


22

فصلنامه جمعيت. تابستان91

فصلنامه جمعيت 
سال نوزدهم، شماره 80، تابستان1391

صاحب امتياز: سازمان ثبت احوال كشور
مدير مسؤول: دكتر علي اكبر رحماني 

سردبير: دكتر محمدجواد محمودي

 اعضاي هيأت تحريريه
• دكتر ناصر تكميل همايون (استاد جامعه شناسى و تاريخ معاصر ايران)

• دكتر حبيب اله زنجانى (دانشيار دانشگاه تهران)
• دكتر سيد محمد سيد ميرزايى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)

• دكتر محمد ميرزايى (استاد دانشگاه تهران)
• دكتر محمد تقى شيخى (استاد دانشگاه الزهرا)

• دكتر احمد كتابى (استاد پژوهشگاه علوم انسانى)
• دكتر محمدجواد محمودى (استاديار و رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه)

• دكترحسن سرائى (استاد دانشگاه عالمه طباطبائى)
• دكتر كوروش مهرتاش (استاديار دانشگاه عالمه طباطبائى)

     
هماهنگ كننده و مسئول دبيرخانه: منيژه اميرخسروي

ويراستار: محمدكاظم تاجبخش

اُمور فنى: كارگاه نقش
گرافيست: سارا منصورى

چاپ و ليتوگرافي متن: روزنامه جمهوري اسالمي (رجا) 
تيراژ: 3000 نسخه

ـ فصلنامه در قبول يا رد متون دريافتي براي انتشار مختار است.
ـ مطالب و مقاالت مندرج در نشريه منعكس كننده آرا و عقايد نويسندگان است.

ـ نقل مطالب نشريه با ذكر مأخذ آزاد است.

فصلنامه جمعيت در كتابخانه منطقه اى علوم و تكنولوژى شيراز به نشانى www.ISC.gov.ir و www.srlst.com نمايه مى شود.

نشاني: تهران، خيابان امام خميني(ره)، شماره 184، كد پستي1137719411، سازمان ثبت احوال كشور
تلفن: 66705959 - 60902474

دورنويس: 66705959 

Email:Nocr12@sabteahval.ir
www.sabteahval.ir



3

فصلنامه جمعيت. تابستان91

فهرست

• بررسى تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى در ايران
دكتر مجيد دالورى و طاهره خبارى كوتشيخ

• گذار به سالخوردگي در كشورهاي مسلمان: روندها و الزامات سياستى
دكتر حاتم حسيني

• برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى كشور 
در سال 1385 با استفاده از روش هاى غير مستقيم

نادر مطيع حق شناس و مهسا فتاحى

• قوميت و بارورى: نگاهى به كارهاى صورت گرفته در ايران
محمد تركاشوند

 
• تحليل عوامل موثر بر افزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى آن بر نظام اكولوژى شهر

دكتر سيد مهدى موسى كاظمى، سيدعلى حسينى و محمد باقرى هره دشت

• جمعيت شناسي سياسي ميشل اس. تيتل بام
جواد شجاعي

• اختصارات (كوته نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسي-فارسى)
دكتر احمد كتابى

4

21

47

65

83

101

115



44

فصلنامه جمعيت. تابستان91



فصلنامه جمعيت. تابستان91

دكتر مجيد دالورى
• مدرس دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان

طاهره خبارى كوتشيخ
• كارشناس ارشد علوم اقتصادى- دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان

  

بررسى تأثير متغيرهاى جمعيتى 
بر توليد ناخالص داخلى در ايران 



6

فصلنامه جمعيت. تابستان91

بررسى تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى در ايران

چكيده1
هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل روابط تجربى ميان متغيرهاى جمعيتى و توليد ناخالص داخلى ايران در دورة 
1385-1345 است. براى اين منظور، در قالب يك الگوى اقتصاد سنجى، تأثير متغيرهايى نظير جمعيت، نسبت 
وابستگى به عنوان متغير جمعيتى و ديگر متغيرهاى در نظر گرفته شده در مدل، بر توليد ناخالص داخلى مورد 
مطالعه قرار گرفت. از طرف ديگر، جمعيت و نسبت وابستگى به گروه هاى مختلف سنى تفكيك شد تا اثر هر كدام 
ــان مى دهد كه از ميان گروه هاى مختلف سنى در نظر  ــى قرار گيرد. نتايج نش از اين گروه ها جداگانه مورد بررس
گرفته شده، گروه سنى 15تا 64 اثرات مثبت و گروه هاى سنى كمتر از 15 سال و جمعيت باالى 65 سال اثرات 

منفى بر توليد ناخالص داخلى بر جاى مى گذارند. 

كليد واژه ها: جمعيت، نسبت وابستگى، نرخ زاد و ولد، توليد ناخالص داخلى، ساختار سنى

1. مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان مى باشد.
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1- مقدمه
رشد جمعيت و تأثير آن بر توسعة اقتصادى موضوعى است كه از دير باز توجه صاحب نظران مسائل اقتصادى و 
جمعيتى را به خود مشغول داشته است. سال هاست كه اقتصاددانان به اين باور رسيده اند كه عاملى كه در نهايت 
ــانى آن كشور است نه سرمايه و منابع مادى آن.  ــعة جوامع را تعيين مى كند نيروى انس خصوصيت و روند توس
استفادة مؤثر از اين نيروى انسانى در فرآيند توسعة اقتصادى و اجتماعى، بيش از هر چيز به سطح دانش، تالش 
و كوشش و خالقيت آنها ارتباط دارد كه اين خود در گرو سالمت روحى و جسمى اعضاست. جمعيت هر كشور 
ــى و اقتصادى آن است. رشد و توسعه در تمام ابعاد اقتصادى، اجتماعى،  بزرگ ترين ثروت و منبع قدرت سياس
سياسى، فرهنگى، فنى وتكنولوژيكى بيش از هر چيز به توانايى، هوش، دانش، كوشش و خالقيت اعضاء آن جامعه 
ــالمت جسمى و روحى، آمادگى ذهنى و هوشى و انگيزة تالش  ــتگى دارد كه همة آنها كم و بيش در گروِ س بس

وكوشش اعضاى آن جامعه است.
بدين ترتيب مى توان به اين نتيجة مهم رسيد كه در سياست گذارى و برنامه ريزى هاى توسعه نمى توان به 
تحوالت و تأثيرات متقابل جمعيت و توسعه اقتصادى- اجتماعى جامعه بى اعتنا بود. همبستگى بين توسعه و 
جمعيت به معنى رابطة متقابلى است كه بين متغيرهاى مختلف آنها وجود دارد، به اين معنى كه جمعيت تأثير 

تعيين كننده اى در متغيرهاى گوناگون توسعه دارد و بالعكس خود نيز از متغيرهاى توسعه تأثير مى پذيرد.
ــت گذارى هاى اقتصادى و اجتماعى ساخت سنى و جنسى،  ــتر برنامه ريزى ها و سياس درحال حاضر در بيش
ــانى و جامعه  ــى و اميد زندگى براى تعيين و تحقق نيازهاى اوليه انس توزيع جغرافيايى جمعيت، تركيب جنس
مانند بهداشت، تغذيه، آموزش، مسكن، اشتغال و اوقات فراغت مدنظر قرار مى گيرد. در چنين مواردى از پيش 
بينى هاى جمعيتى تنها در جهت نيازمندى هاى برنامه ريزى توسعه استفادهمى شود، اما ابعاد و جنبه هاى ديگرى 
از همبستگى بين جمعيت و توسعه وجود دارد؛ چون اجزاى مربوط به تغييرات جمعيتى و ساخت آن با مراحل 
توسعه ارتباط همه جانبه اى دارد. به طور كلى در سطح خرد و كالن اجزاى برنامه ريزى و سياست گذارى توسعه 

از طريق عوامل جمعيتى نظير بارورى، مرگ و مير و مهاجرت دچار تغيير مى شود. 
ــعه به عنوان متغيرهايى كه بر جمعيت و ابعاد مختلف آن تأثير مى گذارند  بنابراين، مى توان از عوامل توس
استفاده كرد. البته بايد توجه داشت كه بررسى و تحليل پديده هاى جمعيتى و رابطة متقابل آنها با عوامل اقتصادى 

و اجتماعى تنها با يك ديد جامع و سيستمى ثمربخش خواهد بود.

2- مبانى نظرى
ــى در مورد اثرات وجود افراد به اصطالح اضافى بر روى عرضه زمين، غذا و ديگر منابع مورد نياز  ــر و نگران تفك
ــأله اى طبيعى به نظر مى آيد. اين مسأله حتى در دوران باستان نيز داراى توجه و اهميت  ــت مس و محيط زيس
ــوس3 و ديگران در مورد  ــتين2 ، الكريت ــنت آگوس ــت. از اين روى بود كه بزرگانى نظير افالطون1 ، س ــوده اس ب
افزايش تخليه خاك و مواد معدنى، جنگل زدايى و مسائلى از اين دست نگران بودند. در همين رابطه مسلمانان 
1.Plato
2.Saint Augustinus 
3.Lucretius
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ــينى نظريات بديعى را وضع كردند(داللى  ــعه تمدن و شهرنش و به ويژه ابن خلدون نيز در مورد جمعيت و توس
اصفهانى،1386،ص98). ابن خلدون معتقد بود كه رشد جمعيت نياز به تخصصى شدن مشاغل را در پى خواهد 
ــطح توليد و درآمد در جامعه كمك خواهد نمود(منصوريان، 1375،ص29).  ــت و اين پديده به باال رفتن س داش
ــعت يافت.  ــيك ها در قرن هفدهم وس به هر حال تحقيقات بعدى در اين موضوع عمًال با تئورى اقتصادى كالس
در اين زمان ويليام پتى به عنوان پدر اقتصاد جمعيت مطرح مى شود. مسائلى كه او مورد بررسى قرار داد بعدها 
مبناى عقايد بسيارى از افراد مشهور بعد از او شد.آدام اسميت1 نيز بارها و بارها هم در مثال هاى تاريخى و هم در 
بحث هاى نظرى خود به اين نكته اشاره مى كند كه: فشار تقاضا براى كار، دستمزدهاى واقعى را افزايش خواهد 
داد و رشد جمعيت را بر خواهد انگيخت، البته نه به تناسب ثروت يك جامعه، بلكه به تناسب تغييرات در ثروت 

آن، يا به نرخ پيشرفت و رشد(توانايان فرد،1368،ص88).
مالتوس2 استدالل آدام اسميت را  پذيرفت، اما خاطر نشان  ساخت كه افزايش جمعيت در جامعه در نهايت مانع 
ــت و رفاه مي گردد. مالتوس در سال 1798 در «مقاله اى در باب اصول جمعيت»  ــرفت و بهبود سطح معيش پيش
3بيان مى كند كه جمعيت در قالب تصاعد هندسى (1، 2، 4، 8، ...) رشد مى كند در حالى كه توليد مواد غذايى با 
تصاعد حسابى (1، 2، 3، 4، ...) افزايش مى يابد و از اينرو در آينده مواد غذايى توليد شده در كره زمين جوابگوى 
جمعيت آن نخواهد بود(قره باغيان،1386،ص640). به نظر مالتوس رشد جمعيت دليلى بر توسعه و رشد اقتصادى 
نمى باشد، بلكه رشد جمعيت بايد متناسب با رشد اقتصادى باشد. با اين وجود خود مالتوس نيز در نوشتارهاى 
بعدى خود نظرات نسبتاً منفى خود نسبت به جمعيت را تعديل كرد، چنانكه وى در ويرايش پنجم كتاب «مقاله 
اى دربارة جمعيت» عنوان مى دارد: با مرور بر وضعيت جامعه در دوره هاى گذشته و مقايسه آن با حال بايد قاطعانه 
بگويم كه نتايج نامطلوب حاصل از اصول جمعيتى بيشتر كاهش پيدا كرده تا افزايش و چندان نامعقول هم به نظر 
نمى رسد كه اين كاهش در آينده ادامه يابد. اما جالب اينجا است كه با اين وجود بسيارى، هنوز هم بر نتايج اولين 
ويرايش كتاب مالتوس تكيه مى كنند، در حالى كه على القاعده بايد به آخرين نظريات يك صاحب نظر به عنوان 

عقيده نهايى او مراجعه شود(داللى اصفهانى،1386،ص103).
كالدول4 به منظور تحليل جمعيت شناسانه، جوامع كمتر توسعه يافته را به سه دسته تقسيم مي كند: جوامع 
ــت كه در جوامع ابتدايي و  ــنتي و در حال گذار. نكتة مهمي كه كالدول بر آن تأكيد مي كند اين اس ابتدايي، س
ــن ترها  ــوي مس ــنتي جريان منابع (ثروت) عمدتاً از فرزندان به طرف والدين يا به طور كلي از جوان ترها به س س
است. سهم درآمدي فرزندان كه در مزرعه يا خانه كار مي كنند از هزينة نگهداري آنها بيشتر است. در اين جوامع 
داشتن فرزند بيشتر يك امتياز اقتصادي است. در جامعه انتقالي، از سنتي به صنعتي مدرن، جريان منابع ثروت 
ــدن جريان ثروت بين نسل ها ميزان مواليد  ــود. معكوس ش ــل ها تغيير جهت مي دهد و معكوس مي ش بين نس
ــه دنبال يك تحول فرهنگي امكان پذير  ــدن از ديدگاه كالدول تنها ب ــن مي آورد، اما خود اين معكوس ش را پايي

مي شود(منصوريان،1375،ص39). 

1.A. Smith(1723-1790)
2.T. R. Malthus(1766-1834)
3.An essay on the principle of population
4.J.C. Caldwell(1928)
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كول1 و هوور2 در سال 1958 ديدگاهى كامًال متفاوت را ارائه كردند. آنان مى گفتند كه در جوامع داراى سطح 
بارورى باال، نيازهاى مصرفى بى تناسب كودكان(از جمله نياز به تعليم و تربيت و خدمات بهداشتى، كه كول و 
هوور آنها را مصرف مى دانستند و نه سرمايه گذارى)، متوسط حجم پس انداز را كاهش خواهد داد. از اين روى 
آنان در مدل شبيه سازى خود براى هند اين فرض را گنجانيدند كه پس انداز و سرمايه گذارى سرانه به موازات 
افزايش افراد بيكار تحت تكفل سقوط مى كند. آنگاه با سه فرض بارورى پايين، متوسط و باال درآمد سرانة هند 
را پيش بينى كردند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه، در طول يك دوره 30 ساله، درآمد سرانه در وضعيت بارورى 

باال نسبت به وضعيت بارورى پايين مى تواند 40 درصد كمتر باشد(كياوند،1369،ص64).
 از حدود سال 1960، اقتصاددانان برجسته اى همچون كوزنتس3 ، بكر4 ، فريدمن5 و ليبنشتاين6 به تحليل هاى 
اقتصادى جمعيت پرداختند و در زمينه تحليل وقايع جمعيتى، بويژه رابطة جمعيت با توسعه، مهاجرت و عوامل 
تعيين كنندة سطح زاد و ولد، الگوهاى ارزشمندى را ارائه كردند(ميرزايى،1375،ص72). در نظرية ُخرد بارورى، 
بچه به عنوانمصرف كننده و در كشورهاى در حال توسعه فرزند پسر در سنين جوانى عصاى دست پدر و مادر و 
تأمين كننده بخشى از مخارج آنان و پشتيبان مالى آنها در نظر گرفته مى شود و لذا بارورى به واكنش منطقى 
اقتصادى نسبت به تقاضاى مصرف كننده (خانواده) براى بچه در مقايسه با ساير كاالها تبديل مى شود. با استفاده 
از همان جريانات فكرى كه در نظرية سنتى رفتار مصرف كننده وجود دارد، نتيجه مى گيرد، هنگامى كه «هزينة 
فرصت از دست رفته»7 وقت مادر (يعنى درآمدى كه مادر مى توانست به دست آورد اگر براى نگهدارى بچه در 
ــتغال زنان، افزايش  خانه نمى ماند)، و يا هزينه بچه افزايش يابد (مثًال در نتيجه افزايش امكانات تحصيلى و اش
شهرية مدارس، يا برقرارى قانون حداقل سن كار براى كودكان و يا نظام بيمه اجتماعى سالمندان كه از طريق 
ــد كرد و احتماالً كيفيت را  ــد آن) والدين تعداد بچة اضافى كمترى تقاضا خواهن ــود و مانن دولت تامين مى ش
جانشين كميت و يا درآمد شغل مادر را جانشين فعاليت هاى بچه دارى مى كنند. اين مدل همانند مدل انتخاب 
مصرف كنندة نئوكالسيك تنها در چارچوب عقالنيت موجود در جوامع صنعتي پيشرفته صدق مي كند و كاربرد 
آن بيشتر در كوتاه مدت است تا بلندمدت (تودارو،1378،ص211).بكر همچنين بيان مى كند كه مشكل اساسى 
در واقع جمعيت نيست، بلكه مديريت اقتصاد است:«تجربه هند به صراحت نشان داده كه آنچه جلوى رشد اقتصاد 
را مى گيرد رشد جمعيت نيست بلكه سياست هاى بد اقتصادى است. بعد از دهة 90 ميالدى كه هند شروع به 
يك سرى اصالحات اساسى در نحوه مديريت اقتصادى خود كرد، ما شاهد رشد عظيمى در اقتصاد هند بوده ايم؛ 
اين در حالى است كه همزمان هند داراى رشد سريع جمعيت و نرخ تولد است»(داللى اصفهانى،1386،ص107).

3- پيشينه تحقيق
در زمينه رابطة بين رشد جمعيت و رشد اقتصادى، مطالعات و پژوهشهايى در خارج و داخل انجام شده است 
1.A. J.Coale (1917-2002)
2.J. E. Hoover (1895– 1972)
3.S. Kuznets 
4.G. Becker (1930)
5.M. Freedman
6.H. Leibenstein (1922 – 1994)
7.OpportunityCost
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ــور و پس از آن به بررسى تحقيقات  ــده در خارج از كش كه در اين بخش ابتدا مرورى بر برخى تحقيقات انجام ش
انجام گرفته در داخل كشورمى پردازيم.

كاليمنت و منو1 (2003) به مطالعة رابطة بين جمعيت و رشد اقتصادى در اسپانيا به صورت يك سرى زمانى 
و طى دوره 2000-1960 پرداختند. آنها در اين تحقيق رابطه بين توليد ناخالص داخلى با متغيرهاى نرخ زاد و 
ولد، نرخ مرگ و مير نوزادان و متوسط دستمزد واقعى را مورد بررسى قرار دادند و نتايج آن عبارت بود از: 1- يك 
رابطة بلند مدت ميان اين چهار متغير وجود دارد. 2- درآمد بر روى تقاضا براى داشتن فرزند اثر مثبت دارد و اين 
ــانة وجود رابطه ميان توليد ناخالص داخلى و زاد و ولد است. 3- با افزايش دستمزد، هزينه فرصت مراقبت و  نش
داشتن فرزند افزايش مى يابد و اثر منفى بر روى زاد و ولد مى گذارد. 4- در نهايت، تأثير زاد و ولد و درآمد سرانه 

.(Climent& Meneu,P:11)بر رشد اقتصادى مورد تأكيد قرار مى گيرد
هاندرويانيز و پاپاپترو2 (2004) درباره رابطة بين جمعيت و فعاليت هاى اقتصادى براى كشور يونان تحقيقى انجام 
دادند. آنها از اين تجزيه و تحليل پنج نتيجه كلى استخراج كردند. اول، در تمامى كشورها برآورد اقتصاد سنجى 
نشان مى دهد كه يك رابطه بلند مدت ميان توليد واقعى سرانه، دستمزد حقيقى، زاد و ولد و نسبت وابستگى3 وجود 
دارد. دوم، افزايش ناگهانى در توليد ناخالص داخلى سرانه همراه با افزايش در زاد و ولد است. اين بدان معناست 
ــتخدام نيروى كار(ناشى از دستمزدهاى واقعى)  ــوم، افزايش ناگهانى اس كه درآمد اثر مثبتى بر زاد و ولد دارد. س
باعث كاهش زاد و ولد مى شود. چهارم، افزايش در زاد و ولد همراه با افزايش در توليد واقعى سرانه خواهد بود. 
.(Hondroyiannis&papapetrou,P:67) در نهايت، نسبت وابستگيرابطة منفى با توليد واقعى سرانه دارد

عبداله الباطل4 (2005) در مطالعه اى تحت عنوان «رشد جمعيت و توسعة اقتصادى در عربستان سعودى» 
ــرمايه گذارى كل، جمعيت و پس انداز با  ــى رابطه ميان متغيرهاى توليد ناخالص داخلى بدون نفت، س به بررس
استفاده از داده هاى ساالنه 2000-1964 مى پردازد. برآوردهاى جمعيتى در عربستان سعودى نشان مى دهد كه 
ــت.  افزايش جمعيت از اوايل دهه 1970 به بعد به دليل افزايش نرخ زاد و ولد و افزايش در اميد زندگى بوده اس
اين در حالى است كه مطابق با گزارش سازمان برنامه ريزى عربستان سعودى متوسط نرخ رشد جمعيت در سال 
ــد جمعيت در خاورميانه و شمال آفريقا باالتر بوده  ــط نرخ رش 2001 حدود 3/5 درصد بوده كه اين رقم از متوس
و از متوسط نرخ رشد جمعيت در جهان نيز باالتر است. به طور كلى مى توان نتيجه گرفت كه افزايش سريع در 
جمعيت در كوتاه مدت اثرات منفى هم بر پس انداز و هم بر رشد اقتصادى مى گذارد. اين افزايش در جمعيت 
باعث افزايش در تقاضا براى خدماتى مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل و... مى شود و بر روى پس انداز و سرمايه 
گذارى فشار وارد مى كند. از طرف ديگرنتايج نشان دهنده يك رابطه همگرايى(بلند مدت) ميان جمعيت و رشد 
اقتصادى و پس انداز است. همچنين بين جمعيت و توسعه اقتصادى يك رابطه بلند مدت وجود دارد تا يك رابطه 

.(Albatel,P:361) كوتاه مدت
ــد اقتصادى طى دورة زمانى 2003-1970 در  آن و جون5 (2006) تحقيقى در مورد تغييرات جمعيتى و رش
1.F. Climent& R. Meneu
2.G. Hondroyiannis& E. papapetrou

3. نسبت وابستگى عبارت است از مجموع افراد زير 15 سال و افراد 65 سال و باالتر تقسيم بر تعداد افراد 64-15 ساله
4. A.H. Albatel
5.C. An& S. Jeon
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كشور كره جنوبى انجام دادند. در اين تحقيق آنها رابطه بين توليد ناخالص داخلى، نرخ پس انداز و نسبت وابستگى 
ــاختار سنى بر روى عملكرد  ــان مى دهد كه در طول دورة 2003-1970س ــى قرار دادند. نتايج نش را مورد بررس
اقتصادى تأثير مثبتى داشته اما به دليل كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش اميد زندگى، سهم گروه هاى سنى در حال 
كار افزايش مى يابد و پيش بينى مى شود كه سهم افراد پير افزايش يابد و مزيت اين ساختار سنى در آينده از 
بين مى رود. در نتيجه نسبت وابستگى افراد جوان كاهش و نسبت وابستگى افراد پير به سرعت افزايش مى يابد 
كه اين امر منجر به نزولى شدن نرخ رشد اقتصادى مى شود. از طرفى پيش بينى مى شود كه پس انداز خصوصى 

.(An & Jeon,P:12)كه به طور مستقيم به تراكم سرمايه وابسته است، كاهش يابد
حسين1 (2009) در مطالعه اى تحت عنوان «گذار جمعيتى و رشد اقتصادى در پاكستان» به بررسى رابطه 
بين رشد جمعيت و رشد اقتصادى در كشور پاكستان طى دوره 2000-1972 با استفاده از روش آمارى سرى هاى 
ــت زنان و كودكان و كار افراد همگى  ــاختار خانواده، موقعي ــى مى پردازد. وى بيان مى دارد كه تغيير در س زمان
عوامل مهمى براى رشد جمعيت تلقى مى شوند. اين تحقيق نتيجه مى گيرد كه افزايش جمعيت در سن كار به 
شرطى كه تمامى آنها به مشاغل مولد جذب شوند، اثرات مثبتى را بر اقتصاد خواهد گذاشت. البته جذب بخش 
بزرگى از جمعيت به مشاغل مولد براى كشورهاى در حال توسعه خصوصاً كشورهايى كه با مشكل بيكارى و ركود 
ــتند، يك چالش بزرگ محسوب مى شود. همچنين نتايج نشان مى دهد كه رشد جمعيت سريعتر از  روبرو هس
رشد اقتصادى است. رشد سريع جمعيت و افزايش تراكم جمعيت موجب تغييرات فنى و نوآورى هايى مى شود، 
.(Hussain,P:498)همچنين جمعيت هاى بزرگتر توانايى برخوردارى از صرفه جوئى هاى ناشى از مقياس را دارند

ــد درآمد سرانه با استفاده از  ــى رابطه بلند مدت ميان جمعيت و رش ــان2 (2010) در تحقيقى به بررس هاس
داده هاى ساليانه كشور چين در چارچوب همجمعى و تكنيك مدل تصحيح خطاى بردارى در يك چارچوب چند 
متغيرى طى دوره 1998-1952 مى پردازد. نتايج نشان مى دهد كه در مدل نئوكالسيك جمعيت و درآمد سرانه 
همگرا هستند و يك رابطة بلند مدت ميان جمعيت و درآمد سرانه در دوره قبل از اصالحات وجود دارد. در مدل 
رشد درون زاى اصالح شده بين رشد جمعيت و رشد درآمد سرانه رابطة منفى هم در دوره قبل از اصالحات و هم 
براى تمامى دوره برقرار است. با اين حال در دوره قبل از اصالحات، در هر دو مدل نئوكالسيكى و مدل رشد درون 

.(Hasan,P:365)زاى كامًال اصالح شده رشد درآمد سرانه كمتر از رشد جمعيت مى باشد
ــى اثر درآمدهاى نفتى و تغييرات جمعيتى در شكل گيرى رابطه  ــورى وكيهانى حكمت(1382) به بررس س
مخارج دولت و رشد اقتصادى پرداختند. آنها با استفاده از نرخ رشد توليد ناخالص داخلى، سرمايه گذارى بخش 
ــتگى) سنين جوان و سنين پير طى  ــبت وابس ــرمايه اى دولت، بار تكفل(نس خصوصى، هزينه هاى مصرفى و س
ــند كه در دوره هايى كه سهم دولت با رشد رابطه منفى داشته،  ــال هاى 1338 تا 1379 به اين نتيجه مى رس س
ــار جمعيتى و در دوره اى كه سهم دولت با رشد رابطه مثبت داشته است متأثر از سهم  ــهم دولت متأثر از فش س
نفت در اقتصاد بوده است. همچنين آنها نشان دادند كه تغييرات جمعيت، يكى از عوامل تعيين اندازه دولت است. 
آنها مثبت بودن اثرات بار تكفل سنين جوان و سنين پير را اينگونه تفسير كردند كه بارتكفل سنين جوان بيشتر 
ــانى(نيازمند بودجه اى بزرگتر براى آموزش و تعداد بيشتر بچه هاى سن  ــترده سرمايه انس از طريق تقاضاى گس
1. S. Hussain
2.  M.S. Hasan
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مدرسه) و بارتكفل سنين پير از طريق افزايش مخارج براى امنيت اجتماعى و مراقبت هاى بهداشتى، بر مخارج 
دولتى تأثيرى مثبت دارند.(سوريوكيهانى حكمت،1382،ص77 ). 

عرب مازار و كشورى(1384) در مطالعه اى به بررسى اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى طى 
ــتفاده از روش خود بازگشتى با  ــال هاى 1381-1338 در دو حالت توليد واقعى(بالفعل) و توليد بالقوه و با اس س
وقفه هاى توزيعى پرداختند.نتايج الگوى بالفعل نشان مى دهد كه تغيير ساختار سنى جمعيت به نفع جمعيت در 
سن كار (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد اقتصادى خواهد داشت، اما در مدل برآورد شده اين رشد جمعيت در 
سن كار باعث كاهش نرخ رشد نسبت نيروى كار شاغل به جمعيت در سن كار مى شود و به اين وسيله بر رشد 
درآمد سرانه اثر منفى دارد. براى اينكه از منفى شدن اثر تغيير ساختار سنى بر رشد درآمد سرانه جلوگيرى شود 
بايد حداقل نرخ رشد الزم نيروى كار شاغل حاصل شود. نتايج الگوى بالقوه نيز نشان مى دهد كه تغيير ساختار 
سنى جمعيت به نفع جمعيت در سن كار (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه دارد. در اين 
حالت نيز مانند حالت بالفعل براى اين كه اثر سنين (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه 
منفى نشود، الزم است حداقل مقدار نرخ رشد نيروى كار فعال در سالهاى آتى به اندازه مقادير پيش بينى شده 

باشد(عرب مازار و كشورى،1384،ص27).
ــرمايه گذارى و  ــركا و صفارى(1384) تحقيقى با عنوان اندازه گيرى اثر متغيرهاى نيروى كار، س برادران ش
صادرات بر رشد اقتصادى با استفاده از داده هاى تركيبى انجام دادند. در اين تحقيق، در قالب چندين مدل كلى 
و منطقه اى براى سنجش رشد اقتصادى، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به عنوان متغير وابسته بوده و نسبت 
سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى (متغير جانشين براى جريان سرمايه)، نرخ رشد جمعيت (متغير جانشين 
براى جريان نيروى كار) و نرخ رشد صادرات (متغير جانشين براى جريان كاالها و خدمات) به عنوان متغيرهاى 
ــده اند.به طورى كه در مدل كلى( در بين 127 كشور مورد بررسى)، ميزان اثر گذارى  ــتقل در نظر گرفته ش مس
جريان نيروى كار(نرخ رشد جمعيت) نسبت به مدل هاى منطقه اى به مراتب بزرگتر است، بر اين اساس بيشترين 
ضريب كشش(حساسيت) رشد اقتصادى نسبت به نيروى كار به مدل كلى، سپس مدل كشورهاى كم درآمد و 

پس از آن به كشورهاى آمريكاى التين و كارائيب مربوط مى شود(برادران شركا و صفارى،1384،ص38). 
جدول1: مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور

نتايجكشوردورهمحققرديف

اثر مثبت افزايش توليد ناخالص داخلى و اثر منفى افزايش دستمزد بر نرخ زاد و ولداسپانيا2000-1960كاليمنت و منو (2003)1

اثر مثبت افزايش توليد ناخالص داخلى و اثر منفى افزايش دستمزد بر نرخ زاد و ولديونان1998-1960هاندرويانيز و پاپاپترو (2003)2

اثر منفى افزايش نسبت وابستگى و رشد جمعيت بر پس انداز و رشد اقتصادىعربستان2003-1970عبداله الباطل (2005)3

تأثير منفى نسبت وابستگى و تأثير مثبت پس انداز بر توليد ناخالص داخلى سرانه واقعىكره جنوبى2003-1970آن و جون (2006)4

اثرات مثبت نرخ رشد جمعيت بر رشد توليد ناخالص داخلىپاكستان2000-1972حسين(2009)5

رابطه منفى ميان رشد جمعيت و رشد درآمد سرانهچين1998-1952هاسان(2010)6

سورى و7
اثرات مثبت نسبت وابستگى سنين جوان و پير بر مخارج دولتى و اثرات منفى مخارج ايران1379-1338كيهانى حكمت (1382)

دولتى بر رشد اقتصادى

اثرات مثبت جمعيت در سن كار بر توليد ناخالص سرانهايران1381-1338عرب مازار  و كشورى(1384)8

اثرات مثبت رشد جمعيت بر نرخ رشد اقتصادى در كشورهاى كم درآمد127 كشور----برادران شركا(1384)9
 و كشورهاى آمريكاى التين و كارائيب
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4- بررسى روند جمعيت در ايران
اطالعات جمعيتى ايران عمدتاً بر پايه مشاهدات جهانگردان و تخمين هاى مختلف است. در حقيقت تا سال 
1304 شمسى هيچ نهادى مسئول جمع آورى آمار نبود، تا اينكه در اين سال اداره احصائيه كل مملكتى آغاز به 
كار كرد و در سال 1312 به اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. سپس در همين سال شوراى آمار تأسيس 
ــال 1318 فقط وقايع چهارگانه(مرگ، تولد، ازدواج و طالق) ثبت مى شد. در  ــت كه تا س گرديد. الزم به ذكر اس
ــمارى عمومى به تصويب مجلس رسيد(امامى،1373،ص34). در يك برآورد  ــال 1318 قانون سرش نهايت در س

جمعيت ايران در صد سال گذشته ارقام جدول 2 را شاهديم:

در سال 1346 معاونتى به نام بهداشت و تنظيم خانواده در وزارت بهدارى آن زمان ايجاد شد و براى نخستين 
ــد جمعيت را شروع كرد. در اواسط دهه  ــماً دخالت در امر تنظيم خانواده با هدف تعديل ميزان رش بار دولت رس
1350 و بر اساس سرشمارى 1355 نشانه هايى هر چند اندك از تقليل سطح زاد و ولد و بارورى در بسيارى از 
شهرستان ها و مناطق كشور ظاهر شد، ولى از سال هاى 1355 تا 1365 مجدداً ميزان رشد جميعت سير صعودى 
ــيار زياد و استثنايى حدود 4 درصد بالغ  ــد ساالنه جمعيت در كل كشور به رقم بس ــط رش پيمود و ميزان متوس

گرديد(آقاجانيان، 1373،ص29).

جدول2: برآورد جمعيت كشور در سال هاى 1335-1260 شمسى

برآورد جمعيتسال
متوسط رشد 

ساالنه(درصد)
برآورد جمعيتسال

متوسط رشد 

ساالنه(درصد)

12607654000-1310111850001/4

127081240000/61315119640001/4

128086130000/61320128330001/4

129091430000/61325141590002/0

130097070000/61330162370002/8

1305104560001/51335189547043/1

منبع: مركز آمار ايران(1386)

جدول 3: اندازه و رشد جمعيت در ايران

متوسط رشد جمعيت كل كشورسال
ساالنه (درصد)

189547043/1آبان 1335

257887223/1آبان 1345

337087442/7آبان 1355

494450103/9مهر 1365

5583716312/5مهر 1370

600554881/5آبان 1375

704957821/6آبان 1385

منبع: مركز آمار ايران(1386)
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يكى از داليل مؤثر بر شتاب رشد جمعيت در دهه 65-1355 را مى توان تحوالت سياسى، اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و رفتارى ناشى از انقالب اسالمى ايران دانست كه بالفاصله بعد از انقالب ويژگى هاى خاص خود را داشته 
كه از نتايج آن ايجاد شدن زمينه مساعد براى افزايش زاد و ولد بوده است. ملغى شدن قوانين مربوط به حداقل 
سن ازدواج، استقبال از تشكيل خانواده در سنين پائين، وضع قوانين و مقررات موافق با افزايش زاد و ولد، ايجاد 
اميدوارى به آينده و انتظار دولت و دستگاه هاى اجرايى در تأمين نيازهاى غذايى، بهداشتى، آموزشى و... و باالخره 
شرايط روانى- اجتماعى خاص ايجاد شده بر اثر جنگ تحميلى از جمله مهمترين عوامل در ارتقاء سطح زاد و ولد 

و نتيجتاً ميزان رشد باالى جمعيت در دهه 65-1355 و بويژه سال هاى 63-1358 بوده است. 
از سال 1367 دولت و دستگاه هاى اجرائى و برنامه ريزى مسأله جمعيت را در چهارچوب استراتژى هاى توسعه 
ــت تعديل  ــت هاى مرتبط با جمعيت به ويژه سياس اقتصادى و اجتماعى به طور جدى مدنظر قرار دادند و سياس
ميزان رشد جمعيت از طريق تقليل سطح زاد و ولد جايگاه ويژه اى در بطن برنامه توسعه 72-1368 پيدا كرد. 
بعد از به اجرا درآمدن سياست هاى تنظيم خانواده و افزايش ارتقاى شاخص هاى كمى جمعيت از يك سو و افزايش 
شاخص هاى كيفى همچون رشد جمعيت با سواد، رشد جمعيت با تحصيالت عالى، ارتقاء نقش زنان، رشد جمعيت 
شهرنشينى و... موجب گرديد تا متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در سرشمارى سال 1370 به 2/5 درصد و در 
سال 1375 به 1/5 درصد كاهش يابد.اين درحالى است كه از سال 1364، كاهش سريع بارورى، ساختار جمعيتى 
كشور را تغيير داد. كودكان زيادى كه در دوره بارورى باال در اوايل دهه 1359 به دنيا آمده بودند، در دهه 70 به 
سن كار رسيدند و اين امر موجب شد تا نيروى كار در سال هاى 1379-1375 تقريباً 4 درصد يعنى بيش از دو 

برابر رشد جمعيت افزايش يابد.

از طرفى ديگر قسمت ميانى هرم سنى سال 1385 كه به گروه سنى 19-15 سال تعلق دارد، نسبت به سال 75 
پهن تر شده و اين به دليل بزرگ شدن جمعيت زير 15 در 10 سال گذشته است. بيشترين جمعيت نيز در سال 
1385 متعلق به گروه سني 24-20 ســال (13 درصــد جمعيت) بوده است. بر همين اساس با گسترده شدن 
قسمت ميانى هرم سنى در سال 85 نسبت به سال 75، سهم جمعيت فعال از كل جمعيت كه در سال 75 حدود 
56 درصد بوده، در سال 85 به بيش از 69 درصد افزايش يافته و همين امر سبب شده تا نسبت وابستگى گروه هاى 

خارج از جمعيت فعال به جمعيت فعال از 78/09 درصد در سال 75 به 43/4 درصد در سال 85 كاهش يابد.

جدول4: مقايسه گروه هاى عمده سنى در سال هاى 1375 و 1385

سن
سال 1385سال 1375

درصدتعداددرصدتعداد

142372554539/501768162925/08-0 ساله

643370240656/114915756269/73-15 ساله

6525951814/3236565915/18 ساله و بيشتر

منبع: مركز آمار(1388)
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5- داده ها و نتايج تجربى
5-1- معرفى داده ها

ــده در اين تحقيق براى دوره 1385-1345 مى باشند. داده هاى سرى  ــرى زمانى به كار گرفته ش داده هاى س
زمانى مورد نظر نيز از بانك اطالعات سرى زمانى بانك مركزى و سالنامه هاى آمارى مركز آمار ايران و سرشمارى 

نفوس و مسكن در سال هاى مختلف گردآورى شده است.
 متغيرها عبارتند از: توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1376 كه به عنوان متغير وابسته در دو حالت 
توليد ناخالص داخلى با نفت(GDP) و توليد ناخالص داخلى بدون نفت(GDPN) به كار گرفته شده است. دو 
ــده شامل جمعيتPOP و نسبت وابستگى DEP است. جهت بدست آوردن  متغير جمعيتى در نظر گرفته ش
ــبت وابستگى ابتدا از روش درون يابى1 نرخ رشد گروه هاى سنى زير 15 سال، 15 تا 64 سال و  ــرى زمانى نس س
65 سال به باال را بدست آورده و سپس نسبت وابستگى براى تمامى سال ها محاسبه شد. همچنين جهت بررسى 
ــال(POP14)، بين 15 تا 64 سال(POP 64-15) و 65 سال  ــاختار سنى، جمعيت را به سه گروه كمتر از 15 س س
به باال(POP 65) و نسبت وابستگى را به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان(DEP 1) و نسبت وابستگى سنين 

پير(DEP2) تقسيم كرده ايم.
 نسبت وابستگى سنين جوان از تقسيم افراد كمتر از 15 سال بر تعداد افراد 15 تا 64 سال و همچنين نسبت 
وابستگى سنين پير از تقسيم افراد باالى 65 سال بر تعداد افراد بين 15 تا 64 سال به دست آمده است. متغيرهاى 
مجازى به كار رفته نيز عبارتند از: D56جهت نشان دادن اثرات انقالب و جنگ بر توليد ناخالص داخلى وارد مدل 

شده و مقدار آن براى سال هاى 1356 تا 1367 يك و براى بقيه سال ها برابر با صفر مى باشد.
 متغير مجازى D66براى نشان دادن كاهش شديد نسبت وابستگى سنين جوان از سال 1366 است كه مقدار 

آن براى سال هاى 1366 تا 1385 برابر با يك و براى بقيه سال ها برابر با صفر مى باشد.

5-2- بررسى پايايى متغيرها
ــنتى در اقتصاد سنجى، مبتنى بر فرض پايايى متغيرها است. اما بررسى هاى انجام  به كارگيرى روش هاى س
ــان دهنده اين مطلب است كه اكثر سرى هاى زمانى كالن اقتصادى غير ساكن هستند.  ــده در اين زمينه نش ش
بنابراين بر اساس نظريه همجمعى الزم است تا نسبت به ايستايى متغيرهاى مورد مطالعه اطمينان حاصل كنيم 

(نوفرستى،1378،ص40).
ــدل كه همگى به صورت  ــد ديكى-فولر تعميم يافته روى متغيرهاى م ــه واح ــه همين منظور،آزمون ريش  ب
لگاريتمى هستند و براى سال هاى 1385-1345 انجام شده و نتايج آن در جدول شماره 6 ارائه شده است. با توجه 
به نتايج آزمون ديكى- فولر تعميم يافته، فرضيه صفر مبنى بر وجود ريشه واحد براى تمامى متغيرها پذيرفته 
نمى شود و متغيرها در سطح پايا نيستند. در نتيجه تمامى متغيرها به جز متغير جمعيت باالى 65 سال با يك 

بار تفاضل گيرى پايا هستند.

1. r=            جمعيت در سال مورد نظر جمعيت در سال پايه t=تفاوت سال مورد نظر و سال پايه
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5-3- تخمين مدل
شكل كلى در نظر گرفته براى تخمين مدل به صورت زير مى باشد:

LGDP= f(LPOP,LDEP)
LGDPN= f(LPOP,LDEP)

كه در آن به ترتيب LGDP لگاريتم توليد ناخالص داخلى، LGDPN لگاريتم توليد ناخالص داخلى بدون 
نفت، LPOP لگاريتم جمعيت و LDEP لگاريتم نسبت وابستگى است. جهت بررسى دقيقتر چگونگى اثرگذارى 
ــبت  ــيم كرده و بار ديگر نس ــه گروه تقس متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى، در ابتدا جمعيت را به س
وابستگى را به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان و نسبت وابستگى سنين پير تقسيم بندى كرده و اثرات هر 
ــد ناخالص داخلى مالحظه مى كنيم. هر يك از مدل ها به روش حداقل مربعات  ــدام از اين گروه ها را بر تولي ك
ــت. همانطور كه در جدول 6 مالحظه مى شود، دو نوع معادله رگرسيون  ــده اس معمولى(OLS) تخمين زده ش
برآورد شده كه هر يك از آنها جهت بررسى هدف خاصى تخمين زده شده كه به ترتيب عبارتند از: رگرسيون هاى 
ــيون هاى گروه دوم:  ــى اثرات گروه هاى مختلف جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى و رگرس گروه اول: جهت بررس

جهت بررسى اثرات نسبت وابستگى سنين مختلف بر توليد ناخالص داخلى به كار گرفته شده اند.

جدول 5: نتايج آزمون ديكى-فولر تعميم يافته

نتيجه
مقادير بحرانى

ADF نام متغيراندازه جبرىآماره
%10%5%1

I(1)-2/60-2/93-3/61-3/04عرض از مبدأLGDP

I(1)-2/60-2/93-3/61-2/98عرض از مبدأLGDPN

I(1)-3/21-3/56-4/29-7/42عرض از مبدأ و روندLPOP14

I(1)-2/62-2/96-3/67-9/91عرض از مبدأ LPOP 15-63

I(2)-2/60-2/94-3/61-6/02عرض از مبدأLPOP65

I(1)-2/62-2/96-3/67-3/90 عرض از مبدأLDEP1

I(1)-3/21-3/56-4/29-5/02عرض از مبدأ و روندLDEP2

منبع: محاسبات محقق

اعداد درون پرانتز آماره t مى باشد.
منبع: محاسبات محقق

جدول6: نتايج رگرسيونى تخمين زده شده
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5-4- تفسير مدل ها
ــازگار بوده و از لحاظ آمارى تمام  ــان مى دهد كه عالمت تمامى متغيرها با تئورى س نتايج تخمين مدلها نش
متغيرها در سطح اطمينان 95 درصد معنادار مى باشند. قدرت توضيح دهندگى معادل 0/99 درصد مى باشد 
ــتقل در نظر گرفته شده در مدل قابل  ــط متغيرهاى مس يعنى 99 درصد از تغييرات توليد ناخالص داخلى توس
توصيف است.همچنين ضرايب متغيرهاى مجازى در نظر گرفته شده در تمامى مدلها رابطه منفى با توليد ناخالص 
داخلى دارند. از آنجا كه در هر دو مدل متغير وابسته تأخيرى به كار رفته، براى پى بردن به وجود خود همبستگى 
در مدل آماره اچ- دوربين براى آن ها محاسبه شد، كه نتايج اين آماره نشان دهنده عدم خودهمبستگى در تمامى 
مدل ها دارد. از طرف ديگر نتايج آزمون هاى مختلف انجام شده در خصوص نقض فروض كالسيك انجام شده؛ 

نتايج اين آزمون ها بر صحت فروض كالسيك تأكيد دارد. 
ــيونى گروه اول كه جهت بررسى اثرات گروه هاى مختلف جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى  در معادله رگرس
ــال(LPOP14)، بين 15 تا 64 سال ــنى كمتر از 15 س ــه گروه مختلف س ــده، جمعيت به س در نظر گرفته ش

ــيم شد. نتايج نشان مى دهد كه جمعيت كمتر از 15 سال و  ــال(LPOP65) تقس (LPOP 15-65) و باالى 65 س
ــال اثرات منفى بر توليد ناخالص داخلى مى گذارند، به گونه اى كه يك درصد افزايش در  جمعيت باالى 65 س
هر يك از اين متغيرها به ترتيب منجر به كاهش 0/64 و 1/56 درصدى در توليد ناخالص داخلى مى شوند، البته 
مشخص است كه اثرات منفى جمعيت باالى 65 سال به مراتب بيشتر از اثرات منفى جمعيت كمتر از 15 سال 
است. از طرف ديگر جمعيت 15 تا 64 سال كه جمعيت فعال محسوب مى شود، رابطه مثبتى با توليد ناخالص 
داخلى دارد و افزايش يك درصدى در اين متغير موجب افزايش 1/03 درصدى در توليد ناخالص داخلى مى شود. 
اين در حالى است كه اثرات منفى جمعيت زير 15 سال و باالى 65 سال و اثرات مثبت جمعيت بين 15 تا 64 
سال در مدل توليد ناخالص داخلى بدون نفت به مراتب كمتر از اثرات اين دو متغير در مدل توليد ناخالص داخلى 
با نفت است. آزمون همجمعى جوهانسون- جوسيليوس جهت يافتن روابط تعادلى بلند مدت ميان متغيرهاى 

معرفى شده نشان مى دهد تنها يك رابطه بلند مدت ميان توليد ناخالص داخلى و متغيرهاى الگو وجود دارد.
در معادله رگرسيونى گروه دوم كه جهت بررسى اثرات نسبت وابستگى سنين مختلف بر توليد ناخالص داخلى 
به كار گرفته شده، نسبت وابستگى به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان(DEP1) و نسبت وابستگى سنين 
ــيم شده است. نسبت وابستگى سنين پير اثرات منفى بزرگترى بر توليد ناخالص داخلى مى  پير(DEP2) تقس
گذارد، كه اين مى تواند نشان دهنده هزينه هاى بيشتر و سنگين تر اين گروه سنى نسبت به گروه سنى كمتر از 
15 سال باشد. آزمون همجمعى جوهانسون- جوسيليوس جهت يافتن روابط تعادلى بلند مدت ميان متغيرهاى 

معرفى شده نشان مى دهد كه هيچ رابطه بلند مدتى ميان توليد ناخالص داخلى و متغيرهاى الگو وجود ندارد. 

6- نتيجه گيرى و پيشنهادات
در اين پژوهش، تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى را بر اساس روش هاى نوين اقتصاد سنجى 

مورد بررسى قرار داديم. از برآورد تمامى مدل هاى به كار گرفته شده، مى توان به نتايج ذيل اشاره كرد:
• از ميان گروه هاى سنى مختلف، گروه سنى 15 تا 64 يعنى همان جمعيت فعال، اثرات مثبت معنادارى بر رشد 
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اقتصادي (توليد ناخالص داخلى) دارد ولى جمعيت كمتر از 15 سال و بيشتر از 65 سال اثر منفى بر روى توليد 
ناخالص داخلى مى گذارد. با توجه به كشش بيشتر متغير جمعيت باالى 65 سال، افزايش جمعيت در اين گروه 
سنى موجب كاهش شديدتر توليد ناخالص داخلى مى شود، كه اين مى تواند به دليل هزينه هاى باالتر درمانى، 

مراقبت و نگهدارى و... در اين گروه سنى باشد.
ــد اقتصادى وجود  ــتگى و توليد ناخالص داخلى و همچنين رش ــبت وابس • با توجه به رابطه منفى كه بين نس
دارد، مشخص مى شود كه افزايش جمعيت از طريق باالبردن نسبت وابستگى نيز مى تواند به مراتب اثرات منفى 
شديد ترى را بر رشد اقتصادى بر جاى گذارد. از طرف ديگر نسبت وابستگى جزو آن دسته از شاخص هاى كيفى 
جمعيتى است كه برترى عددى افراد شاغل به افراد غير شاغل را نشان مى دهد و پايين بودن اين نسبت بيانگر 
ــطح مطلوب رفاه اقتصادى جامعه و قدرت پس انداز بيشتر است. برعكس هرچه مقدار نسبت وابستگى باالتر  س
باشد، فشار وارده بر جمعيت شاغل براى تأمين معاش افراد تحت تكفل فزونى گرفته و سطح رفاه كاهش مى يابد. 
همچنين اين اثرات منفى به دليل افزايش تراكم افراد سالخورده در نسبت وابستگى سنين پير به مراتب بيشتر از 
نسبت وابستگى سنين جوان است. اين درحالى است كه روند پيرى جمعيت از سال 1335 تا 1365 تقريباً نزولى 
ــده و شاهد افزايش سهم گروه سنى باالى 65 سال از 4/32 درصد در  ــال 1365 اين روند صعودى ش بوده و از س
ــال 1385 هستيم كه عمدتاً به سبب پيشرفت چشمگير در عرصه پزشكى و  ــال 1375 به 5/18 درصد در س س

افزايش اميد زندگى(از 66 سال به 72 سال) و اهميت دادن به اقتصاد سالمت بوده است.
براساس نتايج تجربى اين پژوهش مى توان پيشنهادات ذيل را مطرح كرد:

1- از آنجا كه جمعيت بين 15 تا 64 سال اثرات مثبت نسبتاً بااليى بر توليد ناخالص داخلى مى گذارد، اين 
مسأله اى است كه الزم است مورد توجه خاص دولت مردان و سياست گذاران اقتصادى قرار گرفته تا سياست هاى 

مناسبى براى اشتغال و تأمين نيازهاى اوليه نيروى كار در اين گروه سنى انديشيده شود.
2- در حال حاضر كشور ايران نيز مرحله انتقال ساختار سنى جمعيت از جوانى به سالخوردگى را تجربه مى كند. 
ــور را به خود اختصاص داده است، اما فزونى سرعت رشد  ــهم كمى از جمعيت كش ــالمند س با اينكه جمعيت س
جمعيت سالمند در مقايسه با رشد جمعيت كل كشور و پيش بينى افزايش تعداد و سهم جمعيت باالى 60 سال 
در سال هاى آتى لزوم برنامه ريزى آينده نگر براى افزايش رفاه و خدمات درمانى و بيمه اى مربوط به اين گروه 

جمعيتى را مورد تأكيد قرار مى دهد.
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چكيده
هدف از اين مقاله بررسى زمان بندى گذار به سالخوردگى در بستر گذار بارورى و آثار و پيامدهاى آن در 47 
كشور با اكثريّت مسلمان است. داده ها از پايگاه داده هاى بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد اقتباس شده است. 
ــورهاى با اكثريّت مسلمان، به استثناى كويت، سطوح متفاوت اّما روندهاى بارورى  ــان مى دهد كه كش نتايج نش
ــابهى را در طول دوره ى 2010-1990 تجربه كرده اند. بر پايه ى اين بررسى، سالخوردگى جمعّيت پديده ى  مش
ــورهاى با اكثريّت مسلمان در نيمه ى قرن 21 خواهد بود. با اين وجود،  ــناختى مسلّط در بيش تر كش جمعّيت ش
يافته ها از تفاوت در زمان بندى گذار به سالخوردگى در كشورهاى مورد بررسى حكايت دارد. نتايج حاكى از آن 
است كه شّدت سالخوردگى تا حدود زيادى تحت تأثير شّدت كاهش بارورى در طول دوره ى گذار بارورى مى باشد. 
ــطح يا زير سطح جايگزينى  ــلمانى كه در حال تجربه ى بارورى در س ــورهاى مس از آن جا كه در هيچ يك از كش
مى باشند، هنوز هيچ سياست جمعّيتى جامعى براى رويارويى با پيامدهاى بارورى پايين و سالخوردگى جمعّيت در 
آينده وجود ندارد، و نيز با توّجه به زمان بر بودن فرآيند سياست گذارى براى سالمندان، اتّخاذ يك سياست جامع 

جمعّيتى براى ساماندهى مسايل سالمندان در آينده ى نزديك ضرورى مى نمايد.

واژگان كليدى: سالخوردگى جمعّيت، كشورهاى مسلمان، گذار بارورى، گذار به سالخوردگى، بارورى سطح 
جايگزينى، سياست جمعّيتى
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مقّدمه
ــطوح باالي باروري و  ــود كه طّي آن و در نتيجه ي گذار از س ــالخوردگي جمعّيت به فرآيندي اطالق مي ش س
ــهم جمعّيت  ــهم جمعّيت جوان از كّل جمعّيت كاهش مي يابد و در مقابل بر س ــطوح پايين، س مرگ ومير به س
سالخورده (60 ساله و باالتر) افزوده خواهد شد. معموالً سالخوردگي جمعّيت را پديده اي مختّص اروپاي صنعتي 
و امريكاي شمالي مي دانند (كينسال1 و فيليپس2 2005: 6). در طول دهه ي 1980، سالخوردگي جمعّيت موضوع 
ــورهاي جهان سّوم حول محوِر  ــورها بود، اّما در همان حال دغدغه ي اصلي كش ــته از كش نگراني  اصلي اين دس
ــد جمعّيت و مبارزه با فقر دور مي زد. امروزه، اگرچه مبارزه با  ــاالنه ي رش موضوعاتي چون كاهش ميزان هاي س
فقر در اين دسته از كشورها با شّدت بيش تري ادامه دارد، اّما سالخوردگي سريع جمعّيت چالش جديد فراروي 
ــتثناي آفريقا، جمعّيت هاي آمريكاي شمالي،  ــورها در قرن 21 خواهد بود. در واقع، مي توان گفت به اس اين كش
ــتند (مارتين3 و پرستون4 1994: 1). بر اين  ــيا با سرعت درحال  سالخورده شدن هس آمريكاي التين، اروپا و آس
اساس، مي توان گفت سالخوردگي جمعّيت5 يكي از چالش برانگيزترين پديده هاي جمعّيت شناختي و اجتماعي 

در قرن 21 خواهد بود. 
سالخوردگي جمعّيت پديده اي جهاني است كه عمًال توسعه ي اقتصادي اجتماعي و بهداشتي همه ي كشورهاي 
ــن، ملّيت يا فرهنگ  ــالخوردگي و هر مرد، زن و كودكي را در هر منطقه اي از جهان بدون توّجه به س مبتال به س
ــنين مختلف قابلّيت ها، عاليق، نيازها و  ــازمان ملل 2002 ). افراد جمعّيت در س تحت تأثير قرار خواهد داد (س
ــّني به تدريج جهت تأكيد بر دورنماي اجتماعي و تمركز  ــاختار س تمايالت متفاوتي دارند، بنابراين، تغيير در س
حمايت هاي عمومي را تغيير مي دهد. از طرف ديگر، تغيير در ساختار سّني در تقريباً همه ي نهادهاي اجتماعي 
بازتاب مي يابد. در نتيجه، چگونگي انطباق اين نهادها با تغييرات قريب الوقوع در ساختارهاي سّني جمعّيت تأثير 

معني داري بر كيفّيت زندگي در قرن 21 خواهد داشت (مارتين و پرستون 1994: 3). 
ــال گذشته به  ــت كه در طول 100 س ــيحيت و از اديان عمده اي اس ــالم دّومين دين رايج دنيا پس از مس اس
سرعت در حال  رشد بوده است. طّي سال هاي 1900 تا 1970 سهم مسلمانان از جمعّيت جهان از 12/3 درصد 
به 19/6 درصد رسيد (اريك كافمن 2009: 5)، در حالي كه در همان دوره پيروان آيين مسيحيت از 34/5 درصد 
به 33 درصد تقليل يافت. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته (عّباسي شوازي و جونز6 2001: 4) در سال 2000 
سهم مسلمانان از كّل جمعّيت جهان 1/3 ميليارد نفر معادل 21 درصد بود. امروزه، مسلمانان بخش قابل توّجهي 
ــال 2010 حدود 23/4 درصد جمعّيت جهان را مسلمانان تشكيل  ــكيل مي دهند. در س از جمعّيت جهان را تش

مى دادند. پيش بيني ها نشان مي دهد كه در طول زمان اين سهم افزايش خواهد يافت. 
رفتار توليد مثل در بسياري از كشورهاي درحال  توسعه در طول چهار دهه ي گذشته به سرعت تغيير كرده است 
(بونگارتز7 2002). شايد مهم ترين تغيير جمعّيت شناختي در طول چهار دهه ي گذشته كاهش چشم گير باروري 
1.Kinsella
2.Phillips
3.Martin
4.Preston
5.Population Aging
6.Jones
7.Bongaarts
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در همه ي مناطق دنيا از جمله در كشورهاي مسلمان بود. بررسي هاي جونز (2006: 255) نشان مي دهد كه از 
مجموع 46 كشور مسلمان مورد بررسي در دوره ي 2000ـ1995، 26/1 درصد داراي ميزان باروري كّل كم تر از 
3 فرزند بوده اند. بر اساس آخرين گزارش هاي منتشرشده (اداره ي مدارك جمعّيت 2008) شمار اين كشورها با 
83/3 درصد افزايش از 12 كشور در دوره ي مذكور به 22 كشور (46/8 درصد كل كشورهاي مسلمان) در ميانه ي 
سال 2008 رسيده است. در ميان اين كشورها، 31/8 درصد داراي باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني (14/9 
درصد كّل كشورهاي با اكثريّت جمعّيت مسلمان) و 68/2 درصد داراي ميزان باروري كّل كم تر از 3 تا دست كم 
2/2 فرزند براي هر مادر بوده اند. حسيني و حق شناس (2009) نشان دادند كه كشورهاي مسلمان اگرچه از نظر 
زمان بندي گذار باروري، ميزان كاهش باروري در طول دوره ي گذار، رسيدن به باروري سطح جايگزيني و استمرار 
كاهش باروري متفاوت از هم مي باشند، اّما در سال هاي منتهي به هزاره ي سّوم ميالدي نوعي هم گرايي با سطوح و 
روندهاي جهاني باروري در ميان كشورهاي مسلمان به  وجود آمده است. استمرار كاهش باروري و تجربه ي باروري 
در سطح پايين سبب خواهد شد تا كودكان كم تري متولّد شوند و به  طور فزاينده اي شمار زيادي از افراد بزرگ سال 
به گروه هاي سّني باالتر منتقل شوند. اين روندها گذار جمعّيت شناختي1 را به ويژگي مسلّط همه ي كشورهاي 
ــت. با اين حال، هر كشوري در مرحله ي متفاوتي از گذار جمعّيت شناختي قرار دارد. بر  ــلمان تبديل كرده اس مس
اين اساس، پيش بيني مي شود در آينده همه ي كشورهاي مسلمان با پديده ي سالخوردگي جمعّيت مواجه شوند، 
اگرچه ممكن است شّدت اين پديده و زمان بندي آن در كشورهاي مختلف متفاوت باشد. سالخوردگي جمعّيت 
ــد اقتصادي،  ــالخوردگي جمعّيت بر رش ــياري دارد. در بُعد اقتصادي س ابعاد و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي بس
پس انداز، سرمايه گذاري، مصرف، بازار كار، بازنشستگي، ماليات و ... تأثير خواهد داشت. در بُعد اجتماعي تركيب 
ــكن، روندهاي مهاجرت، اپيدميولوژي و نياز به خدمات و مراقبت هاي  خانواده و ترتيبات زندگي، تقاضا براي مس

بهداشتي را افزايش مي دهد (سازمان ملل مّتحد 2009). 
ــترده، تغييراتي كه به  طور هم زمان و در طول زمان  ــيع و گس ــناختي وس در كنار اين تغييرات جمعّيت ش
ــدن ُرخ مي دهد، به تغييراتي در  ــدن، مهاجرت و جهاني ش ــيني، صنعتي ش در زمينه هاي مختلفي چون شهرنش
ساختارهاي خانواده و خويشاوندي و حمايت هاي بين نسلي از افراد سالخورده منجر خواهد شد. اين تغييرات، بسته 
ــطوح توسعه ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشورها، نگراني هاي متفاوتي را موجب خواهد شد. برخالف  به س
كشورهاي توسعه يافته كه سالخوردگي جمعّيت را در سطوح بااليي از توسعه ي اقتصادي اجتماعي تجربه كردند، 
در كشورهاي درحال توسعه و مسلمان سالخوردگي جمعّيت در سطوح پايين تري از توسعه ي اقتصادي و اجتماعي 
ُرخ مي دهد. در مقابل، سرعت سالخوردگي جمعّيت در كشورهاي درحال توسعه و مسلمان بيش تر از كشورهاي 
توسعه يافته است (همان). در نتيجه، كشورهاي درحال توسعه و مسلمان زمان كم تري براي انطباق با پيامدهاي 

سالخوردگي جمعّيت دارند.
ــالمند متفاوت اند. در  ــان به افراد سالخورده و س ــالخوردگي و نوع نگاه ش ــير فرآيندهاي س فرهنگ ها در تفس
فرهنگ هايي كه سالخوردگان به عنوان گنجينه ي آموزه هاي ديني و باورداشت ها در نظر گرفته مي شوند، احتمال 
اين كه موقعّيت اجتماعي آن ها حفظ شود بيش تر است. در مقابل، در فرهنگ هايي كه درك منفي از سالخوردگي 

1.Demographic Transition
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دارند، افراد سالمند ممكن است بيش تر منزوي شوند. اگرچه تمايل بر اين است تا دنياي اسالم را به عنوان ملّتي 
واحد با ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مشابه تعريف كنند، اّما واقعّيت اين است كه كشورهاي مسلمان 
يك مجموعه ي همگن از نظر فرهنگي و زباني (رودي1 1988) و اقتصادي اجتماعي (جونز 2006، عّباسي شوازي 
و جونز 2001) را تشكيل نمي دهند. براي مثال، ايران با 98 درصد جمعّيت مسلمان جامعه اي چند قومي مي باشد 
(السينا و ديگران 2003: 184-192، زنجاني و ديگران 1378: 53، زنجاني و ناصري 1375). از نظر اقتصادي و 
اجتماعي نيز بعضي از كشورهاي مسلمان مثل افغانستان، سومالي، سيرالئون و بوركينافاسو در شمار فقيرترين 
ــتند. برآوردهاي موجود دامنه ي وسيعي از سطوح فقر را بين كشورها با اكثريّت مسلمان  ــورهاي جهان هس كش

نشان مي دهد. 
اگرچه سالخوردگي جمعّيت پديده اي مسلّم و گريزناپذير در آينده ي كشورهاي مسلمان خواهد بود، اّما هيچ 
ــالخوردگي جمعّيت وجود ندارد.  ــالخوردگي با عنوان برنامه ي ملّي س ــت جمعّيتي جامعي در زمينه ي س سياس
بيش تر برنامه هاي رسمي حمايت از سالخوردگان هنوز در مراحل آغازين شكل گيري خود هستند. در شماري از 
كشورهاي مسلمان از جمله ايران، با وجود كاهش باروري به سطوح بسيار پاييِن زير سطح جايگزيني، هنوز هيچ 
سياست  جمعّيتي هدف مندي دنبال نمي شود و هيچ  سياست بلندمّدتي براي مواجه و مقابله با پيامدهاي قطعي و 
گريزناپذير سالخوردگي جمعّيت اتّخاذ نشده است. با وجود تحّقق هدف هاي برنامه ي تنظيم خانواده، سياست هاي 
ــرعت به پيش مي رود و مقصد و سرانجام معّينى نيز  ــور كه موانع اّوليه را پشت  سر گذاشته به س جمعيتي كش
ندارد. اين وضعّيت مسايلي را سبب خواهد شد كه مقابله با آثار و عوارض آن در آينده دشوار خواهد بود. بر اساس 
آنچه گفته شد، بررسى پديده ى سالخوردگى جمعّيت در كشورهاى مسلمان ضرورتى اجتناب ناپذير است. مقاله ى 

حاضر در صدد است تا به پرسش هاى زير پاسخ دهد:
1) زمان بندى گذار به سالخوردگى جمعّيت در كشورهاى مسلمان چگونه است؟ چه تفاوت هايى بين كشورها 

از نظر گذار به سالخوردگى وجود دارد؟ آيا شّدت سالخوردگى در كشورهاى مسلمان يكسان است؟ 
2) آيا زمان بندى گذار به سالخوردگى منطبق بر زمان بندى گذار بارورى در كشورهاى مسلمان است؟ 

3) پيامدهاى گذار بارورى و سالخوردگى جمعّيت در كشورهاى مسلمان كدام اند؟ چه تفاوت هايى بين كشورها 
از اين نظر وجود دارد؟

مبانى نظرى
ــى مبتنى بر نظريه ى گذار جمعّيت شناختى مى باشد. اين نظريه نخستين بار در سال  بنيان نظرى اين بررس
1929 توّسط وارون تامپسون2 ارايه شد. او ضمن گردآورى داده هاى مواليد و مرگ ومير چند كشور، به بررسى و 
تحليل آن ها طّى سال هاى 1908 تا 1927 پرداخت و بر اساس الگوهاى رشد جمعّيت، سه گروه از كشورها را از 

هم تفكيك كرد (كيرك3 1996: 361):
الف) كشورهاى اروپاى شمالى و غربى و اياالت مّتحده ى آمريكا. در اين گروه از كشورها از نيمه ى دّوم قرن 19 
1. Roudi
2. Waron Thompson 
3. Kirk
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تا سال 1927، نرخ رشد طبيعى جمعّيت به طرز چشم گيرى كاهش يافت و از سطح بسيار بااليى به سطح خيلى 
پايينى رسيد. تامپسون مّدعى بود كه رشد جمعّيت اين گروه از كشورها به زودى تثبيت خواهد شد و در نهايت 

شمار جمعّيت شان شروع به كاهش خواهد كرد.
ب) ايتاليا، اسپانيا و اسالوهاى اروپاى مركزى. تامپسون نشان داد كه در اين كشورها اگرچه ميزان هاى مواليد 
و مرگ سير نزولى يافته، اّما مرگ ومير با سرعت بيش ترى نسبت به مواليد كاهش مى  يافت. شرايط اين كشورها 

در زمان بررسى مشابه شرايط 30 تا 50 سال پيش گروه الف بود.
ــّوم ساير كشورهاى دنيا 70 تا 75 درصد جمعّيت جهان در آن زمان را شامل مى شد. در اين  ــته ى س پ) دس
گروه از كشورها هيچ كنترلى بر ميزان هاى مواليد و مرگ صورت نمى گرفت. بنابراين، پيش بينى كرد همچنان به 

رشد خود ادامه دهند.
لندري1 پانزده سال بعد ضمن بسط ايده هاي تامپسون و ارايه ي يك گونه شناسى جديد، تبيين جامع تري در 
مقايسه با تامپسون براي تغييرات باروري و مرگ ومير ارايه كرد. در سال 1936، كارساندرز2 با انتشار كتاب جمعيت 
جهان: رشد گذشته و روندهاي كنوني3 به جرگه ي پيشگامان نظريه ي گذار پيوست. بعدها، فرانك نوتشتاين در 
ــيوه اى ديگر نام گذارى كرد. او الگوى  ــال 1945 با بهره گيرى از انديشه ى تامپسون گروه هاى سه گانه را به ش س
گروه هاى الف، ب و پ را به ترتيب كاهش آغازين، رشد انتقالى و پتانسل رشد باال نام گذاشت. هرچند نوتشتاين 
به هيچ عنوان اّولين كسي نيست كه اساس نظريه ي گذار جمعيت شناختي را گذاشت، اّما فرمول بندي اّوليه ي او 

به عنوان فرمول بندي كالسيك نظريه ي گذار پذيرفته شده است (كيرك 1996: 361-363). 
ــرايط  ــرات در ميزان هاي مواليد و مرگ  را به موازات گذار جوامع از ش ــناختي تغيي نظريه ي گذار جمعيت ش
اقتصادي، اجتماعي و سّنتي دوره ى پيشامدرن به يك جامعه ي مدرن صنعتي و شهري توصيف مي كند. در اين 
نظريه تالش مى شود تا به اين پرسش پاسخ داده شود: چگونه جمعيت ها از وضعّيتي كه سطح زادولد و مرگ ومير 
هر دو باال و در نتيجه رشد جمعيت كم است به وضعّيتي انتقال مي يابند كه در آن سطح زادولد و مرگ ومير هر دو 
پايين و باز هم رشد جمعيت ناچيز است (زنجاني و همكاران 1378). شنه4 (1990: 327) گذار جمعيت شناختي 
ــطح  ــانى مى داند. مرحله ى اّول اين فرآيند با كاهش س ــازى رفتار توليدمثل در جمعّيت هاى انس را فرآيند نوس
مرگ ومير و مرحله ى دّوم آن با كنترل باروري آغاز مى شود. خالصه ي نظريه ى گذار جمعيت شناختي چنين است: 
در طّي چند مرحله يك جمعيت از حالتي كه مواليد و مرگ هر دو در سطح بااليي در نوسان هستند مرحله ي 
تعادل طبيعى به حالتي كه مواليد و مرگ هر دو پايين هستند مرحله ي تعادل ارادى انتقال مي يابد. قبل و بعد از 
گذار رشد جمعيت بسيار كند است (شكل 1). مرحله ى تعادل طبيعى به دوران پيشامدرن برمي گردد. مشّخصه ي 
ــال در  ــّنى جمعّيت بين 15 تا 22 س ــت. در اين مرحله، ميانه ى س آن تعادل ميان ميزان هاي مواليد و مرگ اس
نوسان است و اميد زندگى به سختى به باالى 40 سال مى رسد (محمودى و مشفق 1390: 71). در اين مرحله، 
ميزان هاي مرگ ومير به داليلي چون فقدان دانش پيش گيري و درمان بيماري ها و كمبود مواد غذايي بسيار باال 

1. Landry
2. Carr-Saunders
3. World Population, Past Growth and Present Trends
4. Chesnis
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بوده است. بسياري از اطفال در سّن طفولّيت مي مردند. افرادي كه به سنين بزرگسالى مى رسيدند تمايل داشتند 
ــبتاً جوان بودند مي مردند. قحطي ها و بيمارى هاى واگيردار  ــته باشند و در حالي  كه نس بّچه هاى بيش تري داش
مى توانست به سرعت و به طور غير قابل پيش بينى تعداد زيادى از افراد را طعمه ي مرگ كند و به نوسانات زيادي 
در ميزان هاي مرگ  ومير منجر شود. در نتيجه، بيش تر مردم جوان و شمار بسيار كمى از آن ها تا سنين پيرى زنده 
ــاس فرمول بندى هاى كالسيك نظريه ى گذار، در مرحله ى تعادل  ــكلتن و فورچ1 2005: 2). بر اس مى ماندند (ش
ارادى بارورى در سطح پايين با مرگ ومير پايين متعادل مى شود، ميزان رشد طبيعى جمعّيت به صفر مى رسد و 

جمعّيتى ايستا در سطوح پايين بارورى و مرگ ومير شكل مى گيرد (سرايى 1390: 113).
در حّد فاصل اين دو حالت، دوره ى گذار جمعيت شناختي است. دوره ى گذار هم دو مرحله است. در مرحله ي 
ــطح مرگ ومير به ويژه مرگ ومير نوزادان و اطفال به  طور پيوسته و مداوم پايين  ــعه ابتدا س اّول، در جريان توس
مي آيد، حال آن  كه باروري تقريباً در سطح گذشته باقي مي ماند. در نتيجه، رشد طبيعى جمعّيت شتاب مى گيرد. 
ــد. در اين مرحله كه از آن با عنوان مرحله ى انفجار  ــم گيرى افزايش مى ياب بنابراين، حجم جمعّيت به طرز چش
جمعّيت نام مى برند، عالوه بر حجم و تركيب جمعّيت، جابجايى هاى جمعّيتى نيز شتاب مى گيرد. در مرحله ي 
دّوم، به  دنبال كاهش سطح مرگ ومير، باروري هم با تأخير ولي به  تدريج پايين مي آيد. به اين ترتيب، با نزديك 
 شدن سطح باروري به سطح مرگ ومير، جمعيت از دوران گذار خارج و به دوران تعادل ارادي وارد مي شود (سرايي 
1376). در مرحله ى دّوم دوره ى گذار، ساختمان سّنى جمعّيت در معرض تغيير قرار مى گيرد. در نتيجه ى اين 
فرآيند، نوعى برآمدگى در قسمت هاى ميانى هرم سّنى جمعّيت به وجود مى آيد. بر اساس آنچه گفته شد، نظريه ى 
گذار جمعّيت شناختى تبيين كننده ى گذار از تعادل طبيعى به تعادل ارادى است. در جريان گذار، تعادل طبيعى 
بين ميزان هاى مواليد و مرگ به هم مى خورد و تا تحّقق تعادل ارادى، جمعّيت ها افزايش بى سابقه اى در حجم 

خود و تغييرات بى سابقه اى در تركيب سّنى خود تجربه مى كنند (سرايى 1390: 100).
شكل 1. مراحل كالسيك گذار جمعيت شناختي

منبع: اداره ى مدارك جمعّيت 2004.

1. Shackleton and Foertsch
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برد نظريه ى نوتشتاين تا مرحله ى تعادل ارادى بود. پرسش اين است: در طول زمان روندهاى مواليد و مرگ  
چگونه خواهد بود؟ آيا ميزان هاى مواليد و مرگ ومير در سطح پايين تثبيت خواهد شد و به اين ترتيب انديشه ى 
جمعّيت ثابت محّقق مى شود؟ يا نه روندها تغيير خواهد كرد. اگر تغيير كند، آيا مرگ ومير افزايش خواهد يافت و 
روندهاى نزولى بارورى استمرار مى يابد؟ يا برعكس، بارورى سير صعودى مى يابد و نظم جمعّيتى جديدى شكل 
ــال 1947 تالش كرد تا خالء نظرى مدل كالسيك گذار  ــش ها، بالكر در س ــخ به اين پرس خواهد گرفت. در پاس
جمعّيت   شناختى را پر كند. او تالش كرد تا از نظريه ى كالسيك گذار فراتر برود و روندهاى آينده ى جمعّيتى را 
براى كشورهايى كه در فرآيند گذار قرار مى گيرند تعيين كند. به باور بالكر، گذار از تعادل طبيعى به تعادل ارادى 

در پنج مرحله صورت مى گيرد (زنجاني و همكاران 1378: 74): 
1) ثبات و سكون جمعيت؛ جوامعي كه در اين مرحله هستند مواليد و مرگ ومير آن ها در سطح باال و نرخ رشد 

جمعيت شان اندك است. اين مرحله منطبق با مرحله ى تعادل طبيعى در مدل كالسيك گذار است.
2) آغاز بسط و توسعه ي جمعيت: ميزان مرگ ومير به  تدريج رو به كاهش مي گذارد ولي ميزان مواليد باالست 
و به سرعت بر ميزان رشد جمعيت افزوده مي شود. اين مرحله منطبق با مرحله ى اّول گذار جمعّيت شناختى در 

شكل 1 است.
3) پايان بسط و توسعه ي جمعيت: به موازات كاهش سطح مرگ ومير منحني باروري نيز سير نزولي مي يابد. 
ــتابان است. اين مرحله منطبق با  ــد جمعيت ش با اينحال، مرگ ومير همچنان پايين تر از باروري و در نتيجه رش

مرحله ى دّوم گذار در مدل كالسيك است.
4) ثبات و سكون دوباره: بين ميزان مرگ ومير و مواليد تعادل جديدى برقرار مى شود. هر دو در سطح پايين و 

در نتيجه رشد جمعيت كاهش مى يابد.
5) سقوط جمعيتى: همچنان كه مالحظه شد، تيپولوژى ارايه شده توّسط بالكر تا مرحله ى 4 منطبق با مدل 
كالسيك گذار جمعّيت شناختى است كه پيش تر از سوى نوتشتاين ارايه شده بود. تفاوت ها تنها در مفاهيمى است 
كه بالكر براى نام گذارى هر يك از مراحل گذار از تعادل طبيعى به تعادل ارادى بكار برده است. نوآورى بالكر در 
طبقه بندى مراحل گذار و حركت از تعادل قديم به تعادل جديد در اين است كه مرحله ى پنجم سقوط جمعّيتى را 
به مراحل گذار اضافه نمود. در اين مرحله ميزان هاى مواليد و مرگ هر دو در سطح پايين هستند، اّما ساختار سّني 
جمعّيت سالخورده مى شود. برخالف انتظار، بارورى به زير سطح جايگزينى كاهش مى يابد. در نتيجه، مرگ ومير 
به خاطر سالخوردگى جمعّيت دوباره افزايش مى يابد. از آنجا كه امكان افزايش دوباره ى مواليد وجود ندارد، ميزان 
خام مرگ بيش تر از ميزان خام مواليد و در نتيجه رشد جمعيت منفي خواهد شد (حسينى 1390: 208-209). 
اگرچه در طول دوره ى گذار اين حجم و رشد جمعّيت است كه اهمّيت مى يابد، اّما در پايان مرحله ى دّوم و در 
آستانه ى ورود به دوره ى سّوم گذار، آنچه بيش از پيش اهمّيت مى يابد تركيب سّنى جمعّيت است. در مرحله ى 
اّول گذار جمعّيت شناختى، ساختار سّنى جمعّيت به شّدت جوان مى شود. با تجربه ى گذار جمعّيت شناختى و نيز 
تجربه ى بارورى در سطح يا زير سطح جايگزينى، از سهم نسبى جمعّيت زير 15 سال كاسته مى شود و در مقابل 
به خاطر افزايش اميد زندگى و كاهش مرگ ومير در سنين سالخوردگى، نسبت درصد جمعّيت 65 ساله و باالتر 
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افزايش مى يابد1. اگرچه تقريباً همه ي كشورها در حال تجربه ي گذار جمعيت شناختي هستند، اّما فرآيند گذار 
يكنواخت نيست. كشورها و مناطق مختلف در زمان هاى متفاوتى وارد دوره ى گذار شده اند، هم اكنون در مراحل 
متفاوتي از فرآيند گذار هستند، و با درجات متفاوتي در حال گذار از آن مراحل هستند. بنابراين، مي توان انتظار 

داشت كه زمان بندي گذار به سالخوردگى و پيامدهاى بارورى پايين از كشورى به كشور ديگر متفاوت باشد.

روش شناسي، داده ها و شاخص هاى تحليل
ــت. جمعّيت آمارى شامل 47 كشور با اكثريّت مسلمان است. آمار اين  ــي حاضر از نوع تحليل ثانويه اس بررس
ــلمان از كّل جمعّيت آن ها مبتنى بر نتايج مطالعات صورت گرفته توّسط مركز  ــهم جمعّيت مس ــورها و س كش
ــد. در اين بررسى، كشورهايى كه بيش از نصف جمعّيت آن ها را مسلمان  ــال 2011 مى باش تحقيقات پيو2 در س
ــطوح و روندهاي گذشته و آينده ي  ــورهاى با اكثريّت مسلمان تعريف شده اند. تحليل س ــكيل داده اند، كش تش
ــّني و سالخوردگي جمعّيت مبتني بر چشم اندازهاى جمعّيت جهان: بازنگرى  ــاختار س باروري و نيز تغييرات س
32010(سازمان ملل مّتحد 2010) است كه دوره اى 100 ساله از 1950 تا 2050 را پوشش مى دهد. گذار بارورى 
يكى ديگر از پديده هاى جمعّيتى مورد بررسى در اين مقاله است. منظور از گذار باروري وضعّيتي است كه در آن 
ــت. به اين ترتيب، شرايطى كه در  ــان اس ميزان باروري كل در دامنه اي بين 3 تا 4/9 فرزند براى هر مادر در نوس
آن ميزان باروري كل 5 فرزند و بيش تر و كم تر از 3 فرزند است به ترتيب وضعّيت باروري طبيعي و كنترل شده 

مي گوييم. 
ــاله و باالتر بر جمعّيت زير 15 سال ضرب در 100 به دست  ــاخص سالخوردگي از تقسيم جمعّيت 65 س ش
مي آيد. مقدار به دست  آمده براي اين شاخص بيانگر شمار افراد سالخورده به ازاي هر 100 نفر جمعّيت زير 15 
سال است. چنانچه مقدار اين شاخص كم تر از 15 باشد، جمعّيت جوان، بين 15 تا 30 ميانسال و بيش تر از 30 
سالخورده است (سرايي 1382: 94-93). يكى ديگر از شاخص هاى استفاده شده در اين بررسى، نسبت حمايت 
بالقّوه4 است. اين شاخص نشان دهنده ي رابطه ي بين شمار جمعّيت واقع در سنين كار و فّعالّيت (64-15 ساله) 

و شمار افراد سالخورده (65 ساله و باالتر) است (گوباجو 2008: 71). 

يافته ها
سطوح و روندهاى بارورى 

گذار باروري پديده اي است كه ابتدا در كشورهاي پيشرفته ي صنعتي تجربه شد. بسياري از مناطق ديگر دنيا 
از جمله كشورهاى با اكثريّت مسلمان در حال تجربه ي گذار باروري هستند. مدل گذار باروري كه خود بخشي از 
مدل گذار جمعّيت شناختي است داراي سه مرحله است. در مرحله ي اّول باروري ثابت و نسبتاً باالست. مرحله ي 
دّوم با دوره اي از كاهش باروري دنبال مي شود و نهايتاً در مرحله ي سّوم، باروري ثابت و در سطح نسبتاً پاييني 

1. اين وضعّيت در بسيارى از كشورهاى اروپايى ُرخ نموده و ساير كشورهاى جهان از جمله ايران نيز به سوى آن در حال حركت هستند.
2. Pew Research Center (PRC)
3. World Population Prospects: The 2010 Revision
4. Potential Support Ratio (PSR)
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قرار مي گيرد (مورگان1 و هجون2 2005: 231). سالخوردگى جمعّيت يكى از پيامدهاى گريزناپذير گذار بارورى 
است. براى به تصويركشيدن زمان بندى گذار به سالخوردگى ناگزير از بررسى پديده ى گذار بارورى در كشورهاى 
مورد بررسى هستيم. در اين راستا، ابتدا تغييرات در سطوح و روندهاى بارورى را (بر حسب ميزان بارورى كل) 
ــترده ى زمانى (1995-1990 و 2005-2010)  ــته از 1990 تا 2010 در دو دوره ى گس در طول دو دهه ى گذش

به بررسى مى گذاريم. 
ــورها را بر حسب ميزان بارورى كل در سطوح سه گانه ى بارورى در دوره هاى مذكور  جدول 1 گروه بندى كش
ــان مى دهد. همانطور كه مى بينيد، حدود 49 درصد كشورهاى با اكثريّت مسلمان در نيمه ى نخست دهه ى  نش
1990 در وضعّيت بارورى طبيعى بوده اند. در مقابل، تنها 17 كشور در شرايط بارورى در حال گذار بوده اند. به اين 
ترتيب، از مجموع كشورهاى مورد بررسى تنها هفت كشور آلباني، آذربايجان، اندونزى، قزاقستان، كويت، لبنان 
ــده بوده اند. در گروه اخير، سطح بارورى  ــت دهه ى 1990 در وضعّيت بارورى كنترل ش و تركيه در نيمه ى نخس
ــان بوده است. به بيان ديگر، كويت تنها  ــت كم 2/2 در كويت تا حّداكثر 3 در لبنان در نوس در دامنه اى بين دس
كشورى است كه در اين دوره  بارورى بسيار نزديك به سطح جايگزينى را تجربه مى كرده است. البّته، گذار بارورى 
ــمارى از اين كشورها مثل آلبانى، آذربايجان، قزاقستان، مالزى و لبنان به سال هاى نيمه ى نخست دهه ى  در ش

1970 برمى گردد. 

در طول زمان، از نسبت درصد كشورهايى كه در شرايط بارورى طبيعى بودند كاسته شد. در مقابل، بر شمار 
كشورهاى در شرايط بارورى كنترل شده (بارورى كم تر از 3 فرزند براى هر مادر) افزوده شد و شمار اين كشورها از 
هفت كشور در دوره ى 1995-1990 به 24 كشور در دوره  ى 2010-2005 رسيد. از ميان اين كشورها، آلبانى، 
ايران، لبنان، امارات عربى مّتحده، مالديو، تونس و برونئى بارورى پايين (ميزان بارورى كل بين 1/6 تا 2/1 فرزند 
ــطح جايگزينى (2/2 تا 2/9 فرزند براى هر مادر)  ــور باقى مانده بارورى نزديك به س براى هر مادر) و چهارده كش

1. Morgan
2. Hagewen

جدول 1.  گذار در وضعّيت باروري كشورهاي با اكثريّت مسلمان از 1990 تا 2010 بر حسب فراواني و نام كشورها

وضعّيت باروري (2005-2010)
كل

كنترل شدهدرحال گذارطبيعي

(19
90

-1
99

5) 
ري

ارو
ت ب

ضعّي
طبيعيو

افغانستان، 
بوركينافاسو، 
نيجر، چاد، 
كوموروس، 

گامبيا، گينه، 
مالى، سنگال، 

سيرالئون، 
سومالى، يمن

جيبوتى، عراق، اردن، 
موريتانى، مايوت، 

پاكستان، فلسطين، 
عربستان سعودى، سودان،

23مالديو، عمان

تاجيكستان، سوريه-درحال گذار
الجزاير، بحرين، بنگالدش، برونئى، 
مصر، ايران، ليبى، مالزي، مراكش، 

قطر، تونس، تركمنستان، امارات عربي 
مّتحده، ازبكستان، صحراى غربى

17

آلباني، آذربايجان، اندونزى، قزاقستان، --كنترل شده
7كويت، لبنان، تركيه

12112447كل
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داشته اند.
 على رغم كاهش گسترده و چشم گير بارورى در دوره ى مورد بررسى، هم چنان يك چهارم (كمى بيش از 25 
درصد يا 12 كشور) كشورها در دوره ى اخير بارورى پنج فرزند و بيش تر را براى هر مادر تجربه كرده اند. به اين 
ترتيب، مى توان گفت گذار باروري اگرچه از دهه ى 1970 در شمار معدودى از كشورهاى مسلمان آغاز شده بود، 

اّما به  طور مشّخص از سال هاي 1990 به بعد عمومّيت يافته است. 
ــه گانه ي باروري در دوره ى 2010-2005 (جدول 1)، انتظار  ــورها در وضعّيت هاي س با توّجه به چيدمان كش
ــتن كشورهاي در شرايط بارورى طبيعى و در حال گذار به كشورهاي داراي باروري كنترل شده،  مي رود با پيوس

كاهش باروري در اين دسته از كشورها همچنان استمرار بيابد.
ــى را در طول دو دهه ى گذشته بر حسب وضعّيت هاى  ــورهاى مورد بررس  جدول 2 روندهاى بارورى در كش
ــورها را در طول دوره ى  ــه گانه ى بارورى در دوره ى 2010-2005 و نيز تغييرات صورت گرفته در بارورى كش س

مورد بررسى نشان مى دهد. 
ــورهاى مورد بررسى بر حسب ميزان بارورى كل در دوره ى 2010-2005 در سه  همانطور كه مى بينيد، كش
گروه طبقه بندى شده اند. به استثناى كويت، در همه ى كشورهاى مورد بررسى ميزان بارورى در طول دو دهه ى 

گذشته سير نزولى داشته است. 
با اين حال، در ميان كشورهايى كه در دوره ى 2010-2005 در وضعّيت بارورى طبيعى بوده اند، يمن، سنگال، 
افغانستان، گينه، گامبيا و بوركينافاسو به ترتيب بيش ترين كاهش بارورى را در دوره ى مورد بررسى داشته اند. در 

مقابل، كاهش بارورى در برخى كشورها مثل سومالى (1/54- درصد) بسيار نامحسوس بوده است.

جدول 2. كاهش ميزان بارورى كل در كشورهاى با اكثريّت مسلمان، 1995-1990 تا 2005-2010 
بر مبناى وضعّيت بارورى آن ها در دوره ى 2005-2010

وضعّيت بارورى
در دوره ى

2005-2010 
نام كشور

درصد تغييرات  ميزان بارورى كل
از 1990-1995
تا 2005-2010 1990-19952005-2010

طبيعى

17/25-8/006/62افغانستان

11/48-6/715/94بوركينافاسو

7/58-7/787/19نيجر

6/77-6/656/20چاد

4/15-5/305/08كوموروس

15/42-6/035/10گامبيا

17/17-6/585/45گينه

7/85-7/016/46مالى

20/91-6/365/03سنگال

10/15-5/815/22سيرالئون

1/54-6/506/40سومالى

33/50-8/245/48يمن

ادامه جدول 2، در صفحه بعد .
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 ادامه جدول 2. كاهش ميزان بارورى كل در كشورهاى با اكثريّت مسلمان، 1995-1990 تا 2005-2010 
بر مبناى وضعّيت بارورى آن ها در دوره ى 2005-2010

وضعّيت بارورى
در دوره ى

2005-2010 
نام كشور

درصد تغييرات  ميزان بارورى كل
از 1990-1995
تا 2005-2010 1990-19952005-2010

درحال گذار

32/48-5/853/95جيبوتى

16/21-5/804/86عراق

36/38-5/143/27اردن

18/51-5/784/71موريتانى

15/35-5/084/30مايوت

35/63-5/673/65پاكستان

29/44-6/594/65فلسطين

44/40-5/453/03عربستان سعودى

20/83-5/814/60سودان

29/30-4/883/45تاجيكستان

35/42-4/803/10سوريه

كنترل شده

20/47-3/422/72مالزي

34/97-3/662/38مراكش

40/15-4/012/40قطر

34/82-3/132/04تونس

37/97-4/032/50تركمنستان

52/06-3/881/86امارات عربي مّتحده

36/60-3/882/46ازبكستان

35/10-4/162/70صحراى غربى

42/45-2/781/60آلباني

25/52-2/902/16آذربايجان

24/48-2/902/19اندونزى

0/39-2/552/54قزاقستان

2/202/325/45كويت

38/00-3/001/86لبنان

25/86-2/902/15تركيه

63/81-5/251/90مالديو

59/81-6/272/52عمان

42/37-4/132/38الجزاير 

21/49-3/352/63بحرين

41/95-4/102/38بنگالدش

35/67-3/282/11برونئى

26/92-3/902/85مصر

55/19-3/951/77ايران

33/66-4/102/72ليبى

  منبع: پردازش بر مبناى برآوردهاى بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد 2010.
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ــورهايى كه در وضعّيت بارورى در حال گذار بوده اند، نسبت درصد تغييرات بارورى از دست كم  در ميان كش
ــعودى در نوسان بوده است. تغييرات بارورى و روندهاى  ــتان س 15/32- در مايوت تا حّداكثر 44/40- در عربس
نزولى آن در ميان كشورهايى كه در وضعّيت بارورى كنترل شده بوده اند محسوس تر است. برخى از كشورهاى اين 
ــطح يا زير سطح جايگزينى را تجربه كرده اند. آلبانى، ايران، امارات  گروه در دوره ى 2010-2005، بارورى در س
عربى مّتحده، لبنان، مالديو، برونئى و تونس از جمله ى اين كشورها مى باشند. به استثناى آلبانى و لبنان، ساير 
ــورى  ــورهاى اين گروه در دوره ى 1995-1990 در حال گذار بارورى بوده اند. در اين ميان، مالديو تنها كش كش
است كه با يك شيب تند و با 63/81- درصد كاهش در ميزان بارورى كل، از وضعّيت بارورى طبيعى در دوره ى 
ــرايط بارورى كنترل شده در دوره ى 2010-2005 تغيير وضعّيت داده است. برخى ديگر از  1995-1990 به ش
كشورهاى اين گروه بارورى بسيار نزديك به سطح جايگزينى را تجربه كرده اند. بنابراين، انتظار مى رود با استمرار 
ــلمان داراى بارورى در سطح يا زير سطح  ــورهاى با اكثريّت مس ــمار كش روندهاى كنونى بارورى به زودى بر ش

جايگزينى افزوده شود. 
نتايج گوياى آن است كه كشورهاي با اكثريّت مسلمان به استثناى كويت در طول دوره ي مورد بررسي سطوح 
متفاوت، اّما روندهاي باروري مشابهي تجربه كرده اند. عالوه بر اين، كشورهاي مورد بررسى از نظر زمان بندي گذار 
باروري، ميزان كاهش باروري در طول دوره ي گذار، رسيدن به باروري سطح جايگزيني و استمرار كاهش باروري 
متفاوت از يكديگرند. به تبع اين تغييرات، انتظار مى رود تغييرات ساختمان سّنى جمعّيت و زمان بندى گذار به 

سالخوردگى و آثار و پيامدهاى آن نيز در كشورهاى مورد بررسى متفاوت از هم باشد.

پيامدهاي باروري پايين
گذار بارورى و تجربه ى بارورى در سطح يا زير سطح جايگزينى پيامدهاى بسيارى به دنبال دارد. سالخوردگى 
ــّنى و جنسى جمعّيت، زنانه شدن جمعّيت سالمند و كاهش نسبت حمايت بالقّوه از  ــاختار س جمعّيت، تغيير س

پيامدهاى گريزناپذير گذار از بارورى باال به پايين است. 

سالخوردگى جمعّيت
ــت. استمرار كاهش باروري تأثير معني داري  ــالخوردگي جمعّيت از پيامدهاي گريزناپذير باروري پايين اس س
ــت. انتظار مى رود به موازات كاهش باروري شاخص سالخوردگي  ــالخوردگي خواهد داش ــاخص س بر افزايش ش
افزايش بيابد. همانطور كه گفته شد، زمان بندى گذار بارورى و نيز سرعت كاهش بارورى در طول دوره ى گذار در 
كشورهاى با اكثريّت مسلمان متفاوت از هم مى باشد. براى اينكه نشان دهيم چگونه تفاوت در تجربه ى كاهش 
ــّدت سالخوردگى  ــالخوردگى و نيز ش بارورى و زمان بندى گذار بارورى منجر به تفاوت در زمان بندى گذار به س
ــورها را كه در دوره ى 2010-2005 به وضعّيت بارورى كنترل شده رسيده و داراى  ــد، شمارى از كش خواهد ش
بارورى در سطح يا زير سطح جايگزينى بودند، انتخاب كرديم. ايران، آلبانى، تونس، تركيه و مالديو از جمله ى اين 
كشورها مى باشند. اگرچه بارورى كنترل شده ويژگى مشترك همه ى كشورها در دوره ى 2010-2005 مى باشد، 
اّما از شرايط اقتصادى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و حّتى زبانى متفاوتى برخوردارند. به اين ترتيب، مى توان اثرات 
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ــاخص سالخوردگى و گذار به  ــترهاى مختلف اقتصادى اجتماعى، فرهنگى و زبانى بر ش كاهش بارورى را در بس
سالخوردگى جمعّيت نشان داد. 

ــتمرار كاهش باروري تأثير معني داري بر افزايش شاخص سالخوردگي داشته  ــكل 2 نشان مي دهد كه اس ش
ــود، به موازات كاهش باروري شاخص سالخوردگي به تدريج افزايش  ــت. همان طور كه ديده مي ش و خواهد داش
ــورها به طور همزمان و در يك  ــالخوردگي جمعّيت در همه ي كش مى يابد. با اين حال، منحني هاي باروري و س
مقطع زماني يكديگر را قطع نمي كنند. اگرچه همه ي كشورها در دوره ي 2010-2005 داراي باروري در سطح 
يا زير سطح جايگزيني بوده اند، اّما مقدار شاخص سالخوردگي و در نتيجه زمان بندى ورود به دوره ى سالخوردگى 
در كشورهاى مورد بررسى متفاوت است. براى مثال، آلبانى كشورى است كه در دهه ى 1970 وارد دوره ى گذار 
ــده و در دوره ى 2005-2000 به بارورى زير سطح جايگزينى رسيده است. با اين حال، آلبانى تا اوايل  بارورى ش
دهه ى 1980 داراى جمعّيتى جوان بوده است. شاخص سالخوردگى در اين كشور تا دوره ى 1980-1975 كم تر 
ــرده و از دوره ى 2005-2000 با  ــالى1 را تجربه ك ــت. در فاصله ى 1980 تا 2000 دوره ى ميانس ــوده اس از 15 ب
ــيدن شاخص سالخوردگى به بيش از 31 درصد اين كشور وارد دوره ى سالخوردگى جمعّيت شد. در مقابل،  رس
ايران اگرچه با 20 سال تأخير و در دوره ى 1995-1990 وارد دوره ى گذار بارورى شد، اّما سرعت كاهش بارورى 
در دوره ى گذار سبب شد كه اين كشور در يك فاصله ى كوتاه 10 ساله به بارورى زير سطح جايگزينى در دوره ى 
2005-2000 برسد. تغييرات بارورى در ايران به گونه اى بوده است كه اين كشور با سرعت دوره ى ميانسالى را 
ــت سر خواهد گذاشت و با افزايش شاخص سالخوردگى به بيش از 31 درصد در دوره ى 2020-2015، وارد  پش

دوره ى سالخوردگى جمعّيت خواهد شد (جدول 3). 
شكل 2. كاهش بارورى و سالخوردگى جمعيت در چند كشور منتخب، 1950-2050

ــاخص سالخوردگى در دامنه اى بين 15 تا 30 در نوسان خواهد بود. با افزايش مقدار شاخص  ــت كه در آن ش 1. منظور دوره اى اس
سالخوردگى به بيش تر از 30، كشورها وارد دوره ى سالخوردگى جمعيت خواهند شد.
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ــت، اّما تجربه ى  ــده اس تركيه اگرچه پيش تر از ايران و در دوره ى 1980-1975 وارد دوره ى گذار بارورى ش
بارورى در سطح جايگزينى در اين كشور به سال هاى دوره ى 2010-2005 بر مى گردد.

 با توّجه به روند آرام و ماليم كاهش بارورى در تركيه، شّدت سالخوردگى در اين كشور در دوره ى پنج ساله ى 
منتهى به نيمه ى قرن 21 به مراتب كم تر از ايران است (121/7 در مقابل 170/3). 

به اين ترتيب، مى توان گفت اگرچه گذار بارورى زمينه ى گذار به سالخوردگى جمعّيت را فراهم مى سازد، اّما 
شّدت سالخوردگى به مقدار زيادى تحت تأثير شّدت كاهش بارورى در دوره ى گذار مى باشد. 

جدول 3. روندهاى آينده ى سالخوردگى در كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب سطح بارورى در دوره ى 2005-2010

ميزان بارورى كل نام كشوروضعّيت بارورى
شاخص سالخوردگى

2005-20102025-20302045-2050

كنترل شده

2/7215/8442/7475/76مالزي

2/3819/6448/84105/99مراكش

2/407/4138/39200/00قطر

2/0429/7963/68135/44تونس

2/5014/0434/0574/73تركمنستان

1/862/3550/40247/79امارات عربي مّتحده

2/4614/9737/2884/97ازبكستان

2/708/4231/1193/18صحراى غربى

1/6042/73104/32192/31آلباني

2/1631/5863/8687/69آذربايجان

2/1920/7452/24116/36اندونزى

2/5427/7645/5759/39قزاقستان

2/329/3625/8785/64كويت

1/8629/4465/57141/89لبنان

2/1522/7358/16121/74تركيه

1/9019/5553/71170/31مالديو

2/529/1947/16165/44عمان

2/3817/0444/33117/90الجزاير 

2/6310/5052/33162/82بحرين

2/3814/7035/35100/63بنگالدش

2/1113/7450/51107/36برونئى

2/8515/8735/0872/08مصر

1/7722/7164/38170/29ايران

2/7214/1436/5799/43ليبى

ادامه جدول 3، در صفحه بعد .
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ــاير كشورهاى در وضعّيت بارورى كنترل شده در دوره ى 2010-2005 (به استثناى كويت) نيز در دوره ى  س
پنج ساله ى منتهى به دهه ى سّوم قرن 21 ميالدى سالخورده خواهند شد. بر اساس اّطالعات مندرج در جدول 
ــالخوردگى در اين گروه از كشورها در دوره ى 2030-2025 در دامنه اى بين دست كم 31/11 در  ــاخص س 3، ش
ــالخوردگي جمعّيت  ــان خواهد بود. تفاوت در زمان بندي س صحراى غربى تا حّداكثر 104/32 در آلبانى در نوس
ــت كه آغاز گذار باروري تنها تعيين كننده ي سالخوردگي جمعّيت  ــط كشورهاي مورد بررسى بيانگر آن اس توّس
نيست. سرعت كاهش باروري در طول دوره ي گذار عامل تعيين كننده ى ديگر است. اصوالً كشورهايي كه باروري 
ــي كوتاه تري وارد دوره ي  ــت، در فاصله ي زمان ــرعت بيش تري در طول دوره ي گذار كاهش يافته اس ــا با س آن ه
سالخوردگي جمعّيت خواهند شد. نتايج بدست آمده در تأييد نتايجي است كه گوباجو (2008: 67) در منطقه ي 

 ادامه جدول 3. روندهاى آينده ى سالخوردگى در كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب سطح بارورى در دوره ى 2005-2010

ميزان بارورى كل نام كشوروضعّيت بارورى
شاخص سالخوردگى

2005-20102025-20302045-2050

درحال گذار

3/959/2215/7432/26جيبوتى

4/867/6410/1122/22عراق

3/2710/4021/3765/98اردن

4/716/7711/4022/76موريتانى

4/304/1212/4633/94مايوت

3/6512/1521/9050/49پاكستان

4/656/3511/2425/00فلسطين

3/039/9027/5988/30عربستان سعودى

4/608/9813/9127/17سودان

3/459/4619/6138/14تاجيكستان

3/1010/5728/2968/45سوريه

طبيعى

6/624/746/6513/40افغانستان

5/944/866/4711/98بوركينافاسو

7/194/495/847/73نيجر

6/206/397/7313/46چاد

5/086/3410/1118/38كوموروس

5/105/007/5717/00گامبيا

5/457/6910/1117/25گينه

6/464/665/1810/61مالى

5/035/497/3216/99سنگال

5/224/427/0215/90سيرالئون

6/406/017/329/50سومالى

5/485/888/5618/60يمن

  منبع: پردازش بر مبناى برآوردهاى بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد (2010).
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آسيا و اقيانوسيه بدست آورد. 
به طور كلّى، مى توان گفت كشورهايي كه باروري آن ها با سرعت بيش تري كاهش يافته است افزايش بيش تري 
در شمار افراد سالمند تجربه خواهند نمود. بر اساس اّطالعات مندرج در جدول 3، از مجموع كشورهاى با اكثريّت 
مسلمان مورد بررسى، پنج كشور افغانستان، بوركينافاسو، چاد، نيجر و سومالى در نيمه ى قرن 21 همچنان داراى 
يك جمعّيت جوان و 10 كشور كوموروس، گامبيا، گينه، عراق، موريتانى، فلسطين، سنگال، سيرالئون، سودان و 

يمن جمعّيتى ميانسال خواهند داشت. 
بى تريدى، يكى از تعيين كننده هاى اصلى گذار به سالخوردگى همان طور كه گفته شد سرعت كاهش بارورى 
ــورهايى كه در دوره ى پنج ساله ى منتهى به نيمه ى قرن 21 همچنان داراى ساختار  ــت. كش در دوره ى گذار اس
جوان و يا ميانسال خواهند بود كشورهايى هستند كه در دوره ى 2010-1990 سطح بارورى شان در مقايسه با 

ساير كشورها كاهش نامحسوسى داشته است. 
به اين ترتيب، مي توان گفت سالخوردگي جمعّيت پديده ي جمعّيت شناختي مسلّط در بيش تر كشورهاي با 
اكثريّت مسلمان مورد بررسى در نيمه ي قرن 21 خواهد بود. سالخوردگي جمعّيت تنها نتيجه ي باروري پايين در 
بلند   مّدت نيست. افزايش طول عمر و نابرابري جنسّيتي در افزايش اميد زندگي در بدو تولّد و نيز رشد سريع تر 

جمعّيت سالمند به افزايش نسبت وابستگي بزرگساالن و زنانه شدن جمعّيت سالمند منجر خواهد شد. 
يك جمعّيت سالخورده در نهايت منجر به كاهش رشد جمعّيت كل به طور كلّي و جمعّيت واقع در سنين كار 
و فّعالّيت به طور خاص خواهد شد. عالوه بر اين، يك ساختار سّني سالخورده نيروي محّركه ي الزم براي كاهش 
جمعّيت را فراهم مي سازد، درست به همان صورتي كه يك ساختار سّني جوان نيروي محّركه ي افزايش جمعّيت 

را فراهم مي سازد (گوباجو 2008: 65).

تغيير ساختار سّنى جمعّيت
يكي ديگر از پيامدهاي باروري پايين تغييرات چشم گير در ساختار سّني جمعّيت است. در جريان گذار بارورى 
از طرفي، نسبت جمعّيت زير 15 سال به طور مستمر كاهش مي يابد، از سوي ديگر نسبت جمعّيت 65 ساله و 

باالتر افزايش خواهد يافت. 
در مقياس جهاني، منحنى هاى نسبت جمعّيت جوان (زير 15 سال) و سالخورده (65 ساله و باالتر) در طول 
50 سال آينده همديگر را قطع خواهند كرد (سازمان ملل 2010). زمان بندي اين تقاطع بستگي به زمان بندي 
و سرعت گذار جمعّيت شناختي دارد. اگر گذار جمعّيت شناختي زودتر و با سرعت بيش تري تجربه شود، سرعت 

تغييرات نسبت درصد جمعّيت هاي جوان و سالخورده نيز بيش تر خواهد بود. 
به منظور نشان دادن اثر تغييرات بارورى بر تغييرات در ساختار سّنى جمعّيت و گذار به سالخوردگى، داده هاى 
مربوط به پنج كشور آلبانى، ايران، تركيه، تونس و مالديو را كه در دوره ى 2010-2005 داراى بارورى در سطح 

يا زير سطح جايگزينى بودند مورد بررسى قرار مى دهيم (جدول 4). 
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ــالخورده در طول 40 سال   ــى تغييرات چشم گيري در نسبت جمعيت هاي جوان و س ــورهاى مورد بررس كش
ــرعت كاهش بارورى در كشورهاى مورد بحث در دوره ى 2010-1990 همان طور  آينده تجربه خواهند نمود. س
كه پيش تر در جدول 2 نشان داده شد، متفاوت بوده است. مالديو و تركيه به ترتيب بيش ترين و كم ترين كاهش 
بارورى را در دوره ى مذكور داشته اند. اين وضعّيت سبب خواهد شد تا تغييرات ساختار سّنى جمعّيت در آينده در 

كشورهاى مورد بحث تا حدودى متفاوت از هم باشد. 
ــاير  ــاله و باالتر) زودتر از س ــالخورده (65 س ــريع تر باروري در آلبانى، جمعّيت س در نتيجه ي گذار زودتر و س
كشورهاي مورد بحث و در دوره ى 2030-2025 از جمعّيت جوان پيشي خواهد گرفت. اين اتّفاق در ساير كشورها 
ــالخورده را از كل جمعّيت ايران  ــهم جمعّيت س از 2030 تا 2050 رخ خواهد نمود. پس از آلبانى، بيش ترين س
ــپس مالديو خواهند داشت. در مقايسه ي كشورهاي ايران و تركيه، در ايران سهم جمعّيت سالخورده از كّل  و س

جمعّيت به خاطر سرعت كاهش باروري در طول دوره ي گذار بيش تر از تركيه خواهد بود. 
كاهش باروري در بلندمّدت هم چنين باعث افزايش و سپس كاهش نسبت جمعّيت واقع در سنين كار و فّعاليت 

(64-15 سال) خواهد شد.
 بر اساس اّطالعات مندرج در جدول 4، زمان بندي افزايش و كاهش جمعّيت واقع در سنين كار و فّعالّيت در 
كشورهاي مورد بحث و نيز سهم جمعّيت اين گروه سّني از كّل جمعّيت اين كشورها در ميانه ي قرن 21 متفاوت 
ــهم نسبى جمعّيت واقع در  ــتثناى آلبانى كه از هم اكنون تا نيمه ى قرن 21 با كاهش س از هم خواهد بود. به اس
سنين كار و فّعالّيت اقتصادى دست به گريبان است، در ساير كشورها سهم جمعّيت اين گروه سّنى از كل جمعّيت 

تا دوره ى 2030-2025 افزايش خواهد يافت. 
همان طور كه ديديم، گذار بارورى به تغييرات مهّمى در ساختار سّنى جمعّيت منجر شده و موجد پديده اى 
شده است كه جمعّيت شناسان از آن با عنوان پنجره ى فرصت ياد مى كنند، موقعّيتى كه چنانچه هدايت و مديريّت 
شود مى تواند پاداش جمعّيتى قابل توّجهى در بر داشته باشد. پاداش جمعّيتى ثابت نيست، زيرا پنجره ى فرصت به 
صورت منفعل و خود به خود عمل نمى كند (پوول 2007: 28) و الزاماً بايد براى آن برنامه ريزى كرد. طول دوره  اى 

كه اين پنجره باز خواهند ماند محدود و كوتاه است.
 بنابراين، مديريّت پنجره ى فرصت1 و سياست هايى كه در ارتباط با آن اتّخاذ مى شود نقش مهّمى در تبديل 
1. Window of Opportunity

جدول 4. توزيع نسبي جمعّيت بر حسب گروه هاي گسترده ي سّني در چند كشور با اكثريّت مسلمان  در مقاطع مختلف زمانى

كشور
2005-20102025-20302045-2050

0-1415-64+650-1415-64+650-1415-64+65

22/767/79/716/266/916/913/062/125/0آلبانى

22/971/85/216/073/710/313/862/723/5ايران

26/467/76/019/669/011/416/164/319/6تركيه

23/569/67/019/068/912/115/862/821/4تونس

26/668/25/217/573/19/412/865/521/8مالديو

منبع: بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد 2010.



39

فصلنامه جمعيت. تابستان91

گذار به سالخوردگي در كشورهاي مسلمان:روندها و الزامات سياستى

آن به پاداش جمعّيتى1 و حجم پاداش هاى جمعّيتى حاصل از آن خواهد داشت. بر اين اساس، مديريّت پنجره ى 
ــته از كشورهايى است كه هم اكنون دريچه هاى  ــت گذارى  جمعّيتى براى آن دس فرصت مهم ترين اولويّت سياس

جمعّيتى به روى آن ها گشوده شده است.
 تجربه ى كشورهاى جنوب شرق آسيا گواه اين واقعّيت است كه مديريّت پنچره ى فرصت، انفجار جمعّيت را 

به پاداش جمعّيتى و عاملى جهت رشد و توسعه ى اقتصادى تبديل خواهد كرد. 

نسبت حمايت بالقّوه
اين شاخص نشان دهنده ي رابطه ي بين شمار جمعّيت واقع در سّن كار و فّعاليت (64-15 ساله) و شمار افراد 
ــاله و باالتر) است (گوباجو 2008: 71). در مقياس جهاني به ازاي هر فرد سالخورده 8 نفر در  ــالخورده (65 س س

سنين كار و فّعاليت هستند (اداره ي مدارك جمعّيت 2009). 
ــورهاي مورد بررسى در مقاطع زماني مختلف بر حسب وضعّيت  ــبت حمايت بالقّوه را براي كش جدول 5، نس

بارورى و نسبت درصد جمعّيت 65 ساله و باالتر در دوره ى 2010-2005 نشان مي دهد. 
همانطور كه مى بينيد، به استثناى امارات عربى مّتحده و قطر كه به ازاى هر فرد سالخورده شمار قابل توّجهى 
ــاير  ــبت حمايت بالقّوه در س ــنين كار و فّعالّيت اقتصادى قرار دارند، نس (به ترتيب 206 و 85) افراد واقع در س
كشورها و در وضعّيت هاى سه گانه ى بارورى تنها در مورد بحرين با 37 جمعّيت واقع در سنين كار به ازاى هر 

فرد سالخورده باالست و در ساير موارد كم تر از 30 مى باشد. 
در طول 40 سال آينده، نسبت حمايت بالقّوه در همه ى كشورهاى مورد بررسى به شّدت افت خواهد كرد. با 
اين حال، مقدار اين شاخص در كشورهاى مورد بررسى در وضعّيت هاى سه گانه ى بارورى در دوره ى پنج ساله ى 

منتهى به نيمه ى هزاره ى سّوم ميالدى متفاوت خواهد بود.
 مقدار اين شاخص در كشورهايى كه بارورى آن ها كنترل شده در دامنه اى بين حّداكثر 5 در تركمنستان و 
2/2 در امارات عربى مّتحده در نوسان خواهد بود. در كشورهايى كه در دوره ى 2010-2005 در حال گذار بارروى 

بوده اند، مقدار شاخص از دست  كم 4/5 در عربستان سعودى تا حّداكثر 9/8 در موريتانى در نوسان خواهد بود.
 در مقابل، نسبت حمايت بالقّوه در كشورهايى كه در شرايط بارورى طبيعى به سر مى برند از دست  كم 10/5 

در كوموروس تا 18/5 در نيجر در نوسان خواهد بود. به اين ترتيب، مى توان گفت 

1. Population Bonus
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جدول 5. نسبت حمايت بالقّوه در كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب سطح بارورى و سهم جمعّيت 65 ساله و باالتر در دوره ى 2005-2010

درصد جمعّيتنام كشوروضعّيت بارورى
65 ساله و باالتر 

نسبت حمايت بالقّوه

2005-20102025-20302045-2050

كنترل شده

4/813/56/44/3مالزي

5/512/16/53/7مراكش

1/085/519/63/2قطر

7/09/95/72/9تونس

4/116/28/75/0تركمنستان

0/4206/312/92/2امارات مّتحده عربي

4/415/18/14/6ازبكستان

2/428/810/14/0صحراى غربى

9/77/04/02/5آلباني

6/611/05/23/7آذربايجان

5/612/06/63/3اندونزى

6/810/16/14/7قزاقستان

2/528/314/34/0كويت

7/39/35/83/1لبنان

6/011/36/13/3تركيه

5/213/17/83/0مالديو

2/528/18/92/8عمان

4/614/97/93/4الجزاير 

2/137/18/22/3بحرين

4/613/99/34/3بنگالدش

3/619/57/13/8برونئى

5/012/77/64/7مصر

5/213/87/22/7ايران

4/315/28/93/7ليبى

درحال گذار

3/318/513/58/4جيبوتى

3/316/216/19/2عراق

3/915/012/25/3اردن

2/721/315/99/8موريتانى

1/927/414/86/8مايوت

4/314/011/16/6پاكستان

2/720/315/19/1فلسطين

3/022/211/04/5عربستان سعودى

3/615/613/18/7سودان

3/517/010/67/5تاجيكستان

3/915/29/25/3سوريه

ادامه جدول 5، در صفحه بعد .
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زمان بندى گذار بارورى و شّدت كاهش بارورى در طول دوره ى گذار نقش مهّمى در ساختار آتى جمعّيت و 
تركيب نيروى كار در كشورهاى مورد بررسى خواهد داشت. اگرچه كشورهاى در شرايط بارورى طبيعى از نظر 
تركيب نيروى كار و شاخص نسبت حمايت بالقّوه در آينده وضعّيت مناسب ترى در مقايسه با كشورهاى در سرايط 
ــت، اّما ساختار جوان جمعّيت اين كشورها در دوره ى 2010- ــده و در حال گذار خواهند داش بارورى كنترل ش

2005 امكان هرگونه برنامه ريزى و توسعه ى زيرساختى را از آن ها خواهد گرفت، چرا كه بحش قابل توّجهى از 
توان مالى و امكانات اين كشورها صرف تأمين نيازهاى جمعّيت در حال رشدى خواهد شد كه نيازهاى آن ها عمدتاً 

مصرفى بوده و امكان هرگونه توسعه ى زيرساختى را محدود مى كنند. 

زنانه شدن سالمندان
يكي ديگر از پيامدهاي باروري پايين و بهبود اميد زندگي در بدو تولّد، زنانه شدن جمعّيت سالمند1 است. اين 
پديده مي تواند ناشي از اختالف سّني زوجين به هنگام ازدواج و نابرابري جنسّيتي در بهبود شاخص اميد زندگي 
در بدو تولّد به نفع زنان باشد. از طرف ديگر، شمار بيش تر زنان در سنين سالخوردگي منعكس كننده ي سطوح 
باالي بيوه گي و مشكالت گوناگون مرتبط با آن است. جدول 6 روند تغييرات نسبت جنسى در جمعّيت 65 ساله 
و باالتر كشورهاى مورد بررسى را بر حسب وضعّيت هاى سه گانه ى بارورى در دوره ى 2010-2005 در سه مقطع 
ــان مى دهد. همان طور كه مى بينيد، نسبت جنسى در  زمانى 2010-2005، 2030-2025 و 2045-2050 نش
سنين سالخوردگى در بيش تر كشورهاى مورد بررسى در دوره ى 2010-2005 مطابق الگوى مورد انتظار است. 
ــى، ايران، اردن، مايوت،  ــورهاى عمان، امارات عربى مّتحده، صحراى غربى، كويت، مالديو، بنگالدش، برونئ كش
پاكستان، گامبيا، سيرالئون و سومالى از جمله كشورهايى هستند كه در آن ها شاخص نسبت جنسى سالمندان از 
1. Feminization of the Elderly Population

ادامه جدول 5. نسبت حمايت بالقّوه در كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب سطح بارورى و سهم جمعّيت 65 ساله و باالتر در دوره ى 2005-2010

درصد جمعّيتنام كشوروضعّيت بارورى
65 ساله و باالتر 

نسبت حمايت بالقّوه

2005-20102025-20302045-2050

طبيعى

2/223/322/415/9افغانستان

2/223/820/613/9بوركينافاسو

2/222/219/018/3نيجر

2/917/818/414/3چاد

2/720/316/110/5كوموروس

2/224/521/512/7گامبيا

3/316/315/411/7گينه

2/223/025/115/9مالى

2/422/522/412/4سنگال

1/929/024/814/9سيرالئون

2/719/316/614/8سومالى

2/620/518/611/5يمن

  منبع: پردازش بر مبناى برآوردهاى بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد (2010).
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دست كم 100 تا حّداكثر 200 در نوسان است.

جدول 6. روند تغييرات نسبت جنسى در جمعّيت 65 ساله و باالتر كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب وضعّيت هاى سه گانه ى بارورى در دوره ى 2005-2010

نام كشوروضعّيت بارورى
مقطع زمانى

2005-20102025-20302045-2050

كنترل شده

69/0289/4385/28مالزي

82/0580/4968/71مراكش

240/00131/82273/65قطر

89/8480/9379/65تونس

68/2966/2167/66تركمنستان

200/00334/64303/79امارات عربي مّتحده

74/3874/0974/29ازبكستان

116/67111/1193/51صحراى غربى

87/2778/4668/78آلباني

70/2570/8067/28آذربايجان

78/7184/5882/52اندونزى

50/9553/3557/38قزاقستان

165/38159/26165/50كويت

86/0669/3773/72لبنان

79/8977/8678/34تركيه

128/5789/4485/42مالديو

100/00223/91165/51عمان

80/6985/7485/52الجزاير 

92/31166/07200/66بحرين

100/9491/0584/99بنگالدش

100/00100/0087/50برونئى

80/6679/8681/16مصر

107/9691/6885/90ايران

95/0075/5765/01ليبى

درحال گذار

81/2579/4184/51جيبوتى

66/5664/3978/91عراق

105/9394/1993/40اردن

70/9180/3683/92موريتانى

100/00100/0073/08مايوت

107/9094/9189/49پاكستان

91/3885/6285/83فلسطين

96/62126/55120/23عربستان سعودى

86/3187/7286/11سودان

76/4764/3357/12تاجيكستان

88/3288/9283/10سوريه



43

فصلنامه جمعيت. تابستان91

گذار به سالخوردگي در كشورهاي مسلمان:روندها و الزامات سياستى

 بر اساس اّطالعات مندرج در جدول 6، در طول 20 سال آينده شاخص نسبت جنسى سالمندى در بيش تر 
ــورهاى مورد بررسى هم چنان كاهش خواهد يافت، اگرچه در شمارى از كشورها اين شاخص افزايش نشان  كش
ــورهاى عرب حوزه ى خليج فارس شامل كويت،  ــاله ى منتهى به نيمه ى قرن 21، كش مى دهد. در دوره ى پنج س
قطر، امارات عربى مّتحده، عربستان سعودى، عمان و بحرين تنها كشورهايى هستند كه تركيب جنسى جمعّيت 
آن ها در سنين سالخوردگى به نفع مردان خواهد بود، به طورى كه شاخص نسبت جنسى سالمندان در آن ها از 

دست كم 120 در عربستان سعودى تا 303/8 در امارات عربى مّتحده در نوسان مى باشد. 
از آن جا كه امكان اشتغال زنان در بخش رسمي كم تر است، سال هاي كار و فّعاليت آن ها كوتاه تر و درآمدشان 
نيز كم تر است. زنان هم چنين درآمد كافي از محّل بازنشستگي يا مهارت هاي شغلي شان براي حمايت از خود در 
سنين سالخوردگي ندارند. اين واقعّيت ها در كنار مسايل ديگري چون تفاوت هاي جنسّيتي در زمينه ي تحصيالت 
و سوادآموزي و فقر و منزلت كاركردي مسايل ديگري بر زنان سالمند تحميل خواهد نمود (گوباجو 2008: 73). 

بحث و نتيجه گيري
ــورهاي با اكثريّت مسلمان در طول دو دهه ى  ــي سطوح و روندهاي باروري در كش در اين مقاله ضمن بررس
ــت قرن 21 را به بررسى گذاشتيم. در واقع،  ــته (2010-1990)، روندهاي آينده ي باروري تا نيمه ي نخس گذش
ــي زمان بندي گذار باروري و آهنگ تغييرات باروري در طول دوره ي گذار، برخي از آثار و پيامدهاي  ضمن بررس

باروري در سطح پايين و گذار به سالخوردگى در كشورهاى مورد بررسى به بحث گذاشته شد. 
بر اساس نتايج بدست  آمده نزديك به نيمى از كشورهاى مسلمان مورد بررسى در نيمه ى نخست دهه ى 1990 
در وضعّيت بارورى طبيعى بوده اند. در طول زمان، از نسبت درصد كشورهايى كه در شرايط بارورى طبيعى بودند 

جدول 6. روند تغييرات نسبت جنسى در جمعّيت 65 ساله و باالتر كشورهاى با اكثريّت مسلمان بر حسب وضعّيت هاى سه گانه ى بارورى در دوره ى 2005-2010

نام كشوروضعّيت بارورى
مقطع زمانى

2005-20102025-20302045-2050

طبيعى

95/0094/9995/75افغانستان

64/2571/7183/47بوركينافاسو

86/34114/6690/51نيجر

79/8978/4884/58چاد

90/0079/1783/33كوموروس

111/1183/7278/95گامبيا

81/9788/5490/27گينه

69/5070/5282/79مالى

89/2474/9278/45سنگال

107/5588/6090/46سيرالئون

100/0083/3984/36سومالى

82/6975/8881/06يمن

 منبع: پردازش بر مبناى برآوردهاى بخش جمعّيت سازمان ملل مّتحد (2010).
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كاسته شد. در مقابل، بر شمار كشورهاى در شرايط بارورى كنترل شده افزوده شد و شمار اين كشورها از هفت 
كشور در دوره ى 1995-1990 به 24 كشور در دوره  ى 2010-2005 رسيد. على رغم كاهش گسترده و چشم گير 
ــى، كمى بيش از 25 درصد كشورها در دوره ى اخير بارورى پنج فرزند و بيش تر را  بارورى در دوره ى مورد بررس
براى هر مادر تجربه كرده اند. به اين ترتيب، مى توان گفت گذار باروري اگرچه از دهه ى 1970 در شمار معدودى 
ــده بود، اّما به  طور مشّخص از سال هاي 1990 به بعد عمومّيت يافته است. نتايج  ــورهاى مسلمان آغاز ش از كش
نشان مى دهد كه كشورهاي با اكثريّت مسلمان به استثناى كويت در طول دوره ي مورد بررسي سطوح متفاوت، 
اّما روندهاي باروري مشابهي تجربه كرده اند. عالوه بر اين، زمان بندي گذار باروري، ميزان كاهش باروري در طول 

دوره ي گذار، و تجربه ى بارورى در سطح جايگزيني در كشورهاى مورد بررسى متفاوت است. 
نتايج هم چنين نشان مي دهد كه سالخوردگي جمعّيت پديده ي جمعّيت شناختي مسلّط در بيش تر كشورهاي 
با اكثريّت مسلمان مورد بررسى در نيمه ي قرن 21 خواهد بود. با اين حال، يافته ها از تفاوت در زمان بندي گذار به 
سالخوردگي در كشورهاي مورد بررسى حكايت دارد. اگرچه گذار بارورى زمينه ى گذار به سالخوردگى جمعّيت 
را فراهم مى سازد، اّما شّدت سالخوردگى به مقدار زيادى تحت تأثير شّدت كاهش بارورى در دوره ى گذار است. 
نتايج هم چنين از تغيير ساختار سّني جمعّيت كشورهاي مورد بررسى و زنانه شدن جمعّيت سالمند در نيمه ي 

قرن 21 حكايت دارد. 
تغييرات جمعّيت در هر كشور و منطقه اي داراي ابعاد كّمي و كيفي بسيارى است كه خود بر بسياري ديگر از 
جنبه هاي زندگي انسان تأثير مي گذارد. گذار باروري و تجربه ي باروري در سطح پايين به تغيير ماهّيت مسايلي كه 
كشورها با آن مواجه خواهند شد منجر مى شود. چنان چه خوش بينانه نگاه  كنيم، كشورهاي مورد بررسى از طرفي 
ــتي خود را براي استفاده و بهره گيري از پيامدهاي مثبت باروري پايين و افزايش سرمايه گذاري در كيفّيت  بايس
ــان آماده كنند و از سوي ديگر، براى رويارويي با پيامدهاي منفي اي كه هيچ كشوري را از آن  زندگي جمعّيت ش
گريزي نيست آماده شوند. استمرار باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني در نهايت نه تنها به كاهش جمعّيت 
واقع در سنين كار و فّعاليت بلكه به كاهش كّل جمعّيت نيز منجر خواهد شد. با توّجه به تجربه ي كشورهاي با 
ــت. با اين حال، در هيچ يك از كشورهايى  باروري پايين، پيش بيني پيامدهاي اين پديده امري اجتناب ناپذير اس
ــند (براى مثال، ايران)، هنوز هيچ سياست  ــطح جايگزيني مى باش ــلمانى كه در حال تجربه ي باروري زير س مس
ــايل مرتبط با  جمعّيتي جامعي براي رويارويي با پيامدهاي باروري پايين در آينده وجود ندارد. در حالي كه، مس
سالخوردگي جمعّيت و سياست گذاري براي سالمندان فرآيندي زمان بر است كه خود به چند دهه برنامه ريزي نياز 
دارد. عالوه بر اين، بايد توّجه داشت كه نيازهاي افراد سالمند در حال تغيير است. بنابراين، در طّراحي سياست هاي 

مرتبط با سالمندان بايستي به ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي درحال تغيير آن ها توّجه داشت.
جمعّيت سالمند فشار زيادي بر نظام مراقبت بهداشتي و حمايت اقتصادي اجتماعي خواهد گذاشت. افزايش 
حجم جمعّيت سالمند از يك طرف و كاهش شمار جمعّيت جوان از سوي ديگر، به كاهش شمار مراقبت كنندگان 
از جمعّيت سالمند منجر خواهد شد. هرچند سالمندان ممكن است داراي منابع مالي الزم براي حمايت از خود 
باشند، ولي آن ها نيازمند مراقبت هاي فيزيكي روزانه مى باشند. زنانه شدن جمعّيت سالمند سبب مي شود تا امنّيت 
اجتماعي و مالي و شرايط بهداشتي زنان سالمند به يكي از مسايل عمده ي پيش روي جوامع مسلمان تبديل شود. 
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با توّجه به نابرابري هاي جنسّيتي عميقي كه در زمينه ي سوادآموزي و مشاركت در نيروي كار كشورهاي مورد 
بررسى وجود دارد، احتمال وابستگي زنان به اعضاي خانواده و برنامه هاي عمومي، به  ويژه در سنين سالخوردگي 

و در شرايط بيماري و ناتواني، بيش تر است. 
علي رغم آن چه گفته شد، نبايد از منافع تغيير ساختار سّني جمعّيت غافل ماند. كاهش باروري و بهبود شاخص 
ــودن دريچه ى جمعّيتى  ــبي نيروي كار و گش اميد زندگي در بدو تولّد، به  طور موّقت منجر به افزايش حجم نس
به روي كشورها مي شود. بدون ترديد، اتّخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي از سوي كشورهاي مورد 
ــته به پاداش جمعّيت شناختي و در نهايت، رشد و  ــبب خواهد شد تا انفجار جمعّيتى دهه هاى گذش ــى س بررس

توسعه ى اقتصادي منجر شود.
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چكيده1 
هدف اصلى اين مقاله برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان درنقاط شهرى و روستايى كشور در سال 1385 
با استفاده از روشهاى غيرمستقيم جمعيت شناختى مى باشد. روش پژوهش مبتنى بر تجزيه و تحليل ثانوى است. 
 منابع اصلى اين مقاله را نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1385 مركز آمار ايران و جداول عمر خالصه 
كشور سال 1385 تهيه شده در مركز مطالعات و پژوهشهاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه تشكيل مى دهند. نتايج 
بررسى از سطح و روند تغييرات اميد زندگي فعال مردان به تفكيك گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري 
ــان داد اين تغييرات از باال ترين سطح خود در گروه سني ده ساله شروع شده و با باال رفتن سن  ــتايي نش و روس
افراد از ميزان اميد زندگى فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سنى به كمترين حد خود مي رسد. البته ميزان 
اين روند در نقاط روستايي كمى متفاوت تر از كل كشور و نقاط شهرى بوده است. همچنين مطالعه نشان داد كه 
تفاوتهايى در ميزان اميد زندگى فعال و ميانگين خام فعاليت اقتصادى در نقاط شهرى و روستايى و كل كشور 
ــتري به خود گرفته است. اين مسئله،  ــتائي شتاب بيش ــاخص اميد زندگى فعال در مناطق روس وجود دارد و ش
ــور ايجاب مى نمايد كه براى  ــت هاي جديدى را در بخش تامين و رفاه اجتماعي كش نياز به وضع قوانين و سياس

سياستگزاران مهم خواهد بود. 

واژگان كليدى: اميد زندگى فعال، ميانگين خام فعاليت اقتصادى و ايران.
1. در اين مقاله، جداول عمر مورد استفاده براى سنجش اميد زندگى فعال، برگرفته شده از طرح پژوهشى مصوب شوراى پژوهشى 

مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه مى باشد كه توسط سركار خانم هما آقا در سال 1387 انجام شده است.
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مقدمه
چگونگى روند توسعه اقتصادى – اجتماعى هر كشور را منابع انسانى آن تعيين مى كنند. منابع انسانى پايه 
اصلى ثروت ملتها را تشكيل مى دهند. بنابراين بهره بردارى كامل و متناسب از منابع انسانى هركشور بايد بعنوان 

يكى از هدفهاى راهبردى توسعه در نظر گرفته شود.
منابع انساني از مهم ترين عوامل در روند توسعه هر جامعه اي است. در مورد نقش و اهميت نيروى انساني در 
جهت توسعه همه جانبه كشور محققان توسعه بر اين عقيده اندكه از ميان سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژيكى و 
انسانى، در مسيرتحوالت تمدن غرب متغير كالن سرمايه انسا نى و بهره بردارى صحيح از آن بيش ترين نقش 
را داشته است. جمعيت و نيروى انسانى ، اجزاى اصلى برنامه ريزى ها ،در سطوح مختلف ملى و منطقه اى بوده 
و بايستي در كليه مراحل، به شكل جامع و همه جانبه مورد بررسى قرار گيرد. امروزه، حركت در راستاى توسعه 
ــد و سياست هاى مربوط به اشتغال بايد با توجه به  ــانى امكان پذير نمى باش پايدار، بدون برنامه ريزى نيروى انس

اهداف توسعه و بر پايه اشتغال كامل و در جهت استفاده بهينه از منابع انسانى تدوين گردد ( فرجادي،1381).
امروزه كارشناسان اقتصادي، رشد و توسعه يافتگي را بر اساس ميزان افراد شاغل به كار آن جامعه مي سنجند. 
افزايش رشد اقتصادي از طريق كاهش بيكاري، افزايش نرخ مشاركت نيروي كار،كاهش فقر، تخفيف عوارض ناشي 

از باال بودن بيكاري، پديد مي آيد. 
پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه كل نيروى كار كشورهاى در حال توسعه از حدود 2/1 ميليارد نفر در سال 
ــتم و يكم خواهد  ــال 2000 و به حدود 3 ميليارد نفر درپايان ربع اول قرن بيس 1990 به 2/4 ميليارد نفر در س
رسيد. كشورهاى در حال توسعه بايد ساالنه بيش از 30 ميليون شغل جديد ايجاد كنند تا تعداد بيكاران در سطح 
فعلى ثابت بماند. كشور ايران نيز از تجربه سايركشورهاى در حال توسعه مستثنى نبوده است، تغيير ساختار و 
جوان شدن جمعيت و ورود شمار زيادى از جوانان به بازار كار ضرورت توجه به ايجاد اشتغال و بازار كار را اجتناب 

ناپذير مى سازد.
پديده انفجار جمعيت در اواخر دهه 1350 و اوائل دهه 1360 و در نتيجه جوان شدن جمعيت با تأخير 15 
ــبت جمعيت 29-15 ساله در طى دهه  ــت. به طوريكه نس ــال تاثير خود را بر بازار كار بر جاى نهاده اس تا 20 س
80-1370 به يكباره از 26/6 درصد به 30 درصد افزايش يافته، كه اين تغيير ساختار و جوان شدن جمعيت و 
ورود شمار زيادى از جوانان به بازار كار ضرورت توجه به اشتغال و بازار كار، بررسى طول عمر كار انسان، بررسى 
و مطالعه طول زمانى كه انسان از سن كار خارج مى شود و رسماً صالحيت كار كردن از او سلب مى شود ( طول 
زندگى ناتوانى انسان) را اجتناب ناپذير مى سازد. بررسي اين امر، از مهمترين كاربردهاى جدول عمر در صنعت 
بيمه و تأمين اجتماعى مى باشد. يكى از مهم ترين و قديمى ترين ابزار جمعيت شناسى جدول عمر مى باشد كه 
بسيارى از شاخص هاى جمعيتى از طريق آن تهيه مى شود و امروزه به منظور توصيف و تحليل در بسيارى از 
علوم مانند جمعيت شناسى، بهداشت عمومى، اپيدمى شناسى، اقتصاد، جغرافياى جمعيت، بيولوژى، اشتغال و... 

بطور وسيعى كاربرد دارد (مجدآبادي،1369). 
با توجه به ساختار اجتماعى و اقتصادى كشور و محدوديت فعاليت و مشاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى 
و تفاوتهاى محسوس در ميزان اميد زندگى فعال در بين دو جنس، در اين مقاله سعى بر آن شده ، با استفاده از 
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جداول عمر به بررسى و برآورد نرخ مشاركت اقتصادى و ميزان اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى 
در سال 1385 پرداخته شود. از طرفي با عنايت به اينكه مطالعات كمتري در اين زمينه انجام شده است، لذا اين 

مطالعه هم ازحيث علمي و هم به لحاظ كاربردي حائز اهميت است.

اهداف مطالعه
ــى روند تغييرات نرخ فعاليت اقتصادى و برآورد اميد زندگى فعال مردان با تأكيد بر  هدف اصلى مقاله، بررس
بازشناسى عرضة نيروى كار دركل و به تفكيك نقاط شهرى و روستايى در سال 1385 مى باشد. تبيين الزامات روشى 
و كاربردهاى سياستى در برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى آتى دولت، هدف نهائى مقاله را تشكيل مى دهد. 

منابع داده ها و روش شناسي مطالعه 
ــده در اين مقاله از نتايج  ــتفاده ش ــت. منابع و اطالعات اس روش پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل ثانوي اس
سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1385 مركز آمار ايران و نتايج طرح مصوب شوراي پژوهشي مركز مطالعات و 
پژوهشهاي جمعيتي آسيا واقيانوسيه در زمينه جداول عمر محاسبه شده براى مردان به تفكيك مناطق شهرى و 
روستائى كشور در سال 1385 و نيز از روش هاى غير مستقيم برآورد جمعيتى براى محاسبة شاخص اميد زندگى 
فعال توسط نويسندگان مقاله استفاده شده است. اعتبار اطالعات جداول عمر مبتني بر اجماع نظر (اعتبار صوري) 
صاحبنظران جمعيتي درشوراي پژوهشي مركز بوده است. در اين مقاله از طرح پژوهشى خانم هما آقا در مركز 
مطالعات و پژوهشهاى جمعيتى آسيا واقيانوسيه تحت عنوان محاسبه جدول عمر خالصه و كامل استان هاى ايران 
براي سال 1385 براي كل كشور و به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال 1385 استفاده كرده و با رويكرد 
ــهاي جمعيتي و دخالت دادن نرخ مشاركت اقتصادي در جدول بقاء ، اميد  ــتفاده از روش نوآورانه پژوهش در اس

زندگى فعال خالص (تعداد سالهاى مورد انتظار براى فعاليت در هر گروه سنى) را محاسبه نموده ايم. 

الزامات روشى : تعريف مفاهيم و نحوه محاسبه شاخص ها
هر چند كه همه انسانها به نوعى در فعاليت هايى كه ويژگى هاى كار را دارد، شركت دارند، اما كسانى كه بطور 
ــمى هستند، جمعيت فعال ناميده مى شوند. لذا براى تفكيك بهتر  ــاغل رس عمده درگير فعاليت هاى كار و مش

مفاهيم از يكديگرالزم است تا برخى از مفاهيم بكار رفته در جريان تحقيق تعريف شوند : 
جمعيت فعال اقتصادى: تمام افراد10 ساله و بيش تر( حداقل سن تعيين شده)، كه در هفته تقويمى قبل از 
هفته آمارگيرى ( هفته مرجع) طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته( شاغل) و يا از قابليت 

مشاركت برخوردار بوده اند (بيكار)، جمعيت فعال اقتصادى محسوب مى شوند (مركز آمار ايران، 1386).
اميد زندگى فعال خالص: تعداد سالهاى مورد انتظار براى فعاليت در هر گروه سنى.

ميانگين سالهاى فعاليت خام ويژه سنى: ميانگين سالهايى كه به طور متوسط يك فرد در هر گروه سنى 
به كار و فعاليت اقتصادى مى پردازد.

 
 n

i
AMCSAY 5*
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نرخ مشاركت اقتصادى( نرخ فعاليت): عبارت است از نسبت جميت فعال (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر ( 
يا 15 ساله و بيش تر) به جمعيت در سن كار 10 ساله و بيش تر ضرب در 100.

اميد زندگى فعال خالص: به طور تئوريك، در صورت وجود جدول عمر براى افراد جامعه، مى توان با دخالت 
دادن ميزان فعاليت، اميد زندگى فعال خالص را محاسبه كرد. طرز محاسبه آن اختالف زيادى با طرز تهيه جدول 
عمر ندارد. تنها با ضرب كردن Lx هاى جدول عمر در ميزان فعاليت در هر گروه سنى مربوط، Lx هاى جديد 
بدست مى آيد، كه نشان دهنده سالهاى فعاليت در هر گروه سنى است و با تبديل Lx هاى جديد به Tx مى توان 

.(Smith ،1992) اميد زندگى فعال خالص را براى هر گروه سنى بدست آورد

مرورى بر ادبيات و پيشينه موضوع 
ــال  ــي خانم آقا در س ــابقه پژوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه مي توان به طرح پژوهش  در نگاهي به س
1377 در خصوص « بررسي روند اشتغال و تحوالت شغلي در ايران» اشاره نمود. ايشان با استفاده از آمارهاي 4 
سرشماري و در يك دوره 30 ساله از سال 1375-1345 به بررسي وضعيت اشتغال، بيكاري، بخش هاي مختلف 
ــي نشان مي  ــتغال و روند آن و مطالعه جايگزيني نيروي كار و روند تحوالت آن پرداخته اند. يافته هاي بررس اش
ــته پس از يك روند افزايشي سريع تا سال 1365، در سال 1375  ــال گذش دهد كه نرخ بيكاري در فاصله 30 س
كاهش اندكي داشته است. باالترين نرخ بيكاري در سال هاي مورد بررسي مربوط به استان خوزستان و كمترين 
ــتر از مناطق شهري است. بيكاري زنان كه در  ــت. بيكاري در مناطق روستايي بيش ــتان يزد اس آن متعلق به اس
ــال 1355 به بعد بيشتر از مردان شده است ( مطيع حق شناس ،1381).  ــال 1345 كمتر از مردان بوده از س س
در پژوهش ديگري خانم آقا در سال 1387 به محاسبه جدول عمر خالصه و كامل استان هاى ايران به تفكيك 
مناطق شهرى و روستايى و جنس براي سال 1385پرداخته است. يافته هاي بررسي نشان مي دهد كه بيشترين 
اميد زندگى در لحظه تولد براى استان تهران و پس از آن استان قم وگيالن و كمترين اميد زندگى در لحظه تولد 
متعلق به استان خراسان شمالى، خراسان جنوبى و كردستان بوده است. در مناطق شهرى نيز استان هاى تهران، 
گيالن، مركزى و اصفهان بيشترين اميد زندگى را داشته و استانهاى خراسان شمالى، خراسان جنوبى و سيستان 
و بلوچستان كمترين اميد زندگى را داشته اند. يكى از نكات قابل توجه در نتايج به دست آمده اين است كه ميزان 
اميد زندگى در لحظه تولد زنان و مردان در ايران اختالف كمترى نسبت به موازين جهانى دارد. به عبارت ديگر 
اختالف اميد زندگى زنان و مردان در متوسط جهانى و بيشتر كشورهاى دنيا بين 3 تا 4 سال است در حاليكه 
ــتايى كمتر  ــد. اين اختالف در مناطق روس ــتانها كمتر از 1 مى باش در ايران اختالف كمتر از 3 و در بعضى از اس
ــهرى است. بررسى نسبت جنسى در گروه هاى سنى باالتر از 70 سال سرشمارى ها نيز نشان مى  از مناطق ش
دهد كه نسبت جنسى اين گروه هاى سنى در ايران بسيار بيشتر از جهان و كشورهاى ديگر است كه اين آمار 
نيز تاييدى بر نتايج به دست آمده در اين بررسى مى باشد (آقا،1387).  درمطالعه اى كه ميرزائى و همكارانش 
تحت عنوان بررسى و تحليل مسائل و چالش هاى جمعيتى ايران و پيامدهاى آن در سال 1382 براى كميسيون 
جمعيت و چالش هاى اجتماعى شوراى عالى انقالب فرهنگى انجام داده اند، تالش نموده اند دربخش اول گزارش 
طرح پژوهشى ضمن مطالعه روند تغييرات ساختار سنى جمعيت ايران در نيم قرن گذشته، مقطع فعلى و نيم 
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قرن آتى، پيامدهاى جمعيتى تغييرات ساختار سنى جمعيت را نشان دهند. نتايج نشانگر تغييرات قابل مالحظة 
ــبت بستگى ( بارتكفل نظرى) جمعيت، به عنوان يكى از پيامدهاى جمعيتى بارز تغيير در ساختار سنى  در نس
جمعيت مى باشد. در مسير انتقال ساختار سنى جمعيت از جوانى به سالخوردگى نسبت درصد جمعيت واقع در 
سنين 64-15 سالگى كه جمعيت بالقوه فعال را تشكيل مى دهد افزايش مى يابد. كاهش بار تكفل مى تواند از 
نقطه نظر توسعة اقتصادى و اجتماعى مطلوب تلقى شود، زيرا بيانگر آن است كه نسبت كسانى كه در سن فعاليت 
هستند در مقايسه با نسبت افرادى كه خارج از سنين فعاليت هستند افزايش يافته است. دربرابركاهش فشارها و 
تنگناهاى مرتبط با تأمين نيازهاى نوزادان و نوجوانان، نيازهاى سالمندان رو به فزونى خواهد نهاد. به عبارت ديگر، 
درنيم قرن گذشته مسئله جوانى جمعيت درايران محوريت داشته و درنيم قرن آتى به تدريج مسئلة سالخوردگى 
جمعيت و تمركز نسبى بر سنين ميانسالى نمود و محوريت خواهد داشت (ميرزايي و همكاران،1382). درمطالعه 
اى كه مهريار و احمدنيا تحت عنوان انتقال ساختار سنى جمعيت در ايران و نتايج كوتاه و بلند مدت كاهش قابل 
مالحظة بارورى در اواخر قرن بيستم در سال 2004 انجام داده اند، نشان مى دهد كه نتيجة اين انتقال، كاهش 
ــبت كودكان 4- 0 ساله از كل جمعيت و در مقابل افزايش سهم نسبى سالمندان به رقم باالى 5  ــمگير نس چش
درصد بوده است. نشانه هاى روشنى از باز شدن پنجرة جمعيتى فرصت يا منفعت جمعيتى در ايران را مى توان 
مالحظه نمود. افزايش تعداد جمعيت واقع درسن فعاليت اقتصادى 59- 25ساله فرصت جديدى براى رشد، پس 
ــور خواهد بود. در مقابل، با افزايش تعداد سالمندان، نيازهاى اختصاصى تر آنان از  ــرمايه گذارى دركش انداز و س
جمله نيازهاى داروئى و نگهدارى از افراد سالمند براى تأمين رفاه حال سالمندان نيز افزايش مى يابد. اين مسئله 

از جمله چالش هاى عمده در آيندة كشور خواهد بود (مهريار و احمد نيا،2004). 

مباني چارچوب نظرى
منابع انساني از مهم ترين عوامل در روند توسعه هر جامعه اي است. در مورد نقش و اهميت نيروى انساني در 
جهت توسعه همه جانبه كشور محققان توسعه بر اين عقيده اند كه از ميان سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژيكى و 
انسانى، در مسير تحوالت تمدن غرب، متغير كالن سرمايه انسانى و بهره بردارى صحيح از آن بيش ترين نقش 
را داشته است. به نظر هاربيسون نظريه پرداز توسعه « منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت ها را تشكيل مي دهند. 
سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليداند. درحالي كه انسان ها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم 
مي سازند،  از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمان اجتماعي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه 
ملي را به جلو مي برند». كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن به نحو موثري در 

اقتصاد ملي بهره برداري كند، به وضوح قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.

عوامل موثر بر عرضه نيروي انساني
ــمار افرادي كه در يك كشور در جستجوي كار هستند. در اساس عرضه  ــت از ش عرضه نيروي كار عبارت اس
ــني، جنسي و نرخ مشاركت هر يك از گروه هاي جمعيتي وابسته است.  ــد جمعيت، تركيب س نيروي كار به رش
رشد زياد جمعيت موجب تسريع رشد عرضه نيروي كار در آينده مي شود. تركيب سني و جنسي جمعيت نيز بر 
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عرضه نيروي كار موثر است. هر چه نسبت جمعيت 10 ساله و باالتر( يعني افرادي كه بر اساس تعريف آماري مي 
توانند وارد بازار كار شوند) به كل جمعيت بيشتر باشد، عرضه نيروي كار بيشتر است. كم يا زياد بودن سهم زنان 

در بازار كار كشور نيز در عرضه نيروي انساني نقش مهمي دارد (كاظمى پور،1385).

عوامل موثر بر تقاضاي نيروي انساني
ــاني تابع رشد اقتصادي، بهره وري نيروي انساني، تكنولوژيكي مورد استفاده و  بطور كلي، تقاضاي نيروي انس
ــطح كالن، ميزان رشد اشتغال تابع رشد اقتصادي و افزايش توليد  ــبي كار و سرمايه است. در س قيمت هاي نس
ناخالص داخلي است. با افزايش توليد، نياز به نيروي انساني افزايش مي يابد و اشتغال بيشتري را موجب مي شود. 
يكي از عوامل موثر بر تقاضاي نيروي انساني، رشد بهره وري نيروي كار است. تقاضا براي نيروي كار به طور 
مستقيم تابع رشد توليد و به طور معكوس تابع بهره وري نيروي كار است و هر چه بهره وري نيروي كار بيشتر 
باشد با فرض ثابت ماندن مقدار توليد، تقاضا براي نيروي كار كمتر خواهد بود. عامل مهم ديگر تعيين كننده تقاضا 
براي نيروي انساني، ضريب كاربري با سرمايه بري توليد است. ضريب كاربري با سرمايه بري توليد اثر چشمگيري 
بر ميزان اشتغال دارد؛ زيرا برخي محصوالت، در مقايسه با محصوالت ديگر، در هر واحد محصول يا در هر واحد 
سرمايه، به كار بيشتري نياز دارند و بنابراين گسترش اين نوع محصوالت اشتغال باالتري را در پي خواهند داشت.

دستيابي به اشتغال كامل به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي توسعه اجتماعي- اقتصادي همواره مورد توجه 
انديشمندان و صاحبنظران قرار داشته و از ديدگاه هاي مختلف تعاريف و نظريات گوناگوني در اين باره ارائه شده 
است. ليكن نظريات و تئوري هاي پايه اي و كلي مربوط به مبحث اشتغال، بطور عمده توسط اقتصاددانان مطرح 

شده است، ديدگاه هاي اصلي در اين زمينه عبارت اند از:

نظريه نئوكالسيك ها
نئوكالسيك ها تقاضاي نيروي كار را تابعي از ارزش توليد نهايي نيروي كار مي دانند و استدالل مي كنند تا 
زماني كه ارزش توليد نهايي كار از هزينه آن( دستمزد پرداختي) بيشتر باشد، توليدكنندگان كارگران بيشتري 

استخدام خواهند كرد و عرضه نيروي كار نيز تابعي از فعاليت كارگر است.
به نظر نئوكالسيك ها، بيكاري غير ارادي در جامعه وجود ندارد، ولي در رابطه با نيروي كار بيكاري اصطكاكي 
را مي پذيرند؛ زيرا در بازار كار همواره حركت وجود دارد. برخي بازنشسته مي شوند، گروهي براي اولين بار وارد 
بازار كار مي شوند، بعضي از شركت ها كار خود را گسترش مي دهند و كارگران تازه استخدام مي كنند، بنگاه هاي 
ديگري ورشكست مي شوند و كارگران خود را اخراج مي كنند. از آنجا كه يافتن كار جديد براي فرد مدت زماني 
به طول مي انجامد، همواره بيكاري اصطكاكي وجود خواهد داشت و اين بيكاري يك نرخ طبيعي به دنبال خواهد 

داشت. نرخ بيكاري در دوران هاي مختلف بين 4 تا 7 درصد كل نيروي كار برآورد شده است.

ديدگاه تودارو 
تودارو معتقد است شمار افرادي كه در يك كشور كمتر توسعه يافته در جست و جوي كار هستند،  اساسا به 
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اندازه و تركيب سني جمعيت آن كشور بستگي دارد. در اقتصادي كه نرخ زا د و ولد و مرگ ومير باالست،  درصد 
بيشتري از كل جمعيت در گروه سني وابسته (14-0 ) قرار مي گيرند تا اقتصادي كه در آن نرخ زاد و ولد و مرگ 
ــريع نرخ مرگ ومير حجم نيروي كار را گسترش مي دهد و اين در حالي  ــت. بنابراين، كاهش س و مير پايين اس
است كه نرخ هميشه باالي زاد و ولد موجب خواهد شد كه نسبت وابستگي بيشتر شود و نيروي كار در آينده با 

سرعت افزايش يابد.
در ضمن كاهش باروري در حجم نيروي كار و ساخت هاى سني با تاخير بسيار تاثير مي گذارد، حتي اگر كاهش 
سريع باشد.دليل وجود اين امر وجود نيروي محركه جمعيت است. تودارو مي افزايد به منظور درك كامل اهميت 
مسئله اشتغال بايد عالوه بر بيكاري آشكار آن تعداد كارگراني را كه ممكن است ظاهراَ فعال باشند، ولي در مفهوم 

اقتصادي بطور فاحشي كم بهره برداري شوند را نيز به حساب آوريم.
پروفسور ادگار مي گويد، عالوه بر تعداد افرادي كه بيكار هستند و بسياري از آنها ممكن است درآمدي حداقل 

از طريق نظام خانوادگي دريافت كنند، الزم است كه به ابعاد ديگري توجه كنيم. اين ابعاد عبارت اند از:
1. زمان: بسياري از كساني كه شاغل اند مايل هستند كه ساعات بيشتري در روز، هفته يا سال كار كنند.

2. قوه كار: مالحظات مربوط به سالمتي و تغذيه را بهمراه دارد.
3. بهره وري: فقدان آن را مي توان اغلب ناشي از ناكافي بودن منابع مكمل دانست كه با آنها كار مي كنند.

4. ابعاد و موانع فرهنگي ،انگيزه ها و طرز تفكر (كاظمى پور،1385).

يافته ها 
تصويركلى  از روند تغييرات  نرخ مشاركت اقتصادي در جهان 

اشتغال كامل، مساله اصلي دولتهاي رفاه بعد از جنگ دوم جهاني و يكي از فرضيات اصلي برنامه كينز براي 
ــتغال براي اكثريت جمعيت فعال و وابستگان آنها منبع عمده درآمد  ــته هاي افراد بود. چرا كه اش ارضاي خواس
محسوب مي شد و نوعي از اشتغال كامل اولين منبع تضمين درآمد و تامين مالي خانواده ها بود. به شكل دقيق تر 
تجربه بيمه بيكاري در سالهاي بين دوجنگ نشان داده بود كه بيكاري انبوه، بار سنگيني بر بودجه دولت تحميل 
ــوئي ديگر، مخارج دولت، يعني بيمه  ــود درآمد دولت كاهش يابد و از س مي كند، چون از يك طرف باعث مي ش
ــتگان آنها افزايش يابد. اين كاهش درآمد و افزايش هزينه ها،   بيكاري و كمكهاي اجتماعي به افراد بيكار و وابس
قدرت تامين مالي مخارج دولت را در بلند مدت كاهش مي دهد. به اين دليل و داليل ديگر، تضمين سطوح باالي 
اشتغال از طريق مديريت تقاضا و تنظيم بازارها در اقتصاد ، يك جزء كليدي از دولت رفاه بعد از جنگ  دوم جهاني 
بوده است. بنابراين نرخ بيكاري در خالل دوره 1973-1960 در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و 
توسعه از متوسط 25/3 درصد به 2/7 درصد در سال 1997 كاهش يافت. نرخ بيكارى در اين سال براى ژاپن 4/3  

درصد ،كره 8/2 درصد و براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا،2/11 درصد بوده است ( نقوي،1380).
ــورهاي در حال  ــازمان جهاني كار از آنجا كه حدود 80 درصد نيروي كار جهان در كش ــاس اعالميه س بر اس
توسعه به سر مي برند، تا سال 2015 بايد 430 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود تا سرعت اشتغال زايي با سرعت 
افزايش عمده نيروي كار هماهنگ باشد و طرح كار شايسته به منزله يك ابزار علمي و متوازن كننده براي توجه 



55

فصلنامه جمعيت. تابستان91

برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى كشور در سال 1385با استفاده  از روشهاى غير مستقيم

به مشكالت ناشي از بيكاري شناخته شود (آتيه، 1385).

روند تغييرات  نرخ مشاركت اقتصادي در ايران
ايران از نظر ساختار جمعيتي، كشوري جوان به شمار مي آيد و نرخ مشاركت اقتصادي 40 درصدي جوانان 
ــاب مي رود، لذا  از حساسيت خاصي برخوردار است. با توجه  ــرمايه اي بزرگ براي حال و آينده به حس ايران، س
به اينكه جوانان آسيب پذيرترين گروه را در كل جمعيت كشور تشكيل مي دهند، لذا بايد اشتغال زايي، تامين 

مسكن و نيازهاي معيشتي بايد با سرعت، دقت و برنامه ريزي خاصي همراه باشد. 
ــان مي دهد كه جمعيت ايران در طول دهه 1355 تا 1365 از رشد بااليي  ــور نش روند تحوالت جمعيتي كش
ــالهاي 1355 تا 1365 ميزان باروري كل از 6/09 در  ــان مي دهد كه در طي س ــت. آمار نش برخوردار بوده اس
سال 1355 به 6/24 در سال 1365 با يك تفاوت 0/15 افزايش داشته است. در دهه دوم  انقالب موفقيت هاي 
چشمگيري از نظر كاهش نرخ مواليد و كنترل رشد جمعيت حاصل شد. در اين دهه نرخ رشد جمعيت از 3/2 
ــال 1379 كاهش و ميزان باروري كل به 2/1 فرزند در حد جانشيني  ــال 1368 به 1/2 درصد در س درصد در س

رسيده است.
تجربه ايران در خصوص تحوالت جمعيتي نشان مي دهد كه عليرغم كند شدن آهنگ نرخ رشد جمعيت، به 
دليل تاثير متغيرهاي جمعيتي و نرخ رشد جمعيت فعال كشور ( به لحاظ ساختار سني جمعيت) و فقدان شغل 
در بازار كار كشور، مساله اشتغال و بيكاري به عنوان يكي از چالشهاي عمده فرا روي رشد و توسعه كشور مطرح 

شده است (مطيع حق شناس،1383).

بر اساس نتايج جدول(1) مطالعه روند كلى وضعيت نرخ مشاركت اقتصادى جمعيت كشور نشان مى دهد كه در 
فاصله سالهاى 1335 تا 1387 نرخ مشاركت اقتصادى يك روند كاهشى داشته است بطوريكه از 47/5 درصد در 
سال 1335 به 39/9 درصد در بهار 1387 رسيده است و شاخص تغييرات ،كاهش 8 درصدى را نشان مى دهد. 

نمودارشمارة  (1) به روشن تر شدن اين روند كمك مى كند.

جدول شماره 1: نرخ اشتغال ، بيكارى و مشاركت ا قتصادى جمعيت 10 ساله و بيشتركل كشور در فاصله سالهاي 1335-87  

نرخ مشاركت اقتصادىنرخ بيكارىنرخ اشتغالشاخص/ سال

133597/42/647/5

134590/49/645/8

135589/810/242/6

136585/814/239

137590/99/135/3

138588/411/639/9

138690/19/941/5

138790/49/639/9

منبع : مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 85- 1335 و آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري1386 و 1387.
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نمودار شماره (1) : روند نرخ مشاركت اقتصادي در ايران از سال 1335 تا 1387

جدول شماره (2) روند تغييرات را بر اساس طرح آمارگيرى نيروى كار كه با هدف برآوررد شاخص هاى نيروى 
كار به صورت فصلى و ساالنه و همچنين تغييرات آن در كل كشور، نقاط شهرى و روستايى انجام شده، به روش 
نمونه گيرى چرخشى نشان مى دهد. در حالت كلى، روند نرخ مشاركت اقتصادى در كل كشور و در نقاط شهرى 

و روستايى در سال 1387 نسبت به سال 1386 روند كاهشى داشته است.

جدول شماره 2: روند تغييرات شاخص هاى عمده نيروى كار در نقاط شهرى و روستايى طى سالهاى 1386-87

13861387منطقه/ شاخص

روستايىشهرىكلروستايىشهرىكل

41/539/346/539/937/944/5نرخ مشاركت اقتصادى

9/912/35/29/611/36/2نرخ بيكارى

90/187/794/890/488/793/8نرخ اشتغال

 منبع :مركز آمار ايران، آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري1386 و 1387.
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جدول شماره(3): جدول عمرخالصه مردان كل كشوردر سال 1385

q(x,n)l(x,n)d(x,n)S(x,n)L(x,n)T(x,n)e(x)سن

00/0217110000021710/9770998056712999971/3

10/00349978293420/99659390489703194371/9

50/00227974872210/99790486880664145468/1

100/00193972651870/99731485859615457463/3

150/00376970783650/99543484553566871558/4

200/00521967135040/99479482339518416253/6

250/00513962104940/99462479824470182348/9

300/00578957165530/99344477241422199944/1

350/00760951637230/99059474110374475839/4

400/011739444011080/98451469648327064834/6

450/020089333218740/97376462372280099930/0

500/033599145730720/95578450240233862825/6

550/056758838650160/92774430331188838821/4

600/090388337075350/88557399237145805617/5

650/1431775835108570/82003353552105881914/0

700/2241464978145640/7235728992470526710/9

750/3401050413171460/0494922097804153438/2

801332683326802055642055646/2

   منبع : (آقا،1387).

جدول شماره(4): جدول اميد زندگى فعال مردان كل كشور در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/002972651870/9970/05148585924883375602038/6

150/004970783650/9950/340484553164594373113738/4

200/005967135040/9950/722482339348094356654336/9

250/005962104940/9950/909479824436179321844933/5

300/006957165530/9930/955477241455967278227029/1

350/008951637230/9910/956474110453028232630324/4

400/0129444011080/9850/936469648439795187327519/8

450/0209333218740/9740/897462372414801143348115/4

500/0349145730720/9560/777450240349918101867911/1

550/0578838650160/9280/6914303312971896687627/6

600/0908337075350/8860/5793992372309993715734/5

+651758357583500/3983535521405731405731/9
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ــان مي دهد با باال رفتن سن افراد در  ــور را نش با توجه به جدول باال كه تغييرات اميد زندگي فعال در كل كش
گروههاي سني از ميزان اميد زندگي فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سني به كمتر از 2 سال مي رسد، 
اما نكته مهم  اينكه تغييرات اميد زندگي فعال تا گروه سني 20 ساله تغييرات چنداني ندارد و اين امر مي تواند 
ناشي از اين باشد كه اكثر افراد تا اين گروه سني كمتر وارد بازار كار شده اند. لذا تغييرات اميد زندگي فعال چندان 
محسوس نمي باشد و از اين گروه سني به بعد با افزايش سنين از ميزان اميد زندگي كاسته  مي شود و شدت 
تغييرات از گروه سني 35 سال به بعد بيشتر مي شود و تا گروه باالي 65 كه به زير 2 مي رسد. البته اين پائين 
بودن اميد زندگي فعال در گروه سني باالي 65 سال بيانگر اين نمي باشد كه افراد در اين گروه سني ديگر بكار 
مشغول نمي باشند،  بلكه اصوالً اين كاهش طبق  قوانين جدول عمر مي باشد و چه بسا ميزان اميد زندگي فعال 

بيشتر از اين هم باشد.  

با توجه به جدول باال كه تغييرات اميد زندگي فعال مردان در مناطق شهري را نشان مي دهد، تغييرات اميد 
زندگي فعال تا گروه سني20 ساله چندان آشكار نمي باشد و اين عدم تغييرات بيشتر مي تواند ناشي از اين باشد 
كه در مناطق شهري، افراد در اين گروههاي سني مشغول به تحصيل مي باشند و همچنين با توجه به اين امركه 
اشتغال در شهر نياز به تخصص دارد و افراد اين گروههاي سني كمتر داراي تخصص مي باشند، لذا اميد زندگي 
ــته است. اما با باال رفتن سن بتدريج از تعداد سالهاي اميد زندگي فعال كاسته شده  فعال تغييراتي خاصي نداش

است و به 1/5 سال در گروه سني باالي 65 سال رسيده است.  

جدول شماره(5): جدول اميد زندگى فعال مردان نقاط شهرى در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/001980691330/9980/03049001214938365811037/3

150/003979362710/9970/276489060134979364317237/2

200/004976653730/9960/675487415328774350819335/9

250/004972923590/9960/902485571438087317941932/7

300/004969344020/9950/957483697462874274133228/3

350/006965325350/9930/957481405460731227845823/6

400/009959978550/9880/935478035447137181772718/9

450/0169514215340/9780/889472235419934137059014/4

500/0289360826290/9620/74446205934356695065610/2

550/0509097945060/9360/6334445482815186070906/7

600/0818647369730/8970/5004161612081833255723/8

+651795007950000/3153731011173891173891/5
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جدول شماره (6)  كه تغييرات اميد زندگي فعال مردان را در نقاط روستائي نشان مي دهد حاكي از تفاوت قابل 
ــهري دارد. در اين جدول روند تغييرات مثل جداول باال تا گروه سني 20 ساله  ــور و مردان ش مالحظه با كل كش
چندان زياد نمي باشد. اما نكته مهم اينكه ميزان سالهاي اميد زندگي فعال در سنين پائين از متوسط كشوري و 
مردان شهري بيشتر مي باشد و اين امر با توجه به اين مساله است كه در مناطق روستائي مردان در سنين پائين 
مشغول به كار مي شوند و تعداد سالهاي اميد زندگي فعال آنها بيشتر از مردان نقاط شهري مي باشد. به طوريكه 
حتي در گروه سني باالي 65 سال نيز اميد زندگي فعال شان يك سال از اميد زندگي فعال مردان كل كشور و 
مردان شهري بيشترمي باشد و اين امر به دليل عدم حمايت بيمه هاي اجتماعي و نداشتن درآمد ديگر مجبور به 

فعاليت در سنين باالتر نيز مي شوند و چه بسا فعاليت تا آخر عمر نيز ادامه يابد. 

جدول شماره(6): جدول اميد زندگى فعال مردان نقاط روستايى در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/002965032380/9970/08648192041581404155141/9

150/005962654480/9940/463480295222189399997041/6

200/006958176210/9930/825477574394094377778139/4

250/006951966160/9930/925474456438860338368735/5

300/007945816900/9920/952471230448457294482731/1

350/009938908900/9880/951467346444568249637026/6

400/0149300013240/9820/939461933433977205180222/1

450/0239167621470/9700/919453435416819161782417/6

500/0388952934080/9510/872439777383336120100613/4

550/0628612053770/9210/8384181073503418176699/5

600/0988074479060/8770/7473851612882334673285/8

+651728387283800/5303378601790951790952/5



60

فصلنامه جمعيت. تابستان91

برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى كشور در سال 1385با استفاده  از روشهاى غير مستقيم

ــود.  ــالهايى كه يك فرد به كار و فعاليت اقتصادى مى پردازد ميانگين فعاليت خام ناميده مى ش ــط س متوس
ميانگين فعاليت خام در سال 1385 براى كل كشور 41/05 سال در نقاط شهرى 39/07 سال و در نقاط روستايى 
ــت. با توجه به نتايج جدول، ميانگين فعاليت خام در نقاط شهرى كمتر از ميزان متوسط  ــال بوده اس 45/24 س
كشورى و در نقاط روستايى با توجه به شرايط كار كشاورزى، باال بودن پتانسيل نيروى كارى و عدم منابع درآمدى 

روستائيان غير ازكاركشاورزى و دامدارى اين ميزان باالتر از متوسط كشورى مى باشد.

نمودار شماره(3) : ميزان فعاليت اقتصادى ويژه سنى در كل كشور و در نقاط شهرى و روستايى  درسال 1385

جدول شماره(7) : ميزان فعاليت و ميانگين فعاليت خام در گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري و روستايي در سال 1385

سن
روستايىشهرىكل

ميانگين فعاليت  خامميزان فعاليتميانگين فعاليت  خامميزان فعاليتميانگين فعاليت  خامميزان فعاليت

0/6563/2800/6423/2080/6883/439جمع

14-100/0510/2560/0300/1520/0860/431

19-150/3401/6980/2761/3800/4632/313

24-200/7223/6080/6753/3730/8254/126

29-250/9094/5450/9024/5110/9254/625

34-300/9554/7770/9574/7850/9524/758

39-350/9564/7780/9574/7850/9514/756

44-400/9364/6820/9354/6770/9394/697

49-450/8974/4860/8894/4460/9194/596

54-500/7773/8860/7443/7180/8724/358

59-550/6913/4530/6333/1660/8374/190

64-600/5792/8930/5002/5010/7473/742

+650/3981/9880/3151/5730/5302/650
41/0539/0745/24جمع
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نمودار شماره(4) : ميانگين فعاليت خام ويژه سنى در كل كشور و در نقاط شهرى و روستايى  در سال 1385

بحث و نتيجه گيري
نتايج بررسى از روند تغييرات اميد زندگي فعال  مردان به تفكيك گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري 
و روستايي نشان داد كه افراد تا رسيدن به سن خاصي با افزايش سن تمايل بيشتري به حضور در بازار كار دارند 
و از يك سن خاصي به بعد از تمايل آنها كاسته مي شود. روند اين تغييرات از باال ترين سطح خود در گروه سني 
ده ساله شروع شده و با باال رفتن سن افراد  از ميزان اميد زندگي فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سني به 
كمترين حد خود مي رسد. البته ميزان اين روند در نقاط روستايي كمي متفاوت تر از كل كشور و نقاط شهري 
بوده است و علت اين امر را مي توان در نوع فعاليتهاي شهر و روستا و نوع و مقدار درآمدهاي غير شغلي جستجو 
ــامل حقوق بازنشستگي، درآمد ناشي از اجاره، درآمدهاي حاصل از حساب پس انداز، سود  كرد. اين درآمدها ش
ــازمان هاي اجتماعي و موسسات خيريه و درآمد ناشي از فروش مصنوعات  ــهام و دريافتي از بيمه و كمك س س
ــده در خانوار است كه معموال درشهرها بيش از روستاها وجود دارد و افراد شهري بيشتر   مي توانند  ــاخته ش س

زندگي خود را بر پايه آنها بنا بگذارند و از حضور در بازار كار خودداري كنند.
ــي اقتصاد هر كشوري است، به گونه اي كه افزايش اشتغال و  ــتغال و بيكاري، از جمله موضوع هاي اساس اش
ــعه يافتگي جوامع تلقي مي شود وكشور ايران در سال هاي  ــاخص هاي توس كاهش بيكاري، به عنوان يكي از ش
اخير، تحوالت چشمگير جمعيتي را تجربه  نموده است. اگر از منظر اقتصادي محض به نيازهاي يك خانوار توجه 
شود، اين نيازها را مي توان به چهار گروه شامل نيازها يا هزينه هاي زندگي خصوصي، نيازها يا هزينه هاي كالن 
و اجتماعي، نيازها يا هزينه هاي رفاهي و تاميني حال و آينده و خانواده و نيازها يا هزينه هاي سرمايه گذاري در 
دنياي كسب و كار براي تامين نيازهاي فوق تقسيم كرد. با تامل در نيازهاي ياد شده مي توان دريافت كه افراد 
فقط با حضور در بازار كار و دسترسي به فرصتي براي شغل مناسب مي توانند منشاء چهار نوع درآمد، حقوق و 
دستمزد براي خود، ماليات براي دولت، حقوق بيمه براي بنگاههاي رفاهي و تاميني و سود براي ترغيب كارفرمايان 
جهت كسب و كار، كه به ترتيب براي تامين  اين نيازها يا هزينه ها كفايت مي كنند، باشند. چون نيازهاي اشاره 
شده عام و حياتي اند، بطور كلي مشمول همه افراد صرفنظر از اين كه وارد بازار كار ميشوند يا خير، خواهد شد، 
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ــتغال افراد در بازار كار فراهم شود، مي توان اميدوار بود كه آنان  ــت كه اگر زمينه هاي اش ــئله اين اس منتهي مس
در تامين اين هزينه ها مشاركت داشته باشند( طايي و ديگران، 1380). يكي از ويژگيهاي جمعيت كوشا، طول 
متوسط زندگي فعال يك نسل از مردان و زنان است به اين معني كه يك فرد در سراسر سال هاي زندگي نمي تواند 
فعال باشد و همانطوركه در دوران كهنسالي و بازنشستگي بطور طبيعي فعال نيست. بنابراين 55 سال دوره فعاليت 

زندگي يك نسل از 15 سالگي تا 70 سالگي است (آشفته تهراني، 1382).

پيشنهادات و الزامات  سياستى 
ايران با توجه به افزايش يك دفعه اي جمعيت در اوايل انقالب در حال حاضر داراى جمعيت جواني مى باشد  
ــن دارند( مهريار و احمد نيا، 2004) و ( ميرزائي  ــال س بطوريكه بيش از نيمي از جمعيت  آن كم تر از 30 س
ــيار تاثير  ــني با تاخير بس ــاخت هاى س و همكاران ،1382) و از آنجا كه كاهش باروري در حجم نيروي كار و س
ــور با نرخ بيكاري بااليي براي جوانان مواجه مى باشد. بنابراين مشكل اشتغال  مي گذارد بدين لحاظ اقتصاد كش
جوانان در ايران موضوعي كامال جدي است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  از جمله وزارتخانه ايي است كه با 
ــر كشور مرتبط است و عملكردهاي آن همواره از سوي  افرادي كه  ــاغل و بيكار در سراس جمعيت فعال اعم از ش
در بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت مي كنند و همچنين جمعيت وسيع جوياي كار كه بنا به شرايط خاصي 
هنوز نتوانسته اند به بازار كار راه يابند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پاسخگويي به قوانين كار از جمله (بازنشستگان، 
سالهاى بازنشستگى و مطالبات بازنشستگان و فعاليت هاى دوباره بازنشستگان)جزء مهمترين موضوع هايي است 
كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همواره با آن مواجه بوده است. دركشورهاي درحال توسعه  امروزه با باال رفتن 
اميد زندگى و احتمال سالهاى عمر بيشتر بعد از بازنشستگى، بازنشستگان به دليل عدم كفاف درآمد و هزينه هاى 
زندگى چاره اى جز اشتغال دوباره ندارند در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته حداقل سن بازنشستگي بين1 تا 
10 سال افزايش يافته است ولي در ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه سن بازنشستگي براي مردان و زنان 
به ترتيب 5 و 10 سال كاهش يافته است ( اورنگ ، 1387). امروزه اميد به زندگي سالم به مفهوم اميد داشتن به 
زندگي بدون محدوديت در انجام اعمالي است كه در گذشته بطور معمول انجام مي داده است. درحال حاضر بيش 
از 45 كشور دنيا، اميد به زندگي سالم دارند و اين اميد به زندگي سالم، راه انديشه را به سوي تالش دولت براي 

اجراي برنامه هاي ملي مراقبت از سالمندان مي كشاند.
ــيار تاثيرگذار بر اصالح نظام بازار كار ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي جوان و داراي  يكي از پديده هاي بس
ــغلي، زماني ميسر خواهد  ــت، اصوال اين مهم عالوه بر افزايش ظرفيت هاي جديد ش انگيزه فعاليت اقتصادي اس
ــد كه بازنشستگان پس از وقوع حالت بازنشستگي به دليل انگيزه هاي اقتصادي يا ميل به تداوم فعاليت هاي  ش
شغلي، مجددا اشتغال به كار ننمايند. بررسي هاي مختلف نشانگر آن است كه در كشور ما بازنشستگان به لحاظ 
عدم رضايت از وقوع بازنشستگي و احساس به داشتن توان مجدد فعاليت اقتصادي كماكان تمايل دارند پس از 
بازنشستگي به لحاظ عدم وجود رابطه بين بازنشستگي و حالت بازنشستگي در كشور، به اشتغال در مشاغل قبلي 
يا واحدهاي كاري مشابه به تداوم فعاليت خويش اهتمام ورزند، هرچند كه عدم كفايت حقوق بازنشستگي نيز تا 

حدودي مي تواند عامل چنين بازگشت كاري باشد.
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قوميت و بارورى: نگاهى به كارهاى صورت گرفته در ايران

چكيده
يكى از مباحث مطرح در حوزه بارورى بحث تفاوت قوميت ها در بارورى است. در مورد نقش قوميت در بارورى 
اختالفى فرضيه هاى متفاوتى مطرح است. از جمله مى توان به فرضيه مشّخصه هاى اجتماعى، فرضيه مشّخصه هاى 

خرده فرهنگى و فرضيه موقعيت گروه اقليت اشاره كرد.
ايران كشورى چندقوميتى است. اين قوميت ها داراى رفتارهاى جمعّيت شناختى متفاوتى مى باشند. لذا شرايط 

ايران براى مطالعاتى كه به بررسى تأثير قوميت بر رفتارهاى جمعّيت شناختى مى پردازند، محيا مى باشد.
با وجود اهميت بحث قوميت در ادبيات جمعّيت شناسى، و همچنين محيا بودن ايران براى اينگونه مطالعات، تا 
كنون تحقيقات اندكى در اين رابطه در ايران صورت گرفته است. در همين تحقيقات صورت گرفته نيز ضعف هاى 
بسيارى وجود دارد. اكثر اين تحقيقات محدود به چند قوميت در ايران بوده و همه قوميت ها را در كنار هم بررسى 
نمى كنند. همچنين اينكه اين تحقيقات محدود به فرضيه مشّخصه هاى اجتماعى بوده و حتى اكثرشان اين فرضيه 
ــش نداده اند و خود را محدود به چند متغير زمينه اى كرده اند. ضعف ديگر توجه ناكافى  را نيز به طور كامل پوش
به تعيين كننده هاى بالفصل بارورى و لذا عدم توانايى در نشان دادن مكانيسمى است كه قوميت بر بارورى تأثير 
مى گذارد. نكته ديگر اين است كه با وجود اينكه در شرايط فرهنگى ايران مردها نقش مؤثرى در تصميمات زندگى 

دارند، ولى در اين تحقيقات توجهى به آنان و نقش شان در بارورى نشده است.

واژگان كليدى: قوميت، بارورى، فرضيه مشّخصه هاى اجتماعى، فرضيه مشّخصه هاى خرده فرهنگى، فرضيه 
موقعيت گروه اقليت، ضعف تحقيقات قوميت و بارورى
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مقدمه و طرح مسئله
امروزه بسيارى از وظايف و كاركردهايى كه در گذشته مختص به خانواده ها بود، به دولت واگذار شده است. لذا 
با افزايش نيازهاى امروزى وظايف دولت ها بسيار گسترده شده است، كه براى انجام اين وظايف راهى جز عمل 
كردن بر طبق برنامه ريزى هاى دقيق وجود ندارد. عامل اصلى موفقيت اين برنامه ريزى ها نيز در شناخت شرايط 
موجود مى باشد. از سويى يكى از اركان اصلى تشكيل دهنده شرايط، جمعّيت و ويژگى هاى آن مى باشد. در واقع 
از آن جايى كه برنامه ريزى براى رفع نيازهاى جمعّيت صورت مى گيرد، مهم ترين متغيرى كه در برنامه ريزى بايد 
به آن توجه شود جمعّيت و ويژگى هاى آن مى باشد، و يكى از ويژگى هاى مهم جمعّيت كه در برنامه ريزى بايد به 
ــّنى آن مى باشد. چرا كه افراد بر اساس سّنى كه در آن قرار دارند، نيازها و توانايى هاى  ــود، تركيب س آن توجه ش
متفاوتى را دارند. براى مثال افراد پيرتر جمعّيت مصرف متفاوتى را از خدمات مراقبت بلند مدت و بهداشت دارند 
(كينسل و فيليپس1 2005 : 10). عامل اصلى تغييرات ساختار سّنى جمعّيت نيز بارورى و تغييرات آن مى باشد. 
لذا هر گونه سياست گذارى در مورد روندهاى جمعّيتى در آينده، مستلزم در نظر گرفتن تغييرات بارورى مى باشد. 
كشور ايران در سال هاى اخير شاهد تحوالت شگرفى در ميزان بارورى كل2 بوده است. به طورى كه ميزان هاى 
ــطوح خيلى باال (باالتر از 6 كودك براى هر زن) بوده اند، از  بارورى كه تا قبل از دوره زمانى 1370-1365 در س
اين دوره شروع به كاهش كرده و در دوره 1385-1380 به كمتر از سطح جايگزينى3 رسيده و از اين دوره به بعد 
ــت كه به كاهش خود ادامه دهد. به طورى كه در دوره 1390-1385 به (1/83) و در دوره  نيز انتظار بر اين اس

1400-1395 به مقدار (1/39) خواهند رسيد (سازمان ملل 2009، به نقل از تركاشوند 1389 : 55).
البته اين ميزان ها نشان دهنده متوسط بارورى در سطح كل كشور مى باشد، و بارورى استان هاى كشور سطوح 
ــتان ها ميزان بارورى باالتر از سطح كشور و در  ــت مى دهند، به طورى كه در برخى از اس كامال متفاوتى را به دس
ــتان هاى ايران را بر مبناى  ــاس مطالعات صورت گرفته مى توان اس ــت. بر اس برخى ديگر پايين تر از آن بوده اس
سطح بارورى شان  در سه گروه؛ با بارورى زير سطح جايگزين، نزديك به سطح جايگزين و باالى سطح جايگزين 
طبقه بندى كرد (حسينى چاوشى4 و ديگران 2007 : 12). همچنين بر اساس مطالعات عباسى (1380) در دوره 
ــايان توجهى در بارورى استان هاى ايران وجود دارد؛ استان هاى سيستان و  زمانى 1351 تا 1375 تفاوت هاى ش
بلوچستان، هرمزگان، ايالم و چهار محال بختيارى به مراتب داراى ميزان هاى بارورى باالترى نسبت به استان هاى 
تهران، گيالن، سمنان، اصفهان و يزد بوده اند. براى مثال در دوره سه ساله 1375-1372 باالترين ميزان بارورى 
در استان هاى سيستان و بلوچستان (4/6)، هرمزگان (3/9)، كهكيلويه و بويراحمد (3/7)، كردستان (3/6) مشاهده 
ــتان هاى تهران (2)، گيالن (2)، اصفهان (2/1) و سمنان  ــده و بالعكس پايين ترين ميزان بارورى مربوط به اس ش

(2/2) بوده است.
ــطوح بارورى در استان هاى ايران از هم متفاوت است، لذا در برنامه ريزى ها  ــاهده مى شود س همانگونه كه مش
بايد كامال به آن توجه شود. همانگونه كه ذكر شد براى شناخت اين تفاوت ها و ارزيابى آنها در آينده بايد عوامل 

آنها را بشناسيم. 
1. kinselle and Phillips                           
2.Total Fertility Rate
3. TFR = 1/2
4. Hosseini - Chavoshi
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ــد، كه در مورد تفاوت  ــود دارد كه يكى از آنها قوميت مى باش ــيارى وج ــورد بارورى اختالفى عوامل بس در م
استان هاى ايران نيز مى تواند در نظر گرفته شود (عباسى شوازى و مك دونالد 2005 : 25 ، به نقل از عباسى و 
حسينى 1386 : 2). در اين بررسى نيز تمركز ما بر اين عامل مى باشد و قصد داريم مكانيسم هايى را كه قوميت 
از طريق آن مى تواند بر بارورى تأثير بگذارد را مطرح كنيم. در اين خصوص اشاره اى نيز بر بررسى هاى به عمل 
آمده در ايران داريم و سعى مى كنيم با توجه به چهاچوب هاى مطرح شده كاستى هاى آنها را نيز مطرح كرده و 

پيشنهادات اصالحى را براى آينده تحقيقات قوميت و بارورى در ايران داشته باشيم.

قوميت، تفاوت فرهنگى، بارورى اختالفى
درواقع بارورى از دو جزء زيستى و اجتماعى تشكيل شده است. جزء زيستى به توانايى توليد مثل گفته مى شود. 
اگرچه توانايى توليد مثل شرط الزم براى پدر و مادر شدن است ولى به تنهايى كافى نيست. تعداد كودكان هر 
جامعه بيشتر تحت تأثير محيط اجتماعى قرار دارند كه مردم در آن زندگى مى كنند (ويكس 1385 : 176). محيط 
اجتماعى و فرهنگ حاكم بر آن به عنوان يك متغير مستقل بر بسيارى از تعيين كننده هاى اقتصادى اجتماعى و 
جمعّيت شناختى بارورى تأثيرگذار مى باشد؛ از جمله سن ازدواج، ارزش هاى وابسته به ازدواج، آداب رسوم مربوط 
به مهريه، سقط جنين، استفاده از روش هاى جلوگيرى از حاملگى، ارزش فرزندان، ترجيح جنسى، تابوهاى جنسى، 
طول مدت شيردهى، باورهاى سنتى و مذهبى، روابط خويشاوندى و طالق و فراوانى مقاربت هاى جنسى (حسينى 
1386 : 127). در واقع همانگونه كه همل ذكر مى كند: «فرهنگ مى تواند تبيين كند كه چرا افراد جوامعى كه 
به ظاهر از نظر اقتصادى در شرايط يكسانى به سر مى برند، ولى از نظر آداب و رسوم و زبان متفاوت هستند، در 
زمينه هاى دموگرافيك متفاوت عمل مى كنند. فرهنگ مى تواند توضيح دهد كه چرا جمعّيت يك منطقه در طول 

زمان يكسان عمل مى كند، هرچند كه شرايط اقتصادى آن تغيير كند» (ميرزايى 1375). 
با توجه به مدل بنگارتز در مورد تعيين كننده هاى بالفصل1 بارورى بهتر مى توان اثر فرهنگ و ارزش هاى قومى 
را تشريح كرد. بنگارتز عوامل بالفصل را در دو دسته  ى؛ عواملى كه بر طول دوره توليد  مثل و عواملى كه بر نرخ 
فرزندآورى در آن دوره تأثيرگذار مى باشند تقسيم بندى مى كند: در طول دوره توليد  مثل متغير اصلى سن ازدواج 
و ميزان طالق در جامعه است. ميزان فرزندآورى نيز متأثر از فاصله بين مواليد كه خود به سه عنصر؛ 1- فاصله 
نابارورى بعد از تولّد2 كه متأثر از رفتار شيردهى مى باشد. 2- زمان انتظار براى آبستنى3 يا فاصله تخمك گذارى4، 
از اولين تخمك گذارى بعد از وضع حمل تا آبستنى، كه متأثر از احتمال آبستنى طبيعى5 ، كه خود متأثر از فراوانى 
ــايل جلوگيرى از حاملگى مى باشد. 3- حاملگى كامل6 . در مواردى كه  ــتفاده از وس مقاربت بوده، و همچنين اس
حاملگى به طور زودرس پايان يابد، فاصله مواليد با توجه به مدت حاملگى، تأخير در آبستنى و يك دوره نابارورى، 

1. Proximate determinants 
2.Postpartum infecundable interval
3. Conception 
4. Ovulatroy interval
5. Natural fecundability
6. Full-term pregnancy
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ــروع نازايى واقعى1 ،  ــود دارد؛ 1- ازدواج (و طالق)، 2- ش ــود. در كل در اين مدل 7 متغير وج ــر مى ش طوالنى ت
3- نابارورى بعد از وضع حمل، 4- احتمال آبستنى طبيعى يا فراوانى مقاربت، 5- استفاده از وسايل جلوگيرى از 

حاملگى، 6- مرگ مير درون رحمى غيرعمدى2 ، 7- سقط جنين ارادى3 (بنگارتز 1983 :5) .
ــا، ارزش هاى فرهنگى مى توانند در زمانبندى ازدواج و  ــته اول متغيره در اين رابطه مى توان گفت كه در دس
ميزان طالق در جامعه مؤثر باشند و لذا طول دوره توليد مثل را تحت تأثير قرار دهند. در دسته دوم نيز شيردهى، 
سقط جنين عمدى به شدت تحت سلطه هنجارهاى فرهنگى مى باشند و ارزشها و هنجارهاى فرهنگى همچنين 
ــتفاده از وسايل جلوگيرى از حاملگى مؤثر مى باشند. لذا فاصله بين مواليد نيز متأثر از ارزش هاى قومى و  در اس

فرهنگى است.
 انسى كول نيز در اين رابطه يكى از پيش شرط هاى كاهش بارورى را در پذيرش «انتخاب عقالنى» به عنوان 
گزينشى ارزشمند در بارورى مى داند. در واقع اگر فرد معتقد باشد كه نيرويى فراطبيعى بارورى را در دست دارد، 
درآن صورت جرات نمى كند كه بارورى اش را كم كند (ويكس 1385 : 228). براى مثال در ايران زنان بلوچى از 
ساير قوميت ها نگاه سنتى ترى داشته، به طورى كه حدود 50 درصدشان استفاده از وسايل جلوگيرى از حاملگى 
را دخالت در كار خدا دانسته اند، در صورتى كه در بين زنان گيلكى فقط 11 درصد اين عقيده را داشته اند (عباسى 

و ديگران 1383 : 104).
ــد و هم  در نتيجه مى توان گفت كه قوميت هم مى تواند در نگرش هاى افراد در مورد تعداد فرزندان مؤثر باش
ــد و لذا بر تعداد فرزندان آنها تأثير بگذارد.  مى تواند در نگرش هاى افراد در مورد عوامل بالفصل بارورى مؤثر باش
ــود دارد، بر پايگاه اقتصادى  ــد از طريق نگرش هايى كه در مورد زن و خانواده وج ــالوه بر اينها قوميت مى توان ع
ــت تأثير قرار دهد. همچنين مى توان  ــد و از اين طريق نيز بارورى را تح ــى زنان و خانواده نيز مؤثر باش اجتماع
ــاختارى اشاره كرد و اينكه در جامعه گروه قومى اقليت نسبت به گروه  اكثريت فرصت هاى يكسانى  به عوامل س
نداشته باشد و لذا در سطوح اقتصادى اجتماعى متفاوتى قرار بگيرند و لذا رفتارهاى باروى متفاوتى داشته باشند. 
در واقع همانگونه كه سنز و مورال4 اشاره دارند گروه هاى قومى تجربيات زندگى متفاوتى دارند، كه اين تجربيات 
منحصربه فرد را مى توان در تجربيات اقتصادى  اجتماعى و جمعّيت شناختى شان مشاهده كرد (پوستون و ميكلين5 

.(174 : 2005

قوميت ها در ايران
ــته باشد. ايران نيز  ــود، قوميت مى تواند نقش مؤثرى را در بارورى اختالفى داش ــاهده مى ش همانگونه كه مش
ــت. بر اساس مطالعات صورت گرفته مى توان 9 زبان متفاوت را در جمعّيت ايران از  ــور چند قوميتى اس يك كش
ــناخت، كه عبارت اند از؛ فارسى، تركى، كردى، لرى، عربى، گيلكى، مازندرانى، بلوچى و تركمنى (امانى  هم بازش
1. Permanent sterility
2. Spontaneous intrauterine mortality
3. Induced abortion
4. Rogelio Saenz and M. Cristina Morales
5. Dudley L. Poston  and Michael Micklin
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ــان در حدود نيمى از جمعّيت متعلق به گروه فارس زبان و در حدود 34 درصد نيز  ــن مي 1387 : 122)، و در اي
متعلق به دو گروه قومى كرد و ترك مى باشد و يك ششم باقى مانده نيز مربوط به ساير گروه هاى زبانى مى باشد 
ــى و صادقى 1385 : 2). به اين گروه هاى قومى زبانى مى توان ويژگى ديگرى را اضافه كرد و اينكه بلوچ ها  (عباس
ــنت بوده و ترك ها، گيلكى ها، مازندرانى ها و لرها بيشتر شيعه هستند (ترابى1 و ديگران  ــتر اهل س و كردها بيش
2010 :30). همچنين اينكه گروه هاى قومى ايران از لحاظ جغرافيايى نيز در مناطق مختلفى از كشور پراكنده 
ــده اند. به طورى كه فارس زبان ها معموال در نواحى مركزى و ساير گروه هاى قومى در نواحى مرزى و مخصوصا  ش
نواحى شمال و شمال غربى كشور مى باشند. توزيع جغرافيايى گروه هاى قومى در شكل (1) نشان داده شده است.

شكل 1 . توزيع جغرافيايى گروه هاى قومى در ايران 2

 مأخذ: ترابى و ديگران 2010 :37

قوميت و بارورى در ايران
مطالعات صورت گرفته نشان از تفاوت در رفتارهاى بارورى گروه هاى قومى ايران مى باشد (عينى زيناب 1381، 
ــى و ديگران 1383). براى مثال ميانگين فرزندان به دنياآمده در بين  ــيف اللهى 1375، عباسى 1380، عباس س
ــارس 3/7، آذرى 3/4، گيلكى 3/01)  ــد (بلوچ 4/9، كرد 4/8، ف ــاى زبانى از 4/9 تا 3/01 در تغيير مى باش گروه ه
ــى وديگران 1383 :28). همچنين مطالعات نشان داده است كه بارورى گروه هاى زبانى بر اساس مناطق  (عباس
جغرافيايى نيز متفاوت است، براى مثال بر اساس اطالعات طرح بررسى زاد و ولد كشور در 1370 بين زنان فارسى 
زبان استان هاى شمال و شمال شرقى، تهران و مركز ايران، و متكلمين همين زبان در استانهاى جنوب، جنوب 

غربى و جنوب شرقى تفاوت چشمگيرى در رفتار بارورى ديده مى شود (سيف اللهى 1375).
همانگونه كه ذكر شد يك گروه قومى هم مى تواند از طريق تأثير مستقيم بر عوامل بالفصل بر بارورى مؤثر باشد 

1. Torabi

2. اين تصوير بر اساس گروه هاى زبانى غالب (75 درصد و بيشتر) ترسيم شده است. منظور از گروه مختلط (mixed)  استان هايى 
ــند كه شامل استان هاى گلستان، همدان، چهارمحال  ــهم مساوى را دارا مى باش ــت كه در آنهاگروه هاى مختلف قومى تقريبا س اس

وبختيارى، ايالم و خوزستان مى باشند.
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و هم اينكه به صورت غير مستقيم و از طريق عوامل زمينه اى بر اين عوامل تأثير بگذارد. بر طبق مطالعات صورت 
گرفته، در بين گروه هاى قومى ايران بر اساس اين عوامل نيز تفاوت هايى وجود دارد. در مورد عوامل بالفصل بايد 
بگوييم كه سن ازدواج در بين گروه هاى قومى ايران متفاوت مى باشد (محموديان 1383 ، ترابى و ديگران 2010)، 
ــن ازدواج گروه هاى قومى از 22 در بين گيلكى ها تا 17 در بين بلوچ ها در تغيير  ــال 1990، س براى مثال در س
مى باشد (ترابى و ديگران 2010). همچنين مى توان به تفاوت در ميزان استفاده از وسايل جلوگيرى از حاملگى 
اشاره كرد (عينى زيناب 1381، عباسى و ديگران 1383). براى مثال بيشترين ميزان استفاده از وسايل جلوگيرى 
از حاملگى در بين قوميت هاى ايران به ترتيب زير مى باشد؛ آذرى زبان 81 درصد، فارس و گيلكى زبان 79 درصد، 

كرد 77 درصد و بلوچ ها 36 درصد (عباسى وديگران 1383 :41).
در مورد عوامل زمينه اى (اقتصادى و اجتماعى) نيز بايد بگوييم كه در بين استان هاى ايران تفاوت هاى بسيارى 
وجود دارد (امانى 1387 :123 ، ترابى و ديگران 2010، عرفانى 2005 به نقل از ترابى و ديگران 2010، عباسى و 
ديگران 1383 :87 و82، عباسى و صادقى 1385). براى مثال در مطالعات عباسى و صادقى (1385) قوميت هاى 
بلوچ، كرد، لر و عرب در موقعيت اقتصادى و اجتماعى پايين ترى نسبت به گروه هاى فارس، ترك و گيلك زبان 
قرار دارند. همچنين عرفانى (2005) (به نقل از ترابى وديگران 2010) تفاوت هاى اساسى را در آهنگ توسعه در 
ــطوح باالى توسعه،  بين قوميت ها در دوره زمانى 1375 تا 1385 مطرح مى كند كه در آن فارس ها عمدتا در س
گيلك و مازندران در سطح متوسط توسعه، كرد، ترك و لر در سال 1365 درسطح پايين توسعه و در سال 1375 
ــعه قرار دارند. در مطالعات ترابى و ديگران  ــطح متوسط توسعه و بلوچ ها در كل دوره در سطح پايين توس در س
(2010) نيز، نرخ مشاركت زنان گيالنى در حدود چهار تا پنج برابر ساير گروه ها بود. در مطالعات امانى (1387 : 
122) بيشترين سطح سواد زنان در ميان قوميت ها در سال 1372 به ترتيب زير عنوان شد؛ گيلك و مازندران 75 
درصد، لر 69 درصد، ترك 64 درصد، كرد 57 درصد و بلوچ 49 درصد. امانى همچنين با توجه به اينكه زبان را 
مى توان يكى از عوامل نشان دهنده مشاركت زنان در اجتماع دانست، درصد زنانى كه در هريك از قوميت ها عالوه 
بر زبان قومى قادر به صحبت كردن به زبان فارسى مى باشند را نيز محاسبه كرد و در اين ميان بيشترين درصد 
زنان دو زبانه به شرح زير مى باشد؛ مازندران 97 درصد، گيلك 92 درصد، لر 88 درصد، ترك 76 درصد، كرد 71 
درصد و بلوچ 52 درصد، كه با توجه به اين نتايج مى توان گفت كه زنان مازندران و گيلك تماس بيشترى با نهادها 

و فعاليت هاى بيرون از خانه دارند. 
 همانگونه كه مشاهده مى شود عوامل زمينه اى و بالفصل مؤثر بر بارورى در بين گروه هاى قومى ايران متفاوت 
مى باشند و بنابر آنها سطوح بارورى متفاوتى نيز در اين گروه ها تجربه مى شود. لذا در سياست گذارى ها بايد به 

اين تفاوت ها توجه شود. 
ــم  ــترى دارند و اينكه مكانيس ــته از عوامل در رابطه بين قوميت و بارورى تأثير بيش در مورد اينكه كدام دس
ــود. در ادامه ابتدا نگاهى به اين نظريات  ــد، نظريات متفاوتى مطرح مى ش اين تأثيرگذارى به چه صورتى مى باش
مى اندازيم و سپس به بررسى چند نمونه از تحقيقاتى كه در رابطه با قوميت و بارورى در ايران صورت گرفته است 
مى پردازيم. در نهايت نيز تا آنجايى كه در توان باشد نقاط ضعف و قوت تحقيقات مزبور را ذكر كرده و پيشنهادات 

اصالحى را مطرح مى كنيم.
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چارچوب نظرى مطالعات قوميت و بارورى
ــه طور كلى و جداى از بارورى، براى توصيف تفاوت هاى قومى در الگوهاى اقتصادى و اجتماعى و جمعّيتى  ب

مى توان دو ديدگاه نظرى را مطرح كرد (پوستون و ميكلين1 2005 : 182):
ديدگاه همانندى2 

ــترش يافت. گوردون همانندى را  ــاس نظريات رابرت پارك گس ــط ميلتون گوردون3 و بر اس اين ديدگاه توس
فرايندى 8 مرحله اى در نظر مى گرفت:

1 - همانندى فرهنگى يا فرهنگ پذيرى: عبارت است از يادگيرى فرهنگ گروه اكثريت توسط اعضاى گروه اقليت.
2 – همانندى ساختارى: اين مرحله را به دو مرحله فرعى، همانندى اوليه و ثانويه تقسيم مى  شود. در ثانويه بين 
اعضاى گروه اقليت با اعضاى گروه اكثريت، در جايگاه هاى سازمانى و نهادى، روابط غير شخصى برقرار مى شود. 
همانندى اوليه شامل روابط بين فردى گرم بين اعضاى دو گروه، در شكل گروه هاى دوستانه است. در نظر گوردون 
اين مرحله يك مرحله اساسى در همانندى است و زمانى كه اين مرحله رخ بدهد، انتظار است كه مراحل بعدى 

به طور اتوماتيك به وجود بيايند.
4 – همانندى مربوط به زناشويى4 

5 – همانندى هويتى 5
6 – همانندى پذيرندگى نگرشى6 (عدم تعصب)
7 – همانندى پذيرندگى رفتارى (عدم تبعيض)

8 – همانندى مدنى7 (عدم تعارض قدرتى يا ارزشى)
ــاختارى اوليه دست يابند،  ــت كه، زمانى كه اعضاى گروه اقليت به همانندى س اين ديدگاه مبتنى بر اين اس
ــان را در جهت هويت گروه اكثريت كنار  احتمال دارد كه با اعضاى گروه اكثريت ازدواج كنند، و هويت قومى ش
مى گذارند، و به اين لحاظ احتمال كم ترى وجود خواهد داشت كه مورد تبعيض و پيشداورى قرار بگيرند. در واقع 
با توجه به اين ديدگاه در مورد بارورى متفاوت گروه هاى قومى با گروه اكثريت مى توانيم بگوييم كه اين گروه ها در 

مراحل متفاوتى از همانندى قرار دارند و هرچه كه همانندى بيشتر شود تفاوت ها از بين مى رود.

1-ديدگاه ساختارى8 
ــطح كالن يا سطح اجتماعى نسبت  اين ديدگاه وضعيت اقتصادى و اجتماعى گروه اقليت را به پديده هاى س
مى دهد. در اين نسبت دهى، نيروهاى حاكم بر افراد به عنوان مسئول الگوهاى اقتصادى و اجتماعى و جمعّيتى 
ــتند. اين ديدگاه را جامعه شناسان براى فهم طبقه بندى گروه هاى اقليت شكل داده اند. اين  گروه هاى اقليت هس
ديدگاه در جستجوى نيروهايى مى باشد كه گروه هاى اقليت را در پايين ترين مرتبه نردبان اقتصادى واجتماعى 
1. Dudley L. Poston and Michael Micklin
2. Assimilation Perspective
3. Milton Gordon
4. marital assimilation
5. identificational assimilation
6. attitudinal receptional assimilation
7. civic assimilation 
8. Structural Perspectives
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قرار مى دهند. در اينجا نيز مى توانيم بگوييم كه افراد در موقعيت هاى اقتصادى و اجتماعى متفاوت، رفتار بارورى 
متفاوتى را نيز دارا مى باشند. همانگونه كه ذكر شد اين دو ديدگاه به طور كلى ارتباط بين قوميت و مشّخصه هاى 
اقتصادى و اجتماعى و جمعّيتى را در نظر دارند. ولى از آنجايى كه مشّخصه هاى اقتصادى اجتماعى بر بارورى نيز 
مؤثرند مى توان آنها را در مورد بارورى نيز به كار برد. ولى جداى از اينها فرضيه هايى مختص به ارتباط بين قوميت 

و بارورى نيز وجود دارد كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم.

فرضيه مشّخصه هاى اجتماعى1 
ــى از تفاوت در مشّخصه هاى اقتصادى و اجتماعى گروه ها به ويژه  اين فرضيه تفاوت در بارورى گروه ها را ناش
سواد و درامد مى داند. در واقع تفاوت در بارورى گروه هاى قومى صرفا ناشى از تفاوت آنها در توزيع منابع اقتصادى 
و اجتماعى همبسته با تصميم گيرى در توليد مثل است ( فورست و تيندا2 1996 : 111). لذا زمانى كه همانندى 
و فرهنگ پذيرى صورت بگيرد، تفاوت در بارورى نيز از بين مى رود. اين فرضيه در دو شكل قوى و ضعيف وجود 
دارد. در شكل قوى تفاوت در بارورى را به طور كامل ناشى از تفاوت در مشّخصه هاى اجتماعى كه بر بارورى مؤثر 
هستند مى داند. در شكل ضعيف تر، فرضيه مشّخصه ها عمدتا براى آندسته از اقليت هايى درست است كه به طور 
نسبى داراى وضعيت اقتصادى و اجتماعى برترى هستند، چرا كه همانندى و فرايند فرهنگ پذيرى در ميان آنها 
بيشتر است (بين و تيندا 1982 : 212) 3. در رابطه با اين فرضيه و اين كه عامل اصلى تفاوت هاى بارورى ناشى 
از تفاوت در مشّخصه هاست، مطالعات بسيارى صورت گرفته ولى بيشترشان نشان دادند كه بعد از كنترل آمارى 
مشّخصه ها تفاوت در بارورى به طور كامل از بين نمى رود كه منجر به فرضيه هاى ديگرى كه بر موقعيت قومى 
تأكيد مى كردند شد ( فورست و تيندا 1996 : 111). البته با اين حال برخى تحقيقات نيز امروزه به گونه اى بر 
نتايج فرضيه مشّخصه ها تاييد مى گذارند. براى مثال وينرب4 (2001) در مطالعه اى در كنيا تأكيد دارد كه قوميت 
تأثيرى بر بارورى ندارد بلكه دسترسى به قدرت سياسى و از طريق آن دسترسى به منابع عامل اساسى تفاوت هاى 
قومى است. در مطالعه ديگرى جاسيپويك5 (2002) با توجه به اينكه تفاوت هاى قومى در بين مناطق بيشتر از 
درون مناطق مى باشد نتيجه گرفت كه تفاوت قومى مرتبط با منطقه اى است كه بارورى در آن رخ مى دهد. در 
واقع به علت تفاوت قابل توجه در بين مناطق و تفاوت كم در داخل يك منطقه مى توان گفت كه قوميت عامل 
ــت آمده است براى مثال سيف اللهى (1375) نشان  ــت. اين نتايج در ايران نيز به دس قوى در رفتار بارورى نيس
داد كه بين زنان فارسى زبان استان هاى شمال و شمال شرقى، تهران و مركز ايران، و متكلمين همين زبان در 

استان هاى جنوب، جنوب غربى و جنوب شرقى تفاوت چشمگيرى در رفتار باورى ديده مى شود.

فرضيه مشّخصه هاى خرده فرهنگى6 
در اين منظر تفاوت در بارورى ناشى از تأثير ارزش هاى پروناتاليستى، هنجارهاى فرهنگى و سياست هايى است 
1. Social Characteristics Hypothesis
2. Renata Forste and  Marta Tienda

3. به نقل از (پوستون 2006 :11)
4. weinreb
5. Damir  Josipovic
6. Social characteristics



74

فصلنامه جمعيت. تابستان91

قوميت و بارورى: نگاهى به كارهاى صورت گرفته در ايران

كه خانواده بزرگ را حمايت مى كنند. بنابر اين فرضيه بارورى باال در بين اعضاى گروه اقليت، حتى در بين طبقات 
از لحاظ اقتصادى واجتماعى باالى آن، بعد از كنترل مشّخصه هاى اقتصادى واجتماعى پايدار مى ماند (پوستون1 و 
ديگران 2006 : 12). در واقع از آنجايى كه هنجارها و ارزش هاى خرده فرهنگى قوميت ها نقش عمده اى در زمان 
ازدواج و بچه زايى، ارزش فرزندان، تعداد فرزندان ايده آل و ... دارد، لذا گروه هاى قومى با تفاوت ارزش ها و هنجارها، 

رفتار بارورى متفاوتى را نيز تجربه مى كنند. 

فرضيه موقعيت گروه اقليت2 
اين فرضيه توسط گلدشايدر و اولنبرگ و در مقابل فرضيه مشّخصه ها به وجود آمد. در اينجا بر نقش مستقل 
گروه اقليت تأكيد مى شود و اينكه حتى با وجود همانندى در مشّخصه هاى اقتصادى و اجتماعى باز هم بين گروه 
اقليت و اكثريت در رفتار بارورى تفاوت مشاهده مى شود (حسينى 1386 : 127). مكانيزم اين تفاوت به دو صورت 

مطرح مى شود (همان).
1 – زمانى كه فرهنگ پذيرى گروه حاكم در بين گروه هاى اقليت صورت نگرفته باشد. در اينجا به دليل تمايل 
ــت به حفظ هويت فرهنگى خود، نوعى خرده فرهنگ موافق با افزايش بارورى به وجود مى آيد و باعث  ــروه اقلي گ
باال بودن بارورى مى شود. همچنين ممكن است كه گروه اقليت بهبود موقعيت خود را در داشتن فرزندان بيشتر 

ببيند (هاينز 2002 : 9).
ــاس عدم امنيت در  ــت، ولى نوعى احس 2 – زمانى كه در بين اعضاى گروه اقليت فرهنگ پذيرى رخ داده اس
بين اعضاى گروه اقليت براى تحرك اجتماعى وجود دارد. در واقع در اينجا گروه اقليت احساس مى كند كه گروه 
حاكم به طور برابر موقعيت ها را در اختيار همه قرار نمى دهد. در واقع صرف قرار داشتن در موقعيت اقليت آنها 
را از رسيدن به برخى موقعيت ها محروم مى كند . در اينجا در افرادى كه در گروه اقليت قرار دارند اين احساس 
ــطح آنها در گروه اكثريت در آن قرار دارند، بايد  ــيدن به موقعيتهايى كه افراد هم س به وجود مى آيد كه براى رس
تالش بيشترى را نسبت به آنها داشته باشند و حال در اين تالش بيشتر آنها بايد يك سرى از ترجيهات خود را 
كنار بگذارند و اين احتمال وجود دارد كه بارورى شان را، به عنوان يك عامل دست پا گير و هزينه بر در رسيدن به 
ــتر آنها در محدود كردن بعد  موقعيت باالتر، كاهش دهند. يا اينكه تمايل در تحرك روبه  باال موجب تالش بيش
خانواده براى تهيه منابع خانواده و تمركز بر سرمايه انسانى بيشتر براى هر كودك بشود (فورست و تيندا 1996 

: 111 ، هاينز3 2002 : 9).

فرضيه كنش متقابل4 
اين فرضه مدعى است كه، مخصوصا در طى گذار بارورى، تفاوت هاى قومى در رفتار بارورى در يك نقطه زمانى 
مشخص، موقتى بوده و وابسته به كنش متقابل سطح اقتصادى و اجتماعى و هنجارهاى فرهنگى حاكم بر سرعت 
1. Dudley L. Poston Jr
2. minority group status hypothesis
3. Michael R. Haines
4. Interaction 
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ــطح اقتصادى و اجتماعى اند، مى باشند (چمى 1981 : 9 ، به نقل از بوث1 2010: 16).  ــخ دهى به س و درجه پاس
ــاس اين فرضيه گروه هاى قومى در يك روش مشابه به سطح اقتصادى و اجتماعى پاسخ مى دهند، اگرچه  بر اس
با سرعت هاى متفاوت، لذا رفتار بارورى شان نهايتاً در دوره هاى بعد از گذار به سمت همگرايى مى رود، زمانى كه 

تأثيرات هنجارى به وسيله شرايط جامعه مدرن از بين مى روند.

طرح يك مدل
همانگونه كه مشاهده مى شود هر يك از اين فرضيه ها به نوعى بر ابعاد مشخصى از رابطه قوميت و بارورى تأكيد 
مى كنند، و همه در جايگاه خودشان درست مى باشند. ولى به نظر مى رسد كه اگر يك ديدگاه تركيبى از همه آنها 
داشته باشيم بهتر بتوانيم مكانيسم تأثيرگذارى قوميت بر بارورى را مطرح كنيم. درواقع در يك ديدگاه تركيبى 
قوميت مى تواند از طريق هنجارهايى كه در رابطه با فرزندآورى ارائه مى دهد به طور غيرمستقيم بر عوامل بالفصل 
بارورى تأثير گذاشته و بارورى را تحت تأثير قرار دهد، از طرف ديگر قوميت ها مى توانند نگرش ها و هنجارهاى 
ــند و از اين طريق نيز بر بارورى تأثيرگذار باشند. همچنين  ــته باش متفاوتى را در مورد خود عوامل بالفصل داش
مى توان گفت كه قرار گرفتن در گروه قومى ممكن است كه نوعى احساس تعصب قومى ايجاد كرده و از آن طريق 
نيز نگرش ها را در مورد فرزندآورى تحت تأثير قرار دهد، يا اينكه قرار گرفتن در اين موقعيت به گونه اى معكوس و 
با احساس عدم امنيت در تحرك اجتماعى بر فرزندآورى تأثير بگذارد. از طرف ديگر مى توان گفت كه قرار گرفتن 
در موقعيت قومى ممكن است كه به دليل شرايط ساختارى (براى مثال تبعيض) و يا اين كه به دليل نگرش هاى 
موجود در خود قوميت ها (براى مثال نگرش هايى در مورد جايگاه زنان يا تحصيالت شان) افراد را در موقعيت هاى 
ــى متفاوتى قرار دهد و از اين طريق نيز بر نگرش هاى افراد هم در مورد فرزندآورى و هم در  ــادى و اجتماع اقتص
مورد عوامل بالفصل مؤثر باشد. مكانيسم اين نگاه تركيبى در شكل (2) ترسيم شده است. توجه داشته باشيد كه 
در ميان اكثر روابط، نوعى تعامل برقرار است و لذا اگر در تحقيقات صورت گرفته در مورد قوميت و بارورى بر يكى 
از اين روابط تأكيد شود، ممكن است كه نتايج دچار تحريف شوند (اين موضوع را در مباحث بعدى بيشتر توضيح 

مى دهيم). در واقع تأكيد ما اين است كه در مطالعات، كليه روابط به همراه هم در نظر گرفته شوند. 
شكل 2 – مكانيسم روابط تركيبى قوميت و بارورى

1. Heather booth
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كارهاى صورت گرفته
ــارورى صورت گرفته  ــران در حيطه رابطه قوميت و ب ــدادى از كارهايى كه در اي ــمت به ارائه تع ــن قس در اي
ــى كشور به ثبت  ــان در مجله هاى علمى پژوهش مى پردازيم. از ميان كارهاى صورت گرفته 5 مورد را كه نتايجش
رسيده است را انتخاب كرده ايم. ابتدا خالصه اى از نتايج هر يك از آنها را ذكر كرده و سپس انتقاداتى را كه بر هر 
يك از آنها مى توان ذكر كرد آورده ايم. در پايان نيز نقد كلى را كه مى توان بر كليه اين كارها وارد كرد تحت عنوان 
ــت. لذا به خاطر عدم تكرار بحث ها به طور موردى بحث كم ترى را راجع به هر مقاله  ــده اس نتيجه گيرى ذكر ش
داشته ايم و بحثى را كه در نتيجه گيرى مى آوريم شامل كليه كارها مى باشد. كارهاى انجام شده تحت عنوان هايى 

به شرح زير مى باشند:
• تمايل مادران استان هاى مختلف كشور به افزايش فرزند بيشتر بر حسب زبان و تعداد فرزند. (حجت 

اهللا سيف اللهى)
اين بررسى بر اساس اطالعات به دست آمده از طرح بررسى زاد و ولد كشور در سال 1370 انجام شده است و 

اثر زبان مادرى و سكونت در استان هاى مختلف بر سطح بارورى زنان مورد بررسى قرار گرفته است.
ــطح بارورى زنان ديده  ــتان ها تفاوت زيادى در س ــى هم بين قوميت ها و هم بين اس بر طبق نتايج اين بررس
مى شود. به صورتى كه زن هاى بلوچى، كرد و لر زبان ساكن استان هاى جنوب شرقى، غرب و شمال غربى با اينكه 
ــوند. در صورتى كه زن هاى شمالى و آذرى زبان استان هاى شمال  بيش از 6 بچه دارند باز مى خواهند بچه دار ش
و شمال غربى تنها در شرايط داشتن 1 تا 2 فرزند، مايل به داشتن فرزند ديگرى هستند. همچنين اينكه تفاوت 
ــى زبان استان هاى شمال شرقى، شمال و مركز، با متكلمين  ــمگيرى در تمايل به بارورى در بين زنان فارس چش
همين زبان ها در استان هاى جنوب غربى، جنوب شرقى و جنوب وجود دارد. به طورى كه گروه اول با داشتن 1 

تا 2 فرزند و گروه دوم با بيش از 6 فرزند تمايل به بارورى بيشتر دارند.
ــى كامال جنبه توصيفى داشته و به اينكه چه مكانيسمى در پس اين تفاوت ها وجود دارد نپرداخته  اين بررس
است. ولى مزيت آن در اين بود كه نشان داد در بين افراد يك قوميت بر حسب منطقه سكونتشان تفاوت در رفتار 

بارورى وجود دارد. 
• قوميت، نابرابرى آموزشى و تحوالت جمعّيتى. (مهدى طالب و محسن گودرزى)

اين بررسى در ميان شهرستان هاى استان سيستان و بلوچستان صورت گرفت و به بررسى بارورى در دو گروه 
ــى در دو گروه  ــى فرض اصلى محققان بر اين بود كه نابرابرى آموزش قومى بلوچ و غيربلوچ پرداخت. در اين بررس

قومى منجر به دو شيوه نگرش و زندگى خانوادگى با دو عملكرد متفاوت جمعّيتى شده است.
ــى محققان خود را محدود به متغير تحصيالت كرده، در صورتى كه ساير متغيرهاى زمينه اى را  در اين بررس
كنترل نكردند. همچنين اينكه مكانيسمى كه از طريق آن تحصيالت بر بارورى مؤثر مى باشد نيز مشخص نشد. 
در واقع با توجه به اينكه تا عوامل بالفصل بارورى تغيير نكنند در بارورى تغييرى حاصل نمى شود (بنگارتز 1983 
:1)، در اين بررسى بايد مشخص مى شد كه تحصيالت كدام دسته از عوامل بالفصل را در اين قوميت ها تغيير داده 

و منجر به تفاوت در بارورى آنها شده است. 
ــوازى و  ــى ش • قوميت و بارورى: تحليل رفتار بارورى گروه هاى قومى در ايران. (محمد جالل عباس
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رسول صادقى)
در اين بررسى محققان با استفاده از داده هاى طرح، بررسى ويژگى هاى اقتصادى و اجتماعى خانوار 1380، به 
بررسى تفاوت هاى قومى بارورى در ايران پرداختند، و نشان دادند كه با كنترل مشّخصه هاى اجتماعى جمعّيتى، 

تفاوت هاى قومى بارورى كاهش يافته ولى هنوز در سطح معنادارى قرار دارد.
در اين بررسى محققان با وجود اينكه در بحث هاى مقدماتى به فرض هاى متفاوت رابطه  قوميت و بارورى اشاره 
كرده بودند ولى در بحث هاى تحليلى شان فقط به آزمون فرضيه مشّخصه ها پرداخته و توجهى به فرض هاى ديگر 
قوميت و بارورى نداشتند. همچنين اينكه در اين بررسى نيز توجهى به عوامل بالفصل بارورى نشد، و لذا محققان 
نتوانستند مكانيسم تأثيرگذارى را به طور مشخص نشان دهند. در واقع هنوز معلوم نيست اينكه بارورى متفاوت 
است ناشى از تفاوت در كدام عامل بالفصل در بين قوميت هاست (براى بحث بيشتر به نتيجه گيرى مراجعه كنيد).

• قوميت، نابرابرى آموزشى و بارورى (حاتم حسينى، امير هوشنگ مهريار)
در اين بررسى كه در سال 1385 در شهرستان اروميه انجام گرفت، محققان به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت در 
سطوح بارورى گروه هاى قومى بازتاب جايگاه متفاوت آنها در نظام آموزشى است كه ريشه در توسعه نامتوازن دارد. 
دراين بررسى محققان مشاهده كردند كه پس از كنترل متغيرهاى مورد تحليل، تفاوت هاى قومى در بارورى 
از حدود 2 فرزند (3/9 براى كردها و 1/9 براى ترك ها) به 0/57 فرزند كاهش پيدا مى كند. در واقع آنها در اين 
بررسى توسعه نامتوازن را باعث نابرابرى در آموزش و نابرابرى آموزشى را مؤثر بر نگرش به شمار ايده آل فرزندان، 
ارزش فرزندان، ارزش خانواده هاى بزرگ، برنامه تنظيم و تقديرگرايى دانستند و لذا نابرابرى آموزشى به طور غير 

مستقيم مؤثر بر تعيين كننده هاى بالفصل بارورى در نظر گرفته شد.
ــى ساير فرض هاى قوميت و بارورى در نظر گرفته  ــى بايد بگوييم كه در اين بررس در بحث از نتايج اين بررس
ــّخصه ها مورد نظر بوده و همچنين اينكه در اين فرضيه نيز خود را محدود به متغير  ــدند و فقط فرضيه مش نش
ــت كه  ــطح تحصيالت) در مورد بارورى تا اندازه اى ممكن اس تحصيالت كردند. تأكيد بر يك متغير زمينه اى (س
موجب تحليل هاى سطحى بشود. چرا كه اگر در تحليل هاى رگرسيونى، ساير متغيرهاى زمينه اى نيز وارد معادله 
مى شدند، ممكن بود كه از وزن تحصيالت كاسته شود. از طرف ديگر در اين بررسى توسعه نامتوازن عامل نابرابرى 
آموزشى دانسته شده بود و در صورتى كه همانگونه كه در مدل ارائه شده در اين بررسى نشان داديم، اين امكان 
وجود دارد كه تفاوت در نگرش هاى مربوط به نقش زنان و خانواده در قوميت ها باعث تفاوت در سطح تحصيالت 
زنان بشود. در واقع متغيرهاى سوم (كاذب) فراوانى وجود دارند كه هم مؤثر بر سطح سواد زنان و هم مؤثر بر سطح 
بارورى مى باشند. همچنين در اين بررسى نيز با وجود اينكه عوامل بالفصل را نيز اندازه گيرى كرده و در تحليل ها 

دخالت دادند ولى هنوز مكانيسم تأثيرگذارى تحصيالت مشخص نشد.
• قوميت و بارورى: آزمون فرضيه هاى رقيب براى تبيين تفاوت هاى قومى بارورى در شهرستان اروميه 

(محمد جالل عباسى شوازى و حاتم حسينى).
در اين بررسى عباسى و حسينى به بررسى تفاوت در رفتار بارورى زنان كرد و ترك در چهارچوب رويكردهاى 
نظرى ارائه شده براى تبيين تفاوت هاى قومى بارورى پرداختند و نشان دادند كه هرچند تفاوت گروه هاى قومى 
ــت، ولى كردها در مقايسه با ترك ها، متوسط زنده زايى بيشترى را در كوهورت هاى  ــده اس در گذر زمان كم تر ش
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مختلف ازدواج و مواليد تجربه كرده اند. در اين بررسى با كنترل عوامل بالفصل و زمينه اى به طور همزمان نشان 
ــد كه تفاوت هاى قومى در بارورى 83 درصد كاهش يافته و از 1/07 در قبل از كنترل به 0/18 فرزند در  داده ش

بعد از كنترل رسيد.
ــد. براى مثال نشان داده شد كه پس از ورود  ــى تا حدودى به مكانيسم تأثيرگذارى نيز اشاره ش در اين بررس
ــيون، در تعيين كننده هاى بالفصل، براى مثال  ــّخصه هاى اقتصادى و اجتماعى و جمعّيتى به معادله رگرس مش
استفاده از روش هاى پيشگيرى از حاملگى، تغيير به وجود آمد كه نشان از اين است كه مشّخصه هاى اقتصادى و 
اجتماعى از طريق اين تعيين كننده ها بارورى را تحت تأثير قرار مى دهند. البته بهتر بود كه به اين روند در كليه 

عوامل بالفصل و براى كليه عوامل زمينه اى توجه شود.
همچنين در اين بررسى نشان داده شد كه با ورود مشّخصه هاى اقتصادى و اجتماعى از شدت عوامل قومى و 
فرهنگى، مانند بى عدالتى قومى و هنجارهاى خرده فرهنگى، كاسته مى شودكه نشان از اين است كه مشّخصه هاى 
اقتصادى و اجتماعى از طريق عوامل قومى و فرهنگى نيز بارورى را تحت تأثير قرار مى دهند. ولى در اين بررسى 
محققان فرضيه هاى موقعيت گروه اقليت را از هم تفكيك نكردند و همچنين مكانيسم تأثيرگذارى عوامل فرهنگى 

بر عوامل بالفصل را شرح ندادند.
ــبت به بررسى هاى پيشين اين بود كه در اين بررسى محققان با استفاده از يك  ــى نس از مزيت هاى اين بررس
رويكرد تركيبى، به گونه اى هم عوامل اقتصادى و هم عوامل فرهنگى و هم عوامل بالفصل را مورد نظر قرار دادند 
و لذا از بررسى هاى پيشين نگاه كامل ترى به رابطه قوميت و بارورى داشتند. لذا در اينجا هر نقدى را كه بر اين 
بررسى داشته باشيم شامل ساير بررسى هاى پيشين هم مى شود، وبه اين خاطر بحث بيشتر در اين بررسى را به 

نتيجه گيرى پايانى موكول مى كنيم.

بحث و نتيجه گيرى
در اين بررسى تمركز ما بر رابطه قوميت و بارورى به ويژه در ايران بود. لذا در ابتدا تفاوت هايى را كه در رفتار 
ــان داديم. همچنين تفاوت هاى  بارورى گروه هاى قومى ايران وجود دارد را به نقل از تحقيقات صورت گرفته نش
موجود در عوامل مؤثر بر بارورى را كه منجر به تفاوت در بارورى شده بود را نيز ذكر كرديم. در ادامه به بحث هاى 
تئوريكى كه در مورد مكانيسم  تأثيرگذارى قوميت بر بارورى وجود داشت را نيز شرح داديم و با توجه به آنها به 
ارائه مدلى از چگونگى تأثيرات قوميت بر بارورى پرداختيم. در نهايت براى شناحت مكانيسم تأثيرگذارى قوميت 
بر بارورى در شرايط فرهنگى جامعه ايران به ذكر نتايج چند نمونه از تحقيقات صورت گرفته در ايران پرداختيم.

ــفانه با وجود اينكه ايران يك شرايط ويژه چندقومى را دارا مى باشد، هنوز تحقيقات كمى در اين رابطه  متأس
صورت گرفته است. اكثر تحقيقات صورت گرفته نيز نگاه هاى محدودى به چند قوميت ايران داشته اند و به طور 
كلى همه قوميت هاى ايران و مخصوصا دو قطب قومى در بارورى ايران-  گيلگ و مازندران با بارورى كمتر از گروه 
ــيار باالتر از گروه اكثريت- كه بسيار مناسب  ــطح بس اكثريت در يك طرف و در طرف ديگر بلوچ با بارورى در س
براى تحقيقات قوميت و بارورى مى باشند مورد توجه واقع نشده اند. همچنين اينكه اكثر تحقيقات صورت گرفته 
ديدگاهى محدود به فرضيه مشّخصه ها را در چهاچوب كارى خود قرار داده و هنوز تأثير دو فرضيه تقابلى كه در 
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مورد موقعيت گروه اقليت وجود دارند، از هم تفكيك نشده اند. عالوه بر اينها به طور كلى مى توان به ضعف هاى زير 
در تحقيقات قوميت و بارورى در ايران اشاره كرد.

ــم، از آنجايى كه تا تعيين كننده هاى بالفصل بارورى تغيير نكنند، بارورى تغيير نمى كند  ــدا بايد بگويي در ابت
ــرات بارورى و بارورى اختالفى بپردازد، بايد  ــز 1983 :1)، لذا هر تحقيقى كه بخواهد به مطالعه در تغيي (بنگارت
ــايى كند. در واقع نقطه  اول از همه به طور كامل عوامل بالفصل در بارورى را در جمعّيت هاى مورد نظر شناس
تمركز كليه بحث هاى بارورى بايد بر اين متغيرها باشد، مخصوصا زمانى كه قرار باشد به تأثير عوامل زمينه اى بر 
بارورى اشاره شود. براى مثال اگر بخواهيم مكانيسم تأثيرگذارى تحصيالت بر بارورى را توضيح دهيم، اين كافى 
نيست كه بگوييم زنان بى سواد داراى نگرش سنتى به فرزندآورى اند و بالعكس. بلكه ما بايد تفاوت  در متغيرهاى 
بالفصل را در سطوح متفاوت تحصيلى ببينيم. چراكه صرف تفاوت در متغيرهاى زمينه اى، تا زمانى كه به تفاوت 
در متغيرهاى بالفصل منجر نشود، نمى تواند موجب تغييرات در بارورى شود (همان). يكى از كاستى هاى مهم در 
بررسى هاى صورت گرفته در ايران و عدم توانايى شان در شرح مكانيسم تأثيرات قوميت بر بارورى، عدم توجه به 

همين موضوع است. 
ــخص كرد كه آيا قوميت هاى مختلف در ايران به صراحت  در واقع بايد بگوييم كه در تحقيقات ابتدا بايد مش
هنجارهاى مشخصى را در مورد رفتارهاى مرتبط با تعيين كننده هاى بالفصل بارورى دارند. همچنين اينكه اگر 
ــار اجتماعى غيررسمى از آن حمايت مى كند، و به چه مقدار اعضاء به  اين هنجارها وجود دارد، تا چه ميزان فش
آنها پايبند هستند. سپس همين روند را در ميان قوميت ها و در سطوح متفاوت اقتصادى و اجتماعى و جمعّيتى 

انجام دهيم. 
ــارورى با متغيرهاى اقتصادى و  ــد بگوييم كه اكثر اين تحقيقات در تالش براى توضيح رفتار ب ــن باي همچني
ــند كه به طور مشخص يك چهارچوب مرتبط با فرضيه  ــتفاده از معادله هاى رگرسيونى مى باش اجتماعى، با اس
ــدا (1996) ذكر مى كنند، اين روش،  ــت و تين ــّخصه ها را قبول مى كنند. در صورتى كه همانگونه كه فورس مش
ــبت مى دهد. در  ــروه اقليت و فرهنگى را به صورت تبعى در نظر گرفته و به تفاوت باقى مانده نس ــاى گ فرضيه ه
ــت كه چرا تعلق به يك قوميت منجر به تفاوت در بارورى مى شود. همانگونه كه بوث  ــخص نيس واقع هنوز مش
(2010) اشاره دارد، براى مشخص كردن دقيق اثر فرضيه هاى فرهنگى و موقعيت گروه اقليت بايد به مطالعات 
كيفى پرداخت كه بتوان عوامل تاريخى را نيز مورد محاسبه قرار داد. در صورتى كه بيشتر تحقيقات صورت گرفته 
ــتفاده كرده اند كه كًال به قصد ديگرى جمع آورى  ــتند بلكه از داده هاى ثانويه اس در ايران نه تنها كه كيفى نيس
شده بودند. همچنين مبتنى بر روش رگرسيونى بودن ممكن است كه، براى مثال در محاسبه عوامل فرهنگى، 
متغيرهاى نماينده1 را با هم تركيب كرده و لذا در نشان دادن مكانيسم تأثيرگذارى شكست بخورد (فورست وتيندا 
1996). همچنين بايد بگوييم كه قدرت تبيينى فرضيه مشّخصه ها در توضيح تفاوت در سطوح جمعّيتى محدود 
به تأثير تركيب هاى اقتصادى و اجتماعى در يك شرايط فرضى است كه در آن تعامل آمارى بين يك مشّخصه 
ــته باشد. در صورت وجود تعامل آمارى نتايج دچار تحريف مى شوند.  اقتصادى و اجتماعى و قوميت وجود نداش
ــطح جمعّيتى در ميان زير گروه ها  همچنين اين امكان وجود دارد كه تفاوت هاى تركيبى، تفاوت هايى كه در س

1. Proxy variable
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وجود دارد، را پنهان كند (بوث 2010).
نكته ديگرى كه بايد ذكر كرد توجه به اهميت مناطق در مطالعات قوميت و بارورى است. در واقع اين امكان 
وجود دارد كه تفاوت هاى قومى در بارورى در بين مناطق و درون مناطق كامًال از هم متفاوت باشند (جوسيپويك1 

2002، سيف اللهى 1375).
در پايان بايد بگوييم كه حلقه مفقوده مطالعات بارورى در ايران به ويژه مطالعات قوميت و بارورى، عدم توجه به 
مردهاست. چرا كه در جامعه ايران به نوعى تصميم اصلى در خانواده به وسيله مردها صورت مى گيرد. لذا ترجيهات 
بارورى آنها نيز بايد به طور جداگانه اى در نظر گرفته شود. همچنين اينكه وضعيت اقتصادى اجتماعى مردان به 
مقدار زيادى مى تواند بر بارورى و عوامل تعيين كننده آن تأثيرگذار باشد. براى مثال ترابى (2010) نشان داد كه 
يكى از عوامل مؤثر در احتمال ازدواج زنان، نسبت اشتغال مردان و وضعيت تحصيالت آنها مى باشد. همچنين بايد 
بگوييم كه در دو فرض اساسى موقعيت گروه اقليت، نقش مردان مى تواند برجسته تر از زنان باشد. چرا كه معموال 
ميزان تعصبات قومى در ميان مردها متفاوت از زنان است. لذا در تبيين فرضيه هاى موقعيت گروه اقليت بهتر است 

كه مردان نيز به طور جداگانه اى مطالعه شوند.
 

1. Damir Josipovic
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دكتر سيد مهدى موسى كاظمى
• استاديار دانشگاه پيام نورـ  گروه علمى جغرافيا

سيدعلى حسينى
• استاديار دانشگاه پيام نورـ  گروه علمى جغرافيا

   
محمد باقرى هره دشت
• كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه پيام نور تهران

تحليل عوامل موثر بر افزايش جمعيت شهر رشت 
و پيامدهاى آن بر نظام اكولوژى شهر
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چكيده
افزايش جمعيت شهرى به ويژه در كشور هاى در حال توسعه، اين شهرها را با چالش هاى مهمى از نظر زيست 
محيطى مواجه كرده است، مسائلى مانند آلودگى هوا، نبود سرزندگى و آلودگى آب، خاك و محيط زيست عمومى 
ــود. در پايدارى اين نظام يكى از عناصر و عوامل بنيادى مولفه هاى  ــوب مى ش و... از جمله نظام اكولوژيكى محس
جمعيتى است كه بايد در برنامه ريزى هاى اقتصادى-اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. از جنبه نظرى اين مقاله دو 
مبناى فكرى را اساس كار قرار داده است. اول اينكه جمعيت شهرها به جهت رشد طبيعى، افزايش اثر مهاجرت و 
توسعه محدوده شهر، ادغام آباديهاى اطراف آنها در آن و ايجاد شهركها و شهرهاى جديد پيوسته افزايش مى يابد. 
ــهرها به عنوان يك سيستم يا نظام اجتماعى، پنج عامل جمعيت، محيط،  دوم اينكه، در پايدارى يا ناپايدارى ش
تكنولوژى، نظام يا سازمان و شرايط اجتماعى_ روانى اثر دارند كه از بين آنها عامل جمعيت يكى از عوامل اصلى 
است. در اين مقاله به مطالعه عوامل موثر برافزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى آن در نظام اكولوژى شهر طى 
دوره (1335-1385) پرداخته شده است. روش تحقيق اين مقاله  توصيفي – تحليلي است. در اين تحقيق ابتدا 
مولفه هاى دموگرافيكى (زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت) مطالعه شده و از طريق بررسى آمار سرشمارى هاى 
نفوس و مسكن طى دوره هاى 1385-1335، عوامل اصلى افزايش جمعيت شهر شناسايى شده اند و در نهايت 
براى شناخت پيامدهاى اين افزايش جمعيت در نظام اكولوژيك شهر، معيارها و شاخص-هاى اكولوژى شهرى، 
مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته اند. بر اساس يافته هاى تحقيق، مشخص شد كه، سه مؤلفة، رشد طبيعى جمعيت، 
مهاجرت و ادغام روستاها مهمترين عوامل تأثيرگذار در افزايش جمعيت شهر رشت طى دورة مذكور بوده اند. اين 
عوامل باعث شده اند طى حدود 50 سال، 447845 نفر به جمعيت شهر افزوده شود، كه از اين تعداد 258110 
ــتاها در محدودة  ــد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 نفر در اثر ادغام روس نفر در اثر رش
خدماتى شهر بوده است. پيامدهاى اين افزايش جمعيت؛ كاهش سرانه هاى شهرى، آلودگى شديد رودخانه هاى 

واقع در شهر، افزايش توليد زباله، فاضالب شهرى و نيز تغيير كاربرى اراضى كشاورزى بوده است. 

واژگان كليدى: افزايش جمعيت، مهاجرت، اكولوژى شهرى، توسعه شهرى، رشت.
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مقدمه و بيان مسئله
ــهرى بر كسى پوشيده نيست، خصوصا بعد از تهيه  ــائل جمعيتى در برنامه ريزى ش امروزه لزوم توجه به مس
ــاله اهميت بيشترى يافت، براى نخستين بار جمعيت به عنوان مهم  ــهر ها اين مس طرح هاى جامع و تفضيلى ش
ترين عامل برنامه ريزى تجلى كرد. رشد شهرنشينى در سطح جهانى به ميزان هشدار دهنده اى رسيده است. در 
هر سه روز، يك ميليون نفر به ساكنان جمعيت شهرى دنيا افزوده مى شود. از سال 1940 تنها دو شهر لندن و 
نيويورك بيش از 5 ميليون نفر جمعيت داشتند، اما در دهة 1990، بيش از بيست  و  دو شهر بيش از 8 ميليون 
ــد بي روية جمعيت، صنعتي شدن  ــت (Institute Del Tracer Mundo، 1997:40). رش نفرى، وجود داش
شهرها، توسعة اقتصادي، اعمال سياست هاي اقتصادي ويژه از سوي دولتها و مهاجرت روستائيان به شهرها سبب 
گسترش سريع مناطق شهري شده است. گسترش بي روية شهرها يك مشكل جهاني است، به گونه اي كه در 
حال حاضر بيش از نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند و پيش بيني مي گردد تا سال 2025 افزون 
بر 65 درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي كنند (Kaya، 2006 :19). اين در حالى است كه افزايش سريع 
ــده است. زيرا اين پراكندگى سريع اثرات  ــهرى در بسيارى از كشورهاى دنيا يك نگرانى بزرگ ش پراكندگى ش
ــعة  ــأله اى كه در برابر توس زيان بارى بر روى محيط مى گذارد(Jaeger et al، 2010:397).  لذا مهمترين مس
شهرى قرار مى گيرد، مكان استقرار آن ها است (Merlin، 2000:235). توجه به رشد جمعيت شهرها و مسائل 
جمعيت شناسى اگر چه در ابتدا كوچك و كم اهميت جلوه نمود لكن با گذشت زمان بر اثر افزايش سريع جمعيت 
كشور و گسترش شهرها  اهميت فزاينده اى يافت و به تبع آن توجه به جمعيت شناسى  نيز حضور خود را در 
ــتن از  اغلب برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى تثبيت كرد، به طورى كه امروزه نمى توان بدون يارى جس
آن برنامه موفقى در زمينه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى ارائه كرد (زنجانى،13:1370). شهرهاى ما در گذشته 
ــوب مى شدند. اما امروزه رشد روز افزون جمعيت شهرى  به علت جمعيت كم خود بهترين نمونه پايدارى محس
شهرهاى ما را با مشكالت اكولوژيكى نظير آلودگى بيش از حد آب، آلودگى هوا، افزايش تراكم جمعيت در مناطق 
ــاحلى و تخريب اراضى، افزايش استفاده از سوخت هاى  ــاورزى و س ــهرى، از بين رفتن زمين هاى مرغوب كش ش
ــت. به طور كلى هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه و شناخت علل  ــيلى و اتومبيل شخصى مواجه كرده اس فس
افزايش جمعيت شهرى، شهر رشت و تأثير آن بر نظام اكولوژيك شهرى، ارائه راهكار مناسب در جهت حل مشكل 
مهاجرت روستائيان به اين شهر و كنترل  گسترش افقى شهر با توجه به افزايش جمعيتى كه با آن مواجه است.

روش 
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي – تحليلي است. در اين تحقيق ابتدا اطالعات توصيفى شهر رشت مانند 
ــت جغرافيايى، تاريخچه، جمعيت و مولفه هاى دموگرافيكى(زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت) تهيه و از  موقعي
طريق بررسى سرشمارى هاى نفوس و مسكن طى دوره هاى 1385-1335 به عوامل اصلى افزايش جمعيت شهر 
پرداخته شد و در نهايت با مطالعه و بررسى داده هاى ميدانى، پيامد اين افزايش جمعيت در نظام اكولوژيكى شهر 
ــيوة كتابخانه اي و همچنين اطالعات استخراج شده از مدل هاى  ــتفاده از ش مطالعه گرديد. در اين تحقيق با اس

آنتروپى شانون و تحليل هاى آمارى، ارتباط بين متغيرها مطالعه و  مورد بررسي قرار گرفته است.
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مبانى نظرى و  پيشينه تحقيق
از جنبه نظرى اين تحقيق دو مبناى فكرى را اساس كار قرار داده است. اول اينكه جمعيت شهرها به داليل  
ــهرى، در نتيجه موازنه مواليد و مرگ و مير؛ 2. اثر مهاجرت، جابجايى هاى دايمى؛  ــد طبيعى جمعيت ش 1. رش
ــهر در آن (زنجانى،1370،33) و ايجاد  ــهر، ادغام آباديهاى اطراف ش ــعه محدوده ش جابجائى هاى روزانه؛ 3. توس
شهركها و شهرهاى جديد پيوسته افزايش مى يابد. دوم اينكه، در مطالعه پايدارى يا ناپايدارى شهرها به عنوان 
يك سيستم يا نظام اجتماعى، اكولوژيستهاى اجتماعى، روى پنج عامل متغير تكيه مى كنند كه عبارت است از: 
جمعيت، محيط، تكنولوژى، نظام يا سازمان و شرايط اجتماعى- روانى. اين عوامل متغير در ضمن روابط متقابلى 
با هم دارند (شكويى و موسى كاظمى، 123، 1384). در خصوص موضوع اين مقاله تحقيقات زيادى انجام شده 
است كه به تعدادى از آنها اشاره مى شود. محمدى در سال (1384)، در مقالة اى تحت عنوان « توسعه شهرى 
ــت محيطى در سنندج » عواملى از جمله مركزيت سياسى استان، مركزيت فرهنگى-اجتماعى  و تهديدات زيس
جامعه كرد ايران، حساسيت خاص دولت ها و جريان هاى مهاجرتى را در افزايش جمعيت و به تبع گسترش شهر 
سنندج دخيل دانسته است، و بيان داشته كه اين امر در دهه هاى اخير تأثيرات متفاوت و اكثراً نامساعدى در اين 
شهر و حوزه پيرامون آن بر جاى گذاشته است كه تبعات زيست محيطى و بهم خوردن تعادل اكولوژيكى زيست 
بوم شهرى از آن جمله است و همچنين منجر به تغيير كاربرى زمين هاى زراعى و منابع طبيعى اطراف شهر و 
ادغام چندين روستا در محدوده خدماتى شهر شده است. روحى، نيز در سال (1375)، در پايان نامه خود، تحت 
ــت» با اشاره به رشد جمعيت شهر رشت، مهاجرت را به  ــهر رش عنوان « تحليل جغرافيايى تحوالت جمعيتى ش
عنوان عامل اصلى رشد جمعيت نام برده و به  نقش دولت هم در اين افزايش جمعيت اشاره كرده است و راهكار 
ــت را تقويت صنايع تبديلى در روستاها و تقويت مراكز شهرى  ــى به جمعيت شهر رش اجرايى براى تعادل بخش
كوچك اطراف شهر رشت دانسته است. حسين زاده دلير (1387)، در مقاله ا ى با عنوان «روش جا پاى اكولوژيكى 
(بوم شناختى) در پايدارى كالن شهرها با نگرشى بر كالن شهر تهران»؛ اشاره مى دارد كالن شهرى نظير تهران در 
دهه هاى اخير با مشكالت و مسايل عديده اى همچون افزايش آلودگى زيست محيطى، كاهش توان اكولوژيكى، 
ــت و از همه مهمتر ناتوانى مديريت شهرى در  ــتيبان، افزايش بار وارده بر محيط زيس مصادره منابع مناطق پش
تامين و اداره امور شهر مواجه شده است كه همگى مويد ناپايدارتر شدن فضاى اكولوژيكى كالن شهرهاى همچون 
تهران شده است. همچنين در اين تحقيق مشخص شد كه تهران با جاپايى معادل 3/79 هكتار براى هر فرد در 
واقع 1/91 هكتار براى هر فرد بار وارده بر محيط پشتيبانش يعنى ايران وارد مى كند. نتيجه بدست آمده حاكى 
از آن است با كنترل ميزان دفع زباله و ايجاد سيستم بازيافت استفاده از دارايى هاى اكولوژيكى، مى توان ظرفيت 
اكولوژيكى شهرها را كنترل كرد. تغيير الگو و شيوة مصرف نيز از مهمترين الزاماتى است كه در كالن شهر تهران 
بايد ايجاد شود.    بابائى نيز موضوع جمعيت را در سال  (1387)، در مقاله اى با عنوان « اكولوژى ازدحام شهرى 
ــهر تبريز» با اشاره به  اينكه  تمركز و رشد جمعيت در مناطق شهرى منجر به معضالت كالبدى  ــى ش در حواش
ــهرى، آلودگى زيست محيطى و ارائه وضعيت نامطلوب  ــت محيطى شامل توسعه بى برنامه و ناموزون ش و زيس
شرايط اكولوژيكى و زيستى در شهرهاى بزرگ مى شود، شكل گيرى ازدحام اكولوژيكى در حواشى شهرى تبريز 
را در وهله اول، متاثر از رشد جمعيت مى داند و پيشنهاد خود را در مورد حل مشكالت تنها و تنها اتخاد رويكرد  
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انسانگرا در برنامه ريزى با محوريت انسان و نيازهاى مختلف بيان مى كند. محمد زاده (1386) در مقاله خود با 
عنوان «بررسى اثرات زيست محيطى توسعه شهرها با تاكيد بر شهرهاى تهران و تبريز» با اشاره به مقايسه رشد 
جمعيت شهرى كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه با فضاى اشغال آنها مشخص مى شود كه به موازات 
رشد جمعيت، فضا نيز اشغال شده است. در قسمت پيشنهادات اشاره دارد كه: به منظور نيل به توسعه پايدار، بايد 
به گونه اى بين تقاضاى زمين و ضرورت حفظ اراضى كشاورزى براى تغذيه نسل حاضر و نسل هاى آينده تعادل 
برقرار كرد. پيشينه مطالعات بيانگر اهميت افزايش بيش از حد جمعيت شهرى در صورت نبود برنامه ريزى مناسب 
است كه در چارچوب نظريات پايدار شهرى، قادر به ناپايدارى هاى اكولوژيكى و زيست محيطى در شهرها است. 
در اين تحقيق سعى شده است ضمن بررسى پيامدهاى افزايش جمعيت شهر و تاثير آن بر نظام اكولوژيكى آن با 

ارايه راهكارهاى اجرايى و كاربردى گامى در جهت توسعه پايدار شهرى برداشته شود.

ويژگى شهر مورد مطالعه
شهر رشت در مركز جلگه گيالن، در محدوده بين 49 درجه و 35 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقى و 37 درجه 
ــاحت آن حدود 10240 هكتار مى باشد اين شهر از  ــده است. مس ــمالى واقع ش و 16 دقيقه و 30 ثانيه عرض ش
شمال به بخش خمام، از جنوب به دهستان الكان و شهرستان رودبار، از غرب به صومعه سرا و شهرستان شفت 
و از شرق به بخش كوچصفهان و سنگر محدود مى شود (شكل1). رودخانة زرجوب از جهت شرق و شمال شرقى 
ــت را در ميان گرفته اند. فاصلة رشت از تهران 325 كيلومتر است  ــهر رش و گوهررود از جانب جنوب و غرب، ش
(باباپور، 36 : 1389). اين شهر با جمعيت 557366 نفر در سال 1385 حدود 23/4 درصد از جمعيت استان را 
به خود اختصاص داده است. رشت به عنوان اولين و بزرگ ترين نقطة شهرى استان و حاشية جنوبى درياى خزر 
و به عنوان يكى از شهرهاى بزرگ كشور در ردة جمعيتى 500 هزار تا 1 ميليون نفرى و مركز سياسى- ادارى 

استان گيالن محسوب مى شود ( سازمان برنامه و بودجه، 1385).

شكل(1) نقشة موقعيت جغرافيايى شهر رشت در شهرستان، استان و كشور. ترسيم: نگارندگان، 1390.
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تحليل علل افزايش جمعيت شهر رشت
ــال هاى 1335-1385. رشد طبيعى جمعيت و مهاجرت،  ــد طبيعى جمعيت و اثر مهاجرت طى س الف) رش
همواره در تغيير جمعيت شهرها از عوامل اصلى هستند. براى مشخص شدن تأثير هر كدام از اين دو عامل، روند 

رشد جمعيت شهر رشت و چگونگى آن را بررسى مى كنيم (جدول 1).

شهر رشت طى سال هاى 1335 تا 1345 اندكى مهاجرفرست بوده است، بدين ترتيب كه رشد طبيعى جمعيت 
در اين شهر از سال 1335 تا 1345 حدود 2/8 درصد در سال بوده اما رشد مطلق جمعيت در همين دوره 2/75 
درصد بوده است، بنابراين در اين مدت 10 ساله، شهر رشت ساالنه 0/05 درصد مهاجرفرستى داشته است. اين 
وضعيت در دورة ده سالة دوم نيز برقرار بوده، به طورى كه از سال 1345 تا 1355 رشد طبيعى جمعيت برابر با 
ــت آمده است، اما رشد مطلق جمعيت در اين مدت 2/78 درصد در سال بوده است. از  ــال بدس 2/8 درصد در س
سال 1355 تا 1365 متوسط رشد ساالنه جمعيت اين شهر به 4/38 درصد رسيده كه از رشد طبيعي جمعيت 
حدود 1/7 درصد بيشتر مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه در اين 10 سال شهر مهاجر پذير شده است. افزايش 
جمعيت شهر رشت از سال 1355  تا سال 1365 برابر 101106 نفر بوده كه از اين تعداد حدود 53294 نفر در 
اثر افزايش طبيعي جمعيت (فزوني مواليد بر مرگ ومير) بوده، 39466 نفر در اثر مهاجرت  به جمعيت شهر اضافه 
شده و تعداد 8346 نفر نيز در اثر گسترش محدوده شهر و ادغام دو روستاي شالكو و صف سر به جمعيت اين شهر 
اضافه گرديده است. به طوركلي مي توان گفت كه 2/3 درصد از رشد جمعيت شهر رشت ناشي از رشد طبيعي 
بوده، 1/7 درصد به علت مهاجرت و 0/38 درصد نيز در اثر گسترش محدودة شهر و ادغام روستاهاى مذكور در 
محدودة خدماتى شهر بوده است. روند افزايش جمعيت شهر رشت در دورة 1365 تا 1375 بدين صورت بود كه 
طى اين مدت 10 ساله 127685 نفر به جمعيت شهر افزوده شد كه از اين تعداد 52822 نفر در اثر رشد طبيعى 
جمعيت و 74863 نفر در اثر مهاجرت بوده است. در اين دورة آمارى متوسط رشد ساالنة جمعيت اين شهر 3/7 
درصد بوده است كه از اين مقدار 1/53 درصد ناشى از رشد طبيعى جمعيت و 2/17  درصد ناشى از تأثير مهاجرت 
ــهر رشت 2/93 درصد بوده كه 1/51  ــال 1375 تا سال 1385 متوسط رشد ساالنة جمعيت ش ــت. از س بوده اس
درصد آن مربوط به رشد طبيعى جمعيت و 0/96 درصد آن مربوط به مهاجرت بوده و نيز 0/46 درصد از افزايش 
جمعيت اين دوره متعلق به گسترش فضايى شهر و ادغام روستاهاى اطراف در محدودة خدماتى شهر بوده است. 
در كل در طول اين دورة آمارى 139588 نفر به جمعيت شهر رشت افزوده شد كه از اين تعداد 72153 نفر در 
ــد طبيعى جمعيت، 45778 نفر در اثر مهاجرت و 21657 نفر در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى  اثر رش

شهر بوده است (جدول 2).

جدول (1) روند رشد جمعيت شهر رشت طي دوره هاي مختلف سرشماري 1335 تا 1385

شهر
سالهاي سرشماري و برآورد جمعيت

133513451355136513751385

109491143557188957290063417748557336رشت

ماخذ: سالنامه آمارى استان گيالن1385
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با توجه به اطالعات فوق، در طول سال هاى 1335 تا 1385 در مجموع 447845 نفر به جمعيت شهر رشت 
افزوده شده كه از اين تعداد 258110 نفر در اثر رشد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 

نفر در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى شهر بوده است.

شكل (2) نمودار ميزان تأثير عوامل مختلف در افزايش جمعيت شهر رشت 1385-1335

مآخذ: نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى شهرستان رشت طى سال هاى 1335تا 1385

شكل (2) نشان مى دهد كه از مقدار افزايش جمعيت، 57 درصد در نتيجه رشد طبيعى جمعيت، 36 درصد 
در اثر مهاجرت و در نهايت 7 درصد در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى شهر بوده است. بنابراين مشخص 

جدول (2) سهم عوامل مؤثر در افزايش جمعيت شهر رشت

ادغام روستااثر مهاجرترشد طبيعىرشد مطلقشرحدوره آمارى

1335 -45
- 0/05- 2/752/8ضريب رشد

 -757-3406634823جمعيت

 1345 -55
 -0/02-2/782/8ضريب رشد

 -258-4540045658جمعيت

1355 -65
2/31/70/38 4/38 ضريب رشد

10110653294394668346جمعيت

1365 -75
 -3/71/542/16ضريب رشد

 - 1276855319774488 جمعيت

1375-85
2/931/510/960/46 ضريب رشد

139588721534577821657 جمعيت

مجموع
 30003 258110159732 447845جمعيت

7%35%58%100%درصد

مآخذ: نتايج تفصيلى سرشمارى شهرستان رشت، 1335- 1385، بنياد مسكن استان گيالن
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است كه اين رشد طبيعى جمعيت است كه بيشترين اثر را در افزايش جمعيت شهر داشته است. شهر رشت طى 
ــتى  ــال 1345-1355، 258 نفر در كل مهاجر فرس دورة آمارى 1335-1345 در مجموع حدود 757 نفر و از س
داشته است. بعد از اين دوره است كه عامل مهاجر پذيرى در افزايش جمعيت اين شهر به عنوان يك عامل مؤثر 
ــود. طى سال هاى 1355 تا 1385 در مجموع 159732 نفر به عنوان مهاجر از روستاها و شهرهاى  مطرح مى ش
داخل كشور وارد شهر رشت شده اند، كه از اين تعداد 39466 نفر در دورة 55 تا 65 و همچنين 74488 نفر در 

دورة بعدى يعنى سال هاى 65 تا 75 و در نهايت 45778 نفر در دورة 75 تا 85 به شهر رشت افزوده شده اند.
ب) توسعه محدوده شهر و ادغام آباديهاى اطراف شهر در آن. افزايش شديد جمعيت شهرها فاصله بين بافت 
پيوسته و آباديهاى پيرامونى آنها را بتدريج كاهش داده  و موجب ادغام  اين روستاها در محدودة شهر مى گردد. در 
سال 1345 كه اولين طرح جامع شهر رشت تهيه شد مساحت شهر حدود 950 هكتار بود و از اين زمان به بعد، 
روند گسترش فضايى شهر شدت گرفت، در پايان اين طرح و ابتداى طرح جامع دوم يعنى سال 1365 محدودة 
خدماتى شهر گسترش يافت و طى آن دو روستاى شالكو و صف سر در محدودة خدماتى جديد ادغام شدند كه 
اين دو روستا 8346 نفر به جمعيت شهر افزودند. تغيير بعدى كه در محدودة خدماتى شهر رشت به وجود آمد در 
سال 1385 و در زمان تهية طرح جامع سوم بود. در جريان اين گسترش محدودة خدماتى، تعدادى از روستاهاى 
حاشية شهر در محدودة جديد ادغام شدند، از جملة اين روستاها در جنوب: (الكان، طالشان، رواجير)، در غرب: 
(آتشگاه، احمدسرگوراب) و در شمال و شمال غرب: (فخب و پستك) را مى توان نام برد، روستاهاى فوق در مجموع 

21657 نفر به جمعيت شهر در اين دوره افزودند (جدول3).

ــكن در توسعه شهر و جذب جمعيت. يكى از عوامل مؤثر  ــد شهرك ها و فعاليت تعاونى هاى مس ج) تأثير رش
ــهر رشت، نقش شركت هاى تعاونى  مسكن در تامين مسكن اقشار كم درآمد است. مساله  ــعة فيزيكى ش در توس
اصلى نحوه فعاليت اين شركت ها در چارچوب كاربرى هاى غيرمسكونى در محدوده قانونى شهر است. با توجه 
به بررسى هاى ميدانى، در گذشته شركت هاى تعاونى مستقل و مسكن سازان وابسته به مسكن مهر در اين راستا 
ــكن مهر در اراضى 400  ــكن، در غالب مس ــركت تعاونى مس نقش تعيين كننده اى دارند. هم اكنون تعداد 97 ش
هكتارى سفيد رود مشغول به فعاليت هستند. عالوه برآن 24 تعاونى مستقل نيز در ساير نقاط شهر از گذشته 
فعاليت دارند. در مجموع كل تعاونى هاى مسكن 600 هكتار به مساحت شهر افزوده اند كه اين مقدار 6/5 درصد 
از كل مساحت 10240 هكتارى شهر را شامل مى شود. بيشترين اين اراضى متعلق به مسكن مهر با 400 هكتار 

است(جدول 4 و شكل 3).

جدول (3) تعداد جمعيت و سهم روستاهاى ادغام شده در افزايش جمعيت شهر رشت 1375 تا 1385

مجموعپستكفخباحمد گورابآتشگاهرواجيرطالشانالكاننام روستا

5335774124881703413385112621657جمعيت

3/825/551/781/220/32/760/0915/5ميزان سهم

مأخذ: بنياد مسكن انقالب استان گيالن، 1390
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شكل(3) نقشة تأثير تعاونى هاى مسكن در توسعة فضايى شهر رشت

     مآخذ: استاندارى، اداره كل تعاون و شهردارى مناطق 1 و 2 و 3 شهر رشت

جدول (4) مساحت و درصد اراضى تعاونى هاى مسكن از كل شهر

درصد از كل شهرمساحت اراضى (هكتار)نام تعاونى مسكنرديف

4003/9مسكن مهر1

400/39اداره برق2

390/38الكان شهر3

260/25آمارو- مهندسى4

240/23سپيدرود5

190/18فرمان امام6

180/17آمارو- پزشكان7

120/11ديداس8

110/1استاندارى و جهاد9

60/06مخابرات - گلشهر10

30/03منابع طبيعى11

2/20/02شهردارى12

290/28فرهنگيان شهرستان رشت13

340/33مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن 14

663/26/47جمع

مآخذ: استاندارى، اداره كل تعاون و شهردارى مناطق 1 و 2 و 3 شهر رشت
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تأثير افزايش جمعيت شـهر و گسـترش شـهرى بر ناپايدارى اكولوژيك شهرى در 
رشت

جمعيت شهر رشت از 109491 در سرشمارى سال 1335 به 557336 نفر در سرشمارى سال 1385 رسيد، 
اين افزايش 447845 نفرى طى يك دورة 50 ساله كه ضريب تغييرات آن برابر 409 درصد مى باشد، تأثير شگرفى 
ــعة فيزيكى و نظام اكولوژيك شهر رشت داشته است، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، سعى مى شود  در توس
ــاخص هاى اكولوژى شهرى را در منطقة مورد مطالعه بررسى و تحليل نمود. بدين منظور موارد  كه معيارها و ش
مربوطه را به عنوان زير معيارهاى از چهار عامل اصلى(جمعيت، محيط، سازمان يا ساخت نظام و عوامل اجتماعى 

روانى) بررسى مى گردد:

جمعيت. 
بحث افزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى ناپايدارى اكولوژيكى آن را مى توان در سه مولفه بررسى كرد:

الـف) افزايـش جمعيت و تأثير آن بر سـطح برخـوردارى از خدمات و سـرانه هاى شـهرى. يكى از 
شاخص هاى سنجش پايدارى اكولوژيك در شهرها تناسب بين جمعيت و كاربرى هاى مختلف شهرى است، براى 
بررسى اين شاخص در سطح شهر رشت، جمعيت را در سرانه هاى استاندارد ضرب كرده و با مقايسة آن با سطح 
ــت آورديم. با توجه به اطالعات  وضع موجود هر يك از كاربرى ها، ميزان كمبود در كاربرى هاى مختلف را بدس
بدست آمده در شكل (4)، مشخص مى شود كه شهر رشت در تمامى كاربرى هاى شهرى به غير از كاربرى هاى 
مسكونى، انبار و ادارى با كمبود سطح مواجه است، كه اين نشان از افزايش سريع جمعيت و به هم خوردن تعادل 
بين جمعيت و سطوح شهرى مى دهد كه نتيجة آن ناپايدارى اكولوژى شهرى و نبود آسايش و رفاه براى زندگى 

راحت و سالم در اين شهراست.

شكل(4) نمودار ميزان كمبود سطح در هر يك از كاربرى هاى شهرى

 مآخذ: سازمان مسكن و شهرسازى، فصل چهارم، 1385: 74
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ب) افزايش جمعيت و ترافيك شهرى. يكى ديگر از پيامدهاى افزايش جمعيت در شهر رشت را مى توان 
ترافيك سنگين خودروها دانست. اين روزها ترافيك پديده اي است كه روز به روز بر گسترش آن در شهر رشت 
ــكالت عديده اي مواجه كرده است. اين پديده عالوه بر تهديد روح و روان،  ــود و شهروندان را با مش افزوده مي ش
سالمت شهروندان را هدف گرفته است. بسياري داليل ترافيك در شهر رشت را عدم تناسب معابر با جمعيت و 
خودروهاى فعلى، مهاجرت روزانه مردم روستاهاي اطراف و نزديك، نزديكي شهرستان هاى ديگر به شهر رشت به 

عنوان مركز استان، نبود امكانات پاركينگ در سطح شهر و.... مي دانند.
ج) تأثير افزايش جمعيت بر گسترش اسپرال شهر رشت. همزمان با شدت گرفتن روند افزايشى جمعيت 
ــهر نيز به تبعيت از آن روند گسترش شديدى در پيش مى گيرد،  ــطح كالبدى ش ــال هاى 1345 به بعد، س از س
بطورى كه سطح فيزيكى شهر از 950 هكتار در سال 1345 به 10240 هكتار در سال 1385 مى رسد، كه ضريب 
تغييرات آن برابر با 978 درصد است، در نتيجة اين گسترش فضايى، مرغوب ترين اراضى كشاورزى و باغات اطراف  

شهر رشت به زير ساخت و سازهاى شهرى رفتند (شكل 5).

شكل (5) نمودار روند افزايش سطح كالبدى شهر رشت.

ــيد على، 1383: 50   2. مهندسان مشاور ستيران، 1356، الف  3. سازمان مسكن و  ــينى، س  مآخذ: 1. حس
شهرسازى 1386: 77

براى مشخص شدن ميزان تناسب اين توسعة فضايى با رشد جمعيت از مدل آنتروپى شانون1  استفاده خواهيم 
كرد. از اين مدل بيشتر براى تجزيه و تحليل چگونگى گسترش شهر و تعيين پديدة رشد بى قوارة شهرى استفاده 

مى گردد. ساختار كلى مدل به شرح زير است ( حكمت نيا و موسوى، 129: 1385):

H = -  
كه در آن:

H مقدار آنتروپى شانون،   نسبت مساحت ساخته شده (تراكم كلى مسكونى) منطقة i به كل مساحت ساخته 
شدة مجموع مناطق و n مجموع مناطق است.

ارزش مقدار آنتروپى شانون از صفر تا Ln(n) است، كه در آن مقدار صفر بيانگر توسعة فيزيكى خيلى متراكم 
1. Shanons Entropy Model
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ــت؛ در حالى كه مقدار Ln(n) بيانگر توسعة فيزيكى پراكندة شهرى است. در واقع زمانى كه  ــرده) شهر اس (فش
ارزش آنتروپى از مقدار Ln(n) بيشتر باشد، رشد بى-قواره شهرى (اسپرال) اتفاق افتاده است.

ــانون، كه در آن ارزش مقدارى Ln بين صفر تا يك  ــان مى دهد كه با توجه به مدل آنتروپى ش جدول (5) نش
است و با توجه به بررسى نسبت رشد اسپرال مناطق سه گانة شهر رشت، از آنجا كه حداكثر ارزشLn(3) برابر 
با 1/098 است (ر.ك. حكمت نيا و موسوى، 1385 : 130-129)، و با توجه به اينكه مقدار آنتروپى شهر رشت در 
سال 1385 برابر با 1/091 بوده است، در نتيجه نزديك بودن مقدار آنتروپى به مقدار حداكثر (1/098)، نشانگر 
گسترش فيزيكى پراكنده (اسپرال) و غير متراكم شهر است. اين رشد فزايندة سطح فيزيكى شهر باعث شد كه 
الگوى ساخت شهر از يك الگوى تا حدودى متمركز به يك الگوى شعاعى حلقوى تغيير شكل دهد و رشد شهر 
به صورت اسپرال و درون تهى در آمده است، به طورى كه اكنون 25 درصد از اراضى داخل شهر بالاستفاده باقى 
مانده است اما در امتداد شعاع هاى شهرى روز به روز بر تخريب اراضى كشاورزى و باغات جهت مصارف مسكونى و 
شهرى افزوده مى شود، از جمله مشكالت ديگرى كه رشد جمعيت و به تبع آن گسترش فيزيكى شهر براى اسكان 
ــت به وجود آورده است، تبديل شكل شهر به فرم گسترده، كه باعث عدم دسترسى سريع و راحت  ــهر رش در ش

تمامى ساكنان شهر به مركز شهر و مراكز خدماتى مستقر در نواحى مركزى شهر شده است.

محيط
رشد طبيعى جمعيت، مهاجرت، ادغام روستاهاى حاشية شهر در محدودة شهرى و .... در شرايطى باعث افزايش 
جمعيت شهر رشت شده است كه اين شهر بر بستر جغرافيايى بسيار حساس، شكننده و باارزش توسعه يافته است. 
پهنه هاى جغرافيايى به اين شكل اصًال مناسب جهت توسعة شهرى و ساخت وساز نيستند و در صورت وجود نقطة 
شهرى در اين مناطق، بايد با بحث افزايش جمعيت و گسترش فيزيكى آن با حساسيت زيادى برخورد كرد، اما 
متأسفانه شهر رشت در چنين شرايط جغرافيايى حساسى با سرعت زيادى در حال افزايش جمعيت و گسترش 
فضايى است، و اين روند باعث شده كه اين شهر در سال هاى اخير با مشكالت عديده-اى از لحاظ زيست محيطى 

مواجه گردد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
ــت داراى دو رود خانه گوهر رود و زرجوب مى باشد كه  الف) آلودگى رودخانه هاى شـهر رشـت. شهر رش
ــدند. طول رودخانه زرجوب حدود 13/2 كيلومتر و طول  ــوب مى ش ــتان محس زمانى زيباترين رودخانه هاى اس
رودخانه گوهررود حدود 8/5 كيلومتر است و به عنوان محل ماهيگيرى و قايقرانى مردم منطقه مورد استفاده قرار 

جدول (5) محاسبه ارزش آنتروپى مناطق 3 گانة شهر رشت در سال 1385
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مى گرفت. اما امروزه به علت انباشت آلودگى هاى شهرى، كشاورزى و صنعتى با وضعيتى اسفبار دست و پنجه 
نرم مى كنند. حريم قانونى (45 متر از محور) رودخانه هاى مذكور در بيشتر طول مسير آنها تحت تصرف و ساخت 
و ساز شهرى قرار گرفته اند. الزم به ذكر است نبود سيستم فاضالب شهرى در رشت باعث شده است كه عالوه بر 
فاضالب هاى كشاورزى، صنعتى، بيمارستانى، ما شاهد آن باشيم كه تمام فاضالب خانگى شهر رشت هم به دو 
رودخانه زرجوب و گوهر رود ريخت شود و در نهايت اين دو رودخانه به تاالب بين المللى انزلى مى ريزد. با توجه 
به افزايش جمعيت و رشد شهرنشينى در شهر رشت، فاضالب شهرى بيش از 90 درصد بارآلودگى اين رودخانه 
ها را تشكيل مى دهد. كه اين رودخانه ها را به آلوده ترين رودخانه هاى جهان تبديل كرده است (سازمان مسكن 

و شهرسازى، 180:1386).
ب) رشد جمعيت و افزايش توليد زباله.  با توجه به باال بودن  سطح آب هاى زير زمينى در استانهاى شمالى 
ــمالى كشور بوده است كه شهر رشت از اين  ــهر هاى ش دفن زباله همواره يكى از دغدغه هاى اصلى متوليان ش
مسئله مستثنى نبوده است. در شهر رشت به طور متوسط 650 تن زباله در طى شبانه روز توليد مى شود كه تنها 
بخش اندكى از آن  مورد بازيافت قرار مى گيرد. تمامى  زباله هاى توليدى در طول روز در منطقه سراوان در 21 
كيلومترى شهر رشت در مسير رشت به تهران كه يك منطقه جنگلى است تخليه مى شود. ميانگين وزني زباله 
توليد شده هر شهروند روزانه 950 گرم است كه اين مقدار از ميانگين كشوري كه حدود 750 گرم است باالتر 
مي باشد. عدم مديريت صحيح پسماند زباله  توسط شهردارى رشت منطقه سراوان را به بمبى زير خاكستر تبديل 
كرده است ،كه ناشى از انباشت زباله طى ساليان متمادى ( 24 سال) در آن منطقه مى باشد. البته فاجعه بزرگتر 
از زباله ها، شيرابه هاى حاصل از اين پسماندهاست كه تهديدى جدى براى محيط زيست شمرده مى شود و در 
نهايت وارد رودخانه هاى زرجوب و گوهر رود مى شود. در صورت عدم برنامه ريزى مناسب، انديشمندانه، اصولى 
و علمى ما شاهد تخريب جنگل هاى منطقه سراوان و همچنين آلودگى آبهاى زير زمينى خواهيم بود (سازمان 

مسكن و شهرسازى، 78:1386).
ج) تغيير كاربرى اراضى كشـاورزى. در شهر رشت، به دليل قابليت باالى اراضى جهت كشاورزى، كمبود 
فضا جهت رشد و گسترش شهر محسوس است كه در اين ميان مى توان عامل مهاجرت  و افزايش جمعيت شهر 
رشت را به عنوان يكى از مهم ترين عوامل گسترش خطى و افقى شهر به حساب آورد. با توجه به اين كه شهر 
رشت مركز يكى از استان-هايى است كه از مهمترين قطب هاى كشاورزى كشور محسوب مى شود، توسعة افقى 
ــاورزى كشور در اين منطقه مى شود كه اين امر عالوه بر آسيب  ــهر باعث تخريب مرغوب ترين اراضى كش اين ش
رساندن به محيط زيست جلگة گيالن، منجر به لطمه زدن به اقتصاد ملى نيز مى گردد (منورى، 1365: 132). 
در مجموع طى سال هاى 1365 تا 1385 در اثر گسترش فضايى شهر، حدود 2599 هكتار از مرغوب ترين اراضى 
كشاورزى و باغات اطراف شهر رشت در محدودة خدماتى شهر ادغام شده و به زير ساخت و سازهاى شهرى رفته 

است(بنياد مسكن و جهاد كشاورزى استان گيالن، 1390: 4).

سازمان يا ساخت نظام شهرى
با توجه به آمارهاى موجود شاهد اين هستيم كه اكثر مهاجرت هاى صورت گرفته به شهر رشت از استان هاى 
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ــد كه اغلب با گسترش و رونق بخش مسكن به اين  ــرقى، آذربايجان غربى و زنجان مى باش اردبيل، آذربايجان ش
شهر صورت گرفته است. كه اين مسئله باعث شده است كه نسبت هاى بومى بودن به غير بومى بودن جمعيت 
شهرى  كاهش يابد و در شهر شاهد تشكيل محالتى با محوريت قومى قبيله اى باشيم. عالوه بر اين رشد جمعيت 
و بخصوص ورود مهاجران به شهر رشت باعث نوعى جدايى گزينى اقتصادى-اجتماعى در سطح شهر شده است 
ــت. يكى مناطق داخلى و شمالى شهر كه از وضع نسبتاً  ــكيل شده اس ــهرى متضاد تش كه در واقع دو منطقة ش
خوبى برخوردارند و بيشتر آن را ساكنان قديمى شهر رشت و افرادى كه پايگاه اقتصادى-اجتماعى بهترى دارند 
تشكيل داده اند، ديگرى مناطق حاشيه اى و جنوبى و جنوب غربى شهر است كه بيشتر مهاجران و خانوارهاى كه 
نتوانسته اند جذب اقتصاد شهر شوند در آن سكونت دارند. از جمله ويژگى هاى اين مناطق مى توان به موارد زير 

اشاره كرد:
• اكثر ساكنان اين مناطق، مهاجران روستاها و شهرهاي استانهاي  ديگر خصوصاً آذربايجان شرقى (هشترود) 
و اردبيل (خلخال) هستند، كه فرهنگ و زبان مشترك بعضى از اين محالت، منجر به جدايى گزينى قومى آنها با 

ساير محالت شهر شده است.
• سطح سواد در مناطق مذكور از متوسط شهر رشت و ساير نقاط كشور پايين تر است.

• سطح درآمد خانوارها در اين مناطق  از متوسط شهر رشت پايين تر و هزينه خانوار ها از متوسط شهر رشت 
باالتر ست.

• نيروي  شاغل اين مناطق  اكثراً فصلي و به صورت كارگر روزمزد هستند.
• بيش از 80 درصد از نيروي شاغل اين مناطق از مزاياي شغلي، همچون بيمه و مزاياي اشتغال رسمي برخوردار 

نيستند (پورآقايى، 150:1383).

عوامل اجتماعى- روانى
الف) افزايش بزهكارى همگام با رشـد فزايندة جمعيت. افزايش جمعيت ناشى از مهاجرت افراد به شهر 
رشت باعث تجمع افراد در حاشيه شهر و شكل گيرى مشاغل كاذب به وسيلة اين افراد، دگرگونى هايى در نظام 
ارزشها وهنجارهاى شهرها پديد مى آورد و برخوردهاى اجتماعى را افزايش مى دهد. جوانان اين مناطق گاهى در 
شرايط نامساعد اجتماعى به جمع مجرمان كشانيده مى شوند ودر زمرة جوانان كج رفتار در مى آيند. به سخنى 
ــر محروميت هايى كه بومى گزينان تجربه مى كنند، عدم پذيرش جامعة جديد و وجود ضعف هاى احتمالى  ديگ
اخالقى در محيط قبلى، موجب اقدام به جنايت يا اشكال ديگر رفتار ضد اجتماعى مى شود (حيدرزاده، 1375، 
136). از طرف ديگر تحقيقات آسيب شناسى اجتماعى، همبستگى قوى و معنى دارى از نظر آمارى ميان انحراف 
هاى اخالقى، رفتارى و مهاجرت نشان مى دهد. از ميان محله هاى شهر رشت، محله معلولين و سليمان داراب 
به عنوان محله هاى خودرو در حاشيه شهر، كانون تمركز مهاجرين بوده و به خودى خود آمادگى بروز رفتارهاى 

آسيب زا را دارند.
ب) بافت حاشـيه اى شهر از ديدگاه ساخت اكولوژى انسانى شهرى. از جمله سطوح مسئله دار در شهر 
گستره هايى هستند كه بيشتر به صورت محالت حاشيه نشين در شهر، وجود دارند. و غالباً گروه هاى كم درآمدى 



97

فصلنامه جمعيت. تابستان91

تحليل عوامل موثر بر افزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى آن بر نظام اكولوژى شهر

را دربر مى گيرد كه اكثراً از مهاجران وارد شده به شهر مى باشند و چون قادر به سكونت در داخل مرزهاى قانونى 
شهر نبوده و براى تأمين مسكن و داشتن سرپناه، ناچار به اسكان در مناطق حاشيه اى و خارج از محدودة قانونى 
ــوند. بر اثر تجمع و سكونت اين افراد در كنار هم، محالتى در حاشية شهر شكل گرفته است (محلة  ــهر مى ش ش
ــاير گروه هاى كم درآمد نيز گرديده است. برخى از گروه هاى  ــت) كه به مرور جاذب مهاجران و س جماران در رش
ــهر با نفوذ به شاليزارهاى اطراف و با تفكيك غيرقانونى زمين هاى كشاورزى به  ــية بيرونى ش كم درآمد، در حاش
صورت ساخت و سازهاى غيررسمى و برنامه ريزى نشده براى اسكان خود اقدام مى نمايند (جنوب محلة حميديان 
ــكيل چنين محالتى باعث بروز ناپايدارى هاى در نظام اكولوژى شهرى رشت شده است(ويسى،  ــت). تش در رش

70:1390) كه عبارتند از:
ــهر، بدون ايجاد زيرساخت ها و تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و بدون وجود حداقل  ــعة بدون برنامة ش - توس

خدمات شهرى، فشار مضاعف بر بخش برنامه ريزى شدة شهر، وارد نموده است.
- از بين رفتن اراضى كشاورزى اطراف شهر، كه بخش اقتصادى مبتنى بر كشاورزى شهر را تضعيف كرده و 
كشاورزان را به سوى شهرها مى راند. همچنين توسعة ساخت و سازهاى غير قانونى و ايجاد سازه هاى مسكونى 

غير مقاوم در اين محالت.
- اغلب گروه هاى كم درآمد و زير خط فقر سكونتى كه به حاشية شهر رانده شده اند، به لحاظ اقتصادى نيز قادر 

نيستند جذب بخش رسمى شهر شوند و به مشاغل كاذب و غير رسمى رو مى آورند. 
- عالوه بر موارد فوق، از جمله مسائل كالبدى و شهرسازى ناشى از تشكيل اين محالت در شهر، مى توان به 
نماى نامناسب و ناهماهنگ ساختمان هاى مسكونى و عدم تناسب عرض و كيفيت معابر اين محالت اشاره كرد.

نتيجه گيرى
ــته به علت جمعيت كم خود بهترين نمونه پايدارى محسوب مى شدند. اما امروزه رشد  ــهرهاى ما در گذش ش
ــكالت اكولوژيكى نظير آلودگى بيش از حد آب و هوا، افزايش  ــهرهاى ما را با مش ــهرى ش روز افزون جمعيت ش
تراكم جمعيت در مناطق شهرى، از بين رفتن زمين هاى مرغوب كشاورزى و ساحلى و تخريب اراضى، افزايش 
استفاده از سوختهاى فسيلى و اتومبيل شخصى مواجه كرده است. در اين تحقيق با استفاده از شيوة كتابخانه اي 
و همچنين اطالعات استخراج شده از مدل هاى آنتروپى شانون و تحليل هاى آمارى، ارتباط بين متغيرها مطالعه و 
مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به بررسى هاى انجام گرفته مشخص شد كه عوامل زير در افزايش جمعيت 
ــهر رشت دخيل بوده اند: 1- توسعة محدوده شهر و ادغام آباديهاى اطراف شهر در آن؛ 2- رشد طبيعى شهر؛  ش
3- اثر مهاجرت در افزايش جمعيت: (اين مساله ناشى از جابجاييهاى دايمى، جابجائيهاى روزانه است)؛ 4- رشد 

شهرك ها و افزايش فعاليت تعاونى هاى مسكن.
در طول  سال هاى 1335 تا 1385 در مجموع 447845 نفر به جمعيت شهر رشت افزوده شد كه از اين تعداد 
258110 نفر در اثر رشد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 نفر در اثر ادغام روستاها در 
ــت. عوامل مؤثر در افزايش تعداد مهاجران وارد شده به شهر رشت را مي توان از  ــهر بوده اس محدودة خدماتى ش
ديدگاه جغرافيا و برنامه ريزي شهري در دو گروه عمدة طبيعي و انساني تقسيم بندي كرد: عوامل طبيعى مانند: 
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موقعيت خاص جغرافيايى و زلزله  هاى اتفاق افتاده در اطراف. عوامل انسانى نيز مانند: عوامل سياسى، اقتصادى- 
اجتماعى و نيز عوامل دافعة روستايى و جاذبة  شهرى. طى سال هاى 1355 تا 1385 در مجموع 159732 نفر 
به عنوان مهاجر از روستاها و شهرهاى داخل كشور وارد شهر رشت شده اند، كه از اين تعداد 39466 نفر در دورة 
ــا 1375 و در نهايت 45778  ــال هاى 1365 ت ــا 1365 و همچنين 74488 نفر در دورة بعدى يعنى س 1355 ت
ــهر رشت افزوده شده اند. سهم مهاجران برحسب منشاء شهري و روستايي در  نفر در دورة 1375 تا 1386 به ش
محدود ه ها ي مربوط به تقسيمات سرزميني يكسان نبوده، و از كل اين 159732 مهاجر وارد شده به شهر رشت 
طى اين دوره، 42956 نفر يعنى 27 درصد آن سهم مهاجرت هاى روستاشهرى بوده، و 116161 نفر از  مناطق 

شهرى به شهر رشت مهاجرت كرده اند كه اين رقم 73 درصد از كل مهاجران را شامل مى شود. 
افزايش سريع جمعيت شهر رشت بر عوامل اكولوژيكى زيادى در اين شهر تأثير گذاشته و شرايط ناپايدارى را در 
اين زمينه به وجود آورده است. افزايش جمعيت باعث كاهش سرانه-هاى شهرى شده است بطورى كه شاخص هاى 
مختلف بصورت كامًال نامتعادل در سطح شهر پراكنده شده اند. همچنين با استفاده از مدل آنتروپى شانون نحوة 
ــترش فضايى شهر تحليل شد و مشخص گرديد كه شهر رشت بصورت اسپرال و درون تهى گسترش يافته  گس
ــد  ــت. از جمله موارد ديگر كه متأثر از رش ــاورزى زيادى را در محدودة خدماتى خود ادغام كرده اس و اراضى كش
جمعيت بوده است، آلودگى شديد رودخانه هاى واقع در شهر و همچنين افزايش توليد زباله، فاضالب شهرى و نيز 
تغيير كاربرى اراضى كشاورزى است. رشد جمعيت و بخصوص ورود مهاجران به شهر رشت باعث نوعى جدايى 
گزينى اقتصادى- اجتماعى در سطح شهر شده است. از جمله موارد ديگر مى توان به افزايش سطح سكونت گاه هاى 

غير رسمى در حواشى شهر و به طبع افزايش ميزان بزهكارى هاى اجتماعى در اين مناطق اشاره كرد.
با توجه به عوامل موثر در افزايش جمعيت شهر رشت و نيز تأثيرى كه رشد سريع جمعيت بر مسائل اكولوژيكى 

در اين شهر گذاشته است، پيشنهاداتى در غالب موارد زير ارائه مى شود:
1) توجه به مسايل زيست محيطى و اليروبى و احياء رودخانه هاى گوهررود و زرجوب و همچنين تاالب عينك؛ 
2) اولويت بخشيدن به اراضى خالى داخل محدوده خدماتى شهر جهت ساخت و ساز و جلوگيرى از بورس بازى 
ــاورزى اطراف شهر؛ 3) احياء بافت فرسوده شهر رشت به منظور ارتقاء  زمين به منظور حفظ اراضى مرغوب كش
ــتى اين نواحى، با توجه به اينكه 798 هكتار از 10240 هكتار مساحت محدوده قانونى شهر را بافت  ــطح زيس س
فرسوده تشكيل مى-دهد؛ 4) ترويج و گسترش رشد عمودى در سطح شهر (چند مرتبه سازى) با توجه با اينكه 
فقط 15 درصد از ساختمان هاى سطح شهر باالتر از 3 طبقه ارتفاع دارند؛  5) ايجاد شبكه حمل و نقل پاك درون 
شهرى؛ 6) توسعه اقتصادى واجتماعى نقاط روستايى كه باعث مى شود برون كوچى از روستا به شهر كنترل شود 
و همچنين با توسعه شهرهاى بازارى و رشد مراكز منطقه اى يا شهرهاى متوسط، جهت مهاجرين به رشت تغيير 
كند؛ 7) درك نسل جوان جوامع روستايى و سوق دادن تسهيالت و امكانات روستايى در جهت انتظارات اين نسل 

و كاستن از جاذبه مشاغل كاذب شهرى.
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تحليل عوامل موثر بر افزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى آن بر نظام اكولوژى شهر
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چكيده
جمعيت شناسى سياسى يكى از شاخه هاى جمعيت شناسى است كه شايد كمتر از سوى جمعيت شناسان به 

عنوان يك حوزه مطالعاتى ميان رشته اى مورد توجه قرار گرفته است.
جمعيت شناسى سياسى بر تاثير متقابل سياست و جمعيت تاكيد دارد. جمعيت مى تواند به عنوان ابزار سياسى 
در سطح محلى، ملى و بين المللى مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو دولت ها سعى دارند تا با اتخاذ برنامه هايى 

عوامل جمعيتى را تحت كنترل خود درآورند.
نويسنده در اين مقاله، بعد از تعريف مفهومى جمعيت شناسى سياسى به پاره اى از مدل هاى نظرى در اين 
حوزه اشاره داشته و برخى چالش هاى روش شناختى را كه پيش روى اين حوزه قرار دارد را اجتناب ناپذير مى 
ــت و جمعيت تمركز داشته اند از  ــنده ضمن تاكيد بر اينكه معدودى از محققان بر تعامل ميان سياس داند. نويس
توجه اخير به اين مسائل ابزار خشنودى كرده و فهرستى درخور از مطالب انتشار يافته را ذكر مى كند. در ادامه، 
سعى مى شود به شيوه اى اجمالى چند سوال مهم جمعيت شناسى سياسى مورد توجه قرار گيرد. پرسش هاى 
كليدى كه در اين مقاله به آنها پرداخته مى شود به شرح زير است: آيا حجم جمعيت مهم است؟ آيا ساختار سن 
مهم است؟ آيا تركيب جمعيت مهم است؟ و آيا تعامل جمعيت شناختى بين مهاجرپذيرى و بارورى مهم است؟

واژگان كليدى: نيروى هاى سياسى، تركيب جمعيت، ساختار سنى، حجم و رشد جمعيت، مهاجرت، بارورى
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اين مقاله گفتاري بر روابط پيچيده ميان جمعيت شناسي و نيروهاي سياسي است. گسترة اين روابط هم داخلي 
و هم بين المللي است و شامل هر دو سوي عليت فرضي است: چگونه تغيير جمعيت بر سياست تأثير مي گذارد، 

و چگونه نيروهاي سياسي بر الگوهاي جمعيتي تأثير  گذارند.

چارچوب مفهومي
جمعيت شناسي سياسي هم به عوامل تعيين كننده سياسي و هم به پيامدهاي سياسي تغيير جمعيت مي پردازد. 
اين موضوع به سرعت در محافل سياسي و دانشگاهي اهميت روز افزون يافته است، با وجود اين جمعيت شناسي 
سياسي تا حدي به طرز سؤال برانگيز در مرز علوم سياسي و جمعيت شناسي قرار گرفته است. بدين طريق هم از 
سوي جمعيت شناسان و هم از سوي انديشمندان علوم سياسي مورد كم توجهي قرار گرفته است. بهترين تعريف 

جمعيت شناسي سياسي تعريف وينر(1971) است:
ــي؛ حجم، تركيب و توزيع جمعيت را در ارتباط با دولت و سياست مورد مطالعه قرار  ــي سياس جمعيت شناس
ــي سياسي به پيامدهاي سياسي تغيير جمعيت، بويژه تأثيرات تغيير جمعيت بر حسب  مي دهد. جمعيت شناس
تقاضاي دولت، بر عملكرد آن، توزيع قدرت سياسي در داخل كشور، و توزيع قدرت ملي بين كشورها مي پردازد. 
ــي تغيير جمعيت، بويژه علل سياسي تحركات  ــي همچنين عوامل تعيين كننده سياس ــي سياس جمعيت شناس
ــاختار و عملكرد دولت و سياست هاي عمومي كه به تأثير بر  جمعيتي، رابطة تركيب هاي مختلف جمعيت با س
حجم، تركيب و توزيع جمعيت معطوف هستند، را مورد بررسي قرار مي دهد. در نهايت، در مطالعه جمعيت شناسي 
ــتن واقعيات و آمارهاي جمعيتي از قبيل باروري، مرگ و مير و مهاجرت كافي نيست، بلكه  ــي صرفاً دانس سياس

بررسي دانش و نگرش هاي مردم و دولت نسبت به مسائل جمعيتي نيز حائز اهميت است. 
ــزاوار توجه جدي است، اغلب دانشمندان علوم  ــلّم وينر كه جمعيت شناسي سياسي س به رغم اين ادعاي مس
سياسي تمايل چنداني به مطالعه دو عامل جمعيتي يعني باروري و مرگ و مير از خود نشان نداده اند و سهم اندكي 
در اين امر داشته اند. با اين حال معدودي از آنها سهم بسيار مهمي در مطالعه عامل سوم يعني مهاجرت، در هر دو 
حوزة داخلي و بين المللي با تأكيد بر مهاجرت بين المللي داشته اند. اين امر تا حدودي به دليل اهميت ابعاد امنيت 
است كه مي تواند در زماني كه تحركات وسيع جهاني بر انسجام جوامع تأثير گذاشته و تعارض اجتماعي و سياسي 
جديدي هم در داخل و هم بين كشورها بوجود مي آورد، آشكار شود. افزون بر اين ها، مهاجرت بين المللي، بنا به 
تعريف، تابعي از نظام جهاني كشورهاي مستقل شامل آن است، همچنان كه معاهدات و سازمان هاي بين المللي 

آن را تصريح مي كنند، و به شدت تحت تأثير سياست هايي است كه دولت هاي ملي اتخاذ مي كنند.
عناوين مهم در جمعيت شناسي سياسي(كه تنها محدود به آنها نيست) به شرح ذيل است:

• اثرات ميزان هاي متفاوت رشد داخلي جمعيت بر نيروي انساني نظامي 
• پيامدهاي سياسي و خط مشي  تغييرات حجم، ساختار سني و تراكم جمعيت، از قبيل اختالف ميان اجتماعات 
قومي و مذهبي و تأثير آنها بر روابط داخلي اجتماعي و سياسي، روابط مركزي- بومي، نابرابري منطقه اي درآمد، 

و نمايندگي سياسي
• پيامدهاي سياسي مهاجرت درون و برون مرزي.
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• سياست هاي دولت به منظور تأثير بر حجم، تركيب، توزيع و ميزان رشد جمعيت.

مدل هاي نظري
نوشته هاي نظري در جمعيت شناسي سياسي به طور قابل توجهي سابقه طوالني و شجره اي چشمگير دارد. 
ــي پرداخته اند(هرچند كه اين عنوان را به آن نمي دهند) شامل بسياري  ــي سياس ــاني كه به جمعيت شناس كس
ــطو و ابن خلدون  ــتان، و نيز افالطون، ارس ــي، از جمله چين باس ــي و اجتماع ــته سياس از نظريه پردازان برجس
مي شود(1988 تيتل بام). اخيراًَ نظريه پردازان و دست اندركاران سياسي همچون توماس جفرسون ارتباط نزديكي 

بين تراكم جمعيت و ماهيت زندگي شهري و سياسي را ترسيم كرده است.
در حيطه علم اقتصاد، نظريه پردازان اقتصادي از قرن16 به بعد الگوهاي جمعيتي را به عنوان عناصر بحراني 
رونق اقتصادي و ثبات سياسي توصيف كرده اند. نظريه پردازان مركانتيليستي [طرفدار سياست موازنه اقتصادي] 
ــان را با افزايش باروري و  ــاهان آن روزگار توصيه كردند كه قدرت و ثروت قلمروش اروپاي قرن 16 و 17 به پادش

تحديد مهاجرت ( به خارج) اتباعشان افزايش دهند. 
در مقابل، مخالفان روشنگري، يعني فيزوكراتهاي بازار آزاد، اعالم كردند كه زمين منبع اوليه ثروت است، نه 
جمعيت. متفكران آرماني قرن 18، ديدگاه هاي مركانتيليست و فيزيوكرات را نپذيرفتند. آنها استدالل كردند كه 

آنچه در واقع اهميت داشته، حجم جمعيت يا مساحت زمين نبوده بلكه توزيع عادالنه منابع است. 
نظريه  اقتصاددانان كالسيكي چون  آدام اسميت، ديويد ريكاردو و توماس مالتوس كه در اواخر قرن 18 و اوايل 
ــاورزي با افزايش كار و سرمايه گذاري كم خواهد  ــدند، اين بود كه بازده كش قرن 19 بر تئوري اقتصادي چيره ش
شد و اينكه بازار آزاد افزايش جمعيت را به طور خودكار تنظيم خواهد كرد. بخصوص مالتوس به تأثير منفي رشد 
ــت جامعه توجه بسيار داشت. بحث هاي وي بيشتر درباره ازدواج  بي رويه جمعيت بر افزايش فقر طبقات فرودس
معوق و تجرد قطعي بود تا مداخله هايي مثل جلوگيري از بارداري و سقط جنين، چرا كه آنها را «غيرطبيعي» و 

«گناه» مي دانست .(1988 تيتل بام) 
عالوه بر آن، در اواخر قرن 19، نظريه پردازان ماركسيسم لنينيسم علناًَ اظهار داشتند كه هر سطحي از جمعيت 

تا زماني مي تواند پايدار بماند كه نظام سوسياليستي منجر به توزيع برابر ثروت و درآمد شود.  
طي دهه 1930، بسياري از دانشجويان علوم سياسي و اقتصاد، نظريه هاي علّي را بسط دادند كه به «ركود بزرگ» 
ــد. ركود بزرگ شامل دوره اي بود كه ميزان باروري عموماًَ پايين بود و تعارض نسلي تهديد كننده اي  ــوب ش منس
كه پيش بيني كرده بودند عبارت بود از تداوم كوچكي جمعيت جوان نسبت به جمعيت سالمند كه نگران كننده 
بنظر مي رسيد. در عين حال، سياستمداران چپ و راست خطرات استراتژيك و نظامي را به همان اندازه ناشي از 
باروري پايين ديدند. شوروي به رهبري استالين، آلمان به رهبري هيتلر، و ايتاليا به رهبري موسوليني سياست ها 

و برنامه هاي ويژه اي براي تشويق مردم به افزايش باروري اتخاذ كردند 
به دنبال پايان جنگ جهاني دوم، دانش پژوهان آمريكايي(اقتصاددانان، جمعيت شناسان، زيست شناسان) شروع 
به نوشتن تحليل هاي نظري و تجربي كرده و اثرات منفي بالقوه رشد سريع جمعيت در كشورهاي در حال توسعه 

را بر توسعه اقتصادي، ثبات سياسي و رفاه انساني توصيف كردند.  
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ــد، تا دهه هاي 1980 و  ــم هاي قديمي در باب جمعيت، كه در باال توصيف ش ديدگاه هاي ماركسيسم لنينيس
1990 پايدار بود اما بعد از آن زمان از سوي رهبران چين كمونيست رد شد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه رشد 
بي رويه جمعيت، آينده سوسياليسم را تهديد مي كند. جالب اينجاست كه تقريباً در همان زمان، نظريه پردازان 
سياسي آمريكا (جناح راست جديد) به بسياري از بحث هاي ماركسيسم- لنينيسم هاي قديمي (مركانتيليسم ها 
ــت ايمان آوردند؛ براي  ــه اندكي بيشتر حائز اهميت اس ــائل جمعيتي في نفس و آرمانگراها) مبني بر اين كه مس
روشنفكران راست جديد، فقر نتيجه دخالت سياسي در اقتصاد بود(دولت گرايي اقتصادي) و فقط از طريق استقرار 
يك نظام صحيح اقتصادي «بازار آزاد» مي تواند فرو نشانده شود. در چنين نظامي، حجم جمعيت خود بخود تنظيم 

خواهد شد.

چالش هاي روش شناختي
ــد و مورد توجه  ــى مطرح ش ــى سياس ــائلي تحت عنوان جمعيت شناس به رغم اهميت نظرى و عملى، مس
جمعيت شناسان و دانشمندان علوم سياسى قرار گرفت. از آنجا كه اكثر جمعيت شناسان بر مسائل داخلي نظام 
جمعيتي باروري، مرگ و مير، مهاجرت و تركيب سني متمركز شده اند شايد به خاطر اين كوتاهي بخشيده شوند. 
عالوه بر اين، جمعيت شناسان مشهور زيادي به مسائلي تحت عنوان «سياست جمعيتي» از جمله مؤلفه هاي پايدار 

تصميم گيري سياسي، توجه داشتند. 
ــت باشد پس مشابه اين  ــي مهمي است درس ــي داراي ابعاد سياس ــئله كه عوامل جمعيت شناس اگر اين مس
بي توجهي از سوي كارشناسان علوم سياسي عجيب تر است. اما روابط علّي بين جمعيت شناسي و علم سياست 
به همراه بسياري از متغيرهايي كه همواره دخالت دارند همچنان براي بسياري از دانشمندان علوم سياسي مبهم 
مانده است. در حالي كه شايد مسئله اين باشد كه نسبت باالي جمعيت جوان به طرف اغتشاش سياسي گرايش 
دارند، ولي اين اغتشاش بيشتر از طريق رجوع به شكاف هاي ناشي از صنعتي شدن يا ميزان هاي باالي بيكاري 
ــني. عالوه بر اين، در طول دوره پس از جنگ جهاني دوم، كارشناسان علوم سياسى  ــود تا تركيب س بيان مي ش
غربى توجه خود را بيشتر بر الزام هاي امنيتى جنگ سرد متمركز كرده اند، موضوعي كه در آن متغيرهاى جمعيتى 

پيش پا افتاده به نظر مى رسيد.
ــياري از دانشمندان علوم سياسي و ديگر عالقه مندان به نظريه هاي اجتماعي و سياسي،  بااين حال، براي بس
در وهله اول بخاطر اندازه گيري هاي حاصل از سرشماري و آمار حياتي، حوزه جمعيت شناسي گاهي اوقات تا حد 
زيادي غيرنظري و بيشتر تجربي به چشم مي آيد. در واقع، منصفانه اين است كه بگوييم بسيارى از دانشمندان 
علوم اجتماعى تا حد زيادى  از نظريه و روش هاي جمعيتى غافل  اند و جمعيت شناسان را به عنوان پردازشگران 

فني و كندذهن اعداد مي بينند.
اين دور از حقيقت است، چرا كه درست برعكس، جمعيت شناسى(به همراه رشته هاي مرتبط مانند اپيدمولوژي 
و علوم آماري) برخى مدل هاى پيچيده و رياضياتي را در هر رشته اى كه به پيچيدگى هاى رفتار انسان مي پردازد، 
ــبات و معادالت پيچيده را براي مدل سازي  ــط داده است. حوزه معروف به «جمعيت شناسى محض» محاس بس
شيوه هايي بكار مي گيرد كه در آن تغييرات ميزان بارورى و مرگ و مير بر حجم، ساختار سني، و ميزان  «ذاتي» 
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تغيير در جمعيت هاي انساني فرضي تأثير مي گذارد. تقريباًَ تمام جمعيت شناسان به طور معمول ميزانهاي تصنعي 
ــني باروري مانند ميزان  باروري كل دوره را به كار مي برند و از طريق شاخص هايي مانند  ــده س ــتاندارد ش يا اس
ميزان ويژه تجديد نسل به تأثيرات تركيبي باروري و مرگ و مير مي پردازند. «جدول عمر» كه توسط آمارگران 
و جمعيت شناسان ايجاد شده و از داده هاى تجربى و يا تكنيك هاى پيچيده برآورد ترسيم شده است خالصه اى 

رسمى از احتماالت فرضي وقوع مرگ در هر سن، ارائه مى دهد.
در عين حال، منصفانه است كه بگويم هيچ مدل جمعيتى تا به امروز در پيش بينى صحيح تغييرات بلند مدت 
ــت كم در جمعيت هاى انسانى كه كنترل داوطلبانه فرزند آوري به طور گسترده استفاده شده، موفق  بارورى، دس
نبوده اند. نظريه ها و پيش بيني هايي كه مالتوس در اوايل قرن 19 ارائه كرد طي آن دوره تأثيرگذار، به دليل اينكه 

از لحاظ تجربي نادرست بودند از سوي اكثر جمعيت شناسان به جز معدودي از آنها رد شد. 
از دهه 1930 تا دهه 1970، اكثر جمعيت شناسان از صورت بندي موسوم به «نظريه گذار جمعيتي» استقبال 
ــان مي دهد كه يك تبيين كافي از تغييرات اساسي در  ــده روندهاي اقتصادي و اجتماعي را نش كردند كه ادعاش
اروپاي غربي از سطح باروري زياد و مرگ و مير زياد به سطح باروري كم و مرگ و مير كم در طول دو قرن پيش، 
بدست مي دهد. اما در طول دهه 1970، زماني كه «مطالعه باروري پرينستون» ابتدا درصدد برآمد با بهره گيري 
از مجموعه  داده هاي تاريخي قابل تطبيق، كه به سختي گردآوري شده بودند، به طور عملي و دقيق نظريه گذار 
جمعيتي را بيازمايد، ثابت شد كه روساخت نظريه مزبور براي توضيح كنترل زماني و سرعت كاهش باروري در 
اروپا كافي نيست. با اين حساب، دانشمندان علوم سياسي را از بابت اين نتيجه گيريشان كه جمعيت شناسي «فاقد 
نظريه» است مي توان بخشيد، دست كم به اين خاطر كه اين نظريه مي توانست روندهاي باروري انساني را توجيه 

و پيش بيني كند.
چالش روش شناختي ديگر پيش روي كسانى است كه مايل به تجزيه و تحليل اثرات سياسى تغييرات جمعيتى 
هستند. به عبارت ساده تر، پيامدهاى سياسى جمعيت شناسي به همان اندازه كه به بينش تحول جمعيت شناختي 
بستگي دارد به واقعيت جمعيت شناختي نيز بستگي دارد. بينش ها ممكن است در طول زمان به شدت تغيير كنند 
و ممكن است تفاوت قابل مالحظه اى ميان نخبگان و عموم مردم باشد، از اين رو تالش هايي كه براي ارتباط دادن 
داده هاى كّمى تحول جمعيت شناختى به رفتار سياسى صورت مي گيرد بايد با متغيرهاي مداخله گر مبارزه كنند 
تا مشخص شود كه تحوالت تا چه ميزان در نگرش مردم و نخبگان منعكس مي شود. اين واقعيت ها براي اطمينان 

مهم هستند، اما تا جايي كه بينش ها اجازه مي دهند. 
ــكالت روش شناختى همراه با تالش  به منظور فهم عوامل سياسى تغيير جمعيت امرى  در نهايت، وجود مش
اجتناب ناپذير است. براي مثال، از دهه 1950 دولت هاى زيادى از كشورهاى در حال توسعه سياست هايى براى 
ُكند كردن رشد سريع جمعيت اتخاذ كرده اند. بيشتر اين كنترل، بر تأمين يارانه روش هاي ايمن و مؤثر كنترل 
داوطلبانه بارورى متمركز شده است (اگر چه در برخى موارد مثل هند تحت شرايط اضطرارى و ظاهراًَ در برخى از 
مناطق چين، با اعمال زور). در حاليكه تحليلگران برنامه هاي تنظيم خانواده داوطلبانه به اين نتيجه رسيده اند كه 
بسيارى از اين برنامه ها، نه همه آنها، در تسريع و تقويت كاهش بارورى مؤثر بوده است، برخى از منتقدان تأكيد 
مي كنند كه كاهش بارورى ثبت شده، به لحاظ روش شناختى، ممكن است بدون چنين برنامه هايى اتفاق افتاده 
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باشد و از اين رو نمى توان ادعا كرد كه توسط آنها ايجاد شده است. 
ــر مرزهاي  ــئله كه برخي مهاجرت هاي بزرگ در سراس ــر اين مس به همين ترتيب، همچنان اختالفاتي بر س
بين المللي ناشي از تصميمات سياسي دولت است وجود دارد (مثَالً عزيمت صدها هزار نفر از كوزوويي ها به آلبانى 
و مقدونيه در سال 1999). هنوز موارد ديگرى از حركت هاى توده اى وجود دارد(مثَالً عزيمت كوبايى ها و هائيتى ها 
به آمريكا) كه بعضي آن را به عوامل سياسى نسبت داده اند، در حالى كه بعضي ديگر استدالل مى كنند كه علل 

صرفاًَ اقتصادى يا محيطى باعث آن شده است. 

نمونه هاي پژوهش
همانطور كه پيشتر اشاره شد، با اينكه شمارى از پيشگامان سرشناس از جمله وينر و زولبرگ از مدت ها پيش 
ــن بينانه اي ارائه داده اند، اما تا همين اواخر تنها تعداد كمى از محققان توجه  ــمند و روش تجزيه و تحليل ارزش
خود را بر تعامل ميان تحول جمعيت شناختي و سياست متمركز كرداند. خوشبختانه، در طول بيش از 15 سال 
گذشته توجه به اين قبيل مسائل دوچندان شده است. فهرستي ناتمام از نشرياتي كه ارزش چنين تالش هايى 
را نشان مى دهد عبارتند از: اندرسون و فينبرگ(2001) تحليل سياست هاي سرشمارى، برابكر(1996) مطالعه 
ناسيوناليسم در اروپا، هانتينگتون(1996) كتاب «برخورد تمدن ها »، كافمن(1998) بحث تقسيمات قرن بيستم 
و انتقال جمعيت، كندى(1994) نگاه پيشتاز به چالش هاي قرن بيست و يكم، نيكيپورك(2000) ارزيابى ارتباط 
بين امنيت و روند هاي جمعيتي؛ پترسن(1987) تحليل سياست جمع آورى داده هاى قومى؛ راسل(1988) مطالعه 
ــت مهاجرت در كويت، تايتل بام و وينر(1985) تحليل اثرات سياسى بارورى پايين و بارورى  ــي و سياس خط مش
هنگامى كه با مهاجرت باال همراه است، ويل(1998) ارزيابى نقش دولت در مهاجر پذيري. وينر(1971) تحليل 
پيشگام جمعيت شناسى سياسى؛ تحليل هاى گوناگون در كتاب جمعيت شناسى و امنيت ملى با ويرايش وينر و 
راسل(2001)، وينر و تايتل بام(2001) مطالعه جمعيت شناسى سياسى و مهندسى جمعيتى و زولبرگ، سوركه و 

اگايو(1989) مطالعه الگوهاى پناهندگي و منازعه.

دورنماى آينده
ــى وجود دارد كه مى تواند بطور سازنده و با جزئيات بيشترى در  ــوال مهم در جمعيت شناسى سياس چند س
تحقيقات آينده اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. پرسش هاى كليدى تحليلى به شرح زير است: آيا حجم جمعيت 
ــت؟ و آيا تعامل جمعيت شناختي بين  ــت؟ آيا تركيب جمعيت مهم اس ــاختار سن مهم اس ــت؟ آيا س مهم اس
مهاجرپذيري و بارورى مهم است؟ در آخرين بخش از اين مقاله، هر يك از اين سؤاالت تحليلى مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.

آيا حجم جمعيت اهميت دارد؟
همانطور كه پيشتر اشاره شد، يك بينش قديمي وجود دارد و آن اين است كه قدرت بين المللى دولت(نظامى، 
اقتصادى، سياسى) به طور مستقيم به حجم جمعيت مربوط است. چنين ديدگاهي به دوران باستان بر مي گردد 
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اما در عصر مدرن، در ميان روشنفكران و رهبران سياسى همه مسلك هاي سياسى در فرانسه فراگير شده است. در 
پي شكست جنگ ويرانگر دهه 1870 فرانسه و پروس، نخبگان فرانسوى در صدد برآمدند تا ناكامي هاي نظامى و 
اقتصادى ملي خود را به آنچه كه خودشان آن را عدم تعادل فاجعه بار بارورى پايين فرانسه در برابر رشد جمعيتى 
سريع آلمان توصيف كردند نسبت دهند (نكته جالب و پيچيده زمانى است كه روندهاي جمعيتى اخير فرانسه - 
آلمان مقايسه شود). در اوايل دهه 1890، روشنفكران فرانسوى، از جمله اميل زوال، اتحاد ملى براى رشد جمعيت 

فرانسه را پايه ريزي كردند. (تايتل بوم و وينتر 1985: 38-27)
ــرعتي چندبرابر افزايش يافت. پس از جنگ  ــتم مانند يك تودة جنگي با س اين نگراني در دهه اول قرن بيس
ــت وزير، در مباحثه پارلماني 1919 درباره تصويب پيمان ورساى به شرح زير  جهانى اول، ژرژ كليمينكيو، نخس
سخن گفت: اين پيمان نمى گويد كه فرانسه بايد به فرزند آوري متعهد باشد، اما اين موضوع اولين چيزى است كه 
بايد به آن پرداخته شود. بنابراين اگر فرانسه به خانواده هاى پرجمعيت پيشين بازگردد، مى تواند هر بندي را كه 
بخواهد در پيمان قرار دهد، و همه اسلحه هاي آلمان را بگيرد. و هر آن چه كه دوست دارد انجام دهد. فرانسه از 

دست خواهد رفت زيرا كه فرانسوى ها بيشتر نخواهند شد(تايتل بوم و وينر 1985 : 27).
ــيد كه ركود جمعيت در آن كشور نيازمند تجديد تسليحات  ــه به اين نتيجه رس در دهه 1930 دولت فرانس
خودكار و عقب نشيني از تسليحات خط ماگينوت (Maginot Line) است. پائول رينولد، وزير سرشناس دولت 
وقت، با اشاره بر اين نكته كه «تنها يك عامل وجود دارد كه بر همه  عوامل مسلط است و آن عامل جمعيتي است» 

به بحث درباره تجديد تسليحات خودكار پرداخت. (تايتل بوم و وينتر 1985: 37)
نگراني هايي كه ميان رهبران وقت فرانسه وجود داشت، اكنون عالوه  بر فرانسه بر اروپا نيز سايه افكنده بود. ژاك 
شيراك رئيس جمهور، كه در آن زمان شهردار پاريس بود، در مصاحبه اي در سال 1984 در روزنامه جناح چپ 
آزاديخواه چنين گفت: « دو خطري كه آهسته در جامعه فرانسه رخنه مي كند دموكراتيزه شدن اجتماعى و افت 
جمعيت شناختي است.... اگر شما به اروپا و سپس به قاره هاى ديگر نگاه كنيد، مقايسه وحشتناك تر است. از لحاظ 
جمعيتى، اروپا از هم اكنون تا بيست سال ديگر يا بيشتر در حال اضمحالل است. كشورهاى ما خالى خواهد شد. 

توان تكنولوژيك ما مهم نيست، ما از بكارگيري آن عاجز خواهيم شد»(1984 آزادى : 1).
مشكالتي از اين دست تنها منحصر به فرانسه نبود. طي دهه 1930، آلمان به رهبري نازيسم و اتحاد جماهير 
شوروي به رهبري استالين به داليل كامًال نظامي و استراتژيك، سياست هاي قوي در جهت افزايش ميزان باروري 

اتخاذ كردند.
در ديگر كشورهاي صنعتي شده از قبيل استراليا و كانادا، نگراني هاي استراتژيك درباره كاهش باروري به اتخاذ 
سياست هايي در جهت افزايش جمعيت، ولي كامًال متفاوت از اروپا، منجر شد. در جنگ جهاني اول، ويليام (بيلي) 
هيوز نخست وزير استراليا، به مردم كشورش درباره «جمعيت دار شدن يا نابودي» تذكر داد. در جنگ جهاني دوم 
نخست وزير كورتين هشدار داد كه با توجه به نزديكي استراليا به كشورهاي پرجمعيت آسيايي امنيت استراليا 
نيازمند يك جمعيت 30 ميليوني است. اساس هدف كورتين از جمعيت 30 ميليوني در غبار تاريخ محو شد. اما 
ــتراليا در آن زمان 7 ميليون بود، كامًال روشن است كه افزايش باروري نمي توانست كافي  از آنجا كه جمعيت اس
باشد، از اين رو اكثر نخبگان سياسي استراليا هماهنگ با سياست هاي «استرالياي سفيد» كه از اوايل دهه 1990 
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ــت هايي كه فعاالنه به ترويج و حمايت مالي از مهاجرپذيري گسترده بويژه از  ــت، از سياس ــمه گرفته اس سرچش
انگلستان و بعضاً از ساير كشورهاي اروپايي مي پرداخت استقبال كردند.(الينز، 1992: 199)

در كانادا، ويلفرد الرير، نخست وزير، با خوشحالي پيش بيني كرد كه تا سال 1904 در زمان حيات مخاطبانش 
60 ميليون كانادايي (يعني 10 برابر افزايش) وجود خواهند داشت (گودرهام 1a :1995) از آن پس، سياستمداران 
كانادايي زيادي تا مدتها اعالم كردند كه جمعيت كانادا بايد حداقل نزديك به 30 ميليون نفر افزايش يابد. مشابه 
استراليا، منشأ اين هدف در كانادا نيز نامعلوم است، اما به ندرت به چالش كشيده شد(تريمپ 1998)كانادا هم 
مانند استراليا تالش هاي خود را در اين مسير بر روي يك سياست جذب فعال مهاجر (به داخل) متمركز كرد. به 
ــال 1980 يك گروه كارشناس كه توسط دولت تشكيل شده بود، مشوق هاي پر هزينه مالي را به  هر حال، در س
منظور باالبردن باروري، به لحاظ استراتژيك، ضروري دانست. گروه كارشناس پرسيدند كه آيا حفظ جمعيت به 
اندازه دفاع ملي اهميت ندارد؟ شايد به اندازه اي كه براي اولي زمان صرف شده مي تواند براي دومي هم صرف شود؛ 

در بلند مدت، حمايت از جمعيتي كه در حال ناپديد شدن است هيچ فايده اي ندارد.(دولت كانادا 1984: 5-8)
ــتند. استدالل معدودي از طرفداران، عمدتاً از جناح  ــعي در پنهان كردن اين نگراني ها داش در آمريكا، افراد س
راست جديد(سيمون1981)، اين بود كه غرب هم به لحاظ شرايط نظامي و هم اقتصادي دست به «خودكشي 
جمعيتي آهسته» زده است. مدافع سرسخت اين ديدگاه بن واتينبرگ، روزنامه نگار سياسي يك بنگاه اقتصادي 
محافظه كار آمريكا است. در كتابي به يادماندني با عنوان«كمبود تولد» كه خود نويسنده از آن با نام «رساله جنجال 
برانگيز» ياد مي كند(واتينبرگ 1989: 10) و همچنين در بسياري از نوشته هاي حزب ملي، استدالل وي چنين 
است كه باروري زياد در كشورهاي كمونيستي صنعتي جهان به استيالي بيشتر آنها نسبت به غرب تا سال 2085 

منجر خواهد شد. 
در كتاب اجمالي منتشر شده در گزارش كنگره سال 1987، درباره فايده چنين پيش بينى هاى بلندمدت به 
شرح زير نوشتم: يك تفكر اين است كه ... كارشناسان علوم سياسى چه تدابيري را براي حفظ عزم ملى و اتحاد 
ــت كه، اگر واتينبرگ در 100 سال پيش، در زمان  ــيده اند، تفكر ديگر اين اس نظامى براى يك قرن كامل انديش
حكومت تزار روسيه و انگليس، نوشته مي شد در مورد توان نسبى ناتو و پيمان ورشو در سال1987 چه پيش بيني 

مي كرد؟ (تايتل بام1987)
ــد كه تعدادي از كتاب هاي با افق هاى زمانى طوالنى نادرست اند. پيمان ورشو(و در نهايت  ــرعت ثابت ش به س
اتحاد جماهير شوروى به خودى خود) در بين هرج  و  مرج سياسى و اقتصادى فقط در عرض چند سال از  انتشار 
آن در 1987 منحل شدند. هنوز با وجود اين شبهه، ادعاهاى واتينبرگ توسط رهبران سياسى آمريكا، همراه با 
تأييد مشتاقانه از سوي سناتور وقت، دانيل پي. موينيهن، نماينده سابق سازمان ملل متحد، جين جى كرك پاتريك 
ــتقبال قرار گرفت.  ــت جمهورى مالكم اس. فوربس، جي. آر به اندازه قابل توجهي مورد اس ــابق رياس و نامزد س

(واتينبرگ 1989: 177)
ــواهد تجربى در مورد اين مطلب موجود است، قطعاًَ حاصل بررسي ها، مطالب متنوعي خواهد  تا حدى كه ش
ــطوح معين توسعه اقتصادى، دولت هاى كشورهاى  ــت كه در بين س بود. به لحاظ قدرت نظامى اوليه، واضح اس
پرجمعيت تر به طور متوسط بيشتر از كشورهاى كوچك كه از قدرت كمى برخوردارند، قادر به بهره بردارى بيشتر 



110

فصلنامه جمعيت. تابستان91

جمعيت شناسي سياسي ميشل اس. تيتل بام

از منابع مورد نياز خواهند بود. با اين حال، تنها دو كشور مرفه و توسعه يافته(آمريكا و ژاپن) در ميان 10 كشور 
پرجمعيت در صدر قرار دارند. كشورهاي پرجمعيت ديگر همگي كشورهايي با درآمد نسبتاًَ پايين هستند، به عنوان 

مثال، چين، هند، اندونزى، برزيل، پاكستان، فدرال روسيه، بنگالدش و نيجريه. 
يقيناًَ دولت هاي همه اين كشورها مى توانند نسبت به زماني كه آنها همان درآمد سرانه را اما با جمعيت كمتر 
فراهم كنند، بودجه هاى ملى بيشتري در اختيار داشته باشند. عالوه بر اين بسيارى از كشورها(چين، هند، برزيل، 
پاكستان و فدرال روسيه) تعداد زيادي از دانشمندان و مهندسان ماهر و مورد نياز را براى توسعه تسليحات پيچيده، 
آموزش داده اند. با اينكه همه آنها قادر به تخصيص بخش عمده اي از بودجه ملى خود به مقاصد مذكور هستند، در 
اين راستا نه تنها قابليت گسترش تسليحات هسته اى، بيولوژيكى و شيميايى را داشته بلكه به موشك هاى متوسط 
و دوربُرد دست يافته اند. كشورهاى كوچكتر با درآمد سرانه پايين، كمتر قادر به چنين جهت گيري هايي هستند، 

هرچند كه كره شمالى ايده هاي جدي و قابل تأملي ارائه مي دهد. 
با اين حال، كشورهايي چون عراق و اسرائيل نشان  دادند كه حتى برخى از كشورهاى كوچك با دستيابي به 
منابع اقتصادى و انسانى در چنين فناورى هايى به تنهايي و يا از طريق اتحاد با كشورهاى ديگر مى توانند موفق 
ــرائيل نشان مى دهد كه يك كشور پيشرفته با يك پايه جمعيت بسيار كوچك قادر به ايجاد  ــوند. در واقع، اس ش
فناورى پيشرفته بومي خاص خود با توانايى هاى دفاعى است كه مى تواند آن را  دست كم برابر با كشورهاى همسايه 

كه جمعيت به مراتب بيشتري دارند قرار دهد.
استدالل عده اي اين است كه كشورهاى داراي جمعيت هاى بزرگتر نه تنها قوى تر نيستند، بلكه تمايل دارند 
كه نسبت به همسايگان خود تهاجمى تر باشند، با روحيه فضاي حياتي دهه 1930 مطالبات توسعه طلبانه آلمان 
ــت كه كشورهاى با جمعيت بزرگ نياز و حق كنترل سرزمين هاى اضافى را دارند. (راجر 1941).  و ژاپن اين اس
با اين حال، به لحاظ تجربى هيچ الگوى منسجمي از اين نوع وجود ندارد، حتى با وجود اينكه بيشتر كشورهاي 
بزرگ در حقيقت فرماندهي نيروهاى نظامى قابل توجهى را دارند. به اين ترتيب همين الادري گري [اگنوستيسيم] 
درباره مطالبات كشورهايي با ميزان رشد جمعيتي باالتر و يا تراكم جمعيتي باالتر نمود مي يابد چرا كه نسبت به 

همسايگان خود گرايش تهاجمى تر دارند.

آيا ساختار سني مهم است؟
ــاختار سني جمعيت، عالقه اصلي جمعيت شناسان، از سوي دانشمندان سياسى چندان درك نشده است.  س
در حالى كه ساختار سنى مى تواند اساساًً تحت تأثير بارورى، مرگ و مير و مهاجرت باشد. بارورى به لحاظ كّمى 
داراي اهميت بيشتري است. در شرايط مساوي، ميزان بارورى باال، يك تركيب سني جوان توليد خواهد كرد، در 
حالى كه بارورى پايين ساختار سني پير را به بار مي آورد. هر جمعيتي در گذار از ميزان هاي بارورى باال به پايين 
يك جابجايي در ساختار سني را از جواني بيشتر به كمتر تجربه خواهد كرد-كه به عنوان سالخوردگي جمعيتي يا 
سالخوردگي جمعيت شناخته شده است. افزايش در بارورى ساختار سنى را در جهت مخالف جابجا خواهد كرد. 
ــاختارهاي سني تاثير مى گذارد اما با نيروى كمتر. كاهش مرگ و مير در نوزادان و   كاهش مرگ و مير نيز بر س
كودكان منجر به افزايش نسبت كودكان و نوجوانان مي شود، در حالى كه كاهش مرگ و مير در ميان افراد سالمند 
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برعكس عمل مى كند. ميزان باالي مرگ ومير در بين جوانان با سرعت بيشتري كاهش مي يابد. هنگامى كه سطح 
مرگ و مير پايين دست يافتني مي شود، بخش عمدة كاهش در بين گروههاي سالخورده رخ مي دهد. بنابراين يك 
ساختار سني يك شكل بر اثر كاهش مرگ و مير وجود ندارد و اين قبيل اثرات نسبت به تأثيرات باروري كمرنگ 

هستند. 
 در نهايت، مهاجرت نيز مى تواند، ساختار سني را تحت تأثير قرار دهد. با توجه به اينكه اغلب مهاجران را جوانان 
تشكيل مي دهند. اما اين قبيل مهاجران نيز به طور معمول به همراه كودكان و گاه با والدين سالمند خود هستند. 
از اين رو اثرات مهاجرت بر ساختار سني، همانند مرگ و مير، كمتر از اثرات تغييرات بارورى بر ساختار سني است. 
ــيارى از كشورهاى جهان كاهش بارورى را تجربه كرده اند بدان  ــته بس  اين واقعيت كه بيش از نيم قرن گذش
معنى است كه ساختار سنى اكثر كشورها به سمت كاهش نسبت كودكان و افزايش نسبت افراد سالمند جابجا 
ــران آنچه را كه  ــت. هنگامى كه چنين روندي در طول دهه هاي 1930 و 1940، رخ داد برخى از مفس ــده اس ش
بهتر است فرضيه سالخوردگي جمعيت شناختى ناميده شود، بسط دادند (تايتل بوم و وينتر 1985 : 110-108). 
استدالل اين فرضيه اين بود كه جمعيت هايي با تركيب سني پير به فقدان بنيه سياسى، خالقيت و جاه طلبى، 
شور اقتصادى، پويايى اجتماعى، تبحر نظامى مبتال هستند. در دوره پس از فاجعه جنگ جهانى دوم، روشنفكر 
ــى سرشناس فرانسوى، رابرت دبر(پسر ميشل دبر اولين نخست وزير جمهورى پنجم) و آمارگير برجسته  سياس

آلفرد سووي نظر خود را به شرح زير اظهار داشتند: 
شكست وحشتناك 1940، كه بيشتر اخالقى بود تا مادي، تا اندازه اي به خاطر اين تصلب خطرناك است. همه 
ما ديديم كه اغلب، در طول اشغال، مردان مسني كه با مالل بسيار به راه حل پست متكي بودند، در زمان جواني 
در حركت ملى به سمت استقالل و آزادى شركت داشتند. اين اثر وخيم كهولت ما، آيا يك هشدار جدي نيست؟ 

(دبر و سووي 1946 : 58).
در جاي ديگري، سووي به وضوح يك جامعه سالخورده را در شرايط جالب وصف مي كند: واحدي متشكل از 

 .(xx-xxi :1978 تايتل بوم) افراد مسن، در حال زندگى در خانه هاى قديمى، غرق در ايده هاى قديمى
ــرفت در  ــني پير پيش ــاختار س  در گير و دار اين فاجعه بزرگ، در 1938، ميردال ابراز نگرانى كرد كه يك س
مشاغل را براى افراد جوان سخت تر خواهد ساخت و در نتيجه جهش جامعه بسوي پيشروي كاهش خواهد يافت: 
ــني تغيير يافته فرصت هاى فردى براي ترقي از نظر اجتماعي مسدود شوند، مردم  ــاختار س وقتى به خاطر س
نااميد خواهند شد. آنها دلبستگي پوياي خود را در زندگى كاري از دست خواهند داد.  جامعه نگرش ذهنى كه 
به پيشرفت رهسپار است را از دست خواهد داد و پيشرفت اجتماعى جايش را به تمايل به برقراري امنيت خواهد 

داد (ميردال1940 : 165)
يك احتمال اين است كه جابجايي به سمت ساختار سني پير به دليل كاهش بارورى در كشورهاى در حال 
توسعه به كاهش فشاري منجر مي شود كه برانگيزندة بى ثباتى سياسى در داخل كشور و مهاجرفرستي بين المللى 
است. در اين استدالل «افزايش ناگهاني جوانان» كه مشخصه بارورى باالي كشورهاى در حال توسعه بوده است، 
با بيان اين واقعيت كه جوانان(و به خصوص مردان) بيشتر مستعد جنبش هاى افراطى يا انقالب سياسى هستند، 
تاحدودي فشار سياسي كه بسياري از اين كشورها متحمل شده اند را توضيح مى دهد. مسلماً تظاهرات توده اى 
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ــرنگونى دولت ها در جاكارتا، مانيل و تهران نقش داشته است و در جداسازي بنگالدش از پاكستان  جوانان در س
تعيين كننده بوده است. به طور مشابه، مهاجران بين المللى مدت زيادي است كه به شدت در بين جوانان بيشتر 
شده است و به اين ترتيب در اين مبحث انتظار مى رود موج اينگونه مهاجرت ها در چند دهه گذشته رو به افول 

باشد چرا كه ساختارهاي سني كشورهاى مبدأ از تركيب هاي جوان كنوني دور مي شود.

آيا تركيب جمعيت مهم است؟
عالوه بر سن، جنبه هاى ديگرى از تركيب جمعيت در شرايط سياسى و فرهنگى مهم مي شود اندازه نسبى يك 
گروه اجتماعى قطعاًَ عاملي در قدرت سياسى گروه، به ويژه در نظام هاى دموكراتيك بشمار مي آيد. عالوه بر اين، 
حتى در صورتي كه چنين قدرتي در واقع بازتوزيع نشده باشد، گروه هاى قومى، اجتماعى، اقتصادى و جغرافيايى 

اغلب تفاوت در اندازه نسبى و ميزان رشد را به عنوان عوامل مؤثر بر توزيع قدرت درك مي كنند. 
معموالًَ، تعداد گروه هاى خاص با سرعت بيشتري از ديگر گروه ها افزايش مي يابد. چنين تمايزاتي ممكن است 
به تفاوت در ميزان بارورى، مرگ و مير، و يا مهاجرت نسبت داده شود. در برخى از موارد، رهبران چنين گروه هايى 
ــمت ميزان بارورى باال و يا مهاجر پذيري براى به دست آوردن قدرت سياسى بيشتر تشويق  پيروان خود را به س
ــتند ولي  ــتمر و در طول دوره هاي زماني بلند مدت هس كرده اند. اگرچه تغييرات جمعيتى معموالًَ تدريجى، مس

مى توانند جابجايي هاي اساسي در تعداد نسبي به وجود آورند.
چنين تغييراتى به طور  خودكار به جابجايي هاي قابل مقايسه در توزيع قدرت سياسى منجر نمي شود. همانطور 
ــجام گروه اجتماعى، مهارت هاى  ــتر اين موضوعات، متغيرهاى مؤثر ديگري وجود دارد، از جمله انس كه در بيش
رهبرى، منابع مالى، و يا توانايى در نفي كاال و خدمات مورد نياز ديگران. عالوه بر اين، «آميزه اي» از چنين متغيرها 
به شدت بر نوع نظام سياسى كه گروه در آن فعاليت مي كند وابسته است– اين كه آيا نظام دموكراتيك است يا 

خير؟ نوع نظام نمايندگى سياسى موجود؟ و يا ميزان اهميت انتخابات در نظام سياسى؟ 
ــازگار  ــى تدريجى س ــه تغييرات تركيبى، گرايش به تدريجي بودن دارند، اغلب با اصالحات سياس ــا ك از آنج
مي شوند. با اين حال، اين قبيل جابجايي ها در شرايط امنيتى يا سياسى زماني مسأله ساز مي شود كه اصالحات 
سياسى آنها مسدود شده است (به عنوان مثال، در لبنان در دهه هاي1940،1950 و دهه 1960)، زمانى كه آنها 
بطور نامعمولي سريع و تهديد كننده بنظر آيند، و يا زماني كه از فرآيندهاى غير قانونى يا نامشروع مانند مهاجرت 
ــود، درگيرى هاى خونين قومى رخ مي دهد، همانند جنگ هاى داخلى در لبنان و  غيرقانونى (بداخل) حاصل ش
ــونت و نسل كشى جمعي در رواندا،  ــابق، درگيرى هاى قومى در اياالت شمال شرقى هند، و خش ــالوى س يوگس
ــده اند. به عنوان نمونه اتحاد جماهير شوروى سابق، چند  ــى مركز گريز نيز، پيدا ش بروندى و زئير. نيروهاى سياس
دهه قبل از انحالل در 1991 تقريباًَ بزرگترين بارورى افتراقي[تفاوت ميزانهاي باروري] در ميان گروه هاي قومى 

و منطقه اى را در كشور تجربه كرده بود.

آيا تعامل جمعيت شناختي بين مهاجرپذيري و بارورى مهم است؟
وقتى مهاجران زيادي به داخل منطقه اى كه بارورى بومى آن پايين است سرازير مي شوند، معموالًَ دگرگوني 
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سريعي در تركيب جمعيت رخ مى دهد. مضمون سياسى اين تغييرات در مسير اغتشاش است، اما نتايج نامشخص 
هستند و به عواملى از قبيل سابقه روابط ميان گروه هاى اجتماعى قومي، درجه اى كه مهاجران خود را به عنوان 
يك گروه اكثريت يا اقليت مي شناسند؛ و دامنه قوانين و رسوم كشور مقصد به نفع و يا به ضرر گروه هاي مهاجر 

بستگي دارد.
نمونه تاريخى اسكان اروپايي در امريكاي شمالي را در نظر بگيريد. در كمتر از يك قرن، مهاجرپذيري دسته 
جمعى از اروپا و افزايش مرگ و مير در ميان جمعيت بومى تركيب جمعيتى سرزمين را از آمريكاي غالباًَ بومى به 
اروپايي تغيير داده است. در حالى كه جمعيت بومى مخالف اين دگرگوني جمعيت شناختي سريع و فاقد ظرفيت 

مهار اين جريان مداوم بود.
در قرن بيستم و يكم، تحوالت سريع جمعيت شناختي در بسياري از كشورهاى صنعتى رخ داد، چرا كه با وجود 
ــورها هجوم آوردند. تالش ها همواره در جهت  كاهش ميزان بارورى بومى بخش عظيمي از مهاجران به اين كش
ــوابق تاريخى نشان مى دهد كه احتمال شكست در اين حوزه زياد است.  ــت، اما س افزايش ميزان بارورى بوده اس
درحاليكه جوامع مدرن صنعتى، بر خالف قبايل بومى آمريكا، ظرفيت سازمانى و تكنيكي براى مهار حركت هاى 
مهاجرتي دارند اين كه آيا آنها به دنبال انجام اين كار هستند يا خير اساساًَ سؤالي است كه بوسيله نفوذ سياسى 

نسبي افرادي تعيين مي شود كه از مهاجرت سود مي برند و آنهايي كه مزايايي را از دست مي دهند.

خالصه و نتيجه گيرى
ــى به برخى از اساسى ترين سؤاالت مربوط به مطالعه علمى جمعيت و رفتار سياسى  ــى سياس جمعيت شناس
ــت مطرح مي شود كه توزيع قدرت  ــؤاالتي از اين دس ــي تغيير جمعيت، در قالب س مي پردازد. پيامدهاي سياس
ــى تا چه حد تعيين كننده تغيير جمعيتي است؟  ــت؟ عوامل سياس ــى در ميان و در درون دولت ها چيس سياس
سياست هاى متداول دولتي بر حجم، تركيب و توزيع جمعيت ها تا چه حد تأثير مي گذارد؟ نيروهاى سياسى كه بر 

جنبش هاى توده اى مردم در درون دولت ها و هم در سراسر مرزهاى بين المللى تأثير مي گذارند؟
ــته سياسي و اجتماعي را از دوران باستان به خود جلب  ــيارى از نظريه پردازان برجس اين موضوعات توجه بس
كرده است. عالوه بر اين، مسائلي از اين دست براي رهبران سياسي و روزنامه نگاران گاهي بسيار پر تب و تاب به 

نظر مي رسد. 
ــمندانه و همگاني جمعيت شناسان و دانشمندان علوم  ــى سياسى توجه انديش به اين ترتيب، جمعيت شناس
ــتر مباحث عمومى است، بسيار مهم است كه  ــخصه بيش ــى را اقتضا مي كند. به لحاظ افراط هايي كه مش سياس
ــگاهي هم در مورد مفاهيم سياسي و جمعيتي، آگاهانه و هم در تفسير مدارك و شواهد ضد و  ــته هاي دانش نوش

نقيض كامًال بي طرف باشد.
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D

daugtherدختر

dead   مرده

deceasedدرگذشته، فقيد

densityتراكم

diedفوت شده، متوفي

divorcedمطلقه

DA:development ageسن/ دورة رشد                                                                       

كميتة مشورتى معلوليت  
 مركز كمك (در) بالياى طبيعى                                                     

Disablement Advisory Committee.1:DAC
2. Disaster Assistance Center

DALY: disability adjusted life yearsسالهاى زندگى/ عمر با در نظر گرفتن معلوليت                                            

DAS:dyatic adjusted scaleمقياس سازگارى زوجين

DCIS: data control intelligent systemنظام هوشمند كنترل داده

DD:degenerative diseasesبيمارى هاى تحليل برنده

DEB:Division of Environmental Biologyبخش زيست شناسى محيط زيستى

Decd:deceasedدرگذشته، فقيد

DED:date of expected deliveryزمان/تاريخ مورد انتظار زايمان

اصطالح التينى به معناى:از واقعيت،(روش برآورد 
جمعيت حاضر، واقعى)

De Facto: (Latin):from the fact

deg:degenerationفساد،تباهى،انحطاط، تحليل                                                     

اصطالح التينى به معناى: ناشى از حق، مطابق 
قانون،(روش برآورد «جمعيت قانونى» يعني افرادى كه 

اقامتگاه قانونى آنها در آن محل قرار دارد خواه موقع 
سرشماري در محل حاضر باشند و يا نباشند)

Degen:deg
De  Jure: (Latin):by right, according to the law

Del:deliveryوضع حمل، زايمان 

Dep:dependent(s)وابسته/وابستگان، فرد/افراد تحت تكفل                          

DFL:doctor of family lifeپزشك زندگى خانوادگى، دكتر خانواده

DHS:Demographic and Health Surveyبررسى جمعيتى و تندرستى

DHHS:Department of Health and Human وزارت سالمت و خدمات انسانى(اتازوني)             
Services
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DHSI: Demographic and Health Survey of Iranبررسى جمعيتى و تندرستى ايران                                        

Div:divorceطالق

DivR:divorce rateميزان/نرخ طالق

DivRg:divorce rate grossميزان/نرخ ناخالص طالق

DivRn:divorce rate netميزان/نرخ خالص طالق                                                           

DLF:Disabled Living Foundationبنياد زندگى ناتوانان/معلوالن                                                    

DMPA:Depot Medoroxy Progestron Actateنوعي آمپول تزريقى براى پيشگيرى از حاملگى

DNA:Deoxyribonucleic Acidاسيد دى اكسى ريبونوكليك                                        

DOB:date of birthتاريخ تولد

DOD:died of diseaseمرگ بر اثر بيمارى

جمعيت شناسى نابرابرى(از پروژه هاى دانشگاه 
مرى لند)

DOI:1.demography of inequality

Died of injuryمرگ بر اثر جراحت

Dp: displaced personشخص تغيير مكان يافته

Dr:dependency ratioنسبت/ضريب وابستگى/تكفل                                                                                                   

DRG:diagnosis-related groupsگروه هاى بيمارى ها از نظر تشخيص

DRg:dependency rate (ratio)grossميزان/ نسبت ناخالص وابستگى

DRn:dependancy rate (ratio)netميزان/ نسبت خالص وابستگى

DSBL:disabledناتوان، معلول

DSDR:directly standardized death rateميزان استاندارد شده مرگ به شيوه مستقيم                                       

DSS:decision support systemنظام/سامانه پشتيبانى از تصميمات

D/T:deaths total(ratio)(نسبت) كل مرگ و مير                                                                                                         

DWI:decent work indicatorsشاخص هاى كار شرافتمندانه                                                                                      

E

اميد زندگى در هنگام تولد
مهاجر فرستى و برون كوچى                                                 

كارمايه / انرژى

E:-1expectation of life (at birth) 
2-emigration
E:energy

EA:educational ageسن دوره آموزش                                                                                                                        

EAPS:European Association for Population انجمن اروپايى مطالعات جمعيت                              
Studies
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EAR:economic activity rateميزان/نرخ فعاليت اقتصادى                                                   

EARE:estimated asymptomatic relative كارائى نسبى مجانبى برآورد شده
efficiency

EBRT:Employee Benefit Resarch Institute        موسسة پژوهش(درباره) مستمرى كاركنان

EC:enabling conditionsشرايط توانمند ساز                                                                                                                

ECEC:early childhood education and careمراقبت و آموزش اوايل كودكى                                                   

EDD:expected date of deliveryزمان مورد انتظار زايمان                                                                                          

EDEP:equally distributed equivalent percentageدرصد معادل مساوى توزيع شده

EDI:EFA development index(see:EFA)آموزش همكانى به عنوان شاخص توسعه                                              

EDSD:European Doctoral School of دانشكده دكتراى جمعيت شناسى اروپا(در فرانسه)
Demography

EF:ecological footprintجاى پاى بوم شناختى                                                                                                             

EFA:education for allآموزش براى بيمة آموزش همگانى

EFILWC:European Foundation for the بنياد اروپايى براى بهبود (شرايط) زندگى و كار
Improvement of Living and Working

EmLSS:emergency life support systemنظام خدمات اضطرارى پزشكى                                                            

EMIC:emergancy maternity and infant careمراقبت اضطرارى از مادران و نوزادان

EMSS:emergency medical service systemنظام خدمات اضطرارى پزشكى                                                       

EOL:end of lifeپايان زندگى

EP:edible portion (of a food)بخش قابل خوردن(يك خوراك)

EPC:European Population Conference(2008)كنفرانس اروپايى جمعيت                                                       

EPM:energy protein malnutritionسوء تغذيه (در زمينًه) انرژى و پروتئين                                                             

EPT:early pregnancy testآزمون مراحل اوليه آبستنى                                   

Eq:equivalentمعادل

ER:emigration rateميزان مهاجر فرستى، نرخ برون كوچى

ESD:extending service deliveryوضع حمل در منزل با استفاده از توسعه خدمات پزشكى    

Est:estimatedبرآورد شده تخمينى

ETC:estimated time of conceptionزمان تخمينى حاملگى

F

F:frequency(frequent)فراوانى(فراوان)

نسل اول، اولين فرزندانى كه از پيوند دو جنس مختلف 
ايجاد مى شوند(ماخذ: فرهنگ پزشكى احدوت)

F1:first filial generation
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نسل دوم، فرزندانى كه از پيوند فرزندان دسته اول ايجاد 
مى شوند.(همان منبع)

F2:second filial generation

FDF:fast death factorعامل مرگ سريع

Fdg:feedingغذا دهى

FDIU:fetal death in uteroمرگ جنين در رحم

1- عامل بارورى در رحم
2- پدر رضاعى

FF:1- fertility factor
2- foster father

FH:family historyتاريخچة/ سابقة خانواده

FHIP:Family Health Insurance Plan برنامة بيمة سالمت خانواده

FHI:Family Health Internationalبين الملل سالمت خانواده

FPA:Family Planning Associationانجمن تنظيم خانواده

FPAIRI:Family Planning Association of Islamic انجمن تنظيم خانوادة جمهورى اسالمى ايران
Republic of Iran

FPC:Family planning clinicدرمانگاه تنظيم خانواده

FR: failure rateميزان/ نرخ عدم موفقيت(در پيشگيرى از حاملگى)

FRF:Fertility Research Foundationبنياد پژوهش در بارورى

Fried Test:Friedman Testآزمون فريدمن(درباره بارورى)

FRT:Family Relation Testآزمون روابط خانوادگى                                                                                                 

FTND:full term normal deliveryزايمان عادى پس از طى دوره كامل حاملگى

G

1G:1- gravid(a)(Latin:gravidus)- واژه التينى به معناى آبستن، حامله                                                          

                   gravidity -22- آبستني، حاملگي                                                                                                           

gross -33- ناخالص  

G  احتماال نشانه gravidity به معناى آبستنى، حاملگى 
ــت.           ــتني اس و اعداد 1 و 2 و 3 معرف ترتيب نوبت آبس

GI,GII,GIII

 ميانگين حدسى
سن/ دوره (مستعد) آبستنى                                                      

GA:1- guessed average
      2- gestational age

GC: geriatric careمراقبت پزشكى از سالمندان                                     

GDI:gender – related development indexشاخص رشد در ارتباط/بر مبناى جنسيت                                          

GEF:global environmental facilitiesتسهيالت زيست محيطى جهانى                                                                 
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GHG:greenhouse gasesگازهاى گلخانه اى                                                                                              

GEM:gender empowerment indexشاخص توانمند سازى جنسيتى                                                                        

                                                                           1Gen:1- gender- جنس                                                                                                                                               

  generation -22-  نسل

genetics -33-  دانش وراثت،  ژنتيك                                      

genital -4 4ـ مربوط به نسل يا اعضاى تناسلى

Genet:genetics     دانش وراثت

1ـ  طب سالمندان   
2ـ پيري شناسي     

3ـ متخصص پيري شناسي، پيري شناس  

Ger:1- geriatrics 
       2- gerontology
       3- gerontologist

GFR:general fertility rateميزان/نرخ بارورى عمومى                                       

GIS:geographic(geospatial)information systemنظام/سامانه اطالعات جغرافيائى(جغرافيا –فضايى)

GM:general medicineپزشكي عمومى، طب عامه                                                                                                           

1ـ  ميزان ناخالص تجديد(بازتوليد) مهاجرت                              
2ـ گزارش پايش جهانى                                                         

GMR:1- gross migra production rate
2- Global Monitoring Report

GMS:general medical servicesخدمات پزشكى عمومى                                                           

محصول/توليد ناخالص ملى
پرستار طب سالمندى

GNP:1- gross national product  
2- gerontologist nurse practitioner

1ـ پزشك عمومى
2ـ تصاعد هندسى (در نظرية مالتوس)                                      

GP:general practitioner
2- geometric progression

GPCBR:gross potential crude birth rate  ميزان/نرخ زاد و ولد خام ناخالص بالقوه

GPFR:gross potential fertility rateميزان/نرخ بارورى با القوه ناخالص                                                                 

GRID:gay- related immune deficiencyنقص ايمنى ناشى از همجنس بازى ذكور                                                

GRR:gross reproduction rateميزان/نرخ ناخالص تجديد نسل

1ـ(طول)زمان نسل                                                                                               
2ـوراثت درمانى                                                                                                                                   

GT:1- generation time
2- genetic therapy
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THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON GDP IN IRAN

By: Dr. Majeed Delavari & Tahereh Khabari

Abstract
The goal of this research is to analyze empirical relationships between 

demographic variables and Gross Domestic Product (GDP) in Iran over 
the period of 2006-1966. For this purpose, as an econometric model, this 
paper provides an examination of the impact of dependency ratio (as 
demographic variables), and other variables on GDP. On the other hand, 
the population and dependency ratio were divided into different age groups 
in order to be considered separately. The results show that, from among 
different selected age groups, the age group 15 to 64 has the positive 
effects on GDP, but age groups younger than 15 years and older than 65 
has a negative effect on GDP.

Keywords: Fertility, Dependency ratio, Gross domestic product-(GDP), 
economic growth
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Transition to Aging in Muslim Countries: 
Trends and Policy Implications

Dr. Hatam Hosseini

Abstract
The aim of this paper is to examine the timing of the transition to aging 

in the context of fertility transition and its effects and consequences in 47 
Muslim majority countries. Data are taken from the United Nations Population 
Division database. Results indicate that Muslim majority countries, except 
Kuwait, have experienced different fertility levels but similar trends during 
the period 2010-1990. According to this study, population aging will be the 
dominant demographic phenomenon in most Muslim majority countries in 
the mid 21th century. However, the results show differences in the timing 
of transition to aging among these countries. Findings strongly suggest 
that aging is largely influenced by the severity of fertility decline during 
the fertility transition period. Since, from among those Muslim majority 
countries which experienced fertility at or below replacement level, there 
is no comprehensive population policy to deal with the consequences of 
low fertility and population aging in the future, and due to the fact that 
policy making for the elderly demands time, it seems that adopting a 
comprehensive population policy in these countries to regulate the issues 
of the elderly population in the near future is necessary.

Keywords:Population aging, Muslim countries, fertility transition, transition 
to aging, replacement level fertility, population policy.
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ESTIMATION OF ACTIVE LIFE EXPECTANCY INDEX FOR 
IRANIAN MALES IN URBAN AND RURAL AREAS IN 2006

BY USING INDIRECT METHODS

By: Nader Motie Haghshenas & Mahsa Fattahi

Abstract 
The aim of this paper is to estimate active life expectancy index for 

Iranian males and to find urban-rural variations in 2006 by using indirect 
demographic methods. 

Data are mostly taken from the census 2006 conducted by Statistical 
Center of Iran and also new abridged life tables for 2006 which carried out 
as research project by Population and Research Center in Asia and the 
Pacific.

Our results showed that male active life expectancy index in Urban 
and Rural areas of Iran were different and showed remarkable changes. 
Active life expectancy rate is in its highest level in age 10 and eliminates 
by coming of age and reaches to lowest level in the last age group. Male 
Active life expectancy index in rural was rather different than urban areas 
and the whole.It implied that we are tending to ongoing convergence at the 
national level. We can see positive sings of equivalence in this regards. 
This situation needs for making new laws and regulations in social security 
and welfare sections which will important for governmental policymakers.

Keywords: Active Life Expectancy, Economic Activity and Iran.
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ETHNICITY AND FERTILITY:

 LOOKING AT STUDIES CONDUCTED IN IRAN

By: Mohammad Torkashvand

Abstract 
Ethnic difference in fertility is one of the widely discussed issues in this 

field. There are different theories about the role of ethnic differences on 
fertility including; social characteristics theory, subculture characteristic 
theory and minority group status theory. Iran is a multiethnic country and 
various ethnicities have different demographic behaviors. Therefore, Iran 
is an appropriate setting for considering ethnicity and fertility. Despite 
the importance of ethnicity and fertility in demographic literature and the 
appropriate situation of Iran for such studies, scarce researches have been 
conducted in this subject until now. Moreover, there are many weaknesses 
in these researches. Most of these studies are limited to few ethnicities 
and these studies have not considered all ethnicities at one study. These 
researches were based on social characteristics theory mainly, even the 
majority of them have not even completely cover this theory and just limited 
to a few contextual variables. Another weakness is lack of attention on 
proximate determinants of fertility and therefore they are unable to show 
the process or mechanism of influence of ethnicity on fertility. Another 
issue is that, despite the fact that men have influential role in life decisions; 
these researches mainly have ignored men and their role on fertility.

Keywords; ethnicity and fertility, social characteristics hypothesis, 
subculture characteristic hypothesis, minority group status hypothesis, 
ethnicity and fertility research weakness.
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FACTORS INFLUENCING POPULATION RISE OF RASHT CITY AND 
ITS CONSEQUENCES ON URBAN ECOLOGY (2006-1956)

By: Dr. Seyed Mehdi  Moosa Kazemee, Seyed Ali Hosieni & Mohammad 
Bagheri_Haredasht 

Abstract 
Increasing urban population, especially in developing countries, has 

made these cities to face with significant environmental challenges. Issues 
such as air pollution, lack of vitality, and water, soil and environment 
pollution and etc. are among ecological system. Demographic factors are 
essential in sustainability of this system which needs to be considered in 
socio-economic planning. From theoretical perspective, this paper is based 
on two basic rules. 1. The population of cities is consistently increasing 
due to natural growth, migration and development of cities and rural-urban 
merge and creation of mini-cities and engaged cities. 2. Five demographic 
factors are influential in sustainability of this system including population, 
environment, technology, institution and psycho-social condition. Population 
is one of the most important factors from among them.This study examines 
factors influencing population growth in Rasht city and its consequences 
on the ecology of city over the period (1956-2006). This is a descriptive-
analytic study. In this study, firstly, demographic factors (fertility, mortality 
and migration) have been studied. Using population and housing censuses 
during the period 1385- 1335, main factors responsible for increasing the 
population of the city were identified and finally to identify the ecological 
consequences of the increasing population in the city, urban ecological 
criteria and indicators were analyzed. According to the findings, it became 
clear that the three components of natural population growth, migration 
and integration of rural areas are of the most important factors responsible 
for population increase in Rasht during the specified period.  Due to 
these factors, 447,845 people has been added to the urban population 
over this period, of which 258,110 people were due to natural population 
growth, 159,732 people were  due to migration, and 30,003 people were 
due to integration of villages into urban services. Finally, it was found that 
consequences of such population growth has been, reduction of per capita 
urban population, severe pollution of the rivers in the city, increased waste 
production, urban sewage, and change of application of agricultural land.

Keywords: Increasing of population, urban ecology, urban development, 
migration, Rasht
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POLITICAL DEMOGRAPHY

By: Michael S. Teitelbaum - Translated: Javad Shojaei

Abstract 
Political demography is a field of demography which has been rarely 

considered by demographers as a multi-disciplinary research area. Political 
demography addresses the interaction between demography and policy. 
Population can be used as a political tool at local, national and international 
levels. Therefore, governments attempt to adopt programs in order to control 
demographic factors. After a conceptual definition of political demography, 
the author has notified related theoretical models and considers selected 
inevitable methodological challenges of this field. The author emphasizes 
that limited number of researchers focus on interactions between policy 
and population, he is delighted to provide an appropriate list of publication. 
Thereafter, he has tried to address some important questions of political 
demography briefly. The key questions which are addressed in the paper 
are as follows: Does population size matter? Does  age structure matter? 
Does population composition matter? and Do demographic interactions 
between immigration and fertility matter?

Keywords: political forces, composition of population, age structure, size 
and growth of population, migration, fertility
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