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  :پایه پژوهش مقاله

 

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رشد جمعیت 

 

 9امیر سیفی

 مقدمه

جمعیت و مسائل مربوط به آن از جمله مسائل چند بعدی و 

 ،پیچیده جوامع انسانی است. که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی

سیاسی می باشدو هم برآن تاثیر گذار است. می  ،فرهنگی ،اجتماعی

توان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحوالت مربوط به آن به 

قدری کسترده و دارای پراکندگی است که تحت الشعاع یک نظریه یا 

لکه حرکات جمعیتی خاص در یک جهت فرمول خاصی قرار نمیگیرد ب

علل مختلف و متنوع و  ،ویژه احتماال در شرایط زمانی و مکانی متفاوت

جمعیت و مسائل مربوط به ان  ،به عبارتی .بعضا متضادی داشته است

به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیشترین 

 اختالف آرا را در این زمینه به دنبال دارد. 

سیاست های جمعیتی  ،لت ها نیز در مقابل این مسئلهدو

مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی  .متعدد و متنوعی دارند

است که در بعضی از کشورها برای باال بردن میزان آن سیاست های 

تشویقی اعمال می شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب باال رفتن 

گردد. در این مورد میتوان از  ال میسیاست های تنبیهی اعم ،آن

کشور چین که سیاست تک فرزندی و از کشور های اروپای غربی که 

سیاست های تشویقی را اعمال می کنند نام برد. در ایران نیز طبق 

نظر کارشناسان نتایج کاهش جمعیت از ابعاد مختلف دور نمای نگران 

دان پرورش یافته در کننده تری دارد و خانواده های کم جمعیت و فرزن

 –روحی  –آنها با آسیب های جدی از از جنبه های گوناگون جسمی 

نه سیاست کاهش جمعیت  .اجتماعی مواجه هستند –اخالقی  –روانی 

                                                           
 رئیس اداره ثبت احوال بخش نازلو استان آذربایجان غربی -9

تنها بر سالمت فرد و خانواده و در مفهوم وسیعتر بر جامعه تاثیر دارد 

 ،بلکه در کشورهای مجری این سیاست با شکالت بزرگ لمنیتی

اجتماعی و مذهبی مواجه خواهد شد که اگر اقدامات مناسب  ،اقتصادی

و به هنگامی صورت نگیرد در آینده تاثیرات آن قابل جبران نخواهد 

 بود.

 ،فرد و خانواده ،سالمت ،باروری ،کاهش جمعیت :کلیدی واژگان

 پیامد های کنترل جمعیت  ،سیاست های کنترل جمعیت

 بیان مسئله 

ت و رکن مهم پیشرفت و توسعه جامع جمعیت منبع قدر

است و به همین نسبت توجه به جمعیت و کیفیت ترکیب آن و آگاهی 

از آسیب های اجتماعی و مبارزه با آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار 

در سال های اخیر پژوهش های جمعیت شناسی به ویژه در  .است

اله بسیاری زمینه تغییرات و دگرگونی های جمعیتی مورد توجه و مط

  .از پژوهش گران و اندشمندان قرار گرفته است

می توان به استفاده  ،از جمله دالیل این توجه روز افزون

گسترده ی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه ریزی ها و سیاست 

در این میان ساختار جمعیت و  .گذاری ها کالن جوامع اشاره نمود

تحوالت آن در طول زمان به عنوان یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر 

بطوریکه  .بخش های مختلف اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است

بی توجهی به مساله ی ساختار جمعیت می تواند باعث بروز 

به  ،یتناهماهنگی ها و ایجاد مشکل در برنامه ریزی ها شده و در نها

  .سیاسی و اجتماعی منجر شود ،عدم تعادل در ابعاد مختلف اقتصادی

 ،افزایش و جوانی جمعیت هم موضوعی قابل توجه بوده

هرچند جوان بودن نیمی از جمعیت کشور می تواند تهدید جدی برای 

کشور به شمارآید  اما با توجه به استعداد ها و ظرفیت ها و منابع 

( باید از (بحران جوانی جمعیت)ن از )فتگخدادادی بجای سخن 

  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رشد جمعیت
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( بنابر این اگر در مدیریت جامعه جوان (بحران مدیریت جامعه جوان))

چالشی وجود نداشته باشد جوانی جمعیت خود یک فرصت است چنان 

نسل جوان عامل اصلی پیش )) :که مقام معظم رهبری فرمودند

 (( .روندگی کشور است

وان نتیجه سیاست مسئله کاهش و پیری جمعیت به عن

تحدید نسل هم اکنون بعنوان یک مشکل اساسی و جدی مورد توجه 

خطر کاهش و   .مورد توجه دلسوزان و اندیشمندان قرار گرفته است

پیری جمعیت به وسیله مقام معظم رهبری ابراز و وارد گفتمان عمومی 

کشور شده است پس از آن تحقیقاتی از طرف نهاد های مرتبط از 

معاونت پژوهشی دانشگاه  ،یر خانه شورای عالی انقالب فرهنگیقبیل دب

مانند بررسی  .معارف اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی انجام شده است

به  .طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

نظر می رسد تهدید پیش روی کشور ما مسئله کاهش با شیب تند و 

زمینه این تهدید هم تاخیر ازدواج و خطری پیری جمعیت است و 

 6/9در حد  9311عمدتا قناعت به یک یا دو فرزند است که در سال 

 .بوده است

غالب خانواده ها و جوانان به هر دلیل این شیوه زندگی را 

پذیرفته و به آن عادت کرده اند بدون توجه به این که اینده چنین 

ها و آینده کشور با چه  خانواده ها و فرزندان پرورش یافته در آن

آسیب هایی مواجه خواهد شد. بنابراین تاثیر عوامل اجتماعی بر کاهش 

معنوی و  ،جمعیت و متعاقبا تاثیر کاهش جمعیت بر سالمت جسمی

از طرفی برای  .روانشناختی خانوادخ و فرزندان الزم و ضروری است

ها به تکثیر تشویق جوانان به ازدواج به هنگام و متقاعد کردن خانواده 

 ،نیاز به فرهنگ سازی ،عالوه بر مشوق ها و راهکارهای گوناگون ،فرزند

 .آگاهی بخشی و باالخره کارفرهنگی و علمی است ،اطالع رسانی

تحقیق حاضر می تواند پشتوانه علمی سیاست های افزایش جمعیت و 

موجب اقناع و پذیرش افکار عمومی و حتی مدیران و تصمیم 

و  جرای موفقیت این سیاست ها باشد )محمدی الئینیگیرندگان در ا

 .(9313دیگران، 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

در سال های اخیر پژوهش های جمعیت شناسی به ویژه در 

زمینه ی تغییرات و دگرگونی های جمعیتی مورد توجه و مطاله 

بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. از جمله دالیل 

توجه روز افزون، می توان به استفاده گسترده برنامه ریزان و این 

سیاست گذاران در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن جوامع 

ساختار جمعیت و تحوالت  مربوط به ان در  ،اشاره نمود. در این میان

طول زمان به عنوان یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر بخش های 

از اهمیت خاصی سی و اقتصادی یک کشور مختلف اجتماعی و سیا

بطوری که بی توجهی به مساله ای ساختار جمعیت  برخوردار است.

می تواند باعث بروز نا هماهنگی ها و ایجاد مشکل در برنامه ریزی ها 

سیاسی و  ،به عدم تعادل در ابعاد مختلف اقتصادی ،شده و در نهایت

، قیق سعی شده استین اساس در این تحبر ا اجتماعی منجر شود.

عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رشد جمعیت شناسایی و اهداف و 

سیاست های کنترل جمعیت در ایران و عوامل و پیامد های کاهش 

یکی از عناصر تشکیل  ،جمعیت بررسی شود. لذا اگر تعداد جمعیت

باید نتیجه گرفت که استکبار اقتصادی  ،دهنده قدرت یک جامعه است

 –ا برای جلوگیری از افزایش قدرت جامعه از نظر سیاسی و سیاسی دنی

 (.3)کمی کشور بکاهد اقتصادی درصدد است که از تعداد نیروهای 

 سابقه جمعیت و سیاست کاهش جمعیت در جهان 

هزار سال قبل از میالد مسیح و  91جمعیت جهان حدود 

 میلیون نفر برآورد شده است و 91قبل از مرحله کشاورزی در حدود 

و همچنین در مرحله بعد از انقالب صنعتی  ،در مرحله بعد از کشاورزی

از سال  .تغییر و تحول اساسی درروند رشد جمعیتی داشته است
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برابر شده است و پیش بینی میشود  6تا کنون جمعیت جهان  9011

نگرانی از فزونی جمعیت زمینه ساز  .برابر شود 91در حدود  0911تا 

ت مالتوس(( و دو جنبش اجتماعی ))تنظیم نظریه ))توماس رابر

اصالح نژاد( شد.جنبش تنظیم خانواده حدودا )( و بهبود نسل (خانواده

 همزمان با انقالب صنعتی در اروپا آغاز شد و بیشترین تاثیر را در قرون

بر جمعیت کشور ها گذاشت  البته مسئله کنترل موالید از  01و91

ی برابری زن و یعن ،اقتصادی و اجتماعیدیدگاه دیگری غیر از منظر 

رد توجه بعضی اندیشمندان مادر شدن( برای زن مومرد و حق انتخاب )

 . (4)شده است

جمعیت ایران که در  ،سال قبل از میالد مسیح 011حدود 

تا  41برابر وسعت کنونی ایران داشته است  3مواردی وسعتی بیش از 

از قرن چهارده خورشیدی میلیون نفر بوده است تا قبل از آغ 01

میلیون نفر و سرعت رشد جمعیت  91جمعیت ساکن در ایران کمتر از 

جهشی در رشد  9300 – 9360بسیار کند بوده است در فاصله دهه 

اعمال سیاستهای تنظیم  9361از سال  .جمعیت ایران اتفاق افتاد

خانواده موجب شد که نرخ رشد جمعیت با سرعتی استثنائی از رقم 

درصد در دهه  16/9به رقم  9300 – 9360درصد در دهه  19/3

کاهش یابد. در حال حاضر ایران در سراشیبی کاهش  9360 – 9310

 9440جمعیت است بر اساس آمار سازمان ملل جمعیت ایران تا سال 

% با کاهش 0/41میلیون نفر با شاخص سالخوردگی  11به حدود 

یوی رشد پایین جمعیتی و بر اساس سنار .جمعیت مواجه خواهد بود

منتشر کرده است اگر ایران به  0191که سازمان ملل متحد در سال 

همین صورت به ادارمه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای 

میلیونی را  39سال آینده جمعیت  01تعادل آن نداشته باشد در 

بر می سال در  61% آن را افراد سالمند باالی 41تجربه خواهد کرد که 

( به 0/9)با این توصیف روند فعلی جایگزینی جمعیتی در کشور  .گیرند

))من  :رهبر معظم انقالب .هیچ عنوان راضی کننده و منطقی نیست

معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر 

هر اقدام و  .من معتقد به کثرت جمعیت هستم .جمعیت داشته باشد

ری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد تعبی

بعد از صد و پنجاه میلیون نفر انجام بگیرد((. به دنبال تذکرات ایشان 

الیحه ای مبنی بر لغو قانون تنظیم خانواده  9311دولت در سال 

تقدیم مجلس کرد اما با کارشکنی برخی از کارشناسان مرکز پژوهش 

لزوم یکبار دیگر مجلس بر  ،یحه پیشنهادیهای مجلس و استحاله ال

 .تداوم کنترل جمعیت رای داد

افزایش نرخ باروری )ماده ای ) 4طرح  9310در اسفند سال 

نفر از  01( از سوی (و پیشگیری از کاهش رشدئ جمعیت کشور

رای یک فوریت  901نمایندگان و با قید دو فوریت به مجلس ارائه و با 

 .(4)آن تصویب شد

 اجتماعی کاهش جمعیت عوامل

بررسی ها نشان می دهد که برخی از عوامل اجتماعی 

  :کاهش جمعیت عبارتند از

 تمایل به زندگی مجردی  -

 باال رفتن سن ازدواج  -

 عدم تمایل به داشتن فرزند  -

 قناعت و گرایش به تک فرزندی یا دو فرزند  -

 رشد طالق  -

آمار باالی تلفات در اثر تصادفات و سوانح و بیماری ها فراتر  -

 از معدل جهان 

 اجرای برنامه تنظیم جمعیت  -

 اشتغال مادران  -

  (4) دغدغه تربیت فرزند -

زیر را در کاهش از طرف دیگر برخی از صاحبنظران عواملی 

 :جمعیت موثر می دانند.



 ژپوهش انهم ثبت

   9311، خرداد 33نهم، شمارهسال                                                                          

 

5 
 

 معاشرت های غلط با جنس مخالف  -

ای ناامیدی را بین جوانان ایجاد می افزایش طالق که فض -

 کند 

  ،سایت ها و فضای مجازی ،هجوم ماهواره ها -

 کمبود الگوی آسان ازدواج و سعادتمند  -

 .(4)بیکاری چشمگیر جوانان -

براساس متون مورد بررسی عده دیگری از صاحبنظران هم 

 :عواملی چون

 افزایش سن ازدواج  -

 طالق های فراوان و زودرس  -

  پا گیر مثل بیمه نشدن فرزندان چهارم به باال قوانین دست و -

 .تبلیغات گسترده بر ضد فرزند متعدد -

 تاثیر پذیری از فرهنگ غرب  -

 بزهکاری اجتماعی  -

 رواج دیدگاههای فمینیستی. -

 بی فرزندی به یک فرهنگ مدرن تبدیل شدن تک فرزندی و -

 .سبک زندگی مدرن -

 .اشتغال زنان -

 .شهرنشینی -

 .القاء فرهنگ رفاه زدگی -

 .(4) ترس را از عوامل کاهش جمعیت دانسته اندو  -

 شرح علل اجتماعی

 :بزهکاری اجتماعی -

از داشتن فرزند امتناع  ،بعضی زوجین به دلیل مشکالت تربیتی

، وانی، اعتیاد و بزهکاری اجتماعیمی ورزند. بیماری ها، اختالالت ر

می  از جمله عواملی هستند که والدین را از داشتن فرزند زیاد باز

آنها نگران هستند که مبادا فرزندانشان به این مسائل دچار  .دارند

آمار و ارقام وحشتناکی از  ،وقتی که مسئوالن بهداشت .شوند

مشکالت روحی و روانی کودکان و نوجوانان یا آنهایی که دست به 

می گویند که هنه اینها تقصیر  ،خودکشی می زنند اعالم می کنند

پدر و مادر است. در نتیجه ف والدین دچار اضطراب و نگرانی می 

و آمادگی خود را از  ،شوند و از داشاتن فرزند صرف نظر می کنند

دست می دهند ؛ چرا که داشتن یک فرزند و به عهده گرفتن 

مسئولیت کامل جسمی و روانی او و بزرگ کردنش به صورت انسانی 

 ،هماهنگ با اجتماع و مسئولیت پذیر و مفید برای جامعه ،ارآمدک

والدین هم با دیدن  .باری بسیار بزرگ را بر دوش والدین میگذارد

د زیاد فرزند خودداری می کنند  از داشتن تعدا ،چنین مشکالتی

 (.9319 ،سبحانی نیا)

هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد نیست  اما وجود جرائم در جامعه

آمار  ،ر اغلب کشور های غربی که با کاهش جمعیت مواجهندزیرا د

برابر کشورهای پر جمعیت  01بسیار باال و گاه تا  ،جرایم و جنایات

و اگر هر فرد از جمعیت هر کشور را انسانی  .جهان سوم می باشد

هوشمند با قابلیت جسمی و فکری مناسب بدانیم که خود در تولید 

برداشت مثبتی نسبت به جمعیت  ،کشورش نقش موثر خواهد داشت

 .(999-991 :9340 ،حسینی طهرانی)یم کرد پیدا خواه

 رواج دیدگاههای فمنیستی

فمینیسم عمده ترین عامل بدبختی و تبعیض زنان و دختران 

پایبندی  ،از نظر آنها .را کانون خانواده و ازدواج و مادر شدن می داند

زنان به مسائل خانوادگی و تعهد زنان نسبت به ازدواج و تربیت 

باعث نابودی حقوقشان و بدبختی آنها در طول تاریخ بوده  ،فرزندان

زنان برای رهایی از این بدبختی و عقب ماندگی نباید  ،بنابراین .است

ده و ازدواج کنند ؛ چرا که آنها اعتقاددارند زن تمام وقتش را برای خانوا

آنچه باعث  .تربیت فرزندان می گذارد و برای خود وقتی نمی ماند

دوری  ،استقالل فکری و شخصیتی زنان و رشد اجتماعی آنها می شود
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وقتی نهاد خانواده از  .از روابط خانوادگی و بنیان های خانواده است

مطمئنا نقش های سنتی  ،سوی فمنیست ها  فاقد ارزش تلقی میشود

ر خانواده و تربیت فرزندان کم ارزش به شمار می آید. پدر و مادر د

فمینیست ها نقش پدر و مادر را در خانواده و اجتماع زیر سئوال برده 

نقش مادر در خانواده و تربیت فرزندان از ارزش و  ،از دیدگاه آنها .اند

اعتبار زن در اجتماع می کاهد و باعث می شود زن از رشد اجتماعی و 

ارزش زن و اعتبار  ،به باور فمنیست ها .مردان بازماندپیشرفت همپای 

بلکه در میزان  ،واقعی آن در نقش مادری دلسوز برای فرزندان نیست

 .(9)لیت های عمومی وی در جامعه است کارکرد اجتماعی و فعا

متاسفانه رواج نگاه فمنیستی در طبقات گوناگون زنان 

بب شده تا بسیاری از س ،جامعه و حتی نفوذ آن در قشر مذهبی کشور

فعالیت  ،زنان از زیر بار مادر شدن شانه خالی کنند و مواردی نظیر کار

را بهانه این امتناع قرار دهند .. .تحصیالت و ،پیشرفت ،های اجتماعی

زیبایی و  ،آنان تالش می کنند زنان را متقاعد سازند که زایمان

رکت زنان در تردیدی نیست که ح .سالمتی زن را به خطر می اندازد

زنان  ،کشور های اسالمی که راه فرهنگ غرب را در پیش گرفته اند

 .(9)مسلمان را به سمت الگوهای فرهنگی غرب می کشاند

 اشتغال زنان 

مراکز دولتی و  ،ادارات ،امروزه بسیاری از زنان در سازمان ها

خصوصی مشغول کار هستند و برخی هم در مشاغلی اشتغال دارند که 

این  .غیرضروری و غیر مرتبط و در حیطه و مسئولیت مردان است

به دست زنان  ،مشاغل که هیچگونه سنخیتی با جسم و روح زن ندارد

این موضوع باعث شده زنان بیشتر در خارج خانه مشغول  .افتاده است

به گونه  ،حتی شاغل بودن یک ارزش برای انها شده است .باشندبه کار 

ای که زنان شاغل به زنان خانه دار که مشغول تربیت فرزند هستند 

از  .فخر می فروشند و خود را یک سر و گردن باالتر از آنان می دانند

این زنان به خاطر ترس از دست دادن کار و موقعیت اجتماعی  ،این رو

میل مادری خود می گذارند و تنها به یک فرزند فکر پا برروی  ،خود

 .(9)می کنند

اسالم با کار و فعالیت اجتماعی زنان مخالف نیست ؛ اما این 

را هم نمی پسندد که زنان از صبح تاشب به فکر تأمین معاش باشند و 

زمان و حوصله کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندانشان که اولویت 

اسالم با تقسیم کار و واگذاری تربیت  .نداشته باشنداول آنها می باشد 

فرزندان به زنان و ملزم کردن مردان به تأمین هزینه اقتصادی همسر و 

هرگونه اجباری را از زنان برداشت تا آنان بدون هیچ نگرانی و  ،فرزندان

برخالف  .اضطراب خاصی به فکر تربیت و وظیفه اصلی خود باشند

آزادی داد و خواست آنها را از  –باصطالح  –ن دنیای مدرن که به زنا

بردگی در خانه رهایی بخشد ؛ غافل از آنکه زن به بردگی مدرن و فشار 

 .(9) کار مضاعف سپرده شد

 شهر نشینی

الگوی  .سیاست های جمعیتی تابعی از الگوهای توسعه است

 .زندگی شهر نشینی نیز متناسب با سیاست افزایش جمعیت می باشد

، اکنون در کشور با آن مواجه هستیمکه  ،شیوه زندگی آپارتمان نشینی

درص جمعیت  19اکنون  .با سیاست کاهش جمعیت تطبیق دارد

درصد در روستا ها زندگی می کنند که آین  01کشور در شهر ها و 

این  ،در حالی که در چهاردهه قبل .توازن را نشان نمی دهد ،آمار

درصد جمعیت کشور  31؛ یعنی فقط ترکیب جمعیتی برعکس بود 

. بررسی آمار و اطالعات جمعیتی کشور در طول (9) شهر نشین بودند

نیم قرن اخیر حاکی از آن است که رشد جمعیت ایران بیشتر معطوف 

به مناطق شهری کشورب بوده است ؛ به گونه ای که عمال جمعیت 

 ،تاییمناطق روستایی افزایش نیافته و حتی در بعضی مناطق روس

جمعیت با رشد منفی مواجه بوده است و مواردی را نیز می توان یافت 

تعداد  .که روستا خالی از سکنه و تبدیل به مناطق متروکه شده است
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 9311شهر در سال  9339شهر به  019از  9330شهرها از سال 

 (.9319 ،مرکز آمار ایران)افزایش یافته است 

بسیاری از  سیاست های غلط دولت ها سبب شده که

روستائیان کار پرزحمت برروی زمین و درکنار دام را رها کرده و در 

سازمان ها و  ،جست جوی رفاه بیشتر و کار کم زحمت تر در ادارات

تورم  ،به شهر ها مهاجرت کنند که این امر ،حتی مشافل کاذب

 .در نقاط خاص را به دنبال دارد جمعیت

مهاجرت از روستا به  ،عامل اصلی رشد شهر نشینی در ایران

شهر بوده است و از آنجا که اغلب مهاجران را جوانان تشکیل می 

جمعیت در روستا ها با سالخوردگی  ،توسعه شهرنشینی در ایران ،دهند

 .همراه بوده است

یکی از عواملی که سبب کاهش باروری می شود وجود و 

چه را ب 0تا  0/9گسترش شهر نشینی است ؛ چرا که آمار ها تفاوت 

از دید  ،بنابراین .میان خانوار شهری و روستایی نشان می دهد

رشد شهر نشینی یکی از عوامل کاهش  ،طرفداران کنترل جمعیت

 .باروری جامعه است

 افزایش سن ازدواج

نسبت به سالهای گذشته  ،سن ازدواج برای مردان و زنان

 03دود سال برای مردان و ح 0/01و به میانگین  ،افزایش یافته است

.(9319 ،سازمان ثبت احوال کشور)سال برای زنان رسیده است 

ناگفته پیداست که غریزه جنسی و نیاز به محبت و عاطفه  

از جمله علل و انگیزه های اصلی گرایش انسان به ازدواج و  ،مادری

جوامع انسانی در طول تاریخ برای  ،از این رو .تشکیل خانواده است

به ازدواج و تشکیل  ،جنسی و عاطفی بیشتر پاسخ گویی به نیاز های

حال اگر نیاز های مذکور از راهی آسان تر و  .خانواده روی می آورند

متنوع تر و با کمترین مسئولیت فردی و اجتماعی تأمین  ،کم هزینه تر

دست کم در  ،بدیهی است که ازدواج و تشکیل خانواده ،و تدارک شود

دیر ازدواج کردن و  .می دهدمطلوبیت خود را از دست  ،بدو امر

 ،دست کم در بدو امر ،مسئولیت سنگین تشکیل خانواده باعث

دیر ازدواج کردن و مسئولیت  .مطلوبیت خود را از دست می دهد

در  .باعث می شود شمار مجردان زیاد شود ،سنگین تشکیل خانواده

وقتی سن ازدواج باال رود فرصت زمانی برای باردار شدن کم  ،نتیجه

  .می شود و تعداد فرزندان پایین می آید

محدود کردن  ،یکی از اهداف اجتماعی کنترل جمعیت

ازدواج ها و کشاندن بی رویه زنان به صحنۀاجتماع و فعالیت های 

 انواده و ایجاد فسادنابود کردن بنیاد خ ،اقتصادی و در یک کالم

 .(9) اجتماعی است

 افزایش طالق های فراوان و زود رس در زندگی جدید

در گذشته کمتر درباره طالق و عوارض سوء آن و علل 

پیدایش و افزایش طالق و راه های جلوگیری از وقوع آن فکر می 

کردند. در عین حال طالق کمتر صورت می گرفت و کمتر خانواده ها 

دیروز و امروز در این است که امروز مسلماً تفاوت  .از هم می پاشید

زندگی اجتماعی شکلی پیدا کرده است  .علل طالق فزونی یافته است

تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی  ،که موجبات جدائی

در هر کجا که آداب و رسوم جدید غربی بیشتر نفوذ  .بیشتر شده است

ایران را در نظر  اگر ،مثال .آمار طالق هم افزایش یافته است ،کرده

طالق در شهر ها بیشتر از روستا هاست و در تهران که رواج  ،بگیریم

بیش از یک چهارم  ،آداب و عادات غربی بیش از شهر های دیگر است

 01طالق های ثبت شده سراسر کشور مربوط به تهران است ؛ یعنی 

با اینکه نسبت  ،درصد طالق های ثبت شده را تهران تشکیل می دهد

، به طور کلی .درصد است 91ر کشور عیت تهران به جمعیت سراسجم
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تعداد ازدواج  .درصد طالق در شهر تهران بیش از درصد ازدواج است

درصد کل ازدواج کشور است. طالق عوارض تلخ و ناگواری  90تهران 

  :را بدنبال دارد ؛ عوارضی همچون

 .سست شدن ارزشهای مذهبی و فرهنگی -

 .اقتصادیمشکالت اجتماعی و  -

 .فشار های عصبی و روانی -

 .کاهش عالیق و روابط انسانی -

 .(9) اعتیاد به مواد مخدر -

چون از نظر شاخص  ،بچه هایی که خود فرزند طالق هستند

بیشتر از بقیه بچه  ،های سالمت روان نمره خوبی به دست نیاورده اند

ممکن است  ،ها مستعد طالق هستند و چون ترس از طالق دارند

این مسئله باعث می شود که  .دیرتر ازدواج کنند یا اصال ازدواج نکنند

از خطرات و  .زندگی ها از هم پاشیده شود و فرزندی به وجود نیاید

پیامدهای سیاسی و امنیتی کاهش جمعیت میتوان به موارد زیر اشاره 

 :کرد

از  یکی ،نیروی جوان و جمعیت فراوان :تضعیف نیروی دفاعی کشور

از فرصت های مهم  .شاخص های اقتدار نظامی و دفاعی کشور است

می توان به توانمندی و اقتدار نظامی و  ،ناشی از جمعیت کشور

جامعه  ،به طور قطعی .سیاسی کشور در عرصه بین المللی اشاره کرد

 ،ای که در سطح بین المللی دارای جمعیت بیشتر و جوان تری است

دوران جنگ  .می تواند دارای ارتش و قدرت نظامی قوی تری نیز باشد

تحمیلی و حضور جوانان در عرصه های نظامی و عملیات های 

سرنوشت ساز برگ برنده ای بود که که ایران اسالمی توانست در 

مطمئناً کشوری که دارای جمعیت  .دوران دفاع مقدس آن راکسب کند

تجاوز بیگانگان را ویارویی مقتدرانه در برابر توان ر ،اندک و یا پیر باشد

 نخواهد داشت.

  کاهش جمعیت جوان و نخبه کشور:

نیروی  ،از اصلی ترین پایه های پیشرفت و توسعه کشور

خود به خود  ،کشوری که با پیری جمعیت روبرو می شود .انسانی است

جمعیت جوان و نخبه آن دچار آسیب می گردد و این کشور مهم ترین 

همان گونه که  .رگ برنده خود را در توسعه از دست خواهد دادب

فقدان جمعیت نخبه خود را با مغز  ،بسیاری از کشور های پیشرفته

 . (9) های متفکر جوانان کشور های جهان سوم جبران می کنند

منظور از نرخ باروری  ،: به بیان سادهبر هم خوردن تعادل جمعیتی

اگر این  .ت که جانشین والدین شوندکل تعیین تعداد فرزندانی اس

با  .به معنای انقراض نسلی است ،بچه یا کمتر باشد 9/0شاخص در حد 

این رقم  9300مراجعه ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 

نفر از والدین  01فرزند با  90یعنی  .فرزند است 0/9برای کل کشور 

این رقم در  .نشینی استنفر کمتر از حد جا 0جایگزین می شود که 

در صورت  .فرزند برای هر مادر رسیده است 6/9به حدود  9311سال 

موضوع انقراض  ،علی رغم نظر منتقدان ،اثبات صحت رقم یاد شده

تدریجی نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقویت می 

الح آن به روش مقتضی اقدام تردیدی نیست که باید برای اص .شود

 .(9) شود

ایران باید  :تضعیف جایگاه ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم

شاخص های الزم را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی داشته باشد و 

جمعیت قابل قبول است که بتواند در دنیا قد  ،یکی از این شاخصه ها

برنامه ای  ،نکته حایز اهمیت در خصوص کاهش جمعیت .علم کند

اران و استراتژیست های آمریکایی و اروپایی برای است که سیاستمد

مشاور  –مقابله با جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته اند. برژینسکی 

وال استریت )در مصاحبه ای با روزنامه ) –سابق امنیت ملی آمریکا 

در خصوص تغییر جمعیت ایران نکته ای را  ،0111( در مارس (ژورنال
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گستردهای دارد. وی در این مصاحبه گفته بیان کرد که ابعاد بسیار 

از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تاسیسات هسته ای )) :بود

 ،باالتر از همه ،ایران بپرهیزید و گفت و گو ها با تهران را حفظ کنید

بازی طوالنی مدتی را انجام دهید ؛ چون زمان و آمار های جمعیتی و 

تبلیغات گسترده بر  . نونی نیست((ایران به نفع رژیم کتغییر نسل در 

تبدیل شدن تک فرزندی و یا بی فرزندی به یک  ،ضد فرزند زیاد

از دالیل فرهنگی کاهش  بهداشتی طرح کردن امورو م فرهنگ مدرن

 . جمعیت هستند

در برخی پژوهش ها گرایش خانواده های ایرانی به تک 

و کاهش قدرت فرزندی را بیشتر در خانواده های تحصیل کرده دانسته 

اقتصادی خانواده ها را نیز از عوامل گرایش به تک فرزندی عنوان می 

 (9) .کنند

از طرفی نقش سیاستهای استعماری را در کنترل و تقلیل 

جمعیت جهان و خصوصا مسلمانان را نباید نادیده و یا دست کم 

  (9) .گرفت

میزان و ترکیب  ،بر اساس دکترین امنیت ملی آمریکا

ر جهان و هر نوع تغییر پیرامون آن باید تامین کننده امنیت جمعیت د

ملی آمریکا باشد و اجرای دقیق آن برعهده سازمان ها و مراکز مهم 

 (9) .بین المللی  زیر نظر پنتاگون است

 کاهش جمعیت از دیدگاه اسالم 

نسبت به ازدواج و عوامل زمینه ساز آن ستایش و  ،در منابع اسالمی

همسر را مایه  ،قران کریم .جمعیت مذمت شده است و کاهش ،ترغیب

( و فرزند را 901بقره/)زینت و صیانت  ،(09( و )روم/6آرامش )اسرا/

و  (46کهف / )( زینت زندگی 14مایه سرور و چشم روشنی )فرقان/

مودت و رحمت میان زن وشوهررا  .( می داند6اسرا/)مددکار انسان 

دایی میان آنها را خواسته ( و تفرقه و ج09روم/)پدیده رحمانی 

و انس و  ،زندگی مشترک عامل نشاط وانبساط .(4شیطانی میداند )

همچنین همسر به عنوان  .الفت و آرامش روحی و خانوادگی است

مددکار و پشتوانه خصوصا در دوران سالمندی و عامل امید و امنیت 

یعنی  ،بنابر این همه  مولفه های سالمت روانی و معنوی .روانی است

امید و امنیت روانی در کانون خانواده  ،نشاط و انبساط ،صیانت ،آرامش

خداوند ما را از  .و در جمع صمیمی همسر و فرزندان تحقق می یابد

و از پیروی شیطان که  ،فحشا مانند زنا و رفتارهای جنسی باز و آزاد

رسول خدا  .(4دعوت به فحشا و بدی ها می کند نهی فرموده است )

 :و فرمود ،ای گروه جوانان بر شما باد به همسر گزیدن :فرمود)ص( 

از کسانی است که خدا در  ،هرکس زمینه ازدواج مجردی را فراهم کند

پست ترین مردگان شما افراد  .(4قیامت به او نگاه لطف آمیز می کند )

خداوند دوست دارد خانه ای که درآن عروسی شود  .(4مجرد هستند )

ای را که در آن طالق واقع شود و در میان حالل ها و بد دارد خانه 

 :امام سجاد )ع( می فرماید .(4هیچ حاللی ناخوش تر از طالق نیست )

از سعادت مرد  .من سعاده الرجل ان یکون له ولد یستعین بهم))

حضرت علی )ع(  .(4داشتن فرزندانی است که کمک کار او باشند )

 ،االنس فی ثالثه)) :والدین می داندفرزند شایسته را مایه انس و آرامش 

انس و آرامش در سه چیز  .الزوجه الموافقه و الولد الصالحو االخ الموافق

(همسری که با 0 .( همسری که با شوهرش توافق داشته باشد9 :است

( و برادری که هم رای و موافق انسا ن 3 ،شوهرش توافق داشته باشد

به گلی بهشتی تعبیر فرموده امام صادق )ع( فرزند را   .30( (باشد

فرزند شایسته گلی از  .ان الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه)) .است

همانگونه که گل خانه و زندگی را با نشاط .( )((گلهای بهشت است

 ،نشاط ،زیبا و دلپذیر می سازد فرزند هم میتواندمایه عزت و افتخار

از  ،با سند متصل خود و نیز کلینی .زیبایی و رضایت از زندگی باشد

ما در حضور رسول  :وده که او گفتمجابر بن عبداهلل انصاری روایت ن

ان خیر نسائکم الولود الودود العفیفه: )ص( بودیم که فرمود: ))خدا 
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و زیاد شوهرش را  ،بهترین زنان شما کسی است که زیاد بچه بزاید

                                                                                                 (                                                                                                                            (...و با عفت باشد ،دوست داشته باشد

 :تاثیر کاهش جمعیت بر سالمت

مکن است کم بودن تعداد جمعیت خانه محاسنی هرچند م

صرف وقت بیشتر برای  ،داشته باشد همچون توجه بیشتر به یک فرزند

رشد مناسب تحصیلی و شخصیت  ،کم شدن هزینه ها ،تربیت فرزند

( اما به گفته محققان تاثیرات سوئی را هم نسبت 4فرزند داشته باشد  )

( که 4( به حساب می آید )(یتهدید سالمت)به سالمت آن ها داشته و )

( باید به آن توجه (امنیت سالمت)( و )(در بحث از ))امنیت انسانی

  .شود

 تاثیر بر سالمت جسمی 

تحقیقات نشان می دهد زنانی که چهار فرزند یا بیشتر به 

نسبت به زنانی که در دوران زندگی خود زایمان نداشته  ،دنیا آورده اند

کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی قرار  ،اند

(. روش های جلوگیری از بارداری عوارض و ضررهای جسمی 4دارند )

و روحی را در پی دارد که از جمله عوارض آنها عدم تولید مثل یا 

دارو های جلوگیری  ،وازکتومی در مردان .کاهش تولید مثل زنان است

از بارداری و قرص های ضد بارداری در پیدایش بسیاری از بیماریها 

 موثر هستند.

در سبک زندگی مدرن که برپایه  تاثیر بر سالمت اخالقی و تربیتی:

لذت طلبی و سود جویی شکل گرفته  ،انسان محوری ف فردگرایی

و نتیجه مفاهیمی مانند ایثار و از خودگذشتگی جایی ندارد  ،است

 (عائله مندی)طبیعی چنین اخالقیاتی فرار از تشکیل زنگی مشترک 

است که نیاز به ایثار و گذشت از راحتی ؛ لذت جویی و خوش گذرانی 

در واقع به چگونگی تربیت افراد  ،سیاست گذاران کنترل جمعیت.دارد

در جامعه و خانواده توجهی نداشته و تنها به کم شدن جمعیت می 

جان رایان دین شناس مسیحی آمریکایی در این باره به  .اندیشند

همسران هشدار می دهد و از آنها می خواهد که فرزندان زیاد داشته 

حاصلش زندگی  ،باشند او استدالل می کند تامین خانواده های بزرگ

موفق است چون تامین هزینه زندگی در این خانواده ها نیاز به ایثار 

 ،ممکن است ثروتمند باشند ،ای کم جمعیتاز طرفی خانواده ه .دارد

بر مبنای استدالل وی  .اما ثروتی که از فقیر ماندن خطرناک تر است

.. به خوبی .گذشت و ،در خانواده های پرجمعیت مفاهیمی نظیر ایثار

کودکان در خانواده های تک فرزندی در زنجیره  .خود نمایی می کند

ی کنند که همه یا اکثر آنها فراوانی از خواسته های بی پایان رشد م

ایثار و  ،مفاهیم اخالقی نظیر کف نفس و قناعت .اجابت می شود

تالش در جهت استقالل شخصیت، به گونه ای  ،گذشت برای دیگری

از سوی دیگر بدلیل  .مسئوالنه برای این کودکان تجربه نمی شود

والدین نیز فرزند بیشتر را  ،حاکمیت روحیه اصالت رفاه و لذت

بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای  .( تلقی می کنند(مزاحم))

والدین نیز  ،در خانواده های تک فرزند .شخصیت والدینشان تاثیر دارند

 (.4کم بهره می مانند ) ،از تاثیرات مثبت فرزندان

 ،تمرین اخالقی ،ایثار ،بنابراین اگر در نگرش دینی قناعت

..... فی نفسه ارزش است و رفاه .رانکار و تالش برای رشد و راحتی دیگ

سیاست های  ،و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد

کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانواده های تک فرزند میتوتند مورد 

  .نقد و یا سوال واقع شود

موجب تقسیم کار دائم و بهتر در  :والًاز نظر دورکیم تراکم جمعیتی ا

موجب تراکم اخالقی و روابط  :ثانیاً .طول توسعه اجتماعی می شود

تاثیر فزاینده ای  ،افزایش سطح روابط .بیشتر بین انسانها می شود

ایجاد می کند که به خالقیت و پیشرفت سطح تمدن منتهی می شود. 

راد ناچارند برای اف ،وی معتقد بود زمانی که جمعیت قابل توجه باشد
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حفظ موجودیت خود کار و تحرک بیشتری داشته باشند ؛ این تحرک 

یعنی مردم در  .وافر نیز باعث ایجاد و تحقق فرهنگ بسیار متعالی است

منظبط تر و  ،سایه کار و و تقسیم کار به انسانهای خود ساخته تر

و در چنین ساختی دوره کودکی کوتاه تر  .متعامل تری بدل می شوند

مضافاً اینکه   .(4انسان ها زودتر وارد دوره پختگی و تالش می شوند )

به عنوان یکی از علل کاهش جمعیت، زمینه ساز  ،تاخیر در ازدواج

فساد اخالقی و آسیب جدی در سالمت جنسی است. مطابق 

سال و  06سن ازدواج در ایران برای پسران  9310سرشماری سال 

)این میزان هم اکنون در حال  .تسال بوده اس 03برای دختران 

که  ،نی دست کم ده سال فاصله بین بلوغ و ازدواجعافزایش است( ی

از طرفی شواهد و  .(0و4این فاصله در حال فزونی و پیش رونده است )

قرائن فراوانی در دست است که نشان می دهد میزان رفتار های 

ههای سنی جنسی خارج از چارچوب زندگی زناشوئی در میان همه گرو

 .(4بزرگسال و در بین همه طبقات اجتماعی افزایش یافته است )

 تاثیر بر سالمت روانی و اجتماعی 

در گذشته فکر می کردند فقط سن  :مشکالت ذهنی و اجتماعی

اما امروز  ،باالی خانم ها با ناهنجاری های رشد کودکان ارتباط دارد

می دانیم سن باالی مرد هم می تواند موجب عقب ماندگی ذهنی در 

افزایش ناخواسته سن ازدواج موجب می شود نظام  .کودکان می شود

روان )افراد جامعه دچار نمودهای روان نژندی  ،خانواده سست شده

متاسفانه نسلی که از ازدواج در سن باال به وجود می  .شوند (پریش

(. اختالل در جامعه پذیری و 4ناسالمی خواهند بود )آیند نسل 

کم شدن نشاط اجتماعی و گسترش آسیب های  ،ارتباطات اجتماعی

 .جنسی از جمله پیامد های کاهش جمعیت خانواده است

در دراز  ،زندگی بهتر ،سیاست فرزند کمتر :تجمل گرائی و اضطراب

ر پی خواهد اثرات مخرب روانی را برای کودکان و والدین د ،مدت

در این نوع از خانواده ها تمام وقت صرف توجه به مادیات و  .داشت

که هیچ نتیجه ای جز اضطراب و هزینه  .تجمالت و ظواهر می شود

  .گزاف مالی در پی ندارد

نیاز کودک و فرزند به وجود همبازی خواهر و برادر در  :نبود هم بازی

  .خانواده یک نیاز فطری است

الهام بخش  ،ازدواج و موضوعات مربوط به خانواده :ییاس و افسردگ

شادی و نشاط و تجرد و زندگی انفرادی زمینه ساز یأس و افسردگی 

افزایش پیری و سالمندی است که  ،(. از لوازم کاهش جمعیت4است )

  .موجب از بین رفتن شور و نشاط اجتماعی می شود

پیوند خویشاوندی صله رحم موجب تقویت  :از میان رفتن صله رحم

و عامل قوام و انسجام بنیاد قوم و قبیله و عشیره است که پشتوانه و 

پشتیبان انسان در فراز و نشیب حوادث و در مواجهه با خطرات و در 

 .نتیجه مایه امید و امنیت روانی است

از جمله  ،برون ریزی عاطفی و ابراز خود :نبود فرصت ابراز عواطف

تنها  ،در میان نهاد های اجتماعی .روانی استراههای تسکین مشکالت 

محیط خانواده است که فرد در آن میتواند به سادگی فشارها و عقده 

برقراری روابط خویشاوندی باعث می  .های وارده بر خود را ابراز نماید

و عواطف  شود افراد خود را در شبکه وسیعی از حمایت اجتماعی ببیند

این مهم در خانواده های تک  .(4ند )خود را نسبت به هم اظهار کن

 .فرزند یا کم جمعیت اتفاق نمی افتد

از جمله عوامل کاهش جمعیت از بین بردن جنین  رواج سقط جنین:

است و اهداف کنترل جمعیت دست آویز مناسبی برای مدافعان سقط 

چندین دهه است که در حال  ،جنین در دنیا گردید. جنبش جمعیت

علت فقر و  ،ت که کودک ناخواسته و فراوانترویج این موضوع اس

کنترل زاد و  ،عقیم سازی .تنگدستی اقتصادی در سراسر جهان است
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ولد و سقط جنین مبنای جنبش اصالح نژادی گردید.تمام این نظریات 

برای پیشبرد اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعی بدون نیاز به دین 

 (. 4)و اخالق مورد بهره برداری قرار گرفتند 

پیری جمعیت خود یکی از دهها آفت کاهش جمعیت  پیری جمعیت:

 .(01و40و از جمله تهدیدات بخش سالمت ایران در دهه آینده است )

خالقیت و ابتکار و شادابی هستند  ،پویایی ،کشورهای پیر فاقد تحرک

دائما دچار  ،و برخالف کشور های جوان که روز بروز پویاتر و شکوفاترند

و موجب خطرات سیاسی و امنیتی و  .یکنواختی می شوندکمبود و 

خطرات اقتصادی و خطرات فرهنگی و اجتماعی می شود که بخشی از 

-13: 9310 ،و دیگران)محمدی الئینی  .عوارض پیری جمعیت است

60). 

 

 عوامل رشد جمعیت 9 – 9شکل 

 

 نتیجه گیری  

 هدف اصلی از ازدواج در اسالم تولید و پرورش انسان و

فراوانی انسان صالح است و خروج از این خط طبیعی تاثیرات سوئی بر 

سیاست کنترل جمعیت در ایران که با شدت باال  .جای خواهد گذاشت

و جلوتر از زمان بندی مورد نظر و بدون پایش و مراقبت الزم اجرا شده 

نتایج نامطلوب و دور نمای نا مناسبی از عوارض و آسیب ها را  ،است

تداوم این کاهش نرخ رشد جمعیت  ،آینده بدنبال خواهد داشتدر افق 

با توجه به اینکه این روند کاهشی تبدیل به یک ارزش و هنجار 

از دیدگاه دینی ناپسند و از منظر مالحضات  ،اجتماعی می شود

استراتژیک و آینده شناختی مشکالتی را در آینده برای سالمت 

زندان ایران به ارمغان خواهد روانی فر –سالمت روحی  ،خانواده ها

مضافا اینکه کشور نیز با مشکالت امنیتی و اقتصادی و مذهبی و  .آورد

خصوصا مسئله پیری جمعیت روبرو خواهد شد بنابراین اگر اقدام 

مناسب و به هنگامی انجام نشود اثرات نامطلوب کاهش جمعیت دیگر 

 (4).قابل جبران نخواهد بود

رفاه زدگی و ادعای دفاع از حقوق همچنین گسترش فرهنگ 

از عوامل مهمی است که بحث اکتفا به حداقل فرزند  ،برابر زن و مرد

هرچند عواملی مانند اشتغال مادران و کشاندن  .آوری را ترویج می کند

آنان به صحنه های فعالیت اجتماعی و ترک خانه و تبلیغات نادرست 

ات بهداشتی و اقتصادی در مورد سیاه نشان دادن فرزند آوری و خطر

در روی آوردن  ،که می تواند برای خانواده و جامعه در پی داشته باشد

از این  .خانواده های ایرانی به سیاست کنترل جمعیت دامن زده است

الزم  ،امروزه که خطر تحدید نسل و کنترل آن مشخص شده است ،رو

ان از اهداف است تا با حمایت از خانواده های ایرانی و آگاه سازی آن

زمینه های گذار از این تهدید اجتماعی و ملی را فراهم  ،دشمنان

  (9) .نماییم

 ،فرد و خانواده ،سالمت ،باروری ،کاهش جمعیت :کلمات کلیدی

 پیامد های کنترل جمعیت  ،سیاست های کنترل جمعیت

عوامل رشد 
 جمعیت  

باروری و 
 موالید 

 مهاجرت 

ازدواج و 
 طالق 

 مرگ و میر 
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 پیشنهاد ها 

در پایان به منظور حل مشکالت جمعیتی کشور و دستیابی 

 :پیشنهاد های زیر ارائه می شود ،توسعه پایداربه الگوی 

تشکیل شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی جمعیت با  – 9

  .تاکید به منابع اسالمی

پژوهشی  –رصد مداوم تحوالت جمعیتی توسط مراکز علمی  – 0

معتبر در سطح کشور و منطقه و بررسی نیاز های آینده شناسانه جهان 

  .بحث جمعیتاسالم و ایران در 

انجام مطالعات عمیق در زمینه ارزیابی سیاست های جمعیتی  – 3

حال و آینده برای رسیدن به حد مطلوب جمعیت و جلوگیری  ،گذشته

 .از بروز عواقب گفته شده

 (9) .تدوین سیاست های جامع جمعیتی – 4

 

 

 مآخذ منابع و 

 ،تحدید نسل شیعه ،9310 ،زهرا سوختانلو و اعظم رحمت آبادی  - 9

 (.مقاله)علل کاهش جمعیت و پیامد های آن( )تهدید جامعه ایران 

کتاب درآمدی بر جمعیت شناسی  ،9303 ،حاتم ،حسینی – 0

چاپ  ،دانشگاه بوعلی ،همدان ،اجتماعی و تنظیم خانواده ،اقتصادی

  .صفحه 309 ،دوم

عوامل اقتصادی و اجتماعی  ،9310شهریور  ،اعظم ،کاظم زاده – 3

)پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی  ،موثر بر رشد جمعیت

  (.سیستم های اقتصادی

غالمی  (،محمدعلی)افضلی  (،محمد باقر)محمدی الئینی  – 4

کاهش جمعیت و تاثیر آن بر سالمت فرد و خانواده  ،9310 (،شیرزاد)

  13الی  60صفحه  ،شماره دوم ،مدوره دو (،مقاله)از دیدگاه اسالم 
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  :پایه پژوهش مقاله  

 

 نام گزینی بررسی نقش رسانه ها در فرهنگ نام و

   1یصدیقه رستم
 

 چکیده

شرافت  ونجابت فرد ، نام در ایران بیان کننده اصالت

ها و  در گذشته پدر بزرگ.شکوه وی بوده است ومطابق با اعتبار و

اما ، کردند میهایشان نام انتخاب  ها برای فرزندان و نوه مادربزرگ

های پرمخاطب تلویزیونی در انتخاب نام نوزادان  امروزه سریال

ها  هایی که بیشتر در فیلم به طوری که نام افراد و هنرپیشه.موثرند

دیده شده گر بوده و  اند برای مردم جلوه نقش موثر و مهمتری داشته

اسامی در افکار عمومی برای نامگذاری در زمان پخش سریال  است 

کند که در اثبات این  مدت کوتاهی بعد از آن تغییر پیدا میو 

توان به انتخاب نام ستایش در زمان پخش سریال ستایش  مطلب می

 .از سیمای جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد 11و  01های  در سال

های پرمخاطب از تلویزیون پخش  زمانی که سریال

یال از سوی های برجسته سر شود آمار انتخاب نام شخصیت می

التهاب والدین برای   والدین افزایش یافته و پس از اتمام سریال

همین دلیل   به، یابد انتخاب نام شخصیت آن سریال نیز کاهش می

که اسامی  می گرددبه سیاستگذاران فرهنگ و هنر توصیه 

 ها متناسب با فرهنگ اسالمی و  ها و سریال های اصلی فیلم شخصیت

                                                           
 احوال استان چهارمحال و بختیاری اداره کل ثبتآموزش  کارشناس .9

 

 

زیرا نام در رفتار افراد در اجتماع موثر است و جامعه ، ایرانی باشد

 .شناسان نیز به این موضوع تاکید دارند

 ارتباطات، تلویزیون، رسانه، نام گزینی، نام واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

هیچ شناخت چشم به  بی، اختیاری آدمی در فضای بی

قدرت الیزال الهی ، شود نامیده می «نامی»گشاید و به  جهان می

اآلدم اسماء کلها( با هر   کند )علّم جهان را بر او مکشوف می

بر او روشن ، مفهوم متعلق به موضوع، تفسیری از این آیه شریفه

گردد: در این روند انسان هویت شخصی و فرهنگی و اجتماعی  می

شود و پس از مرگ  کند و این هویت با نام او مشخص می پیدا می

ماند. این امر که به معنای  ویت باقی مینیز یاد او در پیوند با آن ه

امری ، نمایاند دیگر ممیز او از دیگران است و شخصیت او را می

ها و باورهای خاندانی و قومی و ملی و  است اجتماعی و با اندیشه

تردید همانند دیگر امرهای اجتماعی   دینی پیوند مستقیم دارد و بی

حالت فردی و شخصی  در تحول بوده و از حالت جمعی و تباری به

های گوناگون یک جامعه بزرگ و  رسیده و همواره در منطقه

های خاص یافته است و  قشرهای اجتماعی و زمانهای تاریخی صبغه

برده   حرمتهای فرهنگی و دینی بهره، از طبیعت و ارزشهای جامعه

 .است

تولد نوزاد و چگونگی نامگذاری و ، مراسم زایمان

با آیینهای برخاسته از فرهنگ و دیانت ، ارزشمندی معنوی آن

 بررسی نقش رسانه ها در فرهنگ نام و نام گزینی
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جامعه و عناصر آرمانی و معنوی قشرهای گوناگون اجتماعی پیوند 

های بزرگ و ملتهای تاریخی همانند ایران در هر  دارد و در جامعه

منطقه و نزد هر قومی ویژگیهایی پیدا کرده است و همزمان 

که نشانه  همسانیها و همانندیهایی نیز در کل جامعه چشمگیر شده

 .آید یگانگی و وحدت ملی و فرهنگی به شمار می

در زبان ، است« اسم»که برابر واژه عربی « نام»واژه 

و در زبانهای فارسی باستان و   (Nam)پهلوی به همین صورت نام 

آمده است. در دیگر زبانها  Naman اوستا و هندی باستان و ارمنی

در زبان  Nome و چه بسا و گویشهای ایرانی نیز همانندهایی دارند

پهلوی نبوده  Nam ربط با در زبان انگلیسی بی Name فرانسه و

دانند که بدان کسی یا چیزی را  به هر صورت نام را لفظی می.است

کنند تا در همه  (. نوزادان نیز نام پیدا می9341، معینبخوانند )

د در آنان را بدان بخوانند و بدان شناخته شوند. این امر شای، عمر

شایع ، ای که در اعصار تمدن انسان به گونه، دوران پیش تاریخی

تظاهر نداشته است و فقط صاحبان قدرت و مکنت نام و نشان ، شده

اند و  اند به همان سان که بعدها دارای القاب گوناگون شده داشته

شکنی و  به نوعی با جادو و جادوگری و طلسم، دانستن نام افراد

گویی زندگی صاحبان نام مرتبط  و آیندهشناخت سعد و نحس 

داشتن نام و آشنا شدن ، با ورود انسان به دوره تمدن.شده است می

همگان بر آن حرمت و تابو بودن خود را از دست داده و برپایه 

تسمیه( و آشکار کردن آن )منزلتهای اجتماعی و اعتقادی نامگذاری 

 .بر همگان رواج پیدا کرده است

نخستین توجه خانواده به دادن نام نیکو و در میهن ما  

بلکه ، تنها در عصر باستان معمول بوده زیبا به نوزاد است. این امر نه

و امامان و پیشوایان مذهبی و  (مرتبت)ص در روزگار حضرت ختمی

ای گرانبها به  در اعصار اسالمی چون هدیه، وران ایرانی اندیشه

رسائل فلسفی و ، های احادیثنوزادان جامعه شناخته شده و در کتاب

ها و تألیفات اخالقی بر این امر فرهنگی سفارش  اندرزنامه، تربیتی

 .گردیده است

سینا حکیم  های فلسفی و اخالقی ابن با بررسی نوشتار

شود که وظیفه پدر آن است که نام  توجه می، زمین بلندپایه ایران

این  ( و نیز9309، صدیق)نیکو جهت فرزند خوش انتخاب کند

از حقوق پدر و مادر بر فرزند آن است که نام نیکی »جمله اخالقی 

)ابن  »بر وی نهند؛ نامی که از نظر دینی و اجتماعی پسندیده باشد

 .(9311، سینا

شاهزاده ، اسکندر در قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاوس بن

خطاب به فرزندش آمده است در زمانی که صاحب فرزند ، زیاری

اول چیزی باید که نام خوش بر او نهی که از ، ای پسر»، شدی

جمله حقهای پدران بر فرزندان یکی آن است که او را نام خوش 

نصیرالدین طوسی در کتاب نفیس   (. خواجه9340، یوسفی« )نهند

تسمیه او باید ، چون فرزند به وجود آید»اخالق ناصری آورده است: 

سرا  دیوانهای شاعران پارسی( در 9309، صدیق)« کرد به نامی نیکو

در همه ادوار فرهنگی و تاریخی به این امر عنایت خاص شده است؛ 

 :از آن میان ناصرخسرو قبادیانی فرماید

 نام نکو گزین که بدان چون بخوانمت 

 در دلت شادی آیدت و در جانت خرمی

در کودک و جوان نوعی احساس ، داشتن نام نیکو

دهد و شخصیت او را  او می اطمینان و اعتماد به نفس به

سازد؛  بخشد و محبوبیت او را در جامعه افزونتر می شکوهمندی می

 .کند همواره با نام خود زندگی می، زیرا هر صاحب نامی

جنسیت آنان را باید در نظر ، در نام نهادن بر فرزندان

در ، گرفت. نامهای زنانه برای پسران و نامهای مردانه برای دختران

گذارد و ممکن است در پسران منش  زندان اثر میشخصیت فر

دخترانه و در دختران رفتارهای پسرانه پدید آید و در مشاغل و 

زندگی آینده آنان دگرگونیهایی به وجود آورد. نباید فراموش کرد 

 .کنند خود و در نام خود زندگی می  که انسانها با نام
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ها و نهان  در حیات اجتماعی اقوام گوناگون گاه نامگذاری 

از باورهای فرهنگی ، داشتن آن و یا حرمت بخشیدن مابعدالطبیعی

بوده است. نزد یهودیان بردن نام خدا )یهوه( معمول نبوده و با 

)سرور ما( « آدونای»الوهیم ، های هاشم )االسم( ال آوردن واژه

، مبارک(، قدوشو بروخو )مقدس، )مبارک است نام او(« بروخ شمو»

های  کردند. در دیانت مسیح با کاربرد واژه نده میو جز اینها بس

آوردند. در  خدای تعالی را در نظر می« پدر آسمانی»یا « پدر»

تعالی  اسمه، اما عزّ اسمه، همواره بیان شده« اهلل»دیانت اسالم واژه 

قدس اسمه و جز اینها هم به کار رفته و گاه ، باریتعالی، و جل جالله

نام بیان شده که شماره آنها   اهلل( به گونه صفات)تعالی صفات حق

 .بسیار است

های قدیم  نام خدا همواره مقدس بوده است. در مکتبخانه

پس از پاک ، شد اگر نام یا صفات الهی را روی تخته سیاه نوشته می

کردند و گوشه باغچه در  گردوغبار گچ را جمع می، کردن تخته

ریختند و تقدس  در آب روان می های گل و یا محل تمیز و پای بوته

کردند. زن نیز به عنوان ناموس جامعه  سان حفظ می نام خدا را بدین

نوشتند و او را به نام یکی از  آوردند و نمی مقدس بود و نامش را نمی

زدند. از زنان برجسته  اغلب ارشد فرزندان صدا می، فرزندان ذکور

رت فاطمه زهرا)ع( جهان اسالم نیز با لقب یاد شده است. از حض

و از حضرت زینب کبری)ع( « ابیها  ام»و « دختر بدرالدجی»

و از مادر حضرت عباس)ع( به علت داشتن فرزندان « المصائب ام»

اند. این سنت گاه در دربارهای سالطین  یاد کرده« البنین ام»ذکور 

نهاده شده « مهد علیا»، کاربرد داشته و غالباً نام مادر پادشاهان، نیز

 ت.اس

، دیوانی، سلطنتی، ناگفته نماند که القاب حکومتی

مذهبی و علمی نیز نوعی نامگذاری اعیان و اشراف و بزرگان بوده 

های جامعه کاربرد بسیار داشته  گذاری به شخصیت که جهت حرمت

ای از اقشار فرودست جامعه  است. همچنین باید یادآور شد که پاره

شخصیت و ، اعتقادات دینی، ای تعلقات محله، نیز برپایه مشاغل

غالباً مرکب ، منشهای اخالقی و اجتماعی دارای نام و نشانهای ویژه

شدند. برای نمونه از لوطیان و  از دو نام یا نام و یک صفت می

آنکه کردارهای اجتماعی و اخالقی آنها در نظر  بی، «ها مشدی داش»

داش ، هیار )تبریز(اند: حاج الل ها شهرت داشته با این نام، گرفته شود

علی ، ناصر جیگرکی، گیر )قزوین( عباس روغن، آکل )شیراز(

، لوطی صالح، آقا عزیز )شاهزاده قاجاری(، حسین ببری، پاچناری قره

، مهدی گاوکش، ای علی نیزه، اکبر بلند، خون باقر بی، غم عبداهلل بی

، گیر )همگی در تهران( و در زمان اخیر هاشم عرق، حاجی معصوم

مخ و نامهای دیگر. گاه شهرها نیز با داشتن  شعبان بی، رمضان یخی

اند.  سیاسی یا دینی و جغرافیایی شهرت یافته، نام و لقب حکومتی

کند.  پیدا می« دارالخالفه»لقب ، تهران در دوره ناصرالدین شاه

ایالتهای بزرگ را ، شدند نامیده می« دارالسلطنه»ها غالباً  پایتخت

« دارالسرور»شهرهای خوش آب و هوا را ، نامیدند می« دارالحکومه»

و بالد مهم مذهبی را « دارالمرز»و شهرهای مرزی را 

و قزوین را بر پایه برخی روایتها « دارالعباد»، «دارالمؤمنین»

نامیدند. شهرهای مهم مذهبی نیز نام و لقب  می« الجنه باب»

نجف »، «رهمدینه مطه»، «مکه معظمه»اند؛ چون:  جاودانه یافته

 .و جز آنها« مشهد مقدس»، »کربالی معلی»، «اشرف

ها عقیده و سلیقه پدر و مادر و بزرگان  در نامگذاری

خانواده دخالت تام داشته است. گاه نامهای انبیا و امامان و فرزندان 

، حسین، حسن، علی، محمد، عیسی، موسی، آنان مستقیم )ابراهیم

، ابوتراب، اسداهلل)زینب( و غیرمستقیم ، زهرا، فاطمه، مریم، رضا

خاصه نزد ، شد معصومه( بر فرزندان نهاده می، بتول، العابدین زین

، نام خوانند، خوانان کسانی که اعتقاد داشتند روز قیامت که نامه

ترند. از این گروه هستند کسانی  مقرب، آنان که نام قدیسان دارند

اند؛ اما به  انتخاب کردهکه در شناسنامه فرزندان نامهای مذهبی 

شوند. همچنین باید از کسانی  نامهای جدید غیرمذهبی نامیده می

ای و تاریخی ایرانیان و پادشاهان و  یاد کرد که نامهای افسانه

بر فرزندان ، آنها بسیار است گرایی در  سرداران خوشنام که جوان

چنگیز و نامهای اسکندر و ، آشنایی اند که گاه به علت نا خود نهاده

تیمور و جز آنها نیز روایی داشته است. برای دختران نیز نام گلها 

، فریبا( و طبیعت )دریا، طناز، یاسمن( و ارزشها )زیبا، )نسترن
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و نامهای فرخ و مبارک و ، اند شمسی( برگزیده، قمر، ستاره، صحرا

، ها میمون گاه به غالمان تعلق پیدا کرده است. بسیاری از خانواده

، آید نام خاصی را که به نظرشان می، استخاره با قرآن مجید پس از

 .اند آن را مبارک دانسته و فرزندان خود را به آن نام خوانده

بر ، اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه

نامهای دختران ، گذارد. پیش از انقالب اثر می، ها چگونگی نامگذاری

چون ، اروپایی پیدا کرده بودآهنگ ، اگر معنای فارسی هم داشت

زری )به جای زهرا( و نامهای پسران ، شیدا )به جای شیدا(، ریتا

فری )به جای ، هوشی )به جای هوشنگ(، شد ناتمام تلفظ می

فریدون( و جز اینها؛ اما پس از انقالب نامهای مذهبی رونق یافت و 

ون بلکه نامهایی چ، نه تنها نامهای مذهبی سابق ارجمندی یافتند

 .حسنیه و جز اینها هم معمول گشت، مروه، سمیه

، در دوران معاصر نسبت به نام و نامگذاری و ثبت احوال

نظام و قوانین جدیدی تنظیم گردیده است. این ، تابعان هر کشور

زمین متداول شد و مورد اقتباس کشورهای  وضع نخست در مغرب

روطیت به این شرقی از جمله ایران قرار گرفت. با آنکه پیش از مش

پس از پایگیری ، اما به صورت رسمی و قانونی، امر توجه شده بود

با تأسیس اداره سجل احوال ایرانیان نیز دارای نام ، نظام مشروطیت

 د.خانوادگی و نشانهای دیگر رسمی و کشوری شدن و نام

در آغاز دولتهای مشروطه به ویژه وزارت داخله که 

با مشکالت زیادی ، ی شده بوددار این امر مهم اجتماع عهده

دادند نام زن و دخترانشان آشکار  رویارویی داشت. مردان اجازه نمی

شود و سن و سال آنان بر نامحرمان معلوم گردد؛ اما مسئوالن با 

مرگ( برای ، طالق، ازدواج، تبیین وقایع چهارگانه حیات )والدت

ی خورشید 9011مردم و لزوم و آگاهی دولت بر آنها از سال

( با بصیرت الزم توانست اندک اندک هم کار 9961نامه  )تصویب

خود را پیش برد و هم آحاد جامعه را به این امر راغب سازد. در 

اداره سجل احوال وزارت کشور دامنه کار خود را از  9314سال

نظامنامه  9311ها نیز توسعه داد و در سال تهران به شهرستان

به  9394ش درآورد و در سالسجل احوال را تنظیم و به نگار

قانون ثبت احوال به تصویب رسید و  9300تصویب رساند. در سال

سازمان ثبت احوال کشور به وجود آمد و در سالهای پس از انقالب 

ای  به گونه، هایی نوشته شد و تغییرات اندکی پدید آمد اصالحنامه

که در حال حاضر سازمان مزبور با برخورداریهای علمی و 

های خود را در سراسر  لوژیک و نیروی انسانی کارآمد فعالیتتکنو

 .دهد کشور ادامه می

 تعریف رسانه وجایگاه آن 

به طور کلی منظور از رسانه گروهی یا به عبارت دیگر 

وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدن 

وویژگی های جدید به وجود آمده ومورد استفاده قرار گرفته شده 

اصلی آنان قدرت وتوانایی زیاد وشعاع عمل وسیع است بنابراین 

. را باید هیچ تردیدی نیست که شبکه رادیویی وتلویزیون وسینما و..

 در ردیف آنها قرار داد.

، قرن بیست و یکم، چنانچه هوید است و همه می دانند

قرن سرعت انتقاالت است. این انتقاالت در همه عرصه های زندگی 

یکی از این انتقال های سریع .حسوس بوده که آناً ما شاهد آنیمم

نوشتاری و امثال اینها از ، صوتی، اطالعات و داده ها اعم از تصویری

شبکه ، تلویزیون، طریق رسانه معمول در جهان مانند رادیو

 شبکه های ساخته شده در این فضای مجازی است، عنکبوتی نت

مثبت و منفی از خود بجا گذاشته  که هر کدام این بالنوبه اثرات

 .است

در حقیقت حرکت ازجامعه صنعتی به ، قرن بیست و یکم

جامعه اطالعاتی است. هر جامعه ای که دارای اطالعات بیشتری 

در این جاست که .پیشرفت برای آن جامعه متصور خواهد بود، باشد

 ملت ها و، اساسی ترین دارایی انسان ها، دانش و آگاهی، اطالعات

یک کاالی راهبردی واستراتژیک ، جوامع بشمار می آید. اطالعات

محسوب گشته و از شاخص های اصلی توسعه یافتگی درمیان ملت 
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ها و جوامع است. به همین دلیل مفهوم جابجایی در قدرت و 

جایگزینی دانایی به جای ثروت های مادی و فیزیکی امر پذیرفته 

 .شده قرن آینده است

رسانه ها هستند. ، ارهای امروزی داناییاز مهمترین ابز

زندگی در دنیای امروز بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمی توان 

نترنت را یتلویزیون و ا، نقش رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو

بلکه باید به دنبال فرهنگ سازی ، درزندگی امروزی نادیده گرفت

 .بود

یرات مهمی را تغی، بویژه رادیود و تلویزیون، رسانه ها

زندگی ، فرهنگ توده، اخبار، بازاریابی، تعلیم و تربیت، درسیاست

اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرده است. امروزه استفاده از انواع 

جزء انکار  …تلفن همراه و ، مپیوتراک، تلوزیون، رسانه چون رادیو

ناپذیری ازفعالیت های روزانه افراد است و به عنوان منبعی از اخبار 

، آگاهی های دقیق اجتماعی، اطالعات و تعلیمات مهم، باور کردنی

 .و برخی سرگرمی های لذتبخش پذیرفته شده است

 :رسانه ها عمدتاً در جوامع وظایف آتی الذکر را انجام می دهند

 زشیالف( وظایف خبری و آمو

 ب( وظایف راهنمایی و رهبری

 ج( وظایف تفریحی و تبلیغی

 د( وظایف سازمان یافته سیاسی

امروزه شاهد آنیم که صنعت همچنان بر تعداد و تنوع 

یکی یکی آنها را به دست ، تولیدات خود می افزاید و بدون وقفه

به نظاره عملکرد انسان ها با این تازه ، انسان ها می سپارد و از دور

 .ردها می نشیندوا

تلویزیون پدیده ای است عجیب که چندی است وارد 

زندگی انسان ها شده و به گونه ای معجزه آسا تقریباً همه خانه ها 

را اشغال کرده است چنان که توجه بیشتر اندیشمندان را به خود 

گروهی از پژوهشگران آن را ، معطوف داشته است. به همین دلیل

گروهی ، جامعه انسانی می دانند. در مقابلوسیله ای برای نابودی 

دیگر آن را وسیله ای برای سرعت بخشیدن و باال بردن توانمندی 

 .بشر محسوب می دارند

، اولین کارکرد رسانه ارائه اخبار و اطالعات به عموم است

که این دلیل آن است که چرا گاهی عصر حاضر عصر اطالعات 

به اخبار و اطالعات نیاز   عددینامیده می شود. مردم برای دالیل مت

از طرفی می تواند سبب معاشرت شود و از طرفی دیگر برای ، دارند

سوق دهی اذهان عمومی به کاربرده می شود. سرگرمی یکی دیگر 

از کاربردهای رسانه است که بیشتر به خاطر مشغول کردن اذهان 

، عمومی در این دوره محیا است. آگاهی مردم از حقوق شان

اجتماعی و مذهبی کاربرد مهم دیگری از رسانه ، دات اخالقیتعه

 .است که نیازی به تاکید ندارد

اکثریت مردم جامعه به ، در عصر حاضر جهانی شدن

اطالعات و ارتباطات برای به روز بودن و انجام فعالیت های روزانه 

، اجتماعی شدن، آموزش، مراقبت های بهداشتی، سرگرمی، مثل کار

وابسته هستند. ، هر کار دیگری که باید انجام دهیم سفر کردن و

یک شهروند عادی شهری وقتی صبح از خواب بیدار می شود اخبار 

، به محل کار خود می رود، تلویزیون و روزنامه ها را بررسی می کند

با خانواده خود برای یک وعده ، چند تماس تلفنی برقرار می کند

، اطالعاتی که از همکارانغذایی بیرون می رود و بر اساس 

، گزارش های اقتصادی و غیره دریافت می کند، فامیل، تلویزیون

تصمیمش را اتخاذ می کند. ما باید از این واقعیت آگاه باشیم که 

اعتقادات و ارزش های ما بر اساس پیش فرض ها و ، اکثر تصمیمات
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ساس تجربه ما از حقایق است. در محل کار معموال ما می دانیم بر ا

اگرچه در زندگی ، چه کاری را باید انجام دهیم، دانش و تجربه

روزمره مان و کارهای خانه بیشتر به رسانه ها و در جریان اخبار 

قرار گرفتن و اینکه چه چیزهایی اهمیت دارند و باید از آنها آگاهی 

 .مشغول هستیم، داشته باشیم

رت قرار ما اعتمادمان را در اختیار رسانه به عنوان یک قد

سرگرمی و آموزش را در اختیار ما قرار می دهد. ، داده ایم که اخبار

رسانه ها از طریق تبلیغات آنچه عرضه می کنند و ما هر لحظه در 

 .میلیون ها دالر سرمایه کسب می کنند، جریان آنها قرار می گیریم

ما آنچه را که از طریق رسانه به ما گفته می شود می 

ده هزاران تبلیغ آنچه خرید می کنیم بر اساس خریم. پس از مشاه

انتخاب می شود. ، روزنامه ها و مجالت دیده ایم، آنچه در تلویزیون

رسانه تاثیر بسزایی بر شکل گیری اذهان عمومی یک جامعه دارد. 

اذهان ، رسانه می تواند بر اساس اینکه چه محصولی را ارائه می دهد

 .عمومی را شکل داده و جهت دهی کند

تلویزیون هم مثل دیگر مصنوعات بشری کارکردهای سه 

 :گانه در دو بُعد آشکار و نهان دارد

 )کارکردهای مثبت )پنهان و آشکار

 )کارکردهای منفی )پنهان و آشکار

 ))پنهان و آشکار یکارکردهای خنث

تلویزیون نه صرفاً عاملی ، با توجه به این تقسیم بندی

ا به خطر اندازد و نه وسیله ای است که زندگی طبیعی انسان ها ر

رسانه ای ، تلویزیون از یک سو.است مطلقاً برای پیشبرد اهداف بشر

خیال و وهم( را تحت تأثیر ، است که همه قوای ادراکی انسان )عقل

یکی از ویژگی های متمایزکننده تلویزیون ، قرار می دهد. از این رو

شدنی این رسانه جزو جدانا، کیفیت و جذابیت آن است. این ویژگی

توجه را به حرکت ، تمرکز و توجه چشم و گوش را می طلبد .است

در یک فضای کوچک معطوف می کند. این جعبه جادویی کنار میز 

قرار داده ، اخوری و یا هر جایی که مناسب تر تشخیص داده شودذغ

می شود. استفاده کننده از تلویزیون به بیرون رفتن از خانه و تهیه 

می تواند با ، بدون آنکه از صندلی خود بلند شود، نیاز نداردبلیط 

صحنه های نمایش و دوربین های خبری در دور دست ها ، استودیو

 .ارتباط دیداری و شنیداری برقرار کند

همراه ، همچنین تلویزیون تصاویری پویا به شکل نمادین

ط کلیه شرای، با زبان و صدا و موسیقی منتقل می کند. از این رو

الزم برای توجه و جذب در این رسانه فراهم آمده است و این 

ویژگی تلویزیون را به قدرتمندترین رسانه جمعی از سایر رسانه ها 

)جک الیل وبی پارکر ترجمه محمود حقیقت متمایز می کند

 (.9311، کاشانی

می توان گفت: مدت قریب ، با توجه به نکات فوق الذکر

، عمر برای تماشای برنامه های تلویزیونیده سال از دوران ارزشمند 

)مخصوصا تلویزیون های امروزه که اکثرا برنامه های مبتذل و 

مستهجن غیر اخالق را به نشر می رسانند وکالً ضایع کننده های 

 عمر انسان است(. 

ما اعتمادمان را در اختیار رسانه به عنوان یک قدرت قرار 

را در اختیار ما قرار می دهد.   سرگرمی و آموزش، داده ایم که اخبار

رسانه ها از طریق تبلیغات آنچه عرضه می کنند و ما هر لحظه در 

 .میلیون ها دالر سرمایه کسب می کنند، جریان آنها قرار می گیریم

ما آنچه را که از طریق رسانه به ما گفته می شود می خریم. پس از 

س آنچه در مشاهده هزاران تبلیغ آنچه خرید می کنیم بر اسا

انتخاب می ، روزنامه ها و مجالت دیده ایم، نترنتیا، رادیو، تلویزیون
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شود. رسانه تاثیر بسزایی بر شکل گیری اذهان عمومی یک جامعه 

، دارد. رسانه می تواند بر اساس اینکه چه محصولی را ارائه می دهد

 .اذهان عمومی را شکل داده و جهت دهی کند

ای برای شکل دادن افکار  تلویزیون به عنوان وسیله

با زیر پوشش قرار دادن معضالت اجتماعی و مسایل مربوط ، عمومی

به سیاست داخلی و خارجی و همچنین با عرضه برنامه های 

بدون توجه به نوع ، نقش خود را می نمایاند، تفریحی و نمایشی اش

، موسیقی ها، برنامه ای که از آن پخش می شود مجله های خبری

 .نمایش مجموعه ها و مانند آن، های تلویزیونیمسابقه 

ملزم به ارایه یک پیام ، این وسیله ارتباطی در هر حال

تعدّد و گوناگونی روش ها و فنونی که به وسیله  .ایدیولوژیک است

برنامه سازان به کار گرفته می شود در واقع بیانگر مجموعه ای از 

یون و یا به تعبیر اصول و گرایش های ایدیولوژیک حاکم بر تلویز

مبیّن آن وظایف اصلی است که در زمینه ایدیولوژی از سوی ، دیگر

طبقه حاکم بر تلویزیون تعیین می شود. این ایدیولوژی منعکس 

، )آذری فرهنگی و سیاسی خاص هر کشور است، کننده وضع ملّی

9311.) 

، ایدیولوژی حاکم بر تلویزیون های غرب، برای مثال

که آن را به عنوان یک نظام و روش زندگی ارج  سرمایه داری است

بلکه تمام رسانه ها ، نه تنها تلویزیون، نهاده است و تمام فعالیت ها

بارها مشاهده شده که ، باید در این زمینه باشند. در تاریخ کشور ها

کسانی که حتی کوچک ترین بی توجهی به این ایدیولوژی حاکم 

این یک قانون کلی ، بنابراین داشته اند دچار ورشکستگی شده اند

 .است

باید از نظام ، در کشور ما نیز ایدیولوژی حاکم بر تلویزیون

حاکم اتخاذ شده باشد و جهت گیری آن در راستای تقویت اهداف 

، بخصوص تلویزیون، متولّیان رسانه ها، این نظام باشد. از این رو

 .آنها هستندالزما در صدد اهداف تعین شده برای 

پیدایش  رسانه های نوین وتحول ارتباطات سنتی در 

روابط اجتماعی وجنبه های مختلف زندگی بشر تاثیر بسیاری 

گذاشته وتمام معادالت پیشین را تغییر داده که به درستی این 

روابط ، اقتصاد، سیاست، فرهنگ.انقالب ارتباطات نام گرفته است

نقالب عمیق وپر به شدت از این ا، مدنی ودر نتیجه همه این ها

، مرزهای جعرافیایی وعقیدتی کمرنگ شد.شتاب تاثیر پذیرفت

مفهوم سنتی حاکمیت ملی با پرسش مواجه شد ودر یک کالم 

، تعلق یافت )اسماعیلی (Age of Media) دوران ما به رسانه ها

01). 

عقاید وارزش ، وسایل ارتباط جمعی در ذهن وفکر مردم

داده یا تثبیت می کنند ومعموال  های وهنجارهای خاصی را توسعه

می شنوند ومیخوانند پس از مدتی ، انسان ها آنچه را می بیند

بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر .دوست خواهند داشت

 .مستقیم بر افکار افراد تاثیر گذاشته است

 :کارکردهای مثبت رسانه

یکی از کارکردهای رسانه ها اطالع  :اطالع رسانی وهشدار -9

رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می شود پیشرفت 

بهت انگیز وسایل ارتباط جمعی در قرن حاضر جهان را به دهکده 

کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطالع یابی از همه 

وقایع وحوادث جهان را به طور سریع وجامع دارند در عصر 

رتباطات هیچ حادثه ای هرچند در دورترین مناطق جهانی باشد ا
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، منحصر به یک منطقه جعرافیایی نیست واز این دو سه ویزگی

فرامکانی وسرعت فوق العاده از خصیصه های وسایل ، فرازمانی

امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی .ارتباط جمعی است

وصی ترین رفتار انسان ها انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده واز خص

تا بزرگ ترین تغییرات نهادی اجتماعی وساختارهای فرهنگی 

 .وسیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود

قوانین در هرجامعه ای مبنای :قانون شناسی وکیفر شناسی-0

اصلی نظم اجتماعی محسوب می شوند به طوری که بدون وجود 

سازمان ها ونهادهای ، ادنظم وانتظام اجتماعی میان افر، قوانین

قانون جایگاه هر فرد را در نظام قشر ، مدنی غیر ممکن خواهد بود

معین ساخته وتوقعت وانتظارات را در جهت منطقی هدایت ، بندی

، قانون نه تنها رابطه میان مخاطبان را تعریف می کند، می کند

 بلکه رابطه میان نهادها وگروه های اجتماعی را نیز در سطح کالن

مشخص نموده وبرای کسانی که از آن تخطی می کنند کیفر 

، کارکرد مهم رسانه در این زمینه.ومجازتی را معلوم کرده است

شناساندن قانون وکیفر آن به مخاطبان اجتماعی جهت کاهش 

 .میزان ارتکاب جرائم می باشد

هر نظام اجتماعی برای حفظ ارزش ها :کنترل اجتماعی-3

هایی را تعبیه می کند تا کنش گران وهنجارهایش مکانیسم 

اجتماعی بدون هیچ احساس فشاری نسبت به هنجارهای اجتماعی 

پایبند شده واز معیارهای پذیرفته شده جامعه عدل نکنند در 

تعریف کنترل اجتماعی گفته اند کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه 

روه تدابیر در وسایلی اطالق می شود که در یک جامعه یا یک گ، ها

شعائر ، در راه تحقق اهداف خود وهدایت افرادش به رعایت آداب

کنترل اجتماعی به دو .مناسک وهنجارهای پذیرفته به کار می گیرد

  :شیوه انجام می شود

از طریق فشارهای اجتماعی که ابزار آن همان قوانین وضمانت  -الف

 اجرای آن است 

یت هنجارها ملزم می از طریق قناع می باشد که افراد را به رعا -ب

کند امر به معروف ونهی از منکر در اسالم یکی از مهم ترین 

، ابزارهای کنترل اجتماعی می باشد با این نگاه جامعه شناختی

 .رسانه های همگانی نیز دارای کارکرد کنترل اجتماعی هستند

عملکرد رسانه ها در شکل دادن به عواقب :پیشگیری از جرم-4

آن ها را در ایجاد تغییرات قانونی وتقویت انواع نقش ، جرم وکجروی

خاص از راهکارهای عملیاتی پلیس به نقش بسیار موثری بدل می 

 کند به طور مثال می توان به وضع قوانین مربوط به منع عبور و

مرور جوان واتخاذ شیو ه هایی جهت کنترل اماکن خاص اشاره 

 .نمود

 :کارکردهای منفی رسانه

رسانه ها تاثیر به سزایی بر تصویر کلی از :جدیدتحدید مفهوم -9

جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصورات وپنداره های موجود درباره 

رسانه ها معموال جرم را در قالب .جرم عمدتا محصول رسانه ها است

مفهومی که با ایجاد رعب ، نوعی جرم خیابانی قلمداد می کنند

ه خورده است وخشونت رکن ووحشت در میان تود افراد جامعه  گر

عمده آن می باشد بدین ترتیب جرائم دیگر مانند تخریب محیط 

 .زیست وحیف ومیل عمومی و...کمتر مطرح می شود

رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هایی :ایجاد امواج جرم-0

امواج جرم به تصویر می ، برجسته ومتمایز وبه تعبیر نویسندگان

ارائه گزارش های مکرر از ارتکاب برخی از بدین شکل که با ، کشند

تجاوز به ، شکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب وشتم
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عنف وقتل ها موجب می شوند که توجه افکار عمومی با شدت 

 .بیشتری به این دسته از جرائم جلب شود

: تا زمانی که ناهنجاری در نظر عادت سازی هنجار شکنی-3

ارتکاب ، ی زشت وغیر منطقی جلوه کندامرر، مخاطبان اجتماعی

انحراف اجتماعی وخروج از هنجارهای اجتماعی کاهش خواهد 

یافت انعکاس کجروی ها ی اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت 

 ،از انحرافات وعادی شدن نابهنجاری ها درجامعه تاثیر بسزایی دارد

می یابد در ، زیرا فرد ضمن اطالع از نقض هنجارها توسط رسانه ها

قابل ، که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیر قابل تخطی بودند

 .شکستن وتخلف هستند

رسانه ها با تبلیغات کاالی :گسترش خشونت وپرخاشگری-4

زندگی مرفه را به آرمان وهدف مخاطبان ترسیم می ، رنگارنگ

در حالی که این هدف با شغل ودرآمد مخاطبان  قابل ، کنند

در نتیجه میان اهداف وابزار مشروع دست یابی به ، دسترسی نیست

این وضعیت منجر به خشونت ، این اهداف فاصله ایجاد می شود

 .وپرخاشگری در میان افراد می گردد

ارائه تصاویر مستهجن ومبتذل :اشاعه فحشا وبی بندوباری-0

وخالف عفت عمومی منجر به گسترش جرائم از نوع جنسی می 

 .گردد

، اعتماد اعضای جامعه به یکدیگر:اجتماعی  تضعیف اعتماد-6

سرمایه اصلی تعامل اجتماعی است با تعامل است که برای رفع 

لذا ، نیازهای زیستی واجتماعی اعضای جامعه صورت می گیرد

تضعیف این اعتماد مشکالت عدیده ای را در مراودات اجتماعی 

ممکن  وتامین خواسته های افراد ایجاد خواهد کرد اما درهر صورت

است اعتماد اجتماعی تضعیف شود که یکی از عوامل آن ترویج 

 .انحرافات از طریق رسانه ها است

هرچند افراد جامعه بر اثر :شکستن حریم خصوصی افراد-1

داشتن ارتباطات اجتماعی وسیع با یکدیگر دارای وجوه مشترک 

اماهریک از آن ها دارای حریم خصوصی می باشند ، رفتاری هستند

مربوط به امور شخصی وخانوادگی وروابط میان فردی است که 

وامروزه رسانه ها قدرت بی سابقه ای برای در نوردیدن حریم 

 .(9316، خصوصی افراد دارند)رزمانی

پرسش مهم این است که آیا ، گفته با توجه به موارد پیش

ها همواره آثار و پیامدهای مثبتی در این گستره بر جای  رسانه

 .گذارند؟ پاسخ به این پرسش واضح است که قطعاً نه می

بر نقش ، جامعه و خانواده، مبانی نظری رابطه رسانه

شمار در  نتایج تحقیقات بی، اما در عمل، ها تأکید دارد مثبت رسانه

، گرایی ترویج مصرف، ای خشونت رسانه، مورد بازنمایی خانواده

 .کند منعکس میتر  نقش منفی آنها را برجسته، …سکس و

باید همواره بر این اصل پافشاری کرد که ، حال با این

های مؤثر در تغییر نگرش است و نقش  تلویزیون یکی از رسانه

های  اثر متقاعدکنندگی پیام.مؤثری در تغییر دیدگاه والدین دارد

ها از طریق ارائه  تلویزیونی به روشنی تأیید شده است. اصوالً رسانه

های متعددی را در کانون توجه مخاطبان خود قرار  موضوع، مسئله

سبب مطرح شدن آن موضوع و کسب ، دهند و از این طریق می

شوند. که بعضا یا اکثرا تاثیرات منفی  اعتبار اجتماعی برای آن می

 .آنرا همه می بینیم

وقتی موضوعی از رسانه پرقدرتی چون تلویزیون پخش 

شود و نظر رسانه  ی تلقی میای اجتماع پدیده، آن مسئله، شود می

مخاطب ، شود. بنابراین نیز در قالب قبول یا طرد آن پیام مطرح می

بلکه باید نظر خود را با رسانه ، اعتنا و منفعل باشد تواند بی دیگر نمی

انگیزه الزم ، هماهنگ کند یا اینکه در برابر آن قرار گیرد. این چالش
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ابی به تعادل را فراهم ی تر و دست وجوی اطالعات بیش برای جست

ناگفته ، انجامد. بنابراین به تغییر نگرش می، کند و در نهایت می

، های مختلف تواند در قالب برنامه پیداست که تلویزیون می

 .والدین را را تغییر دهد های سنتی و دیرینه  نگرش

کی از بحث های مهم در مسئله ارتباطات عمومی، میزان ی

افکارعمومی می باشد. در ارتباطات عمومی بحث تاثیر رسانه ها در 

این است که مردم در مورد چه سخن می گوید و به چه فکر می 

کند. آیا مردم در باره آنچه که رسانه ها منتشر می کند، گفتگو می 

کند و فکر می کند و یا اینکه مردم دارای قدرت انتخاب و فعال می 

ن و فکر کردن خود را باشد و خود موضوعات و سوژه های اندیشید

خلق می کند. این موضوع یکی از موضوعات اساسی در ارتباطات 

 .عمومی می باشد

در مورد میزان تاثیر گذاری رسانه ها بر افکار عمومی سه 

نظریه کالن وجود دارد. یک نظریه تاثیر رسانه ها در افکار عمومی 

ی فکری را مطلق دانسته و تاکید می ورزد که رسانه ها اولویت ها

مردم را تعیین می کند. به عبارت دیگر، در این نظریه هیچ گونه 

قدرت انتخاب برای مخاطبین قائل نشده است و رسانه ها را تاثیر 

گذار ترین عامل تعیین کننده افکار عمومی دانسته است. البته باید 

 متذکر شد که این نظریه بیشتر در مورد جامعه توده ای است. 

ازان به این خاطر تاثیر رسانه ها را بر این نظریه پرد

جامعه ای توده ای مطلق دانسته است که جامعه توده ای را دارای 

ویژگی ها و خصوصیت های زیر می دانند. در جامعه ای توده ای 

عقیده گیران نسبت به عقیده دهندگان بسیار زیاد است. به عبارت 

عقاید خود را از دیگر، در جامعه ای توده ای اکثر مردم افکار و 

دیگران می گیرند و تعداد محدود افکار و اندیشه تولید می کند و 

به خورد اکثریت مردم می دهند. ویژگی دیگر جامعه توده ای، 

واکنش آزادانه نسبت به پیام های دریافتی اندک است. ارتباط یک 

سویه است و به طرزی سازمان یافته است که امکان واکنش فوری و 

د ندارد. در جامعه توده ای مردم کمتر نسبت به سیاست موثر وجو

ها، برنامه ها و اولویت های تعیین شده واکنش نشان می دهد. 

ویژگی دیگر جامعه ای توده ای این است که تحقیق عقیده یا عمل 

به عقیده تحت کنترل قدرت های است که بر مجاری این نوع 

د یک ایدئولوژی حاکم اعمال نظارت دارند. این ویژگی ناشی از وجو

بر جامعه است که عقاید و باور های از طرف نهاد ها و یا افراد حامل 

قدرت بر مردم تحمیل می شود. چهارمین ویژگی جامعه ای توده 

ای، عدم استقالل توده نسبت به نهاد های سیاسی، اقتصادی و 

نظامی است. عدم استقالل مردم از نهاد های باعث می شود که نهاد 

هر نوع مردم به راه های شکل گیری عقیده دسترسی پیدا نکند  ها

و آن راه ها از سوی نهاد ها کنترل و در نهایت کاهش و از بین برده 

 شود. 

مهمترین چیزی که باعث شده است که جامعه ای توده 

ای این ویژگی ها را داشته باشد سطح پایین سواد و آگاهی پایین 

عث می شود که مردم نتوانند رویداد مردم است. زیرا بی سوادی با

های منتشر شده از رسانه ها را در سطوح مختلف تحلیل و بررسی 

ر شده را شنمایند. به همین خاطر، مردم ممکن است موضوعات منت

 به آسانی بپذیرد.

نظریه دیگر در ارتباط با تاثیر رسانه بر افکار عمومی بر 

می کند. بر اساس این  قدرت انتخاب و فعال بودن رسانه ها اشاره

نظریه، مردم اولویت های فکری و رفتاری را خود تعیین می کند و 

رسانه ها تنها گفته ها و سخنان مردم را بسط و گسترش می دهند 

و تاثیری بر افکار عمومی ندارند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 

د. این نظریه در جوامع توسعه یافته و با سواد بیشتر همخوانی دار

در جوامع توده ای اما، این نظریه درست نمی باشدسومین و آخرین 
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نظریه بیشتر تاکید بر رفتار دوسویه رسانه ها و مخاطبین دارد. 

نظریه سوم بیشتر یک نظریه ترکیبی است. بر باور نظریه پردازان 

رسانه ها در مواردی سوژه ها و موضوعات خود را از مردم می گیرند 

دهند و در مواردی خود سوژه خلق می کند و و آن را بسط می 

 مردم را وادار می کند به آن سوژه ها فکر کند و عمل نمایند. 

اما در سال های اخیر، رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

جدید تا حدودی توانسته است بخش از مردم را انسجام بخشند و 

شی اگر افکار و رفتار های آن ها را در راستای جهت بدهند. این بخ

چه در اقلیت می باشند اما قدرت تاثیر گذاری بر بقیه مردم را 

 .(10)قادری، دارند. بنابراین دارای اهمیت می باشند

های پرمخاطب تلویزیونی در انتخاب نام  اما امروزه سریال

هایی که بیشتر در  به طوری که نام افراد و هنرپیشه.نوزادان موثرند

گر بوده و  اند برای مردم جلوه داشتهها نقش موثر و مهمتری  فیلم

بینیم اسامی در افکار عمومی برای نامگذاری در زمان پخش  می

کند که در اثبات  سریال و مدت کوتاهی بعد از آن تغییر پیدا می

توان به انتخاب نام ستایش در زمان پخش سریال  این مطلب می

ان از سیمای جمهوری اسالمی ایر 11و  01های  ستایش در سال

را در بین نام دختران  34رتبه  03نام ستایش در سال .اشاره کرد

رتبه سوم و در سال  01داشت که با پخش سریال ستایش در سال 

در بین نام پسر نام امیرعلی داد. رتبه دوم را به خود اختصاص 11

های متعدد از  را داشت که با پخش سریال 49رتبه  00در سال 

فران، به کجا چنین شتابان، جراحت جمله یک مشت پر عقاب، مسا

های دیگر و با نقش آفرینی امیرعلی،  ها و برنامه و اغلب سریال

رتبه اول را در انتخاب نام پسران به  11انتخاب نام امیرعلی در سال 

 .(19)چقایی، خود اختصاص داد

های پرمخاطب از تلویزیون پخش  زمانی که سریال

ی برجسته سریال از سوی ها شود آمار انتخاب نام شخصیت می

التهاب والدین برای   والدین افزایش یافته و پس از اتمام سریال

همین دلیل   یابد، به انتخاب نام شخصیت آن سریال نیز کاهش می

که اسامی  می گرددبه سیاستگذاران فرهنگ و هنر توصیه 

ها متناسب با فرهنگ اسالمی و  ها و سریال های اصلی فیلم شخصیت

ایرانی باشد، زیرا نام در رفتار افراد در اجتماع موثر است و جامعه 

 .شناسان نیز به این موضوع تاکید دارند

 نتیجه گیری

در حقیقت در عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده می 

ومرزها برداشته شده است ودیگر  شود دیوار خانه ها فرو ریخته

خانواده آن محل امن وخارج از دسترس جامعه نیست وامواج رادیو، 

تلویزیون وسایر وسایل ارتباط جمعی مکتوب وغیر مکتوب بدان 

نقش آموزشی جامعه بسیار پررنگ شده واین .سخت رسوخ کرده ند

ونظریه وظیفه با ابزار رسانه نمود اجرایی می گردد فرغ از تحلیل ها 

های مختلف کارشناسان وصاحب نظران این امر که رسانه های 

گروهی بر روی افکار عمومی اثرمی گذارند وقادر به جهت دهی آن 

ها هستند مورد تردید هیچ گروهی از آن ها نیست وبر درستی این 

مطلب صحه می گذارند باید از این ابزا در جهت درست استفاده 

ید رسانه ها بر اذهان مردم باید نمودوبا توجه به تاثیر شد

کارکردهای مثبت رسانه هارا افزایش داد وفیلم هایی با اسامی زیبا 

وپر مایه در دسترس مخاطبان قرار بگیرد تا نام های زیبا واصیل 

 .ایرانی در خانواده ها رواج پیدا کند

 منابع
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 اثرات رفتای تلویزیون بر کودکان و ، (9311سعید)، آذری

خزان و زمستان   96و90مجله پژوهش و سنجش شماره ، نوجوانان

 .11ص 

 تدابیر المنازل به نقل از آرای دانشمندان  (9311)ابن سینا

دفتر همکاری حوزه و ، مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن)تهران

 .30دانشگاه ص

 (حقوق کودک در برابر رسانه ها 9301محسن )، اسماعیلی

 .09شماره ، ششم سال، )فصلنامه خانواده پژوهی

  تلویزیون در  (9311)، ویلبر شرام و بی پارکر، جک الیل

مرکز ، تهران -محمود حقیقت کاشانی :ترجمه، زندگی کودکان

 .0تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما  ص 

 (تاثیر رسانه بر انتخاب نام نوزادان9319مهدی )، چقایی ،

مورخ ساعت 1/0/19-رکزی سایت اداره کل ثبت احوال استان م

91"31. 

 (بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرائم9316علی )، رزمان ،

 .931-991صفحه ، دور اول، حقوقی حقوق یار–فصلنامه علمی 

 دانشگاه ، تهران، تاریخ فرهنگ ایران (9309)عیسی، صدیق

 .تهران

 (میزان تاثیر گذاری رسانه ها بر افکار 9310علی )، قادری

 روزنامه افغانستان ما.، عمومی

 امیرکبیر، تهران، . فرهنگ معین(9341)محمد، معین. 

 تهران، قابوسنامه، کیکاوس، (9340غالمحسین )، یوسفی ،

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

:عنوان با پژوهشی طرح    

بررسی چالش های امنیتی و تهدید های کارت هوشمند ملی در 

1زمینه احراز هویت و برون سپاری  

  2دکتر سید رئوف خیامی

  :چکیده

ای در  دهگستر اتتغییر تتباطاو ار تطالعاا وریفنا شگستر    

ــمختل یهازهحو ــقتصا فـ ــت. دهکر دیجاا لتىو دو جتماعىا، دیاـ  اس

 وزبر باعثداده و  ارقر تأثیر تحترا  ها ننساا ندگىز مختلف یها جنبه

در  یاتیـ از مباحـث مهـم و ح   یکی. ستا هشد جهانى  عرصهدر  لتحو

است که با آن در تعامل  ینسبت به فرد یداشتن آگاه، یبریسا یایدن

فـرد در   کیـ  تیـ هو نیـی عهای مختلف بـرای ت  . هم اکنون راهمیهست

در واقــع ارائـــه  ، تـــالیجید تیــ وجـــود دارد. هو تــال یجید یفضــا 

گـروه دربـاره    کیـ  لهیاست که بوس یاز اظهارات یِمجموعه ا یتالیجید

 گردد. یم جادیا گرید یمفهوم ایگروه و ، فرد ایو  شیخو

دو نـوع کـارت    نیادیـ بن یها در تفاوت یاجمال یبررس کیبا 

 تـوان  یمـ  یبه سادگ EMVهوشمند  یها و کارت یسیپرداخت مغناط

در زمینـه هـای احـراز هویـت دارای      یسیمغناط یها که کارت افتیدر

حملـه هـای فیزیکـی )سـخت     در ایـن زمینـه    ی های می باشـند. ناتوان

شامل انواع تحلیـل  ، میشوندافزاری( که در انواع فعال و غیرفعال انجام 

مهـاجم و روشـهای    مـه یروشهای ن، روشهای مهاجم، های کانال جانبی

 غیرمهاجم  است که معموالً بر روی سخت افزار کارت هوشمند اعمال 

                                                           
 انجام شده است فارس  این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان - 1
عضو هیات عمی دانشگاه صنعتی شیراز با همکاری معاونت فناوری  مجری طرح - 0

  فارس  ثبت احوال استاناطالعات و امار جمعیتی اداره کل 

 

 

 

اجـرا اسـت.    قابـل گردند و هر تکنیک آن در دو حالت ایستا و پویا  می

پروتکلهـای بکـار   حمله های منطقی نیز معموالً بـر روی الگوریتمهـا و   

رفته اعمال شده و نرم افزار و سیستم عامل کارت را مورد تهدیـد قـرار   

 میدهند.  

براین اساس در این تحقیق در فصول اولیه به معرفی مفاهیم 

و مبانی موضوع پرداخته شده است. سـپس در ادامـه انـواع حمـالت و     

و  ریسک های امنیتی در کارت های هوشمند مورد بررسی قرار گرفتـه 

برای ریسک هـای اصـلی تشـخیص    ، پس از بررسی راهکارهای مختلف

 راهکارهای مناسب انتخاب و پیشنهاد شده است.، داده شده

 

، احراز هویت، هویت، امنیت، کارت هوشمند ملی :کلیدی واژگان

 برون سپاری.

 هویت و برون سپاریی در زمینه احراز بررسی چالش های امنیتی و تهدید های کارت هوشمند مل
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

 مدیریت دولتی  ی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

 مدیریت سیستم های اطالعاتی گرایش

  :عنوان با

 کیدولت الکترون یساز ادهیعوامل موثر بر پ ییشناسا

 (استان البرز احوال ثبت : اداره کلمطالعه مورد)

1محمود محمدی جوزانی  

  :چکیده

 

 یساز ادهیعوامل موثر بر پ ییشناساهدف از این مطالعه 

اداره کل ثبت احوال  بوده که به صورت موردی در کیدولت الکترون

. این مطالعه از نظر هدف مورد بررسی قرار گرفته است استان البرز

پیمایشی بود. جامعه  –کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی 

آماری این پژوهش را مدیران اداره کل ثبت احوال استان البرز تشکیل 

مورد  913دادند که در آن تعداد کارشناسان و مدیران سازمان برابر 

بود. به منظور تعیین تعداد نمونه آماری از فرمول کوکران کمی 

پژوهش از مدیر در آن شرکت نمودند. در این  09استفاده شد و تعداد 

سوال استفاده شد  01( با تعداد 0110پرسشنامه لوردیز و همکاران )

 عامل بررسی می گردد:  4که در آن 

 

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان البرز -

 

 

 

ایجاد مزیت و ، زیرساخت همکاری در دولت الکترونیک

ایجاد مزیت و پذیرش برای کارکنان و ویژگی ، پذیرش برای شهروندان

ا از آزمون تی یک های وب سایت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ه

جزو ، نمونه ای بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر چهار عامل

که  .(P<1019)عوامل موثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک می باشند 

در این میان عامل زیر ساخت و همکاری از سایر عوامل دیگر مهم تر 

 است.

دولت  پیاده سازی، ثبت احوال، دولت الکترونیک :کلیدی واژگان

 الکترونیک

 

 کیدولت الکترون یساز ادهیعوامل موثر بر پ ییشناسا


