوليه استوار است. اگرچه ابزارهاي جديدتر تأكيد بيشتري 
بر جنبه هاي ذهني به مانند احساسات، نقش اجتماعي و شناختي دارند، اغلب يك يا بيشتر كاركردهاي سؤاالت 
جهاني متمركز برسنجش شفاهي كيفيت زندگي است. به هر حال، علي رغم تغيير شمول اجتماعي و روانشناختي، 
ــت  ــت. بنابراين، اگر يك بيمار ناتوان از بدس اين ابزارها به ارتباط كيفيت زندگي با ظرفيت كاركردي مرتبط اس
ــالم، كاركردهاي اجتماعي و روانشناختي باشد، اين بيمار از بعد كيفيت زندگي فقير محسوب  آوردن فيزيك س
مي شود. اگرچه عموماً به نظر مي رسد كه اين فرضيه قابل قبول تري است اما اين موضوع با يك مشكل تئوريك 
مواجهه مي شود. به ويژه اينكه مسائل كاركردي، به ويژه كاركرد فيزيكي، ممكن است به عنوان متغيرهاي علمي 
كه انتظار مي رود بر كيفيت زندگي بيمار تغيير يا تأثير بگذارد مورد توجه قرار گيرد، اما اين ضرورتاً بازتاب بخش 
صحيحي از كيفيت زندگي آنها نيست. به عنوان مثال يك شخص مي تواند كيفيت زندگي فقيرانه اي را صرف نظر 
از اينكه آيا كاركردي فيزيكي نامناسبي را دارد داشته باشد. علي رغم اين محدوديت ها، بيشتر ابزارها ادامه تمركز 
بر وضعيت سالمتي، وضعيت كاركردي و بررسي مجموعه نشانه ها استوار است. تعداد ديگري از مدل هاي تئوريك 
كيفيت زندگي مانند مدل انتظارات كالمن اهداف ديگري را پيشنهاد كردند. او پيشنهاد كرد كه افراد داراي اهداف، 
ــنجش اختالف بين اميدها، آرزوها، انتظارات فرد و  ــتند و كيفيت زندگي يك س آمال و آرزوهايي در زندگي هس

تجارب حاضر فرد مي باشد.

1.Barthel
2.Activities of daily living (ADL)
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اين موضوع بر تفاوت بين اهداف انتظاري و پذيرفته شده و اهداف واقعي متمركز است.شكاف و فاصله ممكن 
ــخص يا تغيير انتظارات كمتر شود. ابزارها به مانند جدول ارزيابي كيفيت  ــت به وسيله بهبود كاركرد يك ش اس
زندگي فردي1 در مدل انتظارات به عنوان مفهوم پايه اي به وسيله كالمن مورد اشاره قرار گرفته است.  مدل نيازها 
در ارتباط با كيفيت زندگي و توانائي و ظرفيت يك شخص براي ارضاء نيازهاي معين خودش است. كيفيت زندگي 
وقتي در باالترين رده قرار دارد كه تمام نيازها برآورده شده باشد و وقتي در پائين ترين رده خود قرار دارد كه بخش 
كوچكي از نيازها برآورده شده باشد.  نيازها، شامل جنبه هايي به مانند: هويت، موقعيت يا وضعيت، احترام به خود، 
عاطفه، عشق، امنيت، لذت، خالقيت، غذا، خواب، عدم وجود درد، فعاليت و غيره است. هانت و مك كن در 1992، 
از اين مدل جهت ايجاد چند مدل سنجش كيفيت زندگي، استفاده نمودند.  داشتن يك نگرش مثبت به زندگي2 
بدون در نظر گرفتن شرايط بهداشتي مي تواند كيفيت باالي زندگي را به ارمغان آورد. بنابراين ارزيابي اعتقادات 
دروني و وجودي و همچنين تمايز نهادن بين كساني كه داراي كيفيات زندگي متفاوتي هستندشايد مهمترين 
ــتند و با بهره گيري از اين عوامل  ــت كه چه عواملي در ايجاد اين كيفيات زندگي متفاوت تأثيرگذار هس دليل اس
بتوان جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي را كه ممكن است بر ساير حوزه هاي زندگي تأثيرگذار باشند شناسائي، 
ــيد. توافق فزاينده اى در اين زمينه وجود دارد كه كيفيت زندگى بيشتر يك واقعيت ذهنى  كنترل و بهبود بخش
است تا يك امر عينى و بنابراين فقط با كمك شخصى كه كيفيت زندگى اش مورد سنجش قرار ميگيرد ،ارزيابى 
قابل اعتمادى صورت مى گيرد. بنابراين كيفيت زندگى هم امرى است كه بيشتر مربوط به تجارب فردى مى باشد. 
به طور واضح تر پذيرش طبيعت و ماهيت ذهنى كيفيت زندگى به اين معنى است كه توصيف آن ميتواند از فردى 
به فرد ديگرى متفاوت باشد و حتى اين توصيف براى فرد خاص در زمان هاى متفاوت از اين موضوع صادق است. 
براى افتراق بين كيفيت زندگى در مفهومى وسيعتر و ضروريات آن كه به طب كلينيكى و تحقيقات بالينى مربوط 

مى شود اصطالح كيفيت زندگى مرتبط با سالمتى3 بطور مكرر استفاده شده است. 

• سبك زندگي4 و كيفيت زندگى 
ــته ها و حوزه هاي گسترده مطالعاتي است كه شامل  ــبك زندگي داراي تاريخچه اي طوالني در رش مفهوم س
مطالعات فراغت نيز مي شود. اين مفهوم عليرغم رشد ادبيات آن چالش ها و جريانات تئوريكي مختلفي را در پي 
داشت و عالوه بر آن سنجش هاي تجربي زيادي درخصوص اين مفهوم صورت گرفته است. در طول سالهاي 1970 
به بعد مفهوم سبك زندگي از سوي جامعه شناسان بيشتر مورد توجه قرار گرفت. عمده مطالعات آنها در اين زمينه 

درخصوص ارتباط اين مفهوم با ساختار اجتماعي (به طور عام) بوده است. 
به هر حال حوزه هاي مختلفي با اهداف متفاوتي، مطالعاتي درخصوص كيفيت زندگي وسبك زندگى به انجام 
ــال 7)  ــهري (ميلر6 ؛ 1973 و مارش ــاندند. مطالعات بر روي اجتماعات مهاجر (پريس5، 1979) ، مطالعات ش رس
1.selQol
2.Positive approach to life
3.HRQOL
4.Life style
5.Pryce
6.Miller
7.Marxhall
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ــم (مكانل 3؛ 1976) و بحث هاي تئوري اجتماعي از  ــات بازاريابي (ولز 1؛ 1979)؛ (تافلر 2؛ 1970) توريس تحقيق
ــرادي چون فيليپ4؛ 1972، تيلبر 5؛ 1972، فلدمن 6؛ 1976، بل 7؛ 1976 و گنس 81974را مي توان نام برد.  اف

• مفهوم كيفيت زندگي در دهه 80 
ــد بودند كه بايد تحقيقات بين  ــد Moorhouse و de La Durantaye معتق ــرادي به مانن در 1990 اف
رشته اي درخصوص كيفيت زندگى صورت گيرد. استدالل آنها اين بود كه از طريق سبك زندگي مي توان راهي 
جهت تحليل علمي كيفيت زندگى بدست آورد. در پايان سال 1989 كميته سيزدهم انجمن بين المللي جامعه 
شناسي اين متن را انتشار داد و در اين نشست مطرح شد كه با توجه به استفاده مكرر از اين مفهوم رهيافت وبري 
مي تواند براي سبك زندگي چارچوبي را جهت توسعه مطالعات كيفيت زندگى و سبك زندگي تدوين نمايد.اين 
موضوع چالش بزرگي را در انجمن بين چند گروه ايجاد كرد. نئوماركسيست هايي به مانند (كري چر 9؛ 1989) و 
محققان فمينستي به مانند (اسكراتون10 ؛ فالبوت 11؛ 1989) به مخالفت با اين موضوع پرداختند و اين روند با نقد 
شديد جامعه شناسان منتقدي به مانند (مگيور 12؛ 1994) ادامه پيدا كرد. به نظر مي رسد در اين دهه چالش بر سر 
تدوين چارچوب كاري حول مفهوم كيفيت زندگي عمده ترين چالش بين جامعه شناسان در اين زمينه بوده است.

• مفهوم كيفيت زندگي در دهه 1990
 علي رغم انتقادهاي زياد و گاهي شديد درمورد تدوين چارچوب ، حمايت هايي نيز براي بررسي و تدوين يك 
چارچوب در سالهاي 1990 تا 2000 ادامه پيدا كرد. در اين دهه (ماماس 13؛ 1999) اين مفهوم را در مطالعاتي 
ريشه يابي و به كار وبلن، وبر و زيمل متصل نمود. كري چر14 براي معين شدن و مشخص شدن جايگاه اوليه اين 
ــنهاد نمود كه كيفيت زندگي به عنوان يكي از مفاهيم مختص طبقه متوسط و باالبايد در مطالعات  مفهوم پيش
ــي قرارگيرد (كري چر؛ 1995: 120). در اين دوره بخشي از جامعه شناسان  ــبك زندگى شناخته و مورد بررس س
 ,Pare & Rojek) .سعي در پاسخگويي به انتقادات فمنيست هاي ساختاري درخصوص كيفيت زندگي نمودند
1997 : 388) چانى15 نتيجه گرفت كه:... پديده اجتماعي كيفيت زندگي يك تصوير درست از توسعه مدرنيته 
ــتجو براي هويت فردي بلكه به عنوان تعريف  ــت نه در اين ايده كه كيفيات زندگي به صورت ويژه اي در جس اس
1.Wells
2.Toffler
3.Maccannell
4.Filip
5.Thielbar
6.Feldmon
7.Bell
8.Gans
9.Critcher
10.Scraton
11.Falbot
12.Maguire
13.Mammaas
14.Critcher 
15.Chaney
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ويژگي هاي مدرنيته محسوب مي شود.(چاني؛ 1996: 158)

• بحث هاي امروزي كيفيت زندگي
بحث هاي امروزي كيفيت زندگي بيشتر با دو مبحث مربوط است. سالمت فيزيكى و روانى در جامعه معاصر 
از رابرت در سال 1999 و كيفيات زندگي جوانان در دنياي در حال تحول از ميلز در سال 2000 مي باشد. رابرت 
در زمينه كيفيت زندگي و تئوري هايي كه درخصوص اين موضوع ساخته و پرداخته شده بودند به رد ديدگاه هاي 
كالن در زمينه تحليل بررسي كيفيت زندگي پرداخت. او در اين زمينه اشاره به ديدگاه هايي چون ماركسيسم، 
فمينيسم ساختارگرا و يا ديدگاه نئوليبرالها دارد. رابرت در كتابش در دو فصل با عنوان هاي مصرف و مصرف گرايي، 
ــدت مخالف ديدگاه هايي بود كه كنشگر  ــده پرداخت. او به ش كيفيت زندگي و هويت ها به رد ديدگاه هاي يادش
اجتماعي را موجودي منفصل در تعيين كيفيت زندگي خود مي دانستند. اصطالح كليدي او در اين زمينه اين بود 
كه مصرف كننده قدرت انتخاب دارد و اسيرساختارهاي ساخته وپرداخته جامعه شناسان نيست. او معتقد بود كه 
تئوري هاي اقتصادي و جامعه شناسي بر پايه فروض خود درخصوص فرد مصرف كننده، انگيزه ها و مفاهيمي چون 
عقالنيت اقتصادي و انسانهاي اقتصادي بسيار ساده انگارانه اند.در فصل دوم يعني سبك هاي زندگي و هويت، رابرت 
استدالل نمود كه مفهوم سبك زندگي جايگزين مفاهيمي چون طبقه اجتماعي، جنسيت، سن به عنوان مفاهيم 

پايه اي جهت تحليل فراغت شده است.
ريمر داليل عمدة زير را ، در تجديد حيات اين مفهوم شناسايي مي كند. 

فرآيندهاي «فردي شدن» كه آزادي وحق انتخاب بيش تري را بخصوص براي جوانان در شرايط به سرعت روبه 
تغيير جهان داشته اند.

رشد طبقه متوسط جديدي كه جهت گيري آنها آشكارا به سوي سرگرمي و مصرف است وعمدتاً جوانان شهري 
داراي مهارت هاي حرفه اي را در برمي گيرد.

افزايش روزافزون مباحثات آكادميك درخصوص «پست مدرنيسم» كه در آن، ظهور ارزش ها و كيفيت زندگي 
جديد،  نقش كليدي را ايفا مي كنند.

فرضيات:
بنظر مي رسد بين وضعيت اشتغال و كيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد بدين معني كه شاغلين داراي 

كيفيت زندگي باالتري هستند. اين موضوع به داليل ذيل مي تواند اتفاق بيفتد.
1. زنان شاغل داراي امنيت رواني بيشتري از بعد مالي مي باشند.

2. اشتغال زنان در بهبود وضعيت زندگي اقتصادي خانوار مؤثر مي باشد.
ــاغل در گروه هاي كاري باعث كسب سرمايه هاي اجتماعي بيشتري مي شود كه مي تواند به  3. حضور زنان ش

صورت غيرمستقيم در افزايش كيفيت زندگي مؤثر باشد.
مفاهيم و متغيرهايي كه در چارچوب مفهومي تحقيق نام برده شده اند، موضوع سنجش اين مطالعه محسوب 
ــده اند. در حوزه ويژگي هاي زمينه اي 3 متغير شامل  ــوند. بر اين مبنا 40 متغير در 7 حوزه مطالعه واقع ش مي ش

جنس، سن و اشتغال مورد بررسي واقع شده اند.
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• نوع روش تحقيق 
پژوهش حاضر از نوع بررسي يا پيمايش مي باشد.

ابزارهاي تحقيق 
مهمترين ابزار جمع آوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه است. پرسشنامه جهت اندازه گيري متغير مستقل و 
متغير وابسته با درنظر گرفتن متغيرها و شاخصهاي تحقيق طراحي شد. پرسشنامه اوليه مورد پيش آزمون قرار 

گرفته و سؤاالت و يا گويه هايي كه از بعد آماري اشكال داشته اند حذف گرديد.
جامعه آماري اين تحقيق را كليه زنان شاغل و غيرشاغل ساكن در شهر مشهد كه در دامنه سني (20 تا 44) 

سال واقع شده اند، تشكيل مي دهند. 

جداول توصيفي
ــتغال كه مقرر گرديد مقايسه اي بين گروه شاغلين و  ــخگويان برحسب متغير اصلي يعني اش از مجموع پاس
غيرشاغلين از نظر تفاوت  هاي كيفيات زندگي به عمل آيد لذا تالش شد كه به نسبت مساوي اين دو گروه مورد 

پرسش قرار گيرند، 49/7 درصد شاغل و 50/3 درصد غيرشاغل مي باشند.

جداول تبييني
در نتايج تحليلي، روابط متغيرهاي پايگاه اقتصادي اجتماعي پاسخگويان ميزان سرمايه اجتماعي، ميزان سرمايه 

فيزيكي، وضعيت اشتغال، ميزان حمايت هاي خانوادگي با متغير كيفيت زندگي مورد بررسي قرار گرفته اند. 

جدول شماره 1-  توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال
درصدفراوانيوضعيت اشتغال

14949/7شاغل
15150/3غيرشاغل
300100جمع

جدول شماره2- كيفيت زندگى بر حسب پايگاه اجتماعى اقتصادى 

پايگاه اقتصادى 
اجتماعى  

ميزان كيفيت
زندگى 

جمعباالمتوسطپايين

76/518/321/238/3پايين
15/350/436/534/9متوسط
8/231/342/326/8باال
100100100100جمع
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پاسخگويان
 F آزمون

ــي اين فرضيه كه «بين كيفيت زندگى بر حسب پايگاه اجتماعى اقتصادى پاسخگويان رابطه وجود  در بررس
دارد» از آزمون آماري F_test استفاده نموده ايم. كه نتايج آن به شرح ذيل مي باشد:

ــط و پايين) در  با توجه به نتيجه باال به احتمال بيش از 99 درصد اختالف ميانگين ها بين طبقه (باال، متوس
ــد. در بررسي تفكيكي بين گروهها ، با توجه به آزمون شفه (Schffe) اين اختالف  جامعه آماري معنادار مي باش

در بين دو دسته باال و متوسط معني دار نيست اما بين دسته هاى پايين و باال و متوسط و پايين معني دار است.

 آماره كاي اسكوئر

برحسب بررسي رابطه ميان كيفيت زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي با استفاده از آماره كاي اسكوئر برحسب 
فرض تحقيق كه با افزايش سرمايه اجتماعي ميزان كيفيت زندگي نيز باال مي رود فرض تحقيق اثبات مي شود و 
بر اين مبنا رابطه مستقيم و مثبت مي باشد به اين معني كه هر چه ميزان سرمايه اجتماعي باال رود ميزان كيفيت 

زندگي نيز به همان ميزان ارتقاء مي يابد.

SigDfF مقدار
0/000243/3

نتايج آزمون شفه براي بررسي بين گروه
سطح معني دارياختالف ميانگينگروه ها

30/000/ 4باال – پايين
0/390/75باال – متوسط
3/90/000متوسط – پايين

جدول شماره3- كيفيت زندگى بر حسب ميزان سرمايه اجتماعى
     ميزان سرمايه 
اجتماعى 

ميزا ن كيفيت زندگى 
جمعباالمتوسطپايين

82/524/3437/4پايين
16/546/635/432/8متوسط
129/160/629/8باال
100100100100جمع

SigDfValue

0/0004165
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برحسب بررسي تفاوت ميزان سرمايه اجتماعي در ميان زنان شاغل و غيرشاغل با توجه به داده هاي بدست آمده 
تفاوت آشكاري بين ميزان سرمايه اجتماعي نزد زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد. ميزان متوسط و باالي سرمايه 
اجتماعي نزد زنان شاغل در مجموع 78 درصد مي باشد در حالي كه اين ميزان براي زنان غيرشاغل 59 مي باشد. 

با توجه به داده ها به نظر مي رسد حضور زنان در محيط هاي كاري و شغلي يكي از داليل اين تفاوت مي باشد. 
در اين بررسي با استفاده از روش تحليل چندمتغيره كه به بررسي اثرات و روابط بين متغيرهاي موردمطالعه 
مي پردازد اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر وابسته را مورد بررسي قرار دهيم. تحليل مسير از 
جمله تكنيك هاي چندمتغيره مي باشد كه عالوه بر بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، 
اثرات غيرمستقيم اين متغيرها را نيز مدنظر قرار مي دهد و روابط بين متغيرها را مطابق با واقعيتهاي موجود، در 
تحليل وارد مي  كند. روابط بين متغيرها و تأثيرات آنها بايد توسط فلش هاي جهت دار مشخص شوند. آنچه كه بايد 
مدنظر باشد اين است كه روابط ها بايد به صورت يك طرفه در نظر گرفته شوند. اگرچه تحليل مسير با جهت علي 

و اثرات دوطرفه نيز وجود دارد.
اما در اين بخش ما با تحليل مسير با روابط علي يك طرفه مدنظر مي باشد.

تحليل مسير بر مبناي مفروضات استوار است كه عمده ترين آنها بشرح ذيل اند:
1. روابط بين متغيرهاي موجود در مدل خطي، جمع پذير و علي هستند.

2. متغيرهاي باقيمانده با همديگر و با متغيرهايي كه قبل از آن در مدل قرار گرفته اند همبسته نيستند.
ــد و عليت متقابل بين متغيرها ملحوظ نمي شوند (كوينجر و  ــتگاه يك طرفه مي باش 3. جريان عليت در دس

پدهازور 1366: 411).
ما در اين تحقيق تالش داشته ايم تا براي داده هاي به دست آمده از روش تحليل مسير نيز استفاده كنيم. با 
فرض اينكه هدف، بررسي ميزان تأثير اشتغال، ميزان سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي، ميزان 
تحصيالت به عنوان متغيرهاي مستقل بر كيفيت زندگي به عنوان متغير وابسته است. براي تعيين ضرايب مسير 
و محاسبه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها با استفاده از تكنيك رگرسيون، ابتدا بر اساس نمودار ترسيمي، 
مسيرها را از هم تفكيك كرده، تفكيك مسير بر اساس مبداء فلشها كه بيانگر متغير مستقل و انتهاي فلشها كه 

نشان دهنده متغير وابسته مي باشد انجام مي گيرد.

جدول شماره4-  ميزان سرمايه اجتماعي برحسب وضعيت اشتغال
    ميزان سرمايه 
اجتماعي

وضعيت اشتغال 
جمعباالمتوسطپايين

2237/640/4100شاغل

40/83020,2100غيرشاغل



64

فصلنامه جمعيت. بهار91

64

بررسى و مقايسه كيفيت زندگى زنان شاغل و غيرشاغل شهرستان مشهد

 نتايج در جدول ذيل با استفاده از نرم افزار spss و روش Enter استخراج شده است.

بر اساس مقادير بدست آمده در محاسبات فوق مي توان اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را 
در نمودار تفكيك شده شكل 1 مشخص كرد.

 

ــير براي كليه مسيرهاي تفكيكي بدست آمد، مي توان از طريق تركيب نمودارهاي   پس از آن كه ضرايب مس
فوق اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل را بر متغير وابسته اصلي بدست آورد. ضرايب بدست آمده 

براي كليه مسيرها در شكل دوم ارائه شده است.

sigtمدلاستاندارد نشدهاستانداردشده
BetaStd. ErrorB

E-02 593. 6-237ــ783-278
2131/227.119.0688 /670 E-02اشتغال
195-1/333-115.064-8 /582 E-02سرمايه اجتماعي
سرمايه اقتصادي0053/052.294.108.331
سرمايه فرهنگي0009/725.712.086.840
تحصيالت0009/650.700.070.820

ميزان 
تحصيالت
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 اينكه پس از بدست آمدن ضرايب بتا مي توان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر 
متغير وابسته را محاسبه كرد. از آنجا كه در دياگرام تحليل مسير از ضرايب بتا استفاده مي شود و اين ضرايب نيز 
به صورت استاندارد شده مي باشند، بنابراين مي توان اثرات متغيرهاي مختلف را با همديگر مقايسه كرد و مؤثرترين 
ــتقيم مي باشد كه از مجموع آنها اثر كلي متغير  ــتقيم و غيرمس آنها را تعيين نمود. هر متغيري داراي دو اثر مس
بدست مي آيد. به عنوان مثال متغير اشتغال داراي اثر مستقيم بر متغير وابسته كيفيت زندگي است كه ميزان آن 
برابر با 0/119 مي باشد. اين متغير عالوه بر اثر مستقيم، داراي اثر غيرمستقيم ديگري است كه از طريق مسيرهاي 
X1 يكي از اينگونه مسيرهاست كه داراي اثرات غيرمستقيم مي باشد. X3 X5 مختلف بدست مي آيد مسير
 بنابراين براي محاسبه كل اثرات غيرمستقيم يك متغير بر متغير ديگر اثرات مسيرهاي غيرمستقيم آن دو 
ــتقيم و غيرمستقيم با همديگر  ــبه اثرات علي كل، بايد اثرات مس متغير را با همديگر جمع مي كنيم،براي محاس

جمع شوند. 
بنابراين در اين بررسي براي دستيابي به اين موضوع كه مدل علي ارائه شده در دياگرام تحليل مسير چه ميزان 
ــبR2 كمك گرفت. مقدار ضريب تعيين برابر با 0/969  ــته را تبيين مي كند، بايد از ضري از واريانس متغير وابس
مي باشد. يعني 96/9 درصد از مجموع تغييرات متغير وابسته توسط مدل تحليلي فوق تبيين مي شود. از طريق 

R2 مي توان ضريب خطا يا مقدار e را نيز محاسبه كرد.

R2= 1-e2

0/969= 1-e2

1-0/969= e2 =0/031 
بنابراين مي توان گفت كه مدل علي بدست آمده تنها 3/1 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نمي كند.

• نتايج، چكيده و پيشنهادات 
مفاهيمي كه ما در اين مقاله بررسي نموديم شامل كيفيت زندگي، اشتغال، سرمايه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
ــت. ما از اين منظر كه مفهوم كيفيت  ــد زندگي، رضايت از زندگي، حمايت هاي خانوادگي و... اس ــادي، امي اقتص
زندگي به عنوان حاصل و برآيند مجموع شرايط رواني و محيطي پيرامون افراد تا چه اندازه تغييرات آن با وضعيت 
اشتغال فرد قابل تحليل مي باشد. پل دي مگيو معتقد است كه آثار وبلن وبورديو1 را بايد نقطه آغاز هرگونه بحثي 
در مورد كيفيت زندگي، مصرف، الگوهاي مصرف داشت (Dimaggio,2000: 458) به نظر مي رسد در خصوص 
مطالعه كيفيت زندگي شكاف هايي در ميان جامعه شناسان و علماي ديگر علوم وجود داشته و دارد. همانگونه كه 
در بخش نظري توضيح داده شد در يك تعريف جامع مي توان كيفيات زندگي را در دو حوزه عيني و ذهني افراد 
يافت، مجموع شرايط امكانات و تسهيالت پيرامون فرد و نگاه و جهان بيني فرد به زندگي مي تواند ميزان كيفيت 

زندگي او را شكل دهد. 
شرايط عيني و زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد كيفيت زندگي خاصي منجر شود. به نظر 
سوبل نيازهاي عيني، ذهني و منابع در اختيار فرد، كليت فرهنگ مادي جامعه، نوع روابط اجتماعي و وضعيت 

1.Di maggio
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ــت  ــراد تعيين انتخاب هاي افراد به معناي تأثير نهادن بر كيفيت زندگي آنهاس ــرمايه اجتماعي و فرهنگي اف س
.(521 :1983,Sobel)

فرض اصلي اين پژوهش اين بود كه وضعيت اشتغال بر ميزان كيفيت زندگي زنان تأثير خواهد گذاشت. ادبيات 
موجود مملو از تحقيقاتي است كه بنا بر زمينه هاي اجتماعي متفاوت و نوع كيفيت زندگي تحت مطالعه اين فرضيه 
را رد يا قبول مي كنند. به نظر سوبل افراد شاغل با درگيرشدن در يك فرآيند اجتماعي و كاري به نوعي توانائي 
ايجاد شبكه هاي اجتماعي را تقويت بخشيده و از آن راه نيازهاي مادي و معنوي خود را برآورده مي سازند. اين به 
نوبه خود مي تواند در ارتقاء ميزان سالمت فردي و اجتماعي و در مرحله بعد كيفيت زندگي تأثير بسزايي داشته 
باشد (Sobgel, 1983: 360) بعد از بررسي هاي مفهومي و نظري و استفاده از منابع مختلف در راستاي ارزيابي 
ــتغال آنها در شهر مشهد فروض اصلي تحقيق مورد تأئيد قرار  ــب وضعيت اش ميزان كيفيت زندگي زنان برحس
گرفتند، به اين مبنا مشخص شد كه زنان شاغل داراي كيفيت زندگي باالتري نسبت به زنان غيرشاغل هستند. اين 
اطالعات مي تواند در ارزيابي ميزان رضايت زنان از زندگي و حتي بهبود وضعيت زندگي خانوادگي بسيار مؤثر باشد. 
همچنين با توجه به متغير ديگر يعني ميزان سرمايه اجتماعي كه عمًال با مفهوم مشاركت و اعتماد پيوند خورده 
ــت نشان مي دهد كه هر چقدر ميزان سرمايه اجتماعي باالتر باشد ميزان كيفيت زندگي نيز افزايش مي يابد.  اس
ــترده تر مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود كه  جا دارد كه اين موضوع در پژوهش ديگر با نمونه آماري گس
آيا سرمايه اجتماعي زنان شاغل و غيرشاغل يكسان مي باشند. از جمله فروض ديگر سرمايه هاي حمايتي خانواده 
است كه در افزايش ميزان انسجام و همبستگي خانوادگي مي تواند نقش مهمي را ايفاء نمايد. بدين ترتيب هر چه 
ميزان حمايت هاي خانوادگي افزايش يابد كيفيت زندگي از بعد سالمت هاي روحي و جسمي مي تواند افزايش يابد 
و ميزان باالي اين متغير مي تواند نوعي مانع براي ايجاد استرس، افسردگي و عدم رضايت از زندگي را بوجود آورد 

كه خود در ارتقاء كيفيت زندگي مؤثر مي تواند باشد.

• پيشنهادات 
1. پيشنهاد مي شود كه با توجه به تحقيقات خيلي كم در اين زمينه در ايران مطالعه اي گسترده بوسيله يكي از 

سازمان هاي متولي امر صورت گرفته و ميزان كيفيت زندگي و علل و عوامل مؤثر بر آن شناسايي شود.
 2. برنامه هاي آموزشي از سوي رسانه ها در خصوص تغييرات سبك زندگي و چگونگي افزايش كيفيت زندگي 

به خانواده ها ارائه و آموزش داده شود.
 3. جايگاه زنان در امر اشتغال مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار گرفته و نقش آنها در توليد ملي لحاظ گردد. در 
اين زمينه الزم است موضوع تفكيك نقش بر مبناي انگاره هاي جنسيتي جايگاه خود را به شايسته ساالري در همه 
حوزه كاري داده و زنان با توجه به افزايش ميزان تحصيالت نقش پررنگ تري در بازار كار و اشتغال داشته باشند.

 4. سياست هاي اجتماعي دولت در حمايت از زنان خانه دار تدوين و محقق شود.
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تحليلي جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت در شهر اهواز 

 چكيده 
 شهرنشيني در سرزمين ما با كشف منابع نفت و استخراج آن شتاب گرفت و اين منابع درآمد جديد، زمينه 
ــنتي را فراهم آورد. مراكز استان ها با جذب بيشترين سرمايه ها به عنوان نمادهاي  ــي اقتصاد و جامعه س فروپاش

پيشرفت، نردبان ترقي و منابع درآمدي بي پايان جلوه گر شده و سيل مهاجرين رابه سوي خود كشاندند.
 شهر اهواز نيزكه از عمر جديد آن نزديك به يك سده مي گذرد(با توجه به اثر پذيري وسيع از پيدايش نفت) 
اساساً بر مبناي مهاجرت شكل گرفته و مركزيت يافتن صنايع نفت منطقة جنوب، سرمايه گذاري در بخشهاي 
صنايع سنگين (فوالد) و انتخاب آن به عنوان مركز استان خوزستان زمينة افزايش مهاجر پذيري اين شهر را فراهم 
آورده است. نتيجتاً اينكه شهر اهواز امروزه با مسائل و مشكالت اجتماعي، امنيتي، محيطي و كالبدي فراواني منتج 

از بازتوزيع وسيع جمعيت مواجه مي باشد.
هدف اين تحقيق بررسي روند مهاجرپذيري در شهر اهواز و تحليل كيفي پيامد هاي حاصله با ديد جامع نگر 
ــد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توسعه اي مي باشد و روش انجام آن تحليلي پيمايشي است.  جغرافيا مي باش
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه علي رغم نرخ منفي مهاجر پذيري استان خوزستان در سرشماري 1385، 
شهر اهواز بنا بر موقعيت ژئوپليتيك و نخست شهري خود در اين استان همچنان از شهر هاي مهاجر پذير محسوب 
ــود. بر طبق تخمين هاي صورت گرفته در طي دورة دهسالة سرشماري 1375-1385 نزديك به 36450  مي ش
نفر مهاجر با اهداف مختلف به اين شهر وارد شده اند تا همچنان اين شهر به عنوان شهري مهاجر پذير قلمداد 
گردد. از طرفي مهاجرت از مهم ترين عوامل شكل دهنده به الگوي توسعة فيزيكي ناموزون، ناامني، ازدحام تراكم 

و مسائل زيست محيطي در اين شهر گشته است. 
 

 واژگان كليدي: شهر نشيني، مهاجرت، حاشيه نشيني، اكولوژي شهري
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1- مقدمه 
ــريع و غير عادي شهرنشيني و پيدايش كالن شهرها امروزه يكي از  ــد روز افزون جمعيت و گسترش س  رش
مسائل مهم كشور هاي در حال توسعه بوده و پيامد هاي قابل تامل و مسئله سازي چون خالي شدن روستاها از 
ساكنان، حاشيه نشيني، رشد و گسترش نابهنجاري هاي رواني - اجتماعي (بزهكاري، سرقت، قتل، خود كشي و 
انواع نابهنجاري هاي اجتماعي ) و گسترش غير اصولي و ناموزون شهر رادر بر داشته است. مطالعات انجام شده در 
مورد ايران نشان مي دهد كه از سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم و بويژه از دهة1340 و بدنبال اجراي سياست 
ــدن دالرهاي نفتي به مراكز شهري روند مهاجرت و بخصوص  ــرازير ش اصالحات ارضي، افزايش قيمت نفت و س
ــتا به شهر شتاب بيشتري گرفته و اين جريان پيامدهاي گوناگوني براي جامعة شهري ايران از  مهاجرت از روس

جمله مراكز شهري استان خوزستان در پي داشته است.
 اصالحات ارضي از لحاظ تاريخي تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي را دراستان خوزستان و از جمله 
ــته است. اصالحات ارضي هر چند از نظر جغرافيائي در محدودة روستاها انجام شد.  ــهر اهواز به همراه داش در ش

ولي اثراتي كه در محدوده ي شهر اهواز به جاي گذاشت شايد كمتر از اثر پذيري مناطق روستاي نبوده است. 
 عامل مهم ديگر، پيدايش صنعت نفت در استان خوزستان و از جمله در اطراف شهر اهواز و گران شدن قيمت 
آن در سال 1353 مي باشد. بدليل پيدايش حوزه هاي نفتي در اطراف اهواز و عبور لوله هاي نفت از اين شهر به 
ديگر استان ها و گسترش مراكز مربوطه و صنايع آن، نياز به كارگران ساده، متخصصين و مهندسين افزايش يافت. 
اين امرخود موجب مهاجرت اين نيروها از ديگر مناطق به شهر اهواز شد. لذا در فاصلة سال هاي1345تا 1375 
ــور بوده است.  عامل مؤثر ديگر و در آغاز مرحلة جديد مهاجرت به  ــهر اهواز يكي از قطب هاي مهاجرپذيركش ش
شهر اهواز آغاز جنگ تحميلي است كه در نتيجةآن بسياري از نقاط شهري استان ناامن گشته و سيل مهاجرت 
ــت. در سال 1365 تعداد كل مهاجرين وارد شده به شهر اهواز 38553 نفر بوده كه از اين  ــهر اهواز آغازگش به ش
ــتان اهواز، 43 درصد از نقاط شهري شهرستان هاي استان خوزستان و 45  ــهري شهرس تعداد2درصد از نقاط ش
درصد از نقاط شهري استان هاي كشور و درحدود 8 درصد خارج از كشور(بقيه مهاجران با منشا نامعلوم بودند) 
به اين نقطه شهري اضافه شده اند. بررسي مهاجرين وارد شده طي 10 سال گذشته برحسب آخرين محل اقامت 
قبلي در سال 1385 نشان مي دهد كه از كل 36450 نفر مهاجر وارد شده به شهر اهواز، نزديك به 53 درصد از 

استان خوزستان و بقيه از ساير استان هاي كشور به اين شهر مهاجرت كرده اند. 
 بر اين اساس هدف كالن اين تحقيق تحليل تأثيرات اكولوژيك مهاجرت در سازمان شهري اهواز است و اهداف 

فرعي آن به صورت زير قابل تبيين مي باشند: 
• تحليل روند تحوالت جمعيتي با تأكيد بر مهاجرت در شهر اهواز

• تحليل پيامدهاي اكولوژيك ناشي از مهاجرت به شهر اهواز

1-1- روش تحقيق
 با توجه به موضوع تحقيق، حوزة مطالعاتي و مسائل آن، براي تكميل اطالعات الزمة پژوهش حاضر تركيبي 
ــاً از منابع مدون، معتبر و  ــت. اطالعات موردنياز عمدت ــنادي تحليلي و ميداني به كار رفته اس ــاي اس از روش ه
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سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن اخذ شده است و بخش اعظم كار به صورت ميداني و توزيع پرسشنامه در 
مناطق حاشيه نشين شهر اهواز انجام گرفته است كه پس از پيش آزمون تعدادي از پرسشنامه ها روايي آنها مورد 
ــت. جامعة آماري تحقيق محالت حاشيه نشين مظفريه،  تاييد قرارگرفت و به تحليل نهايي موجود انجاميده اس
عامري و حصيرآباد در شهر اهواز مي باشند كه با توجه به موقعيت جغرافيايي- تاريخي و پايگاه اقتصادي اجتماعي 
انتخاب شده اند و حجم نمونه برابر با 150 خانوار از سه محلة متفاوت مي باشد. روش نمونه گيري نيز به صورت 

تصادفي انجام شده و خانوارهاي مورد مطالعه به فاصله 15 مورد انتخاب شده اند.

2- مفاهيم و نظريات
ــد (زنجاني،1381  مهاجرت به عنوان پديده اي پيچيده با ابعاد اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي فراگير مي باش
:211). فراگير از آن جهت كه خاص قاره ،كشور يا منطقه ويژه اي نمي باشد ولي در جهان سوم به علت جهت 
گيري مهاجرت ها و نوع آن كه عموماً پله كاني(مرحله اي) مي باشند بيشتر باعث ايجاد شكاف در ساختار شهري 
ــاختار اجتماعي جمعيت ) مي گردد. مهاجرت در لغت نامة جمعيت شناسي ساز مان ملل  ــتغال، مسكن، س (اش
ــت كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي گيرد. اين تحرك  ــكلي از تحرك جغرافيايي يا تحرك مكاني اس ش

جغرافيايي تغيير اقامت گاه از مبدا يا محل حركت به مقصد يا محل ورود ميباشد (زنجاني ,1381 :212). 
ــتي يك منطقه ي  ــت هاي غلط عامل مهاجر پذيري يا مهاجر فرس پاپلي يزدي اعتقاد دارد كه اتخاذ سياس
خاص مي شود(مشهدي زاده،1381 :98). به طور كلي مهاجرت بويژه مهاجرت مرحله اي يا پله كاني كه از نقاط 
با جمعيت پايين و عمدتاً روستاها به طرف شهرها صورت مي گيرد عامل اصلي تغيير ساختار جمعيتي و چنانكه 
تودارو مي گويد عامل اصلي تشديد مسائل جدي بيكاري مي شود (مشهدي زاده،1381: 98). لي(Lee) عواملي را 

كه در تصميم به انجام مهاجرت و فرآيند آن وارد مي شوند به صورت زير بر مي شمرد :
1- عوامل مر تبط با حوزه ي مبدا 3- موانع بازدارنده 

2- عوامل مر تبط با حوزه ي مقصد 4- عوامل شخصي 
در واقع عوامل مثبت و منفي و خنثي در مبدا و مقصد و كشش و برتري هر يك بر ديگري و تاثير متقابل آنها 

زِمينه ي سازگاري در محل يا تصميم به مهاجرت را فراهم مي آورد.
 شكل شماره 1ـ عوامل مبدا، مقصد و بازدارنده در مهاجرت

Lee, 1966, P112

   عوامل خنثي   - عوامل منفي
  + عوامل مثبت

مقصدمبدا
   عوامل مداخله گر 

 

 
-    + 

-   + - 

  +-   

-   + - 
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ــكل  ــان مي دهد. اينكه در جريان ش مدل لي در حقيقت عوامل دافعه و جاذبه را در جريان يك مهاجرت نش
گيري يك الگوي مهاجرت عوامل جاذبه، دافعه، فاكتورهاي مداخله گر به نحوي در شكل گيري و شدت و حوزة 

شمول مهاجرت موثر مي افتند.
 از آنجايي كه حاشيه نشيني پديده ايست كه محصول و نتيجة مستقيم مهاجرت محسوب مي شود، لذا شناخت 
آن و پديده هاي مرتبط نيز اهميتي باال خواهد داشت. حاشيه نشيني در واقع حاصل اشتغال حاشيه اي مهاجران 
مي باشد كه به وسيلة آن هرگز دستمزد آنها تكافوي يك زندگي حداقل در درون شهر را به آنها نمي دهد (اعتماد 
,1364 :101). به طور كلي در مورد حاشيه نشيني مي توان گفت: مناطق زاغه نشين، آلونك نشين، كپرنشين و 
در مفهومي كلي تر «حاشيه نشين» بخشهاي مورد غفلت واقع شدة شهرها مي باشندكه شرايط زندگي و مسكن 
ــب مي باشد و به طور كلي مكانهايي كه در آنجا مهاجرين مصيبت زدة روستائي اولين  ــدت نامناس در آنجا به ش
خانه هاي ارزان و كوچك و نامناسب را در آنجا بنا مي كنند حاشيه يا زاغه مي باشند (هاديزاده،1384 :14). فريد 
زاغه ها و حلبي آباد ها و حاشيه نشيني را اسف بارترين شكل توسعه در هم و برهم و بي قوارة شهرها مي داند 
و اعتقاد داردكه: مهاجرت و پيامد مهم آن يعني حاشيه نشيني پديده اي نيست كه مختص كشور خاصي باشد، 
چنانكه»گجه قوندي هاي» آنكارا، «ماوال هاي» ريودوژانيرو، «باراداهاي» ليما و»گوربي ويل هاي» آفريقاي جنوبي 

نمونه بارزي از توسعة نابسامان شهري و شكل گيري حاشيه نشيني مي باشد (فريد، 1375: 164). 
 از ديگر مهمترين پيامدهاي مهاجرت در شهرها جدايى گزينى اكولوژيكي مي باشد كه معموال در اين حالت 
ــهر از نظر درآمد، مذهب، نژاد و پايگاه اقتصادي- اجتماعي به گروههاي  ــاكنان ش « گروه هاي مهاجر و در كل س
ــوند. به موازات اين جدايي گزيني در سطح شهر، هر يك از محالت شهري مشخصات  ــيم مي ش گوناگوني تقس
ويژه اي به خود مي گيرند و از چهره و بافت معيني تبعيت مي كنند كه با ساير محالت شهري تفاوت دارد و با 
فرهنگ غالب شهري (هنجار ها) در تعارض مي باشند. با توجه به پيامد هاي مهاجرت كه در اينجا به آنها اشاره 
شد (حاشيه نشيني، جدايي گزيني) بايد گفت: جدايي گزيني اكولوژيكي معموالً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة 
فيزيكي (حاشيه نشيني) در رابطه مي باشد كه در پايان، كار به جدايي گزيني اجتماعي و شكل گيري طبقات 

اجتماعي- اقتصادي در شهر ها مي انجامد (شكوئي،1369 :30).

3- رشد جمعيت، مهاجرت و روند آن در شهر اهواز
ــهر اهواز : 29/3  ــاكن ش ــال هاي 1345 تا 1375 به ترتيب جمعيت مهاجر س ــماري هاي س  طبق آمار سرش
ــكيل مي داده است(مركز آمار ايران،  ــهري را تش درصد، 30/9 درصد، 0/15 درصدو 0/8 درصد كل جمعيت ش
ــال هاي ياد شده). در اولين سرشماري كشور در  ــماري هاي عمومي نفوس و مسكن شهرستان اهواز در س سرش
سال 1335 شهر اهواز داراي جمعيتي بالغ بر120098 نفر بوده است، روند رشد جمعيت شهر از اين سال شكل 
ــور در سال 1345 اين ميزان به 206375  ــماري عمومي كش تازه اي به خود مي گيرد بطوريكه در دومين سرش
نفر افزايش مي يابد، گرچه در فاصلة دو سرشماري بر تعداد جمعيت 86277 نفر اضافه شده اما اين تحول صرفاً 
ناشي از مهاجرپذيري شهر نبوده و ملحق شدن روستاها و كانون هاي جمعيتي مختلف به اين شهر در فاصلة دو 
ــة جمعيت بين دو سرشماري اول و دوم نشان دهندة رشد  ــماري علت ديگر اين پديده بوده است. مقايس سرش
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ــال مي باشد كه به وضوح مهاجرت پذيري شهر اهواز را نسبت به رقم رشد طبيعي  ــط 5/78 درصد در س متوس
جمعيت در فاصلة سال هاي 1335 تا 1345 تأييد مي كند. مقايسة جمعيت شهر در فاصلة سال هاي 1345 تا 
1355 نشانگر آن است كه رقم كل جمعيت شهر طي اين دوره از 206375 نفر در سال 45 به رقم 334399 نفر 
ــيده است. بطور متوسط در طول اين دهه ساالنه 6/2 درصد به جمعيت شهر افزوده شده و اين  ــال 55 رس در س
رقم افزايش، خود مؤيد بر رشد جمعيت 5 درصد درسال است كه در مقام مقايسه رشد طبيعي جمعيت شهري 
به روستايي كشور(2/8)و رشد ساالنه ي جمعيت كل كشور (2/7) به روشني ادامة مهاجرت پذيري شهر اهواز را 
نشان مي دهد(مشهدي زاده:1381 :30) و همواره نشان دهندة رشد امكانات شهر در زمينه توليد مشاغل جديد 
خاصه در بخش صنايع(فوالدو نفت) و افزايش درآمدهاست. در فاصلة اين سال ها جمعيت مهاجر شهر تا حدودي 
ــط مهاجرين ورودي كه غالباً از روستاهاي منطقه، شهرستان ها، شهرهاي ديگر استان و برخي از شهرهاي  توس
بزرگ كشور بوده افزايش پيدا كرده است. از علل مهم ديگري كه در مدت اين10سال در رشد سريع جمعيت شهر 
اهواز مؤثر بوده است، اعمال سياست دولت وقت در مورد گسترش قطب هاي شهري و روي گرداندن روستائيان از 
كار وزراعت در مناطق محروم بوده است. در فاصلة سال هاي 1355 تا 1365 شهر اهواز رشد ساليانه 5/6 درصد 
ــت و در مجموع جمعيت از 334399 نفر در سال 55 به 578219 نفر در سال 1365  ــط داشته اس بطور متوس
افزايش يافته است. بررسي هاي آماري در فاصلة سال هاي 1355 تا 1365 نشان مي دهد كه بيش از 45 درصد 
از مهاجرت هايي كه در اين دوره به جامعة شهري صورت گرفته است معلول جنگ تحميلي است كه حدود 55 
درصد بقيه ناشي از فعل و انفعاالت اقتصادي و اجتماعي درون كشور است. درجدول شماره 1 جمعيت شهر اهواز 
به تفكيك سالهاي سرشماري مشخص شده است. همچنين ميزان مهاجران در هر دوره به روشني تعيين كننده ي 

ميزان مهاجر پذيري شهر اهواز مي باشد.
 نمودار شماره 1، ميزان مهاجرين در روند رو به افزايش جمعيت در شهر اهواز طي دوره هاي سرشماري در شهر اهواز

جدول شماره 1، جمعيت، رشد ساالنه و ميزان مهاجرين شهر اهواز در دوره هاي سرشماري

ميزان مهاجران (درصد)متوسط رشد ساالنهجمعيت كلسال

1335120098-27/3

13452063755/729/3

13553343996/230/9

13655782195/60/15

13758049803/30/8

13859854324/30/03

(مركز آمار ايران، 1335 تا 1385)



75

فصلنامه جمعيت. بهار91

تحليلي جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت در شهر اهواز 

همانطور كه در جدول و نمودار 1 مشاهده مي شود درصد مهاجران طي سرشماري سال 1355نزديك به يك 
ــهراهواز را شكل داده اند. اين باز توزيع در مقياس وسيع جمعيت بدون شك نتيجة  ــوم از مجموع جمعيت ش س
انجام اصالحات ارضي و مهاجرت هاي روستا- شهري از يكسو و سرمايه گذاري هاي وسيع در بخش صنايع سبك 
و سنگين(صنايع فوالد و نفت) از سوي ديگر مي باشد. اين ميزان در دوره هاي سرشماري اخير يعني سال 1365 

به0/15درصد، در سال1375به 0/08درصد و در آخرين دورة سرشماري به 03/ 0درصد رسيده است. 
نمودار شماره 1،  ميزان مهاجرين در روند رو به افزايش جمعيت در شهر اهواز  طي دوره هاي سرشماري در شهر اهواز

همانطور كه مشخص است درصد مهاجرين از اولين دورة سرشماري رشد صعودي خود را شروع و اين جريان تا 
سال 1355 نيز ادامه دارد و بعد از اين دوره، درصد مهاجرين ازكل جمعيت كم شده و تا آخرين دورة سرشماري 

نيز اين روند نزولي ادامه مي يابد و يك منحني لجستيك با دوره ي صعود و نزول مشخص را شكل مي دهد. 
ــيع جمعيت متأثر از جنگ تحميلي (كه نتايج آن در قبل، حين و بعد از  در اين ارتباط توجه به بازتوزيع وس
جنگ مشخص مي باشد)، آمايش مكاني و برنامه ريزي شهرك هاي جديد(رامين)، مسائل و مشكالت محيطي و 

امنيتي از مهم ترين فاكتورهاي موثر قلمداد مي شوند. 

4 - بررسي پيامد هاي ناشي از مهاجرت به شهر اهواز

4-1- اسكان غير رسمي (حاشيه نشيني)
ــهر اهواز يك فرضية اصلي به عنوان محور  ــي از مهاجرت بي رويه به ش به منظور تحليل دقيق پيامدهاي ناش
ارزيابي قرار گرفته است و بدنبال آن تحليل هاي مرتبط ارائه خواهند گشت. فرضية مد نظر نگارنده ارتباط مستقيم 
مهاجر پذيري شهر اهواز و اسكان غير رسمي در اين شهر است و به منظور اثبات يا رد اين فرضيه مطالعات ميداني 

در محالت حاشيه اي منتخب صورت گرفته است كه در ادامه مهم ترين نتايج آن ارائه شده اند: 
سؤال اول: منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز

درصد مهاجرين
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نمودار شماره 2، منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385

ــماره 2، نشان مي دهد، 98/5 درصد منشأ سرپرستان خانوار در محالت حاشيه اي   همانطوري كه جدول ش
منتخب مهاجر بوده اند. از اين نسبت 45/5 درصد منشأ روستايي داشته اندكه روستاهاي اطراف اهواز 7/5 درصد و 
مهاجرين روستاهاي خارج از شهرستان اهواز 38 درصد از كل مهاجرين را شكل داده اند. جالب اينكه 24/5 درصد 
سرپرستان خانوارهاي حاشيه نشين با منشأ اهوازي از مناطق شهري است و اين عده همان افرادي هستند كه به جاي 
تحرك اجتماعي مثبت و ارتقاء سطح زندگي، تحرك اجتماعي نزولي داشته اند و به علت فقر از متن شهر به مناطق 
حاشيه نشين كشيده شده اند. هرچند كه 28/5 درصد حاشيه نشينان شهرستاني منشأ شهري داشته اند ولي حكم 
مذكور را شايد نتوان به آنان نسبت داد زيرا از وضعيت آنان در شهر محل سكونت پيشين اطالعي در دست نيست. 

سؤال دوم: علت مهاجرت سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در محالت منتخب

جدول شمارة(2): منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385
جمع(درصد)شهري(درصد)روستايي(درصد)منشأ
7/524/532اهوازي

3828/566/5غيراهوازي
1/5ـــــــمنشأ اظهار نشده و خارج از كشور

100جمع كل
(منبع :مطالعات ميداني نگارنده)

جدول شماره 3 : علت مهاجرت حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385
درصد حاشيه نشينانعلت مهاجرت
30يافتن شغل

22جنگ تحميلي
23ارزاني محل سكونت

16كمبود امكانات محل سكونت پيشين
3وابستگي فاميلي

2درگيري هاي محلي
1مخاطرات محيطي مانند سيل و ...

3ساير عوامل 
100جمع

منبع :مطالعات ميداني نگارنده
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 همانطوريكه در جدول شماره 3 مشخص است، يافتن شغل يا بيكاري در محل سكونت قبلي باالترين درصد 
علت مهاجرت بوده است (30 درصد)، ارزاني زمين در محل سكونت فعلي دومين علتي است كه حاشيه نشينان 
را به اين مناطق كشانده است (23 درصد)، جنگ تحميلي و تخريب محل مسكوني. كمبود امكانات محل سكونت 
پيشين، وابستگي فاميلي، درگيري هاي محلي و مخاطرات طبيعي از ديگر علل ذكر شده از سوي مهاجرين براي 

سكونت در محالت حاشيه اي شهر اهواز مي باشند. 
ــيه نشيني در حقيقت نتيجه اي از تخريب روابط سيستماتيك حاكم بر اقتصاد كشور(در طي   هرچند حاش
دوره اي كه تاكيد بر درآمد هاي نفت فزوني يافت و يك عدم تعادل كلي در نظام شهر نشيني كشور بخصوص 
در كالن شهر ها به وجود آمد، مي باشد) ولي عمدتاً از حاشيه نشيني به عنوان يك معضل اجتماعي نام برده مي 
شود. در نظر گرفتن مشكالت اجتماعي مهاجرين بدون توجه به مقصد آنها يعني حاشيه ها بدون معنا مي باشد. 
چون اينان گروه هايي هستند كه مردم شهري تمايلي به ايجاد ارتباط و تماس با آنها نشان نمي دهند و خود آنها 
نيز به ندرت مي توانند جايي واال در بين اين اجتماعات بيابند و در سازمانهاي دولتي راه پيدا بكنند. بدين صورت 

زمينة جدايي گزيني اكولوژيكي اجتماعي اين افراد فراهم مي شود.
 اين گروه ها و خانواده ها عمدتاً بر اساس يك وجه تشابه (پايگاه اجتماعي، پايگاه اقتصادي، قوميت و...) هم 
نوع خود را مي يابند. با پيچيده تر شدن روابط بر جمعيت اين گروه ها افزوده مي شود و زمينه براي شكل گيري 
محالت گتو مانندي فراهم مي آيد. يعني فرآيندي كه در اكثر محالت مهاجرنشين و حاشيه اي شهر اهواز رخ 
داده است. جدايي گزيني اكولوژيكي معموالً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة فيزيكي (حاشيه نشيني) در رابطه 
ــكل گيري طبقات اجتماعي- اقتصادي خاتمه يافته  ــد كه در پايان، كار به جدايي گزيني اجتماعي و ش مي باش
است. يعني همان روند جابجايي كه در اكثر محالت پيراموني شهر اهواز قابل مشاهده مي باشد : مهاجرين پس 
از وارد شدن به شهر در يكي از محالتي كه از نظر اجتماعي اقتصادي(عمدتاً در اينجا مالك پايگاه اجتماعي يعني 
توجه به گروه هاي اجتماعي ساكن يا همان قوميت در محله مد نظر قرار مي گيرد) با آن سازگاري دارند ساكن 
مي شده اندكه عمدتاً جزو محالت فقير نشين مي باشند (عامري، مظفريه، شيلنگ آباد، حصير آباد، كوت عبداهللا) 
و با فاصله گرفتن از مركز اصلي اجتماعي- فرهنگي شهر به نوعي در انزوا باقي مانده اند و در اين مرحله جدايي 

گزيني اجتماعي به طور كامل اتفاق افتاده است.
شكل شماره 2 فرآيند جدايي گزيني در محالت حاشيه اي شهر اهواز 

 

در نتيجه بايد گفت: جدايي گزيني اكولوژيكي در شهر اهواز عمدتاً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة فيزيكي 
(حاشيه نشيني) در ارتباط مي باشد كه در نهايت، كار به جدايي گزيني اجتماعي، شكل گيري طبقات اجتماعي 

اقتصادي و ناپايداري اجتماعي شهر انجاميده است.
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4-2- آسيب هاي اجتماعي و ناپايداري اجتماعي 
 شكل گيري نابهنجاري هاي اجتماعي چون سرقت، قتل و غارت، قاچاق، خودكشي، فحشا، اعتياد، الكليسم, 
ــهر ها تلقي مي شوند را مي  ــم و نظاير آنها كه به مثابه كجروي و انحراف در هنجار هاي اجتماعي در ش ونداليس
ــيب هاي اجتماعي جامعة شهري متآثر از بازتوزيع وسيع جمعيت نام برد. پرداختن به مبحث  توان با عنوان آس
ناپايداري اجتماعي در شهر اهواز به ويژه زماني ضرورت بيشتري پيدا مي كند كه حجم كج رفتاري هاي مردم از 

سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگراني هايي ايجاد كرده است. 
 امروزه در بخش هاي مشخصي(به ويژه محالت حاشيه نشين) از شهر اهواز نمونه هايي از آسيب هاي اجتماعي 
به وضوح مشاهده مي شود. محل هايي براي خريد و فروش مواد مخدر، محل اجتماع ولگردان و دعوا و درگيري آنها، 
محل هايي براي فساد و فحشا و.... آمارها نشان مي دهندكه ميزان آسيب هاي اجتماعي در شهر اهواز رو به افزايش 
مي باشد. طالق به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي كه در عرصة خانوادگي اتفاق مي افتد، از نابهنجاري هاي 
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي متأثر مي شود و متقابال» بر آنها تأثير مي گذارد و نمود واضح ناپايداري خانوادگي 
مي باشد. داده هاي آماري نشان مي دهند كه طالق از جمله آسيب هاي اجتماعي رشد يافتة شهر اهواز مي باشد. 

4-3- توپوگرافي ناهمگون اجتماعي1 در شهر
امروزه زندگي اجتماعي در شهر اهواز همة مرز هاي جغرافيايي، نژادي و قوميتي را در نورديده است و نوگرايي را 
براي شهروندان به ارمغان آورده كه اين پيامد توأم با مسائل اجتماعي فراواني چون وجود فواصل اجتماعي فزاينده 

در شهر ها، ساختار ناهمگن جمعيتي، جدايي گزيني هاي فضايي و... بوده است.
دسترسي به امكانات و خدمات از فاكتور هاي مهم تعيين كننده در منزلت اجتماعي شهروندان مي باشد. اين در 
حالي است كه بخش قابل توجهي از جامعة شهري اهواز نارسائي خدمات شهري را تجربه مي كنند. نرخ باسوادي، 
ــتي، درماني و آموزشي، برخورداري از خدمات شهري چون آب،  ــتغال، برخورداري از شاخص هاي بهداش نرخ اش
برق،گاز، تلفن و... از جمله نياز هاي جامعة شهري مي باشد كه كمتر بطور فراگير بدان توجه شده است، به نحوي 
كه با وجود پيشرفت هاي چشمگير در زمينة خدمات رساني شهري، امروزه نزديك 40 درصد ازساكنين شهر اهواز 

از خدمات بهداشتي (زير بنايي و رو بنايي) و آموزشي بهينه بي بهره اند(ابراهيم زاده و نصيري, 1385: 235).
 

5- پيامد هاي مهاجرت در شهر اهواز 
ــي ديناميزم شهرنشيني از جنبة  ــهري اهواز و بررس امروزه در تحليل پويش ناپايداري اجتماعي در جامعة ش
آسيب شناسي اين شهر، توجه به جريانات اكولوژيكي شهري چون مهاجرت و حاشيه نشيني، ناهمگني و بيگانگي 
شهري، دسترسي غير مؤثر به خدمات اجتماعي و ناپايداري هاي رفتاري چون كج رفتاري، پرخاشگري و ونداليسم، 
ناپايداري و گسست در زندگي خانواده ها، مرزبندي هاي اجتماعي و توپوگرافي ناهمگون شهري الزم مي نمايد. 

1.Social Heterogeneous Topography
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شكل شماره 3 : پيامدهاي كالن مهاجرت در شهر اهواز

5- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها 
 در پژوهش حاضر مشخص گرديد كه در فاصلة سال هاي 1345تا 1385 استان خوزستان يكي از قطب هاي 
مهاجرپذيركشور بوده است و شهر اهواز به عنوان مركز اين استان از اين جريان جدا نمانده و چه بسا پيامد هاي 
گستردة مهاجرت در اين استان بيشترين تاثير را بر اين شهر گذاشته است. نتيجتاً اين حجم از مهاجرين عالوه 
بر تأثير بر توسعة فيزيكي، خالي شدن روستاها از ساكنان، حاشيه نشيني، رشد و گسترش نابهنجاري هاي رواني 
ــرقت، قتل، خود كشي و انواع نابهنجاري هاي اجتماعي) را با خود به همراه داشته است.  اجتماعي (بزهكاري، س
بررسي ها نشان مي دهند كه اوج روند مهاجرپذيري شهر اهواز در سال هاي بين سرشماري 55-45رخداده است 
(كه سهم جمعيت مهاجران از كل جمعيت شهر به 30/9 مي رسد.) از داليل آن مي توان به وقوع اصالحات ارضي، 
سرمايه گذاري هاي وسيع در بخش صنايع بويژه در بخش صنايع سنگين و باال رفتن قيمت نفت در اين دوره اشاره 
كرد.در رابطه با مهاجرت و و مشكالت اجتماعي و اقتصادي در شهر اهواز كه به عنوان يكي از فرضيات ارائه شده، 
مي توان گفت كه ارتباط نزديك و تنگاتنگي بين اين دو پديده وجود دارد و ناهمگني جمعيت، تخريب ساختار 
سني جمعيت (مهاجران عمدتا» از گروه هاي جوان شكل گرفته اند) فقرو بيكاري ناشي از مهاجرت هاي بي رويه 
به اين شهرمي باشند. اين مسئله در مورد نابساماني هاي اكولوژيكي- اجتماعي شهر نيز صادق مي باشد. همچنين 
بررسي درصد مهاجران در شهر اهواز در سرشماري 1375 بيانگر اين مطلب مي باشد كه از مجموع مهاجران وارد 
شده به شهر اهواز در دوره ي ده ساله قبل ازاين سرشماري, حدود 0/78 از مهاجرين از خود استان خوزستان به 
اين شهر وارد شده اند.كه اين مطلب يعني پذيرش فرضيه ي تاثير مهاجرت بين استاني درافزايش جمعيت شهر 
اهواز. اگر به اين مسأله واقف باشيم كه علت اصلي مهاجرت به شهرها به خصوص از مناطق روستايي، كمي درآمد 
ــت، لذا در برخورد با اين پديده  ــطح پايين زندگي، بيكاري و كمبود و يا نبود امكانات رفاهي در روستاهاس يا س
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مي بايست به طور اصولي وريشه اي عمل نمود.
به طور كلي ويژگي اصلي رويكرد شهري را مي توان بر اساس نظرية تغيير اجتماعي تبيين كرد. اين ديدگاه 
جهت ريشه يابي آسيب هاي شهري به جاي نگاه از بيرون براي يافتن علل بروز آسيب ها, اغلب به درون و ساخت 

اجتماعي اقتصادي و فرهنگي جامعة شهري نگاه مي كنند. 
در اين راستا توزيع و تجهيز امكانات و خدمات در سطح شهر اهواز با توجه به نياز شهروندان مانع عمده اي در 

جلوگيري از تشديد تعارض هاي شهري و درنتيجه فرسايش روابط انساني در سطح شهر هاست.
ــي به روابط شهر و روستا جهت افزايش ضريب ماندگاري جمعيت روستايي وكاهش ضريب باز  • تعادل بخش
توزيع جمعيت مي تواند عاملي براي وحدانيت اجتماعي- فرهنگي روستا و شهر و در نهايت پايداري اجتماعي آن 

باشد. 
• توجه به مقولة تعادل فضايي و عدالت اجتماعي در شهر اهواز و تعديل نابرابري ها و دوگانگي هاي درون شهري 

و ميان شهري عاملي جهت توسعة پايداري اجتماعي در شهر است. 
• ريشه يابي آسيب هاي اجتماعي و برخورد ساختاري با آن (كشف ريشه هاي جرم نه برخورد با مجرم) و توجه 
ــيب ها، عامل كاهش انحرافات و افزايش  ــار مختلف اجتماعي از آس به بحث آموزش و آگاهي خانواده ها و اقش

همبستگي هاي شهري مي باشد.
• توجه به مقولة مهندسي اجتماعي و نيازهاي سني، جنسي، روحي و رواني، جسمي و ذهني شهروندان و برنامه 
ريزي اجتماعي همسو با برنامه ريزي شهري عالوه بر تحريك ديناميزم شهري و حضور اقشار مختلف جامعه در 
فضاي شهرها، عامل باال رفتن ميزان رضايتمندي شهروندان از مناسب سازي محيط شهر ها مي شود و در نهايت 

اقدامي است در جهت افزايش پايداري شهري. 
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چكيده
ــتان است.خاستگاه نوروز در ايران باستان است  ــن هاى به جا مانده از دوران باس نوروز يكى از كهن ترين جش
ــور ايران،  ــن مى گيرند. نوروز در 9 كش و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ايران در آغاز فصل بهار نوروز را جش
ــتان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قزقيزستان، آذربايجان و آلبانى با همين نام تعطيل  افغانس

رسمى است. اين جشن امروزه يكى از جشن هاى بنيادين آسيا شناخته مى شود.
بدين ترتيب جغرافياى پهناور نوروز و همزمانى آن با بهار طبيعت در نيمكره ى شمالى و پيشينه ى باستانى آن 
و تأكيد اين جشن بر نوع دوستى و مهرورزى در ميان جهانيان، باعث توجه سازمان ملل و ديگر كشورها به نوروز 
شد. در متن به تصويب رسيده در مجمع عمومى سازمان ملل، نوروز، جشنى با ريشه ايرانى كه قدمتى بيش از 3 

هزار سال دارد و امروزه بيش از 300 ميليون نفر آن را جشن مى گيرند توصيف شده است. 
ــناخت كشورهايى كه نوروز را به رسميت شناخته و اين ايام را جشن مى گيرند، مطالعه ى  يكى از راه هاى ش
كمى و كيفى جمعيت و بررسى جغرافياى انسانى و شاخص هاى جمعيتى و اجتماعى آنها مى باشد. به اين ترتيب 
براي پي بردن به اوضاع جمعيتي كشورهاى داراى جشن نوروز يكي از بهترين روش ها، مقايسه اطالعات آماري1 

و به ويژه اطالعات و شاخص هاى جمعيتى هريك از كشورهاى تشكيل دهنده منطقه است. 

واژگان كليدى: جشنواره نوروز، جشن هاى اصلى، جغرافياى انسانى، دوره باستان، شاخص هاى اجتماعى

1. اطالعات آمارى از طريق سرشماري ها، آمارگيري هاي نمونه اي و آمارهاي ثبتي به دست مى آيد.
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• مقدمه
ــاله برگزار  ــته و هر س  نوروز به عنوان يك ميراث فرهنگى در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داش
مى شود. البته برگزارى جشن نوروز به صورت آشكار در برخى از كشورها توسط برخى حكومت ها براى مدت زمانى 
ممنوع بوده است. حكومت شوروى برگزارى جشن نوروز را در برخى از كشورهاى آسياى ميانه مانند تركمنستان، 
قرقيزستان و تاجيكستان ممنوع كرده بود و اين ممنوعيت تا زمان ميخائيل گورباچف ادامه داشت. با اين وجود، 
مردم اين مناطق نوروز را به گونه ى پنهانى و يا در روستاها جشن مى گرفته اند. همچنين برخى از مردم اين مناطق 
ــتان، مردم با  ــتند، به طور مثال در تاجيكس براى جلب موافقت مقامات محلى نام ديگرى بر روى نوروز مى گذاش
اتالق جشن الله يا جشن 8 مارس سعى مى كردند كه آيين هاى نوروز را بى مخالفت مقامات دولتى به جاى آورند. 
ــن نوروز ممنوع بود و اين حكومت تنها تقويم  ــتان، در دوران حكومت طالبان، برگزارى جش همچنين در افغانس
هجرى قمرى را به رسميت مى شناخت. خاستگاه نوروز در ايران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فالت 
ايران نوروز را جشن مى گيرند. زمان برگزارى نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در 9 كشور ايران، افغانستان، 
تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قزقيزستان، آذربايجان و آلبانى با همين نام تعطيل رسمى است. از 
نظر جغرافيايى هفت كشور در قسمت آسياى جنوب غربى (ايران، افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، 
قزاقستان، قزقيزستان) و فقط آذربايجان در آسياى غربى و آلبانى در اروپاى جنوبى واقع شده اند. ساكنان برخى 
كشورها نيز با وجود رسمى نبودن روز نوروز اين جشن ايرانى را برگزار مى كنند. نظير كشور سوريه كه جشن نوروز 
ــاكن سوريه از اعتبار و احترام ويژه اى برخوردار است. همچنين بخش هايى از كشورهاى روسيه،  نزد كردهاى س
تركيه وعراق اين ايام را خجسته تلقى نموده و جشن مى گيرند. شايان ذكر است برخى آيين هاى نوروز در اين 
كشورها با هم متفاوت اند. مثًال در افغانستان سفره هفت ميوه مى چينند؛ اما در ايران سفره هفت سين مى اندازند. بنا 
به پيشنهاد جمهورى آذربايجان، مجمع عمومى سازمان ملل در نشست 4 اسفند 1388 (23 فوريه 2010) 21 ماه 
مارس را به عنوان روز جهانى عيد نوروز، با ريشه ى ايرانى به رسميت شناخت و آن را در تقويم خود جاى داد.بديهى 
است، مطالعه و مقايسه اوضاع و شاخص هاى جمعيتي كشورهايى كه نوروز را به رسميت مى شناسند، مشخص 
خواهد كرد كه وضع و موقعيت هر كشور از نظر متغيرهاي جمعيتي و شاخص هاي مربوطه چگونه است و مى توان 
آنها را با شاخص هاى جهانى مقايسه نموده و همچنين مقام ايران را نيز در بين ساير كشورهاى منطقه نشان داد. 

• جمعيت جهان و كشورهاى منطقه 
 بررسي كمي جمعيت جهان نشان مي دهد كه در چند دهه اخير، جمعيت جهان به سرعت در حال افزايش 
ــال 2011 (1390  ــي) به 7/02 ميليارد نفر در س ــال 1950 ميالدي (1331 شمس بوده و از 2/5 ميليارد در س
ــال ديگر به 9/3 ميليادر نفر برسد. با  ــت و پيش بيني مي شود در سال 2050 يعني 44 س ــي) رسيده اس شمس
بررسي مقاطع مختلف جمعيت جهان درمي يابيم كه در گذشته، بيشترين جمعيت دنيا در گروه هاي سني كودك 
و نوجوان (سنين صفر تا 14 سال) قرار داشته اند اما با باال رفتن سن (افزايش طول عمر) و كاهش در زاد و ولد، 
نسبت جمعيت در اين گروه سني روبه كاهش گذاشته و در آينده اين نسبت به نحو محسوسي پايين تر خواهد 

آمد. هرم هاي سني جمعيت جهان در دو مقطع زماني اين دگرگوني را نشان مي دهد.
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نمودار1: هرم سنى جمعيت جهان: سال 2011 ميالدى

نمودار 2: هرم سنى جمعيت جهان(سنين منفرد): 2050 ميالدى

مقايسه اين دو هرم سنى نشان مي دهد كه در گذشته ساختمان سني جمعيت جهان به شكل هرم گونه بوده 
است. اما با كاهش نسبت جوانان، هرم سنى به حالتي شبيه استوانه متمايل خواهد شد. بر پايه برآوردهاي انجام 
شده در سال 2012 جمعيت منطقه 183/2 ميليون نفر بوده است. به عبارتى حدود 3 درصد از جمعيت جهان را 
درون خود جاى داده اند.  جدول زير 9 كشور منطقه را برحسب جمعيت در سال 1385 و 1390 نشان مي دهد.

جدول 1- جمعيت منطقه به ترتيب تعداد جمعيت1

نام كشوررتبه
تعداد جمعيت به ميليون نفر

13851390

172,2183/2منطقه

70,475/1ايران1

31,132/4افغانستان2

26,228/5ازبكستان3

15,316/6قزاقستان4

8,59/2آذربايجان5

7,07/5تاجيكستان6

5,35/6تركمنستان7

5,25/1قرقيزستان8

3,23/2آلبانى9

1. http://www.prb1
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بيشترين جمعيت منطقه مربوط به كشور جمهورى اسالمى ايران با 75/1 ميليون نفر جمعيت و پس از آن به 
ترتيب افغانستان با 32/4 و ازبكستان با 28/5 ميليون نفر جمعيت مى باشد. ايران حدود 41 درصد از كل جمعيت 
منطقه در را درون خود جاى داده است. به اين ترتيب در بين 9 كشور منطقه، از نظر جمعيت ايران اولين كشور 

است. كم جمعيت ترين كشور منطقه آلبانى با 3/2 ميليون نفر جمعيت مى باشد.1

3- نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى
ــياري برخوردار است و يكي از مشغله هاي ذهني  ــني جمعيت از اهميت كمي و كيفي بس ــاخت س امروزه س
عمده ي دست اندركاران امور اجرايي در تمام ممالك دنيا محسوب مي شود. در مطالعات جمعيتى براى داشتن 
تصويرى كلى از ساخت جمعيت، ساختار سنى جمعيت را مى توان در سه گروه عمده ى سنى كمتر از 15 سال، 
ــال و 65 سال و بيشتر بررسى كرد. يكى از جمعيت شناسان به نام ورتهايم، شاخصى را تحت عنوان  15-64 س
«تست ورتهايم» ارائه نموده است. در اين شاخص چنانچه 40 درصد و بيشتر از جمعيت يك كشور را جمعيت 
كمتر از 15 سال تشكيل دهد، جمعيت آن كشور به عنوان جمعيت جوان تلقى مى شود. براين اساس كشورهاى 
افغانستان و تاجيكستان به ترتيب با نسبت 44 و 38 در زمره ى جوان ترين كشورهاى منطقه قرار مى گيرند. در 
مقابل كشورهاى مذكور، آذربايجان و ايران به ترتيب با نسبت 22 و 23 قرار دارند. بنابراين ايران و آلبانى از نظر 

جوانى جمعيت رتبه هفتم را در ميان كشورهاى منطقه دارا هستند.

1.U.S Census Bureau, International Data Base.
2.http://www.photius.com

جدول2-  نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى به
 ترتيب جوانى جمعيت كشورهاى منطقه2

نام كشوررديف
نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى

كمتر از 15 
65 سال و 15-64 سالسال

بيشتر

44542افغانستان1
38584تاجيكستان2
30664تركمنستان3
30664ازبكستان4
29647قرقيزستان5
24697قزاقستان6

7
23716ايران
23689آلبانى

22717آذربايجان8
world population data sheet 2011 :ماخذ
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4- جمعيت ايران
مطالعه ي اسناد و مدارك تاريخي حاكى از آن است كه تا سال 1335 هجري شمسي (اولين سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن كه در آن تمامي افراد كشور شمارش شدند) اطالع دقيقي از جمعيت ايران وجود ندارد، به همين 
ــگران جمعيت گذشته ايران را با استفاده از نتايج سرشماري 1335 به بعد و  ــياري از محققان و پژوهش دليل بس
ساير مدارك و اسناد تاريخي گذشته نگرى و پيش نگري كرده اند. مطالعه ي اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه 
ــته ي دور نرخ رشد جمعيت درسطح بسيار پاييني بوده است. از جمله عوامل موثر در اين امر نرخ باالي  درگذش

مرگ ومير به دليل فقدان بهداشت و عدم پيشرفت هاي پزشكي بوده است.
بررسي تغييرات تعداد و حجم جمعيت ايران طي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سال-هاي 1390-

1335 حاكي از آن است كه طي اين مدت بالغ بر 56 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. رشد جمعيت 
كشور طي دوره هاي سرشماري يكسان نيست، چنانچه در نمودار2 مشاهده مي شود، رشد جمعيت كشور تا شروع 
انقالب اسالمي روندي كاهنده و ناگهان پس از انقالب اسالمي افزايش يافته به طوري كه در دهه ي 1365-55 
به يكباره به رشدي بالغ بر 3/9 درصد رسيده كه در تاريخ كشورمان بي سابقه بوده است. كاهش رشد جمعيت 
ــي از اجراي سياست هاي كنترل جمعيت بود كه به طور  ــبت به دهه قبل از آن ناش طي دهه 1345- 1355 نس
رسمي از سال 1346 اعمال شده و اثر آن در كاهش رشد طبيعي جمعيت به ويژه در نقاط شهري كشور چشمگير 
بوده است. عوامل متعددي در افزايش رشد جمعيت كشور در دهه ي 1355-1365 دخيل بوده اند كه از جمله 
آنها مي توان به تغييرات اعمال شده در سياست هاي كنترل جمعيت پس از انقالب اسالمي و اجراي سياست هاي 
تشويق مواليد اشاره نمود. با انتشار نتايج سرشماري 1365 و مشاهده ي رشد باالي جمعيت طي دهه ي 1355-

ــال هاي آتي شد و  ــنگيني بار افزايش جمعيت و نگران تامين نيازهاي مختلف آن در س 1365دولت متوجه ي س
ــت قديمي كنترل جمعيت افتاد (كه اولين بار در دهه ي 1345-1355 به طور رسمي اجرا  به فكر احياي سياس
شده بود). دولت درخرداد 1367، سياست تحديد مواليد را اعالم نمود و متعاقب آن برنامه هاي تنظيم خانواده را 
به مرحله ي اجرا درآورد. با موفقيت اجراي سياست هاي تنظيم خانواده، روند باروري در دهه هاي 1375-1365 
و 1375-1385 و دوره پنج ساله 1390-1385 تنزل چشمگيري يافت، به گونه اي كه كاهش تعداد مواليد (به 
ــاالنه ي جمعيت كشور را، از 3/9 درصد در دهه  ــد س همراه كاهش تعداد مرگ و مير و افزايش اميد زندگي) رش
1355-1365، به 1/29 درصد در دوره 1390-1385 رسانيد. سرعت كاهش بارورى در نيمه دوم دهه 1360 و 
دهه 1370 به اندازه اى چشمگير و خارق العاده بوده كه تعبير «انقالب بارورى» در مورد آن مصداق پيدا مى كند.
نمودار3- رشد جمعيت كشور در مناطق شهرى و روستايى: 1390-1335                                         نمودار4: مقايسه هرم هاى سنى جمعيت ايران : سال هاى 1385 و 1390
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بررسى هرم هاي سني جمعيت ايران نشان مي دهد كه ساختمان هرم سني جمعيت ايران در حال معكوس 
ــور كه درحال حاضر جمعيت جواني مي باشد، در  ــان مي دهد جمعيت كش ــد. اين وضعيت نش ــدن مي باش ش

سال هاي آتي به سوي سالمندي متمايل خواهد شد.

5- مساحت
ــي هاي جمعيتي به تعداد جمعيت پيوند داد، گستردگي  يكي از مهمترين عواملي كه مي توان آن را در بررس
نقاطي است كه جمعيت آن پراكنده است. يك كشور وسيع مي تواند پاسخگوي نيازهاي جمعيت بيشتري باشد 

و يك كشور كوچك ممكن است به برخي از امكانات اقتصادي، به ويژه به معادن كشورهاي ديگر نيازمند باشد.
در رابطه با جمعيت، برخي معتقدند بجاي مساحت كليه اراضي، تنها مساحت زمين هاي قابل كشت را بايد 
درنظر داشت. سطح اراضي كره زمين برابر با 51789601 ميليون كيلومترمربع است. منطقه مورد بررسى داراى 
مساحتى برابر 6362043 كيلومتر مربع است. به عبارتى اين منطقه بيش از 12 درصد از مساحت خشكى هاى 
ــور منطقه  ــعت دومين كش ــود ايران از نظر وس جهان را دربر مى گيرد. همانگونه كه در جدول 3 مالحظه مى ش
محسوب مى شود. وسيع ترين كشور منطقه قزاقستان با وسعت800، 669، 2 كيلومترمربع است1 و كم وسعت ترين 

كشور، آلبانى با وسعت 11100 كيلومترمربع مى باشد. مساحت ساير كشورها به شرح جدول زير است.
 

6- تراكم و ازدحام جمعيت
ــورها نيز تعبير كرد. در   تراكم جمعيت را در اصطالح عاميانه مي توان به پرازدحام  و يا كم ازدحام بودن كش

1.World.map.com

جدول 3- مساحت منطقه برحسب مساحت كشورها- سال 2011
درصدمساحت (كيلومترمربع)شرحرديف

51789601100,0جهان
636204312/28منطقه

26698005/16قزاقستان1
16360003/16ايران2
6475001/25افغانستان3
4881000/94تركمنستان4
4321620/83ازبكستان5
2124600/41قرقيزستان6
1840500/18تاجيكستان7
919710/36آذربايجان8
111000/02آلبانى9

world population data sheet 2011 :ماخذ
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حال حاضر تراكم جمعيت جهان 51 نفر در هر كيلومترمربع است. در منطقه تراكم جمعيت بيش از 29 نفر در 
هر كيلومتر مربع مى باشد.  كشورهاي منطقه از نظر تراكم جمعيت نيز اوضاع متفاوتي دارند به اين اعتبار آلبانى با 
داشتن تراكم 284 نفر در هر كيلومترمربع پرازدحام ترين كشور منطقه محسوب مي شود. بر اين اساس قزاقستان 
با تراكم 6 نفر در هركيلومترمربع كم تراكم ترين كشور مي با شد. كشور ما از اين نظر با دارا بودن تراكم 46 نفر در 

هر كيلومترمربع (براساس نتايج سرشماري سال 1390) مرتبه پنجم را در ميان 9 كشورمنطقه داراست.

7-عوامل مؤثر در افزايش جمعيت
ــورها در اثر باروري و زاد و ولد و همچنين مهاجرت ها تغيير مي يابد. دو عامل مؤثر در تغييرات   جمعيت كش
جمعيت، يعني والدت و فوت هر كدام به عوامل بيولوژيك بستگي دارد، ولي عامل مهاجرت از عوامل بيولوژيك 
متأثر نيست و شتاب تغييرات آن تحت تأثير عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي بيش از دو عامل ديگر است. در 

اينجا ابتدا به ميزان هاي والدت (ميزان خام والدت) و فوت (ميزان خام مرگ و مير) اشاره مي شود.
1-7- مواليد

براساس برآوردهاي مربوط به سال 2011 ميالدى ميزان والدت در جهان برابر 20/0 درهزار بوده است. يعني 
هر ساله در مقابل هر 1000 نفر جمعيت در جهان حدود 20 مورد تولد وجود دارد.

ــورهاي مختلف متفاوت است. در  ــتقيماً در باال بردن رقم جمعيت اثر دارد در كش متغير ميزان والدت كه مس
منطقه باالترين ميزان والدت مربوط به كشور افغانستان با مقدار 44 درهزار و پائين ترين ميزان والدت مربوط به 

كشور آلبانى با مقدار 11 در هزار مى باشد. 
چنانچه ترتيب كشورها را از نظر ميزان والدت به شكل صعودي درنظر بگيريم، در اين حالت كشوري كه داراي 

جدول 4- تراكم جمعيت كشورهاى منطقه-  سال 2011
تراكم جمعيتشرحرديف
51جهان--
29منطقه--
284آلبانى1
100آذربايجان2
66ازبكستان3
50افغانستان4
46ايران5
41تاجيكستان6
26قرقيزستان7
10تركمنستان8
6قزاقستان9

world population data sheet 2011 :ماخذ
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كمترين ميزان والدت است در مرتبه نخست قرار خواهد گرفت. با توجه به اين ترتيب، ايران با دارا بودن ميزان 
والدت 18 درهزار، در رتبه سوم كشورهاى منطقه قرار مي گيرد.

2-7- مرگ و مير
ميزان مرگ و مير در كاهش جمعيت مؤثر است، در گذشته اين ميزان سطح باالئي در جهان داشت. اما اين 
سطح به تدريج كاهش يافته است. كشورهاي اروپاي شمالي و غربي و همچنين كشورهاي آمريكاي شمالي در 
ــورها نيز با بهبود وضع بهداشت و همگاني شدن  ــاير كش ــگام بوده اند. در س پائين آوردن ميزان مرگ و مير پيش

واكسيناسيون ها، ميزان مرگ و مير روبه كاهش گذاشته است. 
براساس آمار به دست آمده، نوسانات ميزان خام مرگ و مير در سال 2011 ميالدى به صورت زير بوده است:

ميزان خام مرگ و مير جهان رقم 8 در هزار را نشان مي داد. يعني از هر هزار نفر در سال مورد بررسي، 8 نفر 
فوت شده اند. كشور افغانستان با رقم 16 در هزار باالترين ميزان مرگ و مير را در مقايسه ى بين كشورهاى منطقه 
داشته است. كمترين ميزان مرگ و مير در آلبانى با مقدار 5 درهزار و سپس در كشورهاى آذربايجان و ايران برابر 
6 درهزار به دست آمده است. مطالعات حاكى از آن است كه ميزان خام مرگ ومير متاثر از دو عامل عمده است: 
ــان، تغذيه، امنيت و ويژگى هاى  ــت و درم ــطح بهداش •  اول، عوامل مربوط به چگونگى ادامه حيات مانند س

محيطى. 
•  دوم، تركيب سنى جمعيت

 اثر دسته اول از عوامل مزبور بر سطح مرگ و مير به سادگى قابل درك است. هرچه سطح بهداشت عمومى 
و بهداشت محيط پايين تر و وضع درمان و تغذيه بدتر باشد، همچنين برخوردارى مردم از امنيت و ادامه ى حيات 
نازل تر و ويژگى هاى محيطى نامساعدتر باشد، سطح مرگ و مير نيز باالتر خواهد بود. اثر تركيب سنى جمعيت بر 

جدول 5-  ميزان هاى مواليد و مرگ و مير و رشد طبيعى جمعيت در ميان كشورهاى منطقه- سال 2011 1

ميزان مواليدشرحرديف
(در هزار)

ميزان مرگ و مير
رشد طبيعى جمعيت(در هزار)

2081/2جهان
1150/6آلبانى1
1761/1آذربايجان2
1861/2ايران3
1961/3قزاقستان4
2281/4تركمنستان5
2391/4قرقيزستان6
2451/9ازبكستان7
2842/4تاجيكستان8
44162/8افغانستان9
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ميزان مرگ و مير به گونه ى ديگرى است. شدت مرگ ومير در سنين اوليه عمر و در دوران پيرى و سالخوردگى 
به مراتب بيشتر از سنين جوانى و ميانسالى است. بديهى است كه قسمت عمده ى مرگ و ميرهاى سنين اوليه 
ــطح آگاهى مردم و نوآورى هاى پزشكى و درمانى قابل  ــت و تغذيه و باالرفتن س عمر از طريق بهبود وضع بهداش
پيشگيرى است، در حالى كه مرگ وميرهاى دوران سالخوردگى را نمى توان از بين برد و تنها مى توان آنها را به 
تاخير انداخت. كشورهايى كه تركيب جمعيتى جوان ترى دارند در صورتى كه مراحل زيربنايى توسعه اقتصادى و 
اجتماعى را پشت سر گذاشته باشند، ميزان مرگ ومير بسيار پايين ترى خواهند داشت. در واقع در اين كشورها به 
دليل همين اقدامات اوليه، جمعيت جوان كه بخش مهمى از جمعيت را تشكيل مى دهد كمتر در معرض واقعه ى 
ــته، از سوى ديگر جمعيت سالخورده كه سطح مرگ و مير باالترى دارند، بخش بسياركوچكى از  مرگ قرار داش
جمعيت را تشكيل مى دهند، در نتيجه ميزان مرگ ومير خام كه نوعى ميزان وزنى از مرگ ومير جمعيت در كليه 
سنين است، كمتر مى شود. اما در كشورهاى توسعه يافته كه نسبت جمعيت جوانتر در مجموع جمعيت آنها كمتر 
ــالخوردگان بيشتر است، ميزان مرگ و مير باالترى دارند. توضيح اينكه ميزان خام مرگ و مير براي  ــبت س و نس
ــد طبيعي جمعيت مناسب مي باشد و شاخص خوبي براي مقايسه وضع سالمت و بهداشت در  اندازه گيري رش
جامعه نمي باشد. چنانچه هدف بررسي وضع سالمتي و بهداشتي جامعه باشد از شاخص هاي ديگري نظير ميزان 

مرگ و مير كودكان زير پنج سال و اميد زندگي در بدو تولد استفاده مي شود.

8- ميزان رشد طبيعي جمعيت
 ميزان رشد طبيعي جمعيت از تفاوت بين ميزان والدت (CBR) و ميزان خام مرگ و مير (CDR) حاصل 
مي شود. اگر عالوه بر والدت و مرگ و مير، عامل مهاجرت را نيز دخالت دهيم، ميزان رشد جمعيت بطوركلي به 
دست مي آيد. ميزان رشد جمعيت از عوامل مهمي است كه در برنامه ريزي هاي مختلف كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت بايد درنظر گرفته شود. رشد طبيعي جمعيت جهان، در سال 2011 (1390 شمسي) برابر1/2 درصد در 
سال برآورد مي شود. پژوهش در ميزان رشد طبيعي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد در برخي از كشورها ميزان 
رشد طبيعي يك رقم منفي است. در اين كشورها ميزان والدت آنقدر كاهش يافته كه نه تنها جبران ميزان و مرگ 
و مير را نمي كند، بلكه از آن نيز كمتر است. در سال 2011 رشد طبيعي جمعيت در آلبانى 0/6 درصد (شش دهم 
درصد) بوده است. باالترين ميزان رشد طبيعي جمعيت در همان سال مربوطه به كشورافغانستان با مقدار 2/8 درصد 
در سال بوده است.1 ميزان رشد طبيعي جمعيت كشور ما بر پايه ميزان والدت 18 درهزار و ميزان خام مرگ و مير 
6 درهزار، برابر1/2 درصد درسال مى باشد. با توجه به اين رقم در ميان كشورهاى منطقه ايران، رتبه سوم را دارد.

9- مهاجرت
ــت. در جمعيت شناسى مهاجرت به طور عام   مهاجرت يكى از پديده هاى جمعيتى، اجتماعى واقتصادى اس
عبارت است از تغيير محل اقامت فرد از يك نقطه به نقطه ديگر. براين اساس مهاجرت ها را مى توان به دو گروه 
ــرد. در اين مختصر فقط به ميزان خالص  ــيم ك ــده مهاجران داخلى و مهاجران خارجى و يا بين المللى تقس عم

1. world population data sheet, population reference bureau 2011
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ــاره مى شود. در ميان كشورهاى منطقه، فقط كشورهاى افغانستان و قزاقستان با مقادير6 و 1 جزو  مهاجرت اش
كشورهاى مهاجرپذير منطقه محسوب مى شوند.

10- باروري كل
 براي بررسي بعد ديگري از روند افزايش جمعيت، عالوه بر ميزان والدت مي توان شاخص ديگري به نام باروري 
كل را به كار گرفت. باروري كل، ميانگين تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول دوران باروري خود (معموالً 
از سن 15 تا 49 سالگى) به دنيا مي آورد. بر پايه اين شاخص مالحظه مي شود زنان جهان در طول سال هايي كه 
قابليت باروري دارند، بطور متوسط 2/5 فرزند زنده به دنيا مي آورند. در ميان قاره ها، حداكثر اين ميزان در قاره 
آفريقا 4/7 فرزند و حداقل آن در قاره اروپا 1/6 فرزند است. در ميان كشورهاى منطقه، حداكثر ميزان باروري كل 
در افغانستان 6/3 ، سپس در تاجيكستان با مقدار 3/4 فرزند ديده شده است. در حالي كه در آلبانى زنان 1/4 و 

جدول 6-  ميزان خالص مهاجرت در كشورهاى منطقه- سال 2011 

ميزان خالص مهاجرت شرحرديف

6افغانستان1

1قزاقستان2

0ايران3

0آذربايجان4

2-تركمنستان5

2-ازبكستان6

3-تاجيكستان7

3-آلبانى8

5-قرقيزستان9

world population data sheet 2011 :ماخذ

جدول 7- ميزان بارورى كل در كشورهاى منطقه-  سال 2011 2

بارورى كل شرحرديف

1/4آلبانى1

1/7ايران2

2/3آذربايجان3

2/4تركمنستان4

2/7قزاقستان5

2/7ازبكستان6

3قرقيزستان7

3/4تاجيكستان8

6/3افغانستان9

world population data sheet 2011:ماخذ
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در ايران حدود 1/9 فرزند به دنيا مي آورند.
11- اميد زندگي در بدو تولد

ــق به كار مي رود،  ــورها و مناط ــعه يافتگي كش ــاخص هاي مهم جمعيتي كه در ارزيابي وضع توس يكي از ش
اميدزندگي در بدو تولد است. اميدزندگي در بدو تولد عبارت است از متوسط تعداد سال هاي عمر كه انتظار مي رود 

از بدو تولد و تحت شرايط جارى مربوط به مرگ و مير، فردي زنده بماند.
ــال هاي اميد زندگي جهان در سال 2011 برابر70 سال است. در منطقه حداكثر تعداد سال هاي   ميانگين س
اميد زندگي در بدو تولد در آلبانى با مقدار 75 سال است. حداقل تعداد سال هاي اميدزندگي در بدو تولد در كشور 

افغانستان با 44 سال سن گزارش شده است.1
ــت. با درنظر داشتن اين رقم در بين  ــده اس ــال برآورد ش ــال 1390 برابر73 س اميد زندگي در ايران براي س

كشورهاى منطقه، رتبه سوم را دارا است.

12- مرگ و مير اطفال كمتر از يكسال
ــتي نقاط مختلف است، ميزان مرگ و مير اطفال كمتر از  ــاخص هايي كه تا حدودي بيانگر وضع بهداش از ش
ــد. بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 2011 در جهان از هر هزار تولد 44 مورد آن در سال اول  ــال مي باش يكس

زندگي فوت مي كنند.
ــزار و حداقل آن در  ــتان 131 در ه ــورهاي منطقه در افغانس ــر ميزان مرگ و مير اطفال در بين كش حداكث
آذربايجان با مقدار 11 درهزار گزارش شده است. در سال 2011 براي ايران مرگ و مير اطفال كمتر از يكسال 24 

در هزار برآورد شده و با توجه به اين ميزان، ايران در ميان كشورهاى منطقه، رتبه ششم را دارا است.

1. world population data sheet, population reference bureau 2011

جدول8- اميد زندگى در بدو تولد برحسب جنس و كشورهاى منطقه -  سال 2011
زنمردهردوجنسشرحرديف

706872جهان
757378آلبانى1
747176آذربايجان2
737274ايران3
727075تاجيكستان4
696374قزاقستان5
696573قرقيزستان6
676370ازبكستان7
635867تركمنستان8
444444افغانستان9
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13- نسبت شهرنشيني و روستانشيني
مطالعات نشان مي دهد كه نسبت شهرنشيني در سطح جهان رو به افزايش است. افزايش نسبت شهرنشيني در 
دهه هاي اخير سرعت بيشتري را در مقايسه با گذشته داشته است. اين نسبت از 29 درصد در سال 1950 ميالدي 

به 50/8 درصد در سال 2010 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2030 به 59/9 درصد برسد. 
ــتا نشيني حالت عكس دارد. بدين ترتيب كه اين نسبت در سال 1950  ــت كه اين روند براي روس بديهي اس

ميالدي از 71 درصد به 49/2 درصد در سال 2010 رسيده است.
ــيني در كشور افغانستان از 22 شروع شده و بيشترين مقدار آن در ايران  ــبت شهرنش  در منطقه كمترين نس
ــبت شهرنشيني و  ــال هاي 2005 تا 2010 نس ــطح جهاني در فاصله ي س ــود در س به 71/4 درصد ختم مي ش

روستانشيني با هم برابر شدند. 
اين وضعيت براي ايران 27 سال پيش يعني در سال 1359 رخ داده است. براساس نتايج سرشمارى عمومى 
ــت آمده است. بنابراين از نظر نسبت  ــال 1390 نسبت شهرنشيني براي ايران 71/4 به دس ــكن س نفوس و مس

شهرنشينى ايران مقام اول را در منطقه داراست.

جدول9- ميزان مرگ و مير كودكان كشورهاى منطقه - سال 2011

ميزان مرگ ومير كودكانشرحرديف
(در هزار)

44جهان

131افغانستان1
56تاجيكستان2
50تركمنستان3
47ازبكستان4
25قزاقستان5
24ايران6
18قزاقستان7
18آلبانى8
11آذربايجان9
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جدول شماره 11 تغييرات جمعيت كشور به تفكيك نقاط شهري و روستايي در فاصله ي سال هاي 1335 تا 
1390 را نشان مي دهد.

ــيني در كل كشور در فاصله سال هاي 1335 تا  ــاهده مي شود نسبت شهرنش  به طوري كه درجدول 11 مش
1390 روندي صعودي داشته است. طي 50 سال اخير تعداد جمعيت در نقاط شهري 8/9 برابر شده، در حالي 

كه طي همين مدت جمعيت روستايي 1/7 برابر شده است. 

جدول 10- برآورد نسبت شهرنشيني و روستانشيني در جهان
 از سال 1950 تا سال 2030 ميالدى

(درصد)
شهرنشينيروستا نشينيسال

19507129/0
195569/230/8
196067/232/8
196565/334/7
197064/135/9
197562/837/2
198060/939/1
198559/041/0
199057/043/0
199555/244/8
200053/346/7
200551/348/7
201049/250/8
201547/152/9
202044/955/1
202542/557/5
203040/159/9
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جدول 11- تغييرات جمعيت كشور به تفكيك نقاط شهري و روستايي 335-90 
درصد شهرنشينىروستايىشهرىكل كشورشرح 
13351895470460026211295208231/4
13452578872297958101599291238/0
135533708744158546801785406447/0
136549445010268445612260044954/3
137055837163318365982400056557/0
137560055488368177892323769961/3
138570495782482599642223581868/6
139075149699536466612144678371/4

نتيجه آنكه گرچه در سطح جهانى درحال حاضر نسبت شهرنشينى و روستانشينى تقريبا باهم برابر شده ليكن 
ــته روند شهرنشينى و روستانشينى يك الگوى ضربدرى را به تصوير كشيده است.  ــال گذش در ايران طى 50 س
به نظر مى رسد روند افزايشى شهرنشينى در ايران همچنان ادامه يابد و انتظار مى رود كه در پايان قرن حاضر 

(1400شمسى) اين نسبت بالغ بر 75 درصد شود.

14- نتيجه گيرى
با توجه به آنچه تاكنون توضيح داده شد رتبه ايران در سطح منطقه در موارد مختلف جمعيتى به شرح زير 

مى باشد:
شاخص                                  رتبه
تعداد جمعيت                       نخست

مساحت                              دوم
تراكم جمعيت                      پنجم
جوانى جمعيت                     هفتم
سالمندى جمعيت                چهارم
ميزان مواليد                        سوم
ميزان مرگ ومير                  ششم
ميزان رشد طبيعى جمعيت    سوم
ميزان خالص مهاجرت           سوم
بارورى كل                          دوم
اميدزندگى در بدو تولد           سوم

ميزان مرگ ومير اطفال          چهارم 
ميزان شهرنشينى                  نخست
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ــى، اقتصادى، صنعتي و تجارى  ــورهاى منطقه به عنوان يكى از مهمترين قطب هاى سياس درحال حاضر كش
ــور محسوب مي شوند. بديهى است كه داشتن چنين اطالعى مى تواند در سياستگزارى و برنامه ريزى هاى  كش

داخلى و بين المللى مفيد و مثمر ثمر باشد.
ــاحتى برابر 6362043 كيلومترمربع يعنى حدود 13 درصد از مساحت  ــى داراى مس  محدوده ى مورد بررس
خاكى جهان را در برگرفته و از نظر جمعيتى حدود 3 درصد از كل جمعيت جهان 183/2 ميليون نفر) را درون 
خود جاى داده است. براين اساس تراكم جمعيت اين منطقه برابر 29 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد كه از تراكم 

جمعيت جهان (برابر 51 نفر در هر كيلومتر مربع) پايين تر است. 
خالصه كالم اينكه مقاله حاضر سعي برآن داشت تا وضعيت موجود كشورهايى را كه نوروز را جشن مى گيرند و 
از اين بابت داراى فرهنگ نزديك به همى هستند با استفاده از آمار و ارقام رسمى در سال 2011 ميالدى (1390 
شمسى) به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهد. با توجه به اينكه اين منطقه در معرض رشد و توسعه اقتصادي و 
اجتماعي قرار گرفته، شناخت بيشتر و دقيق تر آن به برنامه ريزي و درنتيجه توسعه اين منطقه كمك نموده و 
چنين شناختي نيازمند مطالعات و بررسي هاي بسياري است كه مي بايست، با همكاري گروهي از متخصصان و 

كارشناسان علم جمعيت شناسى، جامعه شناسى، اقتصاد و ساير تخصص هاي مربوطه صورت پذيرد.
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چكيده100
 يكى از بنيادى ترين اصول برنامه ريزى و مديريت شهرى توجه به تغيير و تحوالت جمعيتى و شناخت كافى 
از ساختار جمعيتى آن مى باشد. با توجه به اينكه تاثير تحوالت تاريخى و عوامل اجتماعى و سياسى و اقتصادى بر 
تعادل ساختار جمعيتى در تمام نقاط شهر به يك اندازه نيست، شاهد وجود تباينات فضايى در ساختار جمعيتى 
نواحى شهرى هستيم. اين موضوع منجر به شكل گيرى نيازهاى متفاوت در بين نواحى شهرى مى شود. در اين 
راستا جهت ارتقاى ضريب برخوردارى و تامين رفاه شهروندان و سياست گذارى در توزيع خدمات شهرى، شناخت 
اين تباينات ضرورى بنظر مى رسد. اين مقاله با هدف شناسايى مهمترين شاخص هاى جمعيتى و تباينات فضايى 
آنها در بين نواحى 44 گانه شهر مشهد به عنوان دومين كالنشهر كشور صورت گرفته است. در اين راستا از روش 
توصيفى- تحليلى بهره گرفته شده و جهت جمع آورى داده ها از مطالعات كتابخانه اى و اسنادى استفاده شده 
است. براى تبيين رابطه بين متغير هاى مورد بررسى، با استفاده از آزمون هاى همبستگى و آزمونt، در قالب نرم 
افزار spss، به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته ايم. همچنين جهت نمايش تفاوت هاى فضايى با كمك نرم افزار 
GIS، نقشه هاى الزم تهيه شد و به منظور درك بهتر ساختار فضايى جمعيت و نحوه استقرار آن در بين نواحى 
شهرى، هر يك از شاخص هاى مورد بررسى، در سه گروه طبقه بندى شده است. نتايج تحقيق نشان دهنده رابطه 
ــهرى و همچنين روند رشد توسعه كالبدى  ــاختار جمعيتى با نحوه توزيع امكانات و خدمات ش معني دار بين س

شهر مى باشد.

واژگان كليدى: تباينات فضايى، ساختار جمعيت، نواحى شهرى، مشهد مقدس
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• مقدمه
ــت جمعيتي معيني را با توجه به اوضاع جمعيتي،  ــور هاي جهان تالش مي نمايند تا سياس  امروزه اكثر كش
ــور خود اتخاذ كنند(نورالهي و فتحي،385).در سياست گذاريهاي  ــي كش اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياس
مربوط به جمعيت كوشش بر آن است كه بين اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از يك سو و مسائل جمعيتي 
ــويه  ــاني به عمل آيد. اين بهره گيري يك س ــوي ديگر هماهنگي الزم در بهره گيري از منابع نيروي انس از س
نيست بلكه در اهداف سياست هاي جمعيتي ايجاد رفاه براي جامعه در درجه اول اهميت قرار دارد. در بسياري 
ــود تعداد جمعيت  از مطالعات جمعيتي و اغلب برنامه ريزي هاي اجتماعي كه به نوعي به جمعيت مربوط مي ش
ــناخت تغيير و تحول عددي جمعيت ها در طول زمان طوالني  ــت. از آنجا كه ش از اهميت ويژه اي بر خوردار اس
تر مي شود، تفاوت هاي تغيير و تحول عددي جمعيت ها ارزش و اهميت بيشتري مي يابد(زنجاني15:1378). با 
توجه به مطالب ذكر شده آگاهى از نقاط قوت و ضعف ويژگى هاى جمعيتى نواحي شهرى، قبل از هر گونه تصميم 
سازى، ضرورت اجتناب ناپذيرى است. استفاده از شاخص هاى جمعيتى، اجتماعى، رفاهى و اقتصادى مى تواند 
معيار مناسب براى تعيين جايگاه نواحى و نيز عاملى جهت رفع مشكالت و نارساييها براى نيل به رفاه اقتصادى و 
سالمت اجتماعى در فرآيند توسعه باشد. در راستاى ارتقاى ضريب برخوردارى و تامين رفاه شهروندان، شناخت 
تفاوت هاى فضايى جمعيت شهرى ضرورى بنظر مى رسد. مطالعات جمعيتى مى تواند مبناى مناسبى براى توزيع 
امكانات و خدمات براى مديران شهرى قلمداد شود، زيرا قادر است به عنوان يكى از پايه هاى برنامه ريزى فضايى، 
نيازمنديهاى مناطق را در يك ارزيابى نسبى تعيين و به منظور آمايش توسعه فضايى به كار آيد. شهر مشهد به 
عنوان دومين كالن شهر كشور در قالب 44 ناحيه داراى ويژگى هاى كالبدى، فرهنگى و اجتماعى متفاوتى است.

 در اين مقاله تالش مى شود تا ضمن تفكيك و سطح بندى نواحي شهرى مشهد از لحاظ برخى شاخص هاى 
ــوال اساسى پاسخ داده شود كه آيا ساختار جمعيتى در سطح نواحى شهر مشهد بصورت  جمعيتى به اين دو س

يكسان و همگن مى باشد؟ آيا توزيع امكانات در شهر تابعي از توزيع جمعيت است؟ 

• مبانى نظرى
ــود. بر  ــوب مى ش جمعيت به عنوان يكى از عناصر بنيادى در برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى محس
ــتردگى فضايى آن از ابزارهاى مهم  ــاختار، ابعاد و گس ــناخت س ــاس آگاهى از چند و چون جمعيت و ش اين اس
تصميم گيرى و برنامه ريزى به شمار مى رود(مهدوى، 1373: 61). يكى از مهمترين بخش هاى جمعيت شناسى 
ــى پخشايش جمعيت در پهنه مكانى مى پردازد كه در اين پخشايش  ــت كه به بررس مطالعات جغرافيايى آن اس
ــش گياهى،  عواملى چون موقعيت جغرافيايى، توپوگرافى، اقليم، منابع آب، خاك و درجه حاصلخيزى آن، پوش
ــكاران، 1990: 119) و تمركز فعاليت هاى  ــى(فلمن و هم معادن، عوامل اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياس
اقتصادى در مناطق مساعد از نظر طبيعى و وجود راه هاى ارتباطى مناسب(شاطريان، 1382، 72). موثر مى باشد. 
بطور كلى در شكل يابى ساختار جمعيت در حوزه هاى اجتماعى عوامل مختلفى نقش دارند كه در زير به مباحث 
منطقه بندى و ساختار جمعيت، اكولوژى تطبيقى و حوزه هاى اجتماعى و منزلت اجتماعى و شكل گيرى ساختار 

جمعيت نواحى شهرى پرداخته مى شود:
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• منطقه بندى و ساختار جمعيت
منطقه بندى در واقع استفاده منطقى و نظام پذير از زمين هاى شهرى در آينده است(وااليى،394:1387). واژه 
منطقه بندي عمدتاً در دو جنبه اختصاص زمين براي اهداف ويژه و كنترل كاربرد ارتفاع و ساختمان سازي مفهوم 
ــمت هاى  مي يابد. جنبه بعدي به نظم در تراكم جمعيت معطوف مي گردد (زياري،81:1381). منطقه بندى قس
ــازد و از تداخل مناطق مجاور هم جلوگيرى  ــاى خاصى از يكديگر مجزا مى س ــهرى را براى هدف ه مختلف ش
ــت و به  ــده اس ــكار،65:1376). منطقه بندى براى ارتقاء مجموعه اى از اهداف قانونى طراحى ش مى كند (هيراس
منظور حفاظت و ارتقاء وضعيت بهداشت، ايمنى و رفاهى جامعه بكار مى رود (widner,2003:1).يكي از اهداف 
تقسيمات كالبدي شهر، توزيع مناسب امكانات و خدمات و كاربري هاي مختلف با توجه به نيازهاي جمعيت در 
ــهر هاي بزرگ از يك طرف و  ــهري است (خاكپور،586:1385). افزايش جمعيت در ش ــطح نواحي مختلف ش س
نارسايي مديريت شهري در پاسخگويي به نياز شهروندان از سوي ديگركاهش عدالت شهري را در پي دارد. جامعه 
شناسان شهر را تركيبي از فضا و روابط سيستمي مي دانند كه مي تواند نيازهاي مردم را از لحاظ خدمات، منابع، 
توليدات، جاذبه ها و غيره تامين نمايد واين تركيب با توجه به محدوديت فضايي و خدماتي مي تواند زمينه ساز 
روابط اجتماعي و تعامالت مثبت يا منفي مردم با مديريت شهري گردد(رباني،5:1381). بدين ترتيب اصول عدالت 
اجتماعى ايجاب مى كند كه سازمان فضايى و الگوى سرمايه گذارى هاى منطقه اى به نحوى باشد كه نياز هاى 
ــى براى تعين و سنجش نيازها است. تفاوت ميان نياز ها و  ــخ گويد. اين امر مستلزم يافتن روش جمعيت را پاس
تخصيص واقعى منابع،راهى براى ارزشيابى ميزان بى عدالتى منطقه اى در وضع موجود است(هاروى،103:1386). 
مسئله ى مهم در آمايش و برنامه ريزى فضايى اين است كه تفكيك فضايى با تفكيك اجتماعى به طور همزمان مد 
نظر قرار گيرد و رابطه اين دو بخوبى ادراك شود. بر اين اساس مرزهاى جغرافيايى و سازمانى، معناى اجتماعى پيدا 
مى كند، به طورى كه مى توان تفاوتهاى معنادارى از لحاظ بسيارى از متغيرهاى اجتماعى بين مرزهاى مناطق 
كشف نمود (بهروان،5:1385). در اين ميان مطالعات جمعيتي بسيار اهميت دارد ، چه آن كه جمعيت را پديده 
اى مى داند كه همواره در حال دگرگونى است و اين دگرگونى به دو صورت تحرك مكانى و تحرك زمانى تغييرى 

هميشگى خواهد داشت(نيك خلق،45:1374).

• اكولوژى تطبيقى و حوزه هاى اجتماعى
كيفيت مطالعه در اكولوژى تطبيقى، تاكيد بر روى تجزيه و تحليل تكنيك هاى دموگرافيكى، اجتماعى- اقتصادى 
و اطالعات مربوط به واحدهاى مسكونى در يك محله، در يك قطعه و در يك منطقه شهرى و يا مناطق داخلى 
شهرهاست. از طرفى عوامل ديگرى نيز در اكولوژى تطبيقى اساس كار قرار مى گيرد كه تفاوت هاى موجود ميان 
خانواده ها را در محالت و مناطق مختلف شهرى معلوم مى دارد. اين تفاوت يابى در شاخص هاى مربوط به نسبت 
بارورى، تعداد مجردين، نسبت زنان در نيروى كار، ميزان بيوه زنان، نسبت مالكين خانه، جوانى جمعيت، نسبت 
متاهلين در سنين جوانى به عنوان پايگاه خانوادگى بررسى مى گردد. از نظر سكونت در مناطق مختلف شهرى، 
بخش هاى قديمى شهرها، جمعيت سالخورده اى دارند و بخش هاى نوساز بيشتر به گروه سنى جوان و ميانسال 
ــترى مى گيرند(شكويى،  ــهرها فاصله بيش تعلق دارد. خانواده هاى جوان و مالك خانه معموال از بخش مركزى ش
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1372: 89، 90). در اين تحقيق ناحيه هاى شهرى كالنشهر مشهد به عنوان حوزه هاى اجتماعى مطالعه مى گردد 
كه مبحث اصلى مورد توجه در آن فاصله اجتماعى ميان حوزه هاى آن است و ميزان درك گروه-هاى انسانى از 
منطقه سكونتى همديگر در حوزه هاى اجتماعى با عوامل چندى از قبيل عامل اقتصادى، اجتماعى و روانى بستگى 

دارد(شكويى، 1372: 204). 

• منزلت اجتماعى و شكل گيرى ساختار جمعيت نواحى شهرى
هر جامعه شهرى به هر وسعتى كه باشد مردم آن عالقه مندند كه در مجاورت گروهى زندگى كنند كه منزلت 
اجتماعى برابر با آن ها دارند، ازين رو محالت شهرى از يكديگر متفاوتند. گروه هاى كم درآمد، در محالت عقب 
مانده زندگى مى كنند و گروه هاى پردرآمد، محالت و حومه هاى سالم و زيباى شهرها را انتخاب كرده اند. طبقه 
ــهرى از حوزه هاى اجتماعى متفاوت و پيچيده اى  ــط شهرى، جاى مخصوص به خود دارد. پس جامعه ش متوس
ــكيل مى شود(شكويى، 1372: 42) كه منجر به جدايى گزينى نيز مى شود. جدايى گزينى اكولوژيكى باعث  تش
مى شود هر گروهى با پايگاه اقتصادى و اجتماعى برابر، معتقدات مذهبى يكسان و يا هم نژاد بودن، گرد هم  آيند 
و منطقه يا محله اى جهت سكونت خود انتخاب كنند و يا از روى اجبار به زندگى در محله-اى كه جامعه شهرى 
براى آن ها تعيين كرده است تن در دهد. به موازات جدايى گزينى، هر يك از محله هاى شهرى مشخصات ويژه اى 
به خود مى گيرد و از چهره و بافت معينى تبعيت مى كند كه با ساير محله هاى شهرى تفاوت دارد(شكويى، 1372: 
29). هر انسانى براى زندگى محتاج به مقدار معينى فضا و مكان است كه در آن فعاليت هاى بدنيش جريان داشته 
باشد. شكل فاصله مكانى و فضايى هر فرد از سه حالت خارج نيست يا بصورت منظم با ديگران فاصله دارد مانند 
ــكل مجتمع. اين فاصله هاى  صفوف رژه يا به طرز قرار گرفتن صندلى هاى كالس ها، يا بصورت پراكنده و يا بش
اكولوژيكى در بقاء رشد و زوال جمعيت انسانى بسيار موثر هستند و گاهى بصورت عامل عمده در مى آيند. تجمع 
بيش از حد باعث بهم خوردن تعادل مكانى فرد شده و منجر به بروز رفتارهاى غيرانسانى و مضر مى گردد(اديبى، 

.(5 :1354

• پيشينه تحقيق
بحث پيرامون ساختار جمعيتى در بين نواحى شهرى به نحوى با عدالت اجتماعى و نابرابريهاى فضايى مرتبط 
مى باشد. با توجه به اينكه اختالفات فضايى بين مناطق موضوع اصلى جغرافياست بدين جهت اين موضوع بيشتر 
از طرف جغرافيدانان مورد تاكيد قرار گرفته است. تفاوت هاى فضايى مناطق مى تواند هم در سطح كالن و هم در 
سطح خرد مطرح شود. والرى و كوليسلى در مطالعه اى به بررسى وضعيت فقر در كشورهاى خاور ميانه و جنوب 
آفريقا با استفاده از روش مولفه هاى اصلى پرداخته اند(valari &collicelli,2000). در سطح كشورى، به سنجش 
ــاورزي (آنامرادنژاد،1387)  ــعه يافتگى استانهاى كشور به لحاظ فرهنگي (زياري،1379) و ازنظركش درجه توس
ــتانى با هدف رتبه بندى و تعيين درجه توسعه يافتگى شهرستانها مى توان  ــت. در سطح اس ــده اس پرداخته ش
ــتان كردستان(كيانى،1382)، استان آذربايجان شرقى(حكمتى ،1382) و خراسان(ياسورى،1379) اشاره  به اس
كرد. در بررسى بين مناطق داخل شهر مى توان از پژوهشهاى تحليلى شاخص هاى توسعه يافتگى مناطق يازده 
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ــهرى در عدم تعادل فضايى جمعيت  ــى اثرات توزيع خدمات ش ــه اصفهان(ظهرابى و مختارى،1385) بررس گان
اصفهان(وارثى،رحمتى و باستانى فر،1385) و تحليل نابرابريهاى اجتماعى در برخوردارى از كاربرى هاى خدمات 

شهرى اسفراين(حاتمى نژاد، فرهودى و جابرى، 1388) نام برد. 
در مقياس شهر مشهد، بررسى تفاوتهاى فضايى در بين مناطق شهرى با توجه به نحوه توزيع امكانات آموزشى، 
ورزشى ، فضاى سبز و.. (خاكپور،1385)، آمايش فرهنگى با استفاده از برخى متغيرها ى فرهنگى بر مبناى عدالت 
ــطح نواحى شهرى مشهد به تعيين درجه توسعه  ــهرى(بهروان،1385) و همچنين در س اجتماعى در مناطق ش
ــاس آناليز تاكسونومى(شاهنوشى و همكاران ،1385) مى توان اشاره نمود. بنابراين مشابه تحقيق  يافتگى بر اس
حاضر كه به تحليل جمعيتى از نابرابرى هاى فضايى در بين نواحى شهرى كالنشهر مشهد بپردازد، تاكنون انجام 

نشده است.

• سواالت تحقيق
ــاخص هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مورد بررسى در اين مقاله رابطه  ــهرى از لحاظ ش آيا بين نواحى ش

وجود دارد؟
آيا تعادل جمعيتى بين نواحى شهرى، از لحاظ ساختار سنى وجود دارد؟

• فرضيه هاى تحقيق
ـ بين شاخص هاى سواد، بعد خانوار و سرانه زيربنا، در بين نواحى رابطه معنى دار وجود دارد.

ـ بين نواحى قديمى شهر و نواحى جديد شهر در ميزان جمعيت باالى 65 سال رابطه معنى دار وجود دارد.

• روش تحقيق
مطالعه حاضر با روش توصيفى - تحليلى نگارش يافته است و جهت جمع آورى اطالعات از روش كتابخانه اى و 
اسنادى استفاده شده است. داده هاى خام مربوط به مقاله از مركز آمار و اطالعات شهردارى مشهد تهيه شده است 
كه بر مبناى سرشمارى سال 1385 مى باشد. شهر مشهد داراى 13 منطقه و 44 ناحيه مى باشد كه در اين مقاله 
ناحيه حرم مطهر در منطقه ثامن و قطاع يك آن بدليل قرابت فضايى و شرايط خاص جمعيتى در داخل محدوده 
حرم مطهر، با هم تلفيق شده اند. به منظور بررسى ويژگى هاى فضايى جمعيت نواحى شهر مشهد، شاخص ها 
به سه دسته اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تقسيم شدند. جهت محاسبه ميزان همبستگى بين متغيرهاى مورد 
ــده است. شاخص هايى كه به منظور تعيين سطح اجتماعى،  ــتفاده ش مطالعه و آزمون t ، از نرم افزار SPSS اس
ــاخص هاى جمعيتى (درصد جمعيت زير 15سال،  ــهرى به كار رفته عبارتند از: ش اقتصادى و فرهنگى نواحى ش
درصد جمعيت 15تا 65سال، درصد جمعيت باالى 65 سال، بعد خانوار، تراكم جمعيت)، شاخص هاى فرهنگى 
(درصد با سوادى كل، درصد باسوادى زنان، درصد با سوادى مردان) و از سرانه زير بناى مسكن خانوار نيز به عنوان 

شاخصى كه نشانگر وضعيت اقتصادى شهروندان مى باشد استفاده شده است. 
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• يافته هاى تحقيق

1)شاخص هاى جمعيتى: 
ــمارى سال 1385 جمعيت شهر مشهد با احتساب آبادى هاى داخل محدوده مناطق سيزده گانه  طبق سرش
شهردارى 2542837 نفر مى باشد. در بين نواحى شهرى ناحيه سه از منطقه دو با 170642 نفر بيشترين تعداد 
جمعيت را در خود جاى داده است. و ناحيه يك از منطقه ثامن نيز با 1541 نفر كمترين تعداد را در خود جاى 

داده است كه البته قسمت اعظم اين ناحيه در داخل حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد.

1- 1) بُعد خانوار
ــان دهنده تعداد افراد يك خانوار مى باشد. طبق تعريف مركز آمار، خانوار از چند نفر  ــاخص بعد خانوار نش ش
تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند، با يكديگر هم خرج هستند و معموالً با هم غذا مي 
خورند، فردي كه به تنهايي زندگي مي كند نيز يك خانوار تلقي مي شود(مركزآمار ايران، 1384). بر مبناى اين 
تعريف تفاوت هاى فاحشى بين نواحى شهرى مالحظه مى گردد. ناحيه پنج از منطقه هفت با 5,34 نفر بيشترين 
ميزان بعد خانوار را دارد و ناحيه يك از منطقه هشت با 3,38 نفر وضعيت مناسب ترى را در بين نواحى شهرى 

داراست.

2-1) ساختار سنى جمعيت
ــمندان و سازمان هاى تحقيقات جمعيتى زيادى براى تعيين درجه پيشرفت يا توسعه كشورها از عامل  دانش
ــنى كه در قالب درصد بيان مى شود استفاده مى كنند(نظرى، 1382: 39). ساختار گروه هاى سنى  گروه هاى س
ــترش به حيات خود ادامه  ــت كه آن جمعيت در بس ــورى اس ــرزمين يا كش جمعيت، معرف وضعيت كل هر س
ــاختمان سنى، يكى از موضوعات مهم و بنيادى در مطالعات  ــاختار يا س مى دهد(نظرى، 1382: 31). تحليل س
ــت. ساختار سنى جمعيت در بسيارى  ــت كه متاثر از وضع كمى زاد و ولد اس جغرافياى جمعيت هر منطقه اس
ــكيل داده، زيرا كه غالب طرح ها و برنامه هايى را كه  ــورها، اساس برنامه ريزى اجتماعى و اقتصادى را تش از كش
كشورها به اجرا در مى آورند متاثر از اين ساختار مى باشد. بى توجهى به اختصاصات و درصد هاى جمعيتى در هر 
گروه سنى موجب ناهماهنگى در برنامه ريزى ها، به نتيجه نرسيدن طرح ها و بروز كاستى ها و در نهايت رويداد 
ناهنجارى هاى متعدد در مراكز مختلف جمعيتى خواهد شد(موسسه جغرافيا، 1372: 8). از آنجايى كه سن يكى 
از متغير هاى اصلى در جمعيت شناسى است و به طورى كه توانايى ها، قابليت ها، نيازها و ويژگى هاى جسمانى 
و رفتارى هر گروه سنى با يكديگر متفاوت است، به ويژه از نظر اقتصادى تركيب سنى جمعيت بر ساختارهاى 
اقتصادى جامعه تاثير مى گذارد، بر اين اساس الزم و ضرورى است ساختار سنى جمعيت بررسى شود(پوراحمد، 
ــاختار جمعيتى مناطق بر اساس گروه هاى عمده سنى مورد بررسى قرار  ــماعى، 1380: 18). در اين مقاله س ش
ــاس33,48 درصد ازجمعيت ناحيه چهار از منطقه چهار زير پانزده سال هستند كه اين  ــت. بر اين اس گرفته اس
ــدت جوانى جمعيت در اين ناحيه است همچنين بيانگر ميزان مواليد باال نيز هست. در بين  ــانگر ش موضوع نش
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ــا 79,62 درصد،جمعيت فعال باالترى دارد. اين ناحيه جمعيت جوان كمترى  ــى، ناحيه يك منطقه ثامن ب نواح
نيز دارد(12,65درصد). البته دليل اين موضوع همانطور كه اشاره شد به خاطر موقعيت جغرافيايى آن مى باشد 
ــت كه بقيه نواحى منطقه ثامن به خاطر قدمت  ــت. اين در حالى اس كه در محدوده حرم مطهر واقع گرديده اس
تاريخى آن، جمعيت باالى شصت و پنج سال بيشترى دارد. ناحيه چهار آن با 11,46درصد پيرترين ناحيه شهرى 

محسوب مى شود.

3-1) تراكم جمعيت
ــت مى آيد(وااليى،115:1387). هر چند  ــغال آنها بدس «تراكم جمعيت» از رابطه بين افراد و فضاى تحت اش
مالك دقيقى براى بررسى الگوى فضايى استقرار جمعيت نيست، ولى ميزان آن تا حد زيادى بازگو كننده توان 
جمعيت پذيرى مكانهاست(Robertson, 1971: 134). بررسى ها در مورد تراكم جمعيت در بين نواحى شهرى 
ــمال غرب مشهد واقع هستند. ناحيه سه از منطقه شش  ــت كه متراكم ترين نواحى در غرب و ش بيانگر اين اس
325 نفر درهكتار را در خود جاى داده است. تراكم در ناحيه يك از منطقه دوازده، 10 نفر در هكتار هست. اين 
ناحيه در سمت و سوى توسعه شهر قرار دارد و در سالهاى اخير شاهد ساخت و سازهاى بيشترى در اين ناحيه 

بوده ايم(جدول شماره 1).

جدول شماره1: شاخص هاى جمعيتى مورد مطالعه به تفكيك نواحى شهردارى مشهد

جمعيت زيربعد خانوارجمعيتناحيهمنطقه
15 سال

جمعيت
65-15 سال

جمعيت باالى 
تراكم جمعيت65سال

يك

1489663,3918,3972,269,35115

2609983,4717,774,57,8106

3625833,4920,7971,967,25153

دو

1407813,5322,468,78,9182

2486093,6723,370,855,84235

31706423,7726,970,12,89217,5

41204223,7824,572,183,31131

سه

1198233,4622,3168,499,2149

21179793,8323,9870,945,07193

31099503,9129,1567,593,27195

4485153,9232,9465,461,6146

چهار

1434553,9524,369,386,32172

2579733,9425,8369,434,74223

3574133,9727,4969,183,34245

4843784,1633,4864,142,38162
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جدول شماره1: شاخص هاى جمعيتى مورد مطالعه به تفكيك نواحى شهردارى مشهد

جمعيت زيربعد خانوارجمعيتناحيهمنطقه
15 سال

جمعيت
65-15 سال

جمعيت باالى 
تراكم جمعيت65سال

پنج

1369723,9525,9168,845,2448

2565964,4229,0667,213,73195

3560224,6531,6564,643,71102

شش

1332243,8524,0269,256,73173

2402463,9525,2470,314,4556

31227784,1730,4865,963,56325

هفت

1463633,723,4270,396,2135

2456743,5822,9669,177,8788

3480933,8226,9369,683,39102

4485073,9130,5667,422,02107

544525,3425,2274,570,221

هشت

1195933,3819,8669,6410,563

2545233,6120,5771,87,6386

3290893,521,9170,147,95120

نه

1532233,9418,7377,763,51115

2840893,7423,1873,233,6197

31158983,621,974,443,66126

ده

1915393,862473,42,4102,5

2588573,8421,7175,732,57117

3652903,8625,0373,061,92127

يازده

1797363,6419,775,744,55129

2703183,6120,5175,384,12111

3208873,8420,1276,993,1367

1205303,7329,8868,821,310دوازده

ثامن

115415,2112,6579,627,7220

2175013,4522,8466,5310,63147

390663,6422,4866,6110,9190

442223,5523,3865,1611,4673

 ماخذ: مركز آمار و اطالعات شهردارى مشهد 
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2) شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى
1-2) سواد

ــد(صفايى پور، 1389). سواد و ميزان  ــاخص هاي مهم توسعه در هر منطقه سواد و آموزش مى باش يكى از ش
آموزش در هر جامعه اى نشان دهنده توسعه يافتگى اقتصادى و اجتماعى آن است. از طرف ديگر نيروى انسانى 
باسواد و آموزش ديده زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادى در هر ناحيه شهرى است. بنابراين بررسى و مطالعه وضع 
سواد براى توسعه پايدار شهرى اهميت و جايگاه خاصى دارد(پوراحمد، شماعى، 1380: 20). طبق تعريف مركز 
آمار از سواد، كسانى كه بتوانند به زبان فارسى يا هر زبان ديگرى متن ساده اى بخوانند و بنويسند با سواد محسوب 
مى شوند(سالنامه آمارى استان خراسان رضوى 113:1385). بر مبناى اين تعريف و با توجه به آمار موجود ناحيه 
سه از منطقه ثامن با 78,32 درصد بيشترين ميزان بى سوادى را دارد. ميزان سواد مردان 82,76 درصد و ميزان 
سواد زنان 73,87 درصد مى باشد. اين ناحيه در هر سه گويه ذكر شده، سطح سواد و تحصيالت پايين را در بين 
نواحى ديگر شهر دارد. بيشترين ميزان با سوادان در ناحيه پنج از منطقه هفت مى باشد كه ميزان آن در گويه هاى 

سواد كل98,95 درصد، ميزان سواد مردان99,28 درصد و ميزان سواد زنان 98,39 درصد است.

2-2) سطح زير بناى مسكن
از جمله شاخص هاى تحليلى جمعيت كه نشان دهنده سطح رفاه و برخوردارى از امكانات فضاى مسكونى و زيستى 
افراد مى باشد، سطح زير بناست. هر چند كه اين شاخص در برخى موارد متاثر از فرهنگ مردم، سياست هاى مسكن، 
اعم از شهرك سازى، انبوه سازى و سرانه تعين شده از سوى مديران شهرى مى باشد، در حالت كلى مى توان از آن 
به عنوان يك معيار كمى مناسب جهت ارزيابى وضعيت اقتصادى در بين نواحى شهرى استفاده نمود. در اين راستا 
اكثر نواحى در غرب شهر مشهد داراى وضعيت نامناسبى مى باشند، ناحيه سه از منطقه پنج سرانه سطح زير بناى 
12,2 مترمربعى براى هر نفر دارد در حالى كه در منطقه يك، سرانه زير بنا براى هر نفر 43,3 متر مربع مى باشد. در 

بين نواحى اين منطقه ناحيه يك سرانه 48,6 متر مربعى را دارد(جدول شماره2).
جدول شماره2:شاخص هاى اجتماعى  و اقتصادى مورد مطالعه به تفكيك نواحى شهردارى مشهد

سرانه زير بناسواد زنانسواد مردانسواد كلناحيهمنطقه

يك

196,2497,8394,7248,6

296,2897,595,0747,3

395,0297,1192,9735,2

دو

189,9393,4786,4426,6

291,3394,1288,5123,4

392,4594,4690,2621,34

493,8995,5392,2326,55

سه

192,8796,0889,830,4

289,6693,2986,0120,2

388,9291,7286,0316,1

491,1293,0389,1215,4
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جدول شماره2:شاخص هاى اجتماعى  و اقتصادى مورد مطالعه به تفكيك نواحى شهردارى مشهد

سرانه زير بناسواد زنانسواد مردانسواد كلناحيهمنطقه

چهار

188,0192,3583,7218,3

288,5292,2684,7415,6

388,5992,1584,9314,9

485,7188,9982,3513,6

پنج

188,0490,9485,0818,2

286,6289,7783,4313,9

382,4486,5778,2612,2

شش

186,8990,4383,2321,1

290,6393,5487,6919,8

384,0187,1580,8614,8

هفت

190,1693,4386,7523,2

289,9193,4586,3524,2

391,1893,5288,7517,8

493,3795,5591,0820,7

598,9599,2898,3913,3

هشت

193,5996,390,7137,8

293,596,2590,5830,6

392,2195,189,3228,8

نه

197,1297,9596,3431,4

296,4297,7695,0730,9

395,7297,0294,4130,1

ده

195,1996,8793,4825,83

297,0898,495,7933,9

396,6697,795,632,4

يازده

195,9797,594,4533,3

297,0898,495,7933,9

396,6697,795,632,4

196,4798,1594,7821,1دوازده

ثامن

19497,284,5722,7

286,4691,281,7225,7

378,3282,7673,8723,9

480,1783,4476,5719,3

 ماخذ: مركز آمار و اطالعات شهردارى مشهد 
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• تجزيه و تحليل اطالعات و آزمون فرضيه ها
فرضيه شماره1: (رابطه بين شاخص هاى سواد، بعد خانوار و سرانه زيربنا، در بين نواحى) 

در جدول شماره3 به بررسى رابطه بين متغيرهاى بعد خانوار، سواد و سرانه زيربنا به عنوان مهمترين شاخص هاى 
جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى پرداخته شده است. براى سنجش متغيرها از آزمون پيرسون استفاده شده است، 
زيرا سطوح سنجش متغيرهاى مستقل و وابسته هر دو (فاصله اى – فاصله اى ) مى باشند. در بررسى رابطه بين 
بعد خانوار و سرانه زير بنا، با عنايت به اينكه سطح معنا دارى محاسبه شده (sig 0,00) از سطح معنادارى مورد 
نظر(0,05) كمتر مى باشد، لذا اين فرضية تأييد مى شود. به عبارتى بين دو متغير بعد خانوار و سرانه زير بنا رابطة 
خطى معنا دار حاصل آمده است. ضمناً نوع رابطه معكوس مى باشد، يعنى اگر سرانه زير بنا را شاخصى براى نشان 
دادن توان اقتصادى خانوار ها بدانيم، هرچه بعد خانوار بيشتر شده سرانه زير بنا كمتر شده است همچنين شدت 
رابطه بين اين دو متغير 0/572- مى باشد كه بيانگر همبستگى متوسط است. اين موضوع نشان دهنده اين است 
كه نواحى كه داراى بعد خانوار بااليى هستند سرانه زيربناى كمترى نيز دارند. بنابراين در اين نواحى شاهد افزايش 
ميزان نفر در اتاق نيز مى باشيم كه اين موضوع حاكى از وضعيت نامناسب در اين نواحى مى باشد. همچنين سرانه 
زيربنا با سواد نيز رابطه معنادار دارد، در واقع نواحى كه داراى سطح سواد باالترى هستند سرانه زيربنا نيز در آنها 
باال مى باشد. به نظر مى رسيد كه بين سواد و بعد خانوار در نواحى رابطه معكوس وجود داشته باشد و با افزايش 
سطح سواد، بعد خانوار كاهش يابد. ولى با توجه به نتايج آزمون، سطح معنادارى محاسبه شده(0,78) از سطح 

معنادارى مورد نظر باالتر مى باشد بنابراين اين قسمت از فرضيه مطرح شده تاييد نمى شود(جدول شماره3).
جدول شماره3: آزمون پيرسون جهت بررسى رابطه بين بعد خانوار، سواد و سرانه زير بنا

فرضيه شماره2: (رابطه بين نواحى قديمى شهر و نواحى جديد شهر در ميزان جمعيت باالى 65 سال)
موضوع ديگرى كه در بررسى نتايج تحقيق كامال مشهود است رابطه بين سمت و سوى توسعه شهر با ساختار 
جمعيتى مى باشد. به طور كلى در سالهاى اخير شهر مشهد به سمت غرب خود توسعه فيزيكى بيشترى داشته 
است و همين امر باعث شده است زوج هاى جوان بيشترى در اين نواحى باشند كه اين امر در شكل گيرى ساختار 
جمعيتى خاص آن موثر بوده است. با توجه به روند توسعه فيزيكى شهر كه در نقشه شماره(12) مالحظه مى شود 
ــد و توسعه يافته اند داراى ساختار سنى پيرترى هستند به نحوى كه  ــالهاى 1345 رش مناطقى كه تا قبل از س
اين قسمت از شهر را مى توان منطبق بر نواحى داراى بيشترين جمعيت باالى 65 سال كه در نقشه شماره(3) 
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نمايش داده شده است مالحظه نمود. آزمون t يكى از روشهاى پارامترى مى باشد كه به منظور دستيابى به اينكه 
ــت يا نه، مورد استفاده قرار مى گيرد(كالنترى،  آيا تفاوت بين ميانگين هاى دو گروه از نظر آمارى معنى دار هس
1387: 118). اگر نواحى چهارگانه منطقه ثامن و ناحيه يك، مناطق هفت، هشت و شش و همچنين ناحيه يك و 
سه منطقه يك را داخل محدوده توسعه فيزيكى شهر قبل از سال 1345 بدانيم، ميانگين جمعيت باالى 65 سال 
آن 8,97 درصد مى باشد در حالى كه ميانگين بقيه نواحى 4,27 درصد مى باشد. نتايج اين آزمون كه در جدول 
شماره (4) مالحظه مى شود، با توجه به اينكه سطح معنا دارى محاسبه شده (sig 0,00) از سطح معنادارى مورد 
نظر(0,05) كمتر مى باشد، لذا اين فرضية نيز تأييد مى شود كه نشان دهنده وجود رابطه معنى دار در تفاوت بين 

نواحى قديمى شهر با بقيه نواحى در ميزان پيرى جمعيت مى باشد.
جدول شماره4: آزمون t جهت بررسى تفاوت بين نواحى در ميزان جمعيت باالى 65سال بر اساس قدمت ناحيه

در مورد شهر مشهد مطالعاتى در مورد نحوه توزيع خدمات و امكانات و تاسيسات در بين مناطق شهرى صورت 
گرفته است كه در اين مورد مى توان به مقاله اى كه در آن با استفاده از مدل موريس، سطح بندى مناطق صورت 
گرفته(خاكپور، 1385). همچنين در مقاله اى ديگر با توجه به سه مالك اصلى توزيع عادالنه از نظر ديويد هاروى، 
يعنى نياز خانوارها به امكانات فرهنگى، نفع عمومى و استحقاق، نحوه توزيع امكانات فرهنگى در بين مناطق شهر 
مشهد بررسى شده است(بهروان،1385)، اشاره كرد. نقشه هاى شماره 10 و 11 بيانگر تفاوت هاى فضايى در سطح 
برخوردارى مناطق از خدمات و امكانات شهرى مى باشد كه نتايج اين مطالعات نشان مى دهد كه توزيع امكانات 
در شهر عادالنه نبوده و مناطق شرقى مشهد وضعيت نامناسبى را دارد. شاخص هاى مورد مطالعه اين مقاله نيز 
گوياى وضعيت نامناسب اين مناطق بود به طورى كه اگر ميزان زير بناى مسكن را نشانگر وضعيت اقتصادى آنها 

بدانيم، تمركز امكانات و خدمات شهرى بر نواحى با سطح رفاه و زير بناى باال ثابت مى شود.

• نتيجه گيرى
همانطور كه در نقشه شماره 12مالحظه مى گردد عدم تعادل در ساختار جمعيتى شهر مشهد بيشتر منطبق 
بر توسعه كالبدى در شهر مى باشد. نواحى قديمى تر(نواحى چهارگانه منطقه ثامن و ناحيه يك، مناطق هفت، 
هشت و شش و همچنين ناحيه يك و سه از منطقه يك) داراى جمعيت باالى 65 سال بيشتر و ساختار جمعيتى 
سالمندتر مى باشد. در مقابل اين نواحى، نواحى چهار از مناطق سه و چهار و ناحيه سه از منطقه پنج كه عمدتا 
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در شرق و شمال شرق شهر قرار دارند، جمعيت زير 15 سال بيشترى دارند. همچنين نتايج تحقيق نشان دهنده 
اين است كه بيشترين تراكم جمعيت نيز در شمال شرق مشهد مى باشد. با توجه به اينكه وضعيت سواد در سطح 
نواحى با سه گويه ى سواد كل، سواد زنان و سواد مردان سنجيده شده است نتايج نشان دهنده وجود افتراقات 
مكانى در ميزان سطح سواد در بين نواحى مختلف شهرى است. ناحيه سه از مناطق پنج و شش و همچنين نواحى 
سه و چهار از منطقه ثامن كمترين ميزان سواد را دارد. بطور كلى مى توان گفت نواحى شرقى و شمال شرق شهر 
ــهرى در بين  ــواد را در بين نواحى دارد. همچنين مطالعه وضعيت توزيع امكانات و خدمات ش كمترين ميزان س
مناطق مختلف شهر بيانگر اين نكته است كه در نواحى كه داراى وضعيت نامناسب از لحاظ ساختار جمعيتى و 
شاخص هاى فرهنگى، اقتصادى مى باشند امكانات كمترى به آنها اختصاص يافته است. در حالى كه در نواحى 

مركزى شهر امكانات و خدمات بيشترى تمركز يافته است.
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• پيشنهادات

توجه مسئولين ذيربط شهرى جهت مديريت اصولى شهر بر مبناى مطالعات جمعيتى مى تواند گامى موثر در 
راستاى افزايش تعادل هاى فضايى و نيل به عدالت منطقه اى باشد. از مباحث مطرح شده و تجزيه و تحليل داده 
ها چنين استنباط مى شود كه در شهر مشهد يك ناهمگونى در ويژگى ها و ساختار جمعيتى وجود دارد كه بدين 
منظور بايد برنامه ريزى اصولى مطابق با اين ويژگى ها و ساختار صورت گيرد. مثال عدم تعادل در ساختار سنى 
ــب براى نواحى كه جمعيت باالى 65 سال  ــالمندى و ارايه خدمات متناس جمعيت لزوم توجه به مراقبت هاى س
بيشترى دارد، را دو چندان مى كند. همچنين براى ايجاد هماهنگى و تعادل در گروه هاى مختلف سنى جمعيت، 
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ــت لزوم پيشگيرى از زاد و ولد و سرمايه گذارى در امر آموزش  بخصوص در نواحى كه داراى جوانى جمعيت اس
ضرورى به نظر مى رسد. همچنين با توجه به اين ساختار جمعيتى در خصوص مكان يابى مراكز آموزشى(مهد 
كودك،دبستان،راهنمايى)، توجه به اين ساختار فضايى در شهر مى تواند در برنامه ريزى ها موثر واقع گردد. و عالوه 
بر اين با لحاظ چنين ساختار جمعيتى، توجه به كاركرد اجتماعى پاركهاى همسايگى و محلى در اين نواحى در 
راستاى مديريت اصولى شهر ضرورى است. با توجه به نتايج تحقيق لزوم توجه و اولويت دهى بيشتر به امر آموزش 

و افزايش كالسهاى نهضت سواد آموزى در نواحى كه داراى ميزان سواد كمترى دارند ضرورى به نظر مى رسد.
ــان و نمادى از  ــد، بدين سان كه هر مكانى، نش ــاخت مكانى مى باش ــاختار هر جامعه از عوامل مهم در س س
ــا و تجربه هاى مختلف در  ــها، ديدگاهها، هدفه ــراق مكانها، تمركز ارزش ــمار مى آيد. علت افت ــه خود بش جامع
ــاى محروم را متوجه  ــود نابرابرى در كيفيت زندگى، گروه ه ــرف ديگر وج ــكويى،274:1373). از ط آنهاست(ش
ــكالت ديگرى را ايجاد مى كند(runicima,1972). حجم جمعيت معموال معيار  گروه هاى مرجع نموده و مش
ــهرى مى باشد و در اغلب موارد در توزيع خدمات شهرى،  ــبى براى تعيين ميزان نياز به خدمات مختلف ش مناس
ــتاندارد در نظر گرفته مى شود(ظهرابى،ملك  ــرانه متوسط يا سرانه اس ــخص و معين به عنوان س ــرانه اى مش س
آبادى،2:1385). توزيع متعادل امكانات و خدمات گامى در جهت از بين بردن عدم تعادل هاى منطقه اى است؛ 
ــد منجر به حركت جمعيت و سرمايه به سمت  ــتر باش زيرا هر چقدر تفاوت هاى منطقه اى از ابعاد مختلف بيش
ــده و در نهايت باعث عدم تعادل توزيع جمعيت در سطح منطقه خواهد شد(حسين زاده  قطب هاى پر جاذبه ش
دلير،28:1380). استراتژى تعادل بخشى به توزيع جمعيت بايد متناسب با نحوه توزيع منابع و امكانات بالقوه براى 
توسعه و جذب جمعيت باشد. البته در اكثر موارد مسئولين شهرى بدون داشتن يك سياست بلند مدت به تمركز 
امكانات و خدمات شهرى در نواحى پرجمعيت و با تراكم باال مى پردازند كه اين امر منجر به تشديد عدم تعادل 
ــيل ها و قابليت هاى يك ناحيه شهرى و  ــود. در حالى كه توجه به پتانس فضايى در جمعيت پذيرى نواحى مى ش
لحاظ آن در سياست گذارى هاى توسعه پايدار شهرى مى تواند در بلند مدت باعث تعادل بخشى توزيع جمعيت و 
ساختار جمعيتى شود. با توجه به اينكه نقش تمركز امكانات و خدمات شهرى در تمركز جمعيت امرى انكار ناپذير 
است، در راستاى تعادل بخشى به ساختار جمعيتى در بين نواحى شهرى بايد ضمن لحاظ جمعيت فعلى نواحى، 
در برنامه ها و سياست هاى توزيع امكانات، به پتانسيل هاى بالقوه نواحى در توان جمعيت پذيرى توجه شده و در 

اتخاذ برنامه هاى بلند مدت شهرى لحاظ شود.
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اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)

A

AAMIH:American Association for Maternal and انجمن بهداشت مادران و نوزادان آمريكا
Infant Health

AAN:American Academy of Nutrition                       آكادمى تغذيه آمريكا

AB:abortionسقط جنين(عمدى)

  ab-->AB

abor-->AB

ABD:aged, blind and disabledسالخوردگان، نابينايان و ناتوانان                              

AC:automated coding            رمز/كد/گذارى خودكار (در آمارگيرى و سرشمارى)

Accid:accidentسانحه، حادثه و تصادف

داراى تمايل جنسى نسبت به دو جنس (هم جنس گرا 
و در عين/ حال غير/ هم جنس/ گرا)

AC-DC:bisexual (homosexual and heterosexual)

ACE: accuracy and coverage evaluationارزيابى دقت و پوشانش (در آمارگيرى، سرشمارى)

(قطِر) بازو، (عمِق)سينه، (پهناِى) استخوان لگن (كفل)  
(از شاخص هاى توانايى بدنى و تغذيه) 

ACH:arm girth, chest depth, hip width

Act:active فعال
(Baillieres Abbreviations in Medicine)

AD: average deviation انحراف متوسط، ميانگين انحراف (آمارگيرى)

ADB: accidental death benefit                     مستمرى فوت بر اثر سانحه / حادثه

ADC:aid to dependent childrenكمك به كودكان وابسته

ADSRI: Australian Demographic and Social موسسة پژوهش هاى جمعيتى و اجتماعى استراليا
Research Institue

AEQ: age equivalentمعادل سنى                                                                                  

AFA: age –specific fertility rateميزان/ نرخ بارورى ويژه سنى                                 

AFAR:American Foundation for Ag(e)ing بنياد آمريكايى پژوهش (در زمينة) سالمندى
Research

AFS: American Fertility Society                        انجمن/ جامعة بارورى آمريكا

AGA: American Geriatrics Association            انجمن طب سالمندى آمريكا

AGFI: adjusted goodness of fit index         شاخص نيكويى برازش اصالح شده

A+H: accident and health insuranceبيمة سالمت و سوانح / حوادث                   

اشاره
ــتباهات و افتادگى هاى متعددى پيش آمد، ضمن  ــته در صفحات137- 136، متاسفانه اش ــماره گذش در ش

عذرخواهى از نويسندة محترم مقاله و خوانندگان ارجمند، تصحيح شدة صفحات مزبور مجدداً چاپ شده است.
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اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)

AHIP:Assisted Health Insurance project     طرح كمكى بيمة سالمت                        

1AI:1. accidental injury 2.artificial inseminationـ جرح (ناشى از) سانحه  2. تلقيح مصنوعى

 AID:artificial insemination by donorتلقيح مصنوعى با (نطفة غيرشوهر)
(heterologus)

 AIDS: acquired immune deficiencyَسندرم نارسايِى ايمنِى مكتسب (ويروس)
syndrome(virus)

 AIH:artificial insemination by husbandتلقيح مصنوعى با (نطفة) شوهر
(homologus)

AJHG:American Journal of Human Geneticsمجلة وراثت انسانى آمريكا

1ـ مرحلة پيشرفته حفاظت از ادامة حيات
2ـ طول عمر پيش بينى شده

ALS: 1. advanced life support
 2. anticipated life span

Anal: analysisتحليل/ آناليز

1ـ وقايع نامة ساليانه، شرح حوادث و اخبار ساليانه، 
سالنامه 2ـ ساالنه، ساليانه 

Ann: 1.annals  2.annual

Anthrop:anthropologyانسان شناسى

AP:arithematic progressionتصاعد حسابى (در نظرية مالتوس)

API:aged population indexشاخص جمعيت سالخورده

APTD: aid to permanentaly and totally disabledكمك به معلوالن دائمى و كامل

AQL: acceptance quality levelسطح كيفيت قابل قبول

1AR: 1.age ratio 2. availability ratio- نسبت سنى 2- نسبت/شاخص فراهمى (ازدواج)

AREU:Afghanistan Research and Evaluation واحد پژوهش و ارزيابى افغانستان
Unit

ميزان فعاليت ويژة سنى، ميزان فعاليت به تفكيك/ 
برحسب سن

ASAR: age specific activity rate

ميزان بارورى ويژة سنى، ميزان بارورى به تفكيك/ 
برحسب سن  

ASFR:age specific fertility rate

ASR:age specific rateميزان ويژة سنى، ميزان سن به تفكيك/ برحسب سن

AV: averageمتوسط، ميانگين

AVG: averageمتوسط، ميانگين

AVS: Association of Voluntary Sterilizationانجمن عقيم سازى داوطلبانه

ASHI:Association For Study of Human Infertilityانجمن مطالعة نابارورى انسانى

1-  ميزان مرگ ويژة سنى/ برحسب سن
2-  ميزان مرگ معيار شده بر حسب سن

ASMR: 1.age specific mortality rate
2.age standardized mortality rate

 A&W:alive and wellزنده و سالم
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B

B:brotherبرادر

B:bornزاده، متولد

BA:births avertedتعداد(مواليد جلوگيرى شده)

BAa: births avreted by ageتعداد(مواليد جلوگيرى شده بر حسب سن)

BAA: born after arrivalمتولد بعد از موعِد (معموِل) تولد

(تعداد) مواليد جلوگيرى شده از طريق پيشگيرى غير 
برنامه اى

 BAN: births avreted by non- programme
contraception

BBA: born before arrivalمتولد قبل از موعد (معمول) تولد                                        

تكثير زيستى (انجام شده توسط ورستردر مورد 
موش ها)

BB/W:biobreeding(Worcester)

BC: birth control (=family planning)كنترل زاد و ولد/ مواليد

BCC: birth control clinicدرمانگاه /كلينيك كنترل زاد و ولد/مواليد

BCIC: Birth Control Investigation Committeeكميتة تحقيق كنترل زاد و ولد/ مواليد

BCM:birth control medicationداروهاى كنترل كنندًه  زاد و ولد/ مواليد

1BD: Black Deathـ مرگ سياه (كنايه از مرگ بر اثر همه گيرى طاعون)

2BD: brain drainـ جذب/ فرار مغزها (بر حسب مبدا و مقصد مهاجرت)

BDP: biologic density of populationتراكم زيستى جمعيت                                   

Bf: birth feminineمولوِد مونث                                                                                       

BGS: British Geriatrics Society                  انجمن/ جامعة طب سالمندى بريتانيا

بررسى (مسالة) سالمت و سالمندى «بمبويى» 
(روستايى در برزيل)

BHAS:Bambui Health and Ageing Survey

BHI:Bureau of Health Insuranceدفتر بيمة سالمت                                                

BHPS:British Household Panel Surveyبررسى ميزگردى خانوار در انگليس       

 BIR:basic incidence rateميزاِن شيوِع مبنا (در بيمارى ها و غيره)                                

BLR:binomial logistic regressionرگرسيون منطقى (لوژيستيك) دو وجهى        

1- نظام حمايت اساسى از حيات                           
2- دفتر آمارهاى كار/نيروى انسانى                    

BLS:-1 basic life support system
2-Bureau of Labour Statistics

BOA:born on arrivalمتولد در موعِد (معموِل) تولد                                                       

BP:birth place                                                                   محل تولد، زادگاه

BRR: balanced repeated replicationجوابگويِى مكررِ متوازن                               

اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)
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BW: birth weightوزن نوزاد (در حين تولد)

C

1C:1-calorie    2-cent   3-capacityـ كالرى   2ـ صد، صدم    3ـ ظرفيت                    

CA:chronological age                                         سن تقويمى (مقابِل سن عقلى)

CAC:computer - aided coding                          رمز/ كدگذارى به كمك رايانه

CA/N:child abuse and neglectسوء استفاده از كودك و غفلت از (احوال) او             

CAR:crude activity rateميزان/نرخ خام  فعاليت                                                         

CASI:computer-aided self interviwingمصاحبة با خود به كمك رايانه

CATI:computer-aided telephone interviwingمصاحبة تلفنى به كمك رايانه

CBM:current best methodsبهترين روش هاى جارى/معمول                                     

CBR:crude birth rateميزان / نرخ خام زاد و ولد                                                          

CC: computer – calculated                                محاسبه شده (به وسيلة) رايانه

CCA/IRI:Common Country Assessment for the  ارزيابى كشورى عام براى جمهورى اسالمى ايران
Islamic Republic of Iran

CCSR:census cumulative survival ratioنسبت تجمعى بازماندگان بين سرشمارى ها 

1ـ وضع حمل به شيوة سزارين                                           
2- بيمارى واگير، مرض مسرى                                   

CD:1-Caesarean delivered
2-communicable disease

CDC:Cairo Demographic Centerمركز جمعيت شناسى قاهره

CDR:crude death rateميزان/ نرخ خام مرگ و مير

CEB: childeren ever born(شمارِ) فرزنداِن زنده به دنيا آمده

C/F:coloured femaleزن/دختر رنگين پوست                                                                  

CFI:comparative fit indexشاخص مقايسه اى برازش                                                 

CFR:cumulative fertility rateميزان/نرخ تجمعى بارورى                                          

Ch: child(ren)كودك - كودكان

ChD: childhood diseasesبيمارى هاى دورة كودكى                                                    

CHIP:Comprehensive Health Insurance planبرنامة جامع بيمة سالمت          

CI:confidence intervalفاصلة اطمينان                                                                           

كميته همكارى بين المللى در پژوهش هاى ملى 
جمعيت شناسى (پاريس)

CICRED: Committee for International 
Co-operation in National Research  in 
Demography(Paris)

CIFC:Council for the Investigation of Fertility شوراى بررسى كنترل بارورى
Control

CMAs:Census Metropolitan Areasمناطق سرشمارى در كالن شهر/متروپل

اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)
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CMS:Center for Migration Studies (New York)مركز مطالعات مهاجرت (نيويورك)

CN: child nutrition                                                                 تغذيه كودك

CO:compensated, compensationجبران شده، جبران                                               

COD:cause of deathعلت مرگ                                                                                      

CPC:Carolina Population Centerمركز جمعيت كارولينا

CPIRC:China Population Information and مركز اطالعات و پژوهش جمعيت چين
Resarch Center

ميزان/ نرخ زناِن متاهِل استفاده كننده از شيوه هاى 
پيشگيرى از حاملگى

CPR:contraceptive prevalence rate

CPS:1-contraceptive prevalence surveyبررسى ميزان شيوع پيشگيرى از حاملگى

مركز مطالعات جمعيت (لندن، دانشكدة، بهداشت و 
طب گرمسيرى)

2-Center for Population Studies (London,School 
of Hygiene and Tropical Medicine)

CQI:continuous quality improvementارتقاى مستمر كيفيت (آمار)

1- كودكان زنده مانده، فرزندان در حال حاضر زنده
2- بخش سزارين         

3- فاصله (فاصله گذارى) بين كودكان                                                                 

CS:1-children surviving             
2-Caesarean section
3-child space (spacing)

CSMB:Center for the Study of Multiple Birthsمركز مطالعة مواليد چند قلو

نسبت بازماندگان بين دو سرشمارى
نسبت/ نرخ بچه هاى بازمانده                                                

CSR:1-census survival ratio
2-child survivorship

CW:Case Work                                                                          كار موردى

CWPEA:Childbirth Without Pain Education انجمن آموزش زايمان بدون درد
Association

CWR:child woman ratioنسبت كودك به زن

CYP:couple`s years of protectionسالهاى جلوگيرى از بارورى زوجين                     

اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)
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فرم اشتراك

ــامل مقاالت علمي و نتايج تحقيقات جمعيتي ذيربط مي باشد. حق اشتراك يكي از منابع  فصلنامه جمعيت ش
ــت. در صورتي كه مندرجات و روش فصلنامه را مي پسنديد و ماندگاري آنرا  ـــريات اس تأمين مخارج اين نوع نش

براي جامعه مفيد مي دانيد ما را ياري كنيد.

 بهاي اشتراك ساالنه (4 شماره) با احتساب هزينه پستي براي:
• مؤسسات، شركت ها و مراكز تحقيقاتي و اشخاص حقيقي و حقوقي                                        50000 ريال
• اساتيد و دانشجويان                                                                                                       30000 ريال

 شرايط اشتراك:
ــماره 184، كدپستي1137719411  ــال آن به آدرس: تهران، خيابان امام خميني، ش 1. تكميل فرم زير و ارس

سازمان ثبت احوال كشور، دبيرخانه فصلنامه جمعيت.                   
2. ارسال فيش بانكي حق اشتراك به حساب 2171119003003 بانك ملي شعبه حافظ ميدان حسن آباد به نام 

تمركز وجوه درآمد حاصل از فروش فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور.
3. براي دانشجويان و اساتيد، تأييديه واحد آموزش ذيربط مبني بر اشتغال به آموزش يا تحصيل

 برگ تقاضاي اشتراك در فصلنامه جمعيت:

كد اشتراك : ...... - ......

 نام شركت/ مؤسسه:

نام:          نام خانوادگي:
ميزان تحصيالت:         شغـــل:

نشاني:          
 

كدپستي:                                      تلفن: صندوق پستي:  

در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي 66705959 و 60902474  دبيرخانه فصلنامه تماس حاصل فرماييد.
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A COMPARATIVE STUDY ON AGE STRUCTURE TRANSITION 
IN SELECTED MUSLIM COUNTRIES BY EMPHASIS ON IRAN: 

TRENDS, PROCESS AND CHALLENGES

By: Dr.Mohammad Javad Mahmoudi, Dr.Mahmoud Moshfegh &
      Mysam Parvan

Abstract 
According to estimates, more than 5/1 billion Muslims live around the 
world. Of this population, 45 percent are living in six Muslim countries: 
Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Iran, Turkey and Egypt. Until now, many 
factors such as levels of development and geographical regions have been 
considered a basis for the analysis of demographic trends. But it has been 
less attention to religion as a determinant of age structure changes. The 
story of demographic transition and its dimensions is essentially based on 
the pattern of Western Christian societies. Currently, many development 
experts believe that the development linear models are not efficient enough; 
hence there should be more attention to the social, cultural similarities and 
differences between countries and communities. In this paper, according 
to this assumption that Muslim countries will experience a certain pattern of 
demographic transition, the age transition will be discussed. In this paper, 
similarities and differentials of trends and patterns of fertility, mortality and 
especially age structure are studied in six Muslim countries.

Keywords: Age transition, Muslim countries, demographic transition. 
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A COMPARISON BETWEEN THE IMMIGRANTS ENTERED TO 
TEHRAN CITY AND THOSE ENTERED TO OTHER AREAS OF 
TEHRAN PROVINCE IN TERMS OF DEMOGRAPHIC, SOCIAL 

AND ECONOMIC CHARACTERISTICS 
FROM 1996 TO 2006

By: Ravayeh Haddadi & Dr. Hassan Saraie
 
Abstract
In present paper, immigrants entered to Tehran city have been compared 
with immigrants entered to other regions of Tehran province in terms of 
selected characteristics such as demographic (e.g. age, gender, marriage 
status), social (e.g. literacy status, education level) and economic (e.g. 
activity and occupational status, occupational class). Two percent of data of 
Population and Housing Census of Tehran Province in 2006 was employed. 
Results indicated that there are substantial differences between both groups 
of immigrants in such characteristics. These differences can be explained 
based on theory of selective migration. According to this theory, selecting 
immigration among people is U-shaped; namely, individuals with very low 
or very high education and expertise do immigrate greater than those with 
moderate education and expertise, but people with very high education and 
expertise immigrate mostly to metropolitan   and more developed cities and 
people with very low education and expertise immigrate to smaller cities 
and less developed regions.

Keywords: demographic characteristics, social characteristics, economic 
characteristics, immigrant, Tehran city
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LATE REGISTRATION OF VITAL EVENTS (BIRTH & DEATH) 
AND ITS SOCIO-ECONOMIC INFLUENTIAL FACTORS

By: Masoomeh Momen Tayefeh & Dr. Majid Koosheshi

Abstract
Registration of four vital events of birth, marriage, divorce and death in many 
developing countries is subject to many shortcomings and insufficiencies. 
Basically, such shortcomings are because of social, economical, cultural 
and political factors that often cause fluctuation of such information. Hence, 
problems of data registration are because of lack of complete coverage of 
vital statistic particularly for death event. In this research, the problem of 
late registration of vital events in Mashhad city in 1388 has been studied 
and demographic characteristics of reporters of vital events of birth, death 
and characteristics of owners of registered birth and death and influential 
factors in late registration or low registration are assessed. The method is 
secondary analysis.  Statistical population includes clients to report births 
and deaths with delay more than one year to offices in Mashhad city in 
1388 for registration. 
The instrument comprises of four questionnaires. In analysis of the data, 
using tests and statistical indicators, data are describes and analyzed. Chi-
square test, Gama, Pearson correlation, Eta statistic, Kendal correlation 
coefficient and Phi have been used. 
Results showed the most important factor for mistimed registration of birth 
and death (delay more than one year) are: lack of knowledge on regulations 
of vital registrations, illiteracy of reporters, family problems, using the health 
insurance, using leave from compulsory military task of the second child, 
lack of obligation to cancel the ID, lack of ID of the parents, using certificate 
of restriction of inheritance. 

Keywords: Mashhad city, complete coverage, vital events, complete          
coverage, late registration  

Population - Quarterly No. 79
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REVIEW AND COMPARISON OF QUALITY OF LIFE AMONG 
WORKING WOMEN AND UNEMPLOYED WOMEN

A CASE STUDY OF MASHHAD

By: Farhad Rastegarnasab, Narges Mostafavi & Amir Jahan namai

Abstract 
Quality of life is a subject that recently is considered in social science 
researches. Many human development indicators (life expectancy, 
education, personal health, welfare, and...) are somehow related to 
quality of life. Although, at first step, a comprehensive definition cannot 
be provided for this concept, but it can be assessed in both objective and 
expectation domain of human life. This article reviews researches in the 
country and also using the World Health Organization definitions, have a 
sociological perspective towards the subject. Quality of life is the concept 
that it considered in this article. The main question is that “what variables 
affect the quality of life?” This article also examines differences in quality of 
life among women in Mashhad according to their employment status.
This paper will address two following questions:
What indicators and factors can be used for the concept of quality of life?
What is the stake of each factor in differences of quality of life among study 
subjects (employed and unemployed women)?

Keywords: Quality of life (QOL), family support, life satisfaction, social 
capital
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GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL 
CONSEQUENCES OF MIGRATION 

IN AHWAZ CITY

Dr. Mostafa Mohammadi Dehcheshmeh & Masood Mohammadi 
Dehcheshmenh

Abstract
Urbanization in our country was accelerated with the discovery and 
exploration of oil resources and this new income resource provided 
background for breaking traditional economy and society. Provincial centers 
were presented as manifest for development, ladders for progression and 
endless income resources by attracting the greatest capitals. Ahwaz that 
has passed about a century of its new life has been formed primarily based 
on immigration. 
The aim of this study is to evaluate the trend of absorbing immigrants 
in the city of Ahwaz and qualitative assessment of consequences of 
such immigration with geographical perspective. This is a developmental 
research based on a survey. The findings of this research indicate that 
despite negative rate of immigration in 2006 census in Khuzestan province, 
Ahwaz is considered as absorbing immigrants due to its geopolitical 
situation and its prime city of the province. Moreover, immigration is one of 
the most important factors shaping uneven physical development pattern 
of the city, insecurity, overpopulation and environmental issues in this city. 

Keywords: Urbanization, migration, marginalization, urban ecology
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DEMOGRAPHIC, SOCIAL, CULTURAL AND GEOGRAPHICAL 
CHARACTERISTICS OF NOROUZ

By: Elham Fathi & Taha Norollahi

Abstract
Norouz is one the historical festival remained from ancient period. It has 
been originates from ancient Iran and still many people in various regions 
of Iran Plateau celebrate Norouz with the initiation of spring. Noruoz in 
9 countries of Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Ghazzaghistan, Azerbaijan and Albani with the same name is considered 
as holiday and one of the fundamental celebrations and festivals in Asia. 
Hence, vast geographical areas of Norouz celebration, and simultaneous 
to spring and its historical background and its emphasis on friendship 
between people and kindness among people in the world, caused receiving 
more attention of United Nation to this event. Norouz, originated from Iran 
and had a history of more than 3000 years and nowadays, more than 300 
million people celebrate it every year. 
One of means to identify countries which celebrate Norouz is studying 
quality and quantity of their population and assessing the human geography 
and demographic and social indicators. To identify the characteristics of 
population of countries with Norouz festival, comparisons of statistical data 
particularly, demographic indicators of each country can be made.   

Keywords: Norouz festival, fundamental celebrations, human geography, 
ancient period, social indicators
 



132132

فصلنامه جمعيت. بهار91

SPATIAL ANALYSIS OF EQUILIBRIUM ON POPULATION 
STRUCTURE IN MASHHAD METROPOLIS

(Case study: urban areas of Mashhad)

By: Rahim bordi ana Morad nejad, Mahmoud Eyvazlu, Fereshteh Rezayi 
&Davud Eyvazlu 

Abstract
One of the most fundamental principles of urban planning and management 
is consideration of population changes and appropriate knowledge of the 
structure of its population. Since, the effect of historical developments 
and social and political and economic factors on equilibrium of population 
structure in all parts of the city is not similar, there are space inconsistencies in 
population structure in urban areas, which leads to the formation of different 
needs among urban areas. Hence, to promote welfare and enjoyment 
of citizens and policy in the distribution of urban services, recognition of 
this divergence are necessary. This study identified the most important 
indicators of population and the spatial contrast among the 44 regions of 
Mashhad as the second metropolitan city of country. To do that, we used 
descriptive- analysis method using data derived from library studies and 
documents. For explaining the relationship between the variables studied, 
using the correlation test and the T-test, in the form of software SPSS, for 
data analysis. Also for displaying special difference with the help of GIS 
software, maps were designed and in order to better understand the spatial 
structure of populations and how to establish it among the urban areas, 
each of the indicators is evaluated in three categories. 
 The results show a significant relationship between population structure, 
distribution of urban facilities and services with urban growth and physical 
development.

Keywords: spatial divergences, population structure, urban areas, Mashhad

Population - Quarterly No. 79
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