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  :پایه پژوهش مقاله

تبیین نقش و جایگاه آمایش جمعیت در توسعه 

 استان بوشهر 

 1مهدی کرائی

 چکیده:

هاست آمایش جمعیت یکی از عوامل اصلی در تدوین برنامه

های ملی و محلی اهمیت و جایگاه و در سیاستگذاری

های توسعه بدون خاصی دارد به نحوی که طراحی برنامه

توجه به جمعیت و تغییرات آن بیهوده خواهد بود و 

و  تتحوال هـبای عهـتوس ىاـهىزـیرهـبرنام در انوـىتـنم

 جامعه جتماعىا-دىقتصاا توسعهو  جمعیت متقابل اتتأثیر

 دارد یزیربرنامه ۀنیشیقرن پ میاز ن شیب رانی.ادبو عتناا بى

کالن و با  یزیرآنکه با وجود قدمت در حوزة برنامهحال

از  یاگسترده ۀو دامن یتیجمع ،یمیوجود تنوع اقل

متناسب  یدر کشور راهبردها یعیها و منابع طبلیپتانس

 جیکالن توسعه چندان را یهادر حوزة برنامه جمعیتبا

 ،یو اجتماع یاقتصاد یهادر شاخص جه،یدرنت ستین

در استان  شود.یم دهید یی و جمعیتیفضا یهاینابرابر

های مختلفی برای تحقق رشد و بوشهر نیز تاکنون برنامه

ها توسعه، تدوین و اجرا شده است. بررسی مفاد این برنامه

آن است که علی رغم اینکه آمایش جمعیت در حاکی از 

های مختلف توسعه تاثیرات چشمگیری دارد اما در شاخص

ها به این موضوع توجه جدی و الزم نشده است. اغلب برنامه

ریزی در های برنامهها و نارساییاین موضوع یکی از چالش

سطح استان بوشهر است که ریشه در عدم تبیین و اهمیت 

های رشد و توسعه دارد. بنابراین در برنامه آمایش جمعیت

هدف از این مطالعه تبیین نقش و جایگاه آمایش جمعیت 

در توسعه استان بوشهر است. این پژوهش از پارادایم اصالت 

                                                           
 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر-کارشناس امور اداری - 1

کند. در این تحقیق از روش پژوهش عمل تبعیت می

بندی برای کشف مدل ترکیبی از نوع مدل تدوین طبقه

های پژوهش استفاده شده است . تحقیق و بررسی فرضیه

-ها در بخش کیفی از روش کدبرای تجزیه و تحلیل داده

گذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی پژوهش که 

پنج فرضیه بررسی شد، از روش آمار توصیفی و استنباطی 

با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری و 

فاده شده است. است PLSو  SPSSافزارهای بکارگیری نرم

نتایج بخش کیفی این پژوهش نشان داد که توسعه شامل 

چهار بعد کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

بهداشت و سالمت و کارکردهای سیاسی و امنیت است که 

برای این ابعاد شانزده شاخص نیز کشف کردید. نتایج بخش 

داری میان کمی نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنی

-آمایش جمعیت و توسعه و همچنین رابطه مثبت و معنی

داری میان آمایش جمعیت و چهار بعد توسعه )کارکردهای 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و 

 کارکردهای سیاسی و امنیت( وجود دارد.

 

آمایش جمعیت، توسعه، سازمان ثبت  واژگان کلیدی:

 .احوال، استان بوشهر

 

 مقدمه -1

ها متاثر از عوامل مختلفی است و یکی و توسعه استان رشد

ها از این عواملی که نقش بسیار مهمی در پیشرفت استان

باشد. آمایش جمعیت به معنای دارد آمایش جمعیت می

مدیریت جمعیت یک منطقه به بهترین شکل ممکن در 

های توسعه است. صاحب نظران بر این جهت تحقق سیاست

جمعیت یکی از عوامل اصلی در تدوین باورند که آمایش 

های ملی و ها و سیاستگذاریریزی هاست و در برنامهبرنامه

اجتماعی، فرهنگی، قتصادی، محلی در ابعاد مختلف ا

سیاسی و امنیتی اهمیت و جایگاه خاصی دارد، در نتیجه 

های توسعه بدون توجه به جمعیت و تغییرات طراحی برنامه
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های ملی و محلی، ریزی برنامه درآن، بیهوده خواهد بود. 

ر فضای جغرافیایی، توجه به دیابی به توسعه جهت دست

ترین ترین و شاید بدون اغراق اصلیجمعیت یکی از مهم

دهد؛ چرا که تغییرات کمی و را تشکیل می عامل توسعه

و  دارد توسعه توجهی درروندکیفی جمعیت اثرات قابل

کانی آن نیز رابطه مستقیمی با شرایط مطلوب توزیع م

چگونگی توزیع . [0جغرافیایی و سطح توسعه دارد ]

گذاران ترین عواملی است که سیاستجمعیت از اساسی

برای کنترل جمعیت بدان توجه دارند. این مسئله با توجه 

به تغییرات جمعیتی در کشورهای درحال توسعه مانند 

خوردار است. در همین رابطه ایران از اهمیت بیشتری بر

 جمعیتی یهاربا معیارا  سالم شهر ن،شناساربیشترکا

از  ناشیرا  یمسائلشهرو  هاههمهپدیدو  یابی میکنندارز

یع زتوآنان بر این باورند که  .نندداجمعیت می انمیز

فرهنگی و  دیقتصاا ،سیاسی ینامناسب جمعیت پیامدها

لذا این طرح برآن است [. 0دارد ]پی در را غیر قابل تحملی 

که به بررسی نقش و جایگاه آمایش جمعیت و تاثیرات آن 

در  ساله همه در توسعه و پیشرفت استان بوشهر بپردازد.

 ،جمعیت شدر نظیرمشکالتی  حل ایبر هارکشو غلبا

ای، هناحی هایتعادل معد ،شهرنشینی جمعیت یشافزا

 جمعیتی رنفجاا بزرگ، یشهرها برنامهبیو  ونفزروزا توسعه

 ئماجر انمیز یشافزا ،شهرها نکال ایهو گیدلوآ ها،پایتخت

ای، حاشیه مناطق منیتا پذیریبسیآ ،هاریناهنجا و

 به دیمتعدهای مهبرنا های اقتصادی و اجتماعییبرانابر

 که سدرمیبنظر  حالینا با د،میشو شتهاگذ اجرا ردمو

 فوق هایفهد با دیبنیاو  گیرافر توسعه سرعتو  ندرو

یکی از علل عدم تحقق اهداف  .[2] نبوده است چشمگیر

ها، عدم توجه به تغییرات جمعیتی شده در برنامهبینیپیش

ی دارای تیعجم هایریزی ر برنامهنظ زا نیراااست. کشور 

های زیادی است برای نمونه برخی از موانع و چالش

 ات یادزی هنوز فاصله نظران معتقدندکه ایرانصاحب

کشور قدرتمند دارد و به گفتۀ  کی برای زایمورد ن تیجمع

 یفعل تیجمعربراتواند تا دو بیم تیجمع نی، ای دیگرخرب

نه  یراخ هایلسا یکه طی استدر حالاین  .ابدیش یافزا

است، بلکه  هنشد البدن تیجمع ثرسازیحداک استیفقط س

 ت،یجمع یریپ رخط دیو تهد تیرشد جمع یروند نزول

 دراز طرف دیگر  کند.یم دیرا تهد یرانجامعه و کشور ا

 ییایافغرج تیریمد یروند کنون ز،ین تیجمع یشافزا صورت

رسد. رشد لجام یم ربه نظ هکنندنراکشور نگ ییو فضا

 رده مناطقت گسترمهاج رهای بزرگ،شه ختۀیگس

-هیمارسو تمرکز  هرهای کوچکش و رزیو م ییروستا

ت رمهاج یشکشور که به افزا یاهاستان یخردر ب هایگذار

ات و رتفک دةییازکه  یمل تیبه امن یتوجهیشود، بیم رمنج

 یعلم آمایشبه  یتوجه یاست و ب ییایافرجغ یاهنامهرب

 رایب لیپتانس یفتن مناطق دارارگن رو در نظجمعیت 

دست،  نیا از یو مسائل تیجمعیش و افزا یذارگهیمارس

 د داشتهخوا یدر پ کشور ندةآی یاررا ب یجدی داتیتهد

های افزایش رشد جمعیت در کشور . بنابراین برنامه[7]

ها و بدون توجه به طرح آمایش جمعیت در تمامی استان

ویژه استان بوشهر معضالت و مشکالت فراوانی را در به

آینده درپی خواهد داشت، چرا که رشد جمعیت و آمایش 

 آن باید توأم با هم انجام شود. 

 پیشینه پژوهش -2

و  هیپا ۀینظر«( در کتاب خود با عنوان 0731عندلیب )

 ی، سع«مرزی جمهوری اسالمی ایرانمناطق  شیاصول آما

ظ عملی را به لحا یمناطق مرز تیو حساس هیگانموده تا جا

. البته در دینما نییتبو نظری در برنامه آمایش سرزمین 

در رابطه  یکه به صورت مورد ،عنوان آنبرخالف کتاب  نیا

شده است، به جز اشاره به  اشتهگن رانیا یاسالم یبا جمهور

 نیسرزم شیدر مورد آما فمختل یهادگاهیو د یکل اتینظر

مناطق  تیعوضبه  یبه صورت مورد ،یمناطق مرز شیو آما

 ته نشده است.خپردا رانیا یمرز
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عنوان «(در پژوهش خود با 0732سوری و کیهانی حکمت )

 «متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران

به بررسی اهمیت متغیرهای جمعیتی درتعیین رشد 

بین اندازه دولت و رشد اقتصادی تاثیر ارتباط اقتصادی و 

 . اندپرداخته

رشد باتوجه به نتایج متغیرهای جمعیتی نه تنها بر 

بلکه اندازه دولت را نیز مشخص  ،اقتصادی تأثیرگذارند

صورت به پژوهش ین در ا دهستفاا ردمو تطالعاا .میکنند

نتایج عمومى و  ملىهای بحسا رمااز آ مانىز ىسر

در  و مرکز آمار ایران رمسکنکلکشوو  سنفو رىسرشما

است  هشد دهستفاا 073١، 07٣١, 07١١, 070١ هایالس

[0.] 

با عنوان پژوهشی ( در 073١و احمدزاده )محمدزاده 

بلند مدت بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تابع «

گیرند که اثر گذاری متغیرهای سنی بر مینتیجه  «مصرف

 ٣١که در گروه سنی به طوری  ،تابع مصرف متفاوت است

سال و باالتر و همچنین بار تکفل پیر نظریه سیکل زندگی 

ساله  22-0١های دیگر گروهدرو مودیگلیانی تأیید میشود 

ساله نیز دارای  ٣0-0١دارای اثرگذاری بیشتر و گروه سنی 

کاربردی بوده -ن تحقیق، اسنادیاثرگذاری کمتری است. ای

نتایج حاکی از آن است که میل نهایی به مصرف در  و

مدت  های سنی جمعیت در بلندمعادالت مربوط به گروه

های رابطه بلند مدت تابع هزینه بر متفاوت بوده و با تأیید

-متغیر می مصرفی بخش خصوصی سرعت تعدیل کند و

دهد که برای اتخاذ باشد. نتایج این تحقیق نشان می

های اقتصادی، توزیع سنی جمعیت هم لحاظ شود سیاست

تا بتوان همگام با رشد جمعیت وتحول در ساختار آن،در 

در این  زیریجهت تسریع رشد اقتصادی کشور و برنامه

 [١]زمینه اقدام گردد.

نحوة «در پژوهش خود با عنوان( 0233) 0کوکلینسکی

بـه یـک  «سازی پویا در بررسی اثر جمعیت بر رفاهمدل

مدل اقتصاد کالن در مورد رشد جمعیت و توسعه در هند 

در این کشور بنابر تحلیل آنان، کاهش میزان  دست یافتند.

کنـد؛ سرانه کمک مـی درآمد ولد از دو راه به افزایشزادو

اول آنکـه آنـان متوجه شدند که کندتر شدن رشد جمعیت 

انداز همراه اسـت و سبب با کاهش مصرف و افزایش پس

شـود؛ دوم اینکـه چـون پایین آمدن نسبت بار تکفل می

پـس از حـدود پـانزده سـال از سرعت رشد نیروی کار 

یاز برای تهیه یک شود، مقدار سرمایه مورد ن کاسته می

 این امر موجـب فـراهم شـدن امکـانبرای مقدار ثابت 

(. )گسترش سرمایه داشت ازای هر کارگر خواهد کاهش به

گذاری بیشتر برای باال بردن میزان سرمایه هر ایـن سرمایه

دو منفعت رشد جمعیت را در سطوح و  شودکارگر می

 [ .٣]خانوار و ملی خواهد کاست

کشور و در دوره  3٣(در پژوهشی برای 0220) 2لی ولین

 0١دریافتند که نسبت جمعیت زیر  023١-02٣1زمانی

سال دارای اثرات منفی بر رشد  ٣0-0١سال به جمعیت 

سال دارای اثر مثبتی  ٣١اقتصادی و نسبت جمعیت باالی 

 [ .2بر رشد بوده است]

های خود نتیجه گرفت که ( در بررسی0220) 3مالمبرگ

های سال دارای اثر مثبت و گروه ١2-01های سنی هکه گرو

 دیگر دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند.

رابطه بین ساختار «( در پژوهشی با عنوان022٣) 4برگ

انداز کل در سوئد کل و ترکیب پس «سنی و مصرف

 02-1های سنی گیرد که گروهپرداخته است. وی نتیجه می

-منفی بر تابع مصرف و گروهسال دارای اثر  ٣١-0١سال و 

سال و باالتر و همچنین نسبت  ٣١سال،  00-21های سنی 
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سال دارای اثر  ٣١-21سال و باالتر به جمعیت  ٣١جمعیت 

 اند.مثبت بر تابع مصرف بوده

-02٣1( در دوره 0223) 1کریستنسونانصاری و  ،کرنشاو

در حال توسعه دریافتند که رشد کشور  3١و برای  0221

 0١رشد جمعیت باالی و سال اثر منفی  0١زیر جمعیت 

 سرانه داشته است.  GDPسال اثر مثبتی بر رشد 

 گرسیونیر تحلیلاز  دهستفاا ( با0223) 2نیلیامسوو و مبلو

 ،مل مؤثراسایر عو لکنتراز  دـه بعـد کـه گرفتنـد نتیجـشر

 GDPبر یقوو  سنین فعالیت تأثیر مثبتدر  شد جمعیتر

 بر یثر منفی قوا ،شد جمعیت کلر نکهآ لحا ،شتهدا نهاسر

ه پویایی ـدکـناکرده آوردها برآنهمچنین  .ستا شتهآن دا

 00/٣درصد از رشد  33/0و  73/0بین تواند میجمعیت 

 درصدی رشد  70 تیربه عباو  نهاسر GDPاز  صددر

GDPو 02٣١در دورة  شرقی یسیارا در آ سرانه 

گیرند که میها نتیجه آن سساا نـیا رـب .دـتبیینکن0221

 دیاـقتصا توالـن تحـیا نجمـپو دو  رماـک چهـبین ی

 [ .01جمعیت میباشد] رساختا اتتغییراز  یـناش

اثر ساختار سنی «( در پژوهشی با عنوان 2110)3اندرسون

در برخی  0222-02١1در دوره  «جمعیت بر رشد اقتصادی

-وهبدینمنظور گراز کشورهای اسکاندیناوی پرداخته است. 

سال و باالتر  ٣0-١1سال، 02-71، سال22-0١های سنی 

نتایج پژوهش وی بیانگر . را در نظر گرفتسال  ٣١از 

سال از کل جمعیت بر  ٣١جمعیت باالی اثرمنفی افزایش 

های سنی دیگر بوده سرانه و اثر مثبت گروه GDPرشد

 [ .00است]

 کیفی پژوهشروش -3

 را گرمشاهده جایگاه که است وضعی فعالیتی کیفی پژوهش

 از ایمجموعه پژوهش دراین. کندمی تعیین جهان در

                                                           
1
. Crenshaw, Ansari and Christenson 

2
. Bloom & Williamson 

3.Andersson 

 قابل را جهان که شودمی تفسیر مادی عمل هایشیوه

-می متحول را ایدن عمل هایشیوه این. سازدمی مشاهده

 شامل ها،بازنمایی از ایمجموعه قالب در را دنیا آنها. کنند

 ها،عکس گفتگوها، ها،مصاحبه میدانی، هاییادداشت

 نشان پژوهشگر شخصی هاییادداشت و شده ضبط صداهای

 و تفسیری رویکرد نوعی مستلزم کیفی پژوهش. دهندمی

 که معناست بدان این. است دنیا به گرایانهطبیعت

 مطالعه شان طبیعی درمحیط را امور کیفی پژوهشگران

 که ایمعانی اساس بر را هاپدیده کنندمی سعی و کرده

 یا بخشیده معنا خود برای دهند،می آنها به افراد

 [ .02] تفسیرکنند

 احتماالً و بینی جهان نوعی ها،فرض پیش با کیفی پژوهش

از  دسته آن مطالعهبا  واست  نظری نظرگاه یک بکارگیری

 افراد انتسابی معنای که شودمی آغاز پژوهشی مسائل

 پژوهش مورد را انسانی یا اجتماعی مسئله یک به هاوگروه

 . دهندمی قرار

 رویکرد نوعی از مسئله این مطالعه برای کیفی پژوهشگران

 طبیعی شرایط در ها داده گردآوری پویش، به رویشی

 ها داده تحلیل و مطالعه مورد هایمکان و افراد به حساس

-می استفاده امضامین الگوهای تدوین و استقرایی سبک به

 نظرات بر مشتمل پژوهش این نهایی ارائه یا گزارش .کنند

 تفسیر و توصیف و پژوهشگر اندیشی باز کنندگان، مشارکت

 را موجود پیشینه که است بررسی مورد مسئله از ایپیچیده

 کرسول،) کندمی عمل به دعوت را خواننده یا داده بسط

ی هادهیپد نییتب و درکی برای فیک پژوهش(. ١7:  0720

 از حاصلی ها داده رینظی فیکی ها داده ازی اجتماع

...  و پرسشنامه ،یمشارکت مشاهده مستندات، ها،مصاحبه

چهار استراتژی پژوهش کیفی . [02] کندیم استفاده

 عبارتند از:
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 )اقدام پژوهی( 0( پژوهش در عمل0

 2مطالعه موردی( 2

 7مردم نگاری (7

 0( نظریه پژوهش داده بنیاد0

 5( تحلیل مضمون١

این پژوهش، استراتژی تحلیل مضمون در  با توجه به نیاز

 شود:زیر شرح داده می

                                                           
1. Action Reaserch 

2. Case Study 
3. Ethnography 

4. Grounded Theory 

Thematic analysis. 5 

 اقتصادی

 بیکاری و اشتغالنرخ •

 کارآفرینی •

 تولید ناخالص داخلی•

 توزیع امکانات و زیر ساختهای اقتصادی•

 هتوسع

 بهداشت و سالمت

 امید به زندگی•

 رفاه و تامین اجتماعی•

 توزیع عادالنه امکانات و خدمات سالمت•

 بهداشت و سالمت روان و جسم•

 سیاست و امنیت

 تهدیدات داخلی و خارجی•

 مدیریت بحران•

 ثبات سیاسی•

 مشارکت سیاسی•

 اجتماعی و فرهنگی

 های اجتماعیآسیب•

 توزیع امکانات فرهنگی•

 سبک زندگی•

 مشارکت و حضور اجتماعی•
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 فرضیه های تحقیق -5

 فرضیه اصلی

 آمایش جمعیت بر توسعه تاثیر دارد.-0

 فرضیه های فرعی 

 آمایش جمعیت بر اقتصاد تاثیر دارد.-2

 آمایش جمعیت بر شرایط اجتماعی/ فرهنگی تاثیر دارد.-7

 آمایش جمعیت بر بهداشت و سالمت تاثیر دارد. -0

 آمایش جمعیت برسیاست وامنیت تاثیردارد.-١

 هاتجزیه وتحلیل داده  -6

 آمایش جمعیت بر توسعه تاثیر دارد.آزمون فرضیه اصلی:

و مقدار  ١3٣/1، مقدار ضریب رگرسیونی برابر 0بر اساس نمودار 

t  است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید  ٣02/١برابر

شود که آمایش جمعیت تاثیر مثبت و گیرد و تایید میقرار می

 دارد. داری بر توسعه در استان بوشهرمعنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پژوهش در حالت استاندارد با مقادیر ضرائب رگرسیونی 0نمودار 

 

 آمایش جمعیت بر اقتصاد تاثیر دارد.:فرضیه اول

، مقدار ضریب رگرسیونی تاثیر آمایش 7و  2بر اساس نمودار 

است  212/0و مقدار تی برابر  707/1جمعیت بر اقتصاد برابر 

دار تحقیق با عنوان تاثیر مثبت و معنیپس فرضیه فرعی اول 

درصد مورد تایید  ١آمایش جمعیت بر اقتصاد در سطح خطای 

 قرار گرفت.

آمایش جمعیت بر شرایط اجتماعی/ فرهنگی :فرضیه دوم

 تاثیر دارد.

، مقدار ضریب رگرسیونی تاثیر آمایش 7و  2براساس نمودار 

است پس  003/0برابر  tو مقدار  000/1جمعیت بر اقتصاد برابر 

دار آمایش فرضیه فرعی دوم تحقیق با عنوان تاثیر مثبت و معنی

درصد  ١جمعیت بر شرایط بر اجتماعی/فرهنگی در سطح خطای 

 مورد تایید قرار گرفت. 

 
 مدل پژوهش در حالت استاندارد و مقدار ضرائب رگرسیونی  2نمودار 

آمایش جمعیت بر بهداشت و سالمت تاثیر :فرضیه سوم

 دارد.

، مقدار ضریب رگرسیونی تاثیر آمایش 7و  2بر اساس نمودار 

و مقدار تی برابر  0٣1/1جمعیت بر بهداشت و سالمت برابر 

است پس فرضیه فرعی سوم تحقیق با عنوان تاثیر مثبت  ١/023

و معنی دار آمایش جمعیت بر شرایط بر بهداشت/سالمت در 

 درصد مورد تایید قرار گرفت. ١سطح خطای 

امنیت  آمایش جمعیت برسیاست و:فرضیه چهارم

  تاثیردارد.

، مقدار ضریب رگرسیونی تاثیر آمایش 7و  2بر اساس نمودار 

 02٣/0و مقدار تی برابر  7٣0/1جمعیت بر سیاست و امنیت برابر 

است پس فرضیه فرعی چهارم تحقیق با عنوان تاثیر مثبت و 

 ١سطح خطای  دار آمایش جمعیت بر سیاست و امنیت درمعنی

 درصد مورد تایید قرار گرفت.
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 مدل پژوهش در حالت معناداری 7نمودار 

 نتیجه گیری بحث و -7

 کارکردهای اقتصادی آمایش جمعیت-3-0

های بخش کیفی این پژوهش ابعاد کارکردهای یافته اساسبر

ی هاساخت ریز و امکانات عیتوز»اقتصادی عبارتند از: 

اشتغال و »و « ینیکارآفر»، «یداخل ناخالص دیتول»، «یاقتصاد

رابطه بین جمعیت و اقتصاد همواره توسط بسیاری از «.یکاربی

اقتصاددانان توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. علت 

ولد باعث افرایش جمعیت وابسته و  این است که افزایش زاد و

شود؛ ضمن اینکه اگر غیر مولد مانند کودکان و سالمندان می

تصاد بسترهای الزم جهت اشتغال و کارآفرینی جمعیت فعال اق

را فراهم نکند افزایش جمعیت بیکار مشکالت فراوانی برای 

زند. در این خصوص صاحبنظران جامعه و اقتصاد آن رقم می

معتقدند که در کشورهای پیشرفته و با درآمد باال افزایش 

ن گردد زیرا ایجمعیت منجر به کاهش رشد اقتصادی می

اند و به لحاظ اقتصادی توسعه کشورها مرحله خیز را گذرانده

ولد در این کشورها  پیدا کرده اند. افزایش جمعیت و زادو

های دولتی را افزایش داده و در بلند مدت باعث کاهش هزینه

گونه کشورها تکنولوژی، فناوری، شود. در اینرشد اقتصادی می

است و دولت به جای  و توسعه دانش و کارآفرینی محور رشد

افزایش کمی جمعیت به افزایش کیفی جمعیت از طریق جذب، 

پرورش و تربیت نیروهای متخصص و کارآفرین و توسعه دانش 

پردازند. اما در کشورهای در حال توسعه که به و تکنولوژی می

یافتگی در مرحله خیز و گذر قرار دارند افزایش لحاظ توسعه

کار فعال در جامعه و در نتیجه به جمعیت به افزایش نیروی 

های اقتصادی در رشد اقتصادی منجر میشود. زیرا هنوز ظرفیت

ها خالی است و اشباع نشده است. بر همین اساس این کشور

استان بوشهر به لحاظ موقعیت ویژه توان گفت که می

ساحل طوالنی، دسترسی به داشتن جغرافیائی طبیعی از جمله 

المللی، مجاورت با کشورهای حاشیه خلیج های آزاد بین آب

های دریایی، امکانات مربوط به منابع غنی فرآورده فارس،

 تأسیسات بندری مناسب، ویژه میگو، وجوده پرورش آبزیان ب

ذخایر و منابع غنی نفت  کشت وسیع نخیالت و محصول خرما،

 و گاز در پارس جنوبی )بزرگترین میدان گازی جهان(، وجود

پایانه نفتی کشور در جزیره خارگ، پاالیشگاه گاز  بزرگترین

ها واحد پاالیشگاهی و فجر جم و پتروشیمی جزیره خارگ و ده

پتروشیمی در حال احداث و وجود منابع غنی معدنی وجذابیت 

از پتانسیل های اقتصادی و ثروت و...  گردشگری، فراوان های

ممکن  د. هر چند کهمی باش های طبیعی ارزشمندی برخوردار

های ها در بین شهرستانها و پتانسیلاست توزیع این ظرفیت

-این استان به صورت مساوی و یکنواخت نباشد، اما با برنامه

-در ساخت، تغییرات و توزیع جمعیتی می های صحیح ریزی

توان از ظرفیت سرمایه انسانی استان در راستای رشد و 

 پیشرفت بیشتر این استان استفاده نمود. 

 بعد کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آمایش جمعیت -3-2

را در پی دارد،  تیجمعی جوان دهیپدرشد جمعیت  بی شک

 با سوم جهانهای اغلب کشور که استی ا  دهیپدپدیده جوانی 

 باًیتقر کشورها نیا در جوان تیجمع زانیمهستند،  مواجه آن

 جوان تیجمع گر،ید ازطرف .استی صنعتی برابرکشورها دو

؛ ضمن اینکه جمعیت دارد پرورش و آموزش وی نگهدار به ازین

و به  ستندین مولدی اقتصاد نظر ازکودکی و جوانی  دورهدر

هایی را بر خانواده و دولت تحمیل عنوان جمعیت وابسته، هزینه

و بعضاً  سوم جهانی کشورها ازی اریدربس درواقع،می نماید. 

درحال توسعه بدلیل شرایط نامناسب اقتصادی خانواده و دولت، 

 دارند اشتغال وقت تمام کار به ای ازکودکانی ادیز اریبس تعداد

ی زندگیی و کارهای دون پایه گدا باکار  کودکان صورت به ای
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 بلوغ سن به کودکان گونه نیا کهی هنگام. گذرانند یم رای سخت

و این موضوع بستر  شوند یم خانمان یب ای کاریب  اکثراً رسند یم

های مختلف اجتماعی را در این گونه جوامع پیدایش آسیب

 تیجمع که داشت دور نظر از دینباسازد. هر چند که فراهم می

 توسعه و رشدی براارزشمند  فرصتسرمایه و  کی خود جوان،

گردد، اما تبدیل جمعیت به سرمایه در یک کشور قلمداد می

ریزی درست جمعیتی در زمینه یه آمایش جمعیت و برنامهسا

باشد. افزایش و تغییرات و توزیع حساب شده جمعیت می

کاهش جمعیت باید متناسب با شرایط و موقعیت هر منطقه 

باشد. در ایران و به تبع آن در استان بوشهر نیز رشد 

های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. شهرنشینی در سال

ی ها ارزش ها، فرهنگ برخورد وی تالق محل شهر گر،ید ازطرف

 درآن که استیی ها گروهی مذهبی باورها و دیعقا ،یاجتماع

 قیطر از ژهیو  به ت،یجمع شیافزا سرعت. کنند یمی زندگ

ی شهر غالب فرهنگ در ها فرهنگ  خرده جذب.  است مهاجرت،

 راه سر بر رای تر ی جد موانع وکند مشکالتی ایجاد می

 . هد د یم قراری اجتماع وفاق ویی وامنه

توان گفت که استان بوشهر بدلیل داشتن در این خصوص می

های مهم در حوزه اشتغال به ویژه در حوزه نفت و ظرفیت

تواند گاز،گردشگری و صنایع دریایی و موقعیت نظامی می

های کشور باشد ضمن اینکه مقصد مهاجران مختلفی از استان

با کشورهای همسایه در خلیج فارس خود نیز  بدلیل همجواری

-می تواند مهاجر فرصت به این کشورها باشد. گاهی سیاست

های مربوطه در کشورهای پذیری و مشوقهای مهاجرت

همسایه منجر به مهاجرت جمعیت متخصص و تحصیل کرده 

شود و در نتیجه یک استان یا یک کشور از نعمت جمعیت می

ها و گردد، از طرفی جذابیتمیمتخصص و کار آمد تهی 

های مختلف یک استان یا یک شهر نیز ممکن است ظرفیت

-منجر به مهاجرت بی رویه افراد از روستا به شهر یا از استان

های همجوار به مناطق شهری استان شود که این موضوع خود 

در پیدایش معضالت و مشکالت مختلف اجتماعی و فرهنگی 

-یجه تغییرات جمعیتی در این استان میتاثیر گذار است. در نت

تواند منشاً مسائل و مشکالت اجتماعی و فرهنگی متعددی از 

های اجتماعی و تغییر در سبک زندگی جمله افزایش آسیب

افراد باشد. مدیریت ساخت، تغییرات و توزیع جمعیت در این 

تواند در حل های آمایش جمعیتی میاستان یا همان برنامه

ضالت فرهنگی و اجتماعی استان تاثیر داشته باشد. اینگونه مع

از طرفی باید اذعان کرد که تغییرات جمعیتی که در پرتو 

های آمایش جمعیت صورت گرفته باشد آهنگ سیاست

های فرهنگی و تغییرات جمعیتی را متناسب با ظرفیت

نماید و از طریق آموزش و پروش صحیح اجتماعی تنظیم می

های انسانی را در راستا افزایش سرمایه هایجمعیت، سرمایه

های های سرمایهگیرد با افزایش مؤلفهاجتماعی بکار می

اجتماعی، اعتماد مردم نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به 

یابد و های اجتماعی افزایش میدولت، حضور، مشارکت و پیوند

های با رقم خوردن بسترهای مدینه فاضله، به رشد شاخص

های این مطالعه و اجتماعی کشور کمک می کند. یافتهفرهنگی 

(، 02٣١(، ویلیامسون )0733های محمودی )با نتایج پژوهش

 [00[]07( همسو است. ]0721(، بصیرت )0732صرافی )

بدون  کارکردهای بهداشت و سالمت آمایش جمعیت-3-7

تردید افزایش جمعیت نیازمند تامین امکانات و نیازهای 

است به همین دلیل تغییرات جمعیتی یک  بهداشتی جمعیت

منطقه باید متناسب با امکانات بهداشتی و درمانی آن منطقه 

باشد یکی از راه های تنظیم جمعیت با امکانات و نیازهای 

بهداشتی، آمایش جمعیت است برای نمونه وقتی ترکیب یا 

ساخت سنی جوان و سالمند یا توزیع جنسیت یا توزیع 

تغییر پیدا کند به تبع آن نیازهای جدیدی  جغرافیایی جمعیت

گردد و البته اگر این در حوزه بهداشت و سالمت پدیدار می

تغییرات در قالب آمایش جمعیت صورت نپذیرفته باشد به تبع 

مشکالت مختلفی برای دولت در حوزه بهداشت و درمان ایجاد 

 کند.می

 ی از طریق ثروتمندسازی دولت و کشور واقتصاد توسعه

 عوامل بردن نیب ازگذاری در بخش سالمت موجب سرمایه

 طول شیافزا جهینت در و ریم و  مرگ کاهش موجب زا، یماریب
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 ازی ناش ت،یجمع رشد شیافزا با اما. است شده ها انسان عمر

ی شتریبی پزشک وی بهداشت امکانات و خدمات به ازین توسعه،

 و خدمات نوع نیا به تیجمع نسبت داشتن نگاه متعادلی برا

 نوع حسب بر تعادل نیا حفظی چگونگ. استی ضرور امکانات

 لحاظ به افتهی  توسعه درجوامع. است متفاوت جوامع توسعه

 یتیجمع راتییتغ وی اقتصاد توسعه نیب شتریبی هماهنگ

 گرفته انجام تر راحت و بهتر فوق تعادل حفظ ،(یتیجمع انتقال)

 و باال حد در رشد علت   به توسعه حال در درجوامع اما. است

 الزم امکانات و التیتسهی ساز  آماده امکان ،یتیجمع انفجار

 تعادل عدم نیا. است نشده سریمی پزشک وی بهداشت

 تیوضع ارتقاء هنوز ت،یجمعی باال رشدی دارای درکشورها

. به است نساخته ریپذ امکان را مطلوبی ارهایمع بهی بهداشت

های آمایش جمعیت و تاثیر آن بر همین دلیل توجه به برنامه

ریزان و بعد بهداشت و درمان یک منظقه باید مورد توجه برنامه

پوشش بیمه برای خدمات سیاستمداران آن منطقه باشد. 

از اهمیت زیادی برخوردار است و  در استان بوشهردرمانی 

رغم توسعه صنایع علی. دهد ها را کاهش می بسیاری از هزینه

مردم استان بوشهر از نظر درآمدی در سطح  زگاز و نفت هنو

ای ندارند در صورت  افرادی که پوشش بیمهو پایینی هستند 

های سنگینی را باید متحمل شوند و  مواجهه با بیماری هزینه

همچنین  .شود نظر از درمان می مشکالت اقتصادی باعث صرف

 با توجه به فاصله زیاد شرق و غرب استان بوشهر و با توجه به

رسد با تقسیم ها به نظر میمحرومیت اکثر مناطق و شهرستان

استان به چهار منطقه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی و احداث 

ها در این مناطق به شهروندان مراکزدرمانی و بیمارستان

های این مطالعه با خدمات بهداشتی و سالمت ارائه شود. یافته

(، 072١وسعه )(، برنامه ششم ت0733های محمودی )یافته

 ( همراستاست.0721اطاعت )

 کارکردهای سیاسی و امنیتی آمایش جمعیت-3-0

های جمعیت از نظر ساخت، ترکیب و توزیع، یکی از مؤلفه

اقتدار و قدرت ملی و استحکام ساخت درونی قدرت هر کشوری 

است پژوهشگران بر این باورند که حفظ ترکیب و ساختار 

فاکتورهای کلیدی در تولید اقتدار مناسب جمعیتی یکی از 

ملی و امنیت پایدار است. اینکه چه حجم از جمعیت و با چه 

تواند ساختار و توریع مناسب سنی، جنسی ، پراکندگی می

اقتدار آور باشد از موضوعات مهم آمایش جمعیت است. در 

گذشته رابطه جمعیت و امنیت یک رابطه خطی قطعی بود و 

کرد اما فرد، خانواده و کشور را تامین میفزونی جمعیت امنیت 

امروزه با مطرح شدن دانش، تکنولوژی و فناوری، کمیت جای 

خود را به کیفیت داده است، بنابراین جمعیتی را عامل امنیت 

میدانند که با سواد، خالق و متخصص باشد.متخصصان 

جغرافیای جمعیت اعتقاد دارند که جمعیت متناسب جمعیتی 

موقع بروز خطر و هجوم بیگانگان بتواند از سرزمین است که در 

خود دفاع کند یعنی اینکه جمعیت نباید آن قدر کم باشد که 

توان حفظ قلمروی خود را نداشته باشد و یا نباید آنقدر زیاد 

باشد که دولت نتواند از عهده تامین نیازهای آنان برآید. در 

ر زمینه های های سیاسی مردم دفراهم نمودن زمینه مشارکت

مختلف، کاهش بحران های داخلی و خارجی و همچنین ثبات 

آفرینی نماید. گزاف سیاسی و امنیت پایدار یک کشور نقش

نیست اگر بگوییم بسیاری از معضالت و مشکالت اجتماعی، 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک کشور بدلیل عدم توجه به 

است موضوع آمایش جمعیت است. به همین دلیل الزم 

های سیاسی، ریزیمسئولین ذیربط در استان بوشهر در برنامه

امنیتی استان توجه جدی بعه مباحث ساخت، تغییرات و توزیع 

جمعیت و همچنین نرخ جانشینی جمعیت در استان را داشته 

ها و مطالعات باشند بی شک افزایش و کاهش بدون بررسی

متعددی است های سیاسی و امنیتی علمی الزم، دارای پیامد

که ممکن است در مقاطع زمانی منجر به پیدایش بحران شود. 

فرد و های پیشگاهیهای این مطالعه با نتایج پژوهشیافته

(، اکبری 0720(، زاهدی )0721(، اطاعت )0727همکاران )

 [.03[]03( همسو است ]0720)

 پیشنهادات: -7-5

سم در هر زمانی، متناسب با شرایط خاص آن، دینامی -0

توان حدی برای آن  می  جمعیت توسعه بوده و در هیچ دوره 



 ژپوهش انهم ثبت

   0011، خرداد 73دهم، شمارهسال                                                                          

 

9 
 

تنها باید مراعات شود که افزایش جمعیت پابه پای . قایل شد

افزایش مجموع امکانات زندگی پیش برود و میان این دو در 

-طول زمان تعادل حاصل شود. این موضوع ضرورت تهیه برنامه

-ضروری می های کوتاه مدت و بلند مدت آمایش جمعیت را

گردد استان بوشهر نسبت به سازد. در نتیجه پیشنهاد می

مدت و بلند مدت آمایش جمعیت در های کوتاهتدوین برنامه

استان اقدام نماید و از آن به عنوان یک سند باالدستی در 

 های توسعه استان استفاده شود.تدوین سایر برنامه

رهای مختلف درمقایسه رابطه بین جمعیت و توسعه درکشو -2

جمعیتی مساوی توسعه و  شود که کم جهان، معلوم می

بی شک هیچ توسعه . ماندگی نیست جمعیتی معادل عقب بیش

ها )جمعیت(، ای رخ نخواهد داد مگر آنکه مجموعه ای از انسان

بتوانند منابع را درمسیر توسعه به کارگیرند. در نتیجه پیشنهاد 

به جمعیت در استان های مربوط گردد در سیاستگذاریمی

ای توجه کرد. این های منطقهها و پتانسیلبوشهر به ظرفیت

تواند در هر منطقه جغرافیایی مثل ها و متغیرها میظرفیت

استان و حتی شهرستان آن متفاوت باشد. در نتیجه پیشنهاد 

های تنظیم جمعیت به صورت استانی و حتی گردد سیاستمی

 شهرستانی تدوین گردد.

با توجه به شرایط خاص استان بوشهر بدلیل داشتن  -7

های اقتصادی و وجود فرصت های شغلی ها و پتانسیلظرفیت

فراوان از یک طرف و از طرفی با توجه به باال بودن نرخ بیکاری 

در کشور، این استان به یکی از اهداف مهاجرت بیکاران جویای 

اشتن شغل در کشور تبدیل گردیده است. عالوه بر این د

های طبیعی، مقصد بسیاری از سواحل طوالنی و جاذبه

گردد. تغییرات جمعیتی ناشی از گردشگران محسوب می

های مدون در حوزه ریزیها، نیازمند برنامهاینگونه مهاجرت

فرهنگی و اجتماعی است. لذا مدیریت جمعیت با هدف 

های مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در دل برنامه

 یش جمعیت استان قرار داده شود. آما

در حوزه سیاسی و امنیتی نیز استان بوشهر دارای سابقه  -0

-ترین آن مجاهدتسیاسی و امنیتی مطلوبی است که شاخص

های رییس علی دلواری در نبرد با متجاوزان انگلیسی و 

های شهدای این استان در جنگ تحمیلی با کشور عراق رشادت

واری این کشور با کشورهای همسایه و قابل تحسین است. همج

داشتن مرزهای آبی گسترده و نزدیکی استان به خلیج فارس و 

های آشکار دشمنان های بین المللی و همچنین خصومتآب

ای کشور در خلیج فارس و از طرفی وجود تأسیسات فرامنطقه

مهم و استراتژیک فراوان در این استان توجه به مسائل سیاسی 

را بیش از پیش ضروری ساخته است. به اعتقاد و امنیتی 

صاجنظران سیاسی و امنیتی وجود جمعیت کارآمد، متخصص، 

متعهد و جوان یک سرمایه ارزشمند سیاسی و یک قدرت 

گردد. لذا با توجه به شرایط خاص و امنیتی قلمداد می

های آمایش جمعیت باید به استراتژیک استان بوشهر در برنامه

 و اساسی نیز توجه کرد. این نکته مهم

بایست در حوزه بهداشت و درمان نیز تغییرات جمعیتی می -١

متناسب با امکانات بهداشتی و درمانی باشد. تغییر در هر کدام 

پذیری، از متغیرهای جمعیتی مانند: ترکیب جنسیت، مهاجرت

افزایش جمعیت جوان یا سالمندی و... منجر به پیدایش 

ی در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی نیازهای جدید اجتماع

گردد. لذا با کمک برنامه های آمایش جمعیت امکان تخمین می

بینی بسیاری از نیازهای آتی بهداشتی و درمانی استان یا پیش

باشد. لذا پیشنهاد می گردد مسئولین استان در این میسر می

 خصوص نیز توجه الزم مبذول نمایند. 

جمعیتی استان بیانگر این هست که برخی از نشانگرهای  -٣

استان با میانگین کشوری دارای فاصله هست و هر چند که 

مثبت یا منفی بودن این فاصله نیازمند مطالعات دیگری است  

توان گفت که نامتعادل بودن این نشانگرها در استان، اما می

نیازمند تدوین و اجرای سند آمایش جمعیت در کنار سند 

 باشد.میآمایش سرزمین 

 منابع

های آمایش جمعیت.  (. سیاست0720[ شجاعی، ج. )0]

 (.3١،3٣فصلنامه جمعیت، )

(. آمایش سرزمین، 073٣زاده، ح. )[ سرور، ر.، و اسماعیل2]
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پژوهشی -نیاز عدالت اجتماعی. فصلنامه علمیپیش

 . 33 -3١(،00)0جغرافیایی سرزمین ، 

رضوانی، م.ر.، و رشیدی، پناه، ک.، فرد، ز.، پزدان[ پیشگاهی7]

(. تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و 0727م. )

گذاری آمایشی در عرصه توزیع جغرافیایی آن در سیاست

 71-0(: 0)٣ایران. آمایش سرزمین. 

(. متغیرهای 0732ر. )،وکیهانیحکمتع.،  ،[ سوری0]

 جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه

 (01،  2، )اقتصادیهای  شپژوه

 ساخت اثر (. بررسی073١زاده، پ.، و احمدزاده، خ. )[ محمد١]

نامه پژوهش. مصرف بلندمدت تابع روی جمعیت سنی

 (22اقتصادی، )

(. پنجره جمعیتی 073٣[ صادقی، ر.، و فرجادی، غ.ع. )٣]

ریزی  فهرست طالیی برای توسعه اقتصادی در ایران: برنامه

 073٣اسفند  0١-00ر، تهران، و توسعه پایدا

ها. شناسی، مبانی و زمینه (. جمعیت073٣[ سرایی، ح. )3]

 تهران. سمت

[3] Kuklinski, A. (1791) Regional Planning 

Today .Tehran, Plan and Budget 

Organization, Feb. 

[7] Lee, B. S. & Lin, S. (1774). Government 

Size, Demographic Change and Economic 

Growth. International Economic Journal, 

1(1), 71-101. 

 

[10] Malmberg, B. (1774). Age Structure 

Effects on Economic Growth: Swedish 

Evidence. Scandinavian Economic History 

Review, 42, 297-275. World Bank. 
http://www.worldbank.org 

[11] Andersson, B. (2001). Scandinavian 

Evidence on Growth and Age structure. 

Regional Studies, 35) 5(,399-370Explain  

شناسی  (روش073٣فرد، ح.، الوانی، س.م.، آذر،ع. )[دانایی02]

پژوهش کیفی در مدیریت )رویکردی جامع(.تهران: انتشارات 

 اشراقی.

(. تحلیلی بر سیر تحوالت کالن 0733) س.م. ،یمحمود [07]

 ۀقرن گذشته و ارائ میفرانسه در ن نیسرزم آمایش

 نیسرزم شیآما تیوضع جهت بهبود ییاجرا یشنهاداتیپ

  .031-000(، 0)0 .رانیا

(. جمعیت و توسعه پایدار در ایران. 0721[اطاعت، ج. )00]

 .7٣-3(، 02)00پژوهشی رفاه اجتماعی، -فصلنامه علمی

 .ایمنطقه توسعه ییزر(. برنامه0732م.) ،فیا[ صر0١]

و  مایشآ فتر. دییزربرنامهو  مدیریت نمازسا راتنتشاا

 دوم پاـچ ای.هـمنطق یزـیرهـبرنام

. تهران: انتشارات نیسرزم شیآما(. 0721[ بصیرت، م.)0٣]

  های کشور.و دهیاری هایسازمان شهردار

زاده، و.الف. علیجاجرمی، ح.، و رستم[اکبری، ی.، ایمانی03]

(. تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران. 072١)

(، 7)٣نامه علم و فناوری، ترویجی سیاست-فصلنامه علمی

١-07. 

توسعه پایدار، تهران: (.  073٣) ش.الف.زاهدی،  [03]

 .سمت، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انـسانی 

  

http://www.worldbank.org/
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  :پایه پژوهش مقاله  

 

برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در بررسی عوامل 

 0استان کردستان

   (2یکویستان احمد)     

 

   هچکید

 یعبه ثبت وقا تمایل برانگیزنده عوامل یحاضر، بررس مقالههدف 

بر  یو مدل نظر چارچوبدر استان کردستان است.  یتیجمع

 ینتدو ی،و کنش منطق شده یزیر رفتار برنامه های  یهاساس نظر

پرسشنامه  یکاز تکن استفاده باو  یمایشیروش پ بهشد. پژوهش 

پژوهش در  ت. اطالعاشدانجام  0723در سال  یافته،  ساخت

نفر از سرپرستان خانوار  7٣٣از  یاران،سنندج، بانه و کام یشهرها

مختلف انتخاب  یها  از روش یبیها با ترک . نمونهیدگرد یآور  جمع

قرار  یلمورد تحل SPSSافزار   نرم از استفاده باشدند و اطالعات 

به  تمایل ی،که در جامعه مورد بررس دهد  ینشان م یجگرفت. نتا

به مراکز و امکانات  یدرک از دسترس یزو ن یتی،جمع یعوقاثبت 

 یندر ب ،ثبت یو درک از هنجارها ین،از قوان یثبت، آگاه

که  دهد  یچندمتغیره نشان م یلشهروندان نسبتاً باالست. تحل

از  یسه شاخص آگاه یب،ترت  به یتی،جمع یرهایعالوه بر متغ

در مدل  ،و درک از هنجار ثبت ،نگرش به ثبت یع،ثبت وقا ینقوان

 ییراتدرصد از تغ 23 یرها،متغ یرمعنادار هستند و همراه با سا

مقاله، ضرورت  یاستیس یجه. نتدهند  یم یحوابسته را توض یرمتغ

                                                           
های  واکاوی علل و انگیزه»مقاله حاضر براساس طرح تحقیقاتی با عنوان  - 0

است که با حمایت « ثبتی آمارهای جمعیتی در استان کردستان دیرثبتی و کم

 انجام رسیده است. به 0723اداره کل ثبت احوال استان کردستان در سال 
2

 کارشناس ثبت احوال استان کردستان - 

در  یلدخ یها  سازمان یردولت و سا یرسان و اطالع یکار فرهنگ

 تموقع، تالش در جه  ثبت رویدادها و ارائه اطالعات به ینهزم

ثبت، و تالش در جهت  یدرک شهروندان از هنجارها یارتقا

 .باشد یم یعنگرش مثبت به ثبت وقا یجادا
 ها کلیدواژه

 گذاری، سیاست جمعیتی، وقایع ثبت، به تمایل معوقه، ثبت

 .کردستان استان

 

 مقدمه

 سریع رشد و علم روزافزون گسترش و اطالعات فناوری عصر در

 و صحیح اطالعات جایگاه به ویژه توجه جهان، در تکنولوژی

 ضروری امری کشور، در پایدار و جانبه همه توسعه برای هنگام به

 اطالعات و آمار انتشار و تولید رو، این از. است ناپذیر اجتناب و

 کالن و خرد های گیری تصمیم و ها ریزی برنامه در روز، به و دقیق

. کند می ایفا ضروری و مهم نقشی کشور، های گذاری سیاست و

 نظام که است آشکار ای اندازه به اطالعات، عصر در نقش این

 تنها نه ها، آن اطالعاتی های بانک کیفیت و حجم و کشورها آماری

 شمار به کشورها یافتگی توسعه های شاخص ترین مهم از یکی

 های ریزی برنامه و ها گذاری سیاست نیز متقابالً بلکه رود، می

 آمار داشتن اختیار در بدون کشورها اجتماعی-اقتصادی توسعه

 احوال ثبت امروزه. نیست ممکن هنگام به و دقیق صحیح، کافی،

 حیاتی، وقایع آمار انتشار و آوری جمع ثبت، دلیل به کشورها

 در را اجرایی مراکز توانند می که اند یافته ممتازی موقعیت

 نموده یاری جامعه، اعتماد قابل و کیفیت با آمارهای به دستیابی

 آمارهای. آورند فراهم را پایدار توسعه به رسیدن زمینه و

 بلکه هستند، ضروری توسعه ریزی برنامه برای تنها نه جمعیتی،

 همچنین و دیگر مشاغل و صنعت در دولت، گیری تصمیم برای

 مهم مسائل درباره نظر تبادل و بحث و پژوهش افزایش برای

 .شوند می استفاده جامعه

 بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان            
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: از عبارتند جمعیتی آمارهای اصلی منبع سه طورکلی، به

. ثبتی آمارهای و خانوار ای نمونه های آمارگیری سرشماری،

 عنوان با و گیرند برمی در را حیاتی وقایع آمارهای ثبتی، آمارهای

 یتاهم که درحالی. شوند می شناخته حیاتی وقایع ثبت های داده

بر  ،اعم از تولد، مرگ، ازدواج و طالق یتی،/جمعیاتیح یعثبت وقا

 یاجتماع های واقعیت ینتر یاز اساس یکیهمگان آشکار گشته و 

 توان می طرفیک از حیاتی، یعوقا موقع به ثبت با ید،آ یشمار م هب

 یکعنوان  هو ب درآورد لمدارک مستد وصورت اسناد  هرا ب آن

 یتحائز اهم یتیاز نظر امن هاز آن استفاده نمود ک یادله حقوق

 توسعه به دستیابی اساس که آنجایی از یگر،طرف د ازو  تاس

 یفیو داشتن تعر یزیر برنامه جهات، همه در متوازن و متناسب

 یزیر آن برنامه یعمل یراهکارها شناساییاز هدف و  یحصح

داشتن  یاربدون در اخت یزی،ر برنامه ،حال یندر ع د،باش یم

 را حیاتی وقایع ثبت ،. پسیستن یرپذ امکان یتیجمع هایآمار

نمود و جهت  یلتبد یاتیداده به آمار ح یکعنوان  هتوان ب می

)سازمان ثبت  دکالن کشور قرار دا یزانر برنامه یاردر اخت ،استفاده

 (.0732احوال کشور، 

 مختلفی دالیل جمعیتی، آمارهای ثبت و پوشش در نارسایی

 واحدهای فقدان به توان می ازجمله که شود می شامل را

 جمعیتی، آمارگیری مسئول های دستگاه در کارآمد آمارگیری

 میان همکاری فقدان آمارگیران، بین در تخصصی دانش نبود

 جمعیتی آمارهای مهم نقش به توجهی کم آمارگیری، های دستگاه

 در آماری فرهنگ ضعف ربط، ذی های دستگاه مسئوالن بین در

 ثبت در استاندارد های طبقه و مفاهیم تعاریف، فقدان مردم، بین

 جمعیتی، وقایع ثبت در و وقوع در زمانی ناهماهنگی آمارها،

 فرهنگ و هنجار نشدن درونی موضوعی، پوشش نبودن جامع

 وپاگیر دست سیستم و قانونی مشکالت حیاتی، وقایع موقع به ثبت

 با جمعیتی آمارهای ثبت که مواقعی در مالی تمکن عدم اداری،

 عدم آگاهی، میزان بودن پایین است، همراه هزینه صرف

 کرد اشاره غیره و احوال ثبت ادارات به سریع و آسان دسترسی

 (.0721 محسنی، و پرویش ؛0732 بازرگانی، وزارت)

 0723 سال در کشور جمعیت آمارهای سالنامه بر تحلیلی

 در ها والدت از درصد 0/1 کردستان استان در که دهد می نشان

 بین در دهم جایگاه در نظر این از و نرسیده ثبت به قانونی مهلت

 بویراحمد، و کهگیلویه های استان. دارد قرار کشور های استان

 درصد 2/1 و ،0/1 ،0/1 با ترتیب به همدان و وبختیاری چهارمحال

 و ایالم قم، های استان و جایگاه، بهترین در معوقه، والدت ثبت

 ثبت درصد 1/0 و ،٣/7 ،7/2 با ترتیب به بلوچستان و سیستان

 اما، کردستان استان. اند داشته قرار جایگاه ترین پایین در معوقه،

 مقایسه در هم معوقه ثبت درصد 0/7 با فوت واقعه ثبت نظر از

 جایگاه در و تر نامناسب ها استان بین در هم و والدت واقعه با

 .است داشته قرار شانزدهم

 همچون جمعیتی وقایع ثبت پوشش نظر از کردستان استان

 بر. دارد فاصله مراتب به کشوری آل ایده وضعیت با فوت و والدت

 مریوان، کامیاران، دیواندره، های شهرستان در شهرستان حسب

 واقعه در ویژه به و تر شایع دیرثبتی پدیده سنندج، و بانه دهگالن،

 اجتماعی، عوامل در که ریشه است متغیر درصد ٣ تا 7 از فوت

 های انگیزه و عوامل همچنین و کالن، سطح در سیاسی فرهنگی،

 که است آن هدف حاضر، پژوهش در. دارند خُرد سطح در افراد

 وقایع ثبت به تمایل برانگیزنده عوامل بررسی به خُرد، سطح در

 .شود پرداخته کردستان استان در جمعیتی

 به تا است درصدد مقاله این پژوهش، هدف راستای در

 در پاسخگویان نگرش و درک( 0: دهد پاسخ ذیل سؤاالت

 چگونه جمعیتی وقایع ثبت امکانات و مراکز به دسترسی خصوص

 وقایع ثبت قوانین از پاسخگویان آگاهی میزان و سطح( 2 است؟،

 ثبت به پاسخگویان نگرش( 7 است؟، صورت چه به جمعیتی

 از پاسخگویان درک( 0 است؟، صورت چه به جمعیتی وقایع

 متغیرهای نقش( ١ است؟ چگونه جمعیتی وقایع ثبت هنجار

 چه به جمعیتی وقایع ثبت به تمایل در ایزمینه و جمعیتی

 دهند. می توضیح را آن میزان چه به و است صورت

 نظری چارچوب

 همچون نظران صاحب از برخی نظر به افراد اجتماعی کنش

 طرف از و گیرد می شکل بیرونی های واقعیت تأثیر تحت دورکیم،
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 ورزند می تأکید بیشتر افراد ذهنی معانی بر وبر مثل کسانی دیگر،

 را جمعیتی رویدادهای ثبت اگر(. 20٣: 0730 روشه، از نقل به)

 نیاز به توجه با که بگیریم نظر در اجتماعی کنش یک عنوان به

 دنیا کشورهای تمام در وقایع، این ثبت به بشر روزافزون

 چگونگی و میزان اند، گردیده دایر ها آن ثبت جهت نهادهایی

 تحت هم تواند می نیز اجتماعی امر این در افراد مشارکت و کنش

 . باشد درونی عوامل تأثیر تحت هم و بیرونی عوامل

 همچون هایی مؤلفه به که هستند نیز دیگری های نظریه

 فقدان و اجتماعی نابسامانی بیگانگی، احساس قدرتی، بی احساس

 خود جامعه، نخبگان قدرت اجتماعی، هنجارهای شدن سست یا

 عوامل عنوان به... و فایده، و هزینه آگاهی، فقدان افراد، اثربخشی

 تأکید ها آن مشارکتی رفتار و افراد اجتماعی کنش بر اثرگذار

 های نظریه بین از اما ،(١1: 0723 همکاران، و خانی) ورزند می

 در 2شده ریزی برنامه رفتار و 0منطقی عمل نظریه مذکور،

 ذکر اگرچه. دهد می ارائه تری جامع تبیین حاضر موضوع خصوص

 یک و است پیچیده بشری رفتار که است ضروری نکته این

 تبیین ای زمینه هر در را افراد رفتار تواند نمی تنهایی به نظریه،

 ،7پاداش-هزینه تئوری با همراه نظریه این هرحال، به اما نماید،

 .دهد می تشکیل را حاضر پژوهش نظری چارچوب

 0فیشباین و آیزن توسط 023١ سال در منطقی عمل نظریه

 داده توسعه آیزن توسط 0220 و 023١ های سال در و شد ابداع

: 211١ آیزن،) گرفت نام شده ریزی برنامه رفتار نظریه و شد

 مدل یک شده ریزی برنامه رفتار نظریه واقع، در(. 003

 ارادی کنترل احتمال که است منطقی عمل نظریه از تر یافته بسط

 کنترل» یعنی اضافی، سازه یک شدن ملحق وسیله به را ناقص

 عمل نظریه همانند نظریه این. دهد می نشان «شده درک رفتاری

 شیوه به معموالً هاانسان که است فرض این مبنای بر منطقی،

 اطالعات از استفاده با ها آن که ای گونه به کنند،می رفتار معقول

 پیامدهای به صریح یا و ضمنی طوربه شان، دسترس در

                                                           
1
. Theory of Reasoned Action 

2
. Theory of Planned Behavior 

3
. Cost-Benefit Theory 

4
. Ajzen & Fishbein 

 رفتار، انجام برای افراد تصمیمات بنابراین،. پردازند می شان اعمال

 نیز افراد تصمیمات. است عمل آن بالفصل کنندهتعیین ترین مهم

 هنجار رفتار، به نسبت نگرش کنندهتعیین عامل سه از تابعی

 یا مثبت ارزیابی نگرش،. است شده درک رفتاری کنترل و ذهنی

 فشار از فرد درک هنجار،. است نظر مورد رفتار از فرد منفی

 عامل، سومین و است رفتار انجام عدم یا انجام به نسبت اجتماعی

 است عالقه مورد رفتار اجرای توانایی یا ١خودکارآمدی احساس

 دهد می نشان را رفتار بر ناقص ارادی کنترل احتمال سازه این که

 تمایالت، هایکنندهتعیین نظریه، این طبق(. 003: 211١ آیزن،)

 پیروی کنترل و هنجاری رفتاری، اعتقادات از منطقی طور به

-می رشد اجتماعی گوناگون هایمحیط در که افرادی. کنند می

 تواندمی که دارند دسترسی متعددی اطالعات و منابع به کنند

. دهد قرار تأثیر تحت را ها آن کنترل و هنجاری رفتاری، اعتقاد

 سه به که اندگرفته نام ای زمینه عوامل اطالعات، و منابع این

 تقسیم اطالعاتی عوامل و اجتماعی عوامل شخصی، عوامل دسته

 (.070 -07١: 211١ آیزن،) شوند می

 به تواند می نظریه، این در شده درک رفتاری کنترل مؤلفه

 دسترسی از درک مانند ساختاری محدودیت بین رابطه تبیین

 ثبت برای الزم امکانات نبود ها،داده ثبت مراکز به موقع به و آسان

. بپردازد جمعیتی هایداده ثبت به تمایل عدم و دیرثبتی با... و

 بین رابطه تبیین به تواند می نیز رفتار به نسبت نگرش مؤلفه

 از آگاهی و جمعیتی آمارهای و حیاتی وقایع ثبت به افراد نگرش

 جمعیتی هایداده ثبتی کم یا و دیرثبتی با هاداده ثبت مزایای

 تشریح به که است قادر هنجار از درک سازه همچنین و بپردازد

 مانند مهم دیگران میان در ثبت هنجار از درک بین رابطه

 هایداده ثبتی کم و دیرثبتی با... و جامعه آشنایان، دوستان،

 ثبت خصوص در دیگران قضاوت همچنین و بپردازد جمعیتی

 نماید تبیین دیرثبتی با را ها قضاوت آن به پایبندی و رویدادها

 نظریه، این اساس بر مجموع، در(. 30: 0723 همکاران، و خانی)

 زیر صورت به را کنش یک به دهی شکل بر مؤثر عناصر توان می

 کنش یک نتایج مورد در افراد که انتظاری -0: نمود فهرست

                                                           
5
. Self-Efficacy Feel 
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 میزان -7 نمایند، می کنش نتایج از که ای ارزیابی -2 دارند،

 ارزیابی از که تصوری -0 دارند، کنش آن ابعاد از که اطالعاتی

 برآوردن برای فرد انگیزه -١ دارند، کنش این مورد در دیگران

 -3 و گذشته، در کنش به اقدام میزان -٣ دیگران، توقعات

 پناه، یزدان) کنش ساختن عملی برای الزم وسایل و امکانات

0732 :30.) 

 بر مؤثر عوامل مورد در فیشباین و آیزن بحث چارچوب در

 رویدادها ثبت در مشارکت به گرایش توان می کنش، نیّت و قصد

 از فرد یک که است الزم اوالً،: داد قرار تبیین مورد گونه این را

 مشخص باید ثانیاً،. باشد داشته اجمالی شناختی خود، مشارکت

. دارد انتظاری و تصور چه مشارکت این پیامدهای از فرد که شود

 رویداد ثبت مشارکت در درونی های انگیزه عامل سوم، مرحله در

 فرد که شود مشخص باید دیگر، تعبیر به. سازد می نمایان را خود

 به تمایل اینجا در) اجتماعی مشارکت برای خود های داوری در

 مثبت میزان به بسته و است قائل ارزشی چه ،(رویدادها ثبت

. بود خواهد تر قوی کنش، برای او نیّت و عزم وی، ارزیابی بودن

 ثبت و مشارکت به افراد گرایش میزان جا بدین تا عامل سه این

 تنها که کرد اضافه باید. کنند می تعیین را رویدادها موقع به

 یک برای مساعد زمینه که نیست فردی های نگرش و ها گرایش

 این در نیز اجتماعی هنجارهای بلکه آورد، می پدید را کنش

 اجتماعی هنجارهای زمینه در. نمایند می ایفا مؤثری نقش زمینه

 فرد که است تصوری است، برخوردار ای ویژه اهمیت از آنچه نیز

 این در دیگر مهم سازه دو توان می رو، ازاین. دارد هنجارها این از

 مشارکت مورد در دیگران قضاوت از فرد تصور از عبارت را زمینه

 سازه در. دانست دیگران توقعات برآوردن به فرد عالقه میزان و

 تبعیت میزان دوم، سازه در و است مطرح دیگران قضاوت نخست،

 نقش تواند می که دیگری مؤثر عامل. ها قضاوت این از فرد

 ثبت در مشارکت برای انگیزه ایجاد در مانع یا کننده تسهیل

. است زمینه این در فرد سوابق نماید، بازی رویداد موقع به

 خاص اقدامی سابقه که کسانی برای که دهند می نشان مشاهدات

 وجود عمل آن تکرار برای مساعدتری زمینه اند، کرده تجربه را

 یا بعدی فرزندان ثبت در افراد رود می انتظار بنابراین، دارد؛

 قبالً که شرطی به البته باشند کرده عمل تر موفق باالتر های رتبه

 پاداش با مشارکت اگر همچنین. اند داشته موقع به ثبت نیز

 مواجه تنبیه با حتی یا و نگرفته قرار استقبال مورد اجتماعی

 تبدیل خویش ضد به تواند می مساعد زمینه همین باشد، گشته

 قرار توجه مورد باید نیز فردی های ویژگی عامل نهایت، در. گردد

 به دسترسی سن، جنسیت، به بسته افراد در مشارکت شور. گیرد

 در. باشد متفاوت است ممکن... و سکونت محل اطالعاتی، وسایل

 پدید فرد در مشارکت قصد فوق، عوامل همه بودن مساعد صورت

 کافی مشارکت به اقدام برای مشارکت قصد تنها اما آید، می

 یا و است مهمی شرط نیز الزم شرایط و امکان وجود بلکه نیست،

 باشد مهمی مؤلفه تواند می رفتار انجام توانایی از افراد درک حتی

 شده ریزی برنامه رفتار نظریه در شده درک رفتاری کنترل سازه که

 خصوص در افراد نگرش است ممکن. دارد تأکید قضیه این بر

 این در مثبتی هنجاری فشار و باشد مثبت وقایع موقع به ثبت

 ثبت برای الزم امکانات و زمینه اما باشد، داشته وجود زمینه

 باشد داشته وجود حتی یا و باشد نداشته وجود رویدادها موقع به

 پایین رفتار انجام زمینه در ها آن خودکارآمدی و افراد درک اما

 ثبت) موردنظر رفتار است ممکن نتیجه، در ؛(ذهنی توانایی) باشد

 .بیفتد اتفاق دیرثبتی پدیده و نگیرد انجام( موقع به

 و شود می رفتار یک بروز موجب آنچه مبادله، نظریه اساس بر

 رفتار آن انجام از حاصل پاداش گردد، می سبب را آن پایداری

 و مشارکت دیدگاه، این در(. 002: 0731 توسلی،) باشد می

 که کرد خواهد رشد زمانی رفتار، یک عنوان به مدنی، مداخله

 مترتب آن بر پاداشی کننده، شرکت شهروندان مقام در ها انسان

 ها آن برای که داد خواهند انجام را رفتاری افراد بنابراین،. ببینند

 مفهوم مبادله، نظریه های پایه از یکی. باشد داشته پی در پاداشی

 این که هایی پاداش ترین قوی از یکی و باشد می هزینه-پاداش

: 0732 اسکیدمور،) است« اجتماعی تأیید» کند، می طرح نظریه

 از یکی عنوان به موفقیت، قضیه نظریه، این در همچنین(. 32

 فعال، شهروندی و مشارکتی رفتار تبیین برای قضایا ترین بنیادی

 دریافت پاداش و دهد انجام را عملی فرد اگر که است آن گر بیان

 بر(. 022: 0730 ریتزر،) یابد می افزایش آن تکرار احتمال کند،
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 عنوان به رویدادها ثبت در موقع به مشارکت اگر قضیه، این پایه

 منافع مثالً) کند دریافت پاداش و شود ابراز فرد سوی از رفتار

 احتمال ،(فرد برای مطلوب اجتماعی منزلت یا آن از حاصل مادی

 یابد، افزایش آن میزان و مشارکتی رفتار به فرد تمایل که آن

 این در قضایا از دیگر یکی عنوان به ارزش، قضیه. شود می بیشتر

 برای کنش یک نتیجه چه هر که است آن گر بیان نیز، نظریه

 را کنش همان که دارد بیشتری احتمال باشد، تر باارزش شخص،

 (.071: همان) دهد انجام دوباره

( در نظریه هزینه و فایده 077 -072: 07٣0) 1دال رابرت

شود به این  خود معتقد است: آنچه باعث تمایل به یک فعالیت می

تواند در  از خودش مطمئن باشد که حتماً میصورت است که 

 ،نکند اگر خودش خوب عمل و تأثیر بگذارد یماتتصم یجنتا

در مورد  . همچنین،نخواهد بود بخش یتکارها چندان رضا یجنتا

فکر  یاداشته باشد  یکاف ارتدانش و مه واقعاً یانظر  له موردأمس

؛ بنابراین، با توجه به برخوردار است یو دانش یآگاه ینکند از چن

این دیدگاه، آگاهی و دانش در خصوص ثبت وقایع و قوانین 

تواند مشارکت افراد را در این حوزه باال ببرد. در  یممرتبط با آن 

تمایل به ثبت در مورد  :توان گفت بندی مباحث نظری، می جمع

فرد نسبت  یآن برا یو دستاوردها یج، چنانچه نتاوقایع جمعیتی

داشته  یشتریارزش ب رفتار دیرثبتی و یا عدم ثبت رویدادها،به 

کنش حاصل  یک. ارزش یابد یم یشباشد، احتمال تکرار آن افزا

است.  یهپاداش و تنب 2هومنز یربه تعب یاآن  های ینهو هز یدهفا

افت رید یکمتر ینهو هز یشترکنش، پاداش ب یکهر چه  یعنی

موقع  د، بنابراین، اگر ثبت بهباش تر می کند، تکرار آن محتمل

رویدادها با پاداش مواجه شود و از طرف دیگر، عدم ثبت و 

موقع  تنبیه شود، احتمال پوشش و ثبت به دیرثبتی منجر به

رود. بدین ترتیب، مدل نظری پژوهش با کمک  یمرویدادها باال 

 نشان داده شده است. 0دو دستگاه نظری فوق در شکل 

 

 

                                                           
1
. Robert Dull 

2
. Homans 
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ها، یک  پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد به موضوع و ماهیت داده

« پیمایشی»روش  تحلیلی است و به-توصیفیپژوهش کمّی از نوع 

آوری اطالعات، یک  انجام گرفت. ابزار جمع 0723در سال 

های بسته و مشخص و مستخرج  ساخته با پاسخ پرسشنامه محقق

از ادبیات نظری و تجربی پژوهش بوده و قبل از توزیع در میدان 

 .آزمایی قرار گرفت پژوهش، از نظر اعتبار و پایایی مورد راستی

و اعتبار  3برای بررسی اعتبار پرسشنامه، از اعتبار محتوا

نفر از  ٣استفاده شد. برای این منظور، ابتدا، از  4عاملی

کارشناسان ثبت احوال استان کردستان درخواست شد تا نسبت 

ها، مناسب بودن ابزار،  به نحوه طرح سؤال، واضح بودن سؤال

شکل ظاهری و نظایر آن اظهار نظر کرده و بر اساس آن، تغییرات 

شنامه به تأیید و اصالحات الزم انجام گرفته و در نهایت، پرس

رسید. پس از آن، اعتبار عاملی پرسشنامه از طریق تحلیل 

 ١1در بین بیش از  1مایر اُلکین -و با شاخص کیزر 5عاملی

                                                           
3
. Content Validity 

4
. Factor Validity 

5
. Factor Analysis 
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گیری شد. برای بررسی پایایی )ثبات  پاسخگوی تصادفی اندازه

استفاده  3سؤاالت پرسشنامه نیز، از آزمون آلفای کرونباخ 2درونی(

روش  دار و عناصر آزمون تحلیل عاملی به، مق0گردید. در جدول 

ترتیب  های اصلی و مقدار آزمون آلفای کرونباخ به تجزیه مؤلفه

طور که  های متغیرهای تحقیق آمده است. همان برای گویه

مایر اُلکین و شاخص  -شود، مقادیر شاخص کیزر مشاهده می

درک از دسترسی »آلفای کرونباخ در همه موارد به جز متغیر 

است و این  31/1بیشتر از « به مراکز ثبت و امکانات ثبت آسان

نتایج، حاکی از مناسب بودن سؤاالت پرسشنامه از نظر اعتبار و 

گیری، و همچنین از نظر پایایی و سازگاری درونی  دقت اندازه

 بوده است.

 

مایر اُلکین و آلفای  -. مقادیر شاخص کیزر0جدول 

های متغیرها کرونباخ گویه  

 -مقدار کیزر متغیرها

 مایر اُلکین
مقدار 

 آلفا

تعداد 

 ها گویه

تعداد 

 پاسخگویان

تمایل به ثبت 

 وقایع جمعیتی

37/1 30/1 ١ ١7 

درک از 

دسترسی آسان 

به مراکز ثبت و 

 امکانات ثبت

30/1 ٣2/1 ١ ١7 

آگاهی از قوانین 

 ثبت رویداد

37/1 30/1 ١ ٣7 

نگرش به ثبت 

 رویدادها

32/1 3١/1 3 ١7 

از هنجار درک 

 ثبت

3١/1 31/1 ١ ١7 

                                                                                              
1
. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) 
2
. Internal Stability 

3
. Cronbach's Alpha 

جامعه آماری، کلیه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری 

، برابر با 072١استان کردستان، و مطابق با نتایج سرشماری سال 

(. حجم نمونه 072١باشد )مرکز آمار ایران،  خانوار می 77٣00١

با در نظر گرفتن فاصله  4افزار اپی اینفو ز نرمپژوهش، با استفاده ا

خانوار )نفر در خانوار(  730درصد،  ١و خطای  2١اطمینان 

برآورد گردید. بدین ترتیب، در خانوارهای شهری سه شهرستان 

عنوان  نفر از سرپرستان خانوار، به 730سنندج، بانه و کامیاران، 

ای،  مرحله ای چند گیری خوشه های نمونه نمونه، با ترکیبی از روش

ای متناسب، تصادفی سیستماتیک، و هدفمند انتخاب  هطبق

ها در  گیری، تعداد نمونه شدند. همچنین، بر اساس رویکرد نمونه

نفر بوده است.  0١نفر و در کامیاران  2٣نفر، در بانه  223سنندج 

درصد از جمعیت  ١/03رفته حدود  هم این سه شهرستان، روی

های مرزی  ی از ویژگیگیرند، و هم ترکیب کل استان را در برمی

بودن، مرکزی بودن و حتی تنوع بافت قومی را دارا هستند. بعد 

شده، در  آوری ها، اطالعات جمع از گردآوری و پردازش داده

های  ها و آزمون با استفاده از آماره 22نسخه  SPSSافزار  نرم

 مناسب مورد تحلیل قرار گرفتند.

 

 ها یافته

 پاسخگویان جمعیتی های ویژگی

 پاسخگویان ای زمینه و جمعیتی های ویژگی توصیف به ابتدا

 آمده 2 جدول در ها ویژگی این در پاسخگویان توزیع. پردازیم می

 مرد( خانوار سرپرستان) پاسخگویان اغلب جنسیت، لحاظ به. است

 پاسخگویان سن میانگین. باشد می درصد 37 حدود که اند بوده

 رده در پاسخگویان از درصد 02 و است؛ بوده سال 73 حدود

 .اند داشته قرار سال 22 -73

 افراد بین در تحصیالت سطح همچنین و باسوادی نسبت

 هم روی آنها درصد ٣١ حدود که طوری به بوده، باال بسیار نمونه

 نتایج، طبق. بودند دانشگاهی مدارک یا دیپلم تحصیالت دارای

 که طوری به بوده، فراوانی بیشترین دارای نفره 0 تا 2 خانوارهای

 راستا، همین در. اند شده توزیع دامنه، این در درصد 31 از بیش
                                                           
4
. Epiinfo (STATCALC) 
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 همسر بی درصد 3/01 و همسر دارای پاسخگویان از درصد 7/32

 خانوارها از درصد 3/١3 نیز، و بوده همسر طالق یا فوت اثر بر

 و بیشتر و فرزند سه دارای درصد ١/27 فرزند، دو تا یک دارای

 و مادری زبان حسب بر. هستند فرزند بدون درصد 02 حدود

 درصد 23 از بیش مادری زبان که دهد می نشان نتایج مذهب،

. اند بوده سُنت اهل ها آن درصد ١/3١ و کُردی، پاسخگویان

( درصد ١/١٣ حدود) پاسخگویان از نیمی از بیشتر همچنین،

 .باشند می روستا متولد بقیه و شهر متولد

 نمونه افراد از درصد 00 حدود اشتغال، وضعیت حسب بر

 و خصوصی یا دولتی بخش در شاغل آنان درصد 0١ حدود بیکار،

 اقتصادی غیرفعال یا داشته را شغلی های وضعیت سایر بقیه

 پایگاه پاسخگویان، درصد 21 از بیش نهایت، در. اند بوده

 ارزیابی پایین به متوسط را خود خانوار اقتصادی -اجتماعی

 .اند کرده

 گیری بحث و نتیجه

 و شده ریزی برنامه رفتار نظری های دستگاه از پژوهش این در

. شد گرفته بهره مبادله و پاداش نظریه از منتج منطقی کنش

 در مطالعه، مورد جامعه در که است آن از حاکی مطالعه نتایج

 از آگاهی سطح چون متغیرهایی جمعیتی، وقایع ثبت به تمایل

 وقایع ثبت به نگرش چگونگی جمعیتی، وقایع ثبت قوانین

 تأثیر وقایع، گونه این ثبت هنجار از درک میزان و جمعیتی

 قوانین از مردم آگاهی بودن پایین دیگر، عبارت به. دارند بسزایی

 با همراه ثبت، هنجارهای از شهروندان ضعیف نسبتاً درک و ثبت

 مشارکت و تمایل مسأله آمارها، این به آنان مثبت کمتر نگرش

 که فوق نتایج. دارد دنبال به را جمعیتی وقایع ثبت در تر پایین

 با را شده ریزی برنامه رفتار نظری های گزاره از بخشی پشتیبانی

 پورشهری تجربی های یافته نتایج با کشند، می یدک خود

 قندالی ،(0721) الریجانی حسن ،(0720) اصانلو ،(0722)

 و پلوسکی و ،(0731) امیرخسروی ،(073١) حقانی ،(0721)

 از آگاهی عدم و فرهنگی بستر بر تأکیدشان که( 210١) همکاران

 و والدت ثبت قانونی مهلت از کنندگان اعالم آگاهی عدم قوانین،

 از آگاهی عدم و احوال، ثبت قوانین از آگاهی و اطالع عدم فوت،

 مطالعه نتایج این، بر عالوه. دارد همخوانی باشد، می ثبت فرایند

 موضوع به اهمیتی بی و انگاری سهل مانند مواردی که داد نشان

 این آنی تأثیر درک عدم و جمعیتی رویدادهای و وقایع ثبت

 شهروندان، از برخی نزد اجتماعی و شخصی زندگی در ها ثبت

 وقایع موقع به ثبت در مشارکت به تمایل کاهش برای دلیلی

 تئوری نظری های گزاره از دیگری بخش مؤید که است جمعیتی

 ثبت هنجارهای از درک بودن پایین یعنی شده، ریزی برنامه رفتار

 همخوانی( 0722) پورشهری مطالعه نتایج با یافته این. است

 .دارد

 با وجو پرس هنگام در و پرسشنامه از حاصل نتایج کنار در

 ثبت تجربه که شهروندانی از دسته آن ویژه به کنندگان، مشارکت

 اداری مشکالت و موانع اند، داشته را جمعیتی رویدادهای معوقه

 و افراد به ثبت مأموران توسط کافی توضیح ارائه عدم همچون

 همچنین و آن، اهمیت و ثبت زمان لحاظ به ها آن نکردن توجیه

 مشکالت و کاری های تناقض یا و احوال ثبت مراکز از دوری

 به نداشتن تمایل مهم دالیل دیگر از شهروندان، از برخی شغلی

 گزاره مبین موضوع، این. است شده بیان جمعیتی وقایع ثبت

 از درک ضعف یعنی شده، ریزی برنامه رفتار تئوری از دیگری

 این. است وقایع ثبت امکانات و ثبت مراکز به آسان دسترسی

( 073١) حقانی و( 0721) قندالی مطالعات نتایج با هم ها یافته

 .دارد همسویی

 تعداد همچون دیگری متغیرهای پژوهش، این نتایج طبق

 اقتصادی -اجتماعی پایگاه و جنسیت تولد، محل خانوار، اعضای

 اثرگذار جمعیتی رویدادهای و وقایع ثبت به تمایل بر نیز خانوار

 ،(0720) اصانلو مطالعات نتایج با ها یافته این و هستند

 ادجی -امو و( 210١) همکاران و پلوسکی ،(0731) امیرخسروی

 توان می واقعیات، این اساس بر. دارند انطباق( 210١)  0انیم و

 که کرد استدالل منطقی کنش نظری های گزاره با مطابق

 بوده روستا تولدشان محل که کسانی و تر پُرجمعیت خانوارهای

 اینکه گویی. دهند می اهمیت حیاتی وقایع ثبت به بیشتر است،

 تحت خانوارهای میان در وقایع این موقع به ثبت به تمایل

                                                           
1
. Amo-Adjei & Annim 
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 از بیشتر زنان دیگر، بیان به. است بوده بیشتر نیز زن سرپرستی

 توجیه و توضیح در. دهند می اهمیت موقع به های ثبت به مردان

 نیز منطقی کنش نظری های گزاره با ما زعم به که موارد این

 وقایع ثبت از حاصل منافع کسب به توان می دارند، انطباق

 از ترس یا و عدالت، سهام یارانه، از مندی بهره برای اقدام همچون

. کرد اشاره جمعیتی های زیرگروه این بین در جریمه و دادگاه

 از اولیه، های مصاحبه در هم و ها آن های گفته در هم که نکاتی

 طرف از. گرفت می قرار اشاره مورد احوال ثبت کارشناسان زبان

 از بیش باالتر، اقتصادی-اجتماعی جایگاه دارای خانوارهای دیگر،

 که دهند می اهمیت رویدادها این دقیق و موقع به ثبت به سایرین

 نیز و تر شده حساب چارچوب یک در ها آن عمل گویای هم

 دسترسی و وقایع اهمیت مورد در ها آن بیشتر آگاهی احتماالً

 این ثبت به تر مثبت درک نیز و امکانات به ها آن بیشتر

 .رویدادهاست

 حاضر پژوهش نتایج گیری، نتیجه عنوان به و خالصه طور به

 های سازمان سایر و دولت رسانی اطالع و فرهنگی کار ضرورت

 و موقع به اطالعات ارائه و رویدادها ثبت زمینه در مردم به دخیل

 ثبت، هنجارهای از شهروندان درک ارتقای جهت در تالش دقیق،

 به آسان دسترسی از شهروندان درک ارتقای جهت در تالش

 ویژه به دخیل های سازمان تالش و ثبت امکانات و ثبت مراکز

 اداری، جهات از شهروندان با مدارا افزایش جهت در احوال ثبت

 پیشنهادهای اساس، این بر. دهد می نشان را... و فرهنگی

 مشارکت به شهروندان بیشتر تمایل افزایش جهت زیر سیاستی

 مسأله کاهش سو آن از و جمعیتی رویدادهای موقع به ثبت در

 :گردد می ارائه جمعیتی وقایع دیرثبتی

 امور بودن بر زمان به توجه با شهروندان، از برخی اذعان به -

 شغلی و کاری های مشغله به نظر و جمعیتی های ثبت با مرتبط

 و دولت طرف از انعطاف و مسائل این به توجه ها، آن

 .است الزم ها زمینه این در جمعیتی آمارهای اندرکاران دست

 سازمان ویژه به جمعیتی، آمارهای اندرکاران دست و دولت -

 زیاد، های هزینه تحمیل و جریمه اعمال به بایستی احوال ثبت

 و ننهند وقعی جمعیتی امور ثبت در اجباری سازوکاری عنوان به

 و آموزش همچون ای ارزنده و بدیل های شیوه از آن جای به

 .بگیرند بهره رسانی اطالع

 سازمان ویژه به جمعیتی، آمارهای اندرکاران دست و دولت -

 سایر و ثبت با مرتبط امور خصوص در بایستی احوال ثبت

 فرهنگی و ای زمینه های تفاوت هویتی، و ای شناسنامه اطالعات

 و مراسم و افراد فرهنگی متفاوت های ویژگی و بستر همچون

. شوند قائل اهمیت ها آن برای و بگیرند نظر در را سنتی رسومات

 مناطقی در وقایع ثبت های مهلت افزایش نیازمند احتماالً امر این

 ضروری عالوه، به. دهند می اهمیت موضوع این به کمتر که است

 و آن به ضعیف دسترسی یا احوال ثبت مراکز از دوری که است

 روستا و شهر مانند ثبت مراکز به دسترسی در مکانی های تفاوت

 الزم اقدامات مشکالت این تخفیف جهت در و شود گرفته نظر در

 .گیرد صورت

 های تالش بایستی دخیل، های سازمان سایر و دولت -

 آسان دسترسی از شهروندان درک افزایش راستای در ای شائبه بی

 درک و قوانین از آگاهی افزایش ثبت، امکانات و مراکز به

 کار به آمارها این به مثبت نگرش با همراه ثبت، هنجارهای

 .ببندند

 افزایش راستای در بایستی دخیل های سازمان سایر و دولت -

 مانند پذیرتر آسیب اقشار ویژه به مردم مختلف اقشار آگاهی

 اندک، درآمد دارای یا درآمد فاقد و بیکار خانوار سرپرستان

 به منتسب خانوارهای پایین، تحصیالت سطح دارای یا سواد بی

 های ثبت اهمیت به نسبت... و اقتصادی-اجتماعی پایین جایگاه

 و ریزی برنامه و توسعه اهداف برای آن بازخورد و موقع به

 هایی گام مردم، شخصی زندگی در آن مثبت پیامدهای همچنین

 .بردارند اساسی

 به بایستی جمعیتی آمارهای ثبت مراکز و دولت -

 در بهداری و دهیاری چون نهادهایی نقش و اهمیت کردن پُررنگ

 انجام برای مردم توجیه و رسانی اطالع خصوص در روستاها

 جمعیتی های آمارگیری سایر در مشارکت و ثبت امور موقع به

 .کنند اقدام
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 ارائه به است الزم جمعیتی آمارهای ثبت مراکز و دولت و -

 صداوسیما، مانند هاییرسانه طریق از الزم های رسانی اطالع

 مدارس، مساجد، مانند مختلف منابر اینترنت، و ها روزنامه

. بپردازند خدماتی هایباجه و مربیان و اولیاء جلسات ها،دهیاری

 بر بیشتر ها رسانی اطالع این تمرکز که است ضروری همچنین،

 .باشد خانوار سرپرستان روی

 منابع

 یتیجمع ی(. سالنامه آمارها0723) کشورثبت احوال  سازمان

در  0723 یها سال
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?

mId=02327&ID=7022&Page=Magazines/Squ

areshowMagazine.  
 ی(. سالنامه آمارها0723اداره کل ثبت احوال استان کردستان )

، در 0723 یها سال یتیجمع
http://www.krnocr.ir/documents/statistics/sa

lname021amari0210723.pdf.  
 نظری تفکر شناسی جامعه هاینظریه(. 0732) ویلیام اسکیدمور،

 همکاران، و حاضری محمد علی ترجمه شناسی،جامعه در

 .تابان نشر: تهران اول، چاپ

 وفات و والدت وقایع ثبتی دیر علل بررسی(. 0720) فرخ اصانلو،

 احوال ثبت کل اداره پژوهشی، طرح ،آن شناسیسیبآ و

 .زنجان استان

: تهران دیرثبتی، و ثبتی کم علل(. 0731) ارژنگ امیرخسروی،

 .کشور احوال ثبت سازمان انتشارات

 یمنابع آمارها یبررس(. 0721) یتکتم و محمدرضا محسن یش،پرو

 یشهما، مقاله ارائه شده در یثبت یها بر داده یدبا تأک یّتیجمع

 آذر. 71و  22کشور، تهران،  یتیجمع یروندها یلتحل

 حیاتی، وقایع دیرثباتی شناسیآسیب(. 0722) رضا پورشهری،

-00 صص ،0 سال ،0 جلد ثبت، در پژوهش مقاالت مجموعه

0. 

: تهران شناسی، جامعه های نظریه(. 0731) غالمعباس توسلی،

 .سمت نشر

 اقتصادی، عوامل شناخت(. 0721) مژگان الریجانی، حسن

 تأخیر با فوت و والدت ثبتی دیر در مؤثر فرهنگی و اجتماعی

 سال اول ماهه سه در) نیشابور شهرستان در یکسال از بیش

 شناسی، جمعیت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ،(33

 اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده

 .مرکزی تهران واحد

 برون و درون عوامل تأثیر بررسی(. 073١) حمید حقانی،

 آمارهای بر تأکید با و حیاتی وقایع ثبت وضعیت بر سازمانی

 .کشور احوال ثبت سازمان انتشارات: تهران فوت، و والدت

 و عباسی، ساغر حدودی، خالد حسینی، قربان سعید، خانی،

 و دیرثبتی های انگیزه و علل واکاوی(. 0723) بیننده شقایق

 طرح گزارش کردستان، استان در جمعیتی آمارهای ثبتی کم

 .کردستان استان احوال ثبت کل اداره تحقیقاتی،

 ترجمه سیاست، جدید تحلیل و تجزیه(. 07٣0) رابرت دال،

 .ظفریان حسین نشر: تهران اول، چاپ ظفریان، حسین

 زاده، زنجانی هما ترجمه اجتماعی، کنش(. 0730) گی روشه،

 .فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد سوم، چاپ

 محسن ترجمه شناسی، جامعه هاینظریه(. 0730) جورج ریتزر،

 .علمی نشر: تهران ششم، چاپ ثالثی،

زهرا فاضل،  نبوی، سیّدمجید نوراللهی، طه اهلل، حبیب زنجانی،

 یرضاکشاورز، عل یممر ی،شجاع یدحم یزاده،مرجان عل

نظام  یابی(. طرح ارز0722) یرخسرویام منیژه و ی،ساجد

 یها )والدت، فوت و مهاجرت یاتیح یعثبت اطالعات وقا

 ثبت سازمان تحقیقاتی، طرح گزارشمحور،  ( مکانیداخل

 .جمعیتی اطالعات و آمار دفتر کشور، احوال

 یتیسازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطالعات جمع

ثبت احوال  سازمان یدچند درباره ثبت موال ی(. نکات0732)

در  یت،زاد و ولد ساالنه و روند رشد جمع های یزانکشور؛ م
http://population.persiangig.com/document/
Conferences/CPT0210721/Death021Registrati

on021in021Karaj021District021(073١).pdf.  

https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
http://www.krnocr.ir/documents/statistics/salname%20amari%201397.pdf
http://www.krnocr.ir/documents/statistics/salname%20amari%201397.pdf
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/700416
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/700416
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf


 ژپوهش انهم ثبت

   0011، خرداد 73دهم، شمارهسال                                                                          

 

21 
 

و کاربرد  یلتحل ی(. فنون اساس0730) یواسان، ک ینیسر

اول،  چاپ ی،کنعان ین، ترجمه محمد امشناسی یتجمع

 مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.

 ساجدی، علیرضا قهفرخی، شمس فریده حسن، زیناب، عینی

 طه و قهرودی، رضائی زهرا زاهدیان، علیرضا خسروی، اردشیر

 ایران در ومیر مرگ بینی پیش و سازی مدل(. 0720) نوراللهی

 دوره حکیم، سالمت نظام تحقیقات مجله ،073١ -0021

 .77٣ -70٣ صص ،30 پیاپی ،0 شماره ،03

 در مؤثر اجتماعی عوامل و علل بررسی (. 0721) آزاده قندالی،

 نامه پایان گرمسار، شهرستان در وفات و والدت دیرثبتی

 تربیتی علوم دانشکده شناسی، جمعیت رشته ارشد کارشناسی

 .مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، و

دوم،  چاپ، شناسی یتجمع ی(. مبان0730شهال ) پور، یکاظم

و  یاآس یتیجمع یها تهران: مرکز مطالعات و پژوهش

 .یانوسیهاق

 بررسی(. 072٣) مرادآبادی ترکاشوند محمد و مجید کوششی،

 مدل، عمر جداول با ایران در ومیر مرگ سنی الگوی انطباق
 .72 -٣7 صص ،0 شماره ،7 دوره ،جمعیتی مطالعات دوفصلنامه

 غالمعباس ترجمه شناسی، جامعه مبانی(. 073٣) بروس کوئن،

 .سمت انتشارات: تهران هجدهم، چاپ فاضل، رضا و توسلی

 نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج(. 072١) ایران آمار مرکز

 .072١ سنندج، شهرستان مسکن و

 شناسی یتدر باب جمع ی(. گفتار0730محمد ) یرزایی،م

 اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ، یکاربرد

 تأخیر عوامل بندی رتبه(. 073٣دل ) اهلل رحم و عزت یعل میریان،

: تهران فوت، ثبت عدم عوامل و فوت و والدت ثبت در

 .کشور احوال ثبت سازمان انتشارات

 حسینی هاجر و زاده، حسین حسین علی سیّدعبدالحسین، نبوی،

 هویت و اقتصادی -اجتماعی پایگاه تأثیر بررسی(. 0733)

 انتظامی، دانش فصلنامه اجتماعی، امنیت احساس بر قومی

 .2 -7٣ صص ،2 شماره ،01 دوره

 یاقتصاد های یو بررس یزیر معاونت برنامه ی،وزارت بازرگان

گروه آمار، دفتر آمار و  ی،ثبت یبر آمارها یا (، مقدمه0732)

 .یرسان اطالع

 مشارکت میزان بر مؤثر عوامل بررسی(. 0732) لیال پناه، یزدان

 طباطبایی، عالمه دانشگاه دکتری دوره نامه پایان اجتماعی،

 .اجتماعی علوم دانشکده
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

:عنوان با پژوهشی طرح    

1استان گلستان بررسی نقش بازتوزیع جمعیت در فرایند توسعه  

 3دکتر نوروز نیمروزی ناوخی - 2حسین ضرغامی دکترمجری طرح: 

 

  :چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت جمعیت شناختی استان 

با تمرکز بر موضوع توزیع و بازتوزیع جمعیت در استان  گلستان

پرداخته شده است. بررسی روندهای جمعیتی در سطح استان و 

تغییرات جمعیت شهری و روستایی در چند  شهرستان با نگاهی به

به این طرف صورت گرفته تا  073١به ویژه از سال  ،دهه گذشته

تصویری از وضع موجود تحوالت جمعیتی استان به دست آید. شاخص 

ساختار جمعیت نیز در این دوره ها نیز مورد های مرتبط با تغییرات 

ت جمعیتی این نظر بوده که بیانگر تحوالت جدی و اساسی در ساخ

 تان می باشد. اس

مهاجر فرستی نسبی از استان و از روند تحوالت، بیانگر 

شاخص های روستاها به شهرها با محوریت شهر گرگان می باشد. 

مختلف نشان می دهند که تمرکز شهری در استان در سطح قابل 

توجهی وجود داشته و رو به گسترش است. که پیامدهای مختلفی از 

 نشینی و مسائل مرتبط با آن را پدید می آورد.  جهت حاشیه

در سطح شهرستانی نیز به صورت مفصل در مورد تحوالت 

جمعیت در آبادی ها، دهستان ها، بخش ها و شهرستان و روند 

 بحث و بررسی شده است.  0721-072١بازتوزیع جمعیت در دهه 

 

 

                                                           
 .انجام شده است گلستان این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان - 1
 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان مجری طرح - 2
 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان مجری طرح - 7

 

ع با عنایت به وضع موجود و با ادامه روند کنونی، بازتوزی

جمعیت در استان همچنان در جریان خواهد بود و الزم است برنامه 

 جمعیت صورت پذیرد.  قرارهایی در جهت بهینه سازی است

الگوی شهری فشرده، توجه به توسعه قطب های رشد استان 

با مد نظر قرار دادن توسعه خوشه های صنعتی، توجه ویژه به استقرار 

همسایه و توجه به اقتصاد و جمعیت در مناطق مرزی با کشورهای 

مزیت های منطقه ای و آب و هوایی بویژه در حوزه کشاورزی و فعالیت 

د به روند بهینه استقرار ، از جمله مواردی است که می توانهای وابسته

 جمعیت در دراز مدت کمک نماید.

 

توزیع جمعیت، استان گلستان، مهاجرت، ساخت  واژگان کلیدی:

 .ریسنی جمعیت، تمرکز شه

 

 

 بررسی نقش بازتوزیع جمعیت در فرایند توسعه استان گلستان    
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

  حقوق ی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

 حقوق جزا و جرم شناسیگرایش: 

  :عنوان با

 درحقوق کیفری ایراننشر اکاذیب رایانه ای 

1 یصادق نظر  

  :چکیده

یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعـاالن  

سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصـد تشـویش اذهـان عمـومی     

است که متاسفانه رویـه قضـایی در انطبـاق مصـداق بـا مـاده قـانون و        

تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، بـه  

« تشویش اذهان عمومی» از احکام صادره ، عبارت نحوی که در برخی 

در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که 

بــا مراجعــه بــه قــوانین جزایــی، جرمــی تحــت ایــن عنــوان مالحظــه  

شود.این تحقیق به روش کتابخانه ای و با هدف  تبیین  و توضـیح   نمی

ررسـی مجـازات نشـراکاذیب    و شناسایی جرم نشـراکاذیب رایانـه ای ،ب  

رایانه ای در قوانین کیفری ایران،بیان روش های پیشـگیری و بررسـی   

قوانین موجود درزمینه مبارزه با این جرم،بررسی های خال های قانونی 

در خصوص نشراکاذیب رایانه ای،ارائه پیشـنهاداتی در زمینـه سیاسـت    

                                                           
1

  استان گلستانثبت احوال  -

ذیب رایانه ای کیفری مناسب در برخورد با این جرم و مجرمان نشر اکا

انجام گرفته است.نتایجی که از این پژوهش به دست آمـده ایـن اسـت    

که مبنای نشراکاذیب رایانه ای ضرورت حمایت از حرمـت اشـخاص از   

اینکه از روی سوء نیت در معـرض اخبـار دروغ و خـالف واقـع توسـط      

رایانه در اینترنت و دنیای مجازی قرار گیرند مـی باشـد کـه در فصـل     

نشـراکاذیب رایانـه ای    03و0٣،03نون جرایم رایانه ای در موادپنجم قا

واجد وصف مجرمانه بوده  و برای مرتکبـان آن مجـازات تعیـین شـده     

 است.

 عمومی، تشویش اذهان نشر اکاذیب، جرم رایانه ای،واژگان کلیدی:  

 حقوق کیفری ایران

 

 نشر اکاذیب رایانه ای درحقوق کیفری ایران
 


