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چكيده
تحقيق حاضر به بررسى تاثير سياست هاى تشــويقى دولت در تمايل به مهاجرت معكوس دربين كارمندان 
دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى مى پردازد. با استفاده از روش پيمايش و تكنيك پرسشنامه، اطالعات مورد 
نياز گردآورى شده است. جامعه آمارى تحقيق را كليه كارمندان شاغل در دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى 
تشكيل مى دهند. نمونه آمارى تحقيق 319 نفر كارمند است كه بر اساس قواعد تعيين حجم نمونه و با استفاده از 
روش نمونه گيرى طبقه اى متناسب انتخاب شده اند. براى تحليل اطالعات از آزمون معنادارى دى سامرز و كرامر 

و همچنين ضرايب همبستگى اسپيرمن و كاى اسكوار استفاده شده است.
   نتايج تحقيق نشان مى دهد كه از ميان كل پاسخگويان به ترتيب79/2 درصد، 0/82 درصد و 75/5 درصد 
اظهار نموده اند كه مشــوق هاى پيشنهادى دولت از جمله؛ مشــوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى و سازمانى 
تمايالت كم و خيلى كمي در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده اســت. 78/1 درصد از پاسخگويان موانع 
اصلى عدم اثر بخشــى سياستهاى تشويقى دولت را در زمينه خروج كارمندان از تهران را تحقق نيافتن و عملى 

نشدن سياستهاى پيشنهادى دولت ارزيابى نموده اند.
 از كل پاسخگويان 39/8 درصد گفته اند كه تحت هيچ شرايطى از تهران مهاجرت نمى كنند. درحالى كه 36/6 
درصد گفته اند كه در صورت ارائه امكانات در شهرســتان ها همانند ســطح امكانات موجود در تهران،  مهاجرت 
مى نمايند. همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان مى دهد كه بين مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى، 
ادارى و سازمانى دولت با تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان از لحاظ آمارى رابطه معنادارى اما ضعيف 

وجود دارد.

واژگان كليدى: تمايل به مهاجرت معكوس، مشوق هاى اقتصادى، مشوق هاى اجتماعى، مشوق هاى ادارى و 
سازمانى، كارمندان
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مقدمه
     پديده مهاجرت هم در كشــور هاى توسعه يافته و هم در كشور هاى درحال توسعه وجود دارد، لكن نوع و 
ماهيت اين مهاجرت ها متفاوت است. غالباً در كشور هاى درحال توسعه، مهاجرت روستاييان به شهر ها، در درجه 
اول به سوى شهرهاى پايتختى بوده و در جستجوى يك زندگى بهتر و به دست آوردن شغل صورت مى گيرد. بعد 
از شهرهاى پايتختى، شهرهاى مهم و مراكز استان هاى ديگر كشور، مورد توجه مهاجران قرار مى گيرد (قاسمى 
ســيانى، 146:1388). با يك نگاه به نرخ رشــد جمعيت شــهرهاى بزرگ و به ويژه كالن شهرهاى كشور طى 
دوره هاى مختلف سرشمارى جمعيت، مى توان به شدت و ضعف مهاجر پذير بودن اينگونه شهرها پى برد. از اين 
رو كالن شهرها بزرگ و بزرگتر مى شوند و با توجه به توسعه بى رويه، براى خود و مناطق پيرامون و حتى براى 

كشور مشكالتى را به بار مى آورند (وكيلى، 26:1387). 
بطور مثال درمورد رشــد كالن شهرها مى توان به اين نمونه اشاره نمود كه، در برابر ابرشهرهايى نظير لندن و 
نيويورك كه داراى بيش از ده ميليون سكنه در اوايل دهه1960 بودند، شهرهايى نظير مكزيكوسيتى، سائوپائولو 
وكلكتــه در حال حاضر بيش از آن تعداد جمعيت دارند (لوكاس و مير،160:1381). بنابراين همزمان با رشــد 
جمعيت و شهرنشينى در چند دهه اخير و شكل گيرى مناطق كالن شهرى، مسائل عديده اى در اين مناطق شكل 
گرفته و مديريت شهرى را با چالش هاى فزاينده اى ناشى از رشدى فراتر از ظرفيت هاى پاسخگو، مواجه ساخته 
است. گستردگى چالش هاى  اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه طى دهه-هاى 1960و 1970ميالدى 
نوعى واكنش منفى را نسبت به شهرنشينى شتابان دراين كشورها دامن زد كه منشا طرز تلقى «شهر ستيزى» 

و گاه «روستازدگى» و خواست عمومى براى مهار رشد سريع شهرها شد (متوسلى و اسماعيل زاده،61:1385).
راهى كه دولتها در كشــورهاى در حال توســعه از نظر اقتصادى، سياسى و اجتماعى براى مقابله با اين رشد 
جمعيت انتخاب مى كنند، عنصر فوق العاده مهمى در موفقيت يا شكســت اســتراتژيهاى بلند مدت آنهاســت 
(تودارو،10:1367). بدين منظور مســائل و مشــكالت ناشى از مهاجرت و گسترش بيش از اندازه كالن شهرها؛ 
سياست گذاران و دولتمردان را به فكر چاره انديشى انداخته است تا در اين راستا و مقابله با اين پديده ، خط مشى ها 
و سياست هايى را طرح ريزى و به مورد اجرا بگذارند. واكنش اكثر دولت ها در مقابله با اين روند مهاجرت، با توجه 
به مطالعه  ايى كه ســازمان ملل در ســال1990كه 169 كشور را مورد بررسى قرار داده بود، نشان مى دهدكه از 
169كشــور141 كشور داراى سياست هاى كاهش ســرعت يا معكوس كردن روندهاى جارى بودند (لوكاس و 
مير،167:1381). همچنين شــمارى از كشورهاى جهان براى تنظيم جابه جايهاى جمعيتى و كنترل مهاجرت، 
سياســت ها و تدابيرى را اتخاذكرده اند كه عمدتاً بر دوگونه بوده اســت:1. برخورد مستقيم با استفاده از قانون و 
امكانات نظامى و اعمال فشــار2. برخورد غير مستقيم از طريق اجراى يك سلسله طرح ها و برنامه هاى ضربتى، 
اقتصادى و اجتماعى (فرجادى،110:1382). عالوه بر آن دولت ها در قبال حل مســائل كالن شــهرها و كنترل 
مهاجرت روســتا به شهر به تدابيرى از جمله، توسعه عمران روستايى، تقويت شهرهاى متوسط وكوچك، ايجاد 

شهرهاى كوچك جديد، انتقال پايتخت پرداخته و مورد توجه قرار داده اند (فرجادى،50:1382 – 110). 
 در ايران نيز، درحال حاضر از دغدغه ها و اولويت هاى اساسى دولت توجه به روستاها، مناطق توسعه نيافته و 
كمتر توسعه يافته است، اين عدالت محورى و توجه با سرمايه گذارى و ايجاد مراكز فعاليت و خدمات در نگهداشت 
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جمعيت در اين مناطق موثر است و از شدت مهاجرت اين مناطق به سوى شهرهاى بزرگ و به خصوص تهران 
مى كاهد (وكيلى،29:1387). 

در سال هاى اخير پديده رشد بى قاعده جمعيتى كالن شهرهاي در ايران نيز سرعت يافته است كه البته اين 
پديده كالن شهرها در ايران نيز همانند ساير كشورهاى دنيا در اثر مهاجرت هاى بى رويه روستا – شهر شكل گرفته 
است. بدين خاطر مسئوالن و سياست گذاران در ايران، براى كنترل رشد بى رويه كالن شهرها و همچنين آثار و 
پيامدهاى منفى حاصل از رشد كالنشهرها سياست هايى را در جهت كنترل رشد كالن شهرها و همچنين كنترل 
مهاجرت بى رويه به سوى كالن شهرها، اتخاذ مى نمايند، كه از جمله اين سياست ها، «سياست مهاجرت معكوس» 
درشكل هاى مختلفى چون طرح انتقال كارمندان به خارج از تهران، طرح انتقال شركت ها و سازمان ها از تهران 

به ساير شهرستان ها  مى باشد.
 بنابراين در اين تحقيق،  به بررسى سياست ها و خط مشى هاى دولت ايران از جمله (سياست ها و تشويق هاى 
اقتصادى و اجتماعى و ادارى و سازمانى پيشنهادى دولت) در قبال مهاجران و تاثير اين سياست ها بر تمايل به 
مهاجرت معكوس يا مهاجرت برگشتى مهاجران پرداخته شده است. در اين تحقيق كارمندان دفاتر ستادى وزارت 

جهاد كشاورزى ساكن در شهر تهران را به عنوان جامعه آمارى انتخاب نموده ايم.

بيان مسئله
جمعيــت تهران كه در حدود 200 ســال پيش در اوايل دوره قاجــار و انتخاب آن به مركز پايتخت، كمتر از 
15هزار نفر بود، در اواخر دوره قاجار در ســال1300 شمســى به كمى بيش از 200 هزار نفر و در سال1320به 
اندكى باالتر از500 هزار نفر رسيد. پس از آن در پى تحوالت داخلى ناشى از تغييرات نقش ايران در سطح بين 
المللى و منطقه اى، در جريان وقايع بعد از جنگ جهانى دوم، آهنگ رشد گسترش تهران شدت بيشترى پيدا كرد 
و جمعيت آن در ســال 1335 به حدود1/5ميليون نفر و در سال 1345به حدود2/72ميليون نفر افزايش يافت. 
طى اين مدت، به رغم اينكه جمعيت تهران در فاصله ســالهاى 1345-1300حدود13برابر شــده بود، به لحاظ 
جغرافيايى، رشــد و گسترش كالبدى آن به طور پيوسته و در اطراف هسته قديمى آن صورت گرفت و هنوز در 

خارج از آن تاثير چندانى نگذاشته بود (متوسلى و اسماعيل زاده، 63:1385).
 آمار نشان مى دهد كه بيش از سه دهه و نيم گذشته در فاصله سال هاى1381-1345در حالى كه جمعيت 
محدوده هاى قانونى شهر تهران حدود 2/7 برابر شده و از2/72 ميليون نفر به7/44ميليون نفر رسيده، لذا توسعه 
و رشد اين مجموعه از ديرباز جزءدر برخى از نقاط آن، كه طرح جامع داشته، تابع هيچ نوع سياست و راهبردى و 

برنامه اى نبوده است (متوسلى و اسماعيل زاده، 64:1385).
     باتوجه به اينكه استان تهران در طول دوران پايتختى داراى قطب سرمايه گذارى هاى اقتصادى، اجتماعى، 
صنعتى و علمى بوده اســت، به اين منظور خيل عظيم مهاجران را ســاالنه به سوى خود جذب نموده است. با 
نــگاه اجمالى به روند آمار مهاجرت در اســتان تهران نيزاين امر را  به طور واضح نشــان مى دهند؛ كه در دوره 
65-1355بيش از1252هزار نفر وارد اســتان تهران شده-اند. همچنين در ســال 1365 بيش از444 هزار نفر 
و در ســال1375 بيش از يك ميليون نفر به اســتان تهران وارد شــده اند (مركز آمار ايران، 1375). در فاصله 
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سال هاى1375-1385 حدوداً 12 ميليون نفر در داخل كشور جابجا شده اند. از مجموع 12 ميليون نفر كه محل 
اقامت خود را تغيير داده اند 8999709 نفر(74/1درصد) در نقاط شهرى ساكن شده اند. نزديك به يك سوم از 

اين مهاجرت ها (30/13) به مقصد استان تهران انجام شده است (قاسمى اردهايى و حسينى راد،16:1387).
اين ميزان مهاجرت و روند افزايش  نرخ رشد جمعيت در مناطق اطراف تهران و به خصوص شهرهاى هم جوار 
با تهران در جذب اين جمعيت، كانون هاى جمعيتى نبوده و به مرور مشكالتى را براى اين مناطق ايجاد مى كند 

(وكيلى،29:1387).
مهاجرت به شهرهاى بزرگ يكى از مسائل و مشكالت اساسى دولت ها در كشورهاى مختلف بويژه در كشورهاى 
درحال توسعه مى باشد. با گسترش بى رويه مهاجرت، عليرغم وجود نرخ بيكارى قابل توجه در مناطق شهرى و 
همچنين بروز مشكالت اجتماعى، مطلوب بودن اين پديده مورد ترديد قرار گرفت. بسيارى از مشاغل غير رسمى، 
اســكان نامطلوب مهاجران، آلودگى زيست محيطى و بروز مسائل اجتماعى از قبيل بزهكارى، دزدى و غيره...از 
جمله نتيجه مهاجرت به شهرهاى بزرگ بويژه كالن شهر تهران است و اين مسئله نگرانى هاى قابل توجهى را 

براى دولت ايجاد كرده است (قويدل و ديگران،166:1386).
در اين زمينه دولت ســعى كرده است تا با توسل به سياست هايى ازجمله توسعه عمران روستايى، تقويت 
شــهرهاى متوســط و كوچك و انتقال پايتخت، روند مهاجرت به ســوى كالن شــهرهايى مانند تهران را به 
مناطق خارج از تهران هدايت نمايد. تداوم اين سياســت ها در قالب يك برنامه ريزى راهبردى منسجم و غير 
بخشــى و سپس تبديل آن به مجموعه اى از قوانين،  دســتورالعمل ها و اقدام هاى اجرايى مشاركت مردمى و 
بخش خصوصى ســرعت را براى رسيدن به اهداف عالى نظام سند چشم انداز توسعه كشور فزونى مى بخشد 

(وكيلى،29:1387). 
در ســال هاى اخير در ايران دولت، براى مقابله با روند افزايش ميزان مهاجرت به كالن شهر تهران تالش 
كرده اســت تا به اجراى سياســت مهاجرتى معكوس بپردازد و در اين زمينه انتقال كارمندان از تهران به 
شهرســتان ها به عنوان يكي از اهداف بوده اســت. ما در اين تحقيق بر آن هســتيم تا بررســى نماييم كه 
مشوق هاى پيشنهادى دولت براى كارمندان مهاجر مورد نظر، به عنوان يكى از اقشار جامعه در ادارات شهر 
تهران چقدر در تمايل آنها براى خروج از تهران تاثير گذاشــته است؟ لذا اين تحقيق به دنبال پاسخگويى به 

دو سوال مشخص ذيل است: 
الف) درحال حاضر(1390) سياست هاى تشويقى دولت براى مهاجرت معكوس كارمندان كدام ها هستند؟

ب) اين سياست ها در ايجاد تمايل به مهاجرت به خارج از تهران در بين كارمندان تهرانى چقدر موثر بوده است؟  

اهداف تحقيق
     هدف كلى تحقيق حاضر، ســنجش و تحليل «بررســى اثرات سياســت هاى تشويقى دولت در تمايل به 
مهاجرت معكوس بين كارمندان دفاتر ستادى وزارت جهاد كشاورزى» مى باشد. تأثيرات سياست هاى تشويقى 
دولت مى تواند از طريق يك سري از متغيرها صورت پذيرد. بنابراين براى پى بردن به اهميت هريك از متغيرها 

در تمايل به مهاجرت معكوس اهداف فرعى( جزئى) مدنظر قرار گرفته شده است.
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• بررسى و شناخت هر يك از سياست هاى تشويقى دولت مانند دادن زمين، وام، افزايش حقوق ماهيانه و در 
نظر گرفتن ساير مزايا به كارمندان.

• شــناخت ميزان اثرگذارى هر يك از اقالم تشويقى دولت در ايجاد تمايل به مهاجرت معكوس به شرح 
ذيل:

1. مشــوق هاى اقتصادى: دريافت وام با شرايط آســان، افزايش حقوق كارمندان، تسهيالت بانكى (وام خريد 
مســكن، وام تعميرات مسكن،وام وديعه مسكن، وام ساختن مسكن)، واگذارى زمين، اقساط بندى پرداخت آب 

وبرق و گاز.
2. مشوق هاى اجتماعى: هديه ازدواج، امكانات ورزشى و بهداشتى رايگان، خدمات درمانى و اجتماعى، تسهيالت 

ويژه براى فرزندان كارمندان.
3. مشوق هاى ادارى و سازمانى: امتيازات براى خدمت در مناطق محروم، امكان استفاده از كاركنان قراردادى و 

پيمانى، يك ماه مرخصى تشويقى، گروه تشويقى براى كارمندان، ارتقاء رتبه ادارى.
• كدام كارمندان پاسخ مثبت و كداميك پاسخ منفى به سياست هاى تشويقى دولت داده اند؟

چارچوب نظرى تحقيق
     در اين تحقيق از نظريه هايى اســتفاده شده اســت، كه توسط آن بتوان تاثير سياست هاى تشويقى دولت 
بر تمايل به مهاجرت به خارج از شــهر تهران را سنجيد. نظريه راونشتاين بيان مى نمايد كه هر جريان مهاجرت 
روستايى به شهر يك جريان متقابل كوچ برگشتى از شهر به روستا را دنبال دارد و همچنين اين يكى از قوانين 

مهاجرت راونشتاين مى باشد (اوبراى،70:1370).
 طبق اين رويكرد اگر مهاجر موقعيت و فرصت بهترى در مكان هاى غير كالن شــهر بوجود بيايد احتمال 
دارد كه تصميم و اقدام به مهاجرت برگشــتى نمايد. لى نيز بيان مى دارد كه فرد با توجه به عوامل هاى دافعه 
و جاذبه در مبدا و مقصد و همچنين موانع موجود در سر راه مهاجران، اقدام و تصميم به مهاجرت مى گيرند. 
طبق رويكرد لى افراد در صورتى تمايل به مهاجرت دارند كه عوامل دافعه در مبدا بيشتر از عوامل جاذبه باشد 
و همچنين عوامل جاذبه در مقصد بيشتر از عوامل دافعه باشند. نظريه سرمايه انسانى كه به نظريه هزينه-  فايده 
موسوم است، بيان مى كند ارزيابى عقالنى هزينه ها و منافع براى مهاجرت در نظر گرفته مى شود( كاظمى پور 

و قاسمى اردهايى،135:1386). 
در اين تحقيق چون جامعه آمارى دارى شغل و در آمد مى باشند، لذا اگر فرصتى بوجود بيايد كه شغل و درآمد 
آنان بهتر از وضعيت موجود باشــد، تمايل به مهاجرت معكوس آنها بيشتر خواهد بود. همچنين در نظريه عمل 
بخردانه، نظريه عمل توام با منطق و فرايند مهاجرت افراد فايده و منافع و اهداف خود را با توجه به شرايط و 
وضعيت موجود خودشان را و همچنين عوامل اجتماعى و ادارى و سازمانى موثر در اين فرايند را مورد ارزيابى 
و بررســى قرار مى دهند و در صورت تطابق اهداف و خواســته هاى آنان با مشوق هاى مهاجرتى تمايل آنها به 

مهاجرت به خارج از تهران بيشتر خواهد شد. 
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 شكل (1): تمايل مهاجر در روند تصميم گيرى براى مهاجرت(منبع: نگارندگان)

تمايل به مهاجرت يك نوع آمادگى روانى مهاجر است كه تحت تاثير عوامل مختلف در ذهن فرد شكل مى گيرد 
و در نهايت فرد مهاجر با توجه به وضعيت و شرايط موجود فرد به مرحله تصميم گيرى در زمينه مهاجرت مى 
رسد و پس از تصميم گيرى تغييراتى در رفتار فرد مهاجر بوجود مى آيد. اين تغييرات در رفتار فرد مهاجر مى تواند 

تبديل به اقدام به مهاجرت يا عدم مهاجرت شود. اين روند در شكل (1)، مشخص شده است.
     با توجه به مطالب و ديدگاههاى نظرى كه بيان گرديد، مالحظه مى شــود كه نظريه هاى مختلفى براى 
بررســى و تحليل روند تصميم گيرى مهاجرت وجود دارد و نقشى كه سياست هاى تشويقى دولت مى تواند در 
اين روند مهاجرت معكوس داشــته باشد، اين است كه بعنوان يك محرك بيرونى مى تواند در فرايند تصميم 
گيرى فرد اثر داشته باشد.  با توجه به رويكرد نظرى ارائه شده در اين تحقيق، مهمترين متغيرها براى سنجش 
و پيــش بينى تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمنــدان جامعه آمارى اين تحقيق، مى توان از مقوالت و 
مفاهيم مشــوق هاى اقتصادى، اجتماعى، ادارى - سازمانى  كه از آنها به عنوان سياست هاى تشويقى دولت و 
به عنوان متغيرهاى اصلى براى  تمايل به مهاجرت معكوس اثر گذار مى باشــند، در نظر گرفته شــده است و 
اين  متغيرها مى تواند تحت تاثير متغيرهاى مداخله اى و غير مســتقيم همچون هرينه مهاجرت، ويژگى هاى 
فــرد مهاجر، ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى مهاجر و وضعيت مهاجرتى مهاجر در زمينه تمايل به مهاجرت 

معكوس موثر واقع گردد.
با توجه به مدل تحليلى ، منظور از مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى سازمانى طبق مصوبه دولت به شرح 

زير مى باشند:
1. مشــوق هاى اقتصادى شامل: دريافت وام با شــرايط آسان، افزايش حقوق كارمندان، تسهيالت بانكى (وام 
خريد مسكن، وام تعميرات مسكن، وام وديعه مسكن، وام ساختن مسكن)، واگذارى زمين، اقساط بندى پرداخت 

هزينه هاى آب وبرق و گاز.

محاسبات عقالنى

هزينه مهاجرت

نقش هاى جنسيتى

- ارزيابى
- انتظار فايده

- انتظارات ديگران
- انگيزه پيروى از 
انتظارات ديگران

رضايت هاى اقامتى

منافع و اهداف
تمايل تصميم گيرى

رفتار مهاجر

سياست هاى دولت
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2. مشوق هاى اجتماعى شامل : هديه ازدواج، امكانات ورزشى و بهداشتى رايگان، خدمات درمانى و اجتماعى، 
تسهيالت ويژه براى فرزندان كارمندان.

3. مشوق هاى ادارى - سازمانى شامل: در نظرگرفتن امتيازات براى خدمت در مناطق محروم، امكان استفاده 
از كاركنان قراردادى و پيمانى، يك ماه مرخصى تشويقى  براى كارمندان، ارتقاء رتبه ادارى، گروه تشويقى  براى 

كارمندان.
با توجه به مدل تحليلى تحقيق، مشــوق هاى اقتصادى، مشوق هاى اجتماعى و مشوق هاى ادارى و سازمانى 
متغيرهاى اصلى در اين تحقيق مى باشــند. همچنين هزينه مهاجرت، ويژگى هاى فردى، ويژگى هاى اجتماعى 
- اقتصادى و وضعيت مهاجرتى (مدت مهاجرت، مبدا مهاجرت، شبكه مهاجرت) مهاجر، متغيرهاى واسطه اى و 

مداخله گر در تمايل به مهاجرت معكوس در اين تحقيق مى باشند.

شكل(2): تعيين كننده هاى تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان دولتى 

 

1.ويژگى هاى فردى مهاجر:
1) سن 2) جنس 3) رشته 
تحصيلى4) ميزان تحصيالت

5) وضعيت تاهل 6) تعداد اعضاى 
خانوار 7) سابقه خدمت

تمايل به مهاجرت معكوس 

3. وضعيت مهاجرتى:مشوق هاى اقتصادىمشوق هاى اجتماعىمشوق هاى ادارى و سازمانى
1) مدت مهاجرت 2) مبدا 
مهاجرت 3) شبكه مهاجرت

4. ميزان: 
1) آگاهى از مشوق هاى دولتى
2) ميزان  اعتماد به مشوق ها 

6. سياست هاى دولتى

 5. ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى:
1) درآمد 2) محل تولد 

3) وضعيت مسكن

2. هزينه مهاجرت:
1)روانى 2)پولى
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روش شناسى
در تحقيق حاضر از روش پيمايش استفاده شده است. جامعه آمارى را كليه كارمندان مشغول در دفاتر ستادي 
وزارت جهاد كشاورزى شهر تهران در جمع آورى اطالعات تشكيل مى دهد. بر اساس اطالعات موجود، در سال 
1390 جمعاً 2471 نفر كارمند در دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى شهر تهران شاغل بوده اند. نمونه آمارى 
تحقيق شامل 319 نفر كارمند وزارت جهاد كشاورزى است كه بر اساس قواعد تعيين حجم نمونه1 و با استفاده از 

روش نمونه گيرى طبقه اى متناسب انتخاب شده اند. 
جهت سنجش تحليل هاى آمارى داده ها، برآورد اعتبار2 و قابليت اعتماد3 متغيرها و نيز در آزمون فرضيات، از 
آمار توصيفى و استنباطى نظير فراوانى، درصد، ميانگين، آزمون اسپيرمن، آزمون دى سامرز، آزمون و آزمون كاى 

اسكوار جهت شناخت همبستگى و رابطه معنادارى استفاده شده است.
براى سنجش پايايى سنجه هاى تحقيق، گويه ها و سواالت مورد نظر حدود يك دهم حجم نمونه آمارى (50نفر) 
مورد پيش آزمون قرار گرفت و پس از جمع آورى اطالعات و اســتخراج نتايج پايايى پرسشنامه محاسبه گرديد 
و مقدار آلفاى كرونباخ متغيرهاى اصلى تحقيق در آزمون مقدماتى به صورت زيردر جدول بدســت آمده است.

يافته ها 
توزيع فراوانى و درصدى كارمندان نمونه وزارت جهاد كشاورزى تحت مطالعه نشان مى دهد كه 60/5 درصد 
اين افراد مرد و 39/5 درصد زن هســتند. 10/4 درصد 23 تا 30 ســاله، 37/7 درصد 39 تا 46 سال بوده، ميانه 
و ميانگين سنى به ترتيب 42 و 41  سال است. به لحاظ سطح تحصيالت، 47/3 درصد داراى مدرك ليسانس، 
حدود1/6 درصد نيز زير ديپلم هستند. از لحاظ سابقه خدمت، 44/8 درصد 9 تا 16 سال، 2 درصد نيز 25 سال 

به باال سابقه خدمت داشتند.
85/3 درصد از افراد تحت مطالعه متاهل و 14/7 درصد مجرد هستند. همچنين از لحاظ محل تولد، 42درصد 
در شهر تهران و 58 درصد در جاهاى ديگر به دنيا آمده اند. از نظر وضعيت مسكن 62/2 درصد افراد مورد مطالعه 

داراى مسكن شخصى، 1/3 درصد افراد جامعه آمارى وضعيت مسكن شان مشخص نبود. 

1. n=
 
2. validity
3. Reliability

مقدار آلفامتغير هاى اصلى 
0/9170تمايل به مهاجرت معكوس

0/9393مشوق هاى اقتصادى
0/9278مشوق هاى اجتماعى

0/9630مشوق هاى ادارى و سازمانى
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بطور كلى، 54/1 درصد از پاسخگويان اظهار نموده اند كه تمايل كم و خيلى كمي براى مهاجرت معكوس دارند 
و در مقابل 19/4 درصد نيز اظهار نموده اند كه تمايل زياد و خيلى زياد براى مهاجرت معكوس دارند. همچنين 
ميانگين تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان بخاطر مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى - سازمانى 
به ترتيب 1/73، 1/65و 1/89 مى باشد، از آنجا كه دامنه تغييرات شاخص بين 1 تا 5 واحد بوده است و ميانگين 
نمره پاسخگويان زير2  مى باشد، نشان دهنده آن است كه مشوق هاى پيشنهادى دولت تمايل كمى براى مهاجرت 

معكوس در بين كارمندان ايجاد نموده است. 
بطورى كه79/2 درصد از كل پاســخگويان اظهار نموده اند كه مشوق هاى اقتصادى دولت تمايل كم و خيلى 
كم در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده اســت. در مقابل حدود6/3 درصد از كل پاسخگويان گفته اند كه 
مشوق هاى اقتصادى دولت بر تمايل به مهاجرت معكوس آنها اثر زياد و خيلى زياد داشته است. 82 درصد از كل 
پاســخگويان بيان كرده اند كه مشوق هاى اجتماعى دولت تمايل كم و خيلى كم در آنها براى مهاجرت معكوس 
ايجاد نموده اســت. در مقابل 9/1 درصد گفته اند كه مشوق هاى اجتماعى دولت بر تمايل به مهاجرت معكوس 
آنها اثر زياد و خيلى زياد داشــته اســت. همچنين75/5 درصد از كل پاســخگويان در مورد مشوق هاى ادارى و 
سازمانى دولت اظهار نموده اند كه تمايل كم و خيلى كم در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده است. حدود 
10/9درصد ازكل پاسخگويان گفته اند كه مشوق هاى ادارى و سازمانى بر تمايل به مهاجرت معكوس آنها اثر زياد 

و خيلى زياد داشته است. 
در مورد ميزان آگاهى و اعتماد پاسخگويان به مشوق هاى دولتى در زمينه خروج از تهران، 28/6 درصد از كل 
پاسخگويان به مشوق هاى پيشنهادى دولت در زمينه خروج از تهران آگاهى كم و خيلى كم دارند، در مقابل 28/3 
درصد از پاســخگويان آگاهى زياد و خيلى زياد دارند. همچنين63/9 درصد از كل پاسخگويان در اين تحقيق به 

مشوق هاى دولت، اعتماد كم و خيلى كم دارند و در مقابل7/4 درصد اعتماد  زياد وخيلى زياد دارند.
78/1 درصد از پاســخگويان مانع اصلى عدم اثر بخشى مشوق هاى دولت در زمينه خروج كارمندان از تهران 
را، تحقق نيافتن و عملى نشدن سياستهاى پيشنهادى كه دولت براى خروج كارمندان در نظر گرفته بود، بيان 
نموده اند. بعد از اين عامل يعنى 9/2 درصد از پاسخگويان امكانات و جاذبه هاى شهر تهران را موانع اصلى عدم اثر 

بخشى مشوق هاى دولت ارزيابى نموده اند.
 39/8 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق گفته اند كه تحت هيچ شرايطى از شهر تهران مهاجرت نمى كنند. 
درحالى كه36/6 درصد نيز اظهار كرده اند كه در صورت ارائه امكانات در شهرســتان ها مانند سطح امكانات شهر 

تهران، از تهران مهاجرت مى كنند.  
آزمون فرضيات نشــان داد كــه در زمينه عوامل مؤثر بر تمايل به مهاجرت معكــوس در بين كارمندان، اثر 
متغيرهاى سن، جنس، رشته تحصيلى، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت، مدت اقامت در مقصد، شبكه مهاجرت، 
وضعيت مســكن، محل تولد، وضعيت تاهل،  ميزان اعتماد به مشــوق هاى دولتى با تمايل به مهاجرت معكوس 

معنى دار نشدند و مورد تأييد قرار نگرفت. 
در مقابل، فرضيه هاى زير به لحاظ آمارى معنى دار شناخته شد و تأييد شدند. 

- بين مشــوق هاى اقتصادى دولتى و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 
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فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
- بين مشــوق هاى اجتماعى دولتى و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 

فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
- بين مشوق هاى ادارى و سازمانى دولت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى مشاهد شد. 

اين فرضيه نيز با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد 
- بين آگاهى از مشــوق هاى دولت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمنــدان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 

فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
البته الزم به ذكر است اگر چه فرضيات فوق معنادار شده اند، اما روابط بين متغيرها مستقيم وبسيار ضعيف 

بوده است.
- بين ارزيابى هزينه مهاجرت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين فرضيه با 
سطح اطمينان 0/95 تاييد شد، رابطه معنادار بودن نشان مى دهد كه در اين تحقيق، ارزيابى هزينه مهاجرت در 

تمايل به مهاجرت معكوس جامعه آمارى اين تحقيق به صورت مستقيم و به طور متوسط تاثير گذار بوده است.

نتيجه گيرى و پيشنهادات
تمايل به مهاجرت معكوس زمانى در فرد شكل مى گيرد كه فرد از يك سو آمادگى روحى-  روانى قبلى براى 
آن داشته باشد و از سوى ديگرى منافع مهاجرت بر هزينه ها آن پيشى بگيرد، لذا اين تمايل طى فرايند زماني 
نســبتاً مدت دار شكل خواهد گرفت و برآيندى از موقعيت اقتصادى، اجتماعى و ساير مسائل مربوط به افراد و 

آمادگى روانى – ذهنى براى مهاجرت است.
 تصميم گيرى در اين مورد كه چه كســى، چه وقت و به كجا مهاجرت كند اغلب بخشــى از سياست خاص 
خانوارها براى باال بردن سطح كيفيت زندگى خودشان است. عالوه بر اين، تصميم خانوار در خالء گرفته نمى شود، 
بلكه تحت تاثير فضاى اقتصادى - اجتماعى جامعه قرار دارد كه خانوار درآن به سر مى برد. تمايل به مهاجرت 
معكوس زمانى در فرد بوجود خواهد آمد كه فرد با مهاجرت نمودن اهداف و منافعش به خطر نيفتد و مهاجرت 
مطابق با اميال و انتظاراتش باشــد و در اين موقعيت تمايل به مهاجرت در فرد به شكل منطقى و عقالنى جلوه 

گر خواهد شد. 
بنابراين اهداف اصلى تمام برنامه ها از جمله سياست هاى مهاجرتى بايستى در خدمت توسعه و رفاه مردم باشد، 
كنترل مستقيم جابجايى هاى جمعيتى و جلوگيرى از مهاجرت به علت مغايرت با اصل آزادى انسان و مغاير با 
اصول قانون اساسى و تجربيات ناموفق بسيارى ازكشورها در مورد مهاجرت كارايى نداشته است، بدين خاطر با 
توجه به سياست ها و تجارب جهانى از اين واقعيت حكايت مى كنند كه بايد به سياست هاى غير مستقيم و هدايت 
شــونده و فرموله شده در جهت آهســته يا معكوس نمودن مهاجرت در بطن توسعه ملى توجه و مورد استفاده 

قرارگيرد.
همانطور كه يافته ها نشان مى دهند،  مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى -  سازمانى دولت تمايل نسبتاً 
كمى جهت اقدام به مهاجرت معكوس بين كارمندان مورد مطالعه ايجاد نموده است. اگر چه رابطه مشوق ها با 
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تمايل به مهاجرت از نظر آمارى معنادار، اما روابط بين آنها بسيار ضعيف است، لذا مى توان گفت مشوقها در صورتى 
مى توانند بر تمايل به مهاجرت مؤثر واقع گردند كه ساير شرايط و زمينه ها فراهم گردد.

 اولين شرط در اين زمينه آن است كه كارمندانى كه مايل به خروج هستند اطمينان حاصل كنند، كه وعده ها و 
مشوق هاي دولت عملى خواهد شد. شرط دوم آن است كه نابرابرى و عدم عدالت در سطح توسعه بين شهرستان ها 
و مراكز اســتانها بويژه تهران برطرف گردد، زيرا همچنان كه مالحظه شــد، تعداد زيادى از كارمندان(حدود 40 
درصد) اظهار نموده اند كه اگر شرايطى مثل شهر تهران، در شهرستانها هم بوجود بيايد، آنها حاضرند در شهرستانها 

زندگى كنند. البته بخش قابل مالحظه اى از كارمندان هم، تحت هيچ شرايطى از شهر تهران خارج نمى شوند.
با توجه به يافته هاى اين تحقيق، مى توان گفت با برنامه هاى بلندمدت و اطمينان بخش مى توان زمينه مهاجرت 
معكوس را در شهر تهزان فراهم نمود. برنامه ها و سياستهاى مهاجرت معكوس نبايستى مقطعى و گذرا باشد،  از 

طرفى بايد اين برنامه شرايط افراد، مبدا و مقصد مهاجرت افراد را در نظر بگيرد.
آنچه در اينجا ضروري اســت، كه بدان اشاره گردد، اين است كه در زمينه اجراى موفقيت آميز سياست هاى 
مهاجرتى معكوس اســتفاده از اهداف و روش هاى برنامه هايى مانند آمايش سرزمين در اين زمينه مفيد و موثر 
خواهد بود. هدف از برنامه هاى آمايش سرزمين، توزيع فعاليت هاى اقتصادى- اجتماعى و جمعيت در سرزمين، 
به منظور بهره بردارى از امكانات آن، همچنين مشــخص كردن نقش و مســئوليت خاص هر منطقه بر اساس 

قابليت هاى آن به طور هماهنگ با ديگر مناطق، در طوالنى مدت است.
 رشد و توسعه، جريانى چند بعدى است كه مستلزم تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى، باورهاى فرهنگى 
جامعه،كاهش نابرابرى و ريشه كن كردن فقر و محروميت در نواحى مختلف كشور است. با اين توضيح مى توان 
برنامه ريزى در مناطق و آمايش ســرزمين، سياست هاى مهاجرتى معكوس را فرايند كارآمد و منطقى نيروها و 
امكاناتى تلقى كرد كه، با هدف ارائه خدمات اجتماعى بهتر به منظور بهبود وضعيت و ارتقاى سطح زندگى و رفاه 

شهروندان به كار گرفته شود.
در مجموع، با توجه به نتايج تحقيق، زمينه هايى براى طرح يكسرى پيشنهادات بوجود مى آيد:

1. انجام تحقيقى بر روى مشــوق ها و تشــويق هاى تاثير گذار در نگه داشت جمعيت در مناطق مبدا و عدم 
مهاجرت به كالن شهرها.

2. مطالعه عوامل تاثير گذار بر مهاجرت از كالن شهرها به روستاها و شهرهاى كوچك
3. انجام مطالعه در زمينه تاثير برنامه هايى مانند توسعه مناطق، آمايش سرزمين و توسعه روستاها در تمايل 

به مهاجرت معكوس.
4. اجراء نمودن قطعى و عملى سياستهاى موثر بر مهاجرت از تهران به شهرستان ها توسط دولت.

5.  توزيع امكانات و جاذبه هاى موجود در تهران بصورت يكسان در بين تهران و ساير شهرستان ها..
6.  اطالع رســانى و آگاه نمودن كارمندان نسبت به مشوق ها و جلب اعتماد كافى نسبت به مشوق ها توسط 

دولت.
7.  تقويت شهرهاى كوچك و ارائه امكانات رفاهى و اجتماعى همانند تهران در آن شهرها.
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قربان حسيني
• كارشناسى ارشد جمعيت شناسى و كارشناس پژوهشى مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

 دكتر محمدجواد محمودى
• دكتراي اقتصاد و رئيس مؤسسه مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

   

مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل
 تنظيم خانواده در بين گروه هاى مذهبى

(مطالعه موردى مناطق روستايى شهرستان هاى 
روانسر و گيالنغرب)
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چكيده
هدف از اين مقاله مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين زنان سنى و شيعه ساكن 
در مناطق روستايى شهرستان هاى روانسر و گيالنغرب در استان كرمانشاه مى باشد. در اين مقاله، تأثير متغيرهاى 
جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى بر استفاده از وسايل تنظيم خانواده در ميان اين زنان مورد مقايسه و بررسى قرار 
گرفته است. روش مطالعه پيمايش مقطعى و اطالعات مورد نياز به  وسيله پرسشنامه ساخت يافته از 550 نفر زنان 

واجد شرايط جمع آورى شده است. 
نتايج نشان مى دهد كه در زمينة شناخت وسايل تنظيم خانواده، زنان سنى و شيعه به ترتيب با 16/4 و 7 درصد 
شــناخت پايين و مابقى زنان سني و شيعه شناخت متوســط به بااليى از اين وسايل داشته اند. شيوع استفاده از 
اين وسايل در زمان انجام تحقيق براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 81/8 و 83/6 درصد بوده است، كه مالحظه 

مي شود درصد استفاده زنان شيعه از اين وسايل بيشتر است.
 در هر دو گروه زنان سنى و شيعه با افزايش تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، احتمال استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده افزايش يافته است. براى زنان شيعه شناخت وسايل تنظيم خانواده اثرات معنادارى بر احتمال استفاده از 
اين وسايل داشته، هر چه ميزان شناخت زيادتر بوده، ميزان استفاده هم بيشتر بوده است. در زنان سنى، احتمال 
استفاده از روش پيشگيرى از باردارى با افزايش ميانگين هزينه ماهيانه فرزندان از زير 100 هزار تومان به باالى 
100 هزار تومان، 3/36 برابر مى گردد (Crude OR= 3.360 ,P<0.01)، در حالى كه اين رابطه در زنان شيعه ديده 
نشد. براى زنان سنى، زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده، احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده 

نسبت به ديگر طبقات باالتر و معنادار بوده است.

واژگان كليدى: وسايل تنظيم خانواده، زنان شيعه و سنى، مناطق روستايى روانسر و گيالنغرب
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مقدمه
خانواده كوچكترين واحد اجتماعى اســت. اين واحد اجتماعى، به وسيلة برنامه هاى بهداشت و تنظيم خانواده 
و شــرايط اقتصــادى- اجتماعى، تعداد فرزندان و فاصله بين آنان را در خانــواده تنظيم و از اين طريق مى تواند 
مســئوليت هاى خود همچون تكامل رشد جسمانى و روانى نسل كنونى و آينده را به نحو شايسته اى انجام دهد. 
تنظيم خانواده جزء بهداشــت بارورى محسوب مى شــود. تنظيم خانواده به زوجين كمك مى كند تا از فرزندان 
ناخواســته خود جلوگيرى و همچنين به طور آگاهانه و ارادى، تعداد فرزندان مطلوب و زمان تولد آنها را تعيين 
كنند. استفاده از اين وسايل به برنامه ريزى براى زندگى بهتر، سالمت جسمانى مادران و كاهش مرگ و مير آنها 

كمك مى كند. 
دسترسى و استفاده از وسايل تنظيم خانواده در كشور ما سابقة زيادى ندارد. از سال 1346 برنامه هاى تنظيم 
خانواده در كشور ما شروع شد و تا سال 1357 ادامه داشت. با پيروزى انقالب و شروع جنگ تحميلى اين برنامه 
به مدت 10 سال كنار گذاشته شد، به طورى كه در طى سال هاى 1365-1355 كشور شاهد باالترين نرخ رشد 
جمعيت بود و در اين مدت حدود 16 ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شد. با افزايش شديد جمعيت طى دو 
دهة 1375-1355 جمعيت كشور دو برابر شد و اين سبب شد تا در آن سال ها بحث كنترل جمعيت از طريق 
تنظيم خانواده اهميت ويژه اى بيابد. بعد از اين سال ها سياست هاى جمعيتى كشور در راستاى كاهش بارورى و 
تشويق به استفاده از وسايل تنظيم خانواده بود. امروزه با كاهش نرخ بارورى كل كشور به زير سطح جانشينى، 
زنگ خطرى براى سياست هاى تنظيم خانواده به صدا در آمده تا جايى كه عده اى معتقد به حذف وسايل تنظيم 

خانواده شده اند.
آنچه كه از تنظيم خانواده به اذهان عمومي متبادر مي شود، كنترل و ايجاد محدوديت در زايش است. تنظيم 
خانواده، نبايد تنها به عنوان عامل محدود كننده زايش تلقى شــود. وظيفة تنظيم خانواده، سالمت مادر، كودك 
و فاصله گذارى مطلوب و منطقى بين فرزندان است. رشد جمعيت در دهه هاي گذشته، برخورداري از امكانات 
بهداشتي و غيره، جوامع و سازمان هاي مختلف را به توجيه و ترويج اين امر وا داشته است. ليكن حقيقت تلخي كه 
اخيراً گريبان گير بسياري از كشورهاي توسعه يافته گرديده، تقليل و سير معكوسي است كه در زاد و ولد جوامع 
صورت مي پذيرد و عواقبي اســت، كه به تبع اين مشــكل، دولتمردان را به چاره سازي و توسل به توجيهات الزم 
فرا مي خواند. مسأله كنترل جمعيت يا تنظيم خانواده كه در بسياري از كشورهاي جهان اجراء مي شود، يكي از 
مسائل اجتماعي دو قرن اخير است، خصوصاً پس از جنگ جهاني دوم به صورت جهاني مطرح شد، اصوالً مسأله 
تنظيم خانواده مسأله اي نيست كه مطلقاً قابل طرد يا قبول باشد؛ بلكه با توجه به شرايط جامعه و هدف هاي آن 

در زمينه هاي مختلف مي توان درباره اين موضوع فكر كرده و اظهار نظر نمود (صادقى، 1383).
برنامه هاى تنظيم خانواده در كشور ما بدين صورت است كه در استان هايى كه در سطح پايين ترى از توسعه 
اقتصادى-اجتماعى در سلسله مراتب توسعة كشورى قرار دارند از روش هاى پيشگيرى از حاملگى به ميزان كمترى 
اســتفاده مى كنند، مانند سيستان و بلوچستان و هرمزگان كه به ترتيب 42 و 55 درصد و در استان هاى توسعه 
يافته تر استفاده از روش هاى پيشگيرى از حاملگى در سطح بسيار باالتري قرار دارد، مانند تهران كه82 درصد است 
(حسينى، 1386: 176). بنابراين سياست هاى توسعه اى كه بستر اصلى رفتارهاى جمعيتى است در استان هاى 
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كشور بايد با اولويت بيشترى دنبال شود (عباسى شوازى و حسينى چاوشى، 1390: 13).
با توجه به اهميت مســأله جمعيت و بارورى و تنظيم خانواده هوشــمند كه اخيراً مطرح شــده است، انجام 
بررسى هايى در زمينة مقايسه روش هاى پيشگيرى از حاملگى در بين گروه هاى مختلف قومى و مذهبى در كشور 
الزم است. بنابراين اين مقاله به مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در ميان زنان سنى و 
شيعه ساكن در مناطق روستايى روانسر و گيالنغرب مى پردازد. آنچه مورد سؤال بوده اين است، كه ميزان شناخت 
و استفاده زنان روستايى سنى و شيعه اين مناطق از وسايل تنظيم خانواده، نوع وسايل تنظيم خانواده مورد استفاده 

و تعيين كننده هاى استفاده از اين وسايل تنظيم خانواده در ميان آنان به چه صورتى است؟ 
 هدف كلى اين مقاله، مقايسة تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين زنان سنى و شيعه 
ســاكن در مناطق روستايى شهرستان هاى روانسر و گيالنغرب، و اهداف ديگر، بررسى ميزان شناخت و استفاده 
از وسايل تنظيم خانواده، و شناسايي تأثير متغيرهاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى بر استفاده از وسايل تنظيم 

خانواده است.

مباني نظري و تجربى
چارچوب مفهومى مورد استفاده در اين مقاله، برگرفته از نظريات مربوط به بارورى است. نظرية اشاعه و نوآورى 
فرهنگى بيان مى كند كه كنترل بارورى در ارتباط مستقيم با نگرش افرادى است كه وسايل پيشگيرى از باردارى 
را شــناخته و استفاده مى كنند و همچنين خانواده و ابعاد آن را مى شناسند. بشرز1 از نظريه پردازان اين نظريه، 
معتقد است در بين ساكنان مناطق شهرى در مورد شناخت و استفاده از وسايل تنظيم خانواده و نيز نگرش در 
مورد تنظيم خانواده تفاوت وجود دارد. در اينگونه شهرها ابتدا در بين اعضاى طبقة متوسط نگرش مثبتى در مورد 
تنظيم خانواده و ســپس در مرحلة بعد در بين اعضاى طبقات پايين اجتماع ايجاد مى شود. وجود چنين فاصلة 
زمانى در شناخت و استفاده از وسايل تنظيم خانواده و انطباق رفتار بارورى با سياست هاى تنظيم خانواده در مورد 

مناطق روستايى نسبت به مناطق شهرى نيز به چشم مى خورد (فرزاد سير، 1371: 40). 
در رويكرد اشــاعه و نوآورى فرهنگى به نقش تحصيالت، يادگيري اجتماعي، رسانه هاي جمعي و برنامه هاي 
تنظيم خانواده دولتي در انتقال و اشــاعه ايده هاي جديد در ارتباط با ترجيحات بعد خانوار و اســتفاده از وسايل 
پيشگيري اهميت زيادي داده مي شود. بنابراين دسترسي به آموزش و عموميت برنامه هاي  تنظيم خانواده در يك 
جامعه، تأثير زيادي در اشاعه رفتارهاي جديد باروري خواهد داشت. آموزش و تحصيل به عنوان يكي از ابزارهاي 
اساســي اشــاعه ايده هاي جديد و تغيير نگرش ها مي تواند با  قرار دادن افراد در جريان ايده ها و اطالعات جديد 
منجر به تغيير نگرش ها و ارزش هاي افراد شود (كالدول، 1982). در اين نظريه به نگرش افراد به مسأله بارورى 
و تنظيم خانواده توجه شــده است، به اين صورت كه با گســترش ايده ها و ارزش هاى جديد از راههاى ارتباطى 
گوناگون (مانند رسانه هاى ارتباط جمعى) در سطح جامعه، تغيير در ايده ها و ارزش هاى موجود حاصل مى شود و 
مردم بر اساس ايده و نگرش جديد اقدام به فعاليت مى كنند. «فرض اساسى اين نظريه اين است كه كنترل بارورى 
در ارتباط مســتقيم با نگرش مردمى قرار دارد كه از وسايل پيشــگيرى از باردارى اطالع يافته و در تالش براى 

1. Beshers
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به كارگيرى اين وسايل هستند، كه اين امر منجر به تغيير نظام ارزشى جامعه نسبت به تنظيم خانواده مى شود» 
(بهيند1، 1988: 277).

جامعه شناســان و انسان شناسان و جغرافى دانان فرهنگى بخش زيادى از تغييرات فرهنگى كه در جوامع رخ 
مى دهد را نتيجة اشــاعه و نوآورى فرهنگى مى دانند، كه البته اين قبيل نوآورى ها ممكن اســت تكنولوژيكي 
(مثل تلفن همراه) و يا نگرشــى و رفتارى مثل (تنظيم خانواده و كاهش تعداد فرزندان) باشــد. كاهش بارورى 
در كشورهاى اروپايى با منشاء زبانى و قومى مشترك تا حدود زيادى در اثر اشاعه فرهنگى صورت گرفته است، 
بنابراين مى توان گفت كه كاهش بارورى و تنظيم خانواده حتى در غياب تغييرات ســاختاري اساسى و توسعه 
اقتصادى مى تواند به يك جامعه تحميل شود. اعتقاد اين نظريه بر آن است كه مردم عامالن اصلى تغيير در جوامع 
هســتند و اكثر تغييرات و نوآورى هاى فرهنگى در ميان اقشــار باال و مرفه جامعه صورت گرفته و وقتى رفتار و 

نگرش هاى اين افراد دچار تغيير شود، ديگر اقشار جامعه نيز از اينان پيروى مى كنند (ويكس2، 1999: 195).
فريدمن3 رابطة مســتقيمى بين ميزان استفاده از وسايل تنظيم خانواده و عوامل اقتصادى، اجتماعى در يك 
جامعه مى داند. به عقيدة وى عوامل مزبور عبارتند از ميزان ســواد زن و شــوهر، تيراژ روزنامه و استفاده خانوارها 
از آنها، تعداد وســايل مدرن نظير تلويزيون، راديو، يخچال و غيره نسبت به تعداد خانواده ها، وضع شغلى شوهر، 
عقيده زنان نسبت به ارزش خانواده، وضع مزارع در روستا و درآمد شوهر در سال است (متين، 1371: 45). رفتار 
بارورى كه همانند ديگر رفتارهاى اجتماعى تابع ويژگى هاى اقتصادى و فرهنگى يك جامعه است، در يك خانوار 
با ويژگى هاى اقتصادى و اجتماعى و طبقاتى آن خانوار، نسبتى وارونه دارد. هر اندازه پايگاه اقتصادى و اجتماعى 
طبقه اى باال باشد ميزان بارورى آن پايين مى رود و عكس آن هم وجود دارد و اين نشان دهندة اين وارونه بودن 
است. بررسى هاى جامعه شناختى نشان داده است كه نوسازى فيزيكى و آبادانى و بازسازى اقتصادى و اجتماعى 
و فرهنگى در جوامع متفاوت موجب تغيير در اندازه بارورى شده است، زيرا نوسازى محيط اقتصادى و اجتماعى 
و فرهنگى باعث دگرگونى در روش انديشــه، خانواده را كم توان و آينده نگرى فردى و گرايش به زندگى مادى 
(الگويى از زندگى كه در آن آسايش و شادكامى از برترى بسيارى برخوردار است) را نيرومند و پرتوان مى سازد. 
در جامعه هاى روســتايى و عشايرى گســترش اقتصادى و اجتماعى و بهداشتى تا چندين سال ميزان بارورى و 

فرزندزايى را باال مى برد و سپس به تدريج آن را پايين مى آورد (آشفته تهرانى، 1364: 293-294).
آرس دمونت4 فرانسوى از پيشگامان نظرية ارتقاء اجتماعى، معتقد است كه منزلت اجتماعى والدين با داشتن 
فرزندان كمتر يا بيشتر آنها ارتباط نزديكى دارد، اگر ارتقاء منزلت اجتماعى و ترقى در رده هاى مختلف اجتماعى 
با داشــتن فرزندان بيشتر امكان پذير باشد به مانند بسيارى از جوامع توسعه نيافته مبتنى بر كشاورزى، در اين 
صورت خانواده ها ترجيح مى دهند كه تعداد فرزندان بيشترى داشته باشند (بهيند، 1988: 276). در اين نظريه 
ميزان بارورى هر خانواده و جامعه مبتنى بر جايگاه و منزلت والدين يا ساكنين آن جامعه است. خانواده با توجه 
به پيشرفت و ترقى جامعه به عنوان يك عضو در آن، اگر بارورى را عامل پيشرفت و ترقى خانواده بداند آن را ادامه 
مى دهد و اگر فرزند آورى را مانع پيشــرفت و توســعه خانواده بداند آن را به وسيلة وسايل تنظيم خانواده كنترل 
1. Bhende
2. Weeks
3. Freedman
4. A. Domont
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مى كند (رشيدى، 1379: 4). براساس نظرية نوسازى كه از نظريه هاى اجتماعى- فرهنگى و بارورى است، نوسازى 
فيزيكى محيط و بازســازى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ميزان بارورى را در جوامع مختلف تغيير مى دهد و 
باعث ايجاد روحيه آينده نگرى و گرايش به زندگى همراه با آســايش و شادكامى در اذهان مردم جامعه مى شود. 
اين نظريه دنبال اين است، كه پيشرفت و توسعة تكنولوژى بر زندگى مردم حتى در زمينه هاى عاطفى و ارزشى 
تأثير مى گذارد و تغييراتى در رابطه با كاهش بارورى ايجاد مى كند (رشيدى، 1379: 4). نوگرايى1، موجب كاهش 
آرزوى فرزند زياد داشتن است كه سرانجام از ميزان بارورى مى كاهد. هر اندازه زنان و مردان نوگراتر شوند احتمال 
كاهش آرمان و آرزوى آنان براى داشتن فرزندان بسيار بيشتر مى شود. به عبارت ديگر نوگرايى جاى بچه دار شدن 
يا بچه بسيار داشتن را مى گيرد. سه عامل نوسازى اقتصادى، پويايى فرهنگى و نوگرايى، از متغيرهاى كاهش ميزان 
بارورى و فرزندآورى مى باشند (آشفته تهرانى، 1364: 295). نظرية مدرنيزاسيون باعث گرديد كه به جاى توصيف 
صرف پديده هاى جمعيت شناختى، ديدگاه ها و نظريات عمدة جمعيتى به وجود آيد و در فرمول بندى و تدوين 

اولية اين نظريه بيان شده است كه توسعه، بهترين روش پيشگيرى مى باشد (تيتل باوم2، 1975).
در اين مقاله، از نظريات فوق براى تحليل و تبيين يافته ها استفاده مى شود. هدف اين مقاله آزمون اين نظريات 

نيست، چون اين نظريات مكمل يكديگرند. بنابراين در اين مقاله از تركيب اين نظريات استفاده شده است. 
ربانى و ديگران (1386) در مطالعه اى كه در شهر نجف آباد از 180 زن و 180 مرد متأهل انجام دادند، به اين 
نتايج رسيدند كه، 64/4 درصد از پاسخگويان از روش هاي مردانه و 36/6 درصد از روش هاي زنانه براي پيشگيري 
از بارداري اســتفاده كرده اند و در مجموع نقش مردان در تنظيم خانواده بيشــتر از زنان است. متغيرهاي ميزان 
نوگرايي، تحصيالت و استفاده از وسايل ارتباط جمعي تأثيري مستقيم و معنادار بر نقش مردان در تنظيم خانواده 
دارند و باعث افزايش مشاركت آنان مي شوند؛ اما متغيرهاي سن ازدواج و اختالف سني همسران تأثيري معكوس 
و معنادارى بر نقش مردان در تنظيم خانواده دارند، كه باعث كاهش مشاركت آنان مي شود. با استفاده از واريانس 
تركيب خطي متغيرهاي مستقل، نوگرايي، سن ازدواج، ميزان تحصيالت، اختالف سني و ميزان استفاده از وسايل 
ارتباط جمعي مي توان 28/5 درصد از واريانس نقش در تنظيم خانواده را توضيح داد. متغيرهاى ميزان نوگرايي و 

سن ازدواج، به ترتيب با 19 و 5 درصد، بيشترين سهم را براي تبيين نقش در تنظيم خانواده داشتند.
ميير و ديگران3 (1998) در مطالعه «سن نخستين تولد، باروري و وسايل پيشگيري از باردارى در تانزانيا» نشان 
دادند، درصد زنانى كه از وسايل پيشگيرى استفاده مى كنند بسيار پايين است. زنان مسلمان نسبت به كاتوليك ها 
بارورى پايين تر، زنان نواحى شهرى نسبت به زنان روستايى تولدهاى كمترى دارند. همچنين زنان كاتوليك كمتر 
از زنان مسلمان و زنان روستايى نيز كمتر از همتايان شهرى شان، از وسايل پيشگيرى استفاده كرده اند. اگر چه سن 
در نخستين تولد رابطة معني دارى با سن در نخستين آميزش، سن در نخستين ازدواج و سن فعلى هر زن نداشته 
ولى به مقدار زيادى با استفاده از وسايل پيشگيرى رابطه داشته است. نتايج نشان داد كه تنوع در سن نخستين 
آميزش، سن نخستين ازدواج، سن نخستين تولد و وسعت به كار بردن وسايل جلوگيرى از حاملگى به متغيرهاى 

مذهب، مكان سكونت و سن فعلى زن وابسته است.
1. Modernisme
2. Teiteilbaum
3. Meyer & others
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مدل تحقيق

منبع: تهيه شده به وسيلة نگارندگان

روش شناسى
روش تحقيق در اين مطالعه، پيمايشي و مقطعى، و جامعه آماري زنان متاهل 15 تا 49 ساله روستايى است. 

بر اساس نتايج سرشمارى سال 1385، تعداد زنان روستايى شهرستان گيالنغرب 5491 نفر و داراى مذهب 
شيعه، و در شهرستان روانسر تعداد زنان روستايى 3694 نفر و داراى مذهب سنى هستند (مركز بهداشت استان 

كرمانشاه، 1385). 
براى تعيين حجم نمونه از جدول لين با خطاى4 درصد استفاده و حجم نمونه 550  نفر شد. در مرحله بعدى 
به نسبت جمعيت زنان روستايى دو شهرستان، نمونه اى 330 نفر از زنان شيعه و 220 نفر از زنان سنى انتخاب 

شد (لين1، 1976: 446). 
در تحليل تبيينى و استنباطى از رگرسيون لجستيك استفاده شده است.

1. Lin

عوامل جمعيتى:
- سن ازدواج زنان

- طول مدت ازدواج
- تعداد فرزندان زنده بدنيا آمده

-تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج

استفاده از وسايل تنظيم خانواده

عوامل اجتماعى:
- تحصيالت زنان

- اهميت آينده خانواده و فرزندان
- استفاده از وسايل ارتباط جمعى
 - شناخت وسايل تنظيم خانواده

- استقالل زنان

عوامل اقتصادى:
- ميزان هزينه خانوار

- ميزان هزينه فرزندان
- شغل زنان
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جدول1، سطح سنجش و تعداد طبقات متغيرهاى مستقل و وابسته 

يافته ها
بر اســاس جدول شماره 2، ميانگين سن ازدواج زنان سنى و شيعه به ترتيب 19/25 و 20/89 سال، ميانگين 
تحصيالت زنان سنى 5/64 كالس و زنان شيعه 6/28 كالس، ميانگين تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج براى 

زنان سنى و شيعه به ترتيب 2/83 و 2/74 بچه است. 
ميانگين، حداقل و حداكثر تعداد كل فرزندان زنده به دنيا آمده (بارورى) براى زنان سنى به ترتيب 2/36، 0 و 
9 بچه و براى زنان شيعه به ترتيب برابر با 2/41، 0 و 10 بچه است كه نشان از همگرايى در بارورى هر دو گروه 

از زنان روستايى است.

طبقاتسطح سنجشمتغير

كمتر از 20 سال (گروه مرجع)، 30-21 سال، 40-31 سال،فاصله اى-ترتيبىسن ازدواج زنان 
 40 سال به باال

1 تا 5 سال (گروه مرجع)، 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال،فاصله اى-ترتيبىطول مدت ازدواج
 16 تا 20 سال، 20 سال به باال

بى سواد (گروه مرجع)، ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان، عالىفاصله اى-اسمىتحصيالت زنان

تعداد فرزندان ايده ال
بدون بچه (گروه مرجع)، 2-1 بچه، 4-3 بچه، 5 بچه به باالفاصله اى-ترتيبى هنگام ازدواج

تعداد فرزندان
بدون بچه (گروه مرجع)، 2-1 بچه، 4-3 بچه، 5 بچه به باالفاصله اى-ترتيبى زنده به دنيا آمده

خانه دار (گروه مرجع)، شاغلاسمى شغل زنان

عدم استقالل (گروه مرجع)، استقالل متوسط، كامًال مستقلترتيبىاستقالل زنان

كم (گروه مرجع)، متوسط، زيادترتيبىشناخت وسايل تنظيم خانواده

اهميت آينده خانواده و 
زياد (گروه مرجع)، متوسط، كمترتيبىفرزندان

بدون بچه، كمتر از 50 هزار تومان، 51 تا 100 هزار تومان،فاصله اى-ترتيبىميزان هزينه فرزندان
 101 تا 150 هزار تومان، 150 هزار به باال

كمتر از 200 هزار تومان، 201 تا 300 هزار تومان،فاصله اى-ترتيبىميزان هزينه خانوار
 301 تا 400 هزار تومان، 400 هزار به باال

استفاده از وسايل
اصًال (گروه مرجع)، كم، متوسط، زيادفاصله اى-ترتيبى ارتباط جمعى

استفاده از وسايل
بله، خيراسمىتنظيم خانواده
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جدول2. توزيع ميانگين، حداقل و حداكثر متغيرها بر حسب مذهب

جدول3، توزيع درصدي ميزان شــناخت پاســخگويان از وســايل تنظيم خانواده بر حسب مذهب را نمايان 
مي ســازد. يافته ها نشان مي دهد كه شــناخت آى يو دى براى زنان سنى 94/1 درصد و زنان شيعه 96/4 درصد، 

دربارة شناخت نوروپالنت، درصد بيشترى از هر دو گروه اظهار به عدم شناخت اين وسيله كرده اند. 
در مورد شــناخت كاندوم، 96/8 درصد از زنان سنى و 99/1 درصد از زنان شيعه، براى شناخت عقيم كردن 
مرد (وازكتومى)، براى زنان روستايى سنى و شيعه به ترتيب با 65 درصد و 66/7 درصد، براى شناخت عقيم كردن 
زن (توبوكتومى)، زنان روستايى سنى و شيعه به ترتيب با 90/5 درصد و 100 درصد اذعان به شناخت اين وسيله 

نموده اند.
در مورد روش طبيعى (عزل يا نزديكى منقطع)، 65/5 درصد از زنان سنى و 38/8 درصد از زنان شيعه، براى 
وســايل جلوگيرى از حاملگى (ديافراگم، اسفنج و ژله)، زنان سنى و شيعه به ترتيب با 90 درصد و 93/3 درصد 
اظهار به شناخت كرده اند. دورة اطمينان (خودارى از آميزش)، زنان سنى با 37/7 درصد در مقابل زنان شيعه با 
33/9 درصد، قرص زمان شيردهى (الينسترونول)، زنان سنى با 99/1 درصد در مقابل زنان شيعه با 100 درصد 

بيان كرده اند كه اين وسيله را مى شناسند.
 قرص LD، هر دو گروه اظهار كرده اند كه اين وسيله را مى شناسند. در مورد شناخت قرص HD، زنان سنى 
با 76/4 درصد در مقابل زنان شــيعه با 86/1 درصد، قرص ترى فازيك، زنان سنى با 49/1 درصد در مقابل زنان 
شيعه با 57/3 درصد، دربارة شناخت آمپول، زنان سنى با 97/7 درصد در مقابل زنان شيعه با 96/1 درصد بيان 

به آگاهى از اين وسايل كرده اند.
 بنابراين مى توان گفت ميزان شناخت زنان شيعه از وسايل جلوگيرى از بارورى، بيشتر از زنان سنى است. 

حداكثرحداقلميانگينمذهبمتغير

سن ازدواج زنان
19/251230سنى
20/891739شيعه

طول مدت ازدواج
12/10134سنى
12/35134شيعه

تحصيالت زنان
5/64015سنى
6/28017شيعه

تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج
2/83010سنى
2/7419شيعه

تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده 
2/3609سنى
2/41010شيعه
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جدول3. توزيع درصدي ميزان شناخت پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده بر حسب مذهب 
               

جدول4. نمايانگر توزيع درصد نمرة كل پاســخگويان از مقياس شــناخت وســايل تنظيــم خانواده، ميزان 
تصميم گيرى در امور منزل و ميزان استفاده از رسانه هاى جمعى به تفكيك مذهب است. همانگونه كه يافته هاى 

      شناخت وسايل تنظيم 
خانواده و مذهب

نوع وسيله 

خيربلى

درصدفراوانيدرصدفراواني

آى يو دى
20794/1135/9سنى
31896/4123/6شيعه

نوروپالنت
9141/412958/6سنى
13841/819258/2شيعه

كاندوم
21396/873/2سنى
32799/130/9شيعه

عقيم كردن 
مرد

143657735سنى
22066/711033/3شيعه

عقيم كردن زن
19990/5219/5سنى
33010000شيعه

عزل 
(عقب كشى)

14465/57634/5سنى
12838/820261/2شيعه

ديافراگم، 
اسفنج، ژله

198902210سنى
30893/3226/7شيعه

دورة اطمينان 
(خودارى از 

آميزش)

8337/713762/3سنى
11233/921866/1شيعه

قرص زمان 
شيردهى 

(الينسترونول)

21899/120/9سنى
33010000شيعه

LD قرص
22010000سنى
33010000شيعه

HD قرص
16876/45223/6سنى
28486/14613/9شيعه

قرص ترى 
فازيك

10849/111250/9سنى
18957/314142/7شيعه

آمپول
21597/752/3سنى
31796/1133/9شيعه



29

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين گروه هاى مذهبى

جدول نشــان مى دهد در مورد شناخت وســايل تنظيم خانواده، زنان سنى با 16/4 و زنان شيعه با 7 درصد، در 
پايين ترين حد طيف قرار گرفته اند كه نســبت زنان سنى بيشتر از دو برابر زنان شيعه است. بر طبق يافته هاي 
جدول4، زنان ســنى و شيعه كه شناخت متوسطي از وســايل تنظيم خانواده داشته اند به ترتيب 65/9 و 84/2 
درصد بوده اســت. درصد زنان سنى و شيعه كه شناخت بااليي نسبت به اين وسايل داشته اند به ترتيب 17/7 و 
8/8 درصد است كه مي توان گفت ميزان شناخت زنان از وسايل جلوگيرى از باردارى در ميان زنان شيعه باالتر 

از زنان سنى است. 
در مورد استفاده از رسانه هاي جمعي زنان سنى و شيعه به ترتيب با 5/9 و 6/1 درصد در پايين ترين حد طيف 
قرار گرفته اند. درصد پاسخگويانى كه در طبقة متوسط به باال جاي گرفته اند براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 94/1 

درصد و 93/9 درصد، كه ميزان استفاده هر دو گروه زنان تقريباً به يك اندازه است. 
در مورد درصد نمرة پاسخگويان از مقياس تصميم گيرى در امور منزل درصد نمرة زنان سنى و شيعه كه در 
پايين ترين حد طيف قرار گرفته اند به ترتيب 6/4 و 9/7 درصد است. درصد زنان سنى و شيعه كه در طبقة متوسط 
به باال جاي گرفته اند به ترتيب 93/7 و 90/3 درصد اســت. در مجموع ميزان تصميم گيرى زنان در امور منزل در 

ميان زنان سنى بيشتر از زنان شيعه است. 

جدول4. توزيع درصدى نمرة پاسخگويان از مقياس متغيرهاى منتخب بر حسب مذهب

جدول  5، توزيع فراوانى و درصد استفاده پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق بر حسب مذهب 
را نمايان مي سازد.

يافته ها نشان مي دهند زنان سنى و شيعه به ترتيب با 81/8 و 83/6 درصد اظهار كرده اند كه در حال حاضر از 
اين وســايل استفاده مى كنند و 18/2 درصد از زنان سنى و 16/4 درصد از زنان شيعه اظهار كرده اند كه از هيچ 

وسيله اى استفاده نمى كنند، كه درصد استفاده زنان شيعه بيشتر است.

مذهب
متغير مستقل

باالمتوسطپايين

ميزان شناخت 
وسايل

 تنظيم خانواده

16/465/917/7سنى

784/28/8شيعه

ميزان استفاده از 
رسانه ها جمعى

5/982/311/8سنى

6/18310/9شيعه

ميزان
تصميم گيرى در 

امور منزل

6/487/36/4سنى

9/7837/3شيعه
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جدول5. توزيع فراواني و درصد نمرة استفاده پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق بر حسب مذهب

جدول 6، توزيع فراوانى و درصد ميزان اســتفاده پاسخگويان از نوع وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق و 
گذشته بر حسب مذهب را نمايان مى سازد. يافته ها نشان مي دهد كه درصد زنان سنى و شيعه كه در زمان انجام 

تحقيق از هيچ روشى استفاده نكرده اند به ترتيب 18/2 و 16/4  است.
 در مورد استفاده از آى يو دى، براى زنان سنى 15/5 و زنان شيعه 3 درصد، كه درصد استفاده زنان سنى بيشتر 
بوده است. بيشترين وسيلة مورد استفاده براى زنان هر دو گروه در زمان تحقيق مربوط به قرص LD، كه براى 
زنان سنى و شيعه به ترتيب 36/4 و 37/9 درصد، كه درصد زنان شيعه مقدارى جزئى بيشتر است. كمترين وسيله 

مورد استفاده براى هر دو گروه از زنان مربوط به قرص ترى فازيك است. 
همچنين در اين جدول توزيع فراوانى و درصد ميزان استفاده پاسخگويان از نوع وسايل در گذشته آورده شده 
است. بيشترين وسايل مورد استفاده مربوط به قرص LD، قرص زمان شيردهى و كاندوم است. استفاده از قرص 
LD، براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 89/5 و 93/6 درصد، قرص زمان شيردهى (الينسترول) براى زنان سنى 

88/2 و زنان شيعه 90/9 درصد، كه درصد زنان شيعه بيشتر است. 
درصد اســتفاده از كاندوم براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 43/6 و 37/3 درصد، كه درصد زنان سنى بيشتر 
اســت. در مورد دورة اطمينان (خودارى از آميزش)، زنان سنى 1/4 در مقابل، زنان شيعه با 2/1 درصد اظهار به 
استفاده از اين وسيله كرده اند. استفاده از قرص ترى فازيك براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 0/5 و 1/8 درصد و 

نوروپالنت براى زنان سنى 1/4 و زنان شيعه 0/6 درصد، كه براى زنان سنى بيشتر است.
 LD با توجه به يافته هاى جدول 6، مى توان گفت كه بيشترين درصد براى زنان سنى و شيعه مربوط به قرص 
و كمترين درصد براى زنان سنى مربوط به قرص ترى فازيك و براى زنان شيعه مربوط به قرص نوروپالنت است. 

مذهب
استفاده از وسايل تنظيم خانواده

شيعهسنى

بله
180276فراوانى
81/883/6درصد

خير
4054فراوانى
18/216/4درصد

جمع كل
220330فراوانى
100100درصد
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  جدول6. توزيع درصدي و ميانگين ميزان استفاده پاسخگويان از نوع وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق و گذشته بر حسب 

 مذهب
نوع وسيله

استفاده از وسايل تنظيم 
استفاده از وسايل تنظيم خانواده در گذشتهخانواده در زمان تحقيق

درصدفراواني
خيربلى

ميانگين
درصدفراوانيدرصدفراواني

هيچ روشى
----------4018/2سنى
----------5416/4شيعه

آى يو دى
3415/56529/515570/50/30سنى
1034313287870/13شيعه

نوروپالنت
31/421798/60/01----سنى
20/632899/40/01----شيعه

كاندوم
156/89643/612456/40/44سنى
226/712337/320762/70/37شيعه

عقيم كردن زن
2310/52410/919689/10/11سنى
7021/26720/326379/70/20شيعه

روش طبيعى
10/53415/518684/50/15سنى
00298/830191/20/09شيعه

دورة اطمينان 
(خودارى از 

آميزش)

0031/421798/60/01سنى
20/672/132397/90/02شيعه

قرص زمان 

شيردهى

146/419488/22611/80/88سنى
226/730090/9309/10/91شيعه

LD قرص
8036/419789/52310/50/90سنى
12537/930993/6216/40/94شيعه

HD قرص
20/9115209950/05سنى
20/64914/828185/20/15شيعه

قرص ترى  

فازيك

10/510/521999/50سنى
0061/832498/20/02شيعه

آمپول
104/57232/714867/30/33سنى
2379930231770/30شيعه
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تبيين استنباطى
در تحليل تبيينى و استنباطى از رگرسيون لجستيك استفاده شده است. بنابراين به بررسى تأثير هر يك از 
متغيرهاى مستقل بر متغير وابسته (استفاده از وسايل تنظيم خانواده) مى پردازيم. متغيرهاى مستقلى كه تأثير 
آنها بر احتمال اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد بررســى قرار گرفته شامل: سن ازدواج زنان، طول مدت 
ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج، تحصيالت زنان، اهميت آينده خانواده 
و فرزندان، اســتقالل زنان، شناخت وسايل تنظيم خانواده، هزينة ماهيانه خانوار، هزينة ماهيانه فرزندان و شغل 
زنان بوده اند. در اين مقاله چون كار به صورت مقايسه اى است، زنان شيعه و سنى به صورت جداگانه مورد بررسى 

قرار گرفته اند. 
متغير طول مدت ازدواج در احتمال اســتفاده از وســايل جلوگيرى از بارورى تأثير معنادارى دارد. براى زنان 
شيعه، احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 11 تا 15 سال بوده، 1/52 
برابر طول مدت 1 تا 5 سال (گروه مرجع) است (1/525 =1-2/525). همچنين احتمال استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده براي زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 16 ســال به باال بوده 3 برابر گروه مرجع اســت. براى زنان ســنى، 
احتمال اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 16 سال به باال بوده اند 1/8 برابر 

گروه مرجع است.
متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده متغير ديگرى است كه تأثير آن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده مورد بررسى قرار گرفته است. براى زنان شيعه كه 1 تا 2 بچه زنده به دنيا آورده اند 5/6 برابر، زنانى كه 3 
تا 4 بچه زنده به دنيا آورده اند 24/3 برابر و زنانى كه 5 بچه به باال زنده به دنيا آورده اند 33 برابر گروه مرجع (بدون 
بچه) هســتند. براى زنان ســنى اين تأثير براى زنانى كه 1 تا 2 بچه زنده آورده اند 25 برابر، زنانى كه 3 تا 4 بچه 
آورده اند نزديك 29 برابر و آنهايى كه 5 بچه به باال زنده به دنيا آورده اند 45/7برابر زنانى است كه بدون بچه (گروه 

مرجع) هستند.
براى زنان ســنى، تأثير متغير تحصيالت زن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد بررسى قرار 
گرفته اســت. احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه داراى تحصيالت راهنمايى بوده اند، 0/66 
كمتر از گروه مرجع يعنى زنان بى سواد است. متغير ديگرى كه تأثير آن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده براى زنان سنى مورد بررسى قرار گرفته هزينة ماهيانه فرزندان است. احتمال استفاده از اين وسايل براى 
زنانى كه هزينة فرزندان آنها باالى 100 هزار تومان بوده نزديك 2/36 برابر طبقه اى است كه هزينة فرزندان آنها 

كمتر از 100 هزار تومان (گروه مرجع) است. 

تحليل چند متغيره
در اين بخش تأثير همزمان متغيرهاى مستقل در پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد 
بررسى قرار گرفته است. براى اين منظور 4 مدل مختلف در نظر گرفته شده كه هر كدام از اين مدل ها به بررسى 
تغيير احتماالت استفاده از اين وسايل بر اساس متغيرهاى مورد نظر پرداخته اند. متغيرهاى مستقل مورد استفاده 
در اين تحقيق به ســه دسته كلى، متغيرهاى جمعيتى (سن ازدواج زن، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده 
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به دنيــا آمده، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج)، متغيرهاى اجتماعى (تحصيالت زن، اهميت آيندة خانواده و 
فرزندان، استقالل زنان، شناخت وسايل جلوگيرى از باردارى) و متغيرهاى اقتصادى (هزينة ماهيانة خانوار، هزينة 

ماهيانة فرزندان و شغل زن) تقسيم شده است.
در مدل اول با وارد كردن متغيرهاى جمعيتى، به برآورد احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده در طبقات هر 
يك از متغيرهاى مستقل با در نظر گرفتن تأثير همزمان ديگر متغيرها پرداخته شده است. در اين مدل براى زنان 
شيعه، تنها زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل 
تنظيم خانواده دارند. براى زنان سنى در اين مدل، زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده و زنانى كه 

1 تا 2 بچة زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده دارند.
در مدل دوم، متغيرهاى اجتماعى به متغيرهاى جمعيتى افزوده شده است. براى زنان شيعه، با ورود متغيرهاى 
اجتماعى، متغير جمعيتى تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده همچنان تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل 
تنظيم خانواده دارد كه در طبقات زنانى كه 1 تا 2 بچه و زنانى كه 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده اند كامًال مشهود 
است. در رابطه با متغير استقالل زنان براى زنان شيعه، زنانى كه داراى استقالل متوسطى بوده اند تأثير معنادارى 
در پيش بينى استفاده از اين وسايل داشته اند. براى زنان سنى در اين مدل، متغيرهاى اجتماعى، متغير جمعيتى 
طول مدت ازدواج را تحت الشعاع قرار داده اند و موجب كاهش و از بين بردن تأثير معنادارى آن شده اند. اما در 
متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، زنانى كه 1 تا 2 بچه دارند و در متغير استقالل زنان، زنانى كه كامًال مستقل 

هستند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده دارند. 
مدل سوم، با ورود متغيرهاى اقتصادى همزمان با متغيرهاى اجتماعى و جمعيتى اجراء شده است. در اين مدل 
براى زنان شيعه، متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده بخصوص براى زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا 
آورده اند و همچنين زنانى كه استقالل متوسطى در ادارة امور خانه را دارند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده 
از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. براى زنان سنى در اين مدل زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده 
و همچنين زنانى كه 1 تا 2 بچه زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از اين وسايل داشته اند.

در مدل چهارم، تنها براى متغيرهايى كه در مدل تك متغيره تأثير آنها معنادار بوده اجرا شده است. براى زنان 
شيعه، متغيرهاى طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده اجرا شده است. زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 
تا 4 بچه داشته اند، تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. اما براى زنان سنى، 
متغيرهاى طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تحصيالت زنان و هزينة ماهيانة فرزندان اجرا شده 
اســت. زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 ســال، زنانى كه 1 تا 2 و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده داشته اند، 

تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. 
همچنانكه جدول 7 نشان مى دهد براى زنان شيعه و سنى مورد تحقيق در اين مقاله متغيرهايي مانند سن 
ازدواج زن، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج، استفاده از وسايل ارتباط جمعى، اهميت آيندة خانواده و فرزندان، 
هزينة ماهيانة خانوار، شناخت وسايل تنظيم خانواده و شغل زن هيچ گونه تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده 

از وسايل تنظيم خانواده نداشته اند. 
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جدول7. پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده زنان شيعه و سنى با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك

تعيين كننده ها

مدل4مدل 3مدل 2مدل 1تحليل تك متغيره

سنىشيعهسنىشيعهسنىشيعهسنىشيعهسنىشيعه

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

زن
اج 

زدو
ن ا

س

14-10سال(گروه مرجع)

190/000ns0/539ns1/193ns0/000ns7/738ns0/000ns8/064ns0/000ns-15سال

240/000ns0/622ns0/434ns0/000ns0/323ns0/000ns0/331ns0/000ns-20 سال

290/000ns0/567ns0/877ns0/000ns0/705ns0/000ns0/733ns0/000ns-25 سال

300/000ns2/154ns0/739ns0/000ns0/645ns0/000ns0/674ns0/000ns سال به باال

واج
 ازد

دت
ل م

طو

1تا5 سال(گروه مرجع)

**61/419ns1/674ns2/044ns7/866**0/920ns8/559ns1/092ns11/363**2/379ns9/450 تا 10 سال

2/511ns1/191ns2/121ns0/682ns3/843ns0/736ns4/463ns1/283ns2/372ns**112/525 تا 15 سال

1/451ns1/976ns0/768ns3/703ns0/768ns4/151ns1/552ns2/049ns**2/801*164/007سال به باال

مده
يا آ

ه دن
ده ب

ن زن
زندا

 فر
داد

بدون بچه(گروه مرجع)تع

*0/002*0/014*0/001*0/011*0/001*0/013*0/001*0/018*25/897*26/598-1 بچه

**0/109ns0/138**0/094ns0/146*0/084ns0/124**0/098**0/157*30/000*425/269-3 بچه

0/817ns0/356ns0/884ns0/395ns0/832ns0/419ns0/665ns0/390ns*46/667*533/923 بچه به باال

واج
 ازد

گام
 هن

 ال
يده

ن ا
زندا

 فر
داد

بدون بچه(گروه مرجع)تع

21/182ns7/315ns16/042ns16/609ns-1 بچه

41/750ns1/054ns1/007ns5/478ns0/934ns9/556ns0/908ns9/349ns-3 بچه

54/180ns4/000ns1/286ns1/862ns9/342ns4/703ns9/440ns5/076ns بچه به باال

 زن
الت

صي
تح

بى سواد(گروه مرجع)

0/712ns0/964ns0/092ns2/982ns0/137ns3/027ns1/763nsابتدايى

0/720ns0/343**0/174ns3/001ns0/264ns2/787ns0/684nsراهنمايى

0/633ns0/450ns0/298ns9/152ns0/438ns7/207ns1/851nsدبيرستان

1/808ns0/000ns0/288ns3/281ns0/398ns2/836ns0/000nsعالى

ده 
انوا

ة خ
يند

ت آ
همي

ا
دان

رزن
و ف

زياد(گروه مرجع)

0/585ns0/665ns0/000ns0/000ns0/000ns0/000nsمتوسط

3/148ns3/580ns0/000ns0/000ns0/000ns0/000nsكم
نان

ل ز
قال

است
عدم استقالل(گروه مرجع)

0/254ns1/000ns6/344**3/031ns6/707**2/782nsاستقالل متوسط

0/271ns0/643ns1/476ns5/105**1/492ns4/264nsكامال مستقل

عى
جم

ط 
رتبا

ل ا
ساي

از و
ده 

تفا
اصًال(گروه مرجع)اس

14/000ns0/000ns0/092ns1/865ns0/058ns2/320nsكم

4/511ns0/000ns2/986ns0/452ns3/029ns0/540nsمتوسط

6/000ns0/000ns0/708ns3/628ns0/693ns3/750nsزياد

يم 
نظ

ل ت
ساي

ت و
ناخ

ش
واده

خان

كم(گروه مرجع)

0/158ns0/757ns0/179ns0/647ns0/159ns0/691nsمتوسط

0/332ns0/970ns0/505ns1/144ns0/480ns8/117nsزياد

وار
 خان

يانة
ماه

نة 
هزي

كمتر از 200هزار تومان(گروه مرجع)

2011/031ns1/526ns0/000ns0/000nsتا300هزار تومان

3011/033ns4/778ns0/000ns0/000nsتا400هزار تومان

4003/231ns0/000nsهزار به باال

نة 
هيا

ة ما
زين

ه
دان

فرزن

كمتر از 100هزار تومان 
(گروه مرجع)

0/893ns3/360*1/416ns0/645ns0/341باالى100هزار تومان

 زن
غل

خانه دار(گروه مرجع)ش

1/843ns1/118ns1/248ns0/953nsشاغل

*2/849ns8/862ns3/115ns7/629ns9/914ns24/04*37/24*28/86ثابت

*معنادار در سطح 0/01                                     ** معنادار در سطح ns                                          0/05 عدم رابطه معنادارى
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مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين گروه هاى مذهبى

نتيجه گيرى
تنظيم خانواده و اســتفاده از وســايل تنظيم خانواده مى تواند تأثير مستقيمى بر تعداد زاد و ولد و همچنين 
سالمت خانواده داشته باشد. وضع زاد و ولد و سالمت خانواده كه نتيجة نهايى تنظيم خانواده بوده، تحت تأثير 
عوامل اقتصادى-اجتماعى و غيره است (متين، 1371: 42). در رابطه با شناخت وسايل تنظيم خانواده زنان سنى 
و شيعه به ترتيب با 16/4 و 7 درصد، شناخت پايين و بقيه شناخت متوسط به بااليى از اين وسايل داشته اند. در 
مورد اســتفاده از اين وسايل، 82/9 درصد كل پاسخگويان اظهار كرده اند كه در حال حاضر استفاده مى كنند و 
17/1 درصد اعالم كرده اند كه از هيچ وسيله اى استفاده نمى كنند كه ميزان استفاده براى زنان روستايى سنى و 
شــيعه به ترتيب 81/8 و 83/6 درصد، كه درصد استفاده زنان شيعه بيشتر است. در نتيجه مي توان گفت كه در 

مجموع ميزان استفاده از اين وسايل در ميان زنان شيعه بيشتر از زنان سنى است.
يافته ها نشان دهندة گرايش هر دو گروه به استفاده باال از وسايل تنظيم خانواده و شناخت باالى آنان نسبت 
به بعضى از اين وسايل كه درجة اطمينان بااليى دارند است. هر چه ميزان استفاده زنان از وسايل ارتباط جمعى 
بيشتر باشد، ميزان شناخت و استفادة آنان از وسايل تنظيم خانواده بيشتر است. وسايل ارتباط جمعى در دنياى 
كنونى در شكل دهى افكار عمومى در زمينه هاى مختلف ابزارى اساسى به شمار مى آيند و نقش اساسى در آگاه 

نمودن خانواده ها (زن و مرد) در شناخت وسايل تنظيم خانواده و استفاده از اين وسايل را دارند.
براى پيش بينى احتمال اســتفاده از وســايل تنظيم خانواده در ميان زنان شــيعه و سنى با استفاده از مدل 
رگرســيون لجستيك، ابتدا به تحليل تك متغيره پرداخته شد و بعد در بخش تحليل چند متغيره، در 4 مدل، 
متغيرهاى جمعيتى (سن ازدواج زنان، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تعداد فرزندان ايده ال 
هنگام ازدواج)، متغيرهاى اجتماعى (تحصيالت زنان، اهميت آيندة خانواده و فرزندان، استقالل زنان، استفاده از 
وسايل ارتباط جمعى و شناخت وسايل تنظيم خانواده) و متغيرهاى اقتصادى (هزينة ماهيانة خانوار، هزينة ماهيانة 

فرزندان و شغل زنان) مورد بررسى قرار گرفت.
براى زنان شيعه متغيرهايى كه در مدل تك متغيره معنادار بودند شامل: طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان 
زنده به دنيا آمده، مدل4 اجرا شده است. زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4  بچه داشته اند، تأثير معنادارى در پيش بينى 
اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. در همين مدل براى زنان سنى متغيرهاى طول مدت ازدواج، تعداد 
فرزندان زنده به دنيا آمده، تحصيالت زن و هزينة ماهيانة فرزندان كه در مدل تك متغيره معنادار بوده اند اجراء 
شده است. زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال، زنانى كه 1 تا 2 و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آمده داشته اند، 

تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند.
در مورد تأثير معنادارى متغيرها در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده، براى زنان شيعه متغيرهاى 
جمعيتى و اجتماعى بيشترين تأثير معنادارى و براى زنان سنى متغيرهاى جمعيتى بيشترين تأثير معنادارى در 

پيش بينى استفاده از اين وسايل را داشته اند.
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ابوالفضل شاه آبادي
• عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدان

هانيه ثمري
• كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدان

   

ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي
 و شاخص هاي نوآوري:

(مطالعه موردي كشورهاي منتخب پرجمعيت و كم جمعيت) 
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ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري: مطالعه موردي كشورهاي منتخب پرجمعيت و كم جمعيت 

چكيده
امروزه از دانش، محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و نوآوري به عنوان محرك و پيش برنده در اقتصادهاي 
جهان و به ويژه اقتصادهاي در حال گذار ياد مي شــود. بكارگيري نوآوري در روندهاي توليدي و توليدات جديد، 
محرك بالقوه اي در افزايش استانداردهاي زندگي از طريق دستيابي به سهم باالتري از فروش در بازارهاي داخلي و 
خارجي و در نهايت رفاه اجتماعي، تغيير الگوهاي فرهنگي در ابعاد مختلف جامعه از جمله فرزندآوري و نرخ رشد 
جمعيت تلقي مي گردد. لذا تحقيق حاضر، درصدد ترسيم جايگاه مولفه هاي جمعيت شناختي از قبيل جمعيت 
كل، نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت، اميد زندگي و نرخ رشد جمعيت بر شاخص هاي نوآوري در كشورهاي 
منتخب پرجمعيت و كم جمعيت فعال به كل دوره زماني 2012-2007 مي باشد. نتايج مطالعه بيانگر اين است كه 
بطور كلي، مولفه هاي جمعيت شناختي اثر مثبتي بر شاخص هاي نوآوري بجاي مي گذارند. علي رغم اين موضوع، 
جمهوري اســالمي ايران كه در مقايسه با كشورهاي كم جمعيت مورد مطالعه هرچند، داراي جمعيت بيشتري 

است؛ مولفه هاي جمعيت شناختي تاثير چنداني بر شاخص هاي نوآوري نداشته اند.

واژگان كليدي: مولفه هاي جمعيت شناختي، نوآوري، جمعيت كل
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ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري: مطالعه موردي كشورهاي منتخب پرجمعيت و كم جمعيت 

1- مقدمه
نوآوري مفهومي كليدي است كه امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهاي تجارت در قرن بيست و يكم ياد 
مي شود. اقتصادهاي كوچك و بزرگ اقدام به ارزيابي مجدد محصوالت، خدمات و عمليات خود كرده اند تا فرهنگ 
نــوآوري را بوجود آورند. اين بازبيني مجدد اهــداف، بدين دليل صورت مي گيرد كه پرورش فرهنگ نوآوري در 
درون كشور، بهترين تضميني است كه يك كشور بتواند در محيطي كه بازارهاي آن به پيش مي روند، پايدار بماند. 
همچنين پرورش افكار نوآورانه بهترين تضمين براي بقا و پايداري طوالني مدت در اقتصاد دانش محور امروزي 
است. اقتصاد دانش محور ايده جديدي است كه بر مبناي ارزيابي بلندمدت مفاهيمي نظير دانش، اقتصاد علمي 
و غيره استوار است. در اواسط دهه 1990 مفهوم اقتصاد دانش محور دست كم به دو ويژگي اقتصاد جديد اشاره 
داشت: نخست اينكه، اهميت دانش چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي، بيش از گذشته است. ثانيا فناوري هاي 
اطالعات و ارتباطات، گردانندگان اقتصاد جديداند. مي توان گفت اقتصاد دانشي بر اساس سيستم كارآمد توزيع 
و دسترســي به دانش به عنوان شــرايط الزم براي افزايش ميزان فرصت هاي نوآوري است. OECD 1(سازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توسعه) در سال 1996 در تعريف اقتصادهاي دانش محور مي گويد: اقتصادهايي كه به 
طور مســتقيم بر مبناي توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطالعات بوجود آمده اند(هادوي، 1388). از طرفي، با 
آغاز دوره جديد اقتصادي و دستيابي به دستاوردهاي شگرف آن به ويژه در خصوص دستاوردهاي خالقانه و مبتني 
بر نوآوري طي چند دهه اخير، شيوه هاي زندگي انسان ها به غايت دگرگون شده است. تغيير الگوي خانوادگى، 
فردگرايى، اشتغال تمام وقت به خصوص براي زنان، افزايش هزينه هاي نگه داري و بزرگ كردن فرزندان به دليل 
سياست هاي مصرف گراي اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدايش فناوري هاي كنترل باردارى، شهرنشيني وغيره 
عواملــي بودند كه به خودي خود به كاهش جمعيت در كشــورهاي غربي انجاميد. اتفاقاً به دليل اينكه كاهش 
جمعيت تحت تاثير ابعاد رشد اقتصادي از كانال ارتقا مولفه هاي نوآور و در يك فرآيند زماني قابل توجه رخ داده، در 
رفتارهاي روزمّره انسان رسوخ كرده است. به عبارت ديگر كنترل جمعيت به يك عادت براي او تبديل شده است. 
عادتي كه با ساختار زندگي جديد او كامًال هماهنگ است. بر همين اساس است كه كشورهاي توسعه يافته اي كه 
با رشد منفي جمعيت مواجه  شده  اند، نتوانسته اند با تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب كنند و ناچارند 
مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند. دليل اين مسأله هم آن است كه ترغيب مردم به ازدواج و 
بچه دار شدن با وجود ساختارهايي كه همه به كاهش جمعيت دعوت مي كنند، كار آساني نيست. آن هم مردمي 
كه خود را متقاعد كرده اند بچه دار شدن فقط به مشكالت آن ها مي افزايد. لذا نظر به تغيير الگوهاي جمعيتي و 
اقتصادي طي ســال هاي اخير؛ هم در كشــورهاي درحال توسعه و هم توسعه يافته، كه با حركت از اقتصادهاي 
صنعتي به اقتصادهاي دانش بنيان و كاهش رشد جمعيت در سراسر دنيا همراه بوده است، اين مقاله به بررسي 
ارتباط مولفه هاي جمعيت شــناختي و نوآوري در بازه زماني 2007 - 2012 مي پردازد. كشورهاي مورد بررسي 
در اين مطالعه شامل 7 كشور منتخب از بين پرجمعيت ترين كشورهاي جهان2 و همچنين 7 كشور منتخب از 
بين كم جمعيت ترين كشورهاي جهان3 بر اساس آخرين آمار اعالم شده از سوي سازمان هاي جمعيت سنجي در 
1. Organization for Economic Co-operation and Development

2.. چين، هند، اياالت متحده آمريكا، برزيل، روسيه، ژاپن و جمهوري اسالمي
3.. هنگ كنگ، اسلووني، مجارستان، پرتغال، بلژيك، جمهوري چك و اتريش
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سراسر جهان مي باشد. طبق تحليل هاي موجود ميانگين جمعيت در منتخب كشورهاي پرجمعيت حدود 482 
ميليون نفر است، در حالي كه در منتخب كشورهاي كم جمعيت، متوسط جمعيت كل برابر 8 ميليون نفر است 
و در مقايسه با يكديگر 98درصد جمعيت در كشورهاي پرجمعيت و 2 درصد جمعيت در كشورهاي كم جمعيت 
متمركز شده اند. هم چنين به منظور ارائه توصيه هاي سياستي كاربردي براي تصميم سازان اين حوزه، جمهوري 
اســالمي ايران نيز كه بر پايه جديدترين آمار ارائه شده  در رده هفدهمين كشور پرجمعيت جهان قرار دارد، به 
عنوان يكي از كشورهاي پرجمعيت در تحليل ها وارد شده است. لذا در بخش بعدي مباني نظري و مطالعات تجربي 
ارائه مي شود و سپس در بخش سوم به تجزيه و تحليل آماري داده ها و بيان يافته هاي حاصل از اطالعات آماري 

كشورهاي مورد مطالعه پرداخته مي شود و در نهايت نيز نتيجه گيري و نكات سياستي مورد بحث واقع مي شود.

2- مباني نظري و مطالعات تجربي:
نظريه  هاي جديد رشــد اقتصادي، فن آوري درونزا را در تشريح الگوهاي رشد اقتصاد جهاني مطرح مي سازد. 
طبق اين نوع مدل ها كه به نام مدل هاي رشد درون زا معروف است و توسط رومر1 ارائه شده است نوآوري فنآورانه 
در بخش ســرمايه انساني و تحقيق و توســعه، ذخاير علمي را تحت تاثير قرار مي دهند. ذخاير علمي در توليد 
كاالهاي نهايي مورد اســتفاده قرار مي گيرد و به افزايش نرخ رشــد توليد مي انجامد. در محور اين مدل، نوآوري 
داخلي، محرك رشد پايدار است و از اين جهت سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در مدل رشد درونزا مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اثرگذاري سرمايه انساني و تحقيق و توسعه بر رشد به اين شكل تحليل مي گردد كه سرمايه گذاري 
انساني باعث توسعه نوآوري شده و نوآوري ها باعث افزايش دائمي توليد ناخالص داخلي مي شوند. در حقيقت ايده 
اصلي نظريه نوآوري، مبتني بر اين نكته است كه نوآوري سبب افزايش توليد از طريق افزايش توان توليد افراد و 
نهايتاً افزايش رشد اقتصادي مي گردد و بر اين نكته تاكيد مي شود كه نوآوري سبب افزايش توليد از طريق افزايش 
توان توليد افراد و نهايتا افزايش رشد اقتصادي مي گردد. الگوهايي كه دو نكته «پيشرفت فناوري ناشي از اقدامات 
افراد اســت» و « صاحبان نوآوري ها سود انحصاري كسب مي كنند» را دخالت داده اند، الگوي نوين شومپيتري 
ناميده مي شوند(ربيعي، 1388). شومپيتر2 نوآوري را به زبان ساده به عنوان توليد يك محصول جديد مورد توجه 
قرار داده بود. اما نوآوري به مرور مفهومي بســيار گســترده و پيچيده يافت. هال(1994)3  نوآوري را بكارگيري 
تجاري اختراع براي اولين بار تعريف كرده اســت. سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه4، هر نوع بهره برداري 
تجاري از دانش جديد را نوآوري ناميده اســت. كارلسون و همكاران(2002)5، نظام نوآوري را مركب از عامالن و 
مولفه هايي مي پندارند كه در تعامل با يكديگر، دانش سودمند از لحاظ اقتصادي را توليد مي كنند و سپس آن را 
اشاعه و مورد بهره برداري تجاري قرار مي دهند. يك خالصه نسبتا خوبي از تعاريف رايج براي نظام ملي نوآوري 
توسط نيوسي و همكاران(1991)6 ارائه شده و عبارت است از: نظام تعامل شركت هاي خصوصي و عمومي(اعم از 

1. Romer, 1986
2. Schompeter, 1934
3. Hall, 1994
4. OECD, 2000
5. Caralson & et al, 2002
6. Niosi and et al, 1993
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كوچك و بزرگ)، دانشگا ه ها، و نهادهاي دولتي به منظور توليد علم و فناوري در مرزهاي ملي. تعامل ميان اين 
واحدها ممكن است فني، تجاري، حقوقي، اجتماعي و مالي باشد به نحوي كه هدف اين تعامل توسعه، حمايت، 

تامين مالي و يا تنظيم مقررات براي علوم و فناوري هاي جديد است. 
از طرفي بطوركلي، در نظريه هاي اقتصادي نســبت به رشد جمعيت دو نوع نگرش وجود دارد: نگرش اول يا 
نگرش منفي و نگرش دوم يا نگرش مثبت. نســبت نظريه هاي بدبينانه به توماس مالتوس(1803)1 برمي گردد. 
از نظر مالتوس، رشــد جمعيت و تمركز ســرمايه، از طريق قانون بازدهي نزولي، رشد اقتصادي را مختل خواهد 
كرد. ميل(1859)2 نيز چنين مي انديشد. وي معتقد بود در غيبت پيشرفت هاي فني در بخش كشاورزي و رشد 
همه جانبه جمعيت، به دليل افزوني نرخ رشــد جمعيت بر نرخ تمركز سرمايه، سود شروع به كاهش مي كند و 
در نهايت اقتصاد در شــرايط عدم امكان افزايش توليد قرار خواهد گرفت، يعني وضعيت سكون و يا در جا زدن 
اقتصاد پيش خواهد آمد. در نظريه رشد كالسيكي، رشد جمعيت بصورت برونزا، رشد سيستم را تعيين مي كند. 
در نظريه سولو(1956)3، وجود يك نرخ رشد مثبت براي جمعيت، به منظور توضيح فرآيند رشد اقتصادي ضروري 

است(بخشي دستجردي و خاكي نجف آبادي، 1389).
اما مطالعات تجربي بيان مي كند، چنانچه در مدل سازي رشد جمعيت را بصورت برونزا در نظر بگيريم، قسمت 
عمده اي از رشد اقتصادي اتفاق افتاده را نمي توان توضيح داد. در گونه هاي مختلفي از مدل هاي رشد درونزا با وارد 
كردن سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و فناوري درونزا و ايده پردازي (مدل هاي رشد ايده محور)، مي توان قسمت 
باقي مانده رشد اقتصادي را نيز توضيح داد(محمدپور، 1389). الگوي رشد درونزا داللت بر اين دارد كه نرخ رشد 
بلندمدت توليد سرانه، تابعي فزاينده از نرخ رشد جمعيت مي باشد. در اين دست الگوها بيان مي شود كشورهايي با 
رشد جمعيت باال از نرخ رشد درآمد باالتري برخوردار نيستند و تنها مبين اين است كه نرخ رشد مثبت جمعيت 
جهان باعث افزايش رشد درآمد جهان مي گردد و اين مسئله تا جايي كه به محدوديت منابع مي رسيم، پذيرفتني 
است. لذا جمعيت بيشتر براي رشد دانش در سطح جهان مفيدتر است. هرچه جمعيت بيشتر باشد، افراد بيشتري 

وجود دارند كه مي توانند كشف جديدي داشته باشند(رومر، 1958).
گرچه تاكنون مطالعه جامعي در خصوص ارتباط بين شــاخص هاي نوآوري و مولفه هاي جمعيت شــناختي 

صورت نپذيرفته است، اما در ذيل، به بعضي از مطالعات مرتبط در اين زمينه اشاره مي شود.
آكوماك و ويل4(2009) به بررســي ارتباط بين ســرمايه اجتماعي، نوآوري و رشد درآمد سرانه در14 كشور 
اروپايي در خالل ســال هاي 2002-1990 مي پردازند. در اين بررســي از متغير نسبت جمعيت شهرهاي باالي 
30000 نفر به كل جمعيت نيز به عنوان يك متغير كنترل استفاده شده است. در اين مطالعه بيان شده است 
نرخ نوآوري، كه در اين مقاله با ثبت اختراعات كاربردي سنجيده شده است، در جوامع با سرمايه گذاري بيشتر بر 
ســرمايه هاي اجتماعي و داراي سطوح باالتري از درآمد سرانه، در سطح باالتري قرار دارد و هم چنين بيان شده 

است، رشد جمعيت بويژه در مناطق شهري با رشد ميزان ثبت اختراعات ارتباط معناداري و مثبتي دارد. 

1. Malthus, 1803
2. Mill, 1859
3. Solow, 1956
4. I.S. Akcomak and B. Weel, 2009 
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بونتــه و همكاران (2007)1 با اشــاره بــه اين موضوع كه تغييرات جمعيتي در دهه پيشــرو، يكي از چالش 
برانگيزترين مباحث سياســت -هاي اقتصادي خواهد بود، در مطالعه اي به بررســي ارتباط ساختار سني و تعداد 
كسب وكارهاي ايجاد شده مبتني بر نوآوري بازرگاني در آلمان غربي طي دوره زماني 2000-1987مي پردازند. 
يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن اســت كه تعداد كسب و كارهاي ايجاد شده در صنايع دانش بنيان(صنايع با 
فناوري برتر) در مقايسه با ساير صنايع، به شدت تحت تاثير رده سني 64-20 سال در منطقه مي  باشد. به نحوي 

كه افزايش نسبت اين رده سني، تعداد كسب وكارهاي مبتني بر نوآوري را افزايش مي بخشد.
ژي (2001)2 به بررسي تاثير چهار ويژگي جمعيتي شامل تحرك جمعيتي، سطح سواد، وضعيت سالمت و 
شرايط زندگي بر امتياز ثبت اختراع3 در چين در بازه زماني 2000-1953 مي پردازد. نتايج نشانگر آن است كه 
باالترين ســطح تاثير از سوي ساختار جمعيتي و نحوه تحرك جمعيت جوان در مناطق مختلف بر امتياز ثبت 

اختراع وارد مي شود.
 در مطالعــه  اي تحــت عنوان ارزيابي وضعيت نــوآوري در منطقه جنوب غرب آســيا و تعيين جايگاه ايران: 
كاربرد روش تصميم گيري پرومته بخشــي و همكاران (1390) دو هدف عمده دنبال مي شود: هدف اول ارزيابي 
شاخص هاي نوآوري در منطقه آسياي جنوب غربي و تعيين جايگاه ايران بر اساس اين شاخص  ها؛ و هدف دوم 
تبيين كاربرد روش پرومته مي  باشد. بدين منظور ابتدا شاخص هاي تبيين گر نوآوري استخراج و سپس وضعيت 
و روندهاي اين شاخص ها در كشورهاي منطقه بررسي شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تكنيك 
آنتروپي وزن دهي و در نهايت با استفاده از تكنيك پرومته نوع 2 كشورها اولويت  بندي و جايگاه ايران بر اساس 
شاخص تركيبي نوآوري تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد براساس شاخص تركيبي نوآوري، لبنان، 
گرجســتان، امارات متحده عربي در گروه كشــورهاي با وضعيت نوآوري خوب و ارمنستان، آذربايجان، تركيه و 
قزاقستان در گروه كشورهاي با وضعيت نوآوري متوسط و ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه كشورهاي 
با وضعيت نوآوري نســبتا ضعيف و عمان، پاكســتان و سوريه در گروه كشورهاي با وضعيت نوآوري ضعيف قرار 
گرفتند. بدين ترتيب كشورهاي لبنان، گرجستان، امارات متحده عربي، جمهوري ارمنستان، جمهوري آذربايجان، 
و تركيه رتبه  هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان كشورهاي مورد 
مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد كه اين جايگاه براي جمهوري اسالمي ايران، رتبه مناسبي نبوده و با اهداف 
ترسيم شده در برنامه ها و سياست-هاي كالن توسعه كشور، به ويژه چشم انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع 

علمي فاصله قابل توجهي دارد.
نصيري اقدم و همكاران (1390) به بررســي ارتباط بين نوآوري و رشــد اقتصادي 20 كشــور عضو سازمان 
كنفرانس اسالمي4 در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده هاي تابلويي بررسي شده است. براي بررسي اثر 
نوآوري بر رشد اقتصادي از شاخص پتنت استفاده شده است. هم چنين در اين مقاله، رابطه علي رشد اقتصادي و 
درجه باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درآمد سرانه شاغلين و ميزان توسعه انساني و نيروي كار 
1. W. Bonte & et al, 2007
2. Y. Xie, 2001
3. Patent

4. اين كشورها عبارتند از: الجزاير، عربستان، عراق، جمهوري اسالمي ايران، كويت، تونس، مالزي، سوريه، پاكستان، سودان، قطر، 
بحرين، اندونزي، مصر، بنگالدش، تركيه، لبنان، ليبي، امارات و جمهوري آذربايجان.
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بصورت مجزا بررسي شده است. نتايج حاصل از بررسي حاكي از آن است كه نوآوري اثر مثبت بر رشد اقتصادي 
دارد. هم چنين رابطه علي بين نيروي كار و رشد اقتصادي وجود ندارد و درجه باز بودن اقتصاد و سرمايه-گذاري 

مستقيم خارجي و درآمد سرانه شاغلين بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارند.
ربيعي (1388) با استفاده از مدل رشد درونزاي رومر، كارآفريني و نوآوري را بررسي نموده است و در آن مدلي 
براي رشد اقتصادي ايران در نظر گرفته شده است كه اثر متغيرهاي نيروي كار، سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، 
تحقيق و توسعه و واردات ماشين-آالت به كل واردات به عنوان سرريز فن آوري مورد بررسي قرار گرفته است. در 
اين مطالعه از آمار سري زماني اقتصاد ايران طي دوره 83-1347 استفاده شده است. وي اظهار مي دارد، كمبود 
نوآوري يكي از عوامل اصلي پايين بودن ســطح رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است و تا زماني كه 
اين كشورها نوآوري و آموزش هاي استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا، نداده اند 

بازدهي و كارايي نيروي كار و سرمايه در سطح نازل باقي مي ماند و رشد اقتصادي كاهش مي يابد.
 نتايج به دســت آمده از روش تك معادله اي مدل برآورد شــده كه به ترتيب كاالهاي واسطه اي، نيروي كار، 
سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي و واردات ماشين آالت باعث افزايش توليد در اقتصاد ايران مي شوند و هم چنين 
با توجه به اهميت نيروي انساني و سرمايه انساني در رشد اقتصادي كشور، مديريت نوآوري و كارآفريني موجب 
افزايش بهره وري و كارايي و تخصيص بهينه منابع و عوامل توليد در اقتصاد شده و بدين ترتيب بر رشد اقتصادي 

اثر مثبت دارد.

3- تجزيه و تحليل آماري:
با توجه به مباني نظري و مطالعات تجربي بيان شده در بخش قبل، در اين بخش از مطالعه با استفاده از روش 
تحليلي- مقايسه اي ابتدا كشورهاي منتخب جمعيتي را از لحاظ شاخص هاي نوآوري شامل: شاخص هاي نهاده 
نوآوري (نهادها، ظرفيت هاي انساني، زيرساخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار) و شاخص هاي ستاده نوآوري 
(توليدات دانش محور و توليدات خالقانه) مورد قياس قرار داده و ســپس به بررســي نقش مولفه هاي جمعيت 
شناختي مشتمل بر شاخص هايي نظير: نســبت جمعيت64-15 سال به كل جمعيت (%)، جمعيت كل، اميد 
زندگي (در بدوتولد) و نرخ رشــد ساليانه جمعيت (%) بر شاخص هاي نوآوري طي دوره زماني (2007-2012) 

پرداخته و در ادامه عملكرد كشورهاي موفق و ناموفق را در گروه مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهيم.

 1(GII )3-1- شاخص كلي نوآوري
در دنياي امروز، جوامع اقتصادي در حال حركت از اقتصادهاي صنعتي به سمت اقتصاد دانش بنيان هستند. 
از نظرOECD اقتصاد دانش محور اقتصادي است كه مستقيما براساس توليد، توزيع و مصرف دانش و اطالعات 
قرار گرفته باشــد.2 در اقتصاد دانش محور، دانش محرك اصلي رشــد اقتصادي، ايجاد ثروت و اشتغال محسوب 
مي گردد. در اقتصاد دانش محور، دسترســي به دانش روز و نوآوري  هاي پركاربرد و همچنين اســتفاده از آن در 
اقتصاد، در درجه نخست اهميت قرار مي گيرد. لذا دسترسي به نوآوري هاي برتر در حوزه صنايع مختلف، عالوه بر 
1. Global Innovation Index
2. OECD, 2001
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تامين بخشي از نيازهاي اقتصاد دانش بنيان، نويد بخش بهبود رشد و توسعه اقتصادي نيز خواهد بود. از طرفي، 
نوآوري، منشا ابداعات و ابتكارات در چرخه توليد محصوالت و خدمات محسوب مي شود، لذا نوآوري نقش عمده  اي 
در حفظ و افزايش ســودآوري در عرصه هاي تجاري و اقتصادي از طريق بهبود مزيت رقابتي و مزيت اكتســابي، 
بازي مي كند. براي بررسي نوآوري در كشورهاي منتخب جمعيتي، از متغير جهاني تعريف شده نوآوري (GII) و 
اجزاي تشكيل دهنده آن مدد جسته ايم. اين متغيرها شامل شاخص هاي نهاده نوآوري: نهادها، ظرفيت هاي انساني، 
زيرســاخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار و شاخص هاي ســتاده نوآوري نيز شامل توليدات دانش محور و 
توليدات خالقانه مي باشد. نمودار (1)، چارچوب شاخص جهاني نوآوري را نشان مي دهد. طبق تحليل هاي حاضر، 
درصورتي كه نهاده هاي نوآوري در وضعيت مناسبي قرار نداشته باشند نمي توان بطور دقيق شاهد ارتباط تنگاتنگ 
جمعيت با نوآوري بود. بنابراين، در كنار بررسي ارتباط جمعيت با ستاده هاي نوآوري مي بايست به شاخص هاي 
بسترساز كه مي توانند فضا را براي به خدمت گرفتن جمعيت درخصوص ارتقاء ستاده هاي نوآوري مهيا نمايند، 
توجه نمود. درغيراين صورت جمعيت نه تنها به عنوان عاملي براي پيشــبرد اهداف سياســت گذاري هاي كالن 
اقتصادي بشــمار نمي آيد، بلكه به مانعي در مسير نيل به توسعه مستمر و باثبات اقتصادي مبدل مي گردد. لذا 
جمعيت انبوه دركنار مديريت راهبردي و مبتني بر دانش روز، عالوه بر بهبود شاخص هاي نوآوري اعم از نهاده ها 
و ســتاده هاي نوآوري، محاســن ديگري نيز ازجمله گسترش بازار و كمك به تامين تقاضاي موثر اقتصادي را به 

ارمغان مي آورد.
 نمودار 1- زيرمجموعه هاي شاخص جهاني نوآوري

(2012 ,Annual Global Innovation Index Report) ،2012 ،ماخذ: گزارش ساليانه شاخص جهاني نوآوري*

توجه به تاثير نوآوري بر رشد و توسعه اقتصادي به نقطه عطفي در نظريات اقتصادي مبدل گشته است. زيراكه 
بيشــتر پيش بيني هاي اقتصادي توسط موسسات اقتصادي بين المللي، يك كاهش چشمگير در توليد ناخالص 
داخلي كشورهاي جهان را در خالل سال 2012 و 2013 پيش بيني نموده اند. اين درحالي است كه رشد اقتصادي 
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در كشورهاي درحال توسعه و به ويژه اقتصادهاي نوظهور1 همچنان در سطح بااليي مي ماند.
 درضمن نرخ بيكاري در كشورهاي با درآمد باال، درحال رشد مي باشد. درچنين شرايطي، نوآوري مي تواند يكي 
از عوامل پيشبرنده اقتصاد به سوي خروج از شرايط ركودي حال حاضر محسوب شود. لذا سياست هاي اقتصادي 

به سمت توجه و تاكيد بيشتر بر نوآوري به منظور بهبود رشد اقتصادي و اشتغال مورد بازنگري قرار گرفته اند.
 بنظر مي رســد شاخص جهاني نوآوري(GII) به خلق محيطي براي ارزشيابي مستمر عوامل موثر بر نوآوري 
كمك مي كند و يك ابزار كليدي و پايگاه اطالعاتي غني را براي شناسايي جزئيات سياست هاي اقتصادي در اختيار 
سياستگذاران اقتصادي قرار مي دهد. شــاخص جهاني نوآوري در طيف 0 تا 100 اندازه گيري مي شود(گزارش 

ساليانه شاخص جهاني نوآوري،  2012)2.
اياالت متحده آمريكا در بين كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه در بازه زماني 2012-2007، باالترين شاخص 
نوآوري (56,2) و ايران نيز پايين ترين شاخص نوآوري (26,17) را دارا مي باشند. در بين كشورهاي كم جمعيت 
نيز هنگ كنگ باالترين شاخص نوآوري (58,32) و پرتغال پايين ترين شاخص نوآوري (41,67) را دارا مي باشند. 
ميانگين شاخص نوآوري براي دوره مورد بررسي در كشورهاي پرجمعيت منتخب برابر 40,24 و در كشورهاي 
كم جمعيت منتخب 47,57 مي باشد كه گواه وضعيت مناسب تر كشورهاي كم جمعيت در مقايسه با همتايان 

پرجمعيت شان درخصوص شاخص كلي نوآوري مي باشد.

نمودار 2- سهم شاخص كلى نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-2- شاخص نهاده نوآوري3 
شــاخص نهاده نوآوري شامل مجموعه عناصر نظام اقتصادي اســت كه انجام فعاليت هاي نوآورانه را مقدور 
مي سازد. شاخص نهاده نوآوري ميانگين ساده اي از پنج شاخص نهادها، سرمايه انساني و پژوهش، زيرساخت ها، 
موقعيت بازار و موقعيت تجاري اســت. شاخص نهاده نوآوري نشانگر سطح كيفيت محيط توليد و خلق نوآوري 
اســت. لذا سطح بااليي از شاخص نهاده نوآوري بخش عمده اي از سرمايه گذاري هاي هر كشور جهت وصول به 
نوآوري هاي بيشتر را منعكس مي كند. با رجوع به جدول (1) مالحظه مي گردد، در بين كشورهاي پرجمعيت مورد 

1. اقتصادهاي نوظهور موسوم به بريك (BRIC) شامل برزيل، روسيه، هند و چين مي باشند.
2. Annual Global Innovation Report, 2012
3. Innovation Input Sub-Index
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مطالعه، باالترين شاخص نهاده نوآوري، 61,92 مربوط به اياالت متحده آمريكا مي باشد و در بين كشورهاي كم 
جمعيت منتخب 69,12 و متعلق به كشور هنگ كنگ مي باشد. پايين ترين شاخص نهاده نوآوري در كشورهاي 
پرجمعيت و كم جمعيت به ترتيب 20,62 متعلق به جمهوري اســالمي ايران و 47,77 در اســلووني مي باشد. 

همچنين نمودار2 نشان مي دهد سهم شاخص نهاده هاي نوآوري در دو گروه از كشورها بطور تقريبي برابر است.
نمودار 3- سهم شاخص نهاده نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012) 

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-2-1- نهادها1 
توجه به چارچوب نهادي باعث جذب عوامل محرك رشــد اقتصادي از طريق فراهم آوري حكمراني خوب و 
همچنين گسترش حمايت و تشويق دولتي بر بروز نوآوري موثر است. در بحث اندازه گيري و كمي سازي شاخص 
نهادها موضوعات متعددي ازجمله بي ثباتي در تدوين سياست هاي دولتي، كيفيت خدمات عمومي و مدني ارائه 
شــده توسط دولت، آزادي هاي مطبوعاتي، ســطح حمايت دولتي از بخش خصوصي در مواردي همچون ميزان 
تضمين اجرايي قانون و قراردادها و حمايت از حقوق مالكيت توســط دادگاه ها و ساير مجامع قضايي و انتظامي 
ارزيابي مي گردند. لذا شاخص نهادها بطور عمده بر شفاف سازي فضاي سياسي كشور و وظايف و مسئوليت هاي 
معطوف به بخش دولتي نظارت دارد. دربين كشورهاي پرجمعيت اياالت متحده آمريكا باالترين سطح حمايت از 
نهادها را دارد و در مقابل ايران در بين هفت كشور منتخب پرجمعيت در بازه زماني 2012-2007، پايين ترين 
سطح حمايت از نهادها را نشان مي دهد. در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، هنگ كنگ و جمهوري چك به ترتيب 
باالترين و پايين ترين ســطح حمايت از نهادها را به خود اختصاص داده اند. ميانگين شاخص نهادها در سال هاي 

2012-2007، در كشورهاي پرجمعيت 53,12 و در كشورهاي كم جمعيت 76,9 است.

3-2-2- سرمايه انساني و پژوهش2 
سطح و استانداردهاي آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي در هر كشور يكي از عوامل بنيادين در بروز نوآوري در 
هر كشور است. تحصيالت و آموزش باالتر به منظور حركت هر اقتصاد به سمت زنجيره ارزشي فراتر از توليدات 
و فرآيند توليدي متداول و ســاده، ضروري است. در حقيقت كمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني عامل 
اصلي نازل بودن ســطح رشد اقتصادي در كشــورهاي درحال توسعه است و تا زماني كه اين كشورها آموزش و 
پرورش، استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا نداده اند، رشد اقتصادي با كندي و با 
1. Institutions
2. Human Capital and Research
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هزينه هاي سنگين تر صورت مي گيرد. در واقع مي توان گفت،سرمايه هاي فيزيكي تنها زماني بيشتر مولد خواهند 
شــد كه كشور داراي مقادير الزم سرمايه انساني باشد(تقوي و محمدي،1385 ). براي محاسبه شاخص سرمايه 
انســاني و پژوهش از تعداد افراد تحصيلكرده در مقاطع مختلف به ويژه ســطوح دانشگاهي و همچنين مخارج و 

شاغلين بخش تحقيق و توسعه (R&D)1 استفاده شده است(گزارش ساليانه شاخص نوآوري،2012).
باالترين سطح سرمايه انساني در بين كشورهاي پرجمعيت منتخب متعلق به ژاپن و پايين ترين آن متعلق به 
هند مي باشــد و در اين بين جمهوري اسالمي ايران در رده چهارم قرار دارد. در بين كشورهاي كم جمعيت نيز 
اتريش و مجارستان به ترتيب باالترين و پايين ترين سطح سرمايه انساني و پژوهش را دارا هستند. همچنين در 
مقام مقايسه، ظرفيت هاي انساني در كشورهاي كم جمعيت نسبت به كشورهاي پرجمعيت، باالتر است. بررسي و 
مقايسه شاخص ظرفيت هاي انساني در دو گروه از كشورهاي منتخب كم جمعيت و پرجمعيت امري نسبي است. 
لذا گرچه بصورت مطلق سرانه سرمايه انساني در كشورهاي پرجمعيت بيشتر از كشورهاي كم جمعيت است، اما 

تحليل هاي حاضر بر پايه نسبي بودن شاخص هاي نوآوري ازجمله سرمايه انساني قرار دارد. 
همچنان كه از جدول (1) مشــخص اســت، سرمايه انساني در جمهوري اسالمي ايران در بازه زماني 2012-

2007، از ســه كشــور چين، هند و برزيل باالتر اســت. حال آنكه عملكرد ايران در ساير شاخص هاي نوآوري و 
همچنين شــاخص كلي نوآوري در مقايسه با شش كشور پرجمعيت ديگر، مطلوب نيست. لذا به منظور مقايسه 
بهتر، نمودار (4)، شاخص هاي نوآوري در ايران و برزيل را در بازه زماني 2012-2007، دركنارهم نشان مي دهد. 
كشور برزيل به دليل قرارگيري در رده كشورهاي درحال توسعه و اقتصاد نوظهور و باتوجه به رشد اقتصادي سريع 
در برزيل و قرارگيري آن در زمره اقتصادهاي نوظهور و همچنين داشتن جمعيتي نزديك به جمعيت كل ايران به 
عنوان يك نماينده موفق از كشورهاي درحال توسعه انتخاب شده است. براساس نمودار (4)، متوسط ظرفيت هاي 
انساني ايران در بازه زماني 2012-2007، بيش از برزيل است درحالي كه در ساير شاخص ها، وضعيت معكوسي 

را شاهد هستيم.
 نمودار 4- مقايسه اجزاى شاخص نوآورى در ايران و برزيل در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

1. Research and Development
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3-2-3- زيرساخت ها1 
ارتباطات، حمل و نقل و زيرساخت هاي انرژي مناسب و هماهنگ با محيط زيست، منجر به تسهيل توليد و 
تبادل ايده ها، خدمات و كاالها با استفاده از نظام نوآوري و از كانال افزايش بهره وري و كارآيي، كاهش هزينه هاي 
حمل ونقل، دسترسي بهتر به بازارها مي شود و در نهايت به رشد اقتصادي پايدار مي انجامد. اين شاخص توسط 
شــاخص هاي فناوري اطالعات و ارتباطات(ICT)2، زيرساخت هاي عمومي و همچنين شاخص پايداري محيط 
زيست مورد سنجش واقع مي شود. درسال هاي اخير، ارتباط بين رشد سبز3 (رشد اقتصادي حافظ محيط زيست) 
و نوآوري توجه بســيار زيادي را به خود جلب نموده است. زيراكه رشد اقتصادي سريع كه عمدتا از فعاليت هاي 
نوآورانه و دانش بنيان ناشي مي شود، معموالً باعث ايجاد زيان هاي جدي به محيط زيست(به دليل استفاده فزاينده 
از منابع طبيعي) مي شــود. از اين رو، يك تضاد بالقوه بين سياست هاي رشد اقتصادي و وضعيت محيط زيست 
وجود دارد، بنابراين مخاطرات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي به يك موضوع بحث برانگيز تبديل 
شــده است(حسيني نســب و پايكاري، 1391). از طرفي، رشد و پيشرفت هر جامعه اي به وجود زيرساخت هاي 
فيزيكي براي توليد و توزيع كاالها و خدمات، بين عامه مردم و بنگاه ها بستگي دارد، به طوري كه قدرت اقتصاد 
ملي به توانايي و موجودي زيرســاخت آن بســتگي دارد وكيفيت وكارايي اين زيرساخت ها بر تداوم فعاليت هاي 
تجاري و اقتصادي جامعه و كيفيت زندگي و سالمت اجتماعي مؤثر است. همچنين زيرساخت ها مي تواند به عنوان 
يك داده واســطه اي، بهره وري عوامل توليد از قبيل زمين، نيروي كار و سرمايه فيزيكي، را به طور مستقيم باال 
ببرد. به عنوان مثال، سيستم حمل ونقل كه انتقال كاالها و نهاده هاي توليد را آسان تر مي كند. در بين كشورهاي 
پرجمعيت مورد مطالعه، وضعيت اياالت متحده آمريكا در شاخص زيرساخت ها نسبت به ساير كشورهاي مورد 
مطالعه مناســب تر مي باشد. ايران در اين شــاخص در رتبه آخر گروه قرار دارد. هنگ كنگ و مجارستان نيز در 
بحث زيرســاخت ها، باالترين و پايين ترين ميزان را در بين كشورهاي كم جمعيت نشان مي دهند. همچنين در 
مقام مقايسه، متوسط شاخص زيرساخت ها در كشورهاي كم جمعيت نسبت به كشورهاي پرجمعيت، باالتر است.

3-2-4- موقعيت بازار4 
بحران مالي اخير در جهان؛ نشان داد تاچه اندازه دسترسي به اعتبارات، سرمايه گذاري هاي مالي و دسترسي به 
بازارهاي بين المللي براي استمرار فعاليت هاي تجاري و بازرگاني حياتي است. موقعيت بازار به شرايط كلي بازار و 
همچنين هزينه نهايي معامالت به واسطه چگونگي تامين مالي و دريافت اعتبارات مالي براي طرفين معامله اشاره 
دارد. اندازه بازار و در واقع حجم عرضه و تقاضا در هر بازار بر ماهيت هر صنعت و سطح سودآوري اقتصادي آن و 
درنهايت تمايل فعالين اقتصادي بر ورود و يا خروج از آن صنعت تاثيرگذار است. بنابراين بسط بازارهاي مختلف 
به ويژه بازارهاي محصوالت و خدمات دانش بنيان و نوآورانه منجر به ايجاد انگيزه در عاملين اقتصادي براي ورود 
به بازارها و سرانجام خلق محصوالت و خدمات منطبق بر نوآوري هاي جديدتر خواهد شد. شاخص موقعيت بازار 

1. Infrastructure
2. Information and communication technologies
3. Green Growth
4. Market Sophistication
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دربرگيرنده شــاخص هاي اعتبارات، سرمايه گذاري و رقابت تجاري است. شاخص موقعيت بازار در كشور اياالت 
متحده آمريكا باالترين سطح (69,42) و در ايران پايين ترين سطح (27,42) در بين كشورهاي پرجمعيت مورد 
مطالعه در سال هاي 2012-2007 مي باشد. شاخص موقعيت بازار در بين كشورهاي كم جمعيت، در هنگ كنگ 
(87,37) و اســلووني (38,51) است كه به ترتيب در رتبه اول و آخر قرار دارند. همچنين شاخص موقعيت بازار 

بصورت ميانگين در بازه زماني 2012-2007 در كشورهاي كم جمعيت بيش از كشورهاي پرجمعيت مي باشد.

3-2-5- موقعيت تجاري1 
شاخص موقعيت تجاري، درحقيقت نشان مي دهد چگونه بنگاه هاي توليدي به سمت فعاليت هاي نوآورانه جذب 
مي شوند. در بخش سرمايه انساني و پژوهش مطرح شد انباشت سرمايه هاي انساني از طريق آموزش و پرورش و 
به ويژه آموزش عالي و در اولويت قرار دادن فعاليت هاي پژوهش و توسعه براي بروز نوآوري اجتناب ناپذير است. 
اين منطق را در اين بخش مي توان يك گام به جلو پيش برد، كه بهبود فضاي كسب وكار، كارآيي، رقابت پذيري و 
نوآوري هاي بالقوه را با اشتغال متخصصان و افراد مجرب در زمينه هاي مختلف ترغيب مي نمايد. شاخص موقعيت 
بازار توسط شاخص هاي جذب دانش، ارتباطات نوآوري و كاركنان بخش دانش اندازه گيري مي-گردد. در دو سوي 
طيف شــاخص موقعيت تجاري در كشورهاي پرجمعيت منتخب، ژاپن (56,47) و ايران (20,62) به ترتيب در 
باالترين و پايين ترين حد قرار گرفته اند. در كشــورهاي كم جمعيت نيز هنگ كنگ (66,9) و پرتغال (37,67)، 
باالترين و پايين ترين شــاخص موقعيت تجاري را نشان مي دهند. همچنين در خالل سال هاي 2007-2012، 

شاخص موقعيت تجاري در كشورهاي كم جمعيت بيش از كشورهاي پرجمعيت است.

3-3- شاخص ستاده نوآوري2 
ســتاده هاي نوآوري، نتايج نهايي فعاليت هاي نوآورانه در هر اقتصاد مي باشــد. شاخص ستاده نوآوري شامل 
شاخص توليدات فناورانه و دانش محور و شاخص توليدات خالقانه مي باشد كه شاخص ستاده نوآوري از ميانگين 
ســاده اين دو شاخص حاصل مي شود. شاخص ســتاده هاي نوآوري نشان مي دهد تاچه حد از سرمايه گذاري بر 
نهاده هاي نوآوري در نتايج آن ها، تبلور يافته است. لذا ستاده هاي نوآوري سهم بسزايي در برآورده سازي نيازهاي 
اقتصاد دانش بنيان برعهده دارد. در بين كشورهاي پرجمعيت مورد بررسي، اياالت متحده آمريكا باالترين و ايران 
پايين ترين سطح شاخص ستاده نوآوري را دارا هستند. و در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، هنگ كنگ و پرتغال 
باالترين و پايين ترين ســطح شاخص ستاده نوآوري را نشان مي دهند. شــاخص ستاده نوآوري در كشورهاي 

پرجمعيت و كم جمعيت بطور تقريبي برابر مي باشد.

1. Business Sophistication
2.Innovation Output Sub-Index
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 نمودار 5- سهم شاخص ستاده نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-3-1-توليدات دانش محور1 
اين شــاخص تمامي متغيرهايي كه بصورت مرســوم در رده نتايج ابداعات و نوآوري قرار مي گيرند، را شامل 
مي شــود. توليدات دانش محور، به ارائه راهكارهايي در برون رفت از تنگناهاي اقتصادي به سياســت گذاران اين 
حوزه، مي پردازد. لذا بذل توجه به اين مولفه در كنار بهبود سطح علمي كشور، مسبب حركت از اقتصادي سرمايه 
محور و منابع محور به سوي اقتصاد ايده و دانش محور خواهد شد. از اينرو افزايش توليدات دانش محور، مقدمه 
ســاز پيشــرفت در تمامي ابعاد يك جامعه هم چون بعد اقتصادي آن خواهد بود. باالترين و پايين ترين شاخص 
توليدات دانش محور در كشورهاي منتخب پرجمعيت طي دوره زماني2012-2007، به ترتيب در اياالت متحده 

آمريكا و هند ديده مي شود.
همچنين جمهوري اسالمي ايران در رتبه پنجم قرار گرفته است و باالترين و پايين ترين شاخص توليدات دانش 
محور در كشورهاي منتخب كم جمعيت طي دوره زماني 2012-2007، به ترتيب در مجارستان و پرتغال وجود 
دارد. سطح توليدات دانش محور در كشورهاي پرجمعيت منتخب نسبت به كشورهاي كم جمعيت در بازه زماني 

مورد مطالعه؛ باالتر است.

3-3-2- توليدات خالقانه2
نقش خالقيت بر نوآوري هنوزهم تاحد زيادي در اندازه گيري نوآوري و سياســت هاي مربوطه آن ناشناخته و 
مبهم است اما در اندازه-گيري شاخص جهاني نوآوري تاكيد بسياري بر خالقيت وجود دارد. اين شاخص توسط 
سه شاخص خالقيت هاي ناملموس، كاالها و خدمات خالقانه و خالقيت در ارتباطات اينترنتي اندازه گيري مي شود. 
خالقيت جوهره اصلي و عامل بســيار تاثيرگذاري در بروز نوآوري اســت. بدون شك، تنها زماني شاهد توليدات 
خالقانه و مبتني بر ابداعات ذهني خواهيم بود، كه بسترهاي الزم براي بروز خالقيت توسط نيروي انساني از طرق 
مختلف، همانند افزايش كيفيت سطوح آموزشي و پژوهشي و همچنين وجود تقاضاي موثر براي توليدات خالقانه 
فراهم گرديده باشــد. دربين كشــورهاي پرجمعيت مورد مطالعه، برزيل و ايران به ترتيب باالترين و پايين ترين 
سطح محصوالت خالقانه را به خود اختصاص داده اند. هنگ كنگ و بلژيك نيز در بين كشورهاي كم جمعيت در 
1.Knowledge and Technology outputs
2.Creative outputs
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بازه زماني 2012-2007، به ترتيب باالترين و پايين ترين ســطح توليدات خالقانه را به خود اختصاص داده اند. 
همچنين متوسط شاخص توليدات خالقانه در كشورهاي كم جمعيت باالتر از كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه 

مي باشد.

جدول 1- ميانگين شاخص هاي تشكيل دهنده شاخص نوآوري در منتخب كشورهاي داراي جمعيت باال و كشورهاي
 با جمعيت پايين در بازه زماني (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق. 
**اعداد داخل پرانتز رتبه هر كشور در گروه مورد بررسي است.
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3-4- مولفه هاي جمعيت شناختي
بحث درخصوص، رابطه جمعيت و توســعه اقتصادي قديمي و دامنه دار اســت. يكي از قديمي ترين نظريات 
اقتصادي درخصوص جمعيت متعلق به مالتوس1 به عنوان يك اقتصاددان بدبين به جمعيت، است. در واقع نظريه 
مالتوس بر آن بود كه توانايي انســان براي توليد مثل بسيار فراتر از توانايي او براي توليد غذا است؛ بطوريكه اگر 
جمعيت كنترل نشــود با تصاعد هندسي و توليد مواد غذايي با تصاعد حسابي افزايش پيدا مي كند. به تعبير او 
«جمعيت اضافي، به جاي دادن قدرت اضافي به كشــور، به عنوان مانعي ثابت در مسير خلق مفاهيم تازه عمل 
مي كند» (مالتوس، 1890). لذا موضع مسلط پس از مالتوس، اين بوده است كه اگر افزايش جمعيت بخصوص اگر 
سريع باشد، تاثير منفي بر رشد و توسعه به ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. پس از جنگ جهاني دوم، با كاهش 
سطح مرگ و مير و ثبات نسبي باروري و درنتيجه با افزايش سريع و بي سابقه جمعيت كشورهاي كمتر توسعه 
يافته، موضع مزبور تقويت شد و با توجه به آن، سياست هاي جمعيتي مقابله با افزايش جمعيت در سطوح جهاني 
و ملي آغاز شــد. درچند دهه اخير، نرخ رشد باروري در بيشتر كشورهاي درحال توسعه سير نزولي داشته است 
و در تعدادي از اين كشورها به سطح جانشيني2 نزديك شده است و در بعضي به زير سطح جانشيني تنزل پيدا 
كرده است. بنابراين نگراني هاي شديد درخصوص افزايش جمعيت و پيامدهاي منفي ان تاحدودي فروكش كرده 
است. با كاهش نگراني ها، مواضع ديگري در خصوص جمعيت و توسعه، هرچند بصورت پراكنده مطرح شده است. 
به طوري كه بعضي جمعيت را عامل تداوم توسعه دانسته اند. سايمون3، يكي از مهم ترين چهره هاي اين مكتب، 
كتابي در نقد نظريات مالتوس را به رشته تحرير درآورده است. البته پيش از وي، مكتب مركانتيليست ها نيز با 
بيان اين موضوع كه «يك جمعيت بزرگ و درحال رشد، نشانه سالمت و صالبت ملي است» بر اين باور بوده اند 
كه تعداد جمعيت هم رشد اقتصادي و هم قدرت نظامي را تامين مي كند (لوئيس و تامپسون4، 1965). دوركيم 5 
نيز به عنوان يك جامعه شناس كالسيك، تراكم جمعيت يا به تعبير او «تراكم مادي» را به عنوان يكي از عوامل 
گذر از همبستگي مكانيكي6 به همبستگي ارگانيكي7 درنظر مي گيرد. از ميان اقتصاددانان نيز، عقيده كوزنتس8  
(1967) نيز برآن است كه در جمعيت هاي بزرگ توليد انديشه و دانش و خلق ابداعات و نوآوري هاي جديد، ارتقا 
پيدا مي كند و انتشار و كاربرد نوآوري و دانش تسهيل مي شود. بنابراين، جمعيت و مشخصه هاي جمعيت شناختي 

مي تواند بر ابعاد مختلف نوآوري اثرگذار باشد(سرايي، 1388). 
نظر به ديدگاه هاي ارائه شــده فوق كه سمت و سوهاي متفاوت و بعضا متضادي در زمينه ارتباط ويژگي هاي 
جمعيتي و نوآوري و نهايتا بر توسعه اقتصادي را نشان مي دهند، در ادامه به بررسي تاثير 4 مولفه جمعيت شناختي 
(نرخ رشد ساليانه جمعيت، جمعيت كل، اميد زندگي و نسبت جمعيت 64-15 ساله به كل جمعيت) بر مولفه هاي 

1.Malthus
2. سطح جانشيني به برابري نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ ومير و يا به عبارت ديگر به برابري نرخ رشد جمعيت با صفر اطالق مي شود.

3.Simon
4.Lewis and Tompson
5.Durkheim 

6. همبستگي مكانيكي از همانندي افراد يك جامعه ناشي مي شود و وجدان فردي يكايك اعضاي جامعه مطابق با وجدان جمعي جامعه شكل مي گيرد و اعضاي 
جامعه از نظر افكار و گرايش هاي ذهني باهم تشابه دارند.

7.همبستگي ارگانيكي برخالف همبستگي مكانيكي نه از همانندي هاي افراد جامعه، بلكه از تفاوت هاي شان پرورش مي يابد. اين گونه همبستگي فرآورده تقسيم 
كار و توانايي افراد در بيان ايده هاي جديد، خالقانه و نوآورانه شان است. 

8.Kuznets
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نوآوري در منتخب كشورهاي پرجمعيت و كم جمعيت در بازه زماني 2012-2007 مي پردازيم.

3-4-1- نرخ رشد ساليانه جمعيت(%)
در شــرايط مناسب اقتصادي، رشد جمعيت محرك مهمي براي رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي افراد 
است، چرا كه با افزايش جمعيت، نيروي كار الزم براي استفاده مطلوب از منابع اقتصادي فراهم مي آيد و از سوي 
ديگر بازارهاي ضروري براي جذب كاال و نيز امكان ســودآوري توليد در سطح وسيع به وجود مي آيد. به عبارت 
ديگر افزايش جمعيت مي تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادي نقش اساسي در توسعه 
اقتصادي داشته باشد. توسعه اقتصادي اياالت متحده آمريكا در قرن نوزدهم نمونه تاريخي مهمي در اين زمينه 
است. متفكريني مانند «جوليان سايمون» معتقدند افزايش جمعيت موجب باال رفتن بهره وري اقتصادي مي گردد 
چرا كه از يك سو امكان تقسيم كار گسترده تر و استفاده بيشتر از صرفه جويي هاي ابعاد توليد فراهم مي آيد و از 
سوي ديگر چارچوبي براي نيازهاي فزاينده و محركي براي پيشرفت هاي علمي و فني مي گردد(نافريگر1، 1995). 
لذا در ادامه به بررســي ارتباط نرخ رشد ساليانه جمعيت و شاخص هاي نوآوري در كشورهاي مورد مطالعه طي 

دوره 2012-2007 مي پردازيم.
در بين كشورهاي منتخب كم جمعيت و پرجمعيت، هند و بلژيك از جمله كشورهاي با نرخ رشد جمعيتي 
باال هستند (به ترتيب 1,31 و 0,91). هند باتوجه به شاخص هاي نوآوري در جدول (1)، درتمامي شاخص هاي 
نوآوري (اعم از نهاده ها و ستاده هاي نوآوري) از ميانگين كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه پايين تر است. درحالي 
كه بلژيك در اغلب شاخص هاي نوآوري، به ويژه در بحث نهاده-هاي نوآوري، نسبت به كشورهاي كم جمعيت 
وضعيت مناسب تري را نشان مي دهد. لذا مي توان اذعان نمود در بلژيك نيروي انساني برخاسته از رشد جمعيتي 
باال، با هدايت مناسب و رهبري هدفمند به واسطه سرمايه گذاري هاي مناسب در نهاده هاي نوآوري (نهادها، سرمايه 
انســاني، زيرساخت ها، موقعيت بازار و موقعيت تجاري)، به سوي فعاليت هاي مولد و نوآورانه سوق داده شده اند. 
حال آنكه رشد جمعيتي در هند، به نوعي بازدارنده فعاليت هاي توسعه اي ازجمله در زمينه فعاليت هاي فناورانه 
محســوب مي گردد. لذا براســاس يافته هاي آماري جدول (1)، مشاهده مي شود شاخص كلي نوآوري در بلژيك 
47,67 و در هند 34,2 اســت؛ از طرفي، ژاپن و مجارســتان به ترتيب در كشــورهاي منتخب پرجمعيت وكم 
جمعيت، پايين ترين نرخ هاي رشد جمعيتي را دارا هستند(ژاپن0,02- و مجارستان 0,21-). علي رغم پايين بودن 
نرخ رشد جمعيت در ژاپن و مجارستان، اين دو كشور به ويژه ژاپن وضعيت مناسبي در شاخص هاي نوآوري نشان 
مي دهند. لذا در مورد پايين بودن نرخ رشــد جمعيت در ژاپن و مجارستان مي توان اذعان نمود در اقتصادهاي 
توســعه يافته مانند ژاپن و مجارستان، داشتن فرزندان داراي هزينه هاي باالتري است؛ زيرا آن ها نياز به آموزش 
باالتر و كسب مهارت هاي بيشتر براي مولدتر بودن نسبت به والدينشان دارند. پس رشد اقتصادي مي تواند كاهش 
نرخ رشد جمعيت را به خودي خود موجب شود. هرچند رشد اقتصادي باالتر سبب درآمد باالتر و بالطبع توانايي 
بيشتر براي تامين هزينه فرزندان مي شود و براين اساس ممكن است ادعا شود رشد اقتصادي سبب افزايش نرخ 
رشد جمعيت مي شود، ولي شواهد تجربي حاكي از آن است كه اين مساله فقط در مناطق فقيرنشين قابل تحقق 

1.Nafeiger
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است(داللي اصفهاني و اسماعيل زاده، 1386). لذا گرچه جمعيت انساني، منبع بروز نوآوري و يكي از ضروري ترين 
نيازهاي خلق فعاليت هاي نوآورانه محسوب مي شود، اما پيشرفت هاي اقتصادي ناشي از گسترش نفوذ استفاده از 

ابداعات و نوآوري نيز به نوبه خود، منجر به كاهش رشد جمعيت مي گردد.
در جمهوري اســالمي ايران نيز نرخ رشد جمعيت 1,23%در بازه زماني 2012- 2007، اين كشور را در رده 
دوم، در بين كشــورهاي منتخب پرجمعيت قرار داده اســت. گرچه در دوره مورد مطالعه، نرخ رشد جمعيت در 
ايران نسبت به ساير كشورهاي پرجمعيت باالتر است، اما وضعيت كلي شاخص هاي نوآوري در ايران، در موقعيت 
ايده آلي قرار ندارد. لذا مي توان نتيجه گرفت، برخالف آنچه كه در بلژيك ديده مي شود، نرخ رشد باالي جمعيت 
در راستاي بهبود موقعيت اقتصادي و شاخص هاي نوآوري در ايران نبوده است. درحال حاضر، جمهوري اسالمي 
ايران در ابتداي مســير رشد و توســعه مولفه هاي نوآوري قرار دارد، از اينرو فراهم نمودن بسترهاي نوآوري، نرخ 
رشد جمعيت نسبتا باال در اين كشور، در آينده اي نه چندان دور، موجبات تامين سرمايه انساني الزم براي نيل به 
پايه ريزي اقتصادي دانش بنيان را فراهم خواهد آورد. براساس يافته هاي آماري در نمودار (6)، نرخ رشد جمعيت در 

كشورهاي پرجمعيت بيش از كشورهاي كم جمعيت در بازه زماني 2012-2007 است. 
نكته مهم در بحث نرخ رشد جمعيت، نقش دولت و سياست هاي تعيين كننده آن در شكل گيري محيط مناسب 
بــه منظور انجام فعاليت هاي مولد اقتصــادي و فراهم آوردن زمينه هاي الزم جهت ايجاد اقتصاد متكي بر دانش 
و نوآوري اســت. چراكه با تدبير و تدوين سياست هاي صحيح كالن اقتصادي و اجرايي نمودن آن ها و همچنين 
اصالح قيمت هاي نسبي در بازار نهاده ها و ستاده هاي متكي بر دانش و خالقيت، بخش عمده اي از جمعيت جذب 

فعاليت هاي نوآوري محور خواهد شد. 
 نمودار 6- سهم نرخ رشد ساليانه جمعيت در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

 *ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق. 

3-4-2- جمعيت كل (به ميليون نفر)
هم چنان كه در بخش نظري ذكر شــد، كرمر (1993) و رومر (1958) هر دو بر اين اصل تاكيد مي ورزند كه 
همگام با افزايش جمعيت در كشورها، اكتشافات، ابداعات و نوآوري ها نيز گسترش مي يابد. لذا با افزايش جمعيت، 
احتمال ظهور افرادي كه از نظر ذهني برتر از سايرين اند، افزايش مي يابد. با رجوع به جدول 2 مالحظه مي شود 
جمعيت كشــور چين در خالل دوره 2012- 2007 حدود 1 ميليارد و 334 ميليون نفر بوده است. بطوري كه 
پرجمعيت ترين كشور جهان، بطور تقريبي يك هفتم جمعيت جهان را در خود جاي داده است. بعد از چين، هند 
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با جمعيت 1 ميليارد و 197 ميليون نفر و اياالت متحده با 307 ميليون نفر در ميانگين دوره 2012-2007 در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند و از بين ســه كشــور مذكور تنها هند در شاخص هاي نوآوري به ويژه در شاخص هاي 
ستاده نوآوري در موقعيت مناسبي قرار ندارد. شاخص ستاده نوآوري نيز در چين، هند و آمريكا به ترتيب 46,47، 
31,3 و 48,96 مي باشد. از طرفي در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، بلژيك با جمعيت 10 ميليون و 800 هزار 
نفر، پرجمعيت ترين و اسلووني با جمعيت 2 ميليون نفر كم جمعيت ترين كشور محسوب مي شود و برپايه آمارهاي 
ارائه شده در جدول (1)، بلژيك در صدر كشورهاي عرضه كننده نوآوري قرار دارد. شاخص نهاده، ستاده و شاخص 
كلي نوآوري بلژيك، به طور متوســط در دوره مورد مطالعه، به ترتيب 59,17، 37,55 و 47,57 و براي اسلووني 
به ترتيب 47,77، 36,81 و 43,78 اســت. كه در تمامي موارد ياد شده، بلژيك در رتبه نخستين و اسلووني در 
رده انتهايي رده بندي كشورهاي منتخب كم جمعيت قرار دارد. يكي از مهم ترين جنبه هاي اقتصاد بلژيك، توجه 
و ســرمايه گذاري در نهادها، سرمايه انساني، زيرساخت ها، موقعيت بازار و موقعيت تجاري است كه باعث گشته 
تا اين كشــور در تمامي اين شاخص ها در صدر كشورهاي منتخب كم جمعيت باشد. بذل توجه و تاكيد بيشتر 
بر نهاده هاي نوآوري در چين و به خصوص در آمريكا مشــهود است. لذا مي توان بيان داشت ازجمله عوامل موثر 
بر هدايت و مديريت جمعيت به سوي ارتقاء مولفه هاي نوآور، چگونگي اتخاذ سياست هاي كالن اقتصادي دولت 
وبه ويژه هماهنگي سياســت هاي كالن اقتصادي با سياست هاي آموزشي و پژوهشي در اين كشورها در راستاي 
تحقق اقتصاد دانش بنيان، مي باشد. جمهوري اسالمي ايران نيز بطور متوسط در خالل دوره زماني 2007-2012، 
جمعيتي معادل 74 ميليون نفر داشته است، كه كمترين جمعيت در بين 7 كشور پرجمعيت مورد بررسي است، 
اما هم چنانكه بيان شد، جمهوري اسالمي ايران در شاخص هاي نوآوري وضعيت مناسبي ندارد. از طرفي، نبايد 
اين موضوع نيز مورد غفلت قرار گيرد، كه جمهوري اسالمي ايران درخصوص مولفه هاي نوآوري در رتبه نخست 
منطقه خاورميانه قرار دارد. ازاينرو علي رغم كاستي هاي موجود در خصوص مولفه هاي نوآوري در ايران، باتوجه به 
نمودار (4)، سرمايه انساني و پژوهش در ايران از وضعيت قابل توجهي برخوردار است. لذا همچنانكه از جدول (1) 
مشخص است، موقعيت سرمايه انساني در ايران نسبت به اقتصادهاي پيشتاز رشد اقتصادي مانند چين، برزيل 
و هند در وضعيت مطلوب تري قرار دارد. اما وجود ســرمايه انساني غني در ايران به دليل كمبود سرمايه گذاري 
در ســاير نهاده هاي نوآوري به ضعف در ستاده هاي نوآوري منجر شده است. لذا يكي از راهكارهاي برون رفت از 
شرايط موجود اتخاذ سياست هاي همسوي پژوهشي و آموزشي با نيازهاي حال حاضر در فعاليت هاي دانش محور 
است تا بتوان جمعيت را در توليد و عرضه نوآوري هاي جديد به خدمت گرفت. گرچه جمهوري اسالمي ايران از 
لحاظ جمعيت در رده كشــورهاي پرجمعيت قرار مي گيرد، ولي به عنوان يك كشور درحال توسعه نبايد انتظار 
داشت، از لحاظ وضعيت شاخص هاي نوآوري در سطح كشورهاي توسعه يافته جهان (مانند ژاپن و اياالت متحده 
آمريكا) باشد ولي آنچه اميدوار كننده است اين كه با توجه به رشد قابل توجه جمعيت به خصوص جمعيت جوان 
و گسترش تحصيالت تكميلي و رشد سرمايه هاي انساني در سال هاي اخير، در صورت تهيه و تدوين بسترهاي 
مناسب براي ايجاد بازارهاي مولفه هاي جديد دانش از كانال هاي اصالح سياست هاي كالن اقتصادي، جمهوري 
اســالمي ايران، شاهد رشد شتابان در شاخص هاي نوآوري به سبب ارتباط مثبت و بسيار قوي رشد جمعيت و 
نوآوري و همچنين كاهش شــكاف فناوري در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. لذا بر اساس نمونه 
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موجود، عقايد و نظريه هاي رايج در خصوص ارتباط جمعيت و نوآوري مبين ارتباط مثبت و مستقيم مولفه هاي 
جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري، مورد تاييد قرار مي گيرد. بنظر مي رسد، كشورهايي كه جمعيت باالتري 
را در خود جاي داده اند، شاخص هاي نوآوري نيز در سطح باالتري نسبت به ساير كشورها قرار دارند. شايان ذكر 
اســت، گرچه جمعيت يكي از مهم ترين عوامل مولد نوآوري محســوب مي گردد. اما ارائه نوآوري هاي جديد در 
كشــورهاي پرجمعيت مستلزم توجه همگن و يكســان به تمامي نهاده هاي نوآوري است. لذا جمعيت بيشتر به 
خودي خود، بدون توجه به نيازهاي اقتصادي كشــور و پرورش متخصصان مجرب براي پوشش خألهاي اقتصاد 
دانش بنيان، دسترســي به توليدات خالقانه و دانش محور را ميســر نخواهد ساخت. مصداق بارز اين امر، كشور 
هندوســتان است كه علي رغم جمعيت 1 ميليارد و 197 ميليوني، در دستيابي به شاخص هاي مطلوب نوآوري 

موفق نبوده است. 
 نمودار7- سهم جمعيت كل در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.

3-4-3- اميد زندگي (در بدوتولد)
به ميزان متوســط عمر كه براي هر نوزاد تازه متولد شده پيش بيني مي گردد، اميد زندگي اطالق مي گردد. 
محاســبه اميد زندگي با توجه به برآوردهاي آماري در هر جامعه اي انجام پذيرفته و از جداول آماري مخصوص 
استخراج مي گردد. اميد زندگي زنان و مردان بدليل اختالف در خصوصيات فيزيولوژيك جسماني و اختالف ميزان 
متوسط عمر، بطور جداگانه محاسبه مي گردد، ولي در پژوهش حاضر، اميد زندگي بصورت ميانگين هر دو جنس 
آمده است. از آنجايي كه اميد زندگـــي شديداً به امكانات و تسهيالت رفاهي موجود در جامعه بستگـــي دارد، 
لذا ميزان اين شاخص كه به شدت تحت تأثير معيارهاي تعيين درجه توسعه يافتگـــي يك كشور قرار دارد، در 
كشورهاي مختلف متفاوت است. بطوري كه در برخي كشورهـاي فقيـر و توسعه نيافته اميـد زندگي مردم نزديك 

به 30 سال كمتر از كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته مي باشد(سميعي نسب و ترابي، 1389). 
در كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه، اميد زندگي در ژاپن تقريبا 83 سال و در هند 65 سال مي باشد كه به 
ترتيب باالترين و پايين ترين سطح اميد زندگي را دارا هستند و در كشورهاي كم جمعيت مورد بررسي در بازه 
زماني 2012-2007، باالترين و پايين ترين سال هاي اميد زندگي 83 سال در هنگ كنگ و 74 سال در مجارستان 
است و اميد زندگي در جمهوري اسالمي ايران نيز 72 سال مي باشد. نسبت اميد زندگي در كشورهاي پرجمعيت 

درمقايسه با كشورهاي كم جمعيت در سال هاي 2012-2007، باالتر است. 
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از آنجاكه ســطح بهداشــت و درمان ازعوامل تاثيرگذار بر سطح كمي و كيفي عرضه كار توسط نيروي كار و 
در نهايت بر نوآوري اســت و كشورهايي كه اميد زندگي باالتري دارند، شرايط مناسب و ايده آلي را در خصوص 
خدمات بهداشتي و درماني به عموم جامعه ارائه نموده اند. هنگ كنگ و ژاپن، هر دو در همه شاخص هاي نوآوري 
وضعيت بسيار مناسبي را نشان مي دهند و همچنين باالترين سال هاي اميد زندگي را به ترتيب در كشورهاي كم 
جمعيت و پرجمعيت مورد مطالعه نشان مي دهند. لذا تامين نيازهاي اساسي و اوليه نيروي انساني در زمينه هاي 
مختلف مانند خدمات بهداشتي، مي تواند يكي از مهم ترين عوامل جذب نيروي انساني به بدنه اقتصاد دانش بنيان 
باشد. زيراكه فراهم آوردن خدمات رفاهي و تسهيالت درماني، انگيزه موثري در جذب و نگه داري جمعيت مولد 

در داخل كشور محسوب مي شود.
نمودار 8- سهم اميد زندگى دركشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.

3-5-3- نسبت جمعيت 64-15 ساله به كل جمعيت
ساختار گروه هاي سني جمعيت، تا حدود زيادي معرف توانايي هاي بالقوه و ذخاير نهفته انساني هر كشور است. 
اگر بتوان جمعيت هر كشور را به سه گروه سني زير 15 سال، 64-15 سال و باالي 64 سال تقسيم نمود، عمال 
دو رده سني زير 15 سال و باالي 64 سال، به سبب اينكه فاقد توانايي حضور در فعاليت هاي نوآورانه و ايده محور 
هستند و صرفا هزينه هاي بااليي را به هركشور تحميل مي نمايند، از چرخه امور اقتصادي خارج هستند. لذا به نظر 
مي رسد، تنها نسبت جمعيت فعال (64-15 سال) به كل جمعيت مي تواند سهم بسزايي در افزايش فعاليت هاي 

نوآورانه داشته باشد.
چين و هنگ كنگ به ترتيب در بين كشورهاي منتخب پرجمعيت و كشورهاي منتخب كم جمعيت با 73,31 
و 74,75 درصد، باالترين ســطح جمعيت فعال نسبت به كل جمعيت را نشان مي دهند. هر دو كشور به لحاظ 
شاخص هاي معرف نوآوري در موقعيت قابل قبولي جاي گرفته اند. بلژيك و ژاپن نيز از نظر نسبت جمعيت جوان 
به كل جمعيت داراي درصدهايي معادل 65,92 و 64 هســتند كه پايين ترين درصدهاي گروه شــان مي باشند. 
بايد خاطر نشان ساخت جمعيت 15 تا 64 به تنهايي تعيين كننده سطح شاخص هاي نوآوري نيست، بلكه بايد 
بسترهاي مناسب براي استفاده از جمعيت مزبور در فعاليت هاي ايده محور، وجود داشته باشد. لذا ارتباط تنگاتنگي 
مابين جمعيت ســنين 15 تا 64 با نوآوري در برخي از كشورها وجود ندارد. بنابراين نقش دولت و جهت گيري 
سياســت هاي اقتصادي دولت در اين خصوص حائز اهميت است؛ زيرا اگر كشوري سياست هاي كالن اقتصادي 
متناسبي براي  بهبود اجزا تشكيل دهنده اقتصاد دانش بنيان را اتخاذ نمايد، مي تواند با تعيين عالئم صحيح قيمتي 
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به فعالين اقتصادي در راستاي اقتصاد دانش بنيان گام بردارد (شاه آبادي و ثمري،1391). درجمهوري اسالمي 
ايران نيز معادل 71,07% جمعيت كشور به قشر فعال اقتصادي تعلق گرفته است و در بين 7 كشور پرجمعيت 
مورد بررســي در رده سوم قرار گرفته اســت. لذا از اين حيث و باتوجه به مباحث مطرح شده در بخش سرمايه 
انســاني، مالحظه مي شــود جمعيت فعال ايران، اكثرا داراي تحصيالت و به ويژه تحصيالت دانشگاهي هستند و 
جز سرمايه انساني محسوب مي شوند، درصورت مهيا بودن زمينه هاي الزم براي حضور در فعاليت هاي نوآورانه، 
نقش بسزايي در كمك به رشد مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان كشور خواهد نمود. به بيان ديگر جمهوري اسالمي 
ايران، همواره بخشي از ثروت هاي تجديدناپذير خود را در زمينه سرمايه انساني و نوآوري مصروف داشته، لذا در 
صورتيكه بسترهاي بازار نوآوري را مهيا نمايد، قطعا موفق به تبديل ثروت تجديدناپذير به تجديدپذير و افزايش 
قدرت رقابت پذيري محصوالت داخلي در بازارهاي بين المللي و افزايش وابستگي متقابل با اقتصاد جهاني و كاهش 
فشار تحريم هاي بين المللي خواهد گرديد. براساس نمودار (9)، نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در 
كشورهاي پرجمعيت در مقايسه با كشــورهاي كم جمعيت، كامال برابر است. بنابراين علي رغم جمعيت پايين 
كشورهاي كم جمعيت، حجم بااليي از جمعيت در رده سني فعال قرار گرفته است و همانطوركه جدول (1) نشان 
مي دهد، كشورهاي كم جمعيت در اغلب شاخص هاي نوآوري از عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي پرجمعيت 

مورد بررسي برخورداراند. 
 نمودار9- نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در كشورهاى پرجمعيت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.
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جدول2- ميانگين متغيرهاي جمعيت شناختي در منتخب كشورهاي داراي جمعيت باال و 
كشورهاي با جمعيت پايين در بازه زماني (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق. 
**اعداد داخل پرانتز رتبه هر كشور در گروه مورد بررسي است.
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4-نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
مولفه هاي جمعيت شــناختي بخش تاثيرگذار و غيرقابل چشم پوشي از ابعاد جامعه را تشكيل مي دهند، به 
طوري كه بي توجهي به مسأله ساختار جمعيتي و ميزان كل جمعيت و ساير مولفه هاي جمعيت شناختي مي تواند 
باعث بروز ناهماهنگي  ها و ايجاد مشــكل در برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي شده و در نهايت، به عدم تعادل در 
بخش هاي مختلف اقتصادي منجر شــود. ســاختار جمعيتي مي تواند بر ابعاد مختلف نوآوري اعم از نهاده ها و 
ستاده  هاي آن اثرگذارد. در بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به سطح مطلوبي از مولفه هاي نوآوري عوامل فراواني 
همچون سرمايه گذاري در سرمايه هاي مادي و انساني، نقش دولت، فضاي سياسي كشور و بسياري عوامل ديگر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اما در اين ميان يكي از عوامل مهم و اثرگذار، كه كمتر به نحوه اثرپذيري 
و اثرگذاري آن بر مولفه هاي نوآوري پرداخته شــده، ويژگي هاي جمعيتي است. بنابراين، اين مطالعه به بررسي 
ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري طي دوره زماني 2012- 2007 در منتخب كشورهاي 

پرجمعيت و كم جمعيت جهان مي پردازد.
طبق تحليل هاي موجود، در اكثر كشــورهايي كه از جمعيت بااليي نســبت به ســاير كشورها دارا هستند، 
شــاخص هاي نوآوري نيز در سطح مناسب و قابل قبولي قرار دارند. همچنين كشورهايي كه با نسبت باالتري از 
جمعيت ســنين 64-15 سال به كل جمعيت روبه رو هستند، در شاخص هاي نوآوري نيز در سطوح بااليي قرار 
دارند. از سوي ديگر مالحظه مي شود بهبود شاخص هاي نوآوري اثر چشم-گيري در كاهش نرخ رشد جمعيت در 
كشورهاي مورد بحث از طريق ارتقا توليد ناخالص داخلي سرانه و به تبع آن تغيير فرهنگ كلي جامعه درخصوص 
ابعاد خانواده، ايفا مي كند. كشورهايي هم چون اياالت متحده، ژاپن، چين در بين كشورهاي پرجمعيت مورد بررسي 
و هنگ كنگ و اتريش در بين منتخب كشــورهاي كم جمعيت در كسب شــاخص نوآوري در حد باال بوده اند. 
كشورهاي مذكور همگي در گروه مورد مطالعه خود، در رديف كشورهاي پرجمعيتي هستند كه بخش عمده اي از 
جمعيت شان متعلق به رده سني 64-15 سال و داراي اميد زندگي باالتر از متوسط هر گروه مي باشند. نكته حائز 
اهميت در تحليل هاي حاضر، وجود يك رابطه مكملي بين نهاده هاي نوآوري و مشخصه هاي جمعيت شناختي 
است. چنانچه وضعيت مناسبي از شاخص هاي جمعيت شناختي از قبيل جمعيت كل، نرخ رشد جمعيت، جمعيت 
ســنين 64-15 سال و اميد زندگي باالتر دركنار بسترسازي هاي قابل قبول در وضعيت نهادي، سرمايه انساني، 
زيرساخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار همراه شود، مجال الزم براي بروز فعاليت هاي نوآورانه و دانش محور 
كه شالوده اقتصاد دانش بنيان را تشكيل مي دهند، مهيا خواهد شد. برپايه اطالعات آماري موجود و به خصوص 
با تاكيد بر آمارهاي دو كشــور پرجمعيت جهان؛ چين و آمريكا؛ تاثيرگذاري توام نهاده هاي نوآوري و مولفه هاي 

جمعيت شناختي، به سطوح باالتري از فرآورده هاي خالقانه و دانش محور مي انجامد. 
در جمهوري اسالمي ايران نيز، در ميانگين سال هاي (2012-2007) در مقايسه با ساير كشورهاي پرجمعيت، 
ســطح پايين تري از شاخص نهاده، ســتاده و شاخص كلي نوآوري را نشان مي دهد. هم چنين الزم به ذكر است، 
علي رغم پايين بودن شاخص نهاده نوآوري در جمهوري اسالمي ايران، وضعيت سرمايه انساني و پژوهش به عنوان 
يكي از اجزاي تشكيل دهنده شاخص نهاده نوآوري بسيار مطلوب و باالتر از متوسط كشورهاي منتخب پرجمعيت 
مي باشــد. از طرفي، گرچه نرخ رشد جمعيت تا حد زيادي، در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه ديگر همانند 
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هند، كنترل شده است، اما همچنان در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد. همچنين از نظر جمعيت كل، ايران در بين 
7 كشور پرجمعيت انتخابي در رده هفتم قرار گرفته است. اين درحالي است كه بيش از نيمي از جمعيت كشور، 
در سنين فعال اقتصادي واقع شده اند. لذا با توجه به توانايي هاي موجود در مشخصات جمعيتي كشور و به ويژه 
در خصوص حجم باالي جمعيت در سنين 15-64 در طي دوره مورد مطالعه و باتوجه به موقعيت مناسب و مقام 
نخست جمهوري اسالمي ايران در منطقه خاورميانه در زمينه فعاليت هاي نوآورانه و جهت تعميم موقعيت مذكور 
در عرصه رقابت بين الملل براي عرضه توليدات دانش محور، بنظر مي رسد با ارائه توصيه هاي سياستي و كاربردي 
به تصميم گيران كالن اقتصادي بتوان از اين مشخصات در مسير ارتقا و بهبود هرچه بيشتر و پوياتر شاخص هاي 

نوآوري قدم برداشت:
* سرمايه انســاني و پژوهش به عنوان يكي از مهم ترين مولفه هاي نوآوري، موجبات برتري نسبي جمهوري 
اســالمي ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي مورد مطالعه، فراهم آورده است، لذا اتخاذ سياست هاي شايسته 
ساالري و جذب نخبگان علمي به نظام اقتصادي كشور مي تواند يكي از اولويت هاي مهم دولت براي حفظ سرمايه 

ارزشمند انساني قلمداد گردد،
*  توجه بيشتر تصميم سازان اقتصادي به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مانند جمهوري اسالمي ايران در 
بهبود مقدمات نوآوري شامل پرورش و هدايت سرمايه انساني به سمت امور مولد اقتصادي و مبتني بر دانش و 
نوآوري و مطابق با شناخت نيازهاي واقعي جامعه، كمك به ارتقا سطح زيرساخت هاي اجتماعي، زيست محيطي 
و فناوري، معرفي محصوالت دانش محور و ايجاد انگيزه براي گسترش استفاده از توليدات دانش محور و نوآور در 
بازارهاي داخلي و درنهايت گسترش و متنوع سازي راه هاي تامين مالي بازارها به منظور استفاده بيشتر از توليدات 

دانش محور و نوآور،
*  بهبود موقعيت نهادي از طريق تصحيح فضاي سياسي و افزايش كيفيت خدمات عمومي ارائه شده توسط 
دولت به ويژه در كشــورهاي درحال توسعه كه بيشترين شكاف و فاصله با كشورهاي توسعه يافته را در شاخص 

نهادها نشان مي دهند، 
*  تصويب سياست هاي تشويق كننده رشد جمعيتي توسط دولت باتوجه به مقتضيات اقتصادي كشور در بعد 

عرضه و تقاضاي نهاده ها و ستاده هاي بازارهاي اقتصادي ازجمله در بحث شاخص هاي نوآوري،
*  كاهش تاكيد بر برنامه هاي كنترل جمعيتي دولت به ويژه در كشورهاي درحال توسعه هم چون جمهوري 
اسالمي ايران كه نيازمند بهبود شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان توسط رده سني فعال ( 15-64 سال) اند ؛ زيراكه 
استمرار روند كاهشي نرخ رشد جمعيت طي سال هاي آينده، به كاهش و كمبود سرمايه انساني مورد نياز جهت 

توليد مولفه هاي اقتصاد ايده محور مي انجامد،
*  بذل توجه به تشــكيل بازاري منسجم براي توليدات نوآورانه در داخل كشور از كانال استفاده كاربردي از 
مباحث آموزشي و پژوهشي ارائه شده در دانشگاه ها و تحكيم رابطه صنعت و دانشگاه، از طريق اصالح قيمت هاي 

نسبي عوامل به منظور تعيين ارزش واقعي محصوالت نوآورانه.
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چكيده 
عدم تعادل هاي منطقه اي در فضاي ملي لزوم مطالعه و بررسي در شبكه و نظام سلسله مراتب شهري را الزم 
و ضروري ساخته تا بتوان از اين طريق به الگوي پراكنش جمعيت شهرنشين و باالخره تعادل و عدم تعادل ها در 
نظام سلسله مراتب شهري هر منطقه اي پي برد و سپس با بررسي و شناخت و وضعيت موجود به ارائه راهكارهايي 
پرداخت. از اهداف اصلي اين پژوهش بررسي وضعيت شبكه شهري و پديدة نخست شهري استان يزد مي باشد. 
مقاله حاضر با استفاده از مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، شاخص نخست شهري و تمركز 
شهري به تحليل نظام شبكه شهري استان يزد در طي سال هاي 35 تا 90 پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهد كه اين استان از يك سو با افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهرنشين روبرو بوده است و از سوي ديگر 
از سال 1335 به اين طرف از نظم سلسله مراتبي شهرهاي استان كاسته شده و عدم تعادل در توزيع و پراكنش 
فضايي آن ها خود را بيشــتر آشكار مي سازد. عدم تعادل در توزيع منطقي جمعيت شهري در استان يزد معلول 
سيســتم تمركز گرايي در اين گسترة جغرافيايي است. به طوري كه، شاخص نخست شهري كماكان در استان 
وجود دارد. عالوه بر اين، توزيع نظام شهري استان در سال 1335 با روند تمركز بيش از حد و يا نخست شهري 
بيشتر همراه بوده و از سال 1335 به بعد و تا 1365 به تدريج از تمركز آن كاسته شده و به سمت توزيع مناسب 

تري در حال حركت بوده است و از سال 65 تا 1390 شاخص نخست شهري افزايش پيدا كرده است.

واژگان كليدي: شبكه شهري، مرتبهـ  اندازه، نخست شهري، جمعيت، استان يزد.
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1- مقدمه
توزيع جمعيت شــهري در يك سرزمين از خصوصيات هر جامعه انساني است كه شامل شهرها، شهرك ها و 
روستاها مي باشد. علل توزيع فضايي از جمعيت باال و منطقي از مقدمات فضايي ست كه در ميان سيستم هاي 
اجتماعي متفاوت است. عالوه بر اين، توزيع فضايي از جمعيت تنها يك خصوصيات ظاهري و قراردادي نيست 
كه به طور سيستماتيك روابط اجتماعي معيني را منعكس مي نمايد. به طوري كه توزيع اندازه شهر هميشه بايد 
  (Chase-Dunn,1985:2) .همراه با مطالعه و اطالعات بر روي روابط اقتصادي و سياسي در ميان شهرها باشد
شهرها نقش اساســي در توسعه اجتماعي و اقتصادي كشــورها ايفا مي كنند. توليد كارآمد و پوياي شهرها 
براي رشــد اقتصاد ملي و اقتصاد شــهري ضروري است. به طوري كه نياز به منابع توليدي براي سرمايه گذاري 
عمومي و خصوصي در ساختار زير بنايي، آموزش، بهداشت، ايجاد شرايط زندگي و كاهش فقر ضروري مي باشد.  
لذا مســايل زيست محيطيـ  اجتماعي شــهرها و افزايش سريع جمعيت شهرها با رشــد شهري ارتباط دارد. 
(Johnson-Lehmann,2005:1) عدم توجه به نظام شــهري و نحوه پراكنش مراكز و كانون هاي شهري در 
پهنه سرزمين از يك سو و رشد شتابان شهرنشيني از سوي ديگر به گسيختگي و عدم انسجام در ساختار فضايي 
منجر خواهد شد. در چنين شرايطي بسياري از سياست هاي موجه توسعه در سطوح ملي و منطقه اي كارآمدي 
خود را از دست داده و نتايج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. به طوري كه تمركز بيش از حد جمعيت و 
فعاليت، عمدتاً در بزرگترين شــهرهاي كشورهاي در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده اي از پتانسيل هاي 
توســعه اي اين كشورها به اين شهرها شده است(حاجي پور، زبردست،1384: 5). بنابراين برنامه ريزي بر پايه ي 
نظام شــهري و كاركرد و سلســله مراتب آن در ارائه خدمات و ارتباطات دادوســتدي برون و درون منطقه اي، 
تمركز زدايي، كاهش نابرابري هاي موجود و توســعه موزون ساختار فضايي كل سرزمين نقش پر اهميتي دارد 

(تقوايي،1379: 28).  
از اهداف اصلي اين پژوهش مي توان به بررسي و ارزيابي وضعيت موجود شبكه شهري استان با بهره گيري از 
مدل هاي تجربيـ  نظري در جهت متعادل سازي آن و تجزيه و تحليل و ارائه مدل ها و ارائه راهكارهاي مناسب 
به منظور ساماندهي شبكه شهري استان را بيان نمود. همچنين نگارنده به اثبات يا رد دو فرضيه ذيل پرداخته 
اســت:1- توزيع فضايي جمعيت در سلسله مراتب شهري استان نامتعادل مي باشد،2- الگوي نخست شهري در 

نظام شبكه شهري استان يزد حاكميت دارد.
با توجه به مباحث فوق، پژوهشگر سعي دارد در اين مقاله با استفاده از مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  
اندازه تعديل يافته، شاخص نخست شهري و تمركز شهري به بررسي و تحليل پراكنش جمعيت در نظام شبكه 

شهري استان يزد طي سال هاي 35-90 بپردازد. 

1-1- روش تحقيق
در مقاله حاضر نوع تحقيق بنياديـ  كاربردي و روش بررســي توصيفيـ  تحليلي مي باشد. روش جمع آوري 
اطالعات به صورت اسنادي(كتابخانه اي) ست. جامعه آماري مورد مطالعه دراين پژوهش با استفاده از نتايج تفضيلي 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي مختلف استخراج مي شود. داده هاي استخراج شده با بهره گيري از 
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مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  اندازه تعديل يافته ، شاخص نخست شهري و تمركز شهري مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. همچنين در اين راستا از نرم افزارهاي آماري  excel , spss نيز استفاده شده است. 

2- مباني نظري تحقيق
2-1- تعاريف و مفاهيم 

- تعريف شهر: امروز تعريف جامعي از شهر كه بتواند شامل كليه شهرها ي جهان باشد مشكل است، چرا كه 
شهرها به سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي همسان وابسته نبوده و نكات مشتركي بين آن ها وجود ندارد. بنابراين 
هريك از جغرافيدانان بنا به ادراك و برداشت خود تعريفي از شهر كرده اند(فريد،1368: 1). از جمله تعاريف مربوط 
به شــهر عبارت است از«شهر مجموعه اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده توسط 

انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است(شيعه،1384: 4).
- شبكه شهري: شبكه ي شهري به مجموعه اي از شهرها گفته مي شود كه از فضاي جغرافيايي نواحي مانند 
حلقه هاي زنجيره اي به هم پيوسته، شكل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ، پرتو افشاني متفاوتي روي ناحيه 
دارند (رضواني،1374: 27). بنابراين از آنجا كه شــبكه شــهري هم به مفهوم فضايي و هم به مفهوم اقتصادي از 
نظام مبادله و دادوستد شهرها بر اساس عملكرد پايه اي آن ها حاصل شده و علت بسياري از مشكالت را در بر 
مي گيرد، شــناخت چگونگي اين شبكه و تغييرات آن در يك منطقه مي تواند روشنگر حداقل بخشي از مسايل 

باشد(اعتماد،1373: 34).
- سلسله مراتب شهري :سلسله مراتب شهري عبارت  از طبقه بندي شهرهاي شبكه بر حسب اهميت آنهاست. 

اين طبقه بندي بايستي بر داده هاي كمي و يا بر عوامل كيفي متكي باشد(فريد،1365: 488). 
- سيستم شهري : سيستم شهري آرايشي است از شهرهايي كه در يك فضاي معين و در ارتباط با هم از طريق 

تحرك هاي جمعيتي، جريان كاال، عرضه خدمات، گسترده مي شوند و سازمان مي يابند(شكويي،1374: 331). 
در شــرايط كلي، ممكن است يك سيستم شــهري به عنوان شبكه اي وابسته از مكان هاي شهري مشخص 
شده باشد. به طوري كه هر تغيير اساسي در يك شهر نتايجي را براي شهرهاي ديگر در سيستم خواهد داشت 

    .(Berry1964:147)
- نظام شــهري : نظام شــهري عبارت از مجموعه اي از شهرهاي وابســته به همديگر است كه ساختار نظام 
ســكونتگاه هاي شــهري در يك ناحيه، منطقه، سرزمين و جهان را پديد مي آورند. نظام شهري تنها منحصر به 
مجموعه اي كالبدي از سكونتگاههاي شهري نيست، بلكه همچنين شامل جريان ها و ارتباطات ميان سكونتگاه ها 
نيز مي شود(عظيمي،1381: 53). بنابراين نظام هاي شهري، نظام هاي بازي هستند كه مطالعه دربارة آن ها مستلزم 

مطالعه روابط گسترده آن ها با محيط پيرامون آنهاست.  
- حد مطلوب جمعيت يا اندازه بهينه شهر: حد متناسب جمعيت را به ميزاني از تمركز و تراكم جمعيتي اطالق 
مي كنند كه از نظر عامل كار و نيروي انســاني حداكثر بازدهي اقتصادي را تأمين نمايد(زنجاني، 1370: 85). 
بنابراين مســئله توزيع جمعيت شهري، در حد مطلوب در يك نظام سلسله مراتبي، مهمتر و منطقي تر از حد 
مطلوب و اندازه بهينه شهر است. سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل سازماندهي فضاست. زيرا باعث 
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توزيع فعاليت ها و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندي متعادل، عملكردها و پيدايش روش هاي مختلف زندگي 
در محيط هاي گوناگون جغرافيايي مي گردد(نظريان،1385: 157-158).   

- شهر مسلط يا نخست شهر:شهري است كه از نظر كاركرد و جمعيت بر ديگر شهرها برتري داشته و شهرهاي 
ديگر كشور به نحوي از آن متأثرند(شكويي،1374: 386). بنابراين در مقياس كوچكتر از كشور، در سطح استان 
«نخست شهر» مي تواند شهري باشد كه در مرتبه اول سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته و اكثر تسهيالت و 
امكانات شهري و بيشترين نيروهاي اقتصادي و سياسي را در خود متمركز نموده است. غالباً مراكز استان ها در 

نظام شبكه شهري آن ها به عنوان نخست شهر( شهر مسلّط) محسوب مي شوند.

2-2-معرفي روش ها و تكنيك ها 
- مدل مرتبهـ  اندازه زيپف1: نزديك به يك قرن است كه اوئرباخ2 ارتباط اندازه شهرها را با مرتبه يا رديف آن ها 
مورد بحث قرار داده است. و به دنبال او در سال 1926 توسط لوتكا3 و سپس در سال هاي 1941تا 1949 اين نوع 
بررسي در شهرها توسط ژرژكينگ زيپف4 به طور كامل فرمول بندي و مورد استفاده واقع شد(حاتمي نژاد،1371: 65). 

P= جمعيت آخرين شهر
n
P1= جمعيت شهر اول             

ارقام n....،2،1 = رديف يا مرتبه شهرهاي مورد بررسي

زيپف بيان مي كند كه اگر ســكونتگاه هاي شهري را به ترتيب اندازه جمعيتي مرتب كنيم جمعيت شهر دوم 
حدود     جمعيت شهر اول، شهر درجه سوم، حدود     شهر نخست و باالخره جمعيت شهر n حدود    جمعيت 
شهر اول خواهد بود(حكمت نيا، موسوي،1385: 191). بريان بري5 با مطالعه توزيع هاي رتبه ـ اندازه شهري به 
اين نتيجه رســيد كه توزيع رتبهـ  اندازه6 نرمال(نظري) معموالً در كشورهايي اتفاق مي افتد كه اقتصاد توسعه 
يافته اي داشته باشند، داراي شهرهاي بزرگ متعدد با جمعيت زياد باشند، و يا در فرايند توسعه يافتگي باشند. 

  (Berry,Horton, 1971 :66-73)
- مدل مرتبهـ  اندازة تعديل يافته: در كشورهايي كه داراي الگوي نخست  مي باشند، مدل مطرح شده كاربردي 
چنداني ندارد، زيرا بخش عظيمي از جمعيت شــهري كشور در شهر اول قرار مي گيرد و چون مبناي اين مدل 
جمعيت شهر اول است، لذا نتايج مدل به واقعيت نزديك نيست. بنابراين مي توان از قانون مرتبهـ  اندازة تعديل 

يافته بهره گرفت، كه از رابطه ي ذيل حاصل مي شود (تقوايي، 1379: 105-106). 
  

1.Rank –Size
2. Auer Back
3. Lotka
4. George  King  Le  Zipf
5. J.B.Berry
6. Rank-Size Distribution
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P= جمعيت شهري كه در رتبه ي r قرار دارد     
rth

 
R= مرتبه شهر مورد نظر 

rth
P= مجموع جمعيت شهري يا شهرهاي مورد مطالعه        

 1-n
 

  مجموع نسبت رتبه هاي شهرهاي اول تا شهر      
RnRR
1...11

21



 به طوري كه، اين مدل جمعيت شهر نخست را كاهش مي دهد و شهرهاي رتبه هاي بعدي را به صورتي تنظيم 
مي نمايد كه به الگوي رتبهـ  اندازه شهري نزديك تر گردند. 

روش تعيين نخســت شهر: مارك جفرسون1 جغرافيدان آمريكايي در ســال 1939، در مقاله اي تخصصي و 
نوگرايانه «قانون نخســت شــهر»2 را ارائه نمود. او براي توضيح پديده شهرهاي بسيار بزرگي كه بخش عمده اي 
از جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي كشورها در آن ها متمركز شده و اغلب پايتخت هاي اين كشورها بودند، اين 
گونه شهرها را نخست شهر و پديده را نخست شهري ناميد. (Jefferson,1939:277) شاخص نخست شهري 
در سلسله مراتب شهري يك كشور (يا استان) از تقسيم جمعيت شهر اول به جمعيت شهر دوم آن كشور حاصل 
مي شود. هر چقدر مقدار اين شاخص بزرگتر باشد، ميزان نخست شهري باالتر است و برعكس هر چه قدر پايين 
تر باشد، نماينده پايين بودن يا عدم وجود الگوي نخست شهري مي باشد. كشورهايي كه داراي الگوي منظم مرتبه 

اندازه هستند، قائدتاً بايد شاخص مذكور عدد 2 باشد. 
شاخص تمركز شهري از تقسيم جمعيت شهر اول به مجموع جمعيت شهرهاي دوم، سوم و چهارم به دست 
مي آيد(تقوايي، 1379: 53). لذا با توجه به مطالب فوق شــاخص هاي نخســت شهري و تمركز شهري از طريق 
فرمول هاي زير به دســت مي آيد: كه در آن P1جمعيت بزرگترين شــهر و P2 و P3  و P4  به ترتيب شهرهاي 

بعدي به حساب مي آمدند.

شاخص نخست شهري

شاخص تمركز سه شهري

شاخص تمركز چهار شهري

3- بررسي تغيير و تحوالت شبكه شهري استان يزد با بهره گيري از مدل مرتبه ـ 
اندازه زيپف، مدل تعديل يافته و شاخص نخست شهري 

براي مطالعه روند تحوالت نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 35 تا 90 از مدل قانون مرتبهـ  اندازه، 
مدل تعديل يافته زيپف و شاخص نخست شهري استفاده شده و ابتدا جداول اين سال ها كه مرتبه، اندازه جمعيت 
واقعي، اندازة جمعيت در رابطه با مدل مرتبهـ  اندازه و مدل تعديل يافته زيپف و تفاضل هر يك از آن ها را در بر 

مي گيرد، تهيه و سپس نمودار مربوطه  آن ترسيم گرديده است.

1. Mark  Jefferson
2. The  Law  Of  Primate  city
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3ـ1- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1335:
با توجه به به بررسي صورت گرفته بر طبق نمودار و جدول شماره (1)مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

- از كل جمعيت اســتان در اين ســال، تعداد 84711 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. در اين سال 
اســتان يزد شامل اســتان اصفهان و يزد بوده است. شهر يزد با 63502 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله 
مراتب شهري استان قرار گرفته است و 74/96 درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است. 
شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 8490 نفر جمعيت، 10/02 درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 64/94 درصد 

مي رسد كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/48 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
استان 7/48 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين رقم نمايانگر وجود الگوي نخست شهري 
در نظام سلسله مراتبي شهر استان و عدم تبعيت نظام مذكور از قانون مرتبهـ  اندازه مي باشد. به طوري كه توزيع 
جمعيت در ســطح سكونتگاه هاي شهري استان با  عدم تعادل و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد. و شهر اول با 
شهر دوم فاصله ي زيادي دارد، كه بر روي  نمودار به صورت خط عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است. 
- شاخص تمركز سه شهري معادل 2/99 است و جمعيت شهر يزد 2/99 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  

مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه، 47584/83 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اساس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت(معادل 22840/72 
نفر جمعيت)  روبرو اســت و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت بين 
شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي 
وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه وجود دارد.(به عبارتي هماهنگي وجود دارد) 

جدول شماره1-محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1335

      مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1335 و محاسبات نگارندگان

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل 
z مرتبه ـ اندازه

مدل تعديل 
يافته

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل
 تعديل يافته

6350263502040661,2822840,72يزد1

11840-2326120330,64-849031751اردكان2

7102,76-14716,3313553,76-645121167,33تفت3

3897,32-9607,510165,32-626815875,5ابرقو4

47584,8384711,00-84711132295,83-جمع
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   نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1335                           نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1335

3-2- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1345:
- از كل جمعيت اســتان در اين ســال، تعداد 124542 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. در اين سال 
اســتان يزد شامل اســتان اصفهان و يزد بوده است.  شهر يزد با93241 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله 
مراتب شهري استان قرار گرفته است و 74/86 درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است. 
شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 14333 نفر جمعيت، 11/5 درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 63/36 درصد مي 

رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شــاخص نخست شهري در اين سال 6/51 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
6/51 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين شاخص نسبت به سال 35 كاهش يافته است، 
اما هنوز الگوي نخست شهري در نظام شبكه شهري استان وجود دارد، و شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي 

دارد، كه بر روي نمودار به صورت خط عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است.
-  شاخص تمركز سه شهري معادل 3/55 است و جمعيت شهر يزد 3/55 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/98 است و جمعيت شهر يزد 2/98 برابر مجموع شهرهاي دوم، سوم، 

چهارم و پنجم مي باشد.   
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه 

مي باشند. به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه، 88358/28 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل38697/06 نفر جمعيت) و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 
زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد، كه هماهنگي را نشان 
مي دهد. در مجموع در مقايسه با سال 35 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد صورت نگرفته است 
و همچنان شــهر يزد در مرتبه اول شهري استان قراردارد و جمعيت آن نسبت به ساير شهرهاي استان افزايش 
يافته است و اين مسأله عدم تعادل توزيع جمعيت در شهرهاي استان را نشان مي دهدكه وضعيت نامطلوبي است.
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جدول شماره2- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1345

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1345 و محاسبات نگارنده

نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال1345                             نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1345

3-3- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1355:
- از كل 356849 جمعيت استان در اين سال، تعداد 212193 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد59 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 135925 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 38 درصد جمعيت استان و64/05درصد جمعيت 
شهرنشــين استان را در خود متمركز نموده است. شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 
20914 نفر جمعيت، 9/85 درصد جمعيت شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد 

از كل جمعيت شهرنشين استان به 54/20 درصد مي رسد كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال 6/50  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
6/50 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. (بر روي نمودار شاخص نخست شهري اين اختالف 

با شيب بسيار تند قابل مشاهده مي باشد.)
- شاخص تمركز سه شهري معادل 2/68 است و جمعيت شهر يزد 2/68 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا چهارم 

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

9324193241054543,9438697,06يزد1

12938,97-32287,527271,97-1433346620,5اردكان2

11525,31-24424,3318181,31-665631080,33تفت3

8345,99-18020,2513635,99-529023310,25بافق4

5886,79-13626,210908,79-502218648,2بغدادآباد5

88358,28124542-124542212900,28جمع
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مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/36 است و جمعيت شهر يزد 2/36 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 

پنجم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 172334/51 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل60917/79 نفر جمعيت) و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
- در مجموع در سال 55 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است، از جمله افزايش 
تعداد شهرهاي استان، افزايش شديدجمعيت شهر يزد، تبديل شهر يزد به عنوان شهر كوچك به شهر متوسط، 
كاهش جمعيت ساير شهرها و تبديل شدن شهرهاي كوچك به شهرهاي بسيار كوچك. اين امر نشان دهنده اين 
است كه شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود امكانات و خدمات مواجه  مي باشند، كه اين عوامل منجر به 
كاهش جمعيت شهرها گرديده است. به طوري كه توزيع نامتعادل جمعيت در سطح شهرهاي استان مشكالت و 

معضالت زيادي را ايجاد كرده است.

جدول شماره3- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1355

مأخذ: محاسبات نگارندگان

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

135925135925075007,2060917,80يزد1

16589,60-47048,537503,60-2091467962,5اردكان2

7154,40-27460,3325002,40-1784845308,33ميبد3

6822,80-22052,2518751,80-1192933981,25بافق4

8137,44-2032115001,44-686427185تفت5

6233,20-16386,1712501,20-626822654,17زارچ6

4538,31-13240,8610715,31-617719417,86اشكذر7

3777,90-11392,639375,90-559816990,63بغدادآباد8

7664,13-14432,788334,13-67015102,78مهريز9

172334,51212193-212193384527,51جمع
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1355                            نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1355

3-4-  بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1365:
- از كل 574028 جمعيت استان در اين سال، تعداد 381989 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه اين 

تعداد 66 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد.
- شهر يزد با 230483 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 

40 درصد جمعيت استان و60/33درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
- شــهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 34838 نفر جمعيت، 9/12 درصد جمعيت 
شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 51/21 

درصد مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 6/62  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
استان 6/62 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين رقم نسبت به سال هاي گذشته به تدريج 
افزايش پيدا كرده و همچنان الگوي نخست شهري حاكميت  دارد. شاخص تمركز سه شهري معادل 2/78 است 

و جمعيت شهر يزد 2/78 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم تا شهر چهارم مي باشد.
- شــاخص تمركز چهار شهري معادل 2/23 است و جمعيت شــهر يزد 2/23 برابر مجموع شهرهاي دوم تا 
شهر پنجم مي باشد. طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود 
جمعيت مواجه  مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 333248/31 نفر كمبود 

جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد، كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل107388/23 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شــهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصلة 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
- در مجموع در سال 65 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است از جمله افزايش 
تعداد شــهرهاي اســتان (از تعداد 9شهر در سال 55 به 12 شهر در ســال 65 رسيده است)، تبديل شهرهاي 

بسياركوچك به شهرهاي كوچك و همچنان پراكندگي جمعيت در سطح شهرهاي استان نامتعادل مي باشد. 
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1365                             نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1365

جدول شماره 4- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1365

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1365 و محاسبات نگارندگان

3-5-  بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1375:
- از كل 750769 جمعيت استان در اين سال، تعداد 570903 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد76 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 326776 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 43 درصد جمعيت استان و57/23درصد جمعيت 

شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
 شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 44398 نفر جمعيت، 7/77 درصد جمعيت شهري 

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و  مدل تعديل 
يافته

2304832304830123094,77107388,23يزد1

26709,38-80403,561547,38-34838115241,5اردكان2

13885,59-49681,6741031,59-2714676827,67ميبد3

9943,69-36790,7530773,69-2083057620,75مهريز4

4102,95-25580,624618,95-2051646096,6بافق5

9142,79-27040,8320515,79-1137338413,83تفت6

7146,97-22488,1417584,97-1043832926,14زارچ7

5749,85-19173,3815386,85-963728810,375اشكذر8

7980,20-19912,2213677,20-569725609,22هرات9

6716,48-17455,312309,48-559323048,3مروست10

7625,43-1738811190,43-356520953بهاباد11

8384,90-17333,9210257,90-187319206,92نير12

333248,31381989-381989715237,31جمع
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استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 49/46 درصد 
مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.

- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/36  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
اســتان 7/36 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش 

يافته و بيانگر عدم تبعيت نظام مذكور از قانون مرتبه – اندازه مي باشد.  
- شاخص تمركز سه شهري معادل 3/03 است و جمعيت شهر يزد 3/03 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا شهر چهارم مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/46 است و جمعيت شهر يزد 2/46 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 

پنجم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 533838/10 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل1579068/20 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
در مجموع در سال 75 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است، از جمله افزايش 
تعداد شهرهاي استان ، تبديل شهريزد به شهر بزرگ و افزايش شديد جمعيت يزد. بنابراين تنها شهر يزد در حال 

رشد و توسعه است و شهرهاي ديگر حالت ركود دارند.

نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1375                              نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1375
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جدول شماره5- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1375

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1375 و محاسبات نگارندگان
3-6- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1385:

- از كل 983025 جمعيت اســتان در اين سال، تعداد 789803 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد80 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 432194 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 43 درصد جمعيت استان و54/72درصد جمعيت 
شهرنشــين استان را در خود متمركز نموده است. شــهر ميبد به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 
58872 نفر جمعيت، 7/45 درصد جمعيت شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي ميبد و يزد از 

كل جمعيت شهرنشين استان به 47/37 درصد مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال 7/34  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
7/34 برابر دومين شهر استان (ميبد) جمعيت داشته است. (بر روي نمودار شاخص نخست شهري اين اختالف با 
شيب بسيار تند قابل مشاهده مي باشد.) به طوري كه توزيع جمعيت در سطح سكونتگاه هاي شهري استان با عدم 

تعادل و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد.
- شاخص تمركز سه شهري معادل 3/01 است و جمعيت شهر يزد 3/01 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا شهر چهارم مي باشد.

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت مدل 
z مرتبه ـ اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

3267763267760168869,79157906,21يزد1

40036,90-11899084434,90-44398163388اردكان2

18228,93-70864,3356289,93-38061108925,33ميبد3

16978,45-5645542217,45-2523981694مهريز4

8705,96-40287,233773,96-2506865355,2بافق5

8980,97-35298,6728144,97-1916454462,67ابركوه6

9009,26-31567,2924124,26-1511546682,29تفت7

8008,72-2774721108,72-1310040847حميديا8

6386,31-23931,4418763,31-1237736308,44زارچ9

5473,98-21264,616886,98-1141332677,6اشكذر10

4236,80-18591,9115351,80-1111529706,91شاهديه11

5385,48-18544,3314072,48-868727231,33هرات12

6055,98-18202,6212989,98-693425136,62مروست13

5392,13-16671,1412062,13-667023341,14مهردشت14

6431,99-16959,0711257,99-482621785,07بهاباد15

8594,36-18463,510554,36-196020423,5نير16

533838,10570903-5709031104741,10جمع
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- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/47 است و جمعيت شهر يزد 2/47 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 
پنجم مي باشد. 

- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 824135/39 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل220693/90 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 
زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شــيب كمي نســبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد. بنابراين در سال 
85 از مهمترين تغييرات نظام شبكه شهري در استان يزد افزايش تعداد شهرهاي استان به عبارتي رشد سريع 

شهرنشيني مي باشد، همچنان توزيع نامتعادل جمعيت در شهرهاي استان وجود داشته است.
جدول محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال 1385

مأخذ:مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1385 و محاسبات نگارندگان

تبه
تفاضل جمعيت واقعي و جمعيت مدل مرتبهـ  اندازه zجمعيت واقعيشهرمر

z تفاضل جمعيت واقعي و  مدل تعديل يافتهمدل تعديل يافتهمدل مرتبه ـ اندازه

4321944321940211500,09220693,91يزد1

-105750,0546878,05-58872216097157225ميبد2

-70500,0317619,03-52881144064,6791183,67اردكان3

-52875,0220927,02-31948108048,576100,5طبس4

-42300,0211254,02-3104686438,855392,8بافق5

-35250,027635,02-2761572032,3344417,33حميديا6

-30214,303102,30-271126174234630مهريز7

-26437,514619,51-2181854024,2532206,25ابركوه8

-23500,017046,01-1645448021,5631567,56تفت9

-21150,016776,01-1437443219,428845,4شاهديه10

-19227,285270,28-1395739290,3625333,36اشكذر11

-17625,016712,01-1091336016,1725103,17هرات12

-16269,246285,24-998433245,6923261,69زارچ13

-15107,157498,15-76093087123262مروست14

-14100,016713,01-738728812,9321425,93بهاباد15

-13218,766011,76-720727012,1319805,13مهردشت16

-12441,187683,18-475825423,1820665,18احمدآباد17

-11750,017009,01-474124010,7819269,78عشق آباد18

-11131,588128,58-300322747,0519744,05ديهوك19

-10575,008194,00-238121609,719228,7ندوشن20

-10071,438414,43-165720580,6718923,67نير21

-9613,648004,64-160919645,1818036,18عقدا22

-9195,668912,66-28318791,0418508,04خضرآباد23

789803-7898031613938,39824135,39جمع
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1385                          نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1385

3-8- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبه ـ اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1390:
- از كل جمعيت استان در اين سال، تعداد 889583 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. به عبارت ديگر 

82/8 درصد افراد در سال90 شهرنشين بودند.
- شهر يزد با 486152 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و54/54 

درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
- شهر ميبد به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 66907 نفر جمعيت، 7/52درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي ميبد و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به47/02درصد مي رسد 

كه اختالف زيادي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/27 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 

استان 7/27 برابر دومين شهر استان (ميبد) جمعيت داشته است.
اين رقم نمايانگر وجود الگوي نخست شهري در نظام سلسله مراتبي شهر استان و عدم تبعيت نظام مذكور از 
قانون مرتبه ـ اندازه مي باشد. به طوري كه توزيع جمعيت در سطح سكونتگاه هاي شهري استان با  عدم تعادل 
و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد. شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي دارد، كه بر روي  نمودار به صورت خط 

عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است. 
- شــاخص تمركز سه شهري معادل 3/02 است و جمعيت شهر يزد 3 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  

مي باشند.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مــازاد جمعيت(معادل 
235339/42 نفر جمعيت)  روبرو اســت و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع 
جمعيت بين شــهرهاي استان نا متعادل مي باشــد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر 
دوم فاصله ي زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه وجود دارد.(به عبارتي 

هماهنگي وجود دارد) 
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جدول محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1390

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1390 و محاسبات نگارندگان
 

تبه
جمعيت شهرمر

تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه zواقعي
z مدل مرتبه ـ اندازه

مدل تعديل 
تفاضل جمعيت واقعي و تعديل يافتهيافته

4861524861520,00235339,42250812,58يزد1

50762,71-6690733453,533453,50117669,71ميبد2

21670,47-5677618925,3337850,6778446,47اردكان3

21406,85-37428935728071,0058834,85حميديا4

11917,88-35150703028120,0047067,88طبس5

5341,24-33882564728235,0039223,24بافق6

5136,92-28483406924414,0033619,92مهريز7

5431,43-239862998,2520987,7529417,43ابركوه8

9577,82-165711841,2214729,7826148,82شاهديه9

7816,94-157171571,714145,3023533,94تفت10

5731,49-156631423,9114239,0921394,49اشكذر11

7219,62-123921032,6711359,3319611,62هرات12

7350,03-10753827,159925,8518103,03زارچ13

7944,96-8865633,218231,7916809,96مروست14

8037,29-7652510,137141,8715689,29بهاباد15

7318,71-7390461,8756928,1314708,71مهردشت16

7357,50-6486381,536104,4713843,50بفروئيه17

8055,41-5019278,834740,1713074,41احمدآباد18

7763,29-4623243,324379,6812386,29عشق آباد19

8420,97-3346167,33178,7011766,97ديهوك20

8874,64-2332111,052220,9511206,64ندوشن21

8888,25-180982,231726,7710697,25عقدا22

8612,15-162070,431549,5710232,15نير23

9224,81-58124,21556,799805,81خضرآباد24

جمع- 889583
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     نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1390         نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1390
 3-9- بررسي شاخص نخست شهري، شاخص تمركز سه شهري، شاخص تمركز چهار شهري 

براي بررسي ميزان شاخص نخست شهري، تمركز سه شهري و تمركز چهار شهري در استان طي سال هاي 
1335ـ  1390 آمار و اطالعات مربوط جمعيت شهرها از سرشماري  هاي عمومي نفوس و مسكن گردآوري گرديد 
و مقادير عددي اين شاخص ها در استان در سرشماري 1335ـ  1390 محاسبه گرديد. نتيجه اين محاسبات در 

جدول و نمودار منعكس گرديده است. اين نتايج گوياي نكات زير هستند : 
- ميزان نخست شهري در سال 1335 در اوج خود بوده است ولي در سال 1345 كاهش يافته است. به طوري 
كه از ســال 1345 تا 1365 با طي روندي صعودي افزايش پيدا كرده اســت و از ســال 1365 تا 1385 روندي 

صعودي داشته است. (با توجه به اين كه يزد از سال 1335 تا 1345 جزء استان اصفهان بوده است)
- شاخص هاي نخست شهري در سال هاي 1335 تا 1390 حركت به سمت عدم تعادل در نظام شهري استان 

را نشان مي دهند. 
- شاخص تمركز سه شهري حركت به سمت تعادل در نظام شهري استان را نشان مي دهند. اين شاخص در 
سال 1345 به اوج خود رسيده است، و تا سال 1365 مقداري كاهش يافته است و از سال 1365 تا 1390با مقدار 

كمي افزايش تثبيت شده است. 
- شاخص تمركز چهار شهري در سال 1335 وجود نداشته است ولي از سال 1345 تا 1390 با طي روندي 

نزولي به تدريج كاهش پيدا كرده است. و از سال 1375 تاكنون تقرياً تثبيت شده است.
- نتايج كليه شــاخص ها نشان مي دهند كه پديده نخست شهري در نظام شهري استان در همه اين دوران 

وجود داشته است. 
جدول شاخص هاي نخست شهري در استان يزد، 1390ـ  1335

1385 و محاسبات نگارنده  مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، طي سال هاي  135ـ 

سال
1335134513551365137513851390شاخص

7/486/516/506/627/367/347/27شاخص نخست شهري
2/993/552/682/783/033/013/02شاخص تمركز سه شهري
2/982/362/232/462/472/48ـشاخص تمركز چهار شهر
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نمودار شاخص نخست شهري، تمركز(سه شهري)، تمركز چهار شهري استان يزد در سال هاي 1335-1390

 

4- نتيجه گيري 
در بررسي و ارزيابي نظام شبكه شهري استان يزد در ارتباط با دو فرضيه ي مطرح شده در پژوهش، بر اساس 

تجزيه وتحليل مدل ها اين فرضيات اثبات شده است. كه مي توان به نتايج ذيل اشاره نمود: 
- بر اساس مدل مرتبهـ  اندازه روند افزايش موجود ميان جمعيت نخستين و دومين شهر و حتي سومين شهر 
يزد نشان دهندة عدم تعادل در توزيع فضايي جمعيت شهري، امكانات و فرصت هاي شغلي، تمركز سرمايه گذاري ها 

و به طور كلي تمام پتانسيل هاي محيطي و برنامه ريزي هاي فيزيكي در مركز استان مي باشد. 
-در مقايسه دوره هاي زماني مي توان گفت نمودارهاي مرتبه ـ اندازه به تدريج از حالت نرمال و طبيعي خود 
خارج شــده و منحني وضع موجود جمعيت با منحني هاي «قانون مرتبهـ  اندازه» و «قانون مرتبه اندازه تعديل 

يافته» ناهماهنگي را نشان مي دهد. 
- شهر يزد به عنوان شهر مرتبه اول استان، توسعه شهري استان را تشكيل داده و با رشد و پيشرفت تدريجي 
خود و با توجه به امكانات و تسهيالت جمعيت مهاجر روستايي و همچنين شهرهاي توسعه نيافته استان را در 

خود متمركز نموده و در مجموع به ضرر ساير شهرهاي شبكه عمل مي نمايد. 
-  درصد جمعيت شهرنشين استان در طي دوره هاي زماني 1355تا 1390 به ترتيب به 59، 66، 76 ، 80 و 
82/8 درصد افزايش يافته است. بدين ترتيب افزايش جمعيت شهري استان در مقابل كاهش جمعيت روستايي 
اســتان مي باشد. بر اين اســاس لزوم تدابير مختلف براي جلوگيري از كاهش جمعيت روستا و پديدة مهاجرت 

ضرورت دارد. 
- در رابطه با بررسي نمودارهاي مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته در دوره هاي مورد بررسي بيانگر آن است كه 
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شيب اين منحني ها در مورد شهر رديف اول تا دوم زياد، اما از شهر رديف دوم به بعد تاحد زيادي از شيب منحني 
كاهش يافته و بقيه شهرها هم تابع يك پيوستگي منظم بوده و منحني هاي مذكور در يك امتداد قرار گرفته اند 

كه نشان از هماهنگي نسبي مرتبهـ  اندازه جمعيت شهرهاي بسيار كوچك استان دارد. 
- شاخص نخست شهري در طي سال هاي (90-1335) به ترتيب 7/48، 6/51، 6/50، 6/62، 7/36، 7/34 و 
7/27 بوده است. به طوري كه اين شاخص بيانگر حاكميت الگوي نخست شهري در نظام شبكه شهري استان و 

فاصله گرفتن نظام مذكور از الگوي مرتبهـ  اندازه مي باشد. كه اين شاخص در سال 35 در اوج خود بوده است. 
- شــاخص تمركز سه شهري در طول اين سال ها به ترتيب 2/99، 3/55، 2/68، 2/78، 3/03 ، 3/01 و 3/2 

بوده است كه افزايش ميزان اين شاخص بيانگر تمركز قابل مالحظه جمعيت در نخست شهر استان مي باشد. 
- شاخص تمركز چهارشهري در طول سال هاي مورد مطالعه (90-1345) به ترتيب 2/98، 2/36، 2/23، 2/46، 
2/47 و2/48 بوده است. شدت نخست شهري و حركت به سمت عدم تعادل در نظام شهري استانبا توجه به اين 

شاخص مشهود مي باشد. 
- با توجه به نمودارهاي مرتبهـ  اندازه طي سال هاي 35 تا 90 سهم جمعيتي يزد از جمعيت شهرنشين استان 
به ترتيب 74/96، 74/86، 64/05، 60/33، 57/23، 54/72 و 47/02 درصد مي باشد. با توجه به اين كاهش هنوز 
شهر يزد سهم بسياري در جمعيت شهرنشين استان دارد. به طوري كه سهم جمعيتي اين شهر از كل جمعيت 
استان طي سال(90-1355) به ترتيب 38، 40، 43 ، 43 و45/24 درصد مي باشد. اين روند افزايش بيانگر عدم 

تعادل فضايي در شبكه شهري استان مي باشد. 
- افزايش تعداد شهرهاي موجود در شبكه شهري از 4 شهر در سال 1335 به 24 شهر در سال 1390 بيانگر 

روند رو به افزايش تبديل سكونتگاههاي روستايي به شهر مي باشد. 
- ايجاد فاصله بين منحني اندازة واقعي جمعيت و منحني اندازة جمعيت در رابطه با قانون مرتبهـ  اندازه تعديل 
يافته در مورد شهرهاي مرتبه اول و دوم بيانگر اين موضوع است. كه به جزء شهر اول بقيه شهرها با كمبود جمعيت 

مورد انتظار با قانون مرتبه مواجه هستند. 

5- راهكارها
به منظور متعادل ســازي توزيع فضايي جمعيت ، مي بايســتي توجه نمود كه شكل گيري يك نظام موزون 
ســكونتگاهي در ســطح منطقه اي نيازمند اتخاذ راهبردهايي مناسب در ســطح ملي نيز هست. بر اين اساس 

راهكارهاي زير ارائه شده است : 
- لزوم بررسي و شناخت پتانسيل ها، امكانات و كمبودهاي مختلف شهري استان يزد در راستاي رسيدن به 

توسعه ي پايدار شهري ضرورت دارد.
- ايجاد مديريت جامع شهري مي تواند راهكاري مناسب براي رهايي از مشكالت اساسي نظام مديريتي بيشتر 

نقاط شهري استان به ويژه شهرهاي بسيار كوچك باشد. 
- لزوم توجه به گســترش سرمايه گذاري هاي زيربنايي در شهرهاي متوسط و كوچك و اجراي سياست هاي 
مناسب براي جذب جمعيت آن ها ضرورت دارد. به عبارتي سازماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي شهري استان 
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در چهارچوب برنامه ريزي چند سطحي (مبتني بر سلسله مراتب مكاني).  
- اهميت و توجه به برجســته كردن نقش شهرهاي كوچك و مياني استان ازطريق فراهم نمودن زمينه هاي 
توسعه در اين شهرها كه در چارچوب راهبردهاي ملي شهرنشيني، بتوانند يكپارچگي و انسجام فضايي سرزمين 
را به دنبال داشــته باشند و همچنين از مهاجرت پلكاني شــهروندان اين نقاط به ساير شهرهاي بزرگتر استان 

جلوگيري گردد.
- تالش در جهت كنترل و تمركز زدايي رشد شهرهاي درجه اول استان و ايجاد تعادل در شبكه شهري

- ايجاد و توســعه مراكز و فعاليت هاي صنعتي در مناطق روســتايي به منظور اشتغال زايي، تمركز و جذب 
جمعيت  

بنابراين اگر يك نظام شبكه شهري بتواند به گونه اي سازمان يابد كه شهرهاي آن شهري مولد باشند، ابتكار 
و نوآوري را به حوزه نفوذ خود انتشار دهند و محركي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و انباشت سرمايه بومي 

گردند، نظام شهري به كاركرد مطلوبي دست يافته است.
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ارائه يك روش پيشنهادى براى تخمين مهاجرت داخلى برپايه داده هاي رسمي

چكيده:1
پيش زمينه: هدف از اين مطالعه بررســي ميزان دقت روشــهاي تخميني مهاجرت داخلي بر اساس داده هاي 
رســمي موجود در بانك هاي اطالعاتي است كه دولت توانايي دسترسي و مديريت بر آنها را دارد و پيشنهاد راه 

كارهايي به منظور تخمين هاي دقيق مهاجرت داخلي يك پارچه با قابليت جزءنگري تا سطح شهرستان.
مواد و روش ها: اين يك مطالعه نمونه اي روي مهاجراني كه در محدوده ســالهاي 1385 تا 1390 به يكي از 
نقاط استان يزد مهاجرت داشته اند. اندازه نمونه برابر 878 نفر از بين 335 خانوار بوده كه به روش نمونه گيري 
گلوله برفي(Snowball Sampling) انتخاب و اطالعات مربوطه در پرسشنامه خود ساخته ثبت گرديده است. 
يافته ها: بيشــترين علت مهاجرت جســتجوي كار بهتر و بعد از آن جستجوي كار بوده است. تركيب جمعيتي 
مهاجران از نظر جنســيت يكســان است. انگيزه مهاجرت در مردان شــغلي و در زنان، ازدواج مي باشد. نيمي از 
مهاجران به پيروي از خانوار جابجايي مكاني داشته اند و انگيزه مهاجرتي در ايشان مشاهده نشده است. در حدود 
10درصد مهاجران تحت پوشــش هيچ نوع بيمه اي قرار ندارد و 7% فرزندانشــان در مدارس آموزش و پرورش 
تحصيل نمي كنند. از هر شــش كودك زير شش سال يكي از آنها به مهد كودك مي رود. 20% افراد باالي 18 
سال خانوارهاي مهاجر، بيكارند. كمتر از 39% آنها در شبكه هاي بهداشت پرونده تشكيل داده اند وكمتر از %16 
آنها مراجعات منظم (بين يك تا 6 ماه يك مرتبه) به شبكه هاي بهداشت داشته اند. حدود 9 درصد ايشان تحت 

پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند. 
نتيجه گيري: با توجه به اطالعات به دســت آمده از مهاجران، ميــزان دقت پورتال آموزش و پرورش در ثبت 
اطالعات فرزندان مهاجر 93% اســت. اما مهد كودك ها پوشش كمي دارند(16/3%) در مجموع پوشش اين دو 
نهاد براي كودكان زير 18 سال 55/2% به دست آمده است. پورتالهاي بهداشت از نظر تشكيل پرونده 38/6% و از 
نظر مراجعات مستمر قابليت ثبت(28/2%) مهاجرت را دارد. در صورت ساماندهي مراجعات مستمر، قابليت ثبت 
60/4% پيش بيني مي شود. در كل انتظار مي رود با استقرار مراجعات به پزشك خانواده، اين ضريب به باالي 90 
درصد برسد. 39% افراد داراي شغل قابل ثبت و رصد هستند؛ مانند مشاغل دولتي. و با تركيب اطالعات بيمه اي و 
شغلي مي توانيم انتظار داشته باشيم بيش از 73% افراد باالي 18 سال مي توانند تحت پوشش بانك هاي اطالعاتي 
رسمي قرار گيرند. در مجموع، با در اختيار داشتن بانك هاي اطالعاتي وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان هاي بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني و پورتال كاركنان دولتي توانايي تخمين جابجايي هاي شهر به 

شهر با اطمينان تقريبي80% وجود دارد.  

واژگان كليدي: مهاجرت داخلي، داده رسمي، بيمه، پوشش بهداشتي، پوشش آموزشي، شغل
نويسنده مقاله بر خود الزم مي داند؛ از اداره كل ثبت احوال استان يزد بابت نگاه آينده نگر، علمي و حمايتهايي كه در اين مطالعه نموده اند سپاسگذاري نمايد. 
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 مقدمه
فاكتورهاى پنج گانه والدت، ازدواج، طالق، مرگ ومير و مهاجرت از مشخصه هاى دگرگونى و حركات جمعيت 
مى باشند (امانى، 1354). مهاجرت از كلماتى است كه علوم مختلف به تناسب نياز خود به تعريف از اين كلمه 
پرداخته اند همچنين در علم جمعيت شناســى افراد با توجه به نگرشــها و ديدگاه هاى خود به تبيين اين كلمه 
پرداخته اند. «در جمعيت شناســى، به طور عام مهاجرت عبارتست از تغيير محل اقامت فرد از يك نقطه به نقطه 
ديگر» (فيندلى، 1372) و به دو بخش مهاجرت داخلي و مهاجرت بين المللي تفكيك پذير است. الف:مهاجرتهاى 
داخلى؛ «كليه حركات جمعيتى كه در درون مرزهاى يك كشور انجام مى گيرد (زنجانى، 1376) مهاجرت داخلى 
تعريف كرده اند. مهاجران داخلى ممكن است از شهر به شهر، روستا به شهر و روستا به روستا نقل مكان بكنند 
(تمنا، 1384). ب:مهاجرتهاى خارجى؛ كه به «مهاجرت مردم از كشورى به كشور ديگر» اطالق مى شود (زنجانى، 
1376) يكى از موارد مهاجرتهاى خارجى بحث آوارگان جنگى و پناهندگان سياسى است كه در شرايط خاصى 

صورت مى گيرد (تمنا، 1384).
در ايران متولي رســمي ثبت آمار مهاجرت داخلي(جابجاييهاي مكاني داخل كشور) سازمان هاي ثبت احوال 
هستند. از ديگر  ابزار اصلي اندازه گيري مهاجرت هاي داخلي،  سرشماري است كه در حال حاضر، به طور موقت، 
هر پنج سال يك بار انجام مي پذيرد. اين روش علي رغم توجه بسيار مسووالن به درستي و دقت اجرا، در مقايسه 
با كشورهاي توسعه يافته، كه گزارشهاي مقدماتي خود را معموالً سه ماهه، و گزارش مفصل مهاجرتي يك ساله 

دارند؛ در فاصله زماني طوالني مدتي برگزار مي گردد. براى مطالعه بيشتر به منابع 5 تا 9 رجوع شود. 
راهكار ديگر ايران اســتفاده از مدلهاي آماري- جمعيتي براي تخمين نرخ مهاجرت اســت. (استوور، 1384) 
(كاظمى پور، 1383) (لوكاس، 1384) (ميرزايى، 1385) (كرباسى، 1390). اين راهكار اگرچه روشي علمي، پر 
كاربرد و مورد استفاده در همه كشورهاست (Bell,1997)  ليكن تا زماني كه موفق به  ثبت مهاجرت با يك رويه 
مستمر و به هنگام شويم،  نيازمندي به روشهاي تخميني و استفاده از مدلهاي آماري – جمعيتي كمتر احساس 

مي شود.
بانك هاي اطالعاتي با ذخيره ســازي داده هاي ثبتي مي توانند در اشــتراك گذاري اطالعات هم افزايي بسيار 
زيادي داشــته باشند. بعضي از اطالعاتي كه در بانك هاي اطالعاتي ســازمانهاي دولتي است آنچنان ارزشمند 
است كه براي دستيابي به آنها به اندازه دقتي كه اين بانك ها دارند كاري بس دشوار، هزينه بر، و در برخي موارد 
ناشــدني است. بانك اطالعاتي سناد وزارت آموزش و پرورش (پرتال سناد) كه به ثبت اطالعات آموزشي دانش 
آموزان از مقطع ابتدايي تا دبيرستان مي پردازد، بانك اطالعاتي مراكز بهداشت و درمان و بيمارستانها (پرتال مركز 
مديريتهاى بيماريها)، بانك اطالعاتي سازمان هاي خدمات بيمه اي از قبيل سازمان تامين اجتماعي (پرتال معاونت 
درمان ســازمان تامين اجتماعى)، سازمان بيمه خدمات درماني (پرتال معاونت درمان سازمان خدمات درمانى)، 
و ساير سازمانهاي بيمه مانند: سازمان بيمه نيروهاي مسلح، بيمه هاي خصوصي و تكميلي از آن جمله اند. مركز 
آمار ايران (پرتال مركز آمار ايران) اطالعات خانوارهاي ايراني، را در اختيار دارد و پس از اجراي طرح هدفمندي 
يارانه ها، و پرداخت يارانه هاي نقدي به اعضاي خانوار، با توجه به مســأله دريافت نقدي به ازاي تك تك اعضاي 
خانوار، هم اكنون داراي قابليت به روز شده قريب به 95% جمعيت ايران تحت پوشش سامانه مديريت حساب 
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بانك خانوار(ســامانه مديريت حساب بانك خانوار) به صورت خانوار است. ســازمان كاركنان نظام اداري كشور 
(پورتال سازمان كاركنان نظام ادارى كشور)، با ثبت و بروز رساني اطالعات كارمندان دولتي، قابليت رصد كردن 

جابجايي هاي استخدامي، مانند انتقال شغلي، ماموريت و غيره را دارد. 
 

مطالعه مروري
روش هاي تخمين مهاجرت با استفاده از منابع داده ثبتي دولتي، يكي از روشهايي است كه مورد استفاده قرار 
گرفته است. درحالى كه اين تخمين ها نبايد بعنوان اعداد و ارقام دقيق براى سطوح ارائه شده در جدول ها دانسته 
شوند، اما تركيب منابع داده هاى بكار برده شده براى آنها موجب اطمينان از اين مى شود كه بيشتر جابجايى هاى 

.(Rees,1996) مهاجرت داخلى در اين تخمينها پوشش داده شده است
به طور نمونه منبع اصلى داده ها براى مهاجرت داخلى در استراليا سرشمارى پنج ساله نفوس و مسكن است. عالوه 

.(Bell,1997)1 آماده مي گردد(ABS) بر آن، تخمين هايى از جابجايى هاى بين ايالتى توسط اداره آمار استراليا
در انگلستان و ويلز بطور تخمينى 5 درصد از جمعيت، در نيم سال 2010 محل زندگى خود را به بخش هاى 
ديگرى در داخل كشــور تغييــر داده اند (ONS,2008) براى ثبت جابجايى هــاى جمعيت [مهاجرت داخلي] 
انگلســتان و ويلز، سه منبع داده دولتى بكار برده مي شــود كه عبارتند از،  سوابق ثبتى مركز خدمات بهداشت 
 .4(HESA) 3 و آژانس آمار وضعيت آموزش عالى(PRDS) 2، سيستم داده هاى ثبت بيماران(NHSCR) ملى
 (CSSR ,2012) (Internal Migration within England and Wales ,2011) جدول كامل داده هاى 
ارائه شــده در وب ســايت اداره آمار ملى 5( ONS) (ONS,2010) و تخمين هاى مهاجرت داخلى كه توسط 
مقامات محلى تهيه مى شوند بعنوان آمار ملى دانسته مى شوند. اين تخمينها توسط مسئوالن آمار بريتانيا در سال 
 (2009 ,Migration statistics) 2009 مورد ارزيابى قرار گرفتند. گزارش كامل در وب سايت اداره آمار ملى

مشاهده مي شود. 
اداره ثبت ملى اســكاتلند6(NRS) (NRScotland Prtal,2012) مســووليت تخمين هاى جابجايى هاى 
مهاجرت داخلى كشــور اســكاتلند را به عهده دارد كه قبًال دفتر كل ثبت اسكاتلند (GROS)7 نام داشت. اين 
مسووليت را در ايرلند شمالى، وزارت مالى و انسانى8(DFP) (dfpni,2012) به عهده دارد. گزارش هاي مهاجرت 
داخلي با مديريت عاليه، حمايت مالي و نظارت اتحاديه اروپا در قالب گزارشهاي رسمي تدوين و منتشر مي شود 
(اســتوور،1384). در ســال 1990 كشورهاى اروپايى بطور هماهنگ و مشترك كار خود را بر روى پروژه اروپاى 
يكپارچه آغاز كردند. يكى از الزامات اساسى براى همكاريهاى موفقيت آميز بين اين كشورها آن است كه پايگاه هاى 
داده قابل مقايســه و توافق شــده اى براى هر كشور و تمام مناطق آن وجود داشته باشند كه شرايط جمعيتى و 
1. Australian Bureau of Statistics
2. National Health Services Central Register
3. Patient Register Data Service
4. Higher Education statistics Agency
5. Organization of National Statistics
6. National Records of Scotland
7. General Register Office for Scotland
8. Department of Finance and Personnel
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اقتصادى را بطور روشــن نشــان دهند. در مورد آمار جمعيت، شوراى اروپا (تأسيس در سال 1995) امروزه آمار 
بى نقصى را در زمينه انباشــت جمعيت، ســاختار جمعيتى، بارورى و فوتها، و همچنين آمار قابل قبولى درباره 
مهاجرت بين كشورها در سطح كشورى ارائه مى دهد، درحاليكه سازمان آمار اروپا (EUROSTAT) همان آمار 
را براى اعضاى اتحاديه اروپا و آمارهايى با جزئيات كامل را در ســطح منطقه اى و اســتانى در درون اين كشورها 

ارائه مى نمايد. 

روش شناسي پژوهش:
اين مطالعه مقدماتي از نوع توصيفي ـ  تحليلي بوده و به صورت مقطعي در فاصله زماني پنجساله بين سالهاي 
1385 تا 1390 از ميان مهاجراني كه مقصد آخرين مهاجرت ايشان در اين دوره يكي از نقاط شهري يا روستايي 
استان يزد بوده است.  انتخاب نمونه از جمعيت مورد نظر به روش گلوله برفي و اندازه نمونه تعداد 350 خانواده 
با اندازه جمعيت 945 نفر بوده است. از اين ميان تعداد 25 خانواده (67 نفر) در مرحله پاكسازي اطالعات حذف 
و تعداد 878 فرم معتبر از بين 335 خانوار كه الاقل يكي از افراد آن مهاجر بوده اند، استخراج شد. هدف از اين 
مطالعه بررسي ميزان دقت چهار روش تخمين زننده مهاجرت بوده است كه عبارتند از الف- روش تخمين زننده 
بر اساس اطالعات وضعيت تحصيلي فرزندان در آموزش و پرورش ب- روش تخمين زننده بر اساس سوابق بيمه اي 
افراد ج- روش تخمين زننده بر اســاس وضعيت شغلي افراد - اطالعات تخمين زننده بر اساس سابقه بهداشتي 
افراد. بر اين اســاس پرسشنامه خود ساخته، توسط كارشناسان به اداره كل ثبت احوال استان يزد مورد بازبيني 
قرار گرفت، محتواي پرسشنامه با پروفســور 1Bill Martin  مورد بازنگري دوباره قرار گرفت. آن گاه تعداد 20 
خانواده مهاجر به عنوان پيش آزمون فرم مذكور را تكميل كرده تا روايي فرم پرسشنامه مورد تاييد قرار گيرد. اين 
مطالعه در راستاي اجراي پروژه مطالعاتي «بررسي مروري شيوه ثبت پديده مهاجرت در اروپا و ارائه يك الگوي 
پيشنهادي ايران با مطالعه موردي روي يكي از بخشهاي استان يزد» و با حمايت اداره كل ثبت احوال استان يزد 
(پاك گوهر، 1391) انجام گرفته است. در پرسشنامه، مواردي نظير جنسيت، سن، علت مهاجرت، تعداد مهاجرت 
طي پنج سال گذشته، محل قبلي اقامت، وضعيت شغلي، وضعيت تحصيلي، سابقه بيمه، و نوع آن، سابقه تشكيل 
پرونده بهداشتي در مراكز بهداشت و درمان، عطف ملي، شهر يا روستاي قبل از مهاجرت و غيره تعيين شده است. 

اطالعات گردآوري شده به روش جداول توافقي تحليل و با نرم افزار SPSSver18 تحليل گرديد.

يافته ها:
از ميان تعداد اعضاي خانواده، بيشــترين افراد مورد مطالعه جزو خانــواده تك فرزندي و دو فرزندي بوده اند 
نمودار(1). با توجه به جدول (1) بيشترين علت مهاجرت جستجوي كار بهتر و بعد از آن جستجوي كار بوده است. 
در مهاجرت هاي داخل شهرستاني انتقال شغلي(35%) براي شهرنشينان و جستجوي كار(27%) براي روستائيان 
مهمترين علت مهاجرت شناخته شده است. به همين ترتيب براي مهاجرت هاي درون استاني، دستيابي به محل 
زندگي مناســب تر(17%) براي شهرنشينان و جستجوي كار بهتر(37%) براي روستائيان و براي مهاجران خارج 

1. Bill Martin, Senior Lecturer, Department of Geography, The University of Adelaide
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از اســتان يزد جســتجوي كار بهتر(26%) براي شهرنشينان و جستجوي كار (33%) براي روستائيان مهمترين 
علت مهاجرت شــناخته شده اســت. در كل بيشترين سهم مهاجرت هاي به يزد مربوط به شهرنشينان خارج از 

استان(55%) است.
نمودار(1) فراواني تعداد خانواده هاي تحت بررسي مهاجر

  جدول(1) جدول توافقي علت مهاجرت و محل قبلي اقامت

از بين افراد شركت كننده در پاسخ به سواالت ما 13% درصد افراد تحت پوشش بيمه خدمات درمانى و 64/7 
درصد افراد بيمه تامين اجتماعى و 6/8 درصد افراد بيمه نيروهاى مسلح و 5/9 درصد افراد بيمه هاى خصوصى 
را تشكيل داده اند و 9/6 درصد افراد تحت پوشش هيچ نوع بيمه اى نيستند. از بين افراد بين 6 تا 18 سال كه 
مشمول تحصيل در سيستم هاي آموزش و پرورش هستند در حدود 7% مشمول نبوده و مابقي در يكي از مدارس 
آموزش و پرورش مشغول به تحصيل هستند. جدول(1). بر اين اساس مي توان اذعان داشت دقت ثبت مهاجرت 

محل ا قامت قبلي
علت مهاجرت

آبادي ديگر در كل
خارج از استان يزد

شهر ديگر در 
خارج از استان يزد

آبادي ديگر در 
همين استان

شهر ديگر در 
همين استان

آبادي ديگر در 
همين شهرستان

شهر ديگر در 
همين شهرستان

جستجوي كار%18%33%16%21%14%27%18

جستجوي كار بهتر%23%19%26%37%15%19%18

انتقال شغلي%11%0%10%5%15%0%35

ازدواج %13%24%10%11%14%15%18

ادامه تحصيل يا پايان تحصيل%16%10%22%5%11%8%0

انجام يا پايان خدمت وظيفه%1%5%1%0%0%4%0

دستيابي به مسكن مناسبتر%4%0%2%11%6%15%6

دستيابي به محل زندگي مناسبتر%7%5%4%11%17%12%6

ساير%7%5%10%0%8%0%0

مجموع3352118719652617

پيروي از خانواده3412618321751818

كل676%7%55%6%21%7%5
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ســامانه آموزش و پرورش از بين افرادي كه مي توانند در زمره دانش آموزان آموزش و پرورش قرار گيرند %93 
است. از بين كودكان زير 6 سال 16/3% آنها در مهد كودك ها پرورش مي يابند جدول(2). بنابراين ميزان دقت 

اطالعات سيستم آموزشي(آموزش و پرورش و مهد كودك ها) در حدود 55/2% است. 
جدول(2) فراواني وضعيت تحصيلي افراد بين 6 تا 18 سال مهاجر

جدول(3) فراواني وضعيت تحصيلي كودكان كمتر از 6 سال مهاجر

از بين افراد باالتر از 18 سال، 18/7درصد بيكار و 17/3درصد وضعيت شغلي نامشخص و 3/9 درصد افراد شغل 
موقت روز مزد را تشكيل داده اند و 12/6 درصد افراد داراي وضعيت شغلي خاص غير از مشاغل نامبرده هستند 
نمودار(2). چنانچه اين موارد را جزو موارد مبهم در تعيين وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم بنابراين دقت 

ثبت مهاجرت بر اساس وضعيت شغلي برابر 47/5درصد خواهد بود. 

نمودار(2)-فراوانى وضعيت شغلى

درصدفراواني
50%62دبستان

21%26راهنمايي تحصيلي
17%21دبيرستان

5%6هنرستانها يا آموزشكده هاي فني
7%8نامشخص

100%123كل

درصدفراواني
1616/3مهد كودك
9883/7نامشخص

114100كل
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 از بين افراد مورد مطالعه 38/6 درصد افراد اذعان كرده اند كه در شبكه بهداشت محل سكونت خود پرونده 
تشكيل داده اند و 21/4 درصد افراد مشخص نكرده اند كه پرونده تشكيل داده اند يا نه و 40%درصد مابقى افراد 

پرونده تشكيل نداده اند.  
چنانچه وضعيت تشكيل پرونده افراد را جزو موارد تعيين كننده وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم، بنابراين 
دقت ثبت مهاجرت بر اســاس تشكيل پرونده بهداشت برابر 38/6 خواهد بود. و چنانچه مراجعات گهگاه يا عدم 
مراجعات افراد را مطابق جدول(4) جزو موارد مبهم در تعيين وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم بنابراين دقت 
ثبت مهاجرت بر اساس مراجعات افراد به شبكه هاي بهداشت برابر 28/2درصد خواهد بود. تركيب اين دو اطالع 

جدول(4) نشان مي دهد ميزان دقت شبكه هاي بهداشت در ثبت مهاجرت برابر 60/4%مي باشد.
بر اســاس اطالعات جدول(5) در حدود 91/1%افراد تحت پوشش يكي از انواع بيمه هستند. از آنجا كه بيمه 
شــونده ميتواند وابســته به يكي از اعضاي خانواده باشد و مقصود ما در اين پروژه تشخيص وضعيت ثبت محل 
كار بيمه شــونده بوده اســت، بنابراين از بين افراد باالتر از 18 ســال و داراي يكي از وضعيت هاي پنجگانه اول 
شــغلي(كارفرما، حقوق بگير بخش خصوصي، عمومي يا تعاوني و كاركن مســتقل) باشد وضعيت بيمه به شرح 

جدول(6) است.
جدول(4) ميزان مراجعه به شبكه هاي بهداشت و وضعيت تشكيل پرونده در شبكه بهداشت

جدول(5) فراواني وضعيت پوشش بيمه مهاجرين

كل

ميزان مراجعه به شبكه بهداشت

هر شش گهگاهخيرنامشخص
ماه يكبار

هر سه 
ماه يكبار

هر ماه 
يكبار

بلي3391424167243773
آيا در شبكه 

بهداشت پرونده 
تشكيل داده است؟

خير3513229916013

نامشخص188166152041

كل878212338185244277

درصدفراواني
8613,4بيمه خدمات درماني
41564,6بيمه تامين اجتماعي
457,0بيمه نيروهاي مسلح
396,1بيمه هاي خصوصي

578,9ندارد
642100,0كل
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جدول(6) توافقي پوشش بيمه و وضعيت شغلي مهاجرين باالي 18 سال

براســاس جداول توفقي چند اليه ميزان دقت ثبت مهاجرت به شــرح نمودار(3) است. در اين نمودار نشان 
داده شده است، در بين افراد باالي 18 سال بر اساس اطالعات مراكز بهداشت، وضعيت شغلي و بيمه برابر است 
با: 77/4درصد. به همين ترتيب ميزان دقت ثبت مهاجرت در بين افراد زير 18 ســال بر اســاس اطالعات مراكز 
بهداشت، وضعيت تحصيلي يا آنكه در مهد كودك ثبت نام كرده باشد،  برابر است با: 86/9. تركيب اطالعات كلي 
افراد نشان داد كه ميزان ثبت دقت مهاجرت بر اي كل افراد با در اختيار داشتن اطالعات بيمه تامين اجتماعي، 
خدمات درماني، نيروهاي مســلح، همچنين آگاهي از اطالعات شاغالن بخشهاي عمومي، خصوصي و تعاوني و 
كاركنان مستقل، يا با در اختيار داشتن اطالعات تحصيلي دانش آموزان مي توانيم روش تخميني مهاجرت با دقت 

باالي 79 درصد داشته باشيم.

نمودار(3) ميزان دقت روشهاي تخميني داده هاي رسمي بهداشت، آموزشي، خدمات اجتماعي و نيروي انساني

كل
پوشش بيمه

وضعيت شغلي
خدمات درمانيتامين اجتماعينيروهاي مسلحبيمه هاي خصوصيندارد

كارفرما15200112

كاركن مستقل455712210

حقوق بگير  بخش عمومي دولتي 11805157820

حقوق بگير  بخش خصوصي98443852

حقوق بگير  بخش تعاوني100010

شغل موقت روز مزد25720110

بيكار12011497917

ساير8112484512

نامشخص111131176614

كل63757394441582
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 بحث و نتيجه گيري
مهاجرت داخلي پديده اي جمعيت شناسي است كه تعامل بسياري با مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
جامعه دارد. از آنجا كه هيچ معيار مستقيمى براى مهاجرت در دوره هاى بين سرشماريها وجود ندارد، از داده هاى 
جايگزين استفاده مى شود. اين كار بدين معنى است كه هر گونه اختالفات مربوط به پوشش داده ها بين پديده 
آمارى مورد نظر و پديده جايگزين كه براى اندازه گيرى بكار رفته، بر ميزان كيفيت تخمينها تأثيرگذار خواهد بود. 
امروزه بسياري از روشهاي تخميني مبتني بر داده هاي رسمي ارائه گرديده است. به عنوان نمونه اداره آمار ملى 
(ONS) مسئول تهيه تخمينهاى مربوط به مهاجرت داخلى در انگلستان و ويلز است. اما بهرحال مهاجرت بعنوان 
دشوارترين جزء تغييرات جمعيت براى تخمين زدن شناخته شده است. زيرا هيچ سيستم اجبارى در UK وجود 
ندارد كه جابجاييهاى مردم در داخل كشور را ثبت كند. در حال حاضر ONS از تركيب سه مجموعه داده هاى 
دولتى بعنوان جايگزينى براى منبع اطالعات مربوط به مهاجرت داخلى در انگلستان و ويلز استفاده مى كند؛ كه 
عبارتند از داده هاى موجود در: ثبتهاى مركز خدمات بهداشت ملى (NHSCR) ، خدمات داده هاى ثبتى بيماران 

.(HESA) و آژانس آمار آموزش عالى (PRDS)
بنابراين، مي توانيم با توجه به تجربيات گذشــته و امكانات در اختيار دولت، انتظار داشــته باشيم با پوشش 
دادن كل جمعيت توسط مركز آمار ايران، بر اساس شاخصهاي ميزان كارايى فرايند سرپرستى بهداشت، اعم از 
شــبكه هاي بهداشت روستايي و شهري و البته اســتقرار نظام پزشك خانواده، درباره اينكه چه درصدى از مردم 
هنگامى كه محل زندگى خود را تغيير مى دهند، نزد پزشك خانواده محل سكونت جديد ثبت نام مى كنند، همگى 
عواملى هســتند كه دقت تخمينهاى مهاجرتى را افزايش مي دهــد. همچنين دقت تخمينهايى كه از اطالعات 
تحصيلي كودكان و محصالن آموزش و پرورش به دست مي آيد، نويد هم افزايي اطالعات تكميلي را به همراه دارد. 
به اين موضوع مي بايست اطالعات خدمات بيمه اي و سوابق شغلي افراد (كه قابل رصد باشند) را افزود. بايد خاطر 
نشان كرد كه مي بايست اين تخمينها را بعنوان اعدادى منطقاً قابل اتكا براى محاسبه تخمينهاى جمعيتى توسط 
يك مرجع دولتى محلى يا براى ارزيابى اينكه آيا مهاجرت داخلى براى يك منطقه خاص از كشور بيشتر شده يا 

كمتر در نظر بگيريم، نه آنكه آنرا جايگزين مناسبي براي سرشماريهاي عمومي بدانيم. 
روشهاي تخمين مورد اشاره عليرغم مزاياي بسياري كه دارند، محدوديتهايي بعالوه حفره هاي خالي در پوشش 
اطالعات جابجاييهاي جمعيتي دارند. به عنوان نمونه مي دانيم مشاغل ممكن است در يك محل و زندگي خانواده 
در جاي ديگر باشــد. بنابراين پوشش هاي بيمه اي از مسائلي است كه بايد در نظر گرفته شود. يا آنكه رفتارهاي 
كاركنان شبكه بهداشت ممكن است مراجعات مردمي را تحت تاثير قرار دهد و بيماران يا مراجعه كنندگان راه 
دورتر را به برخورد بد ترجيح دهند. اين موضوع براي شــهرهاي همجوار قابل تأمل اســت. و البته براي روستاها 
نكته ياد شده به اضافه امكانات و خدمات موجود باعث مراجعات مردمي به شهرهاي نزديك بشود يا آنكه در هر 
دو مكان پرونده تشكيل شود. همچنين مى دانيم كه الگوهاى ثبت دوباره براى گروه هاى سنى و جنسى گوناگون 
با هم متفاوت هســتند. به عنوان مثال، مطالعات گذشته نشــان داده است، كودكان، جوانان، مادران آنها و افراد 
مســن معموالً در فاصله كوتاهى پس از جابجا شدن آدرس تازه سكونت خود را ثبت مى كنند. درحاليكه مردان 
جوان نســبت به زنان در همان سن زمان بيشــترى الزم دارند تا تغيير محل سكونت خود را دوباره ثبت كنند 
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(Internal Migration Estimation ,2012). معموالً انتظار مى رود زنان نسبت به مردان بيشتر از خدمات 
بهداشتى استفاده كنند (فالح زاده،1385) بنابراين انتظار داريم ثبت پرونده در شبكه هاي بهداشت در زنان بيشتر 
از مردان باشد. از سوي ديگر، احتمال ثبت دوباره پس از تغيير محل زندگى وجود دارد، در حاليكه پرونده(هاي) 
قبلي همچنان مفتوح است. بطور كلى، اين احتمال براى افراد جوان و سالم كمتر و احتمال آنكه نام آنها از فهرست 
ثبتى بيماران خارج شــود، بيشتر است. در هرحال با استقرار نظام پزشك خانواده در شهرها و داده هاي رسمي 
آموزش و پرورش و اطالعات كاركنان رسمي دولت، و اطالعات بيمه تامين اجتماعي مي توانيم انتظار داشته باشيم 
داده هايي با خطاهاي كم و قابل اصالح براي تخمين مهاجرتهاي داخلي به دست آورده ايم. هرچه سطح نگرش 

ما كالن تر شود، خطاهاي ما در تخمين مهاجرت نيز كاهش خواهد يافت.
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گردشگري الكترونيكي  روستايي و نقش آن در توسعه پايدار با تاكيد برICT روستايي

چكيده
امــروزه به كارگيري ابزارهاي نوين در ارتباطات و اطالع رســاني، تغيير و تحــول در فنون زندگي را اجتناب 
ناپذيركرده است. يكي از مهمترين ابعادكاربرد اين ابزارها، دگرديسي درگردشگري و فرم جديد جاذبه هاي ميراث 
فرهنگي و در واقع تولد گردشــگري مجازي روســتايي اســت كه بازديد اينترنتي از ميراث فرهنگي و تاريخي 
يك روستا، به همراه كليه اطالعات و آگاهي از امكانات مربوطه را، ميسر كرده است. باتوجه  به  اين كه  گردشگري 
 روســتايي  پيش درآمد توسعه  صنعت گردشگري تلقي مي شود و گردشگري مجازي كه  آن را انقالب گردشگري 
ناميده اند منشــأ حركت هاي اقتصادي و فرهنگي بالقوه به شــمار مي آيد، بنابراين گردشگري مجازي روستايي 
مي تواند با قابليت هاي گســترده خود نقش مهمي در توسعه پايدار ايفا نمايد. هدف از مقاله حاضر، بررسي ابعاد 
گردشــگري مجازي روستايي و تشريح  نقش آن در توســعه پايدار روستايي مي باشد. اين مقاله بر اساس روش 
مطالعه كتابخانه اي و مطالعه اســناد مدارك علمي، همچنين جستجوي گسترده اينترنتي در پايگاه هاي اطالع 

رساني انجام گرفته است.

واژگان كليدي:گردشگري مجازي روستايي،توسعه پايدار روستايي وگردشگري،گردشگري وتوسعه پايدار
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گردشگري الكترونيكي  روستايي و نقش آن در توسعه پايدار با تاكيد برICT روستايي

مقدمه
 دردنيــاي امــروز كه از آن به عصر ارتباطات و اطالعات ياد مي شــود، صنايع مختلف بــدون بهره برداري از 
فن آوري هاي دنياي مجازي و همسو شدن با تحوالت ديجيتال،  نمي توانند به سادگي، راه پويايي و توسعه در اقتصاد 
پررقابت جهاني و حتي محلي را طي كنند و صنعت گردشگري نيز از اين قاعده مستثني نيست(مرندى،1386).

امروزه در عرصه ي  گردشگري مجازي روستايي، توريسم الكترونيكي واينترنت، نقش مهمي در رقابت هاي ملي 
 و فرا ملي كشورها ايفا مي كند وكيفيت و ميزان بهره برداري از كاربردهاي آن تا حد قابل توجهي در بازارهاي رقابتي 
تاثيرگذار بوده و هر روز نقش اين فن آوري  با سرعت غير قابل باوري در حال تعميم و گسترش است. به استدالل 
آمارهاي منتشــر شده توسط سازمان جهاني توريسم1 در آينده اي بسيار نزديك، كشورهاي فاقد زيرساخت هاي 
مناسب  الكترونيكي عمال از چرخه رقابت هاي جهاني و منطقه اي گردشگري حذف خواهند شد(مرندى،1386). 

با توجه به اينكه يكي از 10 عامل مهم در عدم تمايل به ســرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت گردشــگري 
ايران، فقدان يا ضعف ساختارهاي گردشگري مجازي در كشور است و يكي از اصلي ترين موانع ورود گردشگران 
خارجي به ويژه در قشــر گردشــگران متمول، فقدان هاي تكنولوژيكي موجود است و با عنايت به اين كه، نظام 
توزيع الكترونيكي امكانات وخدمات گردشگري جهان، 50 درصد گردش مالي توريسم جهاني را در برمي گيرد، 
گردشگري روستايي بدون پورتال گردشگري، ناشــناخته  باقي مي مانند.  بنابراين بدون زيرساخت هاي مناسب 
گردشگري مجازي و جاري و همه گير شدن كاربردهاي آن در تمامي بخش هاي صنعت، اميدي به برتري رقابتي 

و كسب سهم فراخور از اقتصاد توريسم جهاني و حتي منطقه اي در آينده نخواهد بود(خليلي،1384).
درعصر كنوني، به كارگيري گردشــگري مجازي روستايي ، دستيابي به اهداف اقتصادي، اجتماعي و محيطي 
توســعه پايدار روستايي را تسريع و تقويت مي بخشــد. هرچند، كاربردهاي گسترده ي فن آوري هاي اطالعات و 
ارتباطات در عرصه گردشگري مجازي روستايي و نقش آن در دستيابي به توسعه پايدار ناشناخته و مهجور مانده، 
بدون شك براي برون رفت از وضعيت كنوني تمامي اهالي گردشگري  روستايي مي بايست با درك شرايط جديد 
توريسم جهاني و ميزان وابستگي آن به  فن آوري هاي نو، انقالب الكترونيكي در صنعت گردشگري  روستايي را 
رقم بزنند، در اين رهگذر قبل از هر چيز بسط فرهنگ عمومي گردشگري مجازي روستايي در ميان جامعه بسيار 
حايز اهميت اســت. در اين راستا هدف از مقاله حاضر، آشنايي با ابعاد و مفاهيم گردشگري  مجازي روستايي و 

بررسي نقش آن در توسعه پايدار روستايي است. 

گردشگري روستايي
در زمينه ي گردشگري روستايي در بين صاحبنظران و متخصصان جهانگردي اتفاق نظر وجود ندارد و تعاريف 
مختلفي در اين خصوص ارائه شــده اســت. برخي صاحبنظران، جهانگردي را كه در حومه ي شهرها اتفاق مي 
افتد جهانگردي روســتايي مي دانند. در سال 1986 كميسيون جوامع اروپايي، گردشگري روستايي را نه فقط 
گردشــگري در مزارع يا گردشگري كشــاورزي دانست، بلكه انواع فعاليت هاي گردشگري در نواحي روستايي را 
در تعريف گردشــگري روستايي گنجاند.آبرمان نيز در تعريف گردشــگري مي گويد: «گردشگري روستايي به 
1. WTO
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فعاليت هاي مزرعه اي و غير مزرعه اي گفته مي شود كه در جوامع و نواحي روستايي انجام مي شود، اما فعاليت هاي 
تفريحي بيروني مانند پارك هاي موضوعي و نواحي حيات و حش را شامل نمي شود»(سقايي،1385). به طوركلي 
گردشــگري روســتايي را مي توان به كليه فعاليت هاي تفريحي و گردشگري در مناطق روستايي كه بر پايه ي 
كشاورزي، دامداري، ماهيگيري، هنرها و صنايع دستي، آداب و رسوم محلي، بافت سنتي، معماري بومي، شكار 

و... انجام مي گيرد، ناميد. 
برخي از صاحبنظران، گردشگري روستايي را از نظر نوع فعاليت به دو نوع تفكيك مي نمايند:

الف) گردشگري روستايي با تاكيد بر كشاورزي و در مزرعه : كشاورزي و ديگر فعاليت هاي مربوط به آن 
محور اصلي اين نوع از گردشگري را تشكيل مي دهد كه به آن اگروتوريسم1 نيز اطالق مي شود و به طوركلي هدف 
از اگروتوريسم تمدد اعصاب، استراحت و در صورت تمايل، درگير شدن در فعاليت هاي روزمره ي كشاورزي است.

   ب) گردشــگري روستايي بدون تكيه بر كشاورزي و خارج از مزرعه : محور فعاليت ها چيزي غير از 
فعاليت هاي كشاورزي است، مثل شكار، گشت و گذار در طبيعت و حضور در روستاها، صعود از ارتفاعات، دوچرخه 

سواري، قاطر سواري، اسب سواري، شتر سواري و ديدن هنر عامه ي مردم روستايي. 
بنابراين فعاليت هاي گردشگري روستايي بسيار متنوع است. از جمله ديدن مزارع و مناظر مناطق روستايي، 
كسب آرامش در محيط روستا، آشنا كردن مردم شهر با زندگي روستايي، گشت و گذار در طبيعت، داد و ستد با 
روستاييان، شكار، راهپيمايي و پياده روي، كوهنوردي، قايقراني، مطالعه ي طبيعت، دوچرخه سواري، مطالعه ي 
آداب و رسوم و سنن روستايي، گذران اوقات فراغت براي تمدد اعصاب در محيط روستا، شركت در جشنواره هاي 

روستايي، خريد صنايع دستي، اسب سواري، شتر سواري و....
ارمغان گردشــگري روستايي بخصوص اگروتوريسم براي گردشگران اســتفاده از غذاي سالم، ورزش، تفرج، 
مشاهده ي رقص و موسيقي محلي، رسيدن به آرامش و تمدد اعصاب است، به عالوه از انواع تفرج كم هزينه به 
شمار مي آيد. ولي با اين حال در ايران تاكنون از گردشگري روستايي به عنوان يك وسيله جهت رفع مشكالت 
روستاييان يا حفاظت از محيط زيست استفاده نشده و تنها تعداد معدودي از روستاها مانند ريجاب، پالنگان و... 
در طول ســالهاي اخير مقصد گردشگران بوده اســت. لذا الزم است با توجه به ويژگي ها و قابليت هاي روستاها 
برنامه ريزي هاي الزم به منظور توسعه ي گردشگري روستايي و در نتيجه توسعه و عمران روستايي صورت پذيرد. 
با توسعه گردشگري روستايي، ثروت ها به طور مستقيم به منازل روستائيان مي رود و با اين شرايط، چيزي به نام 

مهاجرت از روستاها به شهرها، ديگر وجود نخواهد داشت (سقايي،1385).

توسعه پايدار روستايي
در ابتداي گســترش مفهوم توسعه پايدار روستايي،كميسيون بين المللي محيط زيست و توسعه (مشهور به 
كميسيون برانت)2 برحفظ منابع طبيعي تاكيد داشت تا اينكه در سال 1987 اين كميسيون مفهوم توسعه پايدار 
را چنين تعريف كرد:»توســعه اي كه نيازهاي فعلي را بدون خدشــه دار كردن توانايي نسل آينده براي برآورده 
ســاختن نيازهاي خود برآورده نمايد». از آغاز دهه 1990 انديشــه سيستمي بر توسعه پايدار حاكم شد و تاثير 
1. Agrotourism
2. WCED(World Commission on Environment and Development)
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متقابل اقتصاد، اجتماع و محيط زيست مورد توجه قرار گرفت. در اين ديدگاه توسعه پايدار، توسعه اي بلند مدت 
است كه نسل هاي آينده را نيز در برمي گيرد. كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، اهداف كاركردي توسعه 

پايدار را وسيع و به شرح زير دانسته است:
افزايش رشــد، تغيير كيفيت رشــد، رفع نيازهاي ضروري براي اشــتغال، غذا، انرژي، آب و بهداشت، كنترل 
جمعيت در يك حد پايدار، حفاظت ونگهداري منابع طبيعي، دگرگوني تكنولوژي، مد نظر قرار دادن توام محيط 
زيســت و اقتصاد در تصميم گيري ها، دگرگون كردن روابط بين المللي اقتصاد، مشاركتي كردن توسعه. (پابلي 

يزدي و ابراهيمي،1385).
ازكيا به نقل از رحماني مي گويد «درنهايت توسعه پايدار روستايي به معني عدم تحميل آسيب هاي اقتصادي، 

اجتماعي و يا زيست محيطي به نسل هاي آينده است»(ازكيا،1381).
در اين اهداف رشد اقتصادي دراولويت است، چرا كه نظريه مناسب بارشد اقتصادي در توسعه پايدار آن است 
كه فقر موجب بهره برداري شديد از محيط زيست و منابع طبيعي مي شود. بنابراين رشد اقتصادي مهمترين عامل 
در رسيدن به توسعه پايدار است. در مقابل مي توان گفت كه امروزه تمايل به رشد اقتصادي بيشتر جهت فقرزدايي 
نه تنها حفظ منابع محيطي را در برنداشته، بلكه سبب سود جويي بهره برداران و تخريب شديد محيط زيست و 
منابع آن گرديده است كه از آن جمله مي توان به نابودي پوشش جنگلي،آلودگي هوا، بهره برداري شديد از منابع 
سوخت فسيلي و غيره به ويژه در كشورهاي جهان سوم اشاره كرد. معرفي اصول توسعه پايدار چهار فايده عمده  
زير را دربر دارد: نگاه دقيق تر به تعاريف و مدل ها، دستيابي به شيوه هاي اندازه گيري آثار زيست محيطي، بازنگري 
سياست ها و تبديل شدن به يك نظريه فلسفي در راستا ي پيوند دهي كشورها (پابلي يزدي و ابراهيمي،1385). 

خط مشي گردشگري پايدار روستايي
خط مشي گردشگري پايدار، موارد زير را شامل مي شود كه در يك پروژه ي گردشگري روستايي رعايت اين 

نكات ضروري است و توجه به اين اصول، چنين پروژه هايي را در درازمدت با موفقيت بيشتري توام مي نمايد:
1.  برنامه ريزي به گونه اي باشد كه يك ديالوگ هميشگي بين بخش دولتي، بخش خصوصي، جوامع محلي 

و عالئق آنها در ارتباط با آينده برقرار نمايد. 
2.  تقويت و تشــويق سرمايه گذاري هاي زيربنايي در بخشهاي حمل و نقل، اقامتي و پذيرايي، سرويس هاي 

عمومي، بازار يابي و اطالع رساني
3.  گردشگري پايدار احتياج به منطقه ي آرام و با امنيت دارد. 

4. خط مشي ما بايد بتواند نيروهاي گروه هاي مختلف هنري، فرهنگي و زيست محيطي را در خدمت توسعه ي 
گردشگري قرار دهد. 

5.  حفظ مناظر زيبا، ميراث فرهنگي و تاريخي منطقه
6. بايد فعاليت هاي متنوعي را در برگيرد تا موجبات اشتغال همه ي اركان اجتماع از جمله بانوان را فراهم كند. 
7. انجام آناليز و تحقيقات منطقه اي شامل نيازهاي منطقه از نظر اقتصادي، اكولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي

8. ايجاد زمينه ي مناسب به منظور مشاركت مردم در اجراي طرح هاي گردشگري روستايي 
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گردشگري روستايي با تأكيد بر توسعه پايدار
گردشگري روستايي امروزه با توجه به اين كه صنعت كشاورزي اهميت خود را به عنوان محور اصلي توسعه 
روستايي از دست داده است، رو به توسعه دارد. زيرا رشد جمعيت، افزايش بهره برداري ها و كاهش منابع طبيعي 
و در نتيجه آن تهديد محيط زيســت انساني، جوامع روستايي را براي ادامه حيات و تداوم رشد خود فكر كردن 
به منابع درآمدي ديگري وا داشــته است. دولت ها و برنامه ريزان نيز سعي دارند تا از عرضه كنندگان بخواهند 
جريان گردشگري روستايي را به نواحي مختلف سوق دهندتا از اين طريق عالوه بر رشد اقتصاد محلي، وضعيت 

خانواده هاي كشاورزان نيز بهبود يابد. 
اين رويكرد به گردشگري روستايي موجب آن شده تا راهكارها ي توسعه مورد بررسي مجدد قرار گيرند و يك 
نگرش منطقه اي در تجميع فعاليت هاي گردشگري روستايي براي به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر اخذ گردد 
تا با شناســايي مناطق مستعد و گو نه هاي مختلف گردشگري روستايي به تبيين منطقه اي توسعه گردشگري 
پرداخته شــود. اين روندخود به پايداري و حفظ محيط روســتا، احيا وثبات اقتصادي جوامع روستايي و توسعه 
تجارت گردشگري در مقياس كوچك به عنوان شيوه اي براي عمل، وابسته مي باشد، كه در چارچوب منطقه بندي 

زمينه هاي مناسبي رادر تلفيق تركيب شرايط مختلف فراهم مي آورد(سقايي،1385). 
در زمينه گردشگري روســتايي، منطقه بندي مي توانند مقاصد گردشگري را در يك منطقه جغرافيايي كه 
شــامل تعداد زيادي از عوامل اصلي و حياتي توســعه  مي باشــند را در بر بگيرد كه درآن جاذبه هاي مناسب از 
نظر جذب بازديدكنندگان غير محلي وجود دارد. اين گونه منطقه بندي گردشــگري روســتايي را مي توان با 
توجه به شاخص هايي همچون جاذبه هاي گردشگري در محيط هاي روستايي و پيرامون آنها، راه هاي ارتباطي و 
سهولت دسترسي، مقدار تراكم جمعيت در واحد سطح و ظرفيت گردشگر پذيري، تاسيسات زير بنايي واقتصادي، 
امكانات اقامتي، قابليت هاي فرهنگي، پيامدهاي گردشگري در اشتغال و سطح درآمد و باالخره دست يابي به يك 
گردشگري پايدار انجام داد. براي به  نتيجه رسيدن منطقه بندي گردشگري روستايي با توجه به شاخص هاي فوق 
الذكر الزم مي آيد تا از ابزارهاي تسهيل كننده ايي نظير دنياي اينترنت با تاكيد بر گردشگري مجازي روستايي 
بهره جست تاحول اهداف توسعه پايدار روستايي تسريع يابد و تقويت گردد تا دراين راستا ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي و زيســت محيطي گردشگري مجازي روستايي در چارچوب يك نگرش منطقه اي براي توسعه مورد 

بررسي قرار گيرد (سقايي،1385).

گردشگري مجازي روستايي
گردشگري مجازي، چيزي فراتر از ورود به يك سايت گردشگري و ديدن مناطق گوناگون دنيا از طريق اينترنت 
است. هدف از گردشگري مجازي، فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي گردشگران، اعم از رفاه، آسايش و امنيت 

سفر، توسعه گردشگري و سرانجام، لذت ازگردشگري است. 
اگرگردشگري الكترونيكي را صرفنظر از سرويسهاي ارائه شده توسط سايتهاي گردشگري، تنهامنحصر به ديدن 
تصاوير ارســالي از دوربينهاي كار گذاشــته شده در مناطق ديدني و مرور تصاوير سه بعدي، روشهاي رايانهاي و 
نقشهها بدانيم، آنگاه اين نوع گردشگري براي استفاده از آب و هواي مناطق مختلف، لذت قدم زدن در سواحل، 
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شــنا كردن، استفاده از عطر گياهان بومي، طعم غذاهاي محلي، ادويه هاي بازار، و ديدن كاهگل بناهاي قديمي، 
مناسب نخواهد بود. 

اين فناوري كاربرها را در عملكرد و انتقال اطالعات توليدشــده كنــار هم قرار مي دهد، بطوري كه ميان هر 
گردشگري با گردشگر ديگر كه آميزهايي از تجربيات ويژه، انگيزه ها و تمايالت متفاوت است تفاوت مي گذارد، تا 

اندازه اي كه هر مسافر جديد، به عنوان يك تجربه جديد به حساب مي آيد. 
بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات، از سال1980 صنعت گردشگري را درجهان به كلي متحول ساخته 
و باعث شــده كه اين صنعت به عنوان يك صنعت بين المللي و بزرگ ترين توليدكننده مشاغل روي كره زمين 
در مقابل بسياري از صنايع ديگر عرض اندام نمايد. شتاب و برخورد بين فناوري و گردشگري در سال هاي اخير 
دگرگوني هاي اساسي اي، هم در صنعت گردشـگري و هم در درك ما از اين صنعت پديد آورده است. لذا توجه 
به ابعاد اقتصادي، اجتماعي وزيست محيطي توسعه پايدار روستايي در چهارچوب گردشگري مجازي روستايي در 

اين تحقيق  مورد بررسي قرار مي گيرد.
تصوير شماره (1): توسعه پايدار؛ تعادل سه بعد محيط زيست، اقتصاد و اجتماع در دستيابى به گردشگري مجازي روستايي

ابعاد  اقتصادي گردشگري مجازي روستايي
گردشــگري مجازي تلفيقي از تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك است؛ زيرا با رونق بخشيدن به بازارهاي 
رسمي و محلي كشورها و به مدد توسعه بازاريابي و تبليغات، نياز به تجارت الكترونيكي را بيش از پيش نموده، 
تجارت الكترونيك را در سطح داخلي و نيز بين المللي، افزايش خواهد داد. از سوي ديگر، با اثر غيرمستقيم بر ساير 
كاركردهاي جامعه و پيشبرد آن به سمت استفاده بيشتر و بهينه تر از فناوري اطالعات و ابزارهاي الكترونيك، سبب 

پيشرفت اهداف دولت الكترونيك و تحقق آن در جامعه خواهد شد.
به طوركلي گردشــگري مجازي روســتايي به گونه اي فزاينده، براي رقابت با سازمان ها، مقصدها و مكان هاي 
گردشگري، نقشــي بحراني بازي مي كند. توسعه ماشين هاي جســت وجو، سرعت شبكه ها و ظرفيت جابجايي 
اطالعات بر روي تعداد مسافريني كه در سراسر دنيا از اين فناوري براي برنامه ريزي مسافرت هاي خود استفاده 
مي كنند تاثير زيادي گذاشته و با تغيير مسير كسب وكار به سمت بازاريابي، اساسا كارآمدي و طرز كار سازمان هاي 
گردشگري مجازي روستايي را به همان صورت كه مشتري ها با سازمان ها ارتباط برقرار مي كنند، تغيير داده است.

 اين فناوري، فرآيند كسب وكار گردشگري را به سمت مهندسي مجدد، كشانيده و مشاهده مي شود كه توليدات 
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تدريجي اين صنعت تمايل به ســمت يك الگوي جديد را دارند. اين جريان، ســاختار كل صنعت گردشگري را 
دگرگون كرده و دامنه كلي فرصت هاي شــغلي را براي كليه دست اندركاران، توسعه بخشيده است. گردشگري 
مجازي روستايي، به طور فزاينده اي باعث مي شودكه مسافرين به اطالعات دقيق و با ثباتي دسترسي پيدا كنند و 
در يك مقطع زماني رزرو انجام دهند و با روش هاي قراردادي، هزينه و نيازمندي هايشان را در اختيار داشته باشند.

در بسياري از سازمان هايي كه براي ارتباط مستقيم با مشتريان ازالگوي گردشگري مجازي روستايي استفاده 
مي كنند، قيمت گذاري از موضوعات مهم صنعت گردشگري اينترنتي به شمار مي رود. 

در اين صورت فقط كرايه ها، نرخ ها، تخفيف هايي كه از كارفرماها گرفته مي شود و پرداخت هاي پراكنده، در 
يك زنجيره مالي كوچك تعيين مي شود. پژوهش ها نشان داده اند كه قيمت بليط هاي هواپيماي معتبر داخلي در 
آمريكا كه بوسيله اينترنت ارائه مي شود، متفاوت بوده و نسبت به قيمت متوسط بليط هايي كه از طريق آژانس هاي 

مسافرتي سنتي به فروش مي رسند، ارزان تر است.
 اينترنت هم اكنون روي رفتار مشــتري ها در كشــورهاي در حال توســعه مثل چين تاثير بســزايي دارد و 
به مشــتري ها كمك مي كند كه انتخاب هاي بسيار زيادي داشته باشــند. مشتري ها براي صرف وقت كمتر و 
كوتاه كردن زمان انتظار و برنامه ريزي و لذت بيشتر عالقه مند هستند كه رزرو بليط و دريافت آن را درخانه و از 

طريق وب سايتهاي گردشگري دريافت كنند.
 از اين گذشــته، وقتي مشــتري در خانه خريدهاي خود را از طريق اينترنت انجام مي دهد، فروش اينترنتي 
منطقه جغرافيايي وسيعي را در اختيار او قرار مي دهد. در جايي كه سرعت انجام كارها اهميت زيادي يافته است 
متقاضيان دائمي، تمايلي به تاخير و انتظار ندارند. كليد موفقيت اين است كه نياز متقاضي به سرعت شناسايي 
شود و به نحو احسن خدمات و امكانات روزمرگي را به گونه اي كه نيازمندي هاي آنها را ارضا نمايد در اختيارشان 
قرار دهد.  زندگي خيال انگيز متقاضيان در جهان توسعه يافته، تنها فرصت كوتاهي براي استراحت و اشتغال به 

فعاليت هاي موردعالقه شان، در اختيار آنها قرار مي دهد. 
اينترنت رفتار متقاضيان گردشگري روســتايي را به گونه اي حيرت انگيز تغيير داده است. مسافرين آينده نگر 
تمايل به دستيابي مستقيم به هزينه ها از طريق كسب اطالعات بيشتر، تهيه شده توسط سازمان هاي گردشگري، 
مهارت هاي شخصي و نيز به وسيله ديگر متقاضيان و مصرف كنندگان دارند. متقاضيان قادرند كه از طريق اينترنت، 
جســت وجوي اطالعات مربوط به مسافرت از قبيل رزرو بليط و اطاق و انجام سايرخريدها را مستقيما خودشان 
انجام دهند. به واسطه عموميت پيدا كردن تقاضاهاي اينترنتي، بسياري از سازمان هاي توريستي، مثل آژانس هاي 
مســافرتي با به كارگيري اينترنت به عنوان بخش مهمي از اســتراتژي هاي ارتباطي و بازاريابي متحول شده اند. 
جست وجوي اطالعات كه بخش مهمي از فرآيند تصميم گيري خريد به حساب مي آيد، به عنوان دستاورد اينترنت 
تكامل يافته است. گردشگري مجازي روستايي نه تنها خطرات دريافت و ترديد را كاهش مي دهد، بلكه كيفيت 
مسافرتها را نيز باال مي برد. ايجاد فعاليت هاي اقتصادي بلندمدت و مداوم باعث ايجاد منافع اقتصادي - اجتماعي 

براي تمامي ذي نفعاني مي شود كه به نحوي به اين صنعت مرتبط هستند.
 ازجمله اين منافع مي توان به مواردي همچون استخدام دايم، درآمد ثابت و همچنين ايجاد خدمات اجتماعي 

براي جامعه ميزبان اشاره كرد، كه اين موارد خود گامي در جهت كاهش فقر در جامعه محلي ميزبان است.
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ابعاد  اجتماعي گردشگري مجازي روستايي
گردشگري مجازي روستايي مي تواند در بهبود كيفيت خدمات، ياري رساند و در رضايتمندي بيشتر مسافرين 
و مهمانان سهم داشته باشد. اين فناوري، كاربرها را در عملكرد و انتقال اطالعات توليدشده كنار هم قرار مي دهد، 
به طوري كه ميان هر گردشگري با گردشگر ديگر كه آميزهايي از تجربيات ويژه، انگيزه ها و تمايالت مختلف است 

تفاوت مي گذارد، تا اندازه اي كه هر مسافر جديد، به عنوان يك تجربه جديد به حساب مي آيد. 
گردشگران مناطق مختلف و عمده جهان، مسافرين دائمي مي شوند و مهارت هاي زبانشناسي و تكنولوژيكي 
پيدا مي كنند و مي توانند در كشورهاي بيگانه و چند فرهنگي كار كنند. توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و به 
ويژه اينترنت به گردشگر جديد اختيار عمل مي دهد. اين جست وجوگران عالقه چنداني به بسته هاي شلوغ ندارند 
و بيشتر به دنبال برنامه ريزي و انتخاب هاي خودشان هستند، زيرا بسته هاي حاوي اطالعات تورها، از طريق توليد 
بســته هاي پويا كه توسط شركت هاي فعال به نفع تسهيالت گردشگري سازمان يافته مستقل توليد مي شوند از 

دست مي روند.
لذا جست وجوهاي بيشتري درباره مسافرت انجام مي گيرد و اطالعات بيشتري در اين زمينه كسب مي گردد، 
مي توان نيازمندي هاي مشتري را بهتر دريافت و خدمات مورد نياز را به آنها ارائه داد. يك متقاضي آشنا و باتجربه 
قادر اســت با منابع محلي و فرهنگي ارتباط بهتري برقرار كند، محصوالت و خدماتي را كه براي نيازمندي هاي 
او ارائه مي شــود، بشناسد و از خدمات ويژه و تخفيف قيمت ها، امتياز كسب نمايد. جامعه مسافرت مجازي1، به 
طور باورنكردني برروي گردشگري تأثير گذاشته است، به طوري كه مشتري ها به اطالعات همكاران خود بيش از 
پيام هاي بازاريابي اعتماد  مي كنند. بهترين و نخستين تعريفي كه از جامعه مسافرت مجازي شده است به وسيله 
رينگلد2 در سال 1993 بوده است. با اين تعريف «جامعه مسافرت مجازي گروهي از مردم هستند كه ممكن است 
يكديگر را رودررو ببينند يا نبينند و واژه ها و ايده هايي را از طريق شــبكه ها يا بوردهاي كامپيوتري با يكديگر 

مبادله كنند.» 
جامعه مســافرت مجازي تســهيالتي را در اختيار مردم قرار مي دهد كه بتوانند با به دست آوردن اطالعات 
موردنياز در برقراري ارتباطات موثر و توســعه روابط و در نهايت تصميم گيري هاي مربوط به گردشگري موفق 
باشــند. به طور كلي عضويت و نگرش دو بعد آغازين رفتار مشــتري در جوامع مجازي به حساب مي آيد، چون 
بســياري از گردشــگران عالقه مند هستند كه تجربيات گردشــگري خود را با ديگران به اشتراك گذاشته و به 
آنها پيشــنهاداتي بدهند، براي اين منظور، جامعه مسافرت مجازي يكي از فضاهاي مطلوب براي ارائه خاطرات 

گردشگري آنها شده است.
 از اين گذشته گردشگران اينترنتي بسيار مشتاق هستند كه با ديگر گردشگراني كه نگرش ها، تمايالت و شيوه 
زندگي مشابه آنها را دارند، ديدار كنند. به همين دليل درك بهتر از انگيزه و رفتار كاربران، جوامع مجازي را قادر 
مي سازد كه به دست اندركاران و برنامه ريزان گردشگري روستايي كمك كنند كه در ايجاد، اجرا وحفظ اين جوامع 
شيوه هاي مؤثرتري را ايفا نمايند كه به نوبه خود بازاريابي ارتباطي را تسهيل مي كند. به هر حال جوامع مسافرت 
مجازي اگر نتوانند رضايت خاطر مشتريان خود را از جهات محتواي طراحي و امنيتي برآورده كنند، ممكن است در 
1. Virtual Travel Community
2. Rheingold
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خطر از دست دادن مشتريان خود قرارگيرند. وب 2 و گردشگري مجازي ظهور وب 2,0 يا گردشگري 2,0 مفهوم 
شبكه اجتماعي و جوامع مجازي را به هم آميخت و آن را در اختيار صنعت گردشگري قرارداد.

ســايت راهنماي مسافرت1 يكي از موفقترين شبكه هاي اجتماعي، جامعه مجازي در امر گردشگري است كه 
آسان سازي دسترسي به تمام هتل هاي سراسر جهان و گردآوري افراد براي بحث وگفت وگو را به عهده دارد. اين 
سايت امكان بررسي مستقل كاربران را براي امور گردشگري و ارائه پيشنهادات كتبي به اعضاي راهنماي مسافرت 
و همچنين ماهرسازي راهنمايان را فراهم مي سازد و سكوي قدرتي براي برخورد بين افراد همسان فراهم مي كند.
 بايد توجه داشــت كه مهمترين فاكتور براي ارزشــيابي سازمان گردشــگري رضايت مندي كاربر است، لذا 
ســازمانهاي گردشــگري مي توانند با تجزيه و تحليل محتواي جوامع گردشــگري مجازي، نوع رفتار و ميزان 
رضايتمندي مشتري هايشان را بفهمند و براي بهبود خدمات خود به فعاليتهاي اصالحي بپردازند. همچنين سطح 

آگاهي ها را باال ببرند و بين دستياران جوامع گردشگري مجازي همكاري هاي قوي تري به وجود آورند.
 اينترنت تعداد انتخاب ها را براي مشتريان در حد قابل توجهي افزايش داده است. تا پيش از پيدايش اينترنت، 
متقاضيان فقط مي توانستند به مكان هاي مشهور و همچنين سازمان هايي كه در مجاورتشان بود دسترسي داشته 
باشند. هم اكنون متقاضيان ميتوانند از طريق اينترنت انتخاب هاي بسيار زيادي براي جست وجو و خريد داشته 
باشند. اين قابليت خصوصا براي معرفي نواحي روستايي دور افتاده كه پتانسيل گردشگري بااليي داشته باشند 

داراي اهميت زيادي است.
معرفي روستاهاي داراي پتانسيل گردشگري وامكانات آنها توسط اينترنت به دليل  ارزان قيمت بودن هزينه 
مســافرت به روستاها بي شك طرفداران بيشــتري را در بر مي گيرد. از مشكالت مطرح شده در كسب اطالع از 
طريق اينترنت، داشتن انتخاب هاي بسيار زياد آن است، هنگامي كه كاربران نوآور اينترنت براي كسب اطالعات 
گردشــگري جســت وجو مي كنند، تمايل دارند كه چندين وب ســايت را بگردند كه اين امر اغلب نتيجه شروع 

جست وجوي اطالعات در موتورهاي جست وجو از نوع گوگل است. 
الزم اســت يك سيستم پيشــنهادي در فرآيند اجتماعي براي نشان دادن شاخص ها يا دريافت اطالعات، به 
افراد كمك كند و مشخص كند كه در جست وجوي يك مورد خاص براي افراد خاص چه انتخابي بهتر است، زيرا 
مي تواند اطالعات ارزشمندي ارائه دهد كه براي فرآيند تصميم گيري به مشتري ها كمك كند تا انتخاب مناسبتري 
داشته باشند. اينترنت همچنين مكانيزم هاي مؤثري را براي مشترياني كه از گردشگري روستايي شكايت داشته اند 

فراهم كرده است. 
در گذشــته كمتر از 5 درصد مشــترياني كه ناراضي بودند شــكايت هاي خود را ابراز مي كردند. سازمان هاي 
گردشگري براي مشتريان شاكي بايد كانال هايي فراهم نمايند. اين امر با پياده سازي بخش شكايت هاي الكترونيكي 
بر روي وب سايتها و ايجاد يك كانال عمومي براي ارتباطات بين مديريت و مشتري هاي ناراضي محقق شده است. 
بنابراين، با پيشــرفت سريع گردشگري مجازي روستايي، هم اكنون كاربران مي توانند به آساني شكايت هاي 
خودشان را ابراز نمايند، كه به نوبه خود مي توانند تاثير مشخصي روي خدمات ارائه شده توسط شركت ها داشته 

باشند.

1. www.tripadvisor.com
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ابعاد زيست محيطي و گردشگري مجازي روستايي
يكي از ضروريات مسافرت به مناطق روستايي جهت گردشگري،آگاهي واطالع كلي در مورد وضعيت جغرافيايي 
و اقليمي منطقه، به همراه آگاهي از وضعيت آب و هواي منطقه مورد نظراست كه سايت هاي گردشگري به صورت 

آنالين و 24 ساعته وضعيت آب و هوايي و پيش بيني چند روز آينده را خيلي ساده گزارش مي دهد.
گردشگري مجازي روستايي از نظر زيست محيطي در موارد ذيل، مي تواند اطالع رساني مفيدي ارائه نمايد:

1.  مديريت صحيح بين بخش گردشگري و محيط زيست و روابط في ما بين.
2. محدود كردن آن دسته از فعاليت ها كه موجب ضربه زدن به منابع و موجوديت آينده ي روستاها مي شود. 

3. فعاليت هاي پيشنهادي درجهت جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست روستايي.
4.  ايجاد تعادل بين نيازهاي جهانگردان، ساكنين محلي و مكان گردشگري.

5. استفاده از منابع انرژي تجديد شونده و وسايل كم مصرف.
جدول1) ارتباط دستاوردهاي گردشگري مجازي روستايي با مؤلفه  هاي توسعه ي پايدار روستايي

مزا ياي گردشگري مجازي روستايي 
مزاياي گردشــگري الكترونيكي، بســيار حائز اهميت بوده، ما را به اســتفاده از آن، ترغيب خواهد نمود. اين 

ويژگي ها و مزايا عبارتند از: 
 *كمك به توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، به مدد بازاريابي و تبليغات در جهت جذب گردشگر، 

فروش صنايع دستي و استقرار منابع در آن مناطق. 
* عدم نياز به پيمودن مسافتهاي طوالني و خسته كننده كه در نتيجه، براي افراد مسن، بيمار و كودكان كه 

تحمل طي مسافت هاي طوالني را ندارند، قابل استفاده است. 
*بسياري از نوجوانان، جوانان و دختران، بدون حضور والدين و با امنيت خاطر، مي توانند با كمك گردشگري 

الكترونيكي، به سفر بپردازند. 
* امكان سفر به مناطق مختلف جهان، بدون نگراني از مسائل فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و سياستهاي بين 

دستاوردهاي گردشگري مجازي روستاييمولفه هاي توسعه ي پايدار روستايي

اقتصادي

ايجاد يك منبع ثابت درآمد از طريق ايجاد 
سيستم گردش پول

افزايش بهره وري
ايجاد اشتغال
كاهش هزينه

صرفه جويي در وقت و انرژي

اجتماعي

فراهم آوردن خدمات با كيفيت و سرعت باال
توزيع عادالنه خدمات

فراهم آوردن محيط 24 ساعته خدمت رساني
تسهيل هويت بخشي به روستاها

افزايش مشاركت مردمي در امورات گردشگري
بستر سازي براي مديريت روستايي

كاهش ترافيكمحيط زيستي
كاهش آلودگي هوا و منابع طبيعي
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دو كشور. 
* كاهش ساخت و سازهاي بيمورد جهت سكونت مسافران. 

* انجام بازديدهاي علمي و همايش هاي مختلف با كمك ابزارهاي الكترونيكي؛ همچون ويدئو كنفرانس و عدم 
نياز به سفر به آن مناطق و در نتيجه، حذف خطر جاده و كاهش هزينه ها. 

* كاهش صف هاي طويل تهيه بليط. 
* فراهم آمدن امكان خريد اينترنتي از مراكز خريد صنايع دستي و در نتيجه رونق تجارت الكترونيك و كمك 

به توليد و راه اندازي كارگاههاي كوچك و بزرگ صنايع دستي و محلي. 
* اشتغالزايي. 

* ايجاد رقابت در زمينه هتل داري و اقامتگاه ها و بهبود ســرويس دهي و امكانات رفاهي مكان هاي تفريحي و 
گردشگري. 

* مناســب بودن براي كشورهاي كمتر توســعه يافته، به دليل عدم نياز به هزينه هاي احداث و توسعه مراكز 
گردشگري و سرويس هاي سفر. 

* عدم نياز به راهنماي آموزش ديده براي معرفي مكانها و مناطق گردشگري. 
* سودمند بودن براي محققان و پژوهشگران، به دليل بررسي موردي يك موضوع خاص. 

* كاهش ترافيك و ترددهاي غيرضروري. 
* كاهش و تغيير هزينه هاي سفر. 

* صرفه جويي در وقت. 
* حفاظت از ميراث فرهنگي، به دليل عدم ارتباط مستقيم با آثار و....

نتيجه گيري و پيشنهادات
گردشگرى مجازى روستايي، دور دنيا با يك كليك تنها نيست، بلكه ابزاري است كه توسط آن، يك گردشگر 
بتواند در كم ترين زمان، باكم ترين امكانات وبا كم ترين هزينه، و با كم ترين دانش، ظرفيت هاي گردشــگري يك 
روستا را شناسايي و با يك برنامه هدفمند و طرح هدايت گر، از سوي دولت و آژانس ها و مراكز مربوطه، به مكانى 
خاص مسافرت كند. از طرف ديگر، منظور از توسعه پايدار روستايي، تنها حفاظت از محيط زيست نيست،  بلكه 
مفهوم جديدي از رشد اقتصادي واجتماعي است كه با بهره گيري از قابليت هايي نظيرگردشگري مجازي روستايي 
مي توان بستري را فراهم كرد كه متوليان امر براي بهبود بخشيدن ارتباط شان بايكديگروبا مشتريانشان، شرايط 
مناسبي را در جهت توسعه پايدار روستايي فراهم نمايند. ازآنجايي كه اصول پايداري به ابعاد محيطي، اقتصادي 
و اجتماعي توســعه گردشگري مي پردازد، براي تداوم بلندمدت اين پايداري مي بايستي بين اين سه بعد، تعادل 
موردنياز به وجود بيايد. در نهايت، براي گسترش گردشگري مجازي روستايي به عنوان ابزاري جهت نيل به  توسعه 
پايدار موارد ذيل توصيه مي گردد: افزايش آگاهي افراد در زمينه ي محافظت از محيط زيست در دنياي مجازي، 
متعادل نگه داشــتن پيوندهاي محيط شــهري و روستايي براي تقويت توسعه پايدار از طريق اينترنت و معرفي 

طبيعت و آداب و رسوم سنتي مربوط به روستاها.



111

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

گردشگري الكترونيكي  روستايي و نقش آن در توسعه پايدار با تاكيد برICT روستايي

فهرست منابع:
1. ازكيا، مصطفي. جامعه شناسي توسعه.تهران، مؤسسه نشركلمه، 1381.

2.  ازكيا، مصطفي. جامعه شناسي توسعه وتوسعه نيافتگي روستايي ايران.تهران، انتشارات اطالعات،1378.
3.  ازكيا، مصطفي. مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي. تهران،انتشارات اطالعات، 1374.

4. بروج، اشكان. گردشگري فرهنگي طبيعي؛ گزينه اي براي توسعه پايدار.قابل دسترس در سايت:
http://www.iran-tourism.ir/index.php/sep/maghalat/category/-1farsi

5. پابلي يزدي، محمدحسين،محمدامير ابراهيمي. نظريه هاي توسعه روستايي.تهران،انتشارات سمت، 1385.
6.  دعايي، حبيب اهللا، عليرضا قوامي. گردشگري الكترونيكي.1384. قابل دسترس در سايت:

http://www.iran-tourism.ir/index.php/sep/maghalat/category/-1farsi

7. رحماني، فريده. توسعه پايدار ازتئوري تاعمل. اطالعات سياسي اقتصادي،1372. شماره70-69.
8. خليلي، سعيد.ICT و ضرورت انقالب فناوري در گردشگري.1384. قابل دسترس در:

http://www.iran-tourism.ir/index.php/sep/maghalat/category/-1farsi

9. سقايي، مهدي.گردشگري پايدار. 1385. قابل دسترس در:
http://touristy.blogfa.com/cat17-.aspx

10. سقايي، مهدي.گردشگري روستايي و توسعه. 1385. قابل دسترس در:
http://touristy.blogfa.com/cat17-.aspx

11. مرندي. نقش ICT درصنعت گردشگري.بانك اطالعات گردشگري.1386. قابل دسترس در :
http://www.iran-tourism.ir/index.php/sep/maghalat/category/-1farsi



112112

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91



فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

اختصارات (كوته نوشت ها) در جمعيت شناسى
و زمينه هاى وابسته (انگليسىـ  فارسى)

دكتر احمد كتابى



114

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

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

H

1.خانه   2. خانوار  3. هم جنس گرا  4. غير همجنس گرا  
5. وراثت  6. وراثتي  7.بهداشت   8. انسان/انساني 

1.house 2.household 3.homosexual 
4.heterosexual 5.heredity 6.hereditary 
7. hygiene 8.human

h: haustus(L): of draughtكلمة اصال التيني به معناي (ناشي از) خشكسالي

H & E: heredity and environmentوراثت و محيط

H & I Ins: health and incident insurance                                       بيمه سالمت و حوادث/سوانح

Handicp: handicapped                                                                                  عقب مانده ذهني

HANES: Health and Nutrition Examination سنجش وضعيت  سالمت و تغذيه
Survey

HAP: Handicapped Aid Program                                           برنامة كمك به عقب ماندگان ذهني   

 HAPC: hierarchical age period and cohortالگوي سلسله مراتبي دورة سني و گروه هم آغازيان
model     

HBM: health belief model                                                                         الگوي باور سالمت

1. عقب مانده ذهني                                                                                                             
2. مراقبت در منزل

handicapped.1:HC
    
                                                                                           homecare.2  (1)HCAP: HC

پروتئيني كه در ادرار زن حامله مي تواند يافت شود (از 
شيوه هاي آزمايش حاملگي)

HCG: human chorionic gonadotropin

                                                                                      HD: household densityتراكم خانوار
(1)HCP:HC

         HdS: hysteroctomy and sterilizationرحم برداري و عقيم سازي 
HED survey: Housing,Economic and 
Demographic Survey                                       

پيمايش/ بررسي (از ديدگاه)، مسكن، اقتصادي و 
جمعيت شناختي     

HELP: Health Emergency Loan Program      

    برنامه وام اضطراري سالمت و محيط زيست
سالمت و محيط زيست

                                                           HEV: health and environment

                                                                            Hfr: high frequency(در آمار) فراواني زياد

 1. سالمت كل گرا/كل نگر 2 . بهداشت خانه 3 . كمك 
در خانه

خدمات بهداشتي و انساني
  بيمة بيمارستاني                                                                                             

HHS: health and human services
HI: hospital insurance
HIBAC: Health Insurance Benefits Advisory 
Council   

 شوراي مشورتي مستمري هاي بيمة سالمت
1. طرح/ برنامه بيمة سالمت                                                                        
2. برنامة بيمة بيمارستاني                                                                  

HIP:1. Health Insurance Plan
       2. Hospital Insurance program2.

                                HIV: Human Immune Deficiency Virusويروس (عامل) نقص ايمني انساني
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HLA: Human Life Amendemnt                                                     (قانون) متمم زندگي انساني

HMG: human menopausal g   يائسگي انساني                                                                                          

HMOs: health maintenance organizations    سازمانهاي حافظ سالمت

HN: human nutrition  تغذيه انساني                                                                                            

Homo: homosexual                                                                                      هم جنس گرا

HP: house physician                                                                                پزشك خانگي     

HPD: high protein diet                                                                رژيم (غذايي)  پر پروتئين

شاخص فقر انساني                                                                                                  
پروالكتين انساني 

HPI: human poverty index
                                                                                HPr: Human Prolactin

HPS: high protein supplement                                               مكمل (غذائي) پر پروتئين

HR: heterosexual relationsروابط غير هم جنس گرايانه/ با غير هم جنس                                                         

HSQB: Health Standards Quality Bureau                    دفتر كيفيت معيارها/استاندارد هاي سالمت

HSR: high school rate                                                  ميزان اشتغال به تحصيل در دوره متوسطه

HT: home treatment                                                                                  درمان در خانه

HW: house wife                                                                                            زن خانه دار

Hyg: hygiene  بهداشت                                                                                                                                 

immigration.3  induction.2     index.1:I                  1.شاخص    2. (روش) استقرا  3.مهاجرپذيري     

IAC: International Aids Conference               كنفرانس بين المللي ايدز (منعقد در تورنتو، 2006)

موسسة مطالعات پيشرفته در زمينة امور جنسي / 
تمايالت جنسي

 IASHS: Institute for Advanced Study in Human
    Sexuality

IBRD: International Bank for Reconstruction and بانك بين المللي  بازسازي و توسعه
 Development

IBW: ideal body wieght                                                                    وزن مطلوب / ايده آل بدن

ICAA: Invalid Children› s Aid Association    انجمن كمك به كودكان معلول

International Classification of Diseases .1:ICD   1.طبقه بندي بين المللي بيماري ها

International Contraceptive Dvice .2                                        2. ابزار مانع حاملگي درون رحمي                                            

International Center For the Disabled .1 :ICDA    مركز بين المللي ناتوانان/معلوالن

International Classification of Diseases .2 :ICDA طبقه بندي بين المللي ها بيماري ها – اصالح شده 
Adapted

مركز بين المللي بيماري هاي (مربوط به) اسهال، 
بنگالدش   

 ICDDR: International Center for Diarrheal
Diseases Bangladesh
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ICEA: International Child Birth Education انجمن بين المللي آموزش زايمان/بچه زائي
Association

ICF:  International Classi/fication of Functioning طبقه بندي بين المللي ناتواني كاركردي و سالمت
 Disability and Health

ICIDH: International Classi/fication of طبقه بندي بين المللي ضعف ها، ناتواني ها و نقص ها
Impairments,Disabilities and Handicaps

ICP: International Comparison Programme برنامة بين المللي مقايسه

 ICPD:1. International Conference on Population 1. كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه (1994)
and Development(1994)

2. كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه (برگزار شده 
در مشهد)

2. International Conference on Population and 
Development(Meshed)

 ICPD: International Conference on Populationكنفرانس بين المللي جمعيت وتوسعه (منعقد در قاهره)
and Development(Cairo)

سيستم هوشمند تشخيص اعداد و صفات، تشخيص 
هوشمند اعداد و صفات   

ICR: intelligent character recognition

ICS: intensive care serviceبخش مراقبت ويژه

ICSE: International Classification of States in طبقه بندي بين المللي دولت ها از نظر اشتغال
Employment

ICT: information and communication technologyفن آوري ارتباطات و اطالعات 

ICU: intensive care unitواحد مراقبت ويژه

:IDكد، شناسه                                                                                                                                            

1. نقص ايمني                                                                                                      
2. بيماريهاي مسري/واگير

ID: 1.immuno-deficiency  
      2.infectious diseases                                                                     

                                    IDHS: Iran-Demographic Health Surveyبررسي جمعيتي و سالمتي ايران

                                                                           IDUs: intravenus drug usersمعتادان تزريقي

                                          IE: intake energy(unit of food)(انرژي/ كالري دريافتي (در واحد غذائي

                                              IFA: International Fertility Association    انجمن بين المللي باروري

IFPP: Interantional Family Planning Perspectiveدورنماي بين المللي تنظيم خانواده                      

IFRP: International Fertility Research Programبرنامة بين المللي پژوهش باروري                         

                                                                         پيمايش/ بررسي باروري (در) ايران
پيمايش/ بررسي انتقال/ تحول باروري در ايران

IFS: Iran Fertility Survey
IFTS: Iran Fertility Transition Survey                       

 IILS: International Institute for Labour Studies موسسه بين المللي مطالعات كار

                                                 ILO: International Labour Organizationسازمان بين المللي كار

                                          ILSS: integrated life support systemنظام به هم پيوسته حمايت حيات
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                                              IMC: index of migration connectivityشاخص پيوستگي مهاجرت

                                                                                                        Immat: immatureنابالغ

                                                    IMP: index of migration preferenceشاخص رجحان مهاجرت

                                    IMR: infant mortality rate(ميزان/نرخ مرگ و مير نوزادان(كمتر از يك سال

                                                      IMV: index of migration velocityشاخص شتاب مهاجرت

Inc: increase                                                                                                                                       افزايش

Ind: industry, industrial                                                                        صنعت،  صنعتي

 INED: Institut National› d Etudesموسسه ملي مطالعات جمعيت شناسي (فرانسه)
Demographiques (France)

                                                                                                   Inf: infant(ile)نوزاد، نوزادي

Ins: insurance                                                                                                                                                بيمه

IOM: International Organization of Migration                                           سازمان بين المللي مهاجرت

IP: index of preference                                                                           (شاخص ترجيح/رجحان (در مهاجرت

شيوه درون رحمي پيشگيري از حاملگي به وسيله  
پروژسترون

IPCS: Intrauterine Progesterine Contraceptive 
System

 IPPF: International Planned Parenthoodاتحاديه فدراسيون بين المللي تنظيم خانواده       
Federation

                                                                             IR: immigration rateميزان/نرخ مهاجر پذيري

                                                                 IS: invalided from service مردود از خدمت / استخدام

 ISBA:The Internet Social Security Benefitsكاربرد اينترنت (براي) مستمري هاي تامين اجتماعي
Application

 ISCED: International Standard Classification ofطبقه بندي بين المللي معيار/استاندارد آموزش
Education  

                                                               ISD: inhibited sexual desire ميل جنسي سركوب/ ممنوع

ISDR: indirectly standardized death rate                  ميزان مرگ و مير استاندارد شده به شيوة غير مستقيم

ISE: inhibited sexual excitement                                                                      هيجان جنسي سركوب شده

ISEW: index of sustainable economic welfareشاخص رفاه اقتصادي پايدار                                 

                                                    ISR: Institute for Sex Researchموسسة پژوهش (مسائل) جنسي

 ISRM: International Society of Reproductiveانجمن بين المللي طب توليد مثل            
Medicine

IU: intra                                                                                                                                            درون رحمي

 IUCN: International Union for the Conservation      اتحاديه بين المللي حفاظت طبيعت
of Nature
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اختصارات (كوته  نوشت ها) در جمعيت شناسى و زمينه هاى وابسته (انگليسى ـ فارسى)

1. ابزار درون رحمي (مانع حاملگي)
2. مرگ درون رحمي

IUD:1. intra –uterine device                                                   
         2. intra – uterine death                                                                    

 IUSSP: International Union for Scientific Studies اتحادية بين المللي مطالعات علمي جمعيت
of Population      

IUT: intra uterine transfusion                                                                                          انتقال درون رحمي

 نوزاد حاصل از لقاح مصنوعي،                            
لقاح تخمك در آزمايشگاه

IVF: in vitro fertilization   

 بلوغ/ رشد                                               
(فوليكول تخمدان) در آزمايشگاه

IVM: in vitro maturation

 شيوه اي براي انسداد موقتي لوله مني به كمك رشته)
(نخ نايلوني

IVT: Intra vasal Thread                         
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENTAL INCENTIVES 
ON MIGRATION AND TENDENCY TO REVERSE MIGRATION IN 
IRAN; A CASE STUDY AMONG THE STAFF OF THE MINISTRY OF 
AGRICULTURE - TEHRAN

Dr. Mahmoud Moshfegh & Hedayat Eidi Tarkameh

Abstract:
   This study aims to assess the effects of governmental incentives on 

reverse migration among staff of the «Ministry of Agriculture” in Tehran. 
Data collection was performed using survey method and questionnaires. 
The study sample comprised of 319 staff. The data have been selected 
using appropriate stratified sampling method. Statistical tests of Somer’s, 
Phi and Cramer’s V, and Spearman correlation coefficients and Chi-
square have been used. The results show that %82  ,%79.2 and %75.5 
of respondents reported economical, social and institutional incentives as 
having minor effects in reverse migration, respectively. The main obstacles 
to the effectiveness of the government in departure of staff from Tehran, 
was lack of practicality and realization of governmental promises.  %39.8 of 
respondents reported that they do not emigrate under any circumstances 
from Tehran. While %36.6 said they would have emigrate if facilities are 
provided similar to what exists in Tehran. The results of hypothesis tests, 
show that there is a significant but weak relationship between economic, 
social and administrative incentives and tendency to emigrate among staff 
from Tehran.

Keywords: reverse migration, incentives, Tehran, policy of migration  
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A COMPARISON STUDY ON DETERMINANTS OF FAMILY PLANNING 

METHODS AMONG RELIGIOUS GROUPS(CASE STUDY OF RURAL 
AREAS OF CITIES OF RAVANSAR & GILANGHARB)

 G. Hosseini & Dr. M.J. Mahmoudi 

Abstract
The aim of this paper is comparison of determinants of contraceptive use 

among Sunni and Shiite women resided in rural areas of cities of Ravansar 
and Gilangharb in Kermanshah Province. In this paper, the effect of 
demographic and socio-economic variables on contraceptive method use, 
was analyzed and compared between two groups of women. The method 
of this research was cross-sectional survey. The data derived from among 
550 eligible women using structured questionnaire.

The results with regard to knowledge of family planning methods show 
that %16.4 and %7 of Sunni and Shiite women had a low knowledge and 
the rest had an average to high knowledge on these methods, respectively. 
The prevalence of method used at the time of the study for Sunni and 
Shiite women was %81.8 and %83.6, respectively.  The method use was 
more prevalent among Shiite women.

The probability of method use in both Sunni and Shiite groups was 
elevated with number of live birth. Among Shiite women, knowledge of 
family planning methods had a significant association with use of these 
methods. The higher the level of knowledge, the more method was used. 
For Sunni women, the probability of using contraceptive methods was 3.36 
times when the monthly expenses of children increased from under 100000 
Tomans, to over 100000 Tomans, significantly, while for Shiite women, 
there was no such association. For Sunni women, women whose duration 
of marriage was 10-6 years, the probability of method use was significantly 
greater than other groups.

Keywords: family planning methods, rural women, Sunni and Shiite, 
Ravansar and Gilangharb Areas, logistic regression.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS AND 
INNOVATION INDICATORS AMONG SELECTED HIGH POPULATED 
AND LOW POPULATED COUNTRIES

Abolfazl Shahabadi & Hanieh Samari
 

Abstract:
One way to achieve success in the competitive arena of international 

trade, is realizing competitive advantage in the form of lower costs of 
production or provision of variety of and low cost products in a country. 
To maintain this advantage, countries need to think of more complex long-
term competitive advantages through supply of new goods and services 
or through the production of goods and services with higher efficiency. In 
both areas, the need for new innovations is essential. Economists suggest 
various factors that influence on the rate and type of innovation in the 
community and consider demographic factors as important in assessing 
the level of innovation. However, until now, there is no comprehensive 
study on the role of demographic factors on innovation indicators. Hence, 
this study sought to portray the role of demographic factors such as total 
population and the proportion of the active population to the total population 
on indicators of innovation in selected high and low populated countries 
during the period 2009-1986. Results indicate that generally, demographic 
factors have positive effects on innovation indicators. Despite this, in the 
Islamic Republic of Iran, that has higher population in comparison with 
lower-populated countries studied, demographic factors were not shown to 
impart much effect on innovation indicators.

Keywords: demographic factors, innovation, total population, knowledge 
based economy.
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION NETWORK OF THE URBAN 
POPULATION IN YAZD PROVINCE, DURING 2011-1956

Dr. M.Taghvaei & M. Ezadi

Regional imbalance in the context of national space, made the study of 
network and system required to build the urban hierarchy a necessity in 
order to identify distribution and patterns of urban population and balance 
and imbalance in the regional urban hierarchy system. After assessment 
of current situation, some solutions can be suggested. Main objectives of 
this study are to assess the status of urban network and the phenomenon 
of prime urban of Yazd province. This paper analyses the urban network 
related to years 2011-1956 using the model of Zapf’s rank-size order, as 
modified; the prime urban and focus city index of Yazd .The results of 
this study show that this province, from one hand side, has encountered 
to elevated number of cities and population of urban areas, and from 
other side, reduction of hierarchical order of cities and imbalance in their 
distribution and their spatial distribution. Logical imbalance in the distribution 
of population in Yazd is due to centralization system in this geographical 
area. 

Therefore, the prime urban index exists in the province. Furthermore, the 
distribution system of the city in 1956 was coexisted with trend of greater 
focus and more prime urban. The focus was diminished from 1956 to 1986 
and the focus has been moving toward a more appropriate distribution. 
From 1986 to 2011, the prime urban index was increased.

Keywords: urban network, rank size, prime urban, population, Yazd 
province.
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A SUGGESTED METHOD TO ESTIMATE INTERNAL MIGRATION, 
ACCORDING TO FORMAL DATA

Alireza Pakgohar

Abstract:
The purpose of this study is to assess the precision level of internal migration 

estimation based on existing formal data in databases which the government has 
access to and can manage these data. Also some solutions are proposed in order 
to precise estimation of internal migrations in an integrated way and aggregate 
provincial and city level.  

This study was conducted on migrants who migrated into some parts of Yazd 
province between 2006 and 2011. The sample size was 878 people from among 
335 households which were selected using snowball sampling method. 

Results: The main reasons for migration were (1) search for a better job and (2) 
searching for a job. The gender distribution of the migrants was equal. The main 
migration incentive among men was associated with job and career and it was 
marriage among women. Half of the migrants just migrated in order to follow their 
family, and no migration motivation was seen among them. 

Conclusion: According to information derived from the migrants, precision level 
of Ministry of Education portal in recording information related to migrant children 
is %93; but the kindergartens are only poorly covered (%16.3). Total coverage of 
these two institutions for children under 18, has been computed as %55.2. The 
health system portals are %38.6 reliable in initial coverage and %28.2 reliable 
in the sense of regular visit records for tracking and recording the migration 
cases. It is predicted that recording reliability can be improved to %60.4 by more 
efficiently organizing the regular visit records. Generally, this rate is expected to 
reach higher than 90 percent through establishment of regular visit to the family 
doctor. From among employed people, %39 have the occupations which can be 
recorded and tracked, like government posts. We can expect formal databases 
to cover more than %73 of over 18 people through combining the insurance data 
with occupational data. In total, the city to city movements can be estimated by 
estimated reliability of %80 using databases held by the Ministry of Health, the 
Ministry of Education, the Social Security Insurance Department, and Government 

Personnel Portal together.

Keywords: Internal Migration, Formal Data, Insurance, Health Coverage, 
Education Coverage, Occupation
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E-TOURISM AND ITS ROLE IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
 WITH RURAL ICT 

Adel Sulaimany
Abstract

Utilizing new information and communication technologies has recently 
made evolving life inevitable. An important aspect of these technologies is 
evolving tourism and new form of cultural inherits attraction and introduction 
of rural virtual tourism. E-Tourism is electronic version of tourism that makes 
it possible to open new horizons and capabilities to rural tourism. Since, 
rural tourism is a prerequisite for development of tourism industry, e-tourism 
which is considered as revolution of tourism, is the origin of potential 
economic and cultural movement and development. Hence, rural e-tourism 
with its own potentials has important role in sustainable development.

In this paper, we aim to investigate various aspects of electronic tourism 
and explain its role in sustainable rural development. The paper is based 
on library study, investigating scientific documents, extensible searches in 
Internet and also information databases.

Keywords: Virtual Rural Tourism, Sustainable rural development, 
E-Tourism.
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