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  :پایه پژوهش مقاله

 

 نظام فقهی و حقوقی تغییرات در اسناد سجلی 

 1فریده صادقی

 چکیده:

بررسی تغییرات اسناد سجلی در فقه، که  هدف از تحقیق حاضر

های تحقیق در راستای  در زمره اسناد رسمی هستند و بررسی فرضیه

باشد. در این تحقیق از نقش و جایگاه مهم  قوانین و اصول فقه می

اسناد رسمی و هویت افراد اعم از خارجی و ایرانی و اثرات و پیامدهای 

به آن، تضمین امنیت و  آن از جمله تنطیم اسناد و اعتباربخشی

آرامش، نظم و عدالت، بهداشت قضایی یا حقوقی و توسعه آن در 

پیشگیری و جلوگیری از اختالفات ناشی از زیرپا گذاشتن قوانین و 

مقررات سخن گفته شده است و در واقع انگیزه انتخاب آن، پرداختن و 

برجسته نمودن نقش و جایگاه نظام فقهی حقوقی اسناد سجلی 

اوراق، مراسالت، دفاتر،  کلیه: از است عبارت ملی باشد. اسناد می

 ضبط ها، نوارهای ها، نمودارها، فیلم ها، کلیشه ها، نقشه ها، عکس پرونده

 دستگاه به یا و شده تهیه دولت دستگاه در که اسنادی سایر و صوت

اداری،  لحاظ از بوده دولت تصرف در مداوم بطور و است  رسیده دولت

 به تاریخی و اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنیمالی، 

 مساله. باشد داشته نگهداری ارزش ایران ملی اسناد سازمان تشخیص

 ازدواج، طالق، احراز شخص، تاریخ سن در اشتباهی اگر که اینجاست

 راهی کند می اقتضا شود، عدالت ثبت فردی فوت اشتباه به یا و سیادت

 داشته وجود قانون با بیشتر مطابقت برای اشخاص سن تغییر برای

 ندارد، مقنن مطابقت واقعیت با رسمی سند مفاد شود اثبات اگر. باشد

را خواهد داشت. در این تحقیق ما پس از  رسمی سند مفاد تغییر اجازه

بررسی تمامی عوامل مربوط به اسناد سجلی، به بررسی سواالت تحقیق 

و به طور کامل مشخص نمودیم و همچنین فرضیات تحقیق پرداختیم 

 نمایند.  که اتباع بیگانه در داخل کشور از چه مقرراتی تبعیت می

                                                           
  اداره کل ثبت احوال استان یزد کارشناس ثبت وقایع حیاتی - 1

 

همچنین در رابطه با کودکان نامشروع و مشروع توضیحات کاملی 

 –گردآوری شده است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی 

مع آوری تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای، اطالعاتی ج

ها از مصاحبه و فیش برداری استفاده  شده است. تجزیه و تحلیل داده

شده است. نتایج حاصل از آمارهای به دست آمده از تحقیق در جهت 

های کلی نظام، بهداشت، واکسیناسیون و اشتغال به کار  سیاست

 رود.  می

 

کودکان نامشروع و مشروع، اسناد هویتی و سجلی، کلمات کلیدی: 

 ع خارجه، سن افراد در پزشکی، فقه و حقوق.اتبا

 

 مقدمه

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل ثبت وقایع حیاتی مردم شامل 

والدت، وفات، ازدواج و طالق و به تبع آن صدور اسناد هویتی و 

برای « اتباع ایرانی»تابعیتی و تحویل شناسنامه به عنوان سند مادر به 

شناسائی و دریافت خدمات فردی در محدوده جغرافیای سیاسی 

ای برخوردار بوده و از این جهت در ردیف  کشورمان، از اهمیت ویژه

 های حاکمیتی کشور قرار گرفته است.  سازمان

 که دهد می نشان را محیطی پویایی «مرگ یا تغییر یا»شعار 

 نباید سازمانها که نیست این بحث. است کرده احاطه راها  سازمان

 باید لیکن. است ضروری پویا، کامالً محیط یك در تغییر. کنند تغییر

 این با. بخشند بهبود آن اعمال و تغییر خصوص در خود را وضعیت

 نشده، برمبنای درك بخوبی که رسد، تغییرى می نظر به حال

. شود می اجرا ضعیفی طور به و است گرفته قرار نادرستی مفروضات

 موفقیت عوامل ترین اصلی از که یکی دهند مى نشانها  پژوهش

 احساس اند توانسته که بوده این تغییرات اعمال درها  سازمان

 در دائمها  سازمان که نمایند. اکنون تلقین کارکنان در تغییرپذیری را

تغییر،  به کارکنان هاى حقوقی واکنش بینى هستند، پیش تغییر حال

 این گردد، زیرا مى تبدیل تغییر مدیریت در مهمتر عاملى به روز هر

 و است موثر تغییر به نسبت کارکنان رفتارى تمایالت ها بر واکنش

 باشد.  می تغییر آمیز موفقیت ایجاد در کلیدى موضوعى

 نظام فقهی و حقوقی تغییرات در اسناد سجلی                                       
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 برای ضروری ای وسیله و انسانی اصلی حقوق از یکی والدت ثبت

 اینکه از احوال، برکنار ثبت. است انسان هر هویت حق از حفاظت

 تحقق اساس و است، پایه کودك یك وجود قانونی پذیرش نشانه اولین

 به توان می جمله آن باشد. از می نیز عملی نیاز یك و حقوق از شماری

 : کرد اشاره زیر موارد

 بهداشتی؛ های مراقبت به دسترسی تضمین -

 واکسیناسیون؛ و سازی ایمن به دسترسی تضمین -

 مناسب؛ سن در مدرسه در کودك نام ثبت تضمین -

 ناکام به منجر اشتغال، که سن حداقل به مربوط قوانین اجرای -

 شود؛ می کودکان کار از جلوگیری برای ها تالش ماندن

 سن به رسیدن از قبل دختران اجباری ازدواج مشکل با موثر مقابله -

 سن؛ اثبات مدرك ارائه بدون و قانونی

 تا هستند تعارض در قانون با که کودکانی از ویژه حمایت تضمین -

 نشود؛ رفتار بزرگسال فرد یك عنوان به آنها با عمال و قانونا

 مشمولیت و نظام خدمت انجام مقابل در جوان افراد از حمایت -

 قانونی؛ سن به رسیدن از قبل وظیفه نظام

 باالتر؛ های سن در و تولد هنگام کودك، در تابعیت حق تضمین -

 از حمایت و اند شده جابجا قانونی غیر بطور که کودکانی از حمایت -

  گردند؛ می باز خانواده به مجددا که کودکانی آن

 بانکی، رای اعتبار بانکی، گرفتن حساب گذرنامه، بازکردن گرفتن -

 . اشتغال یافتن و دادن

 و آموزش، بهداشت، حمایت برای تضمینی احوال ثبت اگرچه

 اجتماعی نشینان حاشیه تا گردد می باعث آن نبود نیست، اما مشارکت

 . شوند محروم اساسی حقوق این از

 از حمایت به مربوط موارد بر فعال، عالوه احوال ثبت نظام یك

 و روز به اطالعاتی بانك یك تا دهد می امکان کشور هر کودکان، به

 ریزی برنامه نظام برای هم این. باشد داشته ریزی برنامه برای مطمئن

 برقراری مسئول که محلی اداری نهادهای برای هم و است خوب دولتی

مردم عامل . هستند غیره و آموزش، بهداشت قبیل از اجتماعی خدمات

ها، در گستره سازمان و  اصلی و تعیین کننده در حجم وظایف و فعالیت

شوند و نظام حقوقی به ویژه حقوق  تشکیالت ثبت احوال شناخته می

خصوصی قانون مدنی و قانون تابعیت عمده ترین نرم افزار امور احوال 

 گردد. شخصیه تلقی می

 : روش تحقیق

باشد، بر این  توصیفی و تحلیلی میروش پژوهش در این تحقیق 

. عالوه بر استفاده از کتب و مقاالت گردد مبنا که ابتدا مطالب بیان می

گیرد.  و نظریات نویسندگان حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار می

باتوجه به اینکه هدف قانونگذار این است که قوانین ومقررات ایجاد 

د استفاده وکاربرد جامعه قرارگیرد لذا نوع تحقیق شده در عمل مور

کاربردی خواهد بود. در یك تحقیق، نوع روش تحقیق نیز همگام و 

همسان با آن باید در برگیرنده تطبیق بین قاعده یا قواعد حقوقی 

بصورت تحلیلی وتوصیفی باشد، زیرا در علوم انسانی برخالف سایر 

از به تحلیل، امعان نظر و دقت در علوم، باتوجه به نظری بودن آن، نی

 توصیف حالت یا حالتهاست. 

تحقیق حاضر از نظر روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی و با 

آوری  برای جمع یقتحق یندر اایی است.  استفاده از منابع کتابخانه

 ای موضوع از منابع کتابخانه یاتنظری و ادب یمبان ی ینهاطالعات در زم

و  یه( استفاده شده و جهت تجزینترنتو ا ها نامه یانمقاالت، پا ی)بررس

این استفاده خواهد شد.  مصاحبه و فیش برداریها از  داده یلتحل

ها بیان و راهکارها  ای بوده و موارد آسیبتحقیق به صورت کتابخانه

 شود.  شود. بعالوه نظر حقوقدانان نیز بررسی می پیشنهاد می

باشد و  می ای پژوهش، کتابخانه این در اطالعات گردآوری روش

گیرد  برداری مصاحبه و اینترنت مورد بررسی قرار می بر اساس آن فیش

و در این میان موضوع مصاحبه با افراد آشنا به این موضوع در دستور 

 مقررات و قوانین در دقت و مطالعه با که کار پژوهش قرار گرفته است

 بررسی به المللی بین و لیداخ مقاالت و حقوقی تالیفات و اسناد ملی

 . است شده پرداخته مطالب

 

 های تحقیق فرضیه

رسد که برخی از اقسام تلقیح اشکال شرعی ندارد و بچه  به نظر می -9

جزء کودکان مشروع است اال تلقیح صناعی که مورد اختالف است ولی 

درمورد کودکان نامشروع چون عادتا محال است کودکی بدون نکاح 
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بوجود آید احکام در مورد توارث، حضانت، نفقه و محرومیت ازدواج 

کامال متفاوت است بجز وطی به شبپهه با محارم که از اقسام زنا 

 آید.  شود و ولد شبهه ولد مشروع به حساب می محسوب نمی

رسد که چون واقعه ازدواج، والدت و کلیه مندرجات  به نظر می -2

شود پس اسناد سجلی سند  انجام می اسناد سجلی توسط مامور رسمی

شود و به هیچ عنوان مهر و امضاء و خط مأمور  رسمی محسوب می

توان ادعای جعل کرد که اثبات  قابلیت انکار و تردید را ندارد، فقط می

 شود.  آن توسط دادگاه انجام می

تواند در شناخت  رسد تنها در صورتی علم پزشکی می به نظر می -6

کمك کند که اختالف میان سن واقعی و سن مندرج واقعی سن فرد 

سال باشد تغییر سن تنها برای یکبار در طول عمر  5در سند بیش از 

 شود.  فرد پذیرفته می

رسد اتباع خارجی مقیم در خاك ایران از حیث مسائل  به نظر می -4

مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق 

عاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود م ارثیه در حدود 

خواهند بود و تقریبا از حقوقی مساوی با شهروند ایرانی برخوردارند، اما 

در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی محدود هستند، مثل شرکت در 

 انتخابات و محدودیت در تملك اموال غیرمنقول. 

 

 بدنه تحقیق:

 به پشت چه گاه، آن تکیه نایمع به لغوی نظر از سند: مفهوم سند 

 و ترین مهمترین، اساسی (. سند9611، )دهخدا باشد می دهند آن

شناخته  حقوقی های نظام و روابط در محکم و مستند منبع ترین رایج

 و معتبر توان می مختلف مراجع در کاربرد اهمیت جهت به که شود می

 برشمرد )نعمت آن نخستین پارامتر را سند استواری و بودن متقن

 کتبی حقوق، سند اصطالح علم در سند و (9619بیننده،  و اللهی

ای است که در  هر نوشته»معنای  به 9224ماده  وفق که باشد می

 بر عالوه باید سند بنابراین«. باشد مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می

 آن بر سند اطالق تا باشد داشته نیز اساسی ویژگی دو بودن کتبی

 اندیشه و کار محصول و داشته استناد قابلیت باید باشد: یعنی ممکن

 باشد.  بشری

 سند و رسمی است: سند نموده تقسیم نوع دو به را سند قانونگذار

 عادی. 

 

آنچه شخص با آن  -9»به  که عربی است ای واژه هویت: هویت 

 های ویژگیخانوادگی، نام پدر و دیگر  شود، مانند نام و نام شناخته می

 ویژه ها، به ویژگی مجموعه -2 گذرنامه یا شناسنامه در مندرج

و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز  شخصیتی های ویژگی

 (. 9626گردد )انوری،  می ااطالق« کند می

 کسی شناسایی و تمایز موجب که است کیفیتی یا ویژگی»هوبت 

)اسدی، « شود مربوط نمیظاهر  به صرفاً تمایز این شود می دیگری از

9621 .) 

 جمله از که است شده نگاشته بسیاری هویت، مطالب مفهوم درباره

 کرد؛ اشاره جامعه در وی شناسایی و فرد کیفیت تشخیص به توان می

 تکامل بودن، عدم گشتگی، تهی آن، احساس گم فرد، بدون که نحوی به

 اشکال تواند در میکند. هویت  زندگی ادامه برای توان عدم و زندگی

باشد.  داشته وجود سیاسی و ای، زیستی خانوادگی، قبیله مختلف

 فرد شخصیت ضروری هویت، جزء توسعه که همچنین، این حقیقت

 حقوق عنوان به الملل بین حقوق و در است همگان وفاق است، مورد

 منظور آن در منفعت کودکان زیرا باشد؛ می حمایتی ارزش دارای بشر

 نواع اسناد و مدارك هویتیاس ا شده

پس از ثبت وقایع والدت و وفات اشخاص، حسب مورد مدرك 

شود. به موجب قانون مدنی اسناد و مدارك ثبت  هویتی صادر می

احوال در زمره اسناد رسمی هستند مگر آنکه بر اساس احکام قضایی یا 

ترین اسناد  های حل اختالف تغییر و یا ابطال گردند. مهم تصمیم هیات

 اند از:  عبارت

سند والدت سندی است که واقعه والدت در آن ثبت : دتسند وال 

ای در ادارات ثبت احوال  ای و پایه گردد و بعنوان سندی ریشه می

گردد. در این سند کلیه اطالعات مربوط به نوزاد از  نگهداری می

خانوادگی، زمان و محل تولد،  جمله مشخصات نوزاد شامل نام، نام

)شهود یا گواهی پزشك(، جنس، مشخصات والدین، مستند ثبت 
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گردد و پس از تایید و امضا والدین  محل سکونت والدین و... درج می

 شود )ثبت احوال(.  توسط مامور امضا و مهر می

 

اگر در مورد تاریخ تولدی که در شناسنامه درج شده  تاریخ تولد: 

های  است، اعتراضی وجود داشته باشد، حل اعتراض برعهده دادگاه

صدور شناسنامه است. دعاوی مربوط به تغییر تاریخ عمومی محل 

تولد مندرج در شناسنامه تحت دو عنوان مطرح و مورد رسیدگی قرار 

 گیرد:  می

 . . تصحیح شناسنامه2. ابطال شناسنامه 9

شود که مثال خواهان  می  دعوای ابطال شناسنامه زمانی مطرح

به خواهر یا  مدعی باشد، شناسنامه متعلق به او نیست بلکه متعلق

برادر متوفی او است یعنی بعد از فوت خواهر یا برادر، والدین وی 

اند؛  را پس از تولدش به او اختصاص داده  شناسنامه را باطل نکرده و آن

در نتیجه سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه متفاوت است و 

ای  تقاضای وی در دادخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه

جدید با مشخصات واقعی است. اما در دعوای تصحیح شناسنامه 

متقاضی مدعی است که شناسنامه متعلق به خودش است ولی بر اثر 

اشتباه مامور ثبت، سن واقعی او در شناسنامه قید نشده است. هدف از 

، ادامه تحصیل یا  طرف دعوا برای تغییر تاریخ تولد، معموال استخدام

ت ورزشی و در مورد بانوان ازدواج است. واقعیت امر شرکت در مسابقا

آن است که طرح این نوع دعاوی جز در موارد ضروری و اضطراری 

صحیح نبوده و موجب تزلزل اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی 

گونه دعاوی  رویه این ، بنابراین برای جلوگیری از طرح بی شود می

در سال « ی از تزلزل آنهاقانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیر»

بار در  تصویب شد. به موجب این قانون صاحب شناسنامه فقط یك 31

هم در صورتی که اختالف سن واقعی وی با سن  طول عمر خود و آن

مندرج در شناسنامه بیشتر از پنج سال باشد و کمیسیون متشکله نیز 

 . تواند شناسنامه خود را اصالح کند را تایید کند، می  آن
 بررسی و تعیین سن افراد با استفاده از عوامل و ابزارهای پزشکی

تعیین سن عمدتاً برای رفع مشکالتی است که افراد در  تعیین سن: 

ای خود دارند و مدعی هستند که  خصوص سن تقویمی و شناسنامه

شان است. در مواردی نیز  سنشان بیشتر یا کمتر از سن تقویمی

کنند که فاقد  زشکی قانونی مراجعه میافرادی برای تعیین سن به پ

سرپرست یا اتباع بیگانه که  مدارك هویتی هستند، مانند افراد بی

 . شناسنامه و یا مدارك هویتی ندارند

 است. تعیین افراد سن برآورد، 9هویت تشخیص از مهمی بخش

 های رشته از برخی در بیماران درمان طرح کردن مشخص در سن

 مراجعین همچنین در و اطفال و ارتودنسی مانند پزشکی و دندانپزشکی

 آن صدد کتمان در یا دانند نمی را خود دقیق سن که قانونی پزشکی

 (. 2001، 9است )هلم و پریدسو الزامی هستند، امری

به  بسته که شود می انجام مختلفی های روش با سن تعیین

 توان به می ها روش این ترین مهم هستند. از سنی، متفاوت ی محدوده

تغییرات  روی از تکاملی سن کرد. تعیین اشاره 2تکاملی سن تعیین

سری  یك تغییرات، شامل این که چرا است؛ مناسبی روش دندانی

گیری  اندازه قابل تر مهم همه از و پیوسته و ثابت تقریباً رویدادهای

 (9115، 2باشند )لیك و جی می

 

 تلفیقی، آزمایشگاهیمفهوم و تعاریفی از کودکان نامشروع و  

 و ها بیماری از یکی ناباروری: مفهوم ناباروری با رحم جایگزین 

روابط  نیز و نابارور زوجین زناشویی رابطه امروزه بر که است مشکالتی

 و مالحظة گذاشته باقی عمیقی تأثیر آنان خانوادگی و اجتماعی

 جستن یاری و اهمیت موضوع آن، نشانگر رفع در زوجین جدیت

 باشد.  می ممکن و موجود نوع درمان هر از نابارور زوجین

 کمك های از روش یکی عنوان به 5جایگزین رحم درمانی روش

، که در آن شخص ثالث نیز حضور دارد، فراوری برخی زوجین 3باروری

 نابارور است. 

 

شایان ذکر است که تکون هر کودکی : نامشروع مشروع و کودکان

مرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار  در اثر رابطه بین زن و

ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در  نشود، عادتا محال است بچه

جواب پیك خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت: ان اهلل 
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گفت: انی یکون لی . بیشرك بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم

 . لم یمسنی بشر ولدو

شود بر سه قسم  مرد که سبب تکون کودك می زن و رابطه بین

ای که مورد اختالف  ه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطهطاست: راب

رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه . است آیا مشروع است یا نامشروع

به رابطه زوجیت که همان شبهه است.  زوجیت زن ومرد، اعتقاد

آیند کودکان مشروع هستند  میکودکانی که از رابطه مشروع به وجود 

ه غیر مشروع نیز طراب. خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم

ای که در آن  شود و رابطه ای که منجر به زنا می بر دو قسم است: رابطه

شود، مانند  رم، زن حامله میحزنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نام

از اجرای عقد در اثر تفخیذ  اند و قبل پسر و دختری که نامزد شده

کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود . حامله شده است دختر

خواه از  خواه از قسم اول باشند و آیند، کودکان نامشروع هستند می

 . قسم دوم

 : ای که مورد اختالف است، آن نیز بر دو قسم است رابطه

از محارم ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی  رابطه -9

افتد و  خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می

آیند و همچنین اگر کسی با  فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می

خاله، عمه،  اقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیل یکی از محارم و

ی امثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یک مادرزن، دایه و

ای مشروع است؟ و کودکانی که  از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه

آیند کودکان مشروع به حساب  ای به وجود می در اثر چنین رابطه

به هیچیك از ابوین ملحق : گویند آیند؟ بعضی از حقوقدانان می می

دهند و بلکه  شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می نمی

 مر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رااین ا: گویند می

آیند نامشروع  نامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می

 . دانند می

از مواردی که مورد اختالف است تلقیح صناعی و یا اهداء  -2

ای است، کودکانی که  ای یا عاریه های اجاره جنین و کاشتن آن در رحم

شوند مورد اختالف است که از کودکان مشروع  متکون می از این رابطه

یا نامشروع؟ قبل از هر چیز باید، معلوم شود که  دشون محسوب می

موارد اختالفی )وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین( از 

 قسم رابطه مشروع است یا نامشروع؟

 

 خدمات ثبت احوال به ایرانیان خارج از کشور 

مطابق قانون مدنی کلیه ایرانیان خارج از کشور از خدمات 

گردند. امور ثبت  مند می کنسولی از جمله خدمات ثبت احوال بهره

های جمهوری اسالمی  احوال ایرانیان خارج از کشور توسط نمایندگی

های آموزشی  گیرد. این ماموران قبل از اعزام طی دوره ایران صورت می

گردد با قوانین، وظایف و  احوال برگزار می که از طرف سازمان ثبت

گردند تا بتوانند خدمات ثبت احوال را  های ثبت احوال آشنا می فعالیت

 ها ارائه نماید.  به نحو مناسب در کنسولگری

برای ایجاد تسهیالت بیشتر برای ایرانیان خارج از کشور اداره کل 

بین وزارت امور امور هویتی ایرانیان خارج از کشور یه عنوان رابط 

نماید و عالوه بر  ها( و ادارات ثبت احوال عمل می خارجه )کنسولگری

ها قابل ارائه نیست،  ارائه آن دسته از خدماتی که از طریق کنسولی

های انجام کار را نیز به آنان  ها، رویه ها، بخشنامه آخرین دستورالعمل

نها نظارت اعالم و یا وصول اسناد صادره بر نحوه انجام وظایف آ

 نماید.  می

اسناد و مدارك مورد نیاز جهت ثبت وقایع توسط سازمان ثبت 

های جمهوری  گیرد. نمایندگی احوال تهیه و در اختیار آنان قرار می

اسالمی ایران بخشی از خدمات ثبت احوال را رسا ارائه و برخی دیگر را 

 کنند.  به ایران جهت اقدام ارسال می

ال والدت و فوت ایرانیان خارج از کشور مطابق قانون ثبت احو

باید به ماموران کنسولی محل اقامت و در صورت عدم وجود نمایندگی 

ترین کنسولگری و یا به سازمان ثبت احوال در ایران اعالم  به نزدیك

 شود. 

نمایندگی خدمات ثبت احوال را به  940هم اکنون بیش از 

 کنند.  ط عالم ارائه میایرانیان مقیم خارج از کشور در اقصی نقا

اتباع ایرانی خارج از کشور عالوه بر ثبت والدت و وفات که در 

گیرد وقایع ازدواج و طالق خود را از طریق  دفاتر کنسولگری انجام می

ها به ثبت  مقامات صالحیتدار محلی تعیین شده توسط نمایندگی

دد و از گر رسانند و اینگونه اسناد در حکم اسناد رسمی محسوب می می

 اعتبار ثبت شده در داخل کشور برخوردار است. 
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 وضعیت ثبت و صدور شناسنامه کودکان نامشروع

اگر ازدواج پدر و مادر کودکی ثبت نشده باشد، اعالم واقعه والدت 

باشد. در صورتی  و امضا دفتر کل وقایع برعهده پدر و مادر مشترکا می

الم والدت کودك بدست آورد که نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اع

)برای مثال اگر یکی از آنها در دسترس نباشد و یا یکی از آنها در 

ارتباط با نسبت خونی خود با کودك توافق نداشته باشد(، شناسنامه 

بنا به درخواست یکی از والدین صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف 

 د. گرد غایب ذکر می

ایرانی به دنیا بیاید که ازدواج  اگر در ایران کودکی از مادری

نکرده باشد، در صورتی که پدرش ایرانی باشد او نیز تابعیت ایرانی 

خواهد داشت. با این وجود، شناسنامه کودك بر اساس نام خانوادگی 

مادر تنظیم خواهد شد. در صورتی که پدر کودك تابعیت ایرانی 

به ملیت پدرش به نداشته باشد، مقامات ایرانی ملیت آن کودك را مشا

 د. آورن حساب می

کند که هرگاه ابوین  قانون ثبت احوال چنین اعالم می 91ماده 

های فرضی در محل  خانوادگی آزاد و نام طفل معلوم نباشند، سند یا نام

گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل  اسامی ابوین تنظیم می

ون مدنی با قان 9216مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 

خانوادگی  حکم دادگاه یا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام

خانوادگی اصالح خواهد شد. موضوع فرضی  طبق احکام مربوط به نام

 . بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد

قانون ثبت احوال، نماینده یا مامور ثبت احوال  92بر اساس ماده 

قد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان والدت طفل فا

اند یا  بر اساس این مواد کودکانی که رها شده. اطالع خواهد داد

توانند شناسنامه بگیرند. این مقرراتی به منظور  نامشروع هستند می

تضمین حق کودك در خصوص محرمانه بودن اطالعات مربوط به او و 

 . نشانگرانه در شناسنامه تنظیم شده استجلوگیری از درج اطالعات 

 

 :قوانین مربوط به والدت نوزاد با درمان رحم جایگزین 

 ثبت قانون 91 ماده ضمن در خاص ای وظیفه ایران کشور مقررات

 قانون مواد سایر کنار در برای پزشك تعیین نموده و این امر 9احوال

 که است آن نشانگر قانون همان 92ماده  بند الف الخصوص علی مذکور

 به والدت را واقعة باید والدت و زایمان امر در دخیل گروه پزشکی

 قانونی مرجع به زایمان کننده( )بانوی مادر خانوادگی نام و نام همراه

 اعالم نماید.  احوال ثبت ادارة یعنی

 تعلق رحم جایگزین روش با درمان از هدف گرچه دیگر عبارت به

 و پدر عنوان به نابارور به زوجین رحم صاحب بانوی از حاصل فرزند

 را والدت گواهی تواند نمی پزشکی گروه یا ولی پزشك است وی مادر

 گیرد، به قرار می ()شناسنامه والدت رسمی سند تنظیم مستند که بعداً

 واقع، قراردادی نماید. در کننده صادر زایمان بانوی جز به شخصی نام

شود، صرف  می منعقد نابارور زوجین و رحم بانوی صاحب بین عمالً که

 و بطالن یا صحت از (. 9623؛ قاسم زاده، 9623نظر گردد )جاللیان 

تخلفات،  قانون 2 ماده ج بند حکم تواند رافع نمی انعقاد کیفیت

 به ثبت مکلف احوال ثبت قانون طبق بر احوال ثبت جرایمسازمان

 است قانون همان 956 ماده موضوع اصداری گواهی مبنای بر والدت

 کننده زایمان بانوی مشخصات با سند والدت صدور به منجر امر این که

زنی  را قبل، مادر دهه هفت در ایرانی قانونگذار واقع شد. در خواهد

 به مربوط های و مجازات آورد می دنیا به را کودك که است دانسته

  .تلقی سجلی اسناد

 :ایرانی و اتباع خارجیوضعیت ازدواج، طالق و اسناد شهروند 

 بررسی وضعیت کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

های  دنیای امروز مخاصمات مرزی کشورها با همسایگان و بحران در

شود افرادی بصورت قانونی و یا غیر قانونی به  داخلی بعضاً باعث می

کشورها  کشور خود را ترك و به دیگر جهت در امان ماندن از خطر

تواند مسائل جدیدی را  ها اصوالً می نمایند که این مهاجرت مهاجرت می

در پی داشته باشد که  برای آنها )مهاجران( و کشورهای مهاجر پذیر

                                                           
 گواهی صدور به مکلف دخالت داشته زایمان در و حضور والدت حین در که پزشکی یا : ماما91ماده  9

 . باشد می شده اعالم مهلت در احوال محل ثبت به آن نسخه یك ارسال و والدت

 . و.. شناسنامه صدور و ثبت والدت – الف: است ذیل قرار به کشور احوال ثبت سازمان : وظایف9ماده  2

 گردیده متولد آنجا در طفل که ای یا مؤسسه رسمی مامای یا پزشك تصدیق به مستند باید والدت

 90: ثبت95ماده 6اینصورت غیر باشد، در است

  .شود می ثبت گواه نفر 2 تصدیق به واقعه
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ازدواج مردان . باشد یکی از این موضوعات که قابل طرح و بررسی می

وص باشد که در این خص ها( با زنان ایران می ها و عراقی خارجی )افغان

ای را برای افراد تحت پوشش  در بخش نیروهای مسلح مشکالتعدیده

بوجود آورده است و این مشکالت بعداز خارج شدن افغانستان از بحران 

و تشکیل دولت و همچنین بعداز سقوط صدام و تشکیل دولت در 

عراق بسیاری از این افراد که دارای زن و فرزند بودند از کشور خارج و 

کشور خود زندگی ر د را بدون سرپرست رها ساخته وخانواده خود 

کنند، بدون اینکه توجهی به خانواده خود داشته باشند و این  می

شود که بسیاری از قوانین ما در موضوع تابعیت  مشکل از آنجا ناشی می

اند و در  دارای اشکال و این افراد نیز از این موضوع سوء استفاده کرده

پاسخی است که به تأخیر روی داده در  حقیقت باید گفت مهاجرت

فردی زندگی مطمئنی در  شود زیرا اگر فرآیند توسعه کشورها داده می

کشور خود داشته باشد به سرزمین و کشور خود وابسته خواهند ماند 

ولی اگر امیدی به اصالح و بهبود شرایط زندگی خویش نداشته باشند 

 .زندگی بهتر خواهند داشتانگیزه کافی برای مهاجرت و دست یابی به 

 نتیجه گیری :

خانوادگی و تابعیت  طفل نامشروع و تابعیت و اقامتگاه او همان نام

باشد. از طرف دیگر وقتی که طفل نامشروع  اش می و اقامتگاه پدر عرفی

دار بعضی از اعمال اجتماعی مثل مرجع  تواند عهده بالغ گردید نمی

تقلید شدن و امام درباره حقوق اطفال نامشروع باید گفت در مسائلی 

واج فرقی بین طفل مشروع و نامشروع نیست و همه محارم مثل ازد

نسبی و سببی که در قانون و شرع برای افراد مشروع بیان شده در 

باشد ولی در فقه امامیه والیت  مورد اطفال نامشروع هم الزم الرعایه می

طفل نامشروع با امام است؛ زیرا امام ولی کسی که ولی ندارد است 

الیت را به پدر عرفی او در صورتی که جامع شرایط تواند این و البته می

باشد تفویض کند اما حضانت و نفقه طفل نامشروع با والدین اوست به 

دلیل اینکه آنها سبب ایجاد او شده هم چنان که فتاوای فقیهان معاصر 

و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ایران بر این مطلب صحه 

و پدر و مادر او توراث وجود ندارد و  گذارد البته بین طفل نامشروع می

برند به دلیل احماع قول فقیهان در فقه و حقوق که از  از هم ارث نمی

خانوادگی جماعت بودن و  فقه امامیه است با این حال در حقوق نام

 در سجلی سندقضاوت گردد و شهادت چنین فردی مسموع نیست. 

 با و رسیده ثبت به آن در احوال ثبت روند که است سندی آن واقع

که  یابد می رسمی سند احوال، اعتبار ثبت رسمی مأمور مهر و امضاء

قابلیت انکار و تردید در خط و مهر و امضاء مأمور را ندارد، فقط قابلیت 

 سندجعل دارد که توسط دادگاه و هیأت حل اختالف باید ثابت شود. 

 و قالب واقع در و است افراد هویت احراز برای دلیل نوعی به سجلی

 رفته کار به احوال ثبت کارکرد آمدن در اجرا به برای که است پوششی

 . دارد عهده به را کارکرد این برای اجرایی مهم ابزار نقش و

 مورد در وقایعی بروز اثبات احوال ثبت اصلی کارکرد واقع در

 را خود خاص ابزار امر این نمودن عملی که باشد می خاص فردی

 ثبت کارکرد که است ابزاری همان واقع در سجلی اسناد طلبد؛ می

 آمدن در اجرا به برای را آن قواعد و نماید می عرصه عمل وارد را احوال

 د.کن تجهیز می

 : پی نوشت ها

9.  Identification 

2.  Helm & Prydso 

6.  Developmental age 

4.  Lic & Ji 

5. Surrogacy 

3.  Assisted Reproductive Techniques 
 

 فارسی :منابع 

، فقه و حقوق «حق کودك بر هویت»(، 9621اسدی، لیال سادات ) -9

 . 41خانواده )ندای صادق سابق(، شماره 

، چاپ «کلیات حقوق اسالمی»(، 9621بروجردی عبده، محمد ) -2

 . 220دوم، تهران، ص 

بررسی رویه قضایی در »(، 9619بیگی حبیب آبادی، احمد) -6

 بت احوال. ، همایش ملی حقوق ث«دعاوی ثبت احوال

، «ترمینولوژی حقوق»، (9624)جعفری لنگرودی، محمد جعفر -4

 . چاپ پانزدهم، انتشارات گنج دانش

صحت قرارداد استفاده از رحم »(، 9623جاللیان، محمد تقی) -5
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-630، رحم جایگزین )مجموعه مقاالت(، سمت، صفحات «جایگزین

629 . 

تهران،  ، تهران، دانشگاه«لغتنامه»(، 9611اکبر) دهخدا، علی -3

 دوم.  چاپ

 اسناد اعتبار»(، 9619نعمت الهی، یمین و بیننده، علیرضا ) -1

 ، همایش ملی حقوق ثبت احوال. «حقوقی نظام در آن جایگاه و هویتی
 

References: 

8- Bong, G. & Ramm, E., (0202), Determination 

of age in humans from root dentition transparency. 

Acta Odontol Scand; 88: 3-38. 

9- Demirjian, A. & Goldstein, H., (0991), New 

systems for dental maturity based on seven and four 

teeth. Ann Hum Biol; 3(8): 00-100. 

02- Demirjian, A., Goldstein, H. & Tanner, J.M., 

(0993), A new system of dental age assessment. 

Hum Biol; 18(0): 09-000. 

 

 



 ژپوهش انهم ثبت

   9611، اسفند 63نهم، شمارهسال                                                                          

 

11 
 

  :پایه پژوهش مقاله  

 

شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخلی )درون استانی 

  و بین استانی( و راهکارهایی برای ثبت آن

   (هادی مطهری -1محمّد قاسمی)
 

   هچکید

جمعیتی ایران  ایه پویاییای بر  دهگستر اتتأثیر خلیدا تمهاجر

جمعیت مهاجران  9625در سال در دهه های اخیر داشته است. 

که  هنفر بود 950 و هزار 942میلیون و  92در کشور بین استانی 

ه مقصد روستایی داشتدرصد  2541مقصد شهری و  درصد 1449

با توجه به آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در  .ندا

، جمعیت در معرض مهاجرت در این سال نسبت به 9615سال 

وقتی که میزان  .برابر کاهش یافته است 243حدود  9625سال 

مقایسه می کنیم، متوجه می  25را با سال  15مهاجرت در سال 

شویم که این مهاجرت ها به طور عام در سال های گذشته صورت 

گرفته است و می توان اذعان داشت که دیگر جمعیتی در مناطق 

به نظر  بنابراین .روستایی نمانده که سودای مهاجرت داشته باشد

و ی مهاجرت بین استانی  میرسد بررسی و تحلیل عوامل پدیده

های مهاجرت  در کشورمان به منظور شناخت جریاندرون استانی 

گیری از این پدیده و جلوگیری از  ریزی در جهت بهره و برنامه

. عوامل مختلفی ای برخوردار باشد نتایج زیانبار آن از اهمیت ویژه

های بیکاری  های درآمدی و نرخ نظیر تفاوتعوامل اقتصادی مانند 

                                                           
 مدیرکل ثبت احوال استان کرمان -9

های اجتماعی اثر  و همچنین عوامل اجتماعی نظیر وجود شبکه

 .معناداری بر مهاجرت دارند

مهاجرت درون استانی، مهاجرت بین استانی،  :واژگان کلیدی

 عوامل مهاجرت، شاخص های توسعه، سرشماری

 مقدمه

ش انسان است. التمهاجرت و جابجایی جمعیتی نشانگر پویایی و 

ش را برای خود الهایی که در یك مکان جغرافیایی زمینه ت انسان

: 52)نمایند  دانند، اقدام به مهاجرت می محدود می

2099Shams et al,  عنوان یك واقعه تأثیرگذار بر  به( مهاجرت

گیرد. مهاجرت یکی از  رشد و تغییر جمعیت مورد توجه قرار می

دلیل ماهیت  تحول جمعیت بوده و به چهار عامل اصلی تغییر و

نی، آثار سریع و الوه بر تغییرات درازمدت و طوالتواند ع خود می

مدتی نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل و یا  کوتاه

وجود  های تحت تأثیر خود به هایی را در جمعیت عدم تعادل

ت در در حال حاضر، اهمیت مهاجر( , Zanjani 2009)بیاورد 

طور  دهی به الگوهای سکونت به تسهیل توسعه انسانی و شکل

ای در حال شناسایی و تحلیل محققان در سطح جهان  گسترده

مهاجرت یك پدیده (. , UN, 2001World Bank ; 2099)است 

ب صنعتی و در الجهانی است که در کشورهای پیشرفته بعد از انق

گرفته است. مهاجرت کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر شدّت 

عنوان یك مشکل مطرح  در کشورهای صنعتی مهار شده و دیگر به

اند با  باشد؛ اما کشورهای در حال توسعه نه تنها نتوانسته نمی

ها بین  زم مشکل را حل نمایند، بلکه با ایجاد نابرابریالتدابیر 

(.  ,2099Shams et al: 52)اند  مناطق آن را نیز تشدید نموده

های داخلی، مفهومی است که در دوره معاصر  مهاجرت ساختار

  و راهکارهایی برای ثبت آن( درون استانی و بین استانی)شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخلی       
یرانیبا زنان ا یاز ازدواج اتباع خارج یفرزندان ناش
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 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برخی از صاحبنظران جمعیت

های  شناسی معتقدند همانطور که ساختار سنی و سایر پدیده

 هایی است، تغییر و ثبات جریان شناسی دارای قانونمندی جمعیت

قانونمندی خاصی  های مهاجرتی بین مبدأ و مقصد نیز دارای نظم و

است. از سوی دیگر، این جریانات نمایانگر تصمیمات مهاجرتی 

یافته بسیاری از افراد و خانوارها است. درك این ساختارها  تجمع

تواند در شناسایی الگوهای جدید بازتوزیع جمعیت مؤثر باشد  می

(42 :2090Mahmoudi et al,  .)های داخلی  بنابراین، مهاجرت

مهم در تحلیل پویایی جمعیت است، که متأثر از  یکی از مباحث

 ت.الگوهای توسعه، شرایط جغرافیایی و غیره اس

مهاجرت، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی 

تواند نه تنها افراد مهاجر، بلکه جامعه مبدأ و مقصد را  است که می

هم  جمعیت، بهنیز تحت تأثیر قرار دهد؛ تشدید پخشایش ناموزون 

تورم )خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت، بروز مسائل اقتصادی 

های  آسیب)، اجتماعی (بخش خدمات، بیکاری و فقر اقتصادی

محیطی از پیامدهای منفی مهاجرت نامتوازن  و زیست (اجتماعی

مهاجرت انعکاس تغییراتی است که در تار »داخلی است. همچنین 

تغییرات )افتد  دان تعلّق دارند، اتفاق میای که مردم ب و پود جامعه

. از (های سیاسی در فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و ساخت

کند، مهاجرت را باید نه  بیان می( 9125) اینرو، همانطور که میشل

 عهواقعه یا موقعیتی که درخور مطال)عنوان یك پدیده  فقط به

 ای که وقوع آن به واقعه)عنوان یك فراپدیده  به بلکه است( علمی

به آن  (علت بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی میکنند

کشور ایران  (. Lucas and Meyer, 2002: 941-2) توجه کرد

ت و گذار جمعیتی زیادی از قبیل الدر طول نیم قرن اخیر با تحو

میر، گذار باروری، گذار خانواده، گذار شهری  و گذار بیماری و مرگ

مواجه بوده است. در این میان اهمیت گذار مهاجرتی و  و مهاجرتی

پویایی آن افزایش یافته و به مؤلفه بسیار مهم پویایی جمعیت ایران 

ها و حرکات  تبدیل شده است. ایران در طول این نیم قرن جابجایی

ای را در ابعاد داخلی تجربه کرده است. این  مهاجرتی گسترده

ی و نیز ساختار اجتماعی و ا ها رشد جمعیت منطقه جابجایی

ت الجمعیتی را تحت تأثیر قرار داده است. از اینرو، بررسی تحو

های کشور از ضرورت و اهمیت  مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان

 .قابل توجهی برخوردار است

آورد  تردید بخش مهمی از تاریخ و تمدن کشور ما نیز ره بی

ی که نام کشورمان ی مهاجران است تا جای ها و ساخته مهاجرت

ی دوم پیش از میالد به  منسوب به قومی است که در اواسط هزاره

ی  اند. تقریبا همه این سرزمین مهاجرت کرده و در آن اسکان یافته

ترین  کشورهای در حال توسعه، مهاجرت و شهرنشینی را مبرم

جمعیتی خود میشناسند تا آنجاکه فشار این دو جریان را  ی مسأله

دانند  تر می جمعیت، جدی باروری و آهنگ رشد طبیعیاز عامل 

 (.95: 9610 )اوبرای،

ریزی نشده آثار زیانبار  رویه و برنامه های مهاجرت بی جریان

ای از معضالتی مانند باال رفتن بیکاری  بسیاری دارد؛ بخش عمده

های آب و برق،  های تنگ، امکانات ناکافی شبکه شهری، خانه

کمبود امکانات آمد و رفت، افزایش میزان بهداشت نامناسب، 

آلودگی، تراکم ترافیك، بزهکاری و معضالت دیگر اجتماعی و بطور 

های  جانبه کیفیت زندگی شهری، ناشی از جریان کلی کاهش همه

مهاجرت داخلی نرخ رشد "باشد. از سوی دیگر  مهاجرت می

جمعیت  جویندگان کار شهری را بطور نامتناسبی نسبت به رشد

دهد و به علت باال بودن نسبت افراد جوان  شهری افزایش می

های   تر در بین مهاجران، بخش روستایی را از سرمایه تحصیلکرده

ی  کند؛ در حالی که حضور آنان عرضه انسانی با ارزش، تهی می

 (.3: 9631)تودارو،  "نیروی کار شهری را متورم میسازد
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نفی بنگریم و آن را عاملی البته اگر مهاجرت را تنها با برداشت م

 درآمد بدانیم، به خطا رفته توسعه در کشورهای کمی زیانبخش برا

تواند نقشی مهم در  مهاجرت صحیح و برنامه ریزی شده می. ایم

 فرآیند توسعه داشته باشد.

توان برخی آثار مثبت مهاجرت را به قرار زیر  بطور مختصر می

 :دبرشمر

ر روستایی از بخش سنتی کشاورزی به انتقال مازاد نیروی کا -لف ا

بخش صنعتی رو به رشد شهری یا به عبارت دیگر جابجایی منابع 

انسانی از مناطقی که ً غالبا محصول نهایی اجتماعی آن صفر تلقی 

)تودارو، میگردد به مناطقی که محصول نهایی آن مثبت است 

3:9631) 

کار را به  جریان مهاجرت به خارج از روستا ممکن است نسبت -ب

ای را در جهت تحول یافتن فنون  زمین کاهش داده و محیط تازه

 .سازد تولید روستایی آماده می

های مولد در شهر ممکن  انتقال نیروی کار به سوی فعالیت -ج

است سرانجام موجب رشد تقاضا برای تولیدات روستایی شده و 

بهای  شهری را تغییر دهد و-یی روستای بنابراین شرایط مبادله

های کشاورزی را نسبت به کاالهای شهری باال ببرد.  فرآورده

افزایش بهای محصوالت کشاورزی به نوبه خود، محرکی در جریان 

 .تولید کشاورزی و باال رفتن درآمدهای روستایی شود

ی کوچندگان از شهر به روستا  وسیله هایی که به همچنین پول -د

 های سرمایه ها در پویش پولبه ویژه اگر این  -فرستاده میشود

 ممکن است توزیع درآمد را بین- گذاری در روستا به کار افتند

 (93: 9610های شهری و روستایی بهبود بخشد )اوبرای،  جمعیت

بنابراین ارزیابی تأثیر مهاجرت بر مناطق مبدأ و مقصد بسیار 

پیچیده است و در یك بررسی همه جانبه باید بین وضعیت 

جمعیت شناختی این مناطق در قبل و بعد از  تصادی واق -اجتماعی

ای به عمل آید تا بتوان  مهاجرت و با توجه به عوامل زیر مقایسه

که برآیند آثار مهاجرت بر این مناطق مثبت د بطور قطع بیان کر

جمعیت و توزیع  بوده است یا منفی؛ این عوامل عبارتند از: رشد

آمد و توزیع درآمد، جمعیت، سطوح اشتغال، در جنسی و سنی

انداز و سرمایه، تحوالت فنی،  گیری پس ساختار شغلی، شکل

ساخت و ترکیب صنعت، هزینه حکومت، کمیت و کیفیت امکانات 

 مضار مهاجرت، از سیاست رفاهی و غیره. لذا با ارزیابی محاسن و

 شوند می هایی که موجب تغییر مقدار و جهت جریان مهاجرت می

های پولی و مالی برای اثر گذاشتن بر موارد  ستتوان مشابه با سیا

 .الذکر بهره گرفت و به اهداف اقتصاد ملی نزدیکتر شد فوق

چه عواملی بر " :حال با توجه به مطالب فوق؛ مسأله این است که

 "در کشورمان مؤثر بوده است؟و درون استانی مهاجرت بین استانی 

تصادی، اجتماعی، تبیین عوامل اق"به عبارت دیگر مسأله اساسی 

و درون  فرهنگی، جمعیتی و غیره مؤثر بر مهاجرت بین استانی

 تا با شناخت ارتباط هرکدام از این عوامل با "در ایران است استانی

ریزی مناسب از آثار  متغیر مهاجرت، سیاستگذاران بتوانند با برنامه

 .زیانبار مهاجرت بکاهند

 مبتنی بر تحلیل داده روش تحقیق این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی

، 9625های مهاجرت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 

ها در  عات و دادهالاست. سرشماری منبع اصلی اط 9615و  9610

های کشور  مورد مهاجرت است. جامعه آماری شامل همه استان

عاتی پرسیده شده در الم اطالهای مذکور است. اق طی سرشماری

سال گذشته بر  90یا  5وارد شده طی  سرشماری شامل: مهاجران

حسب جنس، استان محل اقامت قبلی و فعلی، سن، مدت اقامت و 
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های نسبت مهاجر  علت مهاجرت بوده است. در این مقاله از شاخص

به جمعیت، میزان مهاجرفرستی، میزان مهاجرپذیری، خالص 

 .مهاجرت و میزان خالص مهاجرت استفاده شده است

 حظات نظریالم

مهمترین در زمینه تئوری های اقتصادی موثر بر پدیده مهاجرت، 

نظریه مهاجرت که در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه محافل علمی 

قرار گرفت مدل جذب و دفع بود. در این مدل، نظریه پردازان بطور 

کلی به دو دسته عوامل توجه داشتند : الف( عواملی که باعث دفع 

محل مبدأ( میگردد و ب( عواملی که افراد از محل سکونتشان )

های کالسیك  تئوری .گردد مقصد می موجب جذب آنها در منطقه

 می بازراونشتاین  9225مهاجرت سال مهاجرت به مقاله قوانین 

به  "قوانین مهاجرت"راونشتاین در مقاله معروفش با نام  گردد.

او پردازد. نتایج  های مهاجران می تبیین عوامل مهاجرت و ویژگی

دهد که بین میزان مهاجرت و مسافت رابطه عکس برقرار  نشان می

است؛ هرچه اختالف مبدأ و مقصد کمتر باشد مهاجرت کمتری رخ 

میدهد؛ مثال مهاجرت از شهرك ها به شهرها کمتر از مهاجرت از 

های با مسافت کم بر  روستا به شهر است؛ تعداد زنان در مهاجرت

یابد و  ش تکنولوژی مهاجرت افزایش میمردان برتری دارد؛ با افزای

دارد که علیرغم وجود عوامل گوناگون مؤثر بر  سرانجام او بیان می

پدیده مهاجرت، عوامل اقتصادی بر سایر عوامل اجتماعی، اقلیمی و 

 .غیره غالب است

های  روابط متقابل توسعه و مهاجرت ازجمله زمینهبه طور کلی، 

 های دنباله ن بیستم، محور بحثموضوعی است که از نیمه دوم قر

های متعدد بوده است. واکاوی مبانی نظری  داری در پژوهش

موجود، حداقل سه زاویه نگاه متفاوت را به این ارتباط نشان میدهد. 

از منظر نخست، در بخش مهمی از مبانی نظری پژوهشی، توجه 

آثار مهاجرت بر توسعه مناطق  واصلی معطوف به ارزیابی پیامدها 

دیدگاه مسلط . (9112ماسی و دیگران، )مبدأ و مقصد بوده است 

 و بود مهاجرت و توسعه طههای گذشته، نگاه بدبینانه به راب در دهه

شد  نیافتگی مناطق مبدأ تصور می توسعه لعام مهاجرت، عمدتا

های بعدی این بود  زاویه نگاه جدیدتر در پژوهش( 2002، فیاست)

نیافتگی مناطق مبدأ  معضلی برای توسعهکه مهاجرت به جای آنکه 

برداری برای توسعه فرض  عنوان فرصتی قابل بهره تلقی شود، به

توجه قرار گرفت  تر مورد صورت جدی شود. این رویکرد، زمانی به

تأمین »که موضوع مهاجرت در گزارش بانك جهانی درخصوص 

ای به رشد چشمگیر  توجه ویژه« 2006توسعه جهانی سال  مالی

به کشورهای مبدأ مهاجرتی نشان داد؛  جوه ارسالی مهاجرانو

بنابراین، نقش بالقوه مثبت مهاجران در فرآیند توسعه مبدأ از طریق 

های مادی و انسانی در  گذاری مجدد سرمایه ارسال وجوه و سرمایه

آثار و »ترتیب، موضوع  این توجه قرار گرفت و به مبدأ مورد

سهم »جای خود را هر چه بیشتر به  ،«پیامدهای مهاجرت بر توسعه

داد. رویکرد سوم، معطوف به  «و مشارکت مهاجران در توسعه

های مهاجرت بود و سعی  یل و انگیزهالتحلیل نظری و تجربی د

های مهاجرتی بین  کرد با توجه به افزایش حجم و وسعت جریان

 توسعه در قرن بیستم، به تئوریزه یافته و درحال مناطق توسعه

 ، بهتحقیقرابطه مهاجرت و توسعه بپردازد. در این قسمت از  کردن

ش شده است، سازوکار نظری تناسب اهداف و مسئله پژوهش، تال

 های توسعه با استناد به نظریه ارتباط بین مهاجرت و ابعاد و مؤلفه

 عوامل دافعه و جاذبه لی،»نظریه . های مرتبط تبیین و تشریح شود

 تحقیقای است که در چارچوب این  اولین نظریه، ( «9133)

در ارتباط با مهاجرت بر نظریه  (9113)شود. لی،  استفاده می

تأثیر  تأکید کرد. به نظر او تصمیم به مهاجرت تحت« جذب و دفع»

عواملی که با حوزه مبدأ  .9چهار عامل قرار دارد که عبارتاند از: 

موانع  .6د؛ عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دار .2ارتباط دارد؛ 
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و  (فاصله مکانی، موانع فیزیکی، قوانین مهاجرت و غیره)بازدارنده 

عوامل شخصی. نکته قوت نظریه لی تأکید درست و به جای او  .4

درباره عوامل شخصی است و بر اساس آن، اگر برآیند عوامل 

برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد، میل به مهاجرت در فرد ایجاد 

نچه عوامل شخصی نتواند این تمایل را از بین ببرد و شود و چنا می

ای اعمال نکند،  موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تأثیر بازدارنده

 یابد و فرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز مهاجرت عینیت می

در هر حوزه عوامل متعددی . (966-962: 9620زنجانی، )کند  می

افراد در آن حوزه، مؤثر باشد؛  تواند در جذب وجود دارد که می

تواند موجب دفع افراد از  همچنین عوامل دیگری وجود دارد که می

وجود امکانات آموزشی . (39: 9632 زاده، لهسائی)آن حوزه شود 

 بیشتر، اشتغال و درآمد در مبدأ ازجمله عوامل جاذبه محسوب می

ه نظری، (؛ بنابراین بر اساس این دیدگا966: 9620زنجانی، )شوند 

توانند یکی از عوامل مهم در  طور بالقوه می های توسعه به شاخص

 .هر شهرستان باشند

جرز عوامل الو ( 9133) وری(، ال9130)استافر  ،(9143)زیمپ 

، های استافر و زیمپ گر را آزمایش کردند. بر اساس نظریه مداخله

های جاذب مثل اشتغال و مسکن با مهاجرت رابطه  بین فرصت

 جرز معتقدند که مهاجرت از مکانوری و الالمستقیم وجود دارد. 

های  های مبدأ به مقصد رابطه مستقیم با سطح بیکاری در مکان

علت مهاجرت نیروی کار (، 9624ن )کیت گریفتد. مبدأ و مقصد دار

 داند و نشان می یرا سطح پایین دستمزد و ناامنی مشاغل آزاد م

ر در سطح مهاجرفرست کاهش و در کا ضهدهد با مهاجرت، عر

یابد. این فرایند باعث افزایش سطح  مناطق مهاجرپذبر افزایش می

شود و باعث بهترشدن  دستمزد واقعی در مناطق مهاجرفرست می

وی مهاجرت  دهتوزیع درآمد در آنها خواهد شد؛ همچنین به عقی

 موجود در استانداردهای واقعی زندگی می های باعث کاهش تفاوت

عنوان پیامد مهاجرت  تنها به یل اقتصادی را نهالشود؛ به عبارتی د

 .داند عنوان انگیزه مهاجرت مؤثر می بلکه به

 ؛9114امین ؛ 9114، 9131ك فران) «نظریه وابستگی»نظریه دیگر، 

که  طرفداران این نظریه بر این باور هستند. است( 2092، مرافسکا

توان بین علل و آثار مهاجرت تفکیك قائل شد؛ زیرا مهاجرت  نمی

 ایجاد عامل دیگر، سوی از و اجتماعی عهاز طرفی، معلول توس

بر اساس این (. 9122پاپادمتریو، ) نابرابر استتوسعه  و گسترش

و در این رابطه  کرد توجه عدم توسعه لهدیدگاه، ابتدا باید به مسئ

 های جامعه را در نظر گرفت. به نابرابری ساختی و مکانی بین بخش

شهری  -های روستایی پردازان وابستگی مهاجرت طورکلی، نظریه

ای جدید و در ارتباط با گسترش  در جوامع جهان سوم را پدیده

دانند و بر این باور هستند  داری وابسته در این کشورها می سرمایه

 عهنهایت باید در توس شهری را در -های روستایی مهاجرتکه علت 

جستجو کرد. توسعه نابرابر شهری و روستایی و  اجتماعی -اقتصادی

توجهی به محیط دیگر  تراکم و تمرکز امکانات در یك محیط و بی

صه در الطور خ عامل رانش جمعیت از روستا به شهر است. به

 ی است که بر اساس عدمهای وابستگی، مهاجرت امری اجبار نظریه

و وابستگی  (شهر)نسبت به محیط دیگر ( روستا)توسعه یك محیط 

آید و  وجود می داری به داری به بخش سرمایه بخش غیرسرمایه

شود  نیافتگی می ادامه آن باعث گسترش هر چه بیشتر توسعه

 (.9633زاده،  ؛ لهسائی9610مشفق، )

توان تأثیر اشتغال و بیکاری در مهاجرت را  ای که در آن می نظریه

نیز مانند بیشتر  است. تودارو (9131)بررسی کرد، نظریه تودارو 

اند، درصدد تبیین  صاحبنظرانی که به بررسی مهاجرت پرداخته

وه بر آنکه در الع شهری بوده است. تودارو-های روستایی مهاجرت

ا بررسی و این مسئله ر «توسعه اقتصادی در جهان سوم»کتاب 

های نظری آن  تفصیل به جنبه به تحلیل کرده، در اثر دیگر خود
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پرداخته است. به نظر وی، مهاجرت در درجه اول مبتنی بر 

ش نظری وی در پاسخ به این سؤال المحاسبات اقتصادی است. ت

ی بیکاری در شهرها، مهاجرت االاست که چرا علیرغم وجود نرخ ب

مهاجرت در  یابد. به نظر تودارو مه میهمچنان از روستا به شهر ادا

انتظار بین شهر و روستا است.  اصل پاسخی به تفاوت درآمد مورد

گیرندگان به مهاجرت در بازار کار  فرض اصلی این است که تصمیم

 تری برای خود در نظر می دسترس های قابل متنوع شهری فرصت

 (.9120ریچارد و دیگران، ) گیرند

. 9: دارای چهار ویژگی اصلی زیر است، مدل مهاجرت تودارو

نی الحظات عقالمهاجرت، جریانی انتخابی و انگیزه آن بر پایه م

اقتصادی است،  ااقتصادی، سود و هزینه نسبی است و هرچند عمدت

 روانی نیز هست؛

انتظار بین شهر و  تصمیم به مهاجرت به تفاوت درآمد مورد. 2

 عی بین آنها؛تفاوت درآمد واق روستا بستگی دارد؛ نه

آوردن شغلی در شهر با میزان بیکاری شهری  دست احتمال به. 6

 رابطه عکس دارد؛

انتظار بین شهر و  ف زیاد در درآمد موردالدر صورت وجود اخت. 4

تنها  های اشتغال نه روستا، وجود میزان مهاجرت مازاد بر فرصت

بیکاری ی الممکن؛ بلکه منطقی و حتمی است؛ بنابراین میزان با

های اقتصادی  تعادل جدی فرصت ناپذیر عدم شهری نتیجه اجتناب

توسعه  حال بین مناطق روستایی و شهری بیشتر کشورهای در

 (.9131تودارو، )است 

 شده در زمینه مهاجرت، نشان می های نظری ارائه مرور دیدگاه

 طور تلویحی یا آشکار یکی از موضوع دهد که بحث از توسعه به

برای د. ان های مهاجرت بر آن تأکید داشته که نظریههایی است 

کند که اگر عوامل برانگیزنده در فرد  تأکید می( 9133)مثال، لی 

پذیرد؛ مقصدی که دارای  غالب شود، مهاجرت به مقصد انجام می

های موجود  های بیشتری نسبت به مبدأ است. عمده جاذبه جاذبه

زشی و اشتغال است که در مقصد مربوط به امکانات رفاهی و آمو

نظریه »آیند.  شمار می های مهم توسعه به خود از شاخص

توسعه  های ساختی و عدم کند، نابرابری نیز تأکید می «وابستگی

شود و هر  یك مکان نسبت به مکان دیگر باعث مهاجرت افراد می

مکانی که دارای توسعه بیشتر باشد، محل ورود مهاجران بیشتری 

دو شاخص مهم توسعه یعنی بیکاری  نظریه توداروشود. در آخر  می

داند و با  و اشتغال در یك مکان را بر مهاجرت افراد تأثیرگذار می

افزایش احتمال کاریابی در یك مکان افراد میل بیشتری به 

 د.کنن مهاجرت به آن مکان پیدا می

های نظری موجود، فرضیه اصلی پژوهش به  با توجه به زمینه

 :ن شده استصورت زیر تدوی

های کشور  های توسعه و مهاجرپذیری شهرستان بین شاخص

 .رابطه وجود دارد

از این فرضیه اصلی، هفت فرضیه فرعی به شرح زیر مشتق شده 

 :است

بین نسبت بیکاری و مهاجرپذیری هر شهرستان رابطه وجود . 9

 دارد؛

و مهاجرپذیری هر  الاسال به ب 3بین نسبت باسوادی در جمعیت . 2

 شهرستان رابطه وجود دارد؛

بین نسبت باسوادان دارای تحصیالت عالی و مهاجرپذیری هر . 6

 شهرستان رابطه وجود دارد؛

 ین شهرنشینی و مهاجرپذیری هر شهرستان رابطه وجود دارد؛. ب4
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ن در بخش صنعت و خدمات و مهاجرپذیری هر البین درصد شاغ. 5

 شهرستان وجود دارد؛

های بهداشت محیطی در واحدهای مسکونی  بین وجود شاخص. 3

 و مهاجرپذیری هر شهرستان رابطه وجود دارد؛

ت مسکن در واحدهای مسکونی هر البین میزان وجود تسهی. 1

 .شهرستان و مهاجرپذیری هر شهرستان رابطه وجود دارد

استدالل اصلی آن است که مهاجرت نیروی کار ناشی از تفاوت 

ای کمبود نیروی  یقی بین مناطق است. اگر در منطقهدرآمد حق

کار داشته باشیم شاهد دستمزدهایی باالتر از سطوح دستمزد 

تعادلی خواهیم بود. در سوی دیگر، مناطقی که دارای مازاد نیروی 

 کار هستند با دستمزدهایی کمتر از سطوح دستمزد تعادلی مواجه

اطق تا زمانی که در بازار اند. بنابراین، این تفاوت دستمزد بین من

نیروی کار تعادل ایجاد نشود، باعث مهاجرت نیروی کار خواهد شد؛ 

تر  هرچه تفاوت دستمزد گسترده باشد، جریان مهاجرت گسترده

شاید یکی از اثرگذارترین تحقیقات پیرامون مهاجرت، . خواهد بود

بوده است که به معرفی چارچوب ( 9132پژوهش سجاستاد )

سانی مهاجرت انجامید. مدل سجاستاد که به چارچوب سرمایه ان

سرمایه انسانی مهاجرت معروف شده است، مسأله مهاجرت را 

گیرد. در این چارچوب، هر  گذاری در نظر می مشابه مسأله سرمایه

مهاجر بالقوه به محاسبه ارزش تنزیل شده فعلی منافع مورد انتظار 

ورتی که منافع بالقوه پردازد و در ص در تمامی مقاصد بالقوه می

های مهاجرت از منافع حاصل از ماندن در مبدأ  مقصد منهای هزینه

 9132: 20) بیشتر باشد اقدام به مهاجرت خواهد نمود

Sjaastad,) 

 ها، هزینه اش، ریسك های فردی هر مهاجر بالقوه بسته به ویژگی

تواند شامل  ها می هزینهد. کن ها و منافع مهاجرت را ارزیابی می

های روانی و پولی باشد مثل دوری از خانواده، پذیرش عادات  هزینه

جدید و نامأنوس مقصد، بیکاری موقت، دور ریختن اثاثیه منزل که 

تواند  ارزش جابجایی ندارند و غیره. منافع احتمالی مهاجرت می

شامل درآمد بیشتر، امکانات رفاهی و تفریحی بیشتر، آشنایی با 

جدید و دوستان تازه باشد. بر اساس این چارچوب، از های  محیط

آنجا که هر چه سن باالتر باشد، منافع مهاجرت کمتر خواهد بود، 

یابد، چون با افزایش سطح تحصیالت،  مهاجرت کاهش می احتمال

ریسك احتمالی مهاجرت به دلیل گردآوری و پردازش بهتر 

یابد و  یابد احتمال مهاجرت افزایش می اطالعات کاهش می

رود ریسك مهاجرت با افزایش فاصله مبدأ و  همچنین انتظار می

 تر و مناسبتر دلیل دشوارتر شدن کسب اطالعات صحیح مقصد به

رویکرد  (. اینBauer & Zimmerman,9111: 95افزایش یابد )

کند از آنجا که بین مهاجران ناهمگنی زیادی موجود  پیشنهاد می

های  ری مثل نرخ بیکاری، باید ویژگیمتغیرهای بازا رباست عالوه 

 .شخصیتی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد

 مطالعات تجربی در ایران و راهکار ثبت مهاجرت ها

مهمترین کانون جذب مهاجران در ایران، استان و به ویژه شهر 

های داخلی در  تهران می باشد؛ لذا مطالعاتی که به مطالعه مهاجرت

، در عمل اغلب دالیل مهاجرت به استان و یا اند ایران مبادرت کرده

اند که در این قسمت به  شهر تهران را مورد بررسی قرار داده

ای از این مطالعات و نیز مطالعاتی که صرفا به مسأله  بررسی پاره

اند، پرداخته خواهد شد. رامین  مهاجرت به استان تهران اقدام کرده

اجتماعی  -صادیطی گزارشی به بررسی عوامل اقت(، 9619)

 9655- 9635ی  در دوره های بین استانی در ایران مهاجرت

متغیره به  ای چند معادله پرداخته و از طریق یك رگرسیون تك

این نتیجه رسیده است که جذابیت شهر تهران به عنوان پایتخت و 

های مناطق جنگی اثر مثبت قابل توجهی در  وجود جنگ در استان
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های جنگ زده  تهران و دفع مردم از استانجذب مردم به استان 

متغیر مجازی اعمال شده است(.  داشته است )اثر این عوامل با دو

 دهد که شاخص توسعه همچنین نتایج رگرسیونی او نشان می

های  نیافتگی هر استان بر اساس شاخص نیافتگی )شاخص توسعه

شارکت صنعتی، اجتماعی و سازمانی نظیر ارتباطات، توان اداری و م

مبدأ بر نرخ مهاجرت به خارج  .در امور سیاسی محاسبه شده است(

افزوده و شاخص ( 9655-9635ی مورد بررسی ) از مبدأ در دوره

نیافتگی مقصد نیز نرخ مهاجرت به داخل مقصد را کاهش  توسعه

متغیر اول روی نرخ مهاجرت حدود یك درصد و  داده است. تأثیر

باشد. سطح اعتبارات دولتی  صد میتأثیر متغیر دوم حدود سه در

)جاری و عمرانی( در مقصد نیز بر نرخ مهاجرت به داخل آن تأثیر 

مثبت داشته است )با ضریبی بیش از یك درصد(. ضریب درآمد 

درصد و ضرایب میزان شهرنشینی، سطح  4/2خانوارهای شهری 

تسهیالت امکانات و تسهیالت )نسبت خانوارهای بهره مند از آب 

یدنی، حمام و برق(، نرخ باسوادی و تعداد دانشجو به ازای هر آشام

متغیر جایگزین امکانات آموزشی( در  جمعیت )به عنوان نفر 9000

 درصد بوده اند. 3/0و  2/0، 9، 2/0استان مقصد به ترتیب 

عوامل مؤثر در فرآیند "ای تحت عنوان  در مقاله( 9629موالئی )

های حاصل از  با استفاده از داده، "استانی در ایران  مهاجرت بین

گیری از  و بهره 9615سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ها و  کوچی از استان روش حداقل مربعات و تفکیك عوامل برون

های  های کشور به تخمین معادل عوامل درون کوچی به استان

 نماید که نتایج آن به شرح ذیل است. مهمترین و معنی اقدام می

متغیر مهاجرت  تغیرهای مستقل توضیحی که تغییراتم دارترین

متغیر درصد مناطق زیر کشت آبی  دهند دو توضیح می خروجی را

و نرخ مکانیزاسیون )درصد استفاده از ماشین به جای نیروی کار( 

هستند. این در حالی بوده است که دو متغیر صنعتی شدن و در 

رت خروجی در صد باسوادان یك استان در تفسیر تغییرات مهاج

 اند. همچنین مهمترین و معنی دار نشده سطوح مورد قبول معنی

متغیر مهاجرت  متغیرهای برونزای توضیحی که تغییرات تریندار

متغیر نرخ برخورداری از : کند، عبارتند از ورودی را توجیه می

متغیر نرخ مکانیزاسیون. ضمن اینکه  امکانات و تسهیالت رفاهی و

بیکاری و نرخ صنعتی شدن در تشریح تغییرات متغیر نرخ  دو

 .مهاجرت ورودی در سطوح مورد قبول معنادار نشدند

های جمعیتی و  بررسی رابطه بین شاخص"در طرحی که با عنوان 

 " 9625های کشور بر پایه سرشماری سال  توسعه اقتصادی استان

جمعیتی  های حرکتی در مرکز آمار ایران و با هدف شناخت جریان

حسب مناطق اقتصادی کشور و کشف رابطه بین مهاجرت و سطح بر

های کشور انجام شد، ابتدا وضعیت خالص  یافتگی استان توسعه

های کشور مرور شد و سپس در مرحله دوم پس  مهاجرت در استان

های اقتصادی، با استفاده از روش تاکسونومی  از برآورد شاخص

بندی  یافتگی رتبه ههای کشور از نظر سطح توسع  عددی، استان

ها از نظر خالص مهاجرت و رتبه  شد و در نهایت رابطه بین استان

 .یافتگی آنها به کمك شاخص اسپیرمن آزمون گردید سطح توسعه

نتایج طرح داللت برآن داشت که رابطه معناداری بین خالص 

ها وجود ندارد. بنابراین برای  یافتگی استان مهاجرت و سطح توسعه

های کشور الزم است سایر عوامل مانند  رت در استاندالیل مهاج

عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی را جستجو نمود. 

-9625بررسی پیشینه تحقیق نشان داد، پدیده مهاجرت در دوره 

تری است، به ویژه آن  تر و موشکافانه نیازمند مطالعه دقیق 9615

دل گرانش مهاجرت از مطالعات مهاجرت به آزمون م که هیچ یك

متغیرهای موجود در این تحقیق را در یك مجموعه  نپرداخته و

اند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی عوامل  واحد نسنجیده

های اقتصادی  اجتماعی مهاجرت برگرفته از تئوری-اقتصادی
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مهاجرت نظیر الگوی گرانش مهاجرت، چارچوب سرمایه انسانی 

 .پردازد می 9615-9625مهاجرت و غیره برای دوره 

های داخلی ایران از سال  مشفق، در نتایج مطالعه، بررسی مهاجرت

نشان داد که؛ روندهای نسبتاً پایداری در نظام  9625تا سال  9655

استانی ایران وجود دارد. همچنین اثربخشی  های بین مهاجرت

های بین استانی در توزیع مجدد جمعیت در سطح ملی  مهاجرت

طور اساسی کاهش یافته است، یا  مورد مطالعه به ی طی سه دهه

ها در تغییرات نظام سکونتی کشور کمتر  عبارتی اثر مهاجرت به

استانی طی  شده است. از سوی دیگر میزان پیوستگی مهاجرتی بین

ی  ی گذشته در ایران افزایش یافته، که نشاندهنده سه دهه

 های بین گسترش امکانات ارتباطی و گسترش شعاع مهاجرت

جینی و ترجیح  های ضریب شاخص. استانی در سطح ملی است

ی وجود تمرکزگرایی  استانی نشاندهنده های بین مکانی مهاجرت

زیاد در نظام مهاجرتی کشور است، البته این تمرکزگرایی ناشی از 

میل عوامل درآمد، اشتغال و سرمایه انسانی به تمرکز در نقاط ثقل 

 2090)شهری کشور است نالای ک ملی یعنی استانه

Moshfegh,.) 

های مهاجرت داخلی  برخی دیگر از مطالعات به بررسی جریان

 ی جریان راد، در مطالعه اند. قاسمی اردهایی و حسینی پرداخته

به این نتایج  9615- 25ی  های مهاجرت داخلی ایران طی دهه

درصد از شهر به  54ها طی این دوره  رسیدند؛ جریان مهاجرت

 91درصد از روستا به روستا و  1درصد از روستا به شهر،  20، شهر

درصد از مهاجران این  49درصد از شهر به روستا بوده است. حدود 

های محل اقامت  درصد در داخل استان 51دوره بین استانی و 

های بین استانی، بیشترین  اند. در مهاجرت خود جابجا شده

 تهران انجام گرفته و استان به مقصد استان (درصد 60)ها  مهاجرت

ن و مازندران در مراتب بعدی الهای خراسان رضوی، اصفهان، گی

ها، استان  ی مهاجران خارج شده از استان گیرند. در زمینه قرار می

درصد در رتبه نخست و پس از آن، استانهای  25/91تهران با 

 رضوی و اصفهان قرار دارند. شرقی، خوزستان، خراسان آذربایجان

 +92/5بیشترین میزان خالص مهاجرت سالیانه برای استان تهران با 

های  های یزد، قم و بوشهر قرار دارند. استان و بعد از آن استان

ترتیب کمترین  کرمانشاه، همدان، اردبیل، کردستان و لرستان به

 Ghasemi ardahaea and. )میزان خالص مهاجرت را دارند

Hosseini rad, 2002.) 

های استانی در ایران  ای با عنوان مهاجرت نوراللهی، مطالعه

های  انجام داد که هدف آن شناخت استان( 9635-9625)

نفر  4114049مهاجرپذیر و مهاجرفرست بوده است. از مجموع 

های  در بین استان 9625و  9615های  مهاجرانی که طی سال

 9462403ن با بیشترین تعداد به استان تهرا ،اند کشور جابجا شده

نفر  22341نفر و کمترین آن به استان کهگیلویه و بویراحمد با 

دهد مهاجرت در ایران حالت پلکانی  اند. نتایج نشان می وارد شده

دارد. بدین مفهوم که جریان مهاجرت به شهرهای داخل استان 

های دیگر بوده  محل زندگی و سپس به شهرهای بزرگ و استان

 حسینی، در نتایج مطالعه مهاجرت(. , Nourollah 2090)است 

 های مهاجرتی در کشور طی دوره های بین استانی و شناخت قطب

نشان داد که؛ نسبت مهاجر به جمعیت در این دوره  9625-10ی 

استان مهاجرپذیر و بقیه مهاجرفرست  96نفر است. همچنین  4/1

در سن ساله  95-21اند. اکثر مهاجران مرد و از بین جوانان  بوده

فعالیت، اشتغال و تحصیل هستند بوده است. در تحلیل رابطه بین 

متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری با متغیر وابسته میزان خالص 

های  داری و برای متغیرها میانگین سال مهاجرت، رابطه معنی

ای وجود  تحصیل، جمعیت روستا/شهری و درصد شهرنشینی، رابطه

صادقی و شکریانی، با استفاده از . (, Hosseini 2094)نداشت 
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به تحلیل فضایی  9610های سرشماری ی داده تحلیل ثانویه

های داخلی از نوع بین شهرستانی در ایران و  پویایی مهاجرت

 های منطقه ی نابرابر و عدم تعادل تبیین آن در چارچوب توسعه

های ایران از  ای پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد شهرستان

یافتگی آنها  سطوح متفاوت توسعه برخوردارند و سطح توسعه

وه، الع اند. به ای توزیع شده ساختار فضایی داشته و به شکل خوشه

طه بر اساس نتایج آزمون موران عمومی، الگوهای متفاوتی از راب

 خام میزان همچنین دارد، وجود خالص مهاجرت و توسعه یافتگی

میزان خام شدّت مهاجرفرستی طور قوی و  به مهاجرپذیری شدّت

شدن در فضا دارد.  به طور ضعیف تمایل به متمرکز شدن یا خوشه

ی مثبت و معنادار میزان  موران محلی نیز بیانگر رابطه نتایج آزمون

ی منفی و معنادار  یافتگی با شدت مهاجرپذیری و رابطه توسعه

 2093) یافتگی با شدت مهاجرفرستی است میزان توسعه

Shokryani and Sadeghi ,.) 

 (مهاجرپذیری و مهاجرفرستی)تی مهاجرتی الباتوجه به جریان تباد

ها برای انجام دقیق تحلیل تطبیقی از شاخص دیگری  استان

استفاده شده است.  «نسبت مهاجرپذیری به مهاجرفرستی»باعنوان 

به معنای برابری حجم مهاجرپذیری و مهاجرفرستی،  9نسبت 

ای بیشتر بودن نسبت مهاجرپذیری و نسبت به معن 9بیشتر از 

به معنای بیشتر بودن نسبت مهاجرفرستی است. فاصله و  9کمتر از 

در حقیقت شدت میزان مهاجرپذیری یا  9تفاوت از رقم 

ترتیب  به 15-9635ی  دهد. در دوره مهاجرفرستی را نشان می

و خوزستان  4/9،یزد  5/9،سمنان 1/9،تهران  1/9های قم  استان

استان های چهارمحال و ترتیب  ،بیشترین و در مقابل به 6/9

 ،5/0 ، بوشهر5/0 ، اردبیل3/0 شرقی آذربایجان ،6/0بختیاری 

کمترین  3/0کردستان  ،4/0 کرمانشاه ،4/0 ، لرستان5/0 زنجان

 به ، 9615-25ی  اند. در دوره مقدار شاخص مذکور را داشته

گلستان و قم بیشترین و در های تهران، یزد، اصفهان،  ترتیب استان

وبلوچستان،  های کرمانشاه، سیستان مقابل به ترتیب استان

اند. در  شرقی، لرستان و همدان کمترین مقدار را داشته آذربایجان

 های یزد، البرز، بوشهر، خراسان ترتیب استان به 9625-10ی دوره

 بهن بیشترین و در مقابل الجنوبی، سمنان، اصفهان، مازندران و گی

های لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان،  ترتیب استان

بویراحمد و  و کرمانشاه، آذربایجان غربی، اردبیل، فارس، کهگیلویه

اند. بدین ترتیب وضعیت موازنه  همدان کمترین مقدار را داشته

اقتصادی  -ت سیاسیالب در نتیجه تحوالمهاجرتی کشور بعد از انق

شرقی،  های آذربایجان ت. استانکشور دچار تغییر گشته اس

های اصلی مهاجرفرستی  عنوان قطب کرمانشاه، همدان و لرستان به

های  عنوان قطب های تهران، اصفهان و یزد به و در مقابل استان

اند. استان تهران در  استانی بوده اصلی مهاجرپذیری در سطح برون

ترین الت مهاجرتی را داشته و باالی اخیر بیشترین تباد سه دهه

. شدگان مربوط به این استان بوده است سهم واردشدگان و خارج

ها بوده  یافتگی آن دلیل سطح توسعه ها به مهاجرت در استان

های کمتر  تر مهاجرپذیر و استان یافته های توسعه است. استان

 .اند یافته، مهاجرفرست بوده توسعه

مهاجرت های به توجه به داده های فوق بهترین راهکار برای ثبت 

بین استانی  و درون استانی در کشور ایران همان سرشماری نفوس 

و مسکن می باشد که البته سرشماری در این زمینه به هر میزان 

که به طور جدی تر و دقیق تر صورت گیرد قطعا نتایج آن بهتر و 

 موثرتر خواهد بود.

 نتیجه گیری

توان بر اساس  حدودی می پویایی مهاجرت داخلی در ایران را تا

تحلیل نمود. بر اساس این ( 9119)نظریه انتقال تحرکی زلینسکی 
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 نظریه، در بستر فرایند نوسازی جریان مهاجرتی نیز تغییر پیدا می

کند. به این صورت که مهاجرت در جامعه سنتی ماقبل مدرن قویاً 

شود، در مرحله گذار  توسط عوامل فیزیکی و فرهنگی محدود می

ی از الیباشد، سطوح با سریع جمعیت نیز همراه میکه با رشد 

افتد و در مراحل پیشرفته این نوع  مهاجرت روستا به شهر اتفاق می

استانی و  های بین شود و بیشتر مهاجرت ها کمتر می جابجایی

 9640افتد. بر این اساس در ایران تا سال  المللی اتفاق می بین

دی بطئی و آرام داشته شهری رون -مهاجرت داخلی در قالب روستا

بعد همراه با رشد سریع  به 9640است، اما این روند از سال 

خود گرفت و جریان مهاجرتی  جمعیتی سرعت و شتاب بیشتری به

ای از روستاها به سمت شهرها صورت گرفت. در شرایط  گسترده

کنونی این روند با توجه به کاهش نسبت روستانشینی، کمتر شده و 

مهاجرتی دیگری مانند مهاجرت شهر به شهر و مهاجرت های  مقوله

شناسی  استانی اهمیت یافته است. یکی از اشکال پویایی بین

استانی است که در قالب آن در  مهاجرت در ایران، مهاجرت بین

 عنوان مهاجرفرست و برخی نیز به ها به سطح کشور، اکثر استان

اند. این  جاد کردهعنوان مهاجرپذیر، جریان مهاجرتی ایران را ای

 ها و سیاستگذاری شدت متأثر از استراتژی جریان مهاجرتی که به

گیری بازتوزیع  ها بوده نقش زیادی در شکل های دولت در استان

های  فضایی جمعیت در ایران دارد. همچنین، در تحلیل مهاجرت

ویژه در  ن و بهالاستانی در ایران بایستی به تحلیلی در سطح ک بین

ها  ها و میزان برخورداری آن یافتگی استان با درجه توسعه ارتباط

های  ها پرداخت. نابرابری استان گذاری از منابع، امکانات و سرمایه

استانی و  یافتگی بر جریان مهاجرتی بین کشور از نظر سطح توسعه

عبارتی نوعی همبستگی بین  الگوهای آن تأثیرگذار بوده است. به

تر  استانی به سمت استان توسعه یافته نسطح توسعه و مهاجرت بی

 د.وجود دار

هایی که یك شهر یا روستا دارد باعث ورود افراد  عمدتاً جاذبه

ها اغلب شامل امکانات  شود. این جاذبه مهاجر به آن منطقه می

، شرایط اقلیمی بهتر و غیره الرفاهی و آموزشی، اشتغال، درآمد با

شود. دلیل  ح کشور میهایی در سط جایی است که باعث جابه

های موجود در میان مناطق مختلف در  اصلی مهاجرت، نابرابری

ها است. پژوهش حاضر درصدد بود، نشان  مندی از این جاذبه بهره

تأثیر  دهد تعداد مهاجران واردشده به یك منطقه تا چه اندازه تحت

های یك منطقه است قرار دارد.  های توسعه که جزو جاذبه شاخص

آوری و  جمع «پایگاه نشریات مرکز آمار ایران»های پژوهش از  داده

شهرستان  611عات مربوط به الزم بر پایه اطالهای  سازی شاخص

های ذکرشده،  انجام شد. بر مبنای داده 9615کشور در سرشماری 

های توسعه و نسبت مهاجران واردشده به هر  رابطه شاخص

یره و چندمتغیره ارزیابی های دومتغ شهرستان با استفاده از تحلیل

های  های دومتغیری نشان داد که بین شاخص نتایج تحلیل. شدند

توسعه و مهاجرپذیری شهرستان های کشور همبستگی وجود دارد 

ترتیب همبستگی متغیرهای نسبت درصد  و در این میان، به

و  السال به با 3ن در بخش صنعت و خدمات، نسبت باسوادان الشاغ

 طوری تر است؛ به با مهاجرپذیری مثبت و قوی نسبت شهرنشینی

ها در شهرستانی بیشتر باشد،  که هر چه درصد این شاخص

های پژوهش  شوند. یافته مهاجران بیشتری وارد آن شهرستان می

همچنین همبستگی منفی و معناداری بین نسبت درصد بیکاری با 

ی ها مهاجرپذیری نشان داد. در ارزیابی چگونگی ارتباط شاخص

توسعه با نسبت درصد مهاجران واردشده به شهرستان محل 

ن در السرشماری، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر درصد شاغ

بخش صنعت و خدمات از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر دو 

متغیر تعداد مهاجران واردشده به یك شهرستان و نسبت درصد 

این اشتغال یکی از ها است؛ بنابر مهاجران واردشده از سایر استان

های  ای در مهاجرت کننده متغیرهای مهمی است که نقش تعیین
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کار  تر و بازار هایی که بخش صنعت قوی کشور دارد و شهرستان

 بهتری دارند، مبدأ جذب افراد مهاجر به عرصه کار هستند. شغل

 روز محسوب می های بخش صنعت و خدمات که جزو مشاغل به

کنند. مطالعات تجربی در  ا جذب میشوند، مهاجران زیادی ر

و غیره این یافته را  الکشورهای برزیل، غنا، سیرالئون، تایلند، ونزوئ

کوچی را  روز درون مشاغل بخش به الیدادن اینکه نرخ با با نشان

نسبت باسوادان ( 61: 9619 فیندلی،)کند، تأیید میکند  ایجاد می

 نیز در نسبت درصد مهاجران واردشده از سایر استان االسال به ب 3

ها مهمترین تأثیر را داشت. مباحث نظری مختلفی وجود دارند که 

ت را تبیین کنند. در الاند، رابطه بین مهاجرت و تحصی سعی کرده

ای است که فرد  مهاجرت وسیله(، 9616)نظریه فیندلی 

ی خود را به ها تحصیلکرده از طریق آن، بازده دانش و مهارت

 (.49، 9619)فیندلی،  رساند حداکثر می

نتایج همچنین نشان داد که بیکاری در تعداد مهاجران واردشده 

شده در تحقیق  های نظری مطرح نقش اساسی دارد و با دیدگاه

آوردن شغلی  دست احتمال به(، 9131)همسو است. به نظر تودارو 

رد. هر چه میزان در شهر با میزان بیکاری شهری رابطه عکس دا

بیکاری شهری کمتر باشد میزان مهاجران واردشده به آن شهر برای 

معتقد ، (9133)یابد؛ در همین راستا، لی  یافتن شغل افزایش می

است که اگر اشتغال در منطقه مقصد بیشتر باشد، مهاجران میل 

که میزان  کنند و ازآنجا بیشتری برای ورود به آن مکان پیدا می

های پژوهش  مساوی با میزان بیکاری کمتر است، یافته الااشتغال ب

دانست؛ همچنین، شواهدی ، (9133)توان همسو با نظریه لی  را می

 توان از پژوهش از رابطه غیرمستقیم بین بیکاری و مهاجرت را می

استنباط کرد. در نهایت با  (9122)و مسی ( 9623) پور های، جمع

 ان نتیجه گرفت که مهاجرت میتو می «نظریه وابستگی»توجه به 

 بین مکانی و ساختی عه نابرابرتوسعه یا همان توس تواند معلول عدم

کنند که  مختلف باشد و مهاجران به مناطقی مهاجرت می مناطق

دارای توسعه بیشتر باشد. این نتایج همسو با نتایج قرخلو و دیگران 

( 9622)پور و دیگران  عوضعلی، (9625)وارثی و دیگران (، 9625)

 ها نیز استان های آن است. در نتایج پژوهش (9623) پور و جمعه

های  یافتگی بیشتری داشتند، جزو استان ها و مناطقی که توسعه

رفتند؛ برعکس هر چه توسعه یك استان  شمار می مهاجرپذیر به

 .کمتر بود مهاجرفرستی آن استان نیز بیشتر بود

سعه استان تهران، ساکنان سایر مناطق و ى توالبنابراین، سطح با

 شهرهای کشور را براى مهاجرت به این استان ترغیب میالنحتی ک

شهر و مناطق الندلیل تمرکز بیشتر امکانات کشور در این ک کند. به

عنوان مقصد نهایى مهاجران و یك شهر  پیرامونی، این استان به

هاى کوچك و بزرگ آرمانى براى بسیارى از افراد از روستاها و شهر

های  تبدیل شده است. بعد از استان تهران، مقصد اکثر مهاجرت

اند که از لحاظ بعد  های همجواری بوده بین استانی، استان

اند. از اینرو،  مسافتی، فاصله کمتری با استان مهاجرفرست داشته

ن بر االبا توجه به ساختار سنی گذار جمعیتی ایران و تسلط میانس

افزایش نسبت )اجرتی و ظهور پدیده پنجره جمعیتی جریانات مه

های شغلی در بسیاری  ، و کمبود فرصت(جمعیت در سنین فعالیت

های داخلی  رود که جریان مهاجرت های کشور، انتظار می از استان

های بین استانی همچنان در حال افزایش باشد و  ویژه مهاجرت به

در آینده نقش مهمی را در  (مهاجرت بین استانی)این نوع مهاجرت 

پویایی مهاجرت داخلی در ایران ایفاء نماید. بنابراین، در مورد 

ها بایستی در جهت کنترل  های داخلی، سیاستگذاری مهاجرت

های  شهرها، تغییر جهت مهاجرت از قطبالناندازه و رشد زیاد ک

عبارتی ایجاد شهرهای  تر و به سوی شهرهای کوچك رشد به

جهت ثبت  شهرها، اجرای طرح آمایش سرزمیننالپیرامون ک
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

:عنوان با پژوهشی طرح    

1تبیین نقش و جایگاه آمایش جمعیت در توسعه استان بوشهر  

  2 رضا زارع دکترمجری طرح: 

 دکتر محمد صفری، آقای مهدی کرائیهمکاران طرح: 

 

  :چکیده

هاست و در عوامل اصلی در تدوین برنامهآمایش جمعیت یکی از 

های ملی و محلی اهمیت و جایگاه خاصی دارد به نحوی سیاستگذاری

های توسعه بدون توجه به جمعیت و تغییرات آن که طراحی برنامه

ای عهـتوسىاـهىزـیرهـبرنامدر  انوـىتـنمبیهوده خواهد بود و 

 جتماعىا-دىقتصاا توسعهو  جمعیت متقابل اتتأثیرو  تهتحوالـب

 دارد یزیربرنامه ةنیشیقرن پ میاز ن شیب رانیا .دبو عتناا بى جامعه

کالن و با وجود تنوع  یزیرآنکه با وجود قدمت در حوزة برنامهحال

در  یعیها و منابع طبلیاز پتانس یاگسترده ةو دامن یتیجمع ،یمیاقل

کالن توسعه  یهادر حوزة برنامه جمعیتمتناسب با یکشور راهبردها

 ،یو اجتماع یاقتصاد یهادر شاخص جه،یدرنت ستین جیچندان را

در استان بوشهر نیز  شود.یم دهید یی و جمعیتیفضا یهاینابرابر

های مختلفی برای تحقق رشد و توسعه، تدوین و اجرا تاکنون برنامه

ها حاکی از آن است که علی رغم شده است. بررسی مفاد این برنامه

های مختلف توسعه تاثیرات مایش جمعیت در شاخصاینکه آ

ها به این موضوع توجه جدی و الزم چشمگیری دارد اما در اغلب برنامه

ریزی در های برنامهها و نارسایینشده است. این موضوع یکی از چالش

سطح استان بوشهر است که ریشه در عدم تبیین و اهمیت آمایش 

های رشد و توسعه دارد. بنابراین هدف از این مطالعه جمعیت در برنامه

تبیین نقش و جایگاه آمایش جمعیت در توسعه استان بوشهر است. 

                                                           
 .انجام شده است بوشهر این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان - 0
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مجری طرح - 2

کند. در این تحقیق از این پژوهش از پارادایم اصالت عمل تبعیت می

بندی برای کشف مدل روش پژوهش ترکیبی از نوع مدل تدوین طبقه

ستفاده شده است که بخش های پژوهش اتحقیق و بررسی فرضیه

کیفی آن از راهبرد تحلیل مضمون و بخش کمی از راهبرد همبستگی 

 92ی پژوهش در بخش کیفی این مطالعه شامل کند. نمونهپیروی می

نفر از مدیران و کارشناسان سازمان ثبت احوال استان بوشهر و اساتید 

انتخاب گیری هدفمند دانشگاه هستند که با استفاده از روش نمونه

نفر از  21ی آماری در بخش کمی این مطالعه شامل اند و نمونهشده

کارکنان سازمان ثبت احوال استان بوشهر است که با روش سرشماری 

ها در بخش کیفی پژوهش از آوری دادهانتخاب شدند. برای جمع

های باز و های مصاحبه با سئوالی مصاحبه و استفاده از پروتکلشیوه

های بسته استفاده شده است. با سئوال ی از پرسشنامهدر بخش کم

گذاری باز، ها در بخش کیفی از روش کدبرای تجزیه و تحلیل داده

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 

فزارهای اس.پی.اس.اس و امعادالت ساختاری و بکارگیری نرم

پی.ال.اس استفاده شده است. 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 

اد ابعاد شانزده شاخص نیز کشف کردید. نتایج بخش کمی نیز نشان د

داری میان آمایش جمعیت و توسعه و همچنین که رابطه مثبت و معنی

داری میان آمایش جمعیت و چهار بعد توسعه رابطه مثبت و معنی

)کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و 

 کارکردهای سیاسی و امنیت( وجود دارد.

احوال، استان آمایش جمعیت، توسعه، سازمان ثبت  واژگان کلیدی:

 بوشهر.

 

 

 استان بوشهرتبیین نقش و جایگاه آمایش جمعیت در توسعه     
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

 جمعیت شناسی ی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

  :عنوان با

مقایسه تطبیقی روند تحوالت باروری در استان های مختلف کشور 

با تاکید بر معیارهای توسعه یافتگی 1731تا  1731طی سال های  

1مرتضی عسگری  

  :چکیده

 

هدف از این تحقیق مطالعه و مقایسه میزان باروری استان های مختلف 

کشور در سه سرشماری اخیر و همچنین یافتن وجود و مقدار 

همبستگی بین میزان باروری و تعدادی از شاخص های توسعه یافتگی 

است. در این پژوهش با استفاده از نظریه مدرنیزاسیون و نظریه اشاعه 

انجام شده و قیاس های تطبیقی صورت گرفته ی نو آوری تبیین ها 

است. بر مبنای روش شناسی تحقیق با تکیه بر روش تحقیق تحلیل 

ثانویه از داده ها )مطالعه کتابخانه ای(  و استفاده از سالنامه های 

آماری استان ها و آمار منتشر شده توسط اداره ثبت احوال به توصیف 

 و تحلیل داده ها پرداخته شده است. 

آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده که به طور کلی متغیرهای میزان 

باسوادی، میزان باسوادی زنان، میزان مرگ و میر، متوسط درآمدخانوار 

با میزان باروری عمومی دارای رابطه ی معنی داری هستند. بر اساس 

برابر  9615تحلیل های توصیفی میزان باروری عمومی کشور در سال 

 در 51به عدد  9625بود که با گذر زمان این عدد در سال  در هزار 22

هزار کاهش پیدا کرده  در 55به عدد  9610و سپس در سال  هزار

                                                           
0

  استان تهرانثبت احوال  -

است. در همین سال ها برخی شاخص های توسعه مثل میزان 

باسوادی کل کشور، میزان میزان مرگ و میر، میزان باسوادی زنان و 

 ه است. متوسط درآمد خانوار هم بهبود پیدا کرد

براساس تحلیل همبستگی پیرسون،  مقدار همبستگی میزان باسوادی 

خانوار  با میزان باروری دارای  قوی ترین مقدار  زنان و متوسط درآمد

( و مقدار همبستگی میزان اشتغال با 09/0)معنی داری در سطح 

میزان باروری، داری کمترین مقدار )معنی دار بودن رابطه در سطح 

باشد. آزمون همبستگی پیرسون میزان باسوادی، میزان ( می 02/0

به  9610مرگ و میر  و متوسط درآمد خانوار با میزان باروری در سال 

معنی دار می باشد. براساس نتیجه  002/0و   09/0ترتیب در سطح 

گیری نهایی، متوسط درآمد خانوار داری باالترین مقدار همبستگی و 

 مقدار همبستگی می باشد.میزان اشتغال دارای کمترین 

بنابراین با اجرای عدالت در سیستم مالیاتی، اصالح ساختارهای 

اقتصادی و افزایش تساوی در درآمدها می توان بیشترین تاثیر مثبت 

در به نظم درآوردن میزان باروری جامعه اعمال نمود. بعد از آن با 

فیت افزایش فرصت تحصیل و آموزش برای همه، خصوصا بانوان، کی

 جمعیت تربیت شده در آینده را افزایش داد. 

میزان باروری عمومی، میزان خام موالید، میزان با  واژگان کلیدی:

  سوادی، متوسط درآمد خانواده، میزان مرگ و میر، سطح اشتغال

 

با تاکید بر معیارهای توسعه یافتگی 1731تا  1731ن های مختلف کشور طی سال هایامقایسه تطبیقی روند تحوالت باروری در است           


