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 پيشگفتار 

تغييرات آن در كشور  در چند سال اخير مطالعات ارزشمندي در مورد سطح باروري جمعيت و

انجام رسيده است، گردهمايي هاي متعددي در مورد مسائل جمعيتي برگزار شده و مسائل  به 

حاصل كالم  . مربوط به جمعيت را از ديدگاههاي مختلف  مورد بحث و بررسي قرار داده است

آن كه سطح باروري در كشور به پائين تر از سطح جانشيني رسيده و ادامه كاهش آن در 

ري مهمي را پيش خواهد آورد كه از آن ميان مي توان به افت بازهم آينده پيامدهاي ساختا

  .بيشتر ميزان تجديد نسل و سالخوردگي جمعيت اشاره كرد 

پا به پاي اين دو ويژگي مهم، الگوي مرگ ومير نيز دگرگون مي شود و اين دگرگوني بارحفظ 

سهم مرگ ومير هاي . و تأمين سالمت جمعيت را با چاره جوئي هاي جديدي مواجه مي سازد

ناشي ار بيماريهاي عفوني و واگيردار كاسته مي شود و بر نسبت مرگ وميرهاي ناشي ار 

درمان و مداواي اين بيماريها روز . بيماري خاص دوران سالخوردگي جمعيت اضافه مي گردد

ه به روز زمانبرتر، پرهزينه تر و تخصصي تر  مي شود و سهم هزينه هاي درماني در سبد هزين

در چنين شرايطي حفظ سالمت جمعيت راهكارهاي . خانوار را به شدت افزايش مي دهد

  .جديدي را مي طلبد و اولويتهاي اجتناب نا پذيري را مطرح مي سازد 
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افزايش جمعيت شهرنشين، جابجائي هاي فزاينده جمعيت، نتگناهاي اقتصادي و تأمين 

لشهاي ديگري را پيش روي تصميم معيشت مطلوب همراه با تغير الگوي سبك زندگي چا

سازان و تصميم گيران قرار  مي دهد كه در كنار هم تغييرنگرش ها و سياست هاي جمعيتي 

  . را اجتناب ناپذير مي سازند 

در شرايطي كه تصميم گيري در زمينه جمعيت و مسائل مرتبط با آن در سازمانها و نهادهاي 

و قانون جديدي در مجلس شوراي اسالمي، در مختلف مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفته 

مراحل نهايي تصويب قرارگرفته است، همايش جمعيت، تعالي و راهبردها در صدد برآمده 

است تا نقطه نظرهاي مختلف را كه بسيار به هم نزيكتر شده است به هم بپيوندد و با بر 

بپردازد كه از اين پس بايد جسته تر كردن نكات مشترك آنها به ارائه راهكارها و زمينه هايي 

  .مورد توجه بيشتري قرار گيرند 

تالش سازمان ثبت احوال كشور در برگزاري اين همايش، به ويژه در زماني كه بيش از هروقت 

همكاري و مشاركت جدي و . ديگري    مي تواند اثربخش تر باشد، مايه سپاسگزاري است

دانشگاهها نيز شايسته تقدير و تشكر فراوان است صميمانه سازمانها و نهادها و استادان محترم 

.  

  حبيب اهللا زنجاني            

  دبير علمي همايش                                                                                         
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  عوامل و پيامدها ،تأخير ازدواج در ايران

  1فاطمه ترابي

  :چكيده

بررسي شاخص هاي مختلف ازدواج نشان مي دهد ازدواج زنان و مردان ايراني طي دهه هاي  

نسبت افرادي كه تا (گذشته  دچار تاخير قابل توجهي شده است، هرچند عموميت ازدواج 

اين مقاله در نظر دارد با . هنوز در سطح بااليي قرار دارد) سالگي ازدواج مي كنند 50سن 

اي ثبت احوال و مركز آمار ايران و با تكيه بر روش مطالعه اسنادي، تغييرات استفاده از داده ه

اخير در سن ازدواج زنان و مردان را بررسي كرده، عوامل مرتبط با اين تغييرات را برشمرده و 

بررسي ها نشان مي دهد هرچند ازدواج كماكان در جامعه . پيامدهاي مهم آن را واكاوي نمايد

االيي برخوردار است، عوامل گوناگوني در به تعويق انداختن آن سهيم بوده ايران از اهميت ب

) مانند افزايش تحصيالت به ويژه در مورد زنان(اين عوامل را مي توان به عوامل اجتماعي . اند

كاهش (، اقتصادي )مانند تغيير نگرش هاي مرتبط با پيش نيازهاي تشكيل خانواده(، فرهنگي 

عدم توازن نسبت هاي جنسي در (و جمعيت شناختي ) ادي جواناناستقالل و توان اقتص

جديدترين مطالعات از اهميت بيشتر عوامل اجتماعي و فرهنگي . تقسيم نمود) سنين ازدواج

پيامدهاي تغييرات اخير در سن ازدواج را مي توان در ابعاد جمعيت شناختي، . حكايت دارند

از بعد جمعيت شناختي، تاخير ازدواج با انتقال . اجتماعي و بهداشتي مورد بررسي قرار داد

باروري به سنين باالتر و كاستن از طول دوره باروري مي تواند به كاهش تعداد فرزندان متولد 

اين مساله به ويژه در ايران كه از سطح باروري پاييني برخوردار است قابل . شده منتهي گردد

اج مي تواند احتمال معاشرت دختران و پسران را از  بعد اجتماعي، تاخير ازدو. توجه مي باشد

افزايش داده و اين مساله خود مي تواند به تاخير بيشتر در ازدواج وكاهش ثبات ازدواج اين 

از بعد بهداشتي نيز تاخير ازدواج به شكل گيري رفتارهاي پرخطر جنسي . افراد منجر شود

                                                           
  استاديار گروه جمعيت شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران - 1
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در نهايت، مقاله . را موجب گردد كمك كرده و آسيب هاي بهداشتي، از جمله گسترش ايدز،

 .  به ارائه راهكارهاي سياستي گوناگون براي تسهيل ازدواج جوانان مي پردازد

 

  . تاخير ازدواج، عوامل تاخير ازدواج، پيامدهاي تاخير ازدواج، ايران: :واژگان كليدي
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  هاي فرزندآوري پايين در ايران زمينه

  1مهدي رضايي

  :چكيده

تحوالت جمعيتي اتفاق افتاده در چند دهه اخير در ايران يكي از ابعاد مهم تحوالت اجتماعي 

اين تحوالت كه در قالب سياست كنترل جمعيت و تنظيم خانواده . مدرن در اين جامعه است

اين امر موجبات انتقال از . به اجرا درآمد در حقيقت همان مالتوسي كردن جمعيت بوده است

در نتيجة اين فرايند، جمعيت ايران . به باروري زير سطح جايگزين را فراهم نمود باروري باال

در بسياري از نقاط شهري و روستايي داراي باروري پايين و كامالً متفاوت از  1380در دهة 

رسيدن به چنين سطحي از فرزندآوري درواقع نتيجة مدرنيزاسيون جمعيتي . گذشته است

توان گفت موفقترين برنامة مدرنيزاسيون بوده كه بسيار  مي بود كه به جرأت 1370دهة 

حال در مرحلة . به اجرا درآمده است... هاي سوادآموزي و صنعتي كردن و  تر از سياست موفق

كنوني كه جمعيت ايران در حال تجربه باروري زير سطح جايگزين است الزم است كه به 

ساز  كه باروري پايين كنوني خود زمينهدقت وضعيت كنوني مورد مطالعه قرار گيرد چرا 

  . تحوالت آيندة جمعيت ايران است و برسازندة شكلي نو از ساختار جمعيتي براي ايران است

فرزندآوري به عنوان يك كنش اجتماعي عالوه بر بعد رفتاري داراي بعد نگرشي، معنايي و 

طول دوران انتقال و پس از در (در ايران در حيطة رفتاري و فرزندآوري . ذهني نيز هست بين

ها،  مطالعات ارزشمندي انجام شده است كه عالوه بر ارائة سيمايي روشن از شاخص) آن

برخي از . اند هاي جديدي را نيز برانگيخته هاي مناسبي را هم ارائه كرده و البته پرسش تبيين

. پديده باشندبين ذهني و برساختي اين   -توانند مربوط به بعد معنايي ها مي اين پرسش

بعدي كه بيانگر فهم و تفسير مردم از جهان اجتماعي خود، وقايع، شرايط و نيروهاي موجود 

و اين همان بعدي است كه الزم است در مطالعات . در آن و پيوندشان با فرزندآوري است

                                                           
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور - 1
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اغلب مطالعات انجام شده اين . شناختي فرزندآوري بيشتر به آن پرداخته شود جمعيت

را بر اساس يك سري مقوالت معنايي از پيش تعيين شده در مورد فرزندان بررسي ها  نگرش

ها نسبت به داشتن فرزندان  اند كه نگرش اما در هر حال همگي حاكي از اين نكته. اند كرده

پسندند و تعداد  آل خود مي زياد عوض شده و مردم تعداد كمتر فرزندان را به عنوان ايده

  .آورند يكمتري فرزند به دنيا م

. نتايج بدست آمده از اين مطالعه با برخي از رويكردها نظري موجود تا حدودي مطابقت دارند

ي جريان  ها و مخارج آنها با نظريه ي منافع فرزندان و هزينه هاي اين مطالعه در حوزه يافته

ي  جامعه آميز از سوي ديگر فضاي مخاطره. ي تقاضاي بِِكر مطابقت دارد ثروت كالدول و نظريه

دهي به كنش  فرزندآوري با رويكرد فرصت ـ خطر مكدونالد  مورد مطالعه و نقش آن در جهت

ي خودحمايتي زنان كه مشتمل بر خود حمايتي فيزيكي و  مقوله. و الريش بك همسو است

هاي جدي در ميان زنان اين  گيري ي گرايشات و موضع دهنده عاطفي و اجتماعي است نشان

يي با كنش فرزندآوريشان است اين بخش با رويكرد برابري جنسيتي مكدونالد شهر در رويارو

هاي  مباحث مرتبط با توانمندسازي خود و فرزندان از جمله يافته. تا حدودي همخواني دارد

  .ديگر اين مطالعه است 

توان به عنوان سهم نظري و تجربي اين مطالعه در  هاي اين پژوهش كه مي آن بخش از يافته

و » فرزندآوري وجاهت اجتماعي كم«، »فرزندآوري شدن كم پزشكي«: گرفت عبارتند از نظر

  . »خودحمايتي فيزيكي«

  .در اين مقاله ابعاد مختلف كم فرزند آوري مورد بحث قرار مي گيرد

كم فرزند آوري، مالتوسي شدن جمعيت، پزشكي شدن كم فرزندآوري،  :واژگان كليدي
  وجاهت اجتماعي، خود حمايتي

  

  

13



 

 

 در ايران هاي سياستي باروري پايين، پيامدها و گزينه

١حاتم حسيني
  

  

  :چكيده

تر از سطح الزم براي  ، سطح باروري در ايران به پايين1370ي  هاي اواخر دهه از سال
برآوردها از استمرار كاهش بارروي، هر چند بطئي و آرام، در كلّ . ها رسيد جايگزيني نسل
هدف از اين مقاله، ترسيم سيماي باروري در ايران، . هاي مختلف حكايت دارد كشور و استان

تر  هاي ممكن براي جلوگيري از كاهش بيش استمرار باروري پايين و گزينه بررسي پيامدهاي
ي اين بررسي، استمرار كاهش باروري به سالخوردگي جمعيت ايران،  بر پايه. باشد باروري مي

شدن سالمندان، كاهش سهم نيروي كار از جمعيت كل، كاهش نسبت حمايت بالقوه و در  زنانه
نتايج حاكي از آن است كه . معيت منجر خواهد شدنهايت، كاهش حجم و رشد ج

. ي جمعيت ايران خواهد بود شناختي مسلّط در آينده سالخوردگي جمعيت رژيم جمعيت
هايي براي جلوگيري از استمرار كاهش باروري و كاهش سرعت  بنابراين، اتّخاذ سياست

زمينه وجود ندارد، اما اگرچه سياست واحدي در اين . نمايد سالخوردگي جمعيت ضروري مي
زايي و در  هاي غيرمستقيم تشويق مواليد مانند مديريت بازار كار و اشتغال اجراي سياست

ي سياستي  ترين گزينه نتيجه، تسهيل ازدواج و تشكيل خانواده در ميان نسل جوان مناسب
داد كه بايد به جمعيت جوان اطمينان . براي كاستن از سرعت كاهش باروري در كشور است

. دار شوند، از نظر مالي و شغلي در مضيقه نخواهند بود چه به موقع ازدواج كنند و بچه چنان
شان در آينده و  هاي جوان بايد در خصوص وضعيت شغلي اين به مفهوم آن است كه جمعيت

با توجه به افزايش . هايشان براي كسب درآمد اطمينان حاصل كنند طور قابليت همين
ها در اين زمينه، به طور  ي آن زنان در بازار كار نسبت به گذشته و تمايل فزايندهمشاركت 
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هاي  ها با تمايالت و خواسته مشّخص بايد به دختران جوان اطمينان داد كه فرزندآوري آن
بنابراين، سياست مناسب سياستي است كه معطوف به خانواده و . شان منافاتي ندارد شغلي

  . اشتغال باشد
  

باروري زير سطح جايگزيني، سياست جمعيتي، تشويق مواليد، سالخوردگي  :ان كليديواژگ
  جمعيت
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 تغييرات ساختار سني جمعيت و فرصت طاليي پنجره جمعيتي در ايران

  هاي ثبت احوال با تأكيد بر داده

  1رسول صادقي

ي  چند دههاي حال حاضر و  اين مقاله به واكاوي مهمترين مسئله جمعيت و توسعه :چكيده
فرصت طاليي پنجره "ـ اجتماعي آينده ايران، يعني نحوه مديريت و مهندسي اقتصادي

در مراحل مختلف گذار ساختار سني، يكي . پردازد در بستر گذار ساختار سني مي "جمعيتي
ـ نه تنها به لحاظ جمعيتي بلكه به لحاظ  بيشتري سني اهميت و وزنه هاي عمده از گروه

هاي متفاوتي را رقم خواهد  ـ يافته و شرايط، مسائل و فرصت ماعي و سياستياقتصادي، اجت
هاي حال و  ها و چالش توان فرصت از اينرو، با بررسي گذار ساختار سني جمعيت مي. زد

رو بيشتر به اين  هاي جمعيتي پيش ها و چالش البته فرصت. ي جمعيت را شناسايي كردآينده
دهاي جديد تغييرات ساختار سني جمعيت در ايران به درستي گردد كه اگر رون وضعيت بر مي

- برداري از پنجره ي بهرهتوان زمينه هاي مناسب و مؤثر اتخاذ شود، مي مديريت شود و سياست

اما در مقابل، اگر . اي را بهبود بخشد ي جمعيتي فرصت را فراهم آورد و ابعاد مختلف توسعه
دست خواهد رفت، بلكه با روي ديگر سكه يعني  ضعيف مديريت شود نه تنها اين فرصت از

  .رو خواهيم شدها و مسائل آن روبه تهديدها، چالش
كاهش مرگ و مير، بويژه براي كودكان، و به دنبال آن كاهش سريع باروري منجر به تغييرات 

اي از تحوالت جمعيتي  در بستر اين تغييرات، مرحله. ساختار سني جمعيت ايران شده است
ي جمعيتي، وضعيت موقتي در پنجره. شود ناميده مي "ي جمعيتيپنجره"ده است كهآغاز ش

باز شده و براي حدود چهار دهه طول  1385ساختار جمعيتي ايران است كه در سال 
هاي بزرگي از جوانان كه  فاز پنجره جمعيتي با تورم جواني جمعيت و ورود كوهورت. كشد مي

شود، بتدريج تورم كوهورتي  كنند، آغاز مي اني رقابت ميي انسبراي شغل و انباشت سرمايه
به بيان ديگر، در دوران پنجره جمعيتي نسبت . شود وارد دوران ميانسالي و بزرگسالي مي

هاي تركيبي و  مكانيزم. رسد جمعيت در سنين فعاليت افزايش يافته و به حداكثر خود مي
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ر، افزايش مشاركت زنان، كاهش رفتاري پنجره جمعيتي نظير افزايش عرضه نيروي كا
، تعامل تغييرات ساختار سني جمعيت با چرخه زندگي توليد )بار تكفل(هاي وابستگي  نسبت

گذاري، بهبود و توسعه سرمايه انساني، افزايش  اندازها و سرمايه و مصرف، افزايش قدرت پس
مثبت بر رشد و هاي زيادي براي اثرگذاري  كيفيت جمعيت و غيره، فرصت طاليي و پتانسيل

برداري  كند و بهره البته اين وضعيت بطور اتوماتيك عمل نمي. كند توسعه اقتصادي فراهم مي
  .از آن نيازمند بسترهاي مناسب اقتصادي، اجتماعي، سياستي و نهادي است

برداري از فرصت  ي ايران، بستگي زيادي به نحوه بهره هاي جمعيتي حال حاضر و آينده چالش
برداري از فرصت طاليي جمعيت و تبديل آن به فرصت اقتصادي و  بهره. تي داردپنجره جمعي

هاي  اجتماعي مسلتزم توانمندي و مقتدرسازي جوانان براي توسعه اقتصادي، گسترش فرصت
هايي براي  گذاري مطلوب، بهبود كيفيت سرمايه انساني و فراهم كردن فرصت شغلي، سرمايه

هاي دولت نقش كليدي و اساسي در  ها و برنامه از اينرو، سياست. حضور زنان در بازار كار است
در حال حاضر توجه و نگراني اصلي مديران و . مديريت و مهندسي فاز پنجره جمعيتي دارد

گزاران كشور بيشتر به پيامدهاي فاز بعدي گذار ساختار سني يعني سالخوردگي  سياست
ها  گذاري اين در حاليست كه سرمايه. شود يجمعيت است كه بعد از فاز پنجره جمعيتي آغاز م

برداري از فاز پنجره جمعيتي است كه  ها براي اشتغال جوانان و بهره گذاري و سياست
آميز و همچنين سود جمعيتي دوم، كه خاص دوره  سالمندي سالم، فعال و موفقيت

ت طاليي در غير اين صورت، نه تنها فرص. سالخوردگي جمعيت است، را تضمين خواهد كرد
هاي خواهد شد و سود  رود، بلكه آن منجر به تهديد و چالش پنجره جمعيتي از دست مي

دار را  بالقوه جمعيتي به آساني به بار جمعيتي تبديل شده و دوره سالخوردگي جمعيت مسئله
  . نيز در پيش خواهيم داشت

تغييرات ساختار سني جمعيت، پنجره جمعيتي، جمعيت در سنين فعاليت،  :واژگان كليدي

  . توسعه اقتصادي، مديريت جمعيت
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  رو هاي پيش آمدهاي اجتماعي سالخوردگي جمعيت و چالش پي

  1مجيد كوششي

  :چكيده

ناپذير  ومير و باروري نتيجه محتمل توسعه و سالخوردگي جمعيت نتيجه اجتناب گذار مرگ
با اين وجود تجربه سالخوردگي جمعيت در همه كشورها و در مراحل و . گذار جمعيتي است

هاي سالخوردگي در شرايط و درجات  پيدا است چالش. درجات مختلف توسعه يكسان نيست
اثرات توسعه بر سالخوردگي جمعيت و سطح رفاه و . يستمتفاوت توسعه نيز يكسان ن

زيستي سالمندان مبين پارادوكس توسعه است كه در جوامع در حال توسعه، هم اثرات  به
هاي حاصل از آن  هدف اين مقاله، تحقيق در مورد اين اثرات و چالش. مخرب و هم مثبت دارد

هاي  هاي كشور در فاصله سال ي سرشماريها براي انجام اين پژوهش، از داده. براي آينده است
براي  1386هاي پيمايش انجام شده در سال  براي تحليل نسلي و از داده 1390تا  1345

نتايج نشان . تحليل مقطعي تغييرات ناشي از توسعه و گذار جمعيتي استفاده شده است
بهتر كرده و هاي توسعه، شرايط زندگي سالمندان را نسل به نسل  دهد كه بهبود شاخص مي

با اين حال . زيستي سالمندان در آينده بهبود بيشتري خواهد داشت سطح نسبي رفاه و به
هايي كه در كاركردهاي اجتماعي  كند كه با محدوديت تحليل داده هاي مقطعي آشكار مي

زيستي سالمندان با  نهاد خانواده در حال وقوع است، ممكن است ارتقاي سطح زندگي و به
كه افزايش اميد زندگي، احتمال زنده ماندن  با وجودي. جدي بيشتري مواجه شودهاي  چالش

هاي مهاجرتي از  فرزندان را افزايش داده است، اما كاهش سطح باروري و گسترش جريان
مطالعات . طريق فاصله گرفتن فرزندان شمار و دسترسي به آنان را محدود خواهد ساخت

هاي بديل براي  صورت بسط و گسترش گزينه دهد كه، حتي در انجام شده نشان مي
هاي سنتي  ، برخي كاركردهاي شبكه)هاي رسمي همچون حمايت(هاي خويشاوندي  حمايت

در عين حال احتمال زيادي وجود دارد كه در . جايگزيني نيستند كمك به سالمندان قابل
يستم تا دو سه كساني كه از اواخر قرن ب(جريان گذار اجتماعي كنوني، نسلي از سالمندان 
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به خاطر اختالالت و ) سالگي و باالتر قرار دارند 60ويكم در سنين  دهه اول قرن بيست
اين احتمال اتخاذ . زيستي وضعيت مطلوبي نداشته باشند ريختگي در نظام رفاهي و به هم به

هاي اجتماعي براي آينده را  تصميمات جدي و مبتني بر مطالعات علمي در چارچوب سياست
  .سازد ري ميضرو

  سالخوردگي جمعيت، گذار جمعيتي، توسعه، حمايت اجتماعي :واژگان كليدي
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  و وقايع حياتي در كشور  روند ثبت مهاجرت

  1مهندس حميد پارسايي

ريزي مناسب براي  لزوم آگاهي از افزايش و كاهش جمعيت در شهرها و روستاها و و برنامه 
ارائه امكانات اجتماعي به طور كلي مؤيد اين مطلب است كه آگاهي از حركات جمعيتي به 

. ريزي در كليه عرصه هاي اجتماعي مي باشد ويژه مهاجرت و وقايع حياتي، مبناي برنامه
روستا به روستا، شهر به شهر، شهر به روستا و روستا به شهر تحت  امروزه مهاجرت هاي

هاي داخلي اعالم شده متغير  عوامل مشخصي صورت مي گيرد و ميزان هر كدام از مهاجرت
هاي مهاجرت ناشناخته و اثر  الگوهاي ناشناخته مهاجرتي به لحاظ فقر اطالعاتي داده. است

  .آنها نيز غيرقابل پيش بيني مي باشد

هاي مربوط به جابجايي جمعيت و مهاجرت را  بسياري از كشورهاي دنيا در حال حاضر داده
به عنوان يك واقعه جمعيتي در نظر مي گيرند و مهاجرتهاي داخلي و حتي بين المللي را از 

هاي مهاجرتي  طريق نظام ثبتي خود جمع آوري مي كنند؛ در حاليكه در ايران تا كنون داده
هايي مواجه  شده كه اين روش همواره با محدوديت شماري جمع آوري ميفقط از طريق سر

  . بوده است

به موجب قانون، شهروندان ايراني مكلفند آخرين آدرس و كدپستي خود را به سازمان ثبت  
هاي الزم براي اين مهم،  اين سازمان نيز با فراهم نمودن زيرساخت. احوال كشور ارائه نمايند

هر گونه جابجايي و مهاجرت داخلي برمبناي پايگاه اطالعات جمعيت كشور زمينه توليد آمار 
  . را فراهم نموده است

اي كه سازمان ثبت  در زمينه ساير حركات جمعيتي يعني مواليد و فوت نيز با شبكه گسترده
ترين  نقاط كشور ايجاد نموده باعث گرديده تا ثبت وقايع مذكور در كوتاه احوال كشور در اقصي

اي  ن ممكن در ديتاسنتر سازمان انجام و امكان توليد آمارهاي مربوطه به صورت لحظهزما
ترين اليه  گام بعدي در اين اقدام، فراهم نمودن زمينه ثبت وقايع حياتي در پايين. فراهم گردد
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ها،  عملياتي آن است كه در مورد والدت و فوت زمينه ثبت فوري وقايع در محل زايشگاه
ها توسط نمايندگان ثبت احوال فراهم گرديده و در خصوص ازدواج و  و آرامستانها  بيمارستان

طالق هم ثبت واقعه در محاضر مربوطه در ديتاسنتر ثبت اسناد و ثبت احوال در حال انجام 
  .شود در اين مقاله به روند پيشرفت اين تحوالت پرداخته مي. باشد مي

   :واژگان كليدي

  پايگاه اطالعات جمعيت  داخلي، كد پستي،مهاجرت هاي  حركات جمعيتي،
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  هاي مرتبط بررسي الگوها و روندهاي مهاجرت داخلي در ايران و سياست

  ١محمود مشفق

  چكيده

ساله گذشته يكي از عوامل مؤثر در پويايي جمعيتي كشور  50بطور كلي طي دورة 

يعني كساني محل تولد تعداد كل مهاجرين طول عمر، . هاي  داخلي  بوده است مهاجرت

ميليون نفر بوده  280/3برابر با  1345متفاوت است در سال  شانآنها با محل اقامت

ميليون نفر  22به  1385كه بعد از يك دوره چهل ساله يعني در ) 1380زنجاني (

بعالوه براساس آخرين . برابر شده است 6/7، يعني )1385نتايج سرشماري (رسيده 

 40نزديك درصد رسيده كه  71ميزان شهرنشيني به  1390ل سرشماري كشور در سا

مركز آمار ايران (دهد  سال گذشته نشان مي 40درصدي افزايش را در طول  واحد

1390.(   

ها و مهاجرت هاي داخلي در ايران رو به ي اين مقاله نشان مي دهد كه جابجايهايافته

ها كه مهاجرت در برد جغرافيايي اما بررسي برد جغرافيايي مهاجرت. افزايش بوده است

، نفر ميليون 8/5حدود 1355 - 1365در دهه . كوتاه و متوسط رو به افزايش بوده است

 12كمي بيش از 1385 -1390ميليون نفر، در سال 8/7 حدود1365 -1375در دهه 

ميليون از كل جمعيت كشور مهاجرت  9/5حدود  1385 - 1390دورهدر و ميليون نفر، 

شهرهاي د كه كالننده نشان ميمهاجرتي هاي فاصله  ه طور كلي شاخصب. كرده اند

مسيرهاي مهاجرتي  يابي كشور به ويژه پايتخت نقشي اساسي و محوري در جهت

بر اساس  .كنداين يافته قانون الگوي مهاجرت و فاصله راونشتاين را تأييد مي. اند داشته

 .با فاصله بين اين دو نقطه دارد نرخ مهاجرت بين دو نقطه ارتباط معكوساين قانون 
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به يكي از مراكز  كنند، تمايل دارند كه ترجيحاًمهاجراني كه مسافت طوالني را طي مي

  .صنعت بروند بزرگ تجارت و

بررسي اسناد سياست گذاري هاي دولت در ايران در زمينه مهاجرتهاي داخلي نشان   

ت غير مستقيم بوده است، اولين مي دهد كه اساساً سياست گذاري در اين زمينه بصور

اسناد سياست گذاري در زمينه مهاجرتهاي داخلي در ايران بعد انقالب اسالمي به برنامه 

تا  1368اول توسعه بر مي گردد، يكي از اهداف كلي برنامه اول توسعه طي سالهاي 

هاي ، متناسب با مزيتهاجمعيت و فعاليت يتوزيع جغرافيايسازماندهي فضايي و  1372

ايجاد  و ايلهاي منطقه محروميت زدايي و رفع عدم تعادهمچنين . نسبي هر منطقه بود

از هدفهاي كالن كيفي و هاي نسبي هر منطقه اي با توجه به مزيتتوازن منطقه تعادل و

به كه بصورت غير مستقيم 1378تا 1374هاي هاي برنامه دوم توسعه طي سالمشيخط

در برنامه هاي سوم و . مهاجرتهاي داخلي پرداخته است بازتويع جمعيت و جهت دهي

چهارم و پنجم توسعه بصورت غير مستقيم به مسئله توزيع متعادل و متوازن جمعيت 

شهري نشان مي دهد كه اين  –بررسي آمارهاي مهاجرتهاي روستا . پرداخته شده است

جهت مهاجرتها گونه سياستهاي غيرمستقيم مهاجرتي در كاهش مهاجرتها و يا تغيير 

  . نقش كمي داشته است

هاي  توزيع جغرافيايي جمعيت، سياست، شهرنشيني، هاي داخلي مهاجرت :واژگان كليدي

  مهاجرتي
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 روند تحوالت شهرنشيني و توزيع فضائي جمعيت در ايران

  ١شهال كاظمي پور

  :چكيده

رشد جمعيت و رشد با دو پديدة مرتبط به هم، يعني ) 1335- 1385(ايران بيش از پنج دهه 

هاي اخير در ارتباط  شهرنشيني فزاينده ايران طي دهه. فزاينده شهرنشيني مواجه بوده است

ميزان باالي رشد طبيعي جمعيت و سرعت مهاجرت روستا  .باشد ستقيم با رشد جمعيت ميم

از . به شهر در طول پنج دهه اخير جمعيت فضاهاي شهري ايران را به شدت افزايش داده است

داري و انتقال تدريجي اقتصاد ايران به نظام جهاني بعد از جنگ  طرف ديگر نفوذ سرمايه

  . جهاني اول، شهرنشيني مدرن و وابسته را در كشور ايجاد كرده است

. نشانگر رشد فزاينده جمعيت شهرنشين كشور است) 1335-90(آمارهاي جمعيتي در ايران 

درصد و از  4/31نزديك به  1335ري ايران در سال ميليون نف 9/18اي كه از جمعيت  به گونه

با توجه به . اند درصد شهرنشين بوده 72حدود  1390ميليون نفري آن در سال  75جمعيت 

كرده و يا جزء عشاير  كه عمدتاً در روستاها زندگي مي 1335تركيب جمعيت ايران در سال 

- 90(سال   55طي  كوچنده بودند و افزايش صد وسي درصدي جمعيت شهرنشين كشور

ترين پيامد افزايش جمعيت در ايران،  بريم كه مهمترين و عمده به اين نكته پي مي) 1335

طي اين دوره . گيري شهرهاي جديد در كشور بوده است افزايش رشد شهرنشيني و شكل

گيري شهرهاي پرجمعيت و  عالوه بر افزايش تعداد شهرها بر ميزان جمعيت آنها و لذا شكل

هرها افزوده شده در ايران شهر تهران به عنوان مادر شهر اصلي با اختصاص يك چهارم ش كالن

جمعيت شهري كشور و شهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز نيز به عنوان شهرهاي بزرگ 

                                                           
1
  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دانشيار و معاون پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش.  
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نشيني، رشد  و مادر شهر با هجوم گسترده مهاجرين، افزايش شديد جمعيت، توسعه حاشيه

  .باشند  وز انواع مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو ميفزاينده اشتغال كاذب و بر

اي در  نرخ رشد جمعيت در ميان شهرهاي كشور نيز يكسان نيست و تفاوت قابل مالحظه

هزار نفري و بيشتر  100شهرهاي . هاي رشد جمعيت شهرهاي بزرگ و كوچك وجود دارد نرخ

اند و  هزار نفر جمعيت دارند رشد كرده 100كم دو برابر بيشتر از آنهايي كه كمتر از  دست

بطوركلي فرايند . تر از رشد كل جمعيت در كشور است رشد جمعيت آنها تقريباً سه برابر سريع

  :توزيع مجدد جمعيت در ايران ويژگيهاي زير را در بردارد

  .جمعيت روستايي در حال كم شدن است -1

 .جمعيت شهري با آهنگ سريعي در حال افزايش است -2

شهرهاي واقع در سطوح باالتر در سلسله مراتب شهري بسيار سريعتر از  -3

 .كنند تر اين سلسله مراتب قرار دارند رشد مي شهرهايي كه در سطح پائين

در اين مقاله روند تحوالت شهرنشيني و توزيع فضائي جمعيت با استفاده از روش اسنادي در 

   .ار مي گيردپنج دهه اخير مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قر

  ، توزيع فضايي جمعيت، مادر شهرشهرنشينيرشد  :واژگان كليدي
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  جريانات و الگوهاي مهاجرت بين المللي در ايران

  1حسين محموديان

  2رسول صادقي

  

  :چكيده

ديرينه به پهناي تاريخ بشر دارد، اما در   مهاجرت و حركات جمعيتي بين مرزها، گرچه سابقة 

نيم قرن اخير است كـه حجـم و ميـزان آن گسـترش سـريعي داشـته و مطالعـه آن اهميـت         

المللي به يك موضوع مهم و عمـده در مباحثـات و    امروزه مهاجرت بين. اي يافته است فزاينده

توجـه بـه اهميـت    بـا   .المللي و داخلي تبـديل شـده اسـت    هاي عمومي در عرصه بين سياست

المللي و پيامدهاي آن در دنياي آكادميك مباحثي نظير پيدايش عصر مهـاجرت   مهاجرت بين

المللي در آن مطرح شده  و نقش كاتاليزور مهاجرت بين و همچنين تئوري گذار سوم جمعيتي

باشـد، امـا مهـاجرت     تر از مهاجرت خارجي مي در ايران مهاجرت داخلي هرچند عمومي. است

ايـران  . تري همراه بوده اسـت  آميزتر بوده و اغلب با پيĤمدهاي متنوع و پيچيده مناقشه خارجي

هـاي خـارجي بـوده     هـا و مهـاجرت   در بستر تاريخي خود همواره كشوري در معرض جابجايي

ايـن  . است، اما در دوران معاصر است كه بر ابعاد، اهميت و پيچيدگي آن افـزوده شـده اسـت   

هم خود، مهاجراني به ساير كشورها فرستاده و هم در معرض جريان كشور در چند دهه اخير 

از اينرو، در   .بوده است) افغانستان و عراق(مهاجرتي از ساير كشورها بويژه كشورهاي همسايه 

عنـوان كشـوري    اين مقاله به بررسي جريانات و الگوهاي مهـاجرت بـين المللـي در ايـران بـه     

                                                           
1
  دانشيار و عضو هيأت علمي گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران                         .   
                          استاديار و عضو هيأت علمي گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران.   2
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هدف مقاله بحث علمي درباره ابعاد جمعيتي مهـاجران  . مپردازي مهاجرپذير و مهاجرفرست مي

  . باشد هاي تحقيقات اخير مي هاي جديد سرشماري و يافته بر مبناي داده

مهاجرت بين المللي، گذار سوم جمعيتي، مهاجران افغان، ايرانيان مهاجر،  :واژگان كليدي
   .نسل دوم مهاجران، ايران
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  )پندارها و پندها(معيشت روستايي ايران چشم انداز جمعيت و 

    1محسن ابراهيم پور

  :چكيده 

جمعيت روستايي ايران در طول نيم قرن اخير هم به لحاظ ساختاري و ميزان هاي حياتي 

. وهم در مقايسه باروندهاي جهاني دچار تغييرات و تحوالت عميق تر و گسترده تر شده است

روند فزاينده كاهش رشد جمعيت وحتي كاهش حجم گذار مرگ ومير و باروري و همچنين 

با اين . مطلق جمعيت در طول دهه اخير با تغييرات ماهيتي و ساختاري همبسته گشته است

وجود تعداد بهره برداران كشاورزي در طول چهل سال اخير روندي فزاينده داشته وبالغ 

اين مقاله از .  گشته استبرچهار ميليون بهره بردار و سيزده ميليون واحد بهره برداري 

پژوهشي تلخيص گشته كه به تغييرات و آناليز كالن نگر جمعيت ، فضا و امكانات جامعه 

 Agra-climaticجهت گيري نظري پژوهش برتراكم اقليم كشت.روستايي پرداخته است 

Density ي شدن كشتـــر آن برعمقــــي و تاثيـــجمعيت روستاي                          

(Agricultural Intensification) اگر روند رشد .ودرنهايت صنعتي شدن استوار است

سال اخير داشته باشد و شيب  20جمعيت كشور و جامعه روستايي آهنگ و جهتي بر پايه 

در تغييرات نيز دچار واريانس خارج از توزيع با سه انحراف استاندارد نشود ؛ جمعيت كشور 

ميليون نفر خواهد بود همچنين  20ميليون و جمعيت روستايي حدود85حداقل  2025سال 

نسبت هاي جنسي ، ميزان هاي سالخوردگي ، تركيب هاي برخورداري تفاوت هاي معني 

روستا در طول نيم قرن اخير فعاليتهاي  45085در جامعه روستايي ايران . داري خواهد داشت

 80آناليز واريانس طبقات جمعيت روستايي ايران نمايانگر رشد . ندكشاورزي پايداري داشته ا

نفر است كه با مقياس هاي كشاورزي  تفاوت  1000درصدي جمعيت در روستاهاي باالي 

مديريت مبتني بر اجتماعات محلي، كشاورز محور شدن، ارتقاي دانش  .معني دار دارد

                                                           
  اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايياستاديار و عضو هيأت علمي موسسه پژوهش هاي ـ   1
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حيط كشاورزي، كارآمدي نهادهاي  نوآورانه، متناسب شدن فن آوريها با كشاورزان و م

زمينداري ، نهادي شدن بازار، اقتصادي شدن واحدهاي بهره برداري، تسهيل قواعد و ترتيبات 

در ساحت وجودي . نهادي كارآمد  مولفه هاي مياني در پيشرفت كشاورزي در روستا هستند

يادين هستند كه نيز كشاورز  محوري، سرزمين گرايي، نهادمندي، پايداري، چهار مولفه بن

متناسب با ارزش ها در جهت توسعه ظرفيت ها و در راستاي تحقق اراده ها و خيزش ارزش 

  .ها به تحقق عمقي شدن كشت، تأمين غذاي طيب و در نهايت تعالي و معنويت مي انجامد

  جمعيت،پيشرفت،روستا، كشاورزي  :واژگان كليدي
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 عوامل اجتماعي جمعيتي موثر بر سبك زندگي سالمت محور 

  1محمد ميرزائي

  2جعفر كردزنگنه

  چكيده

براي تحليل جامعه  ي نيزجديد مفاهيم وقتي دنياي اجتماعي متحول مي شود، به    

رويكرد و يا نظريه . چنين خصايصي را داراست» سبك زندگي « ظاهراً مفهوم . نيازمنديم

 -ها يكي از اين حوزه. هاي گوناگون عاليق استزندگي مفهومي كاربردي در حوزهسبك 

اين . تحقيقات مرتبط  با سالمتي است - رسدنظر ميجايي كه سبك زندگي بسيار مرسوم به

مطالعه حاضر . پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر سبك زندگي سالمت محور به عمل آمد

ساله ساكن شهر تهران كه به  18- 65نفر از جمعيت  600ي به صورت تحليلي مقطعي بر رو

آوري ابزار جمع. انجام شد 90-91هاي اي انتخاب شدند، در سالاي چند مرحلهصورت خوشه

براي بررسي سبك  )LLH(ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه  داده

با استفاده از آمار توصيفي و آوري شده اطالعات جمع. زندگي سالمت محور در جمعيت بود

نتايج آناليز تشخيصي نشان داد كه تابع ايجاد شده . تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

تابع تشخيص ايجاد شده در . براي دو بعد استعمال سيگار و الكل، يك تابع جنسيتي است

بيش از ساير متغير سرمايه فرهنگي . زمينه فعاليت بدني و ورزش يك تابع اقتصادي است

تابع تشخيص . متغيرها توانسته دو گروه از افراد را از نظر آراستگي ظاهري از هم تفكيك كند

ايجاد شده در زمينه تغذيه افراد نشان داد كه متغير وضعيت زناشوئي بيشترين بار تمييز 

- ي داشتهطوري كه افراد متاهل از نظر تغذيه عملكرد بهترگي در اين بعد را داراست، بهكننده

شود به طوري با افزايش بعد خانوار ميزان خود مراقبتي و خودكنترلي در افراد كاسته مي. اند

                                                           
  شناسي دانشگاه تهرانگروه جمعيتاستاد -1
  علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور ضو علمي، گروهع-2
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افرادي كه خود : گي بين دو گروه افرادكه متغير بعد خانوار داراي بيشترين بار تمييزكننده

موارد تابع در اكثر . مراقبتي بيشتري دارند و افرادي كه خودمراقبتي كمتري دارند را دارا است

تشخيص ايجاد شده تقريبا توانسته عضويت گروهي دو سوم موارد را به درستي طبقه بندي 

سيگار : با توجه به نتايج بدست آمده بايد گفت تصميم گيري درباره ي رفتارهايي مانند. كند

اگر چه حاصل انتخاب فردي است، اما يك ... كشيدن، استفاده از الكل، ورزش كردن، تغذيه و

جنسيت، قوميت، طبقه اجتماعي و سن : تفاق كامالً فردي نيست، بلكه عوامل اجتماعي مانندا

  .  در آن دخالت دارند) موقعيت ساختاري(

سبك زندگي، سبك زندگي سالمت محور، تحقيقات مرتبط با سالمت، : واژگان كليدي     

  . تابع تشخيص
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  كيفيت جمعيت، كار و زندگي

  1ابوالقاسم پوررضا

  :هچكيد

بحث از كيفيت همانند همه مفاهيم ذهني و نرم افزاري همواره موضوعي مجادله برانگيز بوده 

اما جمعيت اساسي ترين سرمايه يك كشور است و عمر يا زندگي اساسي ترين سرمايه . است

به نظر مي رسد در بحث از كيفيت جمعيت از پرداختن به ابعاد و . اين جمعيت است

آن دو مي تواند به ارائه  گريزي نيست و ناديده گرفته شدن يكي ازشاخصهاي كمي و كيفي 

  .تصويري غير واقعي از واقعيت ها، سياستها و رفتارها منجر شود

در اين گفتار سعي بر اين خواهد بود كه برخي شاخصهاي مربوط به ساختار كالن جمعيتي 

شاخصهاي كيفي ساختار كه در هرم جمعيتي هم مي توان بازتابي از آنها يافت به عنوان 

اين شاخصها البته در كنار بعضي شاخصهاي . جمعيت اشاره اي نسبتا تفصيلي صورت گيرد

ديگر كه در توسعه بين المللي و انساني جايگاهي دارند، بهتر و شفاف تر تبيين مي شوند و 

براي . د بودلذا اين ابعاد نيز كه عمدتا كمي و قابل اندازه گيري هستند نيز، مورد توجه خواهن

تكميل بحث، كيفيت زندگي، ابعاد و طيف هاي مختلف ناظر بر اندازه گيري آن بطور گسترده 

   .مورد بحث قرار خواهد گرفت

هرم سني جمعيت يك بيوپسي از جامعه تلقي مي شود و مي تواند كيفيت ساختاري جمعيت 

وازن در اثر اعمال بعضي به عنوان مثال، نسبت جنسي نا مت. را در ابعاد مختلف نمايان كند

سياستهاي جمعيتي، مانند سياست تك فرزندي چين، يا بعضي رفتارهاي خشن برآمده از 

نوزادان دختر مي شود، در سطح كالن جمعيتي ) سقط(ترجيح جنسي كه منجر به قتل 

فرو رفتگي در هرم سني كشورهاي در گير جنگ . نشانگر ضعف كيفيت يا نابهنجاري است

يا برآمدگي چشمگير درآن پس از سالهاي جنگ، نشاني از ) آلمان بعنوان نمونه(جهاني دوم 

                                                           
١
  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران -  
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بهم ريختگي تناسب و تعادل در سطوح مختلف و در سالهاي طوالني است و ختي مهاجرت 

جمعيت جوان در سن كار براي اشتغال در كشوري مشخص مي تواند چنين عارضه اي داشته 

صهاي كيفيت هم در رابطه با نسبت بين اجزاء و عناصر بنابراين شاخ). مثال در امارات(باشد 

هرم سني . يك جمعيت و هم در طول زمان و هم در سطوح مختلف جامعه قابل بحث است

بار تكفل يك جامعه، ميزان باروري، و اميد به زندگي را به روشني منعكس مي كند و اين 

حتي نسبت جنسي سالمندان . همه مي تواند سطح توسعه اقتصادي اجتماعي را بازتاب دهد

مي تواند از تبعيض جنسي سخن گويد و يا سالمند شدن جمعيت از تغيير الگوهاي بيماري و 

  .اپيدميولوژيك حكايت كند

صهاي كيفيت جمعيت ناظر به توسعه اقتصادي و اجتماعي است و توسعه بطور خارتقاء شا

اري از شاخصهاي توسعه كه بسي. خيلي خالصه در كاهش فاصله و تضاد معني پيدا مي كند

مجمع جهاني اقتصاد هم بر آن تكيه مي كند، شاخصهاي كاهش تضاد بين زن و مرد در ابعاد 

اين مجمع ارتقاء كيفيت چمعيت و جامعه را در متعادل نمودن . مختلف حيات اجتماعي است

موزشي ، آ)اشتغال، نوع اشتغال، دستمزد(نسبت هاي بين زن و مرد در عرصه هاي اقتصادي 

، )نسبت جنسي و اميد به زندگي سالم(، سالمت )ميزان ثبت نام در سطوح مختلف آموزشي(

مي داند و كشور ها را ) تعداد روساي جمهور، نخست وزير، و كرسي هاي پارلمان(و سياسي 

البته كاهش تضاد فقط به فاصله زن و مرد از مهبتهاي . بر اين مبنا رتبه بندي مي نمايد

نيز در اين خصوص ايفاي .... صه نمي شود و اقليت ها اعم از قومي و اعتقادي يا اجتماعي خال

اما كيفيت زندگي آحاد جامعه، هرچند پيوند ناگسستني با شاخصهاي كيفيت  .نقش مي كنند

جمعيت دارد اما در عين حال با شاخصهاي متعدد ديگري و با طيف هاي گوناگون ديگري 

در هر . از آنجمله اند.... ي، اندوه، استرس، و توان فيزيكي و سنجيده مي شود كه سالمت، شاد

حال كيفيت زندگي هم در عرصه مطالعات سالمت، هم در توسعه بين المللي، و هم در 

بنظر مي رسد كه ارتقاء شاخصهاي . سياست موضوعي قابل طرح و بحث به شمار مي رود

فيت جمعيت، از نشانگرهاي كيفيت زندگي در يك جمعيت، عالوه بر شاخصهاي كالن كي

) جمعيت، كار، و زندگي(كيفيت زندگي كاري نيز متاثر است و در مجموع اين سه مقوله 
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ي تارتباطي تنگاتنگ و دوسويه با هم دارند كه چرخه هاي سياستگذاري جمعيتي و سالم

  .بويژه بايد به آن توجه نمايند

و  سياستگذاري جمعيت، صهاي كيفيت جمعيتخشا،  هرم سني جمعيت :واژگان كليدي

 تسالم
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پارادايمي نو براي مطالعه : )Intersectionality(بخشي ميانافزاييهم

  و ارتقاء كيفيت و سالمت جمعيت

  

  3ابوعلي ودادهير  ،2باحسن عيني زين  ،1يئمحمود قاضي طباطبا 

 

   :چكيده

شناسي اجتماعي سالمت و جمعيتنگاهي به بدنه دانش و پيشينه پژوهشي موجود در 

چتر ) Population Health(  "سالمت جمعيت"اپيدميولوژي اجتماعي نشان مي دهد كه 

دو دهه گذشته نقش مؤثري در تركيب - مفهومي و پژوهشي نسبتاً جديدي است كه در يكي

سياسي با عوامل بيولوژيكي و -فرهنگي، و اقتصادي-نيروها و عوامل جمعيتي، اجتماعي

در يك برداشت كلي، سالمت . محيطي در ارتقاء سالمت كل جمعيت داشته استتزيس

جمعيت رويكردي به سالمت است كه هدفش ارتقاء و اصالح سالمت كامل جمعيت از طريق 

. هاي جمعيتي استگروههاي مرتبط با سالمت در ميان تمامي خردهمديريت و كاهش نابرابري

هاي آشكار و نهفته، و قدرت سازگاري و ي گوياي قابليتاز اين نظر، سالمت بيش از هر چيز

هاي زندگي و پذيري اعضاي تشكيل دهنده يك جمعيت را در مقابل تغييرات و چالشاصالح

تصور بر اين است تعالي و ارتقاء . تهديدكننده هاي متنوع سالمت در طول زندگي است

سالمت  هاي متفاوتكنندهعيينسالمت در چارچوب مفهوميِ سالمت جمعيت و فهم بهتر از ت

جمعيت و مناسبات پيچيده آنها مستلزم اتخاذ يك رويكرد يا پارادايم مفهومي جامع يا فراگير 

                                                           

 شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، عضو هيأت علمي و مدير گروه جمعيت .1

 شناسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه عالمه طباطبايي، جمعيتگر مدرس و پژوهش .2

   شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،عضو هيأت علمي گروه مردم .3
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 "يا اثرات ميان بخشي افزاييهم"به نظر مي رسد كه مفهوم و نظريه  . است

)Intersectionality (زه هاي يك پارادايم مفهومي و مداخالتي جامع در حواز ويژگي

اي از سؤاالت مطرح در اين حوزه را سالمت جمعيت برخوردار بوده و قادر است بخش عمده

هاي اجتماعي كنندهتعيين"اينترسكسيوناليتي نه فقط پانوشتي بر رويكرد . پاسخ دهد

آن همچنين مي . است، بلكه حتي تحولي پارادايمي در مطالعه آن است )SDH( "سالمت

شناسي و حتي يك دستورالعمل يا سرمشق براي بازنگري در نظام تواند در مقام به يك روش

اين مقاله ضمن معرفي مفهوم و . مراقبت هاي اوليه بهداشتي كشورها مورد استفاده قرار گيرد

هاي خاص آن در حوزه سالمت عمومي و يشينه و ويژگيپارادايم اينترسكسيوناليتي و پ

دهد كه چگونه هايي از اين حوزه نشان ميشناسي اجتماعيِ سالمت، با ذكر مثالجمعيت

پردازي و كاربرد آن مي تواند در مطالعه و ارزيابي ماهيت و توسل به اين پارادايم و مفهوم

ي سالمت جمعيت كشور و در جمعيت-هاي اجتماعيكنندهمناسبات چندسطحي تعيين

-ها و قيدوبندهاي اجتماعيمديريت تهديدكننده هاي مختلف آن از جمله انواع نابرابري

  .گشا و اثربخش باشدراه) Socio-cultural Oppressions(فرهنگي 

، )بخشيافزايي يا اثرات ميانهم(سالمت و كيفيت جمعيت، اينترسكسناليتي  :واژگان كليدي
  .فرهنگي در سالمت- جتماعي سالمت، نابرابري ها و قيدوبندهاي اجتماعيشناسي اجمعيت
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بررسي تاثير عوامل چمعيتي و اجتماعي بر سالمت سالمندان، نمونه 

 1390شهرستان گرمسار 

  2روشاهيسحبيب صبوري خ 1منصور شريفي

  :دهيچك

 مختلفي ها حوزه در جوامع شمندانياند توجه مورد هموارهي زندگ تيفيك مفهومي بررس

 مانند زين شناسان تيجمع رياخي ها تادردهه شده موجب سالمندان تيجمع رشد.است بوده

 ،ياقتصاد ،يتيجمع وعواملي زندگ تيفيك رابطه نييتب درصدد ها رشته ريسا پژوهشگران

 بعنواني زندگ تيفيك مفهوم داشتن بادرنظر زين پژوهش نيا .نديبرآ... وي فرهنگ ،ياجتماع

 سالمنداني واجتماعي اقتصاد ،يتيجمع مختلف عوامل تارابطه است درصدد وابسته ريمتغ

ي شيمايپ نوع از قيتحق0 .دهد قراري بررس مورد آنان برسالمت ديباتاك گرمسار رادرشهرستان

 دركل1390ماه بهمن در نفر212 به بامراجعه قيتحقي ا بر اطالعاتي آور وجمع است

 انيازم نمونه حجم از تعداد نيا.است شده مصاحبه وباالتر سال60 نيسن از گرمسار شهرستان

 ازي ريوبابكارگ است شده انتخاب گرمسار شهرستان بهداشت خانه29 پوشش تحت حجم

 هاي بررس جينتا .است شده پرسش وازآن مراجعه هرفرد آدرس هر بهي تصادف اعداد جدول

 ،ياجتماع روابط ،يجسم سالمت الت،يتحص ،يروان رسالمتينظي عوامل كه دهدي م  نشان

 نشان قيتحق.است بوده گرمسار شهرستان سالمنداني زندگ تيفيبرك رگذاريتاث ودرآمد سن

ي م متفاوتي ونيرگرس مدل وجنس سن مثلي تيجمعي اصلي رهايمتغ باكنترل كهمي دهد 

 جنس ريمتغ باكنترل آمده، بدستي كل مدل دري زندگ تيفيبرك موثر كهي عوامل واقعدر.باشد

 دري ول دارنبودهي معن مردان در سن ريمتغنحوي كه  به.است تفاوتداراي  وزنان درمردان ،

 بيباضر درزناني اجتماع تيفعال و باشدي م داري معن) -215/0(  ونيرگرس بيباضر زنان

                                                           

  استاديار گروه عتوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار - 1

  ن شرقگروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهرا - 2
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 سالمت نيوهمچن است نبوده داري معن درمرداني ول داراستي معن) 315/0(  ونيرگرس

ي معن درزناني ول داربودهي معن)202/0(و)388/0(يونيرگرس بيباضر درمردان ودرآمدي روان

  .باشدي نم دار

  جمعيت سالمندان، سالمت سالمندان، كيفيت زندگي :واژگان كليدي
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 85- 89علت عمد مرگ در ايران طي سال هاي  3الگوي اپيدميولوژيك 

  4شريعتيمحمد ،  3، الهه كاظمي2، سعيده آقا محمدي1اردشير خسروي

  

 :چكيده

علل عمده مرگ و مير در ايران مي  3بيماري هاي قلبي عروق، حوادث ترافيكي و سرطان ها 

علت مرگ هاي از حوادث  3هدف از انجام اين بررسي تعيين الگوي ها  اپيدميولوژي . باشد

جمعيت مورد مطالعه در اين . سال مي باشد 5ترافيكي ايران به تفكيك جنسيت  و سن طي 

ي ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه طي بررسي، كليه مرگ ها

داده هاي ثبت شده علت هاي فوتي كه داراي . در كشور، مي باشد1389الي  1385سالهاي

كدهاي پوچ بودند طبق چارچوب مطالعه جهاني بار بيماريها باز توزيع شدند و علت هاي غير 

ديدند و در نهايت داده ها بر حسبت ممكن مرگ بر حسب گروه سني و جنسيت نيز اصالح گر

نتايج حاصل از . جنس، گروه هاي سني و منطقه سكونت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

اين بررسي نشان دادند كه ميزان هاي مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي روند كاهشي 

نگونه بيماري ها از آنجائيكه اي. داشته اند اما در سال آخرتا حدي  افزايش داشته است

بيشترين ميزان مرگ كشور را به خود اختصاص داده اند و از جمله بيماري هاي غير واگيري 

هستند كه در نتيجه تغيير شيوه زندگي به وجود آمده اند به نظر مي رسد مي توان با آموزش 

بي شيوه هاي زندگي سالم و انجام مداخالت صحيح در جامعه به كاهش شيوع بيماري هاي قل

اگر چه مرگ هاي ناشي از حوادث ترافيكي در كشور سير نزولي داشته .. و عروقي كمك نمود

                                                           

 دكتري سالمت جمعيت، هيات علمي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - 1

  كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشت درماني، كارشناس  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - 2

  كارشناس ارشد آمار زيستي، كارشناس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - 3

  رئيس مركز مديريت شبكه، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكيمتخصص پزشكي اجتماعي،  - 4
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است، ولي با اين وجود هنوز ميزان مرگ ناشي از اينگونه مرگ ها در كشور بسيار باال مي 

. باشد كه اين امر نياز مند برنامه ريزي و سياستگذاري به موقع براي كاهش آن مي باشد

در كشور  1389الي  1385ن مرگ هاي ناشي از سرطان ها طي سال هاي همچنين، ميزا

از آنجائيكه سرطان ها داراي ابعاد وسيع اجتماعي، . داراي تغييرات محسوسي نمي باشد

اقتصادي، فرهنگي وسيعي در كنار ابعاد جسمي و رواني هستند، لذا ايجاد مراكز كافي 

ان زود هنگام سرطان، موثرترين راه پژوهشي، تشخيصي و درماني جهت پيشگيري و درم

  .مبارزه با اين بيماري مهلك است

  

 ميزان مرگ،  بيماري ها قلبي عروقي حوادث ترافيكي،  سرطان، ايران، :واژگان كليدي

 اپيدميولوژي
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  :چهارممحور 

 جمعيت، خانواده و الگوي سبك زندگي
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  و تاثير آن بر فرزند آوري در خانواده ها و اشتغال تحصيل

  1شهال باقري

  

  :چكيده

باروري يكي از كاركردهاي انحصاري خانواده است كه در گذر زمان، قابليت واگذاري به ديگر 
هر گونه تغيير در ميزان و نرخ باروري بطور كلي الگوي . نهادها را از خود سلب نموده است

فرزند آوري، شكل و قالب آن، مناسبات و روابط و تاثيرات عوامل فرهنگي و اجتماعي بر آن را 
متغيير تحصيالت يكي از پارامترهاي حوزه فرهنگي و . در درون خانواده جستجو كردبايد 

طبق . اجتماعي است كه اثرات مهمي بر فرزند آوري در جهان و ايران ايفا نموده است
درصد جمعيت جهان در  44ميالدي حدود  2000برآوردهاي سازمان ملل در سال 

ر سطح جايگزيني داشته اند و انتظار مي رود كشورهايي زندگي مي كرده اند كه باروري زي
در ايران و كاهش تند سريع باروري در اواخر . درصد برسد 67ميالدي به  2015اين نسبت تا 

به زير سطح جايگزيني  1379اتفاق افتاده است و در سال  1370و طول دهه  1360دهه 
نده آن است كه با تاخير بررسي شرايط ادامه تحصيل در نظام آموزشي، نشان ده. رسيده است

اين متغير عمدتاً در ارتباط با افزايش سن ازدواج و يا تاخير . در فرزند آوري همراه بوده است
در سن ازدواج عمل مي نمايد و از سوي ديگر در بين متاهلين مشغول به تحصيل نيز با تاخير 

يگر آگاهي بيشتر از سوي د. در نرخ فرزندآوري نرخ مواليد با محدوديت مواجه مي گردد
نسبت به مسائل جمعيتي در ميان سوادآموزان، عالوه بر تاثير در تعداد فرزندان مرتبط موجود 

به عبارت ديگر فرهنگ از . بر نگرش آنها نسبت به تعداد مطلوب فرزندان نيز تاثير ميگذارد
روري طريق گسترش ميزان آگاهي هاي اجتماعي و جمعيتي افراد به طور غيرمستقيم از با

درعين حال، سرعت شديد كاهش باروري را  نمي توان به تغيير اشكال . جامعه مي كاهد
سنتي خانواده ارتباط داد و بر خالف پيش بيني هاي قبلي، نوعي همگرايي خطي به سمت 

درادامه مقاله به ارائه برخي پيشنهادات و . مدل خانواده هسته اي غربي صورت نگرفته است
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كاهش اثرات نامطلوب شرايط آموزشي موجود بر فرزند آوري و ازدواج راهبردهايي براي 
  .پرداخته شده است

  اي خانواده هسته تحصيل، اشتغال،، فرزندآوري :واژگان كليدي 
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  )تاخير در ازدواج و فزوني طالق( ازدواج، تشكيل خانواده و تحكيم آن

  1روح افزا فرشته

  :چكيده

در اين مقاله به موضوع زوجيت و اثرات آن بر روي شخصيت افراد و اصل خلقت بر اساس 
  . زوجيت پرداخته شده است و پيرو آن از آمارهاي سازمان بهداشت جهاني استفاده شده است

هاي ناشي از زندگي مجردي و اجازه ولي در جهت اهميت ازدواج براي زنان و مردان، آسيب
ي علل علمي آن و موضوع اهميت خانواده، چگونگي تحكيم بخشيدن به براي دختران و بررس

آن بر اساس آيات قرآن و فاكتورهاي صحيح سبك زندگي و حقوق متقابل همسران و فرزندان 
  . ه حقوق امام سجاد پرداخته شده استلو اولياء از رسا

در جهت تحكيم خانواده و علل تأخير ازدواج در ايران و آسيب شناسي آن از جهت فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي پرداخته شده است و اثرات آن در بقاي ازدواج در آينده و آسيب هاي 
تحكيم خانواده هايي كه ازدواجشان دير بوده است در بحث روابط همسر و فرزندآوري در 

لل طالق در خانواده هاي باثبات و از بعد سبك زندگي قرآني و بررسي ارتباط يا اقدام و ع
چالش هاي فرهنگي اجتماعي كه زمينه هاي طالق را در جامعه افزايش مي دهد به صورت 

  . سرفصل هاي مطرح در موضوعاتي كه مي شود به آن پرداخت شده است
شور براي حمايت از خانواده در قسمتي از اين مقاله به قوانين و مقرراتي كه در خارج از ك

  .نوشته مي شود ولي در كل به ضرر استحكام خانواده است پرداخته شده است
در پايان نتيجه گيري شده است كه الگوي مناسب براي خانواده اسالمي چه الگويي است و 
خانواده اسالمي مطابق بر آيات و روايات، شروعش در دنياست و انتهاي آن بهشت است و زن 

توانند در بهشت به يكديگر بپيوندند و ارتباط بين زن و مرد مسلمان رد مسلمان مؤمن ميو م
  .تا بهشت به عنون هديه الهي و لذت هاي بهشتي آورده شده است

  تحكيم خانواده، تأخير ازدواج، سبك زندگي قرآني :واژگان كليدي
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  اوقات فراغت و كاركردهاي آن بر خانواده و جمعيت

  1آزرمي يداهللا

  چكيده

فقدان فراغت كافي و وجود كار و اشتغال طاقت فرسا در بسياري از خانواده هاي شهري، 

هرنوع شور و عشق براي افزايش بعد خانوار و فرزند آوري بيشتررا در ميان والدين ايراني مي 

در شرايطي كه خانواده ها، زندگي روزمره و آينده خود را با توجه به امكان و . فرسايد

فرصتهايي كه صرفا اشتغال ايجاد ميكند تدارك و  برنامه ريزي مي كنند، فعاليتهاي فراغتي 

  .راهي براي كاهش فشارهاي كار و زندگي تلقي مي شوند

براي جوانان تشكيل خانواده و ازدواج و سپس فرزند آوري و تبعات آن، بخاطر جديت و 

ه در پرتو اوقات تفريح و راحتي خود مسئوليت ، پايان سرمستي ها و بي خيالي هايي است ك

  . كسب كرده بودند، لذا به همين آساني زير بار آن نمي روند

كانون فعاليتهاي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از فعاليتهاي تحت مديريت و سازماندهي  

فعاليتهاي فراغتي . بزرگترها به سمت و سوي استقالل و بدون نظارت سوق داده شده است

خانواده، تنها به ديدار اقوام، سفرهاي بين شهري و درون شهري براي خريد، صرف غذا و مقوم 

كمبود فعاليتهاي فراغتي . تماشاي تلويزيون دور هم آنهم به مدت كوتاه خالصه شده است

رفتارهاي سخت گيرانه والدين . سازمان يافته براي تمام خانواده ها به شدت احساس مي شود

گرفتن فعاليتهاي فراغتي فرزندان، بويژه دختران، احساسات آنها و حس در كنترل و بدست 

  .وفاداري شان را نسبت به خانواده تحت تاثير قرار مي دهد

والدين خسته ازكار و فعاليت روزانه، فرصتي براي ساختن فردا و فرزندآوري ندارند ، تا چه 

مديريت اوقات فراغت در . برسند رسد به اينكه براي تكثير نسل و اوالد با همديگر به تفاهم
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خانه به هدف احساس لذت از زندگي، تكامل شخصيت و رشد و بالندگي و نشاط ، بخاطر 

محدوديت فضا و آپارتمان نشيني در شهرها با مشكالت جديدي مواجه است و همه اين 

الگوهاي فراغتي . محدوديتها روي سبك زندگي و افزايش فرزندآوري سايه ايجاد مي كند

اما مي توان مدلهايي مناسب امروزه ارائه داد كه در آن . مناسبي در شهرها تجربه نشده است

كه در طي اين مقاله به آن .گذران اوقات فراغت مانع از افزايش بعد خانوار نباشد و برعكس 

  . پرداخته خواهد شد

  خانواده شهري، اوقات فراغت، سبك زندگي :واژگان كليدي
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  و مسكن، آپارتمان نشيني و خانوادهمعماري 

  1خزعليكبري 

  :چكيده

در اين مقاله ضمن تعريف جايگاه هنر و معماري و نقش مسكن در تحول فرهنگي و تعيين يا 

پردازد و رهاورد معماري  ها مي تغيير سبك زندگي، به رسالت معماري در مديريت رفتار انسان

نشيني بر تخريب جايگاه خانواده و  كشد و آثار آپارتمان گراي مدرن را به چالش مي برون

  . سازد ان را نمايان ميتربيت فرزند

يكي از آثار رويكرد مدرن به زندگي تغيير رفتار، جايگاه و عملكرد خانواده است كه بخش دوم 

مقاله به تحوالت خانواده و نقش اعضاي آن و تأثير اين سبك مدرن بر تربيت نسل و تغيير 

  . فرهنگ و تحول نيروي انساني اين سرمايه عظيم بشري است

  . يشنهاداتي در جهت اصالح فرهنگ و تغيير هويت خانواده ارائه شده استدر پايان نيز پ

  سبك زندگي، آپارتمان نشيني، تحوالت خانواده، هويت خانواده :واژگان كليدي
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ترجيح و قصد تك فرزندي و تعيين كننده هاي آن در زنان و مردان همسردار 

  شهر تهران

   2، حسن سرايي 1فريده خلج آبادي فراهاني 

  

  :چكيده

را  )=1/2TFR( ، باروري زير سطح جانشينيمنجمله تهران بيشتر استانهاي ايرانبه بعد،  1385سال از 

نشانگر اينست كه حداقل تعدادي از زوج ها به داشتن تنها يك  2ميزان باروري كمتر از .دتجربه كردن

ردان همسردار كاربردهاي شناخت ترجيح و قصد تك فرزندي در بين زنان و م. فرزند بسنده مي كنند

با توجه به . مهمي براي شناخت رفتارهاي باروري خانواده مداخالت و برنامه هاي جمعيتي خواهد داشت

تصوير واقعي از نيات تك ، ارائه باشدرفتار باروري اينكه قصد باروري مي تواند تعيين كننده خوبي براي 

سال  5داراي يك فرزند زير ازدواج و افرادي كه افراد در شرف (رتهاي اخير ازدواج كوهوفرزندي در 

در جهت تشويق فرزند جمعيتي و برنامه هاي  سياست هابه  ،  مي تواند، به تفكيك دو جنس)هستند

  .  دوم با رويكرد حساس به جنسيت كمك نمايد

گروه از زنان و مردان متاهل  وبر روي د) مطالعه كمي و كيفي(اين تحقيق با يك رويكرد تركيبي  

بررسي ترجيح تك با هدف ، )سال 5در شرف ازدواج و داراي يك فرزند زير (همسردار ساكن تهران 

قصد تعيين كننده هاي و ، قصد تك فرزندي )تك فرزندي بعنوان تعداد ايده آل فرزند آوري(فرزندي 

داليل، انگيزه ها و عوامل بستر وي بخش كيفي به واكا. پرداخته است و به تفكيك جنس  تك فرزندي

   .اين مقاله به نتايج بخش كمي مي پردازد  .پرداخته استساز تك فرزندي 

                                                           
-
1
اي جمعيتي استاديار و مدير گروه جمعيت، بهداشت و تنظيم خانواده ، مركز مطالعات و پژوهشه  

 آسيا و اقيانوسيه 
 

-
2
  استاد جمعيت شناسي ، دانشكده علوم اجتماعي عالمه طباطبايي  
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قبل از ازدواج دولتي كز مشاوره امر بهكه زنان و مردان در شرف ازدواج نفر از  871در فاز اول پيمايش، 

به روش مركز  11كز از بين مر 8 .كرده بودند بررسي شدند مراجعه معايناتدرتهران جهت انجام 

در فاز دوم، تعداد . سهميه اي خوشه اي بصورت هدفمند و متناسب با توزيع جغرافيايي انتخاب شدند

جهت واكسيناسيون كودك بوده و سال  5زنان و مردان همسردار كه داراي يك فرزند زير نفر از  920

در اين  .بودند مورد بررسي قرار گرفتنده كرد در شهر تهران مراجعه خود به مراكز واكسيناسيون دولتي

داده هاي .مركز به روش سهميه اي خوشه اي انتخاب شدند 16مركز واكسيناسيون،  74فاز ، از بين 

با استفاده از پرسشنامه پايلوت شده خود ايفايي، كه اعتبار و پايايي  1391پيمايش در مرداد و شهريور 

  .  تحليل شدند   SPSSبا استفاده از نرم افزارهاي بخش كمي داده . .آن بررسي شد، جمع آوري گرديد

از زنان و مردان در شرف ازدواج، يك فرزند را ترجيح % 39نتايج اين تحقيق نشان داد كه اگرچه فقط 

اين امر نشان از يك شكاف بين . )%8/45(دارند ،  قصد تك فرزندي ولي درصد بيشتري مي دهند

به نظر مي رسد اگر اين افراد بر تصميم خود باقي بمانند و دوره  .استتك فرزندي ترجيح و قصد 

زندگي و تجربيات شان بر تصميم آنها تاثير مهمي نگذارد، ميزان باروري در نسل فوق روند كاهشي 

همچنين  قصد تك  .خواهد داشت و اين گروه به سختي مي توانند نسل خود را جايگزين نمايند

به ترتيب (از زنان و مردان در شرف ازدواج است  كمترن داراي يك فرزند، بين زنان و مردافرزندي در 

دو فرزندي در هر دوي افراد در شرف ازدواج و داراي يك فرزند ، اگرچه ترجيح % ). 46و  % 5/33

  . استقصد دو فرزندي قصد تك فرزندي بيشتر از است ولي  تك فرزنديبيشتر از ترجيح 

تحليل چند متغيره نشان داد كه عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در مردان در شرف 

، ) =74/0OR(، ترس از مشكالت تك فرزندي)=OR 34/1(فردگرايي : ازدواج عبارتند از 

و نگراني هاي اجتماعي از فرزند ) =OR 66/4( باورهاي جنسيتي تساوي طلبانه

نان در شرف ازدواج، تعيين كننده هاي قصد تك در حاليكه در بين ز). =10/1OR(پروري

 11/1(، نگراني هاي اجتماعي فرزند پروري)=OR 08/1(سن: فرزندي عبارت بودند از 

OR=(فردگرايي ،)31/1 OR= (ترس از مشكالت تك فرزندي ،)60/1 OR= ( و آرمان

  ). =OR 71/1(گرايي
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ند، عبارتند از تعداد سالهاي عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در مردان داراي يك فرز

و وضعيت اشتغال و ) =OR 82/0(، نگراني از مشكالت تك فرزندي ) =11/1OR(تحصيلي 

و ) =14/1OR(اما در بين زنان، غير از تعداد سالهاي تحصيلي ) .  =OR 76/7(بيكاري 

و درك از )  =OR 25/1(، دو عامل فردگرايي) =OR 89/0(نگراني از مشكالت تك فرزندي

نيز بعنوان پيش بيني كننده هاي قصد تك ) =OR 63/0(نجار اجتماعي تعداد فرزند ه

  .  فرزندي در مدل لجستيك باقي ماند

اگرچه تصميم باروري، تصميمي قطعي و ايستا نبوده و ممكن است تحت تاثير برخي شرايط در طول 

شرايط فردي ، اجتماعي، دوره زندگي دستخوش تغيير گردد، مانند بارداري ناخواسته و يا تغيير 

تصميم با توجه به خودكارآمدي باالي افراد در استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري ، اقتصادي، اما 

در جامعه ايران ز نظر شيوع احتمال تحقق بااليي دارد و ا، كوهورتهاي اخير ازدواج تك فرزندي در بين 

در تعامل با يكديگر منجر لف فردي و اجتماعي مجموعه اي از عوامل در سطوح مخت .قابل توجه است

بين ملزومات فردي و اجتماعي بعبارتي ديگر زوجين براي ايجاد تعادل .به اين تصميم مي شود 

جانشيني داشته باشند براي خود  همكنند تا مي ، تك فرزندي را انتخاب )جامعهزناشويي، خانوادگي، و (

ه مند گردند و از نظر اجتماعي بتوانند در راستاي هنجارهاي رواني از فرزند بهرروحي و از نظر  هم و

لذت خواسته ها و در عين حال، بتوانند به  .اجتماعي و خانوادگي حركت كنند و بي فرزند باقي نمانند

ي اقتصادي مانند  تحصيالت و اشتغال موفق سرمايه گذارو  كسب منافع فرديدر و رسيده هاي فردي 

برخي عوامل در مردان و زنان بطور مشترك بر تصميم تك فرزندي تاثير مي گذارند مانند  .عمل كنند

نگراني از مشكالت تك فرزندي و نگراني هاي اجتماعي از فرزند پروري ، برخي عوامل در مردان 

بيشتر تعيين كننده اين تصميم است مانند اشتغال و بيكاري، نگرش هاي جنسيتي در زنان بيشتر تاثير 

امنيت شغلي . ي گذارد مثل سن، درك از هنجار اجتماعي ، فردگرايي و آرمان گرايي در تربيت فرزندم

در مردان، جلوگيري از به تاخير انداختن باروري اول در زنان، تغيير هنجارهاي اجتماعي و سازگار كردن 

شنهاد هاي حساس به با فرزند آوري، مي تواند پي) مظاهر  فردگرايي زنان( تحصيالت و اشتغال زنان 

  .  جنس  براي برنامه هاي مشوق باروري دوم باشد

وقايع نيز تفسير نمود كه بر اساس آن ، در راستاي نظريه گذار دوم جمعيتي را مي توان  ها اين يافته

مي انتقال و دگرگوني عمده اي دستخوش  و ترتيب آنهاو ازدواج استاندارد بيوگرافي شامل  فرزند آوري 
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جايگزين بيوگرافي  ،بيوگرافي انتخابي كه با گزينه هاي متعدد و ترتيبات متفاوت ظهور مي يابدو شوند 

در واقع گزينه تك فرزندي ). 2003لستهاق، به نقل از بخش جمعيت سازمان ملل، (استاندارد مي گردد

شود و اين امر كه متفاوت از گزينه هاي استاندارد قبلي باروري در ايران است، توسط افراد انتخاب مي 

تنظيمات هافمن ادعا مي كند . حاصل يك نوع دگرگوني در ارزشهاي مربوط به جنسيت و باروري است

آورند و  را تحت كنترل در ميو حتي ازدواج وقايع باروري و فرزندآوري افراد دروني تر و كنترل هاي 

فردي و تنظيمات دروني ضعيف تر شده و به تدريج اهميت تصميمات و اجتماعي كنترل هاي بيروني 

هنجارهاي اجتماعي و پذيرش گزينه هاي ناخودآگاه بر روي بر بيوگرافي بيشتر مي گردد و اين امر 

 ) .2003هافمن و ناتني ، به نقل از بخش جمعيت سازمان ملل، (جديد ازدواج و باروري تاثير مي گذارد 

مانند نگرش هاي فردي نسبت به  در مطالعه حاضر، به نظر مي رسد عوامل بيشتري در سطح فردي

فرزند و تك فرزندي و باورهاي جنسيتي و فردگرايي و آرمان گرايي در تصميم تك فرزندي اهميت 

دارند، هرچند كه درك از هنجارهاي اجتماعي و نگراني هاي اجتماعي فرزند آوري در كنار آنها در 

امر نشانگر يك نوع تحول و گذار به اين . تصميم فوق همچنان اهميت دارد و بي تاثير نمي باشند

  .  سوي كنترل هاي دروني تر در جامعه ايران مي باشد
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  ازمدرنيزاسيون تا بارداري ناخواسته و سقط جنين

    1پونه صفايي 

  :چكيده

روي بارداري ناخواسته و تمايل زنان ،هدف از اين مقاله بررسي تاثير شاخص مدرنيزاسيون 

شهر تهران به سقط جنين مي  در سطح مركز درماني دولتي و خصوصي مراجعه كننده به دو

ساله كه در )15-49(، شامل تمامي زنان روش تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري .باشد

 15،واقع در منطقه )مهديه(به مركز درماني دولتي )1390 بهمن, دي , آذر(ماه  3 مدت طول

كه به دليل  شهرداري تهران 7در منطقه شهرداري تهران و مركز درماني خصوصي،واقع 

هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از سطوح  از جنبهو  مراجعه كرده اند بارداري ناخواسته 

حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد كريجكي و مورگان با .باشند متفاوتي برخوردار مي

كه معادل .محاسبه گرديده است، بطور جداگانه براي هر مركز )درصد 1(اشتباه نمونه گيري 

آوري اطالعات مورد نياز از طريق  جمع .ماه برآورد شده است 3نمونه در طول مدت  250

  .پرسشنامه همراه با مصاحبه انجام گرفته است

تحرك اجتماعي زن و قدرت , در اين تحقيق از مجموع سه شاخص توسعه ارتباطات جمعي  

كه داراي پشتوانه .مفهوم مدرنيزاسيون مي رسيم به,تصميم گيري زن در مسايل خانواده

نظري مي باشد،و به طور كلي به فرايند گذر از جامعه سنتي به جامعه صنعتي اطالق مي شود 

نتايج نشان مي دهد شاخص مدرنيزاسيون . كه خميرمايه اصلي آن تغيير نگرش ها مي باشد

و  ٪ 7/50متوسط , ٪ 4/39وي به ترتيب معادل  ق, در ميان مراجعين مركز درماني خصوصي

 ٪5/6به ترتيب معادل  قوي ,و در ميان مراجعين مركز درماني دولتي.مي باشد ٪ 9/9ضعيف

پس مي توان نتيجه گرفت در مركز درماني . مي باشد ٪ 3/28و ضعيف ٪ 2/65متوسط ,

                                                           
١
  كارشناس ارشد جمعيت شناسي -  
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دولتي مي اثر مدرنيزاسيون بر روي بارداري ناخواسته بسيار قوي تر از مركز درماني ,خصوصي

  .باشد

ناخواسته بودن باروري در بين مراجعين مركز درماني خصوصي بيشتر تحت تاثيرشاخص هاي 

به طوريكه زوجين با دارا بودن شرايط مطلوب اقتصادي و اجتماعي به .مدرنيزاسيون مي باشد

از قبيل رفاه طلبي زوجين وداشتن روابط قبل ازدواج ,دليل نمود شاخص هاي مدرنيزاسيون

در حاليكه در بين مراجعين مركز درماني دولتي .يشترين تمايل به سقط جنين را داشته اندب,

شاخص اجتماعي داشته اند و , شاخص فرهنگي,بيشترين تاثيرپذيري را از شاخص اقتصادي

  .در سطح بسيار ناچيزي از شاخص هاي مدرنيزاسيون تاثير گرفته اند

مدرنيزاسيون ،شاخص هاي اقتصادي ، , نينسقط ج, بارداري ناخواسته:  واژگان كليدي

  اجتماعي و فرهنگي
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56



 

 

  نگاهي بر سياستهاي جمعيتي در ايران

  1علي اخوان بهبهاني

  

  :چكيده

نگري است كه همواره مورد  گذاري و آينده مسأله جمعيت يك مسأله بنيادين در امر سياست

رسماً در سال در ايران برنامه جمعيت و تنظيم خانواده . بوده استها  توجه و دغدغه دولت

در  .توسط دولت اعالم و در اين راستا سازمان جمعيت و تنظيم خانواده بوجود آمد  1346

به ارايه خدمات تنظيم خانواده با ) 1347-1351(در برنامه عمراني چهارم  1346اواخر سال 

برنامه جمعيت وتنظيم خانواده در همچنين .روري و رشد جمعيت پرداخته شد هدف كنترل با

   .بوداجرايي  1352  -1356سه سال اول برنامه پنجم عمراني 

هر چند . متوقف شد  هاي تنظيم خانواده برنامهپس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي عمال 

تغيير و تحوالت شتيم اما سياست رسمي اعالم شده در خصوص جمعيت در اين سالها ندا

هاي بالفاصله پس از پيروزي انقالب كه منجر به  سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال

اي را موجب شد كه  تغيير نگرش اكثريت جامعه نسبت به كنترل مواليد شد، تغييرات رفتاري

  آن رشد بي سابقه جمعيت در كشور بوديكي از پيامدهاي 

كشور،  نفري در ميليون 50جمعيت  مشخص شدن ميزانو  1365از انجام سرشماري  پس

تعديل ميزان رشد جمعيت امر جمعيت و به ويژه در  مشخصي يلزوم اتخاذ سياست ها

توسعه اقتصادي  اين سياست ها در متن اولين برنامه 1367ي كه از سال نحوبه  .احساس شد

ر قوانين مختلف مصوب مجلس پس از آن د .از انقالب اسالمي قرار گرفت و اجتماعي بعد

                                                           
١
  ميهاي مجلس شوراي اسال مدير كل دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش -  
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شوراي اسالمي اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفت همچنين در برنامه هاي دوم و سوم توسعه 

اين مساله در اهداف و شاخص هاي برنامه   .نيز اين مبحث بصورت پررنگ ديده مي شد

ور سياستهاي كشور در اين خصوص بط 1389از ابتداي سال  .چهارم توسعه نيز ديده مي شد

اليحه اي در اين خصوص از سوي دولت تقديم مجلس  1390محسوسي تغيير كرد و در سال 

 .شد كه به موجب آن كليه محدوديتهاي فرزند آوري از قوانين كشور حذف گرديد

 آوري هاي جمعيتي، جمعيت و تنظيم خانواده، محدوديت فرزند سياست :واژگان كليدي
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  راهبردهاي جمعيتي از ديدگاه اهداف كميمروري بر سياستها و 

  1عليرضا زاهديان

در اين مقاله سياستها و راهبردهاي جمعيتي در ارتباط با موضوعاتي  مانند رشد جمعيت، 

ميانگين سن در اولين ازدواج، متوسط بعد خانوار، تحصيالت سرپرست خانوار، درآمد خانوار، 

براي مثال . شود ز ديدگاه آمار و ارقام بررسي ميداري و اشتغال زنان، مهاجرت و مسكن ا خانه

درصد كاهش يافته، ميانگين سن  1,3ها نشان داده است رشد جمعيت در ايران به  بررسي

 3,6رسيده است، متوسط بعد خانوار به  23,4سال و براي زنان به  26,7ازدواج براي مردان به 

كمتر از سايرين است، خانوارهاي  كرده كاهش يافته، فرزندآوري براي مادران و پدران تحصيل

  داري منزلت خود را از دست داده دهند، خانه اي به فرزندآوري نشان نمي پردرآمد نيز عالقه

از طرف ديگر بررسي خواهد شد آيا بيكاري و مسكن دغدغه بلند . است و مواردي از اين قبيل

توان اهداف كمي  هد شد آيا ميمدت هستند يا كوتاه مدت؟ همراه با اين تحليلها بررسي خوا

اي را براي آينده جمعيتي كشور پيشنهاد نمود؟ براي رسيدن به اهداف كمي چه  اوليه

  . راهبردها و سياستهايي بايد در نظر گرفته شوند

 هاي جمعيتي ، فرزندآوري، اهداف كمي جمعيت هاي و راهبرد سياست :واژگان كليدي
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 هاي سياست خصوص در فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبه بررسي

 جمعيتي

اسحاقي محمد 
1
  

  :چكيده

 ، كشور فرهنگ و علم سياستگذاري مرجع عاليترين عنوان به فرهنگي انقالب عالي شوراي

 موضوع كشور، فرهنگي  وضعيت تحليل براساس و فرهنگي مهندسي نقشه تصويب درچارچوب

 به راهبردهاواقداماتي قالب در را جمعيتي هاجامع سياست و بررسي را كشور جمعيتي تحوالت

 سال در توسعه اول برنامه از كه مواليد و جمعيت تحديد هاي سياست اعمال با. رساند تصويب

 كاهش شدت به كشور در رشد و باروري نرخ گذاري سرمايه و ريزي برنامه با كشور در 1368

 باروري نرخ كاهش بر موثر عوامل و جمعيتي تحليل آخرين اساس بر مصوبات اين. يافت

 براي خطرناك امري كه ايران در) 1390 درسال7/1(جايگزيني حد زير تا جمعيت ورشد

 سياسي ، اجتماعي فرهنگي، متعدد هاي چالش جمعيتي، هاي چالش بر عالوه و بوده كشورها

 ابالغ و رسيد تصويب به بررسي و بحث از وپس تدوين ؛ دارد بدنبال را امنيتي و ،اقتصادي

 آن ارتقاي و كل باروري نرخ بيشتر كاهش از جلوگيري ها سياست اين اصلي هدف.شد

 اين. است جمعيتي آمايش و شناختي جامعه مطالعات اساس بر و نيازها ، اقتضاءات با متناسب

 و درماني و بهداشتي آموزشي، و فرهنگي اقدامات و راهبردها از اي مجموعه شامل مصوبه

 اسالمي هاي آموزه از گيري بهره ميان اين در كه است اقتصادي و اداري ، مالياتي هاي مشوق

 و وزن از هدف جامعه افراد نگرش تغيير و درفرهنگسازي ايراني و اسالمي هاي ارزش و

  .است برخوردار بااليي اهميت

                                                           

 تهران دانشگاه علمي فرهنگي و عضوهيأت انقالب عالي شوراي وهماهنگي ريزي برنامه معاون -  1
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  .محور عمده به شرح زيرتنظيم گرديده است 6راهبردهاي مصوب شوراي عالي در 

 ازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصالح بينش مسئوالن و مردمس فرهنگ -1

ها و قوايني  ها و برنامه تدوين و اصالح قوانين و مقررات حمايتي و لغو سياست -2

 مشوق كاهش باروري

هاي اجتماعي و  تدوين الگوي سبك زندگي و ترويج آن و ساماندهي فعاليت -3

 ده نقش مادري و همسري زنانآموزش و اشتغال زنان متناسب با مصالح خانوا

 ايجاد و استقرار نظام مديريت جامع و فرابخش جمعيت در كشور -4

هاي مهاجرتي با مطالعات  پايش و آمايش مستمر جمعيتي كشور و تدوين سياست -5

 جمعيت شناختي

 ارتقاء كيفي جمعيت كشور -6

  فرهنگي انقالب عالي شوراي جمعيتي هاي سياست باروري، توسعه، جمعيت، :كليدي واژگان
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  قانون منظر از ايران در جمعيتي نوين راهبردهاي و ها سياست

  1هاشمي زاده قاضي حسين امير سيد 

  

  :چكيده

با توجه به نتايج مطالعات صاحبنظران حوزه جمعيت شناسي مبني بر كاهش ميزان نرخ 

و تغييرات بوجود آمده در هرم )  1/2( باروري كل در برخي نقاط كشور به زير سطح جانشيني

، ازجمله ورود به پنجره جمعيتي و  85نسبت به سال  90جمعيتي منتج از سرشماري سال 

سال آينده بازنگري در سياست هاي جمعيتي  20يت ايران طي پيش بيني سالخوردگي جمع

  كشور در مسوولين و سياستگزاران كشور احساس شد 

پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم تجديد نظر در سياستهاي تحديد 

مواليد كشور و پيرو دستور معظم له مبني بر ضرورت اين بازنگري توسط مجلس  كارگروهي 

در محل كميسيون   "كارگروه تدوين قانون جامع جمعيت و تحكيم خانواده  "ن با عنوا

بهداشت و درمان از شهريور ماه سال جاري با هدف تدوين سياست هاي جمعيتي مبتني بر 

  .رهنمود هاي مقام معظم رهبري آغاز به كار كرد 

ه جلسات برگزار شهريور ماه شروع شد و به طور مرتب دوشنبه هر هفت 20جلسات كارگروه از

جلسه برگزار 17به كار خود پايان داد ، اين كارگروه در مجموع  91/ 11/ 23شد و در تاريخ 

  .كرد

در كنار اين جلسات دبير خانه كارگروه در مركز پژوهش هاي مجلس به منظور برگزاري 

 در اين دبيرخانه مفاهيم كاربردي. جلسات كارشناسي و تهيه مواد خام قانون تشكيل شد

 ميزان ، كاهش ازدواج سن قانون جمعيت و تعاريف مورد نظر و مواد قانوني پيرامون كاهش

                                                           
١
  هاي جمعيتي مجلس شوراي اسالمي نماينده مجلس و رئيس كارگروه تدوين سياست -  
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براي تهيه مواد قانوني مرتبط با . باروري مورد بررسي قرار گرفت فرزند آوري و سالمت طالق،

جلسه با صاحبنظران در محل مركز پژوهش هاي مجلس برگزار  25دستور جلسات ،  حدود 

كاتبه براي دريافت نظرات كارشناسي نيز انجام شد كه ماحصل اين م 200شد و حدود 

ماده قانوني خام در حيطه هاي تعيين شده و اصالح و ويرايش  81جلسات و مكاتبات ، تدوين 

  ماده به اين كارگروه ارائه گرديد 58علمي آنها براي ارائه به كارگروه مجلس بود كه درمجموع 

اده در اين جلسات بررسي شد و پس از اعمال اصالحات م 58در نهايت در مجموع حدود  

ماده در  51الزم ، پيش نويس قانون جمعيت و تحكيم و تعالي خانواده با محوريت خانواده در

تعاريف ، افزايش ميزان ازدواج ، كاهش ميزان طالق ، فرزند آوري ، سالمت : پنج فصل شامل 

  . مجلس شد تقديم  1/12/91باروري به صورت طرح در تاريخ 

  ،قانون جامع جمعيت و تحكيم خانوادهسياست هاي جمعيتي،  :كليدي واژگان
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