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  همايشسخن دبير 

هاي پيشگيري از كاهش شديد باروري از سوي شوراي عالي  به دنبال ابالغ سياست
هاي سياستيِ آن در مجلس شوراي اسالمي، اين سازمان  انقالب فرهنگي و طي مراحل قانوني بسته

نمايد بر آن شد تا  كه بنا به وظيفه قانوني خود، پايش تحوالت جمعيتي و مهاجرت را دنبال مي
همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، با را » عيت، تعالي و راهبردهاجم«ملي همايش 

 .نمايدبرگزار ربط  هاي اجرايي و مجامع تخصصي ذي دانشگاه تهران و ساير دستگاه

بيين كشور از زواياي مختلف و تبررسي مسائل جمعيتي هدف از برگزاري اين همايش، 
گيري از نظرات انديشمندان، صاحبنظران و  وط با بهرههاي اجرايي مرب راهبردهاي كالن و سياست

از يك سو، و از سوي ديگر، معرفي دستاوردهاي  هاي مختلف علمي و اجرايي سازان حوزه تصميم
 .باشد مهم كشور در زمينه ثبت وقايع حياتي و مهاجرت در موضوع پايش تحوالت جمعيتي مي

هاي جمعيتي ايران و  و چالش ها مروري بر فرصت« :شامل محور 5اين همايش در  
جمعيت، «، »كيفيت و سالمت جمعيت«، »توزيع فضايي جمعيتها و  جابجايي«، »نآنگري  يندهآ

  .گرديده است برگزار» هاي جمعيتي راهبردهاي و سياست«و  »خانواده و الگوي سبك زندگي

 ها ظرفيتانداز جمعيت ايران،  چشم« در پايان اين همايش، ميزگردي با موضوعهمچنين 
هاي راهبري، علمي و اجرايي اين همايش، تمام تالش خود را  كميته .گرديدبرگزار  »ها و مطلوبيت

گيري از دانش و توان تخصصي اساتيد و صاحبنظران ارجمند، زمينه ارائه  ند تا با بهرهمعطوف داشت
 .نمايندهاي گوناگون مباحث جمعيتي كشور را فراهم  مباحث علمي و پربار در زمينه

انداز روشني را در  چشم و ارائه مقاالت ارزشمند آن، اين همايش برگزاري اميد است 
.                                                 روي ميهن عزيز اسالميمان ترسيم نمايد زمينه تحوالت جمعيتي كشور، در پيش

 حميد پارسائي                                                                                             
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  سخن دبير كميته علمي

در چند سال اخير مطالعات ارزشمندي در مورد سطح باروري جمعيت و تغييرات آن در      
ددي در مورد مسائل جمعيتي برگزار شده و مسائل  هاي متع كشور به انجام رسيده است، گردهمايي

حاصل كالم . هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار داده است مربوط به جمعيت را از ديدگاه
تر از سطح جانشيني رسيده و ادامه كاهش آن در آينده  كه سطح باروري در كشور به پائين آن

توان به افت بازهم بيشتر ميزان  ميان مي پيامدهاي ساختاري مهمي را پيش خواهد آورد كه از آن
ومير نيز  پاي اين دو ويژگي مهم، الگوي مرگ به پا .تجديد نسل و سالخوردگي جمعيت اشاره كرد

هاي جديدي  جوئي حفظ و تأمين سالمت جمعيت را با چاره شود و اين دگرگوني با دگرگون مي
شود و بر  عفوني و واگيردار كاسته ميهاي  وميرهاي ناشي ار بيماري سهم مرگ. سازد مواجه مي

درمان و . گردد بيماري خاص دوران سالخوردگي جمعيت اضافه مي زوميرهاي ناشي ا نسبت مرگ
هاي  شود و سهم هزينه تر مي تر و تخصصي ها روز به روز زمانبرتر، پرهزينه مداواي اين بيماري

ر چنين شرايطي حفظ سالمت جمعيت د. دهد درماني در سبد هزينه خانوار را به شدت افزايش مي
افزايش جمعيت  .سازد ناپذيري را مطرح مي هاي اجتناب طلبد و اولويت راهكارهاي جديدي را مي

هاي فزاينده جمعيت، نتگناهاي اقتصادي و تأمين معيشت مطلوب همراه با    شهرنشين، جابجائي
گيران قرار  ان و تصميمساز هاي ديگري را پيش روي تصميم ر الگوي سبك زندگي چالشيتغي
در . سازند ناپذير مي هاي جمعيتي را اجتناب ها و سياست نگرش دهد كه در كنار هم تغيير مي

ها و نهادهاي مختلف  گيري در زمينه جمعيت و مسائل مرتبط با آن در سازمان شرايطي كه تصميم
ي، در مراحل نهايي مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفته و قانون جديدي در مجلس شوراي اسالم

گرفته است، همايش جمعيت، تعالي و راهبردها در صدد برآمده است تا نقطه  تصويب قرار
تر كردن نكات  تر شده است به هم بپيوندد و با برجسته يكدنظرهاي مختلف را كه بسيار به هم نز
توجه بيشتري قرار بپردازد كه از اين پس بايد مورد  هايي مشترك آنها به ارائه راهكارها و زمينه

 ويژه در زماني كه بيش از هر تالش سازمان ثبت احوال كشور در برگزاري اين همايش، به .گيرند
همكاري و مشاركت جدي و . تر باشد، مايه سپاسگزاري است تواند اثربخش وقت ديگري مي
 .تشكر فراوان استها نيز شايسته تقدير و  ها و نهادها و استادان محترم دانشگاه صميمانه سازمان
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 امدهايعوامل و پ: رانيازدواج در ا ريخأت

 1يتراب فاطمه

 يها دهه يط يرانيا مردان و زنان ازدواجدهد  يم نشان ازدواج مختلف يها شاخص يبررس
 يسالگ 50كه تا سن  ينسبت افراد( ازدواج تيعموم هرچند است،شده  يقابل توجه ريخأدچار ت گذشته

 مرتبط عوامل ،يبر روش مطالعه اسناد هيمقاله با تك نيا. قرار دارد ييدر سطح باال همچنان )كنند يازدواج م
 دهد يم نشان ها يبررس. دينما يم يواكاو را آن مهم يامدهايپ و برشمرده رااخير در سن ازدواج  راتييتغ با

عوامل توان به  يرا م عوامل اين. اند بوده ميسه ازدواج انداختن قيتعو به در يگونعوامل گونا
هاي  تحصيالت و تغيير شيوهافزايش ( ياجتماع، )مضيقه ازدواجي در اثر تغيير ساختار سني( يشناخت تيجمع

در سن  رياخ راتييتغ يامدهايپ. نمود ميتقس) اقتصاديبيكاري و عدم توانايي ( ياقتصادو  )گزينيهمسر
بعد  از. داد قرار يبررسمورد  يو بهداشت ياجتماع ،يشناخت تيتوان در ابعاد جمع يازدواج را م

 هتواند ب يم يدوره بارور طول از كاستنباالتر و  نيبه سن يبارور انتقالبا  زدواجا ريخأت ،يشناخت تيجمع
 ينييپا يكه از سطح بارور رانيدر ا ژهيمساله به و نيا. گردد يمنته شده متولد فرزندان تعداد كاهش

تواند احتمال معاشرت دختران و  يم ازدواج ريخأت ،يبعد اجتماع از. باشد يم توجه قابل ،ستبرخوردار ا
 افراد منجر نيثبات ازدواج ا كاهش و ازدواج در شتريب ريخأله خود به تأمس نيادهد و  مي شيپسران را افزا

 يريگ تواند به شكل يمعاشرت دختران و پسران م شيازدواج با افزا ريخأت زين ياز بعد بهداشت. شود مي
. را موجب گردد دزيا/ اچ آي وي گسترش  نظير يبهداشت يها بيكمك كرده و آس يپرخطر جنس يرفتارها

 . رسد يم انيازدواج جوانان به پا ليتسه يگوناگون برا ياستيس يراهكارها ارائه با مقاله اساس، نيا بر

 

 . رانيازدواج، ا ريخأت يامدهايازدواج، پ ريخأازدواج، عوامل ت ريخأت: ها واژه ديكل

                                                            
    استاديار گروه جمعيت شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران -1

 



 

 

 مقدمه. 1

 يتوجه قابل طور به يرانيازدواج زنان و مردان ا سنسه دهه گذشته،  يط
 رانيا آمارمركز ( مسكن و نفوس يها يسرشمار هاي براساس داده. است افتهي شيافزا

 1390در سال  سال 23,4 به 1365سال  درسال  19,4از  زنان ازدواج سن نيانگيم، )1391
 شيافزاسال  26,7به  23,2سن ازدواج مردان از  نيانگيمدت م نيهم ياست و ط دهيرس
 ريخأاز ت زين يمتوال يسن يها نسبت افراد هرگز ازدواج نكرده در گروه يبررس. است افتهي

 يزنان هرگز ازدواج نكرده واقع در گروه سن نسبت. دارد تيكاحازدواج زنان و مردان 
ه افتي شيافزا 1390درصد در سال  26,2به  1365درصد در سال  9,4ساله از  29-25

 نيهم يط. دهد ساله را نشان مي 25-29است كه مجرد بودن يك زن از هر چهار زن 
درصد  18,3و از  شده برابر دو زين ساله 25-29 نكرده ازدواج هرگز مردان نسبتمدت، 

 كماكان ازدواج تيعموم البته. است دهيرس 1390درصد در سال  40,3به  1365در سال 
كشور  يسرشمار نيآخر جيكه طبق نتا يبه طور ،است مانده يباق ييباال اريبس سطح در

 يساله مجرد باق 45-49 يدرصد مردان واقع در گروه سن 2,2درصد زنان و  3,4تنها 
 . اند مانده

در ازدواج  ريخأت ،يشرق و جنوب يشرق يايآس يدر اروپا و چه در كشورها چه
 يباورها گسترش به لهأمس نيا و است بوده همراه آن تيعموم در كاهش با غالباً

 دانسته مرتبط ازدواج از خارج يو فرزندآور يستيهمز رواجو  انهيگرا يماد و انهيفردگرا
 ييباال تياز عموم همچنانازدواج  رانيا در اما). 2005 2جونز، 2003 1دكا ون( است شده

 ژهيو به و يفرهنگ عوامل") 81: 1391(پور  يو كاظم يقاسم ،ياحمد. برخوردار است
. دانند يم رانيدر ا "خانواده ليتشك و ييگرا خانواده"در  يرا عامل مهم "ياسالم يها آموزه

                                                            
١- Van de Kaa 
٢ -Jones  
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پسر مجرد  انينگرش دانشجو باره در) 176-175: 1390( ييو رضا يمجدمطالعه  جينتا
نگرش مثبت نسبت به ازدواج و  دهنده نشانازدواج  به نسبتمشهد  يدانشگاه فردوس

و سروسامان دادن به  يبخش آرامش ريمثبت آن نظ يباال در مورد كاركردها اريتوافق بس
 يمنف اريبس اي يمنف ينگرش پاسخگويان رصدد 10,0طورخاص، تنها  به. است يزندگ
اند  كرده دييأموضوع را ت نيا اندرصد آن 74,0 كه يحال در اند، كرده ابراز ازدواج به نسبت

ازدواج به "معتقدند كه  زيدرصد ن 79,0و  "دهد يمرد آرامش م يازدواج به زندگ"كه 
در ) 11: 1388( يو صادق يشواز يندوشن، عباس يعسكر. "دهد يسرو سامان م يزندگ

كه  دادندنشان  زديازدواج در شهر  يها ها و نگرش دهيدر ا ينسل يها مطالعه تفاوت
مورد  نيدر ا زين يكم ينسل نيب راتييزنان نسبت به تجرد كم است و تغ يمنف نگرش

درصد دختران با تجرد ابراز  74,0درصد مادران و  83,0كه  يطور به ،گردد يمشاهده م
در ازدواج حاصل عدم خير به وجود آمده أرسد ت بنابراين بهنظر مي .اند مخالفت كرده

  .دگرايش نسبت به تشكيل خانواده نبوده و از عوامل ديگري تاثير پذيرفته باش
. نمايد اين مقاله ابتدا عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج در ايران را مرور مي

خير ازدواج، اين أشناختي، اجتماعي و بهداشتي ت جمعيت مهم يامدهايپسپس با بررسي 
عوامل موثر بر  توجه بها در نهايت نيز ب. كند مي يچالش معرف كيرا به عنوان  پديده
 . دينما يمطرح م در كشور ازدواج ليتسه يرا برا ييراهكارها، سن ازدواج شيافزا

 
 رانيا در ازدواج ريخأت بر موثر عوامل. 2

مضيقه (ي شناخت تيجمعخير ازدواج ميتوان به عوامل أت براز جمله عوامل موثر 
هاي  افزايش تحصيالت و تغيير شيوه(ي اجتماع ،)ازدواجي در اثر تغيير ساختار سني

 . اشاره كرد) اقتصاديبيكاري و عدم توانايي (ي اقتصادو  ) همسرگزيني
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كل در  يبارور زانيم 1385و  1365 يها سال نيب :ازدواج ريخأت يشناخت تيجمع عوامل
 يشواز يعباس( ديرسهر زن  يفرزند به ازا 1,9به  6,2 از يهفتاد درصد يكاهش با رانيا
ير يباعث تغ 1360تغييرات سريع و شديد باروري از اواسط دهه  .)2009 1همكاران و

 1360تا اواسط دهه  يبه طوري كه قاعده هرم جمعيت ،ساختار سني جمعيت گرديده است
در حين كاهش ( 1380و  1370هاي  پهن بود، اما در دهه )پيش از كاهش باروري(

هاي  زمان با ورود كوهورت بزرگ متولدين دهههم( 1390جمع گرديد و در سال ) باروري
ترابي، عسكري ندوشن و ( تر شد تا حدي گسترده) به سنين فرزندآوري 1360و  1350

با فرض تفاوت سن ازدواج زنان و مردان،  ،پديده مضيقه ازدواجي. )1391عباسي شوازي 
درودي آهي (مطالعات پيشين . اشاره دارد هاي جنسي در سنين ازدواج به عدم توازن نسبت

هاي  با استفاده از داده) 1387، احمدي و همتي 1382، جعفري مژدهي 1381
 1390هاي جنسي تا سال  هاي گوناگون نشان دادند كه عدم توازن در نسبت سرشماري

اما  ،براي زنان كم مي كند و در نتيجه ازدواج را) از نظر سني(شانس يافتن همسر مناسب 
البته . شود پسران كمتر مي شانس ازدواجگردد و  اين روند معكوس مي 1390در دهه 

پذيري بازار ازدواج ايران را نسبت به ترجيحات سني نشان  مطالعات ديگري انعطاف
پس از كنترل  نشان دادند) 2013(ي و همكاران و تراب) 2010( 2ترابي و بشييري. ندا هداد

 ، تركيب سني)مردانمانند تحصيالت و وضعيت اشتغال (هاي بازار ازدواج  ساير ويژگي
اي در شانس ازدواج زنان در ايران  نقش تعيين كننده زنان و مردان واقع در سن ازدواج،

، بلكه رسد كه بازار ازدواج ايران نه تنها نسبت به ترجيحات سني البته به نظر مي. ندارد
به عنوان نمونه، . پذير باشد نيز انعطافترجيحات همسرگزيني ابعاد ديگري از  به نسبت

 اما. ابه يا بيشتر از خود ازدواج كنندبا سطح تحصيلي مش مردانيرود زنان با  انتظار مي
نشان داد كه همسان همسري تحصيلي در ايران ) 1389(مطالعه عسكري ندوشن و ترابي 

درصد  48,5به  1320درصد در ميان متولدين دهه  67,9و از روند كاهشي را تجربه كرده 
به عالوه، همزمان با افزايش تحصيالت زنان . رسيده است 1350در ميان متولدين دهه 

داراي مدارك تحصيلي  مردانمتعلق به كوهورت هاي مواليد متوالي، نسبت زناني كه با 
                                                            
١- Abbasi-Shavazi et al.  
٢ -Torabi and Baschieri 
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به اين ترتيب، به نظر . فته استاند نيز به شش برابر افزايش يا پايين تر ازدواج كرده
رسد ترجيحات همسرگزيني در ايران در جهت هماهنگي با تغييرات تركيب تحصيلي،  مي

 .در نتيجه افزايش بيشتر تحصيالت زنان، حركت كرده است
مركز آمار ( 1390طبق نتايج سرشماري سال  :ازدواج ريخأت ياجتماع عوامل

و باالتر با سواد بودند و اين  هسال 6درصد زنان  81,0درصد مردان و  88,4، )1391ايران 
 93,1و  95,1 و زنان زير چهل سال، به ترتيب بهدر حالي است كه نسبت باسوادي مردان 

ه تنها سطح سواد هاي اخير ن گسترش دسترسي به آموزش رسمي در دهه. رسد درصد مي
، به ترتيب، 1390كه در سال به طوري  ،بلكه سطح تحصيالت را نيز افزايش داده است

يا باالتر مدرك تحصيلي ديپلم زنان زير چهل سال داراي  مردان و درصد 49,0و  50,5
سن ازدواج را هاي مختلفي  افزايش تحصيالت از راه). 1391مركز آمار ايران (بودند 

هاي بزرگسالي  با به تعويق انداختن ورود افراد به نقش تحصيالت بيشتر. دهد افزايش مي
مانند (و نيز با قرار دادن آنان در معرض عقايد و الگوهاي نقشي جديد ) مانند ازدواج(

و تغيير ترجيحات همسرگزيني، فرايند ) هاي اجتماعي اشتغال و شركت در فعاليت
 1تورنتون و همكاران( كند ميتر  طوالني را هاي تجرد و در نتيجه سال جستجوي همسر

رابطه مثبت تحصيالت و ). 2003 4، ريمو1995 3، بالسفلد1994 2، سانتو و براچر1994
، 1383محموديان (ييد گرديده است أسن ازدواج در ايران نيز توسط مطالعات متعددي ت

، ترابي و 1390، ضرابي و مصطفوي 1390پور گتابي و غفاري  ، حبيب1383پور  كاظمي
 ). 2013، ترابي و همكاران 2010بشييري 

خير أتوان به عنوان يكي ديگر از عوامل ت را مي گزينيهاي همسر تغيير شيوه
ساله ساكن در  18-35در بررسي نگرش جوانان ) 89: 1388(كاظمي پور . ازدواج برشمرد

                                                            
١- Thornton et al.  
٢ -Santow and Bracher 
٣- Blossfeld 
٤ -Raymo 
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نسبت به ازدواج، نشان داد كه بهترين نوع انتخاب همسر از سوي هاي كشور  مراكز استان
در  ،عنوان شده است "ازدواج به شكل سنتي و با نظارت خانواده"هل أپاسخگويان مت

بيش از دو سوم از پاسخگويان مجرد بهترين نوع انتخاب همسر را ازدواج از "حالي كه 
در مورد ) 63: 1390(اني و مقربيان نتايج مطالعه ساروخ. "اند دانسته هروي عشق و عالق

نشان داد كه  نيز شهر تهران رابطه گرايش به تجددگرايي و همسرگزيني در دو منطقه از 
گزينش همسر، حاصل توافق تعاملي بين دختر و "اكثريت پاسخگويان بر اين باورند كه 
ند كه جوانان كن گيري مي نويسندگان چنين نتيجه. "پسر است و خانواده حكم داور را دارد

گيري  شوند اما نقش والدين در مراحل تصميم تر مي تدريج در مراحل همسريابي فعال به
 . كماكان مهم است
گسترش شهرنشيني و كسب تحصيالت بيشتر،  :ازدواج ريخأت ياقتصاد عوامل

وابستگي شغلي فرزندان به والدين را كمتر كرده و زمينه استقالل مالي را براي جوانان 
 زن، شوهر و فرزندان(اي  اما در جوامعي مانند ايران كه الگوي خانواده هسته. كند فراهم مي

، اين استقالل )2002 1ديفوالـ  الدير(دهد  ، الگوي غالب را تشكيل مي)ازدواج نكرده
شرايطي،  در چنين. اندازد به تعويق مي را آمادگي جوانان براي شروع زندگي جديد

طبق مطالعه . دشمار آي خير ازدواج بهأد از عوامل مهم تتوان مشكالت اقتصادي مي
هاي باالي زندگي،  شامل هزينه(مشكالت مالي و اقتصادي "، )88: 1388(پور  كاظمي

ترين مسئله و مشكل پاسخگويان  به عنوان مهم) مشكالت شغلي و بيكاري مشكل مسكن،
در مورد موانع ) 97: 1385(طبق مطالعه ناستي زائي .  "بوده است... در زمان ازدواج 

درصد پاسخگويان  75,4بلوچستان نيز  و ر در دانشگاه سيستانازدواج دانشجويان دخت
ها  البته اين يافته. اقتصادي ازدواج خود بيان كردندترين مانع  را مهم "بيكاري خواستگار"

پور  كاظمي. ادرا بايد با توجه به انتظارات مادي موجود در جامعه مورد تفسير قرار د

                                                            
١- Ladier-Fouladi  
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اجتماعي باالتر از ـ  ، عليرغم برخورداري از پايگاه اقتصادينشان داد كه مجردين) 1388(
به عبارت . اند مانع ازدواج در نظر گرفته ترين متاهلين، تگناهاي اقتصادي را به عنوان مهم

ها از پيش نيازهاي مادي ازدواج است كه كافي بودن  ديگر، اين انتظارات جوانان و خانواده
 . كند يا نبودن امكانات مالي و اقتصادي براي تشكيل خانواده را تعيين مي

 
 رانيا در ازدواج ريخأت يامدهايپ. 3

در ابعاد توان آنها را  گوناگوني به دنبال دارد كه ميخير ازدواج پيامدهاي أت
 شيافزا( ياجتماع ،)طالق و ينابارور شيافزا و يكاهش بارور( يشناخت تيجمع

 خالصه) يجنس پرخطر يرفتارها شيافزا( يو بهداشت) خانه از دختران فرار و يخودكش
 . نمود

 و رانيا در يبارور عيسر و ديشد كاهش: يبارور كاهش و ازدواج ريخأت
در  1)زن هر يازا به فرزند 2,1 كل يبارور زانيم( ينيجانش سطح ريز به آن دنيرس
 ييها راه يگذاران را به خود جلب كرده و آنان را در جستجو استيستوجه  رياخ يها سال
 كاهش در توجه قابل نكته. داشته است در كشور وا يبارور شتريمقابله با كاهش ب يبرا
. است داده اختصاص خود به ازدواج ريخأت كه است يتوجه قابل سهم ،يبارور رياخ

درصد  15,0، 1365-1375دوره  يط كه دادندنشان ) 2009(و همكاران  يشواز يعباس
 از يريشگيپ يها به استفاده از روش آن يو مابق ازدواج سن راتييتغبه  يبارور راتييتغ

دهه  يبارور راتييسن ازدواج در تغ راتييتغ سهمكه  يدر حال ،است بوده مربوط يباردار
 افزون روز تياهممساله  نيا. است افتهي شيافزا درصد 35,0 به) 1375-1385(بعد 
 . دهد يم نشان را كشور در يبارور يالگوها در ازدواج يبند زمان

                                                            
 . ديكن مراجعه) 2009( همكاران و يشواز يعباس مطالعه بهبراي اطالع بيشتر از روند تغييرات باروري در ايران،   - 1
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 كي يفرزندآور يبرا نيزوج ييتوانا عدم اي ينابارور: ينابارور شيافزا و ازدواج ريخأت
 بروگو( دهد يم قرار ريثأت تحت را يبارور ينسن در واقع نيزوج ششم كي تا پنجم

ام از سن زنان در هنگام اقد ها ژنتيك و بيماريعالوه بر عوامل  ينابارور). 2000 1اولمدو
كه احتمال بارداري  دادندنشان )  1999( 2كروز و جين داف. پذيرد ثير ميأبه باروري نيز ت

 ندر آنا عمديرتر است در حالي كه وقوع سقط جنين غي ساله نصف زنان جوان 40زنان 
در واقع، افزايش سن ازدواج يكي از عوامل موثر در افزايش  .گردد دو يا سه برابر مي

ذكر گرديده است  1980و  1960هاي  بيست و پنج درصدي ناباروري در آمريكا بين دهه
ميليون زوج نابارور در  1,5طبق برآوردهاي انجام شده، حدود  ).1986 3وزيمت و وزيمت(

ن ازدواج اين در حالي است كه س. )2008 عباسي شوازي و همكاران(ايران وجود دارد 
تولد فرزند  ده نيزدر ميان زنان ازدواج كر هاي اخير در حال افزايش بوده و زنان در دهه

 ،بنابراين). 2009عباسي شوازي و همكاران ( به تعويق افتاده استهاي اخير  در سالاول 
به افزايش ناباروري و در نتيجه  تواند در ازدواج و فرزندآوري مي به وجود آمده خيرأت

 . كاهش بيشتر تعداد فرزندان متولد شده در كشور منتهي گردد
هاي اخير وقوع طالق در كشور افزايش  در سال: خير ازدواج و افزايش طالقأت
 150324به  94039هاي ثبت شده از  طالق ، تعداد1391و  1385هاي  بين سال. يافته است

به  12,1از  نيز هاي صورت گرفته به ازاي هر صد ازدواج تعداد طالقو  هعدد افزايش يافت
 ،جمله عوامل موثر بر طالقاز ). 1392سازمان ثبت احوال كشور ( ه استرسيدعدد  18,1

عوامل و پيامدهاي  در مورد)  1998( 4نتايج مطالعه آقاجانيان و مقدس. سن ازدواج است
اين  .دهد ، رابطه مثبت بين سن ازدواج زنان و وقوع طالق را نشان ميدر شهر شيراز طالق

هاي مدرن دانسته و وقوع بيشتر طالق  اي از نفوذ ارزش مطالعه سن ازدواج باالتر را نشانه

                                                            
١ -Brugo-Olmedo 
٢ -Cruz and Gindoff 
٣- Matthews and Matthews 
٤ -Aghajanian and Moghadas 
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سردي بيشتر و نيز اين زنان پذيري كمتر  در ميان افراد داراي سن ازدواج باالتر را به تسلط
 كه توان انتظار داشت مي ،بنابراين .داند ها مرتبط مي روابط زوجين در اين گونه ازدواج

، هر چند مطالعات بيشتري خير ازدواج در كشور در افزايش وقوع طالق موثر واقع گرددأت
 . اين رابطه در سطح كشور و در مناطق مختلف الزم است درستيبراي بررسي 
مطالعات انجام شده : و فرار دختران از خانه خودكشي افزايشو خير ازدواج أت

كلدي و . دده در بين افراد مجرد را نشان ميدر نقاط مختلف ايران رواج بيشتر خودكشي 
كه سهم  دادنددر بررسي علل خودكشي در شهرستان كوهدشت نشان ) 1381(گراوند 

هلين و در سنين زير أدر ميان مجردين بيش از مت ،خودكشي در ميان زنان بيش از مردان
در بررسي نيز ) 1382(خزايي و پرويزي فرد . سال بيش از ساير سنين است 20

ميزان  ؛كنندگان به خودكشي در تبريز به نتايج مشابهي دست پيدا كردند هاي اقدام ويژگي
در گروه سني ن و هليأدر ميان مجردين بيش از متاز مردان،  بيشخودكشي در ميان زنان 

فراهم نشدن زمينه ازدواج و عدم توانايي در . بوده استيش از ساير سنين سال ب 21-17
ارضاي نيازهاي جنسي به عنوان عوامل موثر در رواج بيشتر خودكشي در ميان مجردين 

پديده فرار دختران از خانه يا خروج آنان از خانه بدون ). 1383تقوي (اند  مطرح گرديده
ها و آمال فردي  والدين كه به منظور كاهش مشكالت و براي دست يابي به خواستهاجازه 

 كي"رساند بلكه او را  وارد  گردد، غالبا نه تنها فرد را به آرزوهاي خود نمي صورت مي
در توضيح پديده ). 161: 1390هاشمي و همكاران ( دينما يم "ياجتماع يزا بيآس چرخه

هاي  لعات پيشين بر نقش عوامل گوناگوني مانند نابسامانيفرار دختران از خانه نيز مطا
خانوادگي، اعتياد والدين، اختالالت رواني، مشكالت تحصيلي و نيز مخالفت خانواده با 

، حقيقت دوست 1382معظمي (تاكيد مي كنند  فرزند ازدواج و طوالني شدن دوران تجرد
 ).  1386، غريبي 1383
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تعداد قابل  رابطهمطالعات اخير از : خير ازدواج و افزايش رفتارهاي پرخطر جنسيأت
نشان ) 1389(خلج آبادي فراهاني و مهريار  .دختران و پسران حكايت داردتوجهي از 
دوستي با جنس  روابطهاي تهران  از دختران دانشجوي دانشگاه درصد 51,6دادند كه 

) 1390(مجدي و رضايي  .اند جنسي را تجربه كرده رابطهدرصد نيز نوعي  23,1و مخالف 
درصد دانشجويان پسر مجرد دانشگاه فردوسي مشهد رابطه  42,0كه  دادندنيز نشان 

پيامد بهداشتي گسترش چنين روابطي، افزايش . اند دوستي با جنس مخالف را تجربه كرده
به  ،ايدز/ اچ آي ويهاي قابل انتقال جنسي نظير  رفتارهاي پرخطر جنسي و شيوع بيماري

هاي پيش از ازدواج  شناختي نيز، معاشرت از بعد جمعيت. باشد مي ،ويژه در ميان جوانان
) 168-167: 1391(آبادي فراهاني  خلج. انجامد خير بيشتر ازدواج ميأدو جنس خود به ت

معاشرت پيش از  تجربه داراي دختران و به ويژه پسرانكه ميانگين سن ازدواج  دادنشان 
خير ازدواج پسران داراي أاو علت ت. باشد ميهايي  چنين معاشرت افراد فاقدازدواج بيش از 

هاي  الشنبود چ"اين روابط با ازدواج و  "كاركردهاي مشابه"چنين روابطي را داشتن 
 "گيري در انتخاب هسر سخت"داند، در صورتي كه در مورد دختران  مي "مربوط به طالق

 . داند تجربه چنين روابطي را عامل مهم تاخير در ازدواج مي در اثر
اگرچه پيامدهاي منفي تاخير ازدواج به موارد مطرح شده در اين بخش محدود 

تواند كشور را با  خير ازدواج ميأدهد كه ت گردد، اما همين موارد نيز به خوبي نشان مي نمي
 سبب نيست كه بي. مواجه سازدشناختي، اجتماعي و بهداشتي  هاي مهم جمعيت چالش

به عنوان . )1387كتابي ( واقع شده استكيد أمورد ت ما منابع ديني ازدواج همواره در
زنان و مردان را اينچنين تشويق به ) 32آيه (در سوره نور  خالق بزرگ هستينمونه، 

 :نمايد ازدواج مي
 اهللا غنهمي فقراء كونوي ان امائكم و عبادكم من نيالصالح و منكم ياميوانكحواال"

 "ميعل واسع اهللا و فضله من
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چنانچه آنان  د،يكن جيصالح را تزو زانيشوهر، بردگان و كن يزن و زنان ب يمردان ب"
 رحمتش خداوند كه سازد، يم ازشانين يو ب يباشند، خداوند از فضل خود غن ريفق

 "است آگاه خود بندگان احوال به و عيوس

خير ازدواج در أعوامل مهم موثر بر ت توجه بهدر ادامه سعي دارد با  مقاله اين
 .خير و تسهيل ازدواج جوانان مطرح نمايدأراهكارهايي را براي جلوگيري از اين تكشور، 

 
 رانيا در ازدواج ليتسه يبرا ييراهكارها. 4

به پذيري بازار ازدواج ايران نسبت   بخش دوم مقاله به شواهدي مبني بر انعطاف
رسد به جاي تمركز بر عوامل  بنابراين، به نظر مي. ترجيحات سني و تحصيلي اشاره كرد

 را راهكارهاييبايد ) مانند تغييرات ساختار سني و تركيب تحصيلي(محدودكننده جمعيتي 
آيد تالشي در جهت ارائه چنين  آنچه در پي مي. يافتموانع ازدواج  ساير براي رفع

 .  راهكارهايي است
گسترش تحصيالت در ميان  :فراهم كردن امكان ادامه تحصيل براي زنان متاهل .1

يز اجتماعي به تحصيالت زنان دارد و اين در زنان ايراني حكايت از اقبال فردي و ن
. 1دهند تعداد كمي از زنان پس از ازدواج به تحصيالت خود ادامه ميحالي است كه 

باشد و اين امر  مقدور نمي متاهل زنان براي اكثريتادامه تحصيل به عبارت ديگر، 
يابي به تحصيالت عالي  تواند مانعي براي ازدواج دختراني باشد كه مايل به دست مي

ي را نشان دادند كه در شانس بيشتر ازدواج زنان) 2013( همكارانترابي و . هستند
، بنابراين .بيشتري در حال ادامه تحصيل هستند متاهل زنانمناطقي ساكن هستند كه 

خدمات  ارائهو  شانسكونتدر محل  زنان متاهل فراهم كردن امكان تحصيل
و  هاي فرصت ازدواج تواند با كاهش هزينه مي به مادران جوان نگهداري از كودك

                                                            
 .)1391 رانيا آمارمركز ( اند بوده ليتحص به شاغل ازدواج زنان درصد دو تنها، 1390 سال يسرشمار جينتا طبق  ١ ‐
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زناني را فراهم آورد  دختران و باروري ، زمينه هاي تسهيل ازدواجنيز فرزندآوري
 .كه خواستار ادامه تحصيل هستند

ثير مثبت باورهاي أمطالعات گوناگون از ت :جامعه سطح در يمذهب يباورها تيتقو .2
. هاي ديني در فرايند شكل گيري و حفظ خانواده حكايت دارند مذهبي و آموزه

خانواده پدري افراد متاهل بيش از افراد "، )87: 1388(پور  هاي كاظمي طبق يافته
ستند و تجانس مذهبي بودن مجرد و اين دو بيش از افراد طالق گرفته، مذهبي ه

احمدي . "هل خيلي بيش از زوجين طالق گرفته استأهاي زوجين مت بين خانواده
در بررسي عوامل موثر بر سازگاري زناشويي در ) 234و  221: 1384(و همكاران 

از جمله  "تقيدات مذهبي زوجين"ميان زوجين ساكن شهر تهران نشان دادند كه 
عوامل موثر بر سازگاري زناشويي است و باالترين ميزان سازگاري در زوجيني 

هاي شخصيتي و  ، ويژگياخالق نيكو ،ايمان"گردد كه مالك انتخابشان  مشاهده مي
هاي قرآني براي انتخاب همسر  بنابراين، تقويت مالك. بوده است "وضع خانواده
و تقويت  1نسبيت مالك ثروت و زيبايي، كفويت و و اعتقاد ديني مانند ايمان

تسهيل ازدواج و حفظ انسجام  هاي زمينهد نتوان باورهاي مذهبي در سطح جامعه مي
  .را فراهم نمايندخانواده 

نشان دادند كه ) 1390(مجدي و رضايي  :ازدواج به نسبت مثبت نگرش تيتقو .3
نگرش مثبت نگرش مثبت نسبت به زن و نگرش مثبت دوستان نسبت به ازدواج، 

رابطه مثبت بين رضايت . دهد نسبت به ازدواج را در ميان پسران مجرد افزايش مي
هاي اين مطالعه  پاسخگويان از زندگي و نگرش آنان نسبت به ازدواج، از ديگر يافته

ويژه صدا و سيما و سينماي كشور  هاي جمعي و به براين اساس، رسانه. است
طور عام، و تشكيل خانواده،    هاي مثبت زندگي، به د با برجسته نمودن جنبهنتوان مي

                                                            
 .ديمراجعه كن) 1384( پناه ياسالم به ها مالك نيا از شتريب اطالع يبرا -  1
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ارائه . طور خاص، نگرش مثبت نسبت به ازدواج را در جامعه تقويت نمايند به
تواند ضمن  نيز مي) كيد بر نظارت والدينأمانند ت(الگوهاي مناسب همسرگزيني 

 .هاي خانواده كمك كند به حفظ انسجام و تقويت پايه، ازدواجتسهيل فرايند 

ترين  از آنجا كه مشكالت اقتصادي به عنوان مهم :امكانات مالي و اقتصادي ارائه .4
هاي شغلي جديد  ، ايجاد ظرفيتشود ميمانع ازدواج از سوي جوانان در نظر گرفته 

هاي موجود، فراهم كردن مسكن مناسب و ارائه  برداري بهينه از ظرفيت و بهره
تواند تنگناهاي اقتصادي پيش روي  الحسنه ازدواج و مسكن مي هاي قرض وام

البته توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد . جوانان در معرض ازدواج را كاهش دهد
از توقعات مادي جوانان و تواند  زيستي و دوري از تجمالت مي كه اشاعه ساده

 .كاسته و ازدواج را تسهيل نمايد ها براي شروع زندگي خانواده

ت انجام شده در حوزه ازدواج در مناطق مختلف كشور تهيه اين مقاله برمبناي مطالعا
 واج، عوامل موثر بر اين الگوها وبا توجه به اهميت مطالعه الگوهاي ازد. ه استگرديد

هاي طولي در سطح ملي  ، گردآوري دادهدر سطح كشور يامدهاي متفاوت آنهاپ
 . گردد رسد و پيشنهاد مي ناپذير به نظر مي اجتناب
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 در ايرانپايين فرزندآوري زمينه هاي 
 

1مهدي رضائي  
 

 
 
 

ي  ي پديده شمسي تا حد زيادي در حال تجربه 1380ي  ي كنوني ايران از اوايل دهه جامعه
شكلي هنجاري فرزندان بسيار كمتري به عبارتي ساده مردم به . باروريِ زيرِ سطحِ جايگزين است

ها از تغييرات  حال، نگراني. كنند آل تلقي مي آورند؛ آنان دو فرزند را ايده نسبت به گذشته به دنيا مي
هايي جهت تغيير  هاي آتي است و تالش ساختار جمعيت و سالمند شدن جمعيت در دهه

اين مقاله بر اين باور است . است هاي كنترل جمعيت و حتي متوقف نمودن آن به عمل آمده سياست
براي اثبات اين . فرزندآوري فعالً در ايران تداوم خواهد يافت كه باروري پايين و يا به عبارتي كم

ي اين نوع  اند كه بيشتر معطوف به ابعاد اجتماعي و فرهنگي برانگيزاننده مدعا نيز داليلي ارائه شده
 .سترهاي گفتماني و بسترهاي برون گفتماني ياد شده استدر اينجا از آنها با عنوان ب. كنش هستند

 
 واژگان كليدي 

 ها، نهادهاي معناساز فرزندآوري، گفتمان، مديريت چالش كم
 

                                                            
  غربي  دانشگاه پيام نور آذربايجانشناسي، عضو هيأت علمي  دكتراي جمعيت -1

 



 

 

 مقدمه
جمعيت همواره بطور پنهان و آشكار يك موضوع سياسي بوده است و همين  

بويژه در دوران مدرن در سطح ها  ها از سوي دولت ساز بيشترين دخالت موضوعيت  زمينه
شناختي بسياري  توان در تاريخ تحوالت جمعيت اين امر را مي. المللي بوده است ملي و بين

ها در قرن اخير گاه در جهت  از كشورهاي جهان در قرن بيستم مشاهده كرد؛ اين دخالت
و زماني و ) در بيشتر كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه(كاهش و كنترل مواليد بوده 

در هر دو وضعيت . بوده است) در برخي از كشورهاي اروپايي(در جهت افزايش مواليد 
 .اند ها بوده ي آن سياست كننده نيروها و شرايطي توجيه

هايي است كه در كمتر از  جمعيت واقع در جغرافياي سياسي ايران از جمله جمعيت
ي توليد  با جمعيت، بويژه در حيطه هاي گوناگوني را در ارتباط ها سياست پنجاه سال دولت

ها بلكه شاهد  مثل، به اجرا در آورده است و شاهد نه تنها تغيير شكل و محتواي سياست
اي  تغييرات ژرفي در ساختار جمعيت خود نيز بوده است؛ اين تغيير ساختار در هر دوره

دوران  شواهد حاكي از اين است كه در طي. هاي جديدي شده است ي دخالت مايه دست
: پس از انقالب، موضوع جمعيت در سه مرحله به محل مناقشات سياسي تبديل شده است

هاي افزايش جمعيت و عدم  سياست(هاي آغازين انقالب و آغاز جنگ ايران و عراق  سال
هاي كنترل  سياست( ي هفتاد شمسي  ي شصت و اوايل دهه ، اواخر دهه)كنترل مواليد

تاكنون  1380ي  ، و اواخر دهه)2009؛ عباسي،   1379ميرزايي،) (مواليد و تنظيم خانواده
هايي متفاوت و  يعني در هر سه دوره شاهد سياست). ديدگاه افزايش مواليد و عدم كنترل(

هاي مرتبط با  ي سياست بيشترين مناقشات نه در حيطه. متناقض با يكديگر بوده است
مير و بهداشت و مهاجرت بلكه بيش از هر چيز مرتبط با فرزندآوري يا باروري  و مرگ

دولت وقت توانست با اجراي سياست كنترل جمعيت، به  1370ي  در دهه. بوده است
اين موفقيت مديون همان چيزي است . هاي مواليد را كاهش دهد آميز ميزان شكلي موفقيت
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اين نوع مدرنيزاسيون منجر كامل . نامد مي» مدرنيزاسيون جمعيتي«) 2005( كه گرينهال
يكي از ابعاد ) 1999:20(شدن انتقال جمعيتي در ايران شد انتقالي كه به قول گرين 

 .مدرنيته است؛ يعني ايران از آن زمان وارد دوران جديدي از گذار اجتماعي خود شد
ـ جمعيت  ي انتقال باروري، ساختار سني جمعيت ايران تغيير كرده است در نتيجه

هاي سني ميانسال و  هاي سني پايين كمتر از پانزده سال كم و جمعيت گروه گروه
هايي پيرامون تغيير تركيبات جمعيتي  اكنون نگراني سالخورده رو به افزايش است ـ  و هم

اين امر . هاي اجتماعي مختلف و سالخوردگي جمعيت مطرح شده است در ميان گروه
هايي متفاوت در جهت افزايش مواليد و با هدف  ح ديدگاهمجدداً زمينه را براي طر

ي  جلوگيري از ورود به يك بحران جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جديد در نتيجه
ها حاكي از اين است كه در  بيني پيش. اين تغيير ساختار جمعيتي فراهم نموده است

 نهد ي پا به سالخوردگي ميايران جمعيت ايران به طور جد 1400ي  هاي آغازين سده دهه
الزم  ربه همين دليل و شايد داليلي ديگر، اين ديدگاه اخي). 25: 1390فصلنامه ايران، (

براي نمونه باالترين مقامات حكومتي بر اين امر تأكيد . داند كه زاد و ولد افزايش يابد مي
بد و پس از آن بايد ميليون نفر نيز افزايش يا 150تواند تا  اند كه جمعيت ايران مي نموده

در حقيقت ديدگاه متأخر معتقد ). 1: 1390فصلنامه ايران، (رشد جمعيت متوقف شود 
اينها همه به محل مناقشات علمي، . است كه شعار دو بچه كافيست، شعار غلطي است
حال بايد ديد آيا افزايش مواليد به . سياسي، اقتصادي و بهداشتي جدي تبديل شده است

آيا اصوالً  شرايط موجود . ممكن خواهد بود يا خير 1370ي  مواليد در دههموفقيت كاهش 
 دهد؟ ي چنين تحولي را مي مدت اجازه حداقل در كوتاه

فرزندآوري در ايران فعالً ادامه خواهد داست و اين  اين مقاله مدعي است كه كم
غيير در آنها، گيرد؛ نيروها و شرايطي كه اعمال ت تداوم از نيروهاي متعددي سرچشمه مي

در اين يادداشت به دو دسته از . گير است ي باال و تغييراتي چشم مستلزم زمان و هزينه
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ي  دسته. شود فرزندي در ايران هستند اشاره مي شرايط و نيروهايي كه بسترهاي تداوم كم
ي دوم را تحت عنوان بسترهاي  اول را تحت عنوان بسترهاي گفتماني و دسته

ها نظري در  اما ابتدا الزم است به برخي ديدگاه. نماييم عيني بررسي مي گفتماني يا برون
 .مورد باروري پايين اشاره شود

 
 برخي مالحظات نظري

هاي نظري  از زمان رويارويي كشورهاي اروپايي با باروري پايين برخي ديدگاه
در . اند تهاي خاص به اين موضوع پرداخ پيرامون اين موضوع توليد شده كه هر يك را جنبه

فيليپ . جا الزم است جهت روشن شدن هرچه بيشتر بحث به برخي از آنها اشاره شود اين
معتقد است كه عليرغم بسياري از مطالعات و شواهد مبني بر ) 2003(مورگان 
ناپذير  ناپذيري باروري پايين براي بسياري از جوامع، اين پديده امري اجتناب اجتناب

به نظر مورگان .  توان از هر چه بيشتر بحراني شدن آن اجتناب كرد نيست و به عبارتي مي
هاي پايين  هاي پايين تأكيد داشت چرا كه انگيره براي رتبه در اين رابطه بايد بر مواليد رتبه

ي كوچك با  وي امكان تغييرات نهادي كه داشتن خانواده. تولد همچنان پا برجاست
در . دهد سازگار كند را مورد بررسي قرار ميي معاصر  يافته شرايط كشورهاي توسعه

پيامد اين امر . درصد از مواليد، فرزندان اول يا دوم هستند 90تا  75اقتصاد پيشرفته 
مطالعات مختلف نشان . هاي كوچكتر است نه فقدان خانواده ه  حركت به سوي خانواد

داشتن فرزند اول . است اند كه دليل داشتن فرزند اول و دوم با فرزندان بعدي متفاوت داده
تر  عمدتاً به داليل احساسي و عاطفي  مانند عشق به فرزند، حفظ نام خانوادگي، و نزديك

فرزند دوم هم به خاطر تشكيل خانواده، فراهم كردن . شدن همسران به همديگر است
مواليد . برادر  براي فرزند اول و متعادل كردن تركيب جنسي خانواده است/ خواهر 

هاي باالتر عمدتاً به داليل اقتصادي است از اين رو در بستر تغييرات اقتصادي و  رتبه
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عالوه بر اين تغييرات . كند هاي اول و دوم تغيير نمي اجتماعي عوامل انگيزشي رتبه
ايدئولوژيك و نگرشي هم بر باروري تأثيرگذار است و در قلب  تغييرات نگرشي اين 

گذاري  ي منحصر به فرد است كه نيازمند سرمايهتصور نهفته است كه فرزندان عنصر
ي بزرگ با والدين خوب  به همين لحاظ داشتن خانواده. مادي، زماني و توجه والدين است

تحقق بخشي نيز تغيير نگرشي  روندهاي نيرومند فردگرايي و خود. بودن در تضاد است
در . ب خواهد شدمرتبطي است كه تدوام و كاهش باروري به سطح زير جانشيني را موج

اين بستر صاحب فرزند شدن ممكن است منبع نيرومندي از احساس معنا و تعلق را براي 
توانند هنجارهايي كه  همچنين فردگرايي و سكوالريسم هم مي. فرد به همراه داشته باشد

بطوري كه تمام . ي ازدواج است را تضعيف كند مخالف فرزندآوري خارج از حيطه
عالوه بر اينها . اي از فرزندآوري غيرنكاحي دارند ح قابل مالحظهكشورهاي غربي سطو

در مجموع . كند تمايالت بيولوژيكي، والدين شدن و داراي فرزند شدن را مطلوب مي
شناختي و تمايالت بيولوژيك از جمله عواملي هستند كه  تغييرات نگرشي، نيازهاي روان

 .كند قرن بيست و يكم فراهم ميانگيزه و داليل الزم براي داشتن فرزند را در 
در واقع اين بسترهاي . تنظميات نهادي نيز بر كوچكتر شدن خانواده تأثيرگذارند

تواند از مطلوبيت فرزند حمايت كند و يا مانع  اجتماعي و تنظيمات نهادي است كه مي
مناسبات نهادهاي اقتصادي  براي اشتغال و مشاركت زنان و . كسب اين مطلوبيت شود

اي كه  به گونه. نهادهاي حمايتي از آنها و فرزندانشان از جمله تأثيرگذارترين نهادها هستند
به نظر مورگان . ها از جمله زنان بتوانند بين كار و خانواده سازگاري ايجاد كنند خانواده

اي است  باروي پايين مسئله. باروري پايين در قرن بيست و يكم يك مسئله بحراني نيست
هاي عمومي و فراهم كردن محيط نهادي مناسب  توان آنرا از طريق اجراي سياست كه مي

يكم  و فرزند  براي هر زن در نيمه اول قرن بيست 3تا  5/2به نظر وي داشتن . مديريت كرد
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به نظر وي كشورهاي داراي باروري پايين اگر نتوانند در يكي دو . امري مرجح است
 . اند يگزين برسانند راه نادرستي را در پيش گرفتهآينده خود را به سطح جا ي   دهه

هاي عميقتري از زندگي  ، در رابطه با باروري پايين، به اليه)2006(مكدونالد 
داري اقتصادي توجه دارد كه به عنوان  اجتماعي يعني ليبراليسم اجتماعي و سرمايه

از . هاي آنها استرفتار ي كننده تعيينساختارهاي مسلط در كشورهاي پيشرفته به نوعي 
ي تغييرات اقتصادي و  نظر وي باروي پايين در جوامع پيشرفته نتيجه و پيامد ناخواسته

هر دو جريان موجب . دار اقتصادي است اجتماعي يعني ليبراليسم اجتماعي و سرمايه
هر دوي  اينها . تقويت ترجيحات فردي مرتبط با كيفيت رفاه فردي و اقتصادي شده است

اي رفاهي و فرهنگي متفاوت بطور قابل توجهي موجب از بين رفتن ظرفيت ه در محيط
فردگرايي و صميميت در روابط خانواده . ها براي تشكيل و حفظ خانواده  شده است زوج

اي اقتصادي و اجتماعي جديد بسياري از ه قوي است با اين حال  در رويارويي با واقعيت
بخاطر حمايت  قانوني از ليبراليسم . كنند ا نميافراد به ترجيحات خانوادگيشان دست پيد

هاي اقتصادي، دولتها بازيگران اصلي در مخاطرات بيشتر  مرتبط  با  قاعدگي اجتماعي و بي
ها بايستي  بازيگران اصلي در حق تعادل اجتماعي  زندگي خانوادگي هستند از اينرو دولت

موج سوم تغييراتي اجتماعي است؛ به نظر مكدونالد راه حل مشكل باروري پايين . باشند
ها و ساير نهادها براي حمايت زندگي خانوادگي، بويژه بدنيا آوردن  يعني موجي كه دولت
ي خانواده نيازمند  ديدگاههاي جديد درباره. اولويت اساسي دارند، و بزرگ كردن فرزندان

انوادگي شناخت اهميت فردي و اجتماعي زندگي خانوادگي است و درك اينكه زندگي خ
داري جديد كه بخشي از اقتصادها و جوامع قرن  در ميان ليبراليسم اجتماعي و سرمايه

 .كنند يك است نقش ايفا مي و بيست
ها فشارهاي اقتصادي را  پردازد كه خانواده ي خطر و فرصت به اين نكته مي نظريه
يد بهبود شان را در يك محيط شغلي جد كنند زيرا تالش دارند كه موقعيت تجربه مي
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و اين همان چيزي است كه ديويس . سازد بخشند محيطي كه اين تغييرات را ممكن مي
اي  سازي نظريه ها نام نهاد؛ و اين شبيه هاي جديد براي خانواده تحت عنوان ظهور فرصت

ي  ي متوسط و اخالقيات طبقه گفت كاهش باروري در انگلستان با رشد طبقه بود كه مي
خطر و فرصت . »زمان مناسب براي ازدواج«خالقياتي همچون متوسط هماهنگ است ا

ي تقاضا اين است كه مردم شناخت يا  فرض نظريه. ي تقاضا بخشيد بعدي ديگر به نظريه
ي خطر  از اين نقطه  نظريه. ها و منافع داشتن فرزندي ديگر را دارند دانش خوبي از هزينه

ها و منافع آينده هستند و بر اين  هزينه ها و منافع در واقع نظر برخاسته است كه هزينه
در داشتن يك . ها و منافعي خواهيم داشت اساس با اطمينان نخواهيم دانست چه هزينه

شان را تغيير دهند و از اين رو تصميم  ي زندگي آينده گيرند كه دوره بچه مردم تصميم مي
هاي  وجود دارد كه آيندهاگر اين درك . ي آنها بوده است گيري آينده آنها وابسته به جهت

گيرندگان ممكن است در  و شخصي نامطمئن هستند تصميم 1اقتصادي، اجتماعي، صميمانه
ي امنيت دچار خطا شوند چرا كه در پي دفع خطري هستند يا دنبال فرصتي كه  جبهه
 ). 1996مكدونالد ( خواهند هستند مي

آموزش، اتصال به (ادي گذاري بر روي امينت اقتص ي خطر معطوف به سرمايه نظريه
موازي با داشتن فرزندان است و نه بر ناامني ) انداز نيروي كار، ساعات طوالني كار، پس

هاي باالي  اي، عدم اطمينان از بازگشت به نيروي كار، هزينه درآمد اندك دوره( اقتصادي
ز از همچنين ممكن است پرهي. همراه با آن) مصرف، مسئوليت اقتصادي در قبال وابستگان

ها روابط  اين خطر وجود دارد كه بچه. هاي فردي و صميميت باشد خطر معطوف به حوزه
اين خطر وجود دارد كه فرزندان مسيري را طي كنند كه موجب  . والدين را به هم بزنند
اين خطر وجود دارد كه مشكالت و سوانحي براي كودك بوجود . ناراحتي والدين شود

ه روابط والدين گسسته شود و مجبور شوند از فرزند به تنهايي اين خطر وجود دارد ك. آيد

                                                            
١ - Intimate 
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اين خطر وجود دارد كه در انطباق با جهاني متفاوت دچار مشكل شوند پس . حمايت كنند
اين خطر وجود دارد كه جريان اجتماعي به سمت . هايشان تنها بمانند بهتر است با بچه

هاي عمومي براي  جود دارد كه حمايتاين خطر و. تمايلي به فرزندآوري تداوم يابد بي
توانيم با تحديد تعداد  پس مي. هايي كه داراي چند فرزند هستند برداشته شود خانواده

 ).2001مكدونالد( توانيم داشته باشيم از اين همه خطر اجتناب كنيم فرزنداني كه مي
بررسي هاي باروري پست مدرن به  اي پيرامون ارجحيت در مطالعه) 1998(1وندكا

مدرنيسم يكي از   پست. پردازد تغييرات ارزشي و ظهور رفتارهاي جديد مرتبط با آن مي
هاي عمده و تأثيرگذار قرن بيستم است كه با رويكردي متفاوت از  مفاهيم و ديدگاه

اين رويكرد در علوم . پردازد ها مي هاي زندگي اجتماعي انسان ه هاي مدرن، به پديد ديدگاه
وندكا در مطالعات خود در صدد . شناسي مطرح است ز هر چيز در جامعهاجتماعي بيش ا

شناختي جوامع امروزي بررسي كند تا  هاي جمعيت بود كه ارتباط اين ديدگاه را با پديده
شناختي و از جمله ديدگاه انتقال دوم را مورد كنكاش قرار  هاي جمعيت شايد بتواند پديده

ي زماني در نظر بگيرد سعي  را به عنوان يك دورهوي بيش از آنكه پست مدرنيته . دهد
گيري ارزشي نام ببرد و به همين دليل بر اساس  دارد از آن به عنوان نوعي رويكرد و جهت

هاي مدرن،  هاي جهاني اينگلهارت ديدگاه المللي بويژه پيمايش ارزش هاي بين داده
كند و جايگاه هر يك از  ميماترياليستي، پست ماترياليستي و پست مدرن را از هم تفكيك 

ي فرزندآوري در كشورهاي مختلف  هاي ارزشي را در ارتباط با پديده گيري اين جهت
هاي ماترياليستي به  گيري از نظر وي انتقال از جهت. دهد مورد بررسي قرار مي

وندكا معتقد است كه بين . ماترياليستي يكي از عناصر اساسي پست مدرن بودن است پست
. هاي ارزشي و تغيير در روندهاي دموگرافيك ارتباط قوي وجود دارد گيري جهت تغيير در

هاي پست ماترياليستي بيشتر باشد به  براي نمونه او نشان داده است كه هر چه نمره ارزش

                                                            
١ - Van de ca 
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از نظر وي ظهور . سال خواهد بود 30همان اندازه سهم بيشتري از باروري در سنين باالي 
تواند با بروز رفتارهاي منطبق با آنچه انتقال دوم جمعيت  هاي پست مدرنيستي مي ارزش

اند همراه  ناميده شده..) خيراندازي فرزندآوري و أاز جمله باروري پايين و يا به ت(شناختي 
 .باشد

ي تحليلي از  شود به ارائه هاي نظري فوق، در اينجا سعي مي حال با آگاهي از ديدگاه
فرزندآوري در ايران بپردزايم تا جوانب مختلف آن هر  ي تداوم كم كننده بسترهاي تقويت

 . چه بيشتر مشخص گردد
هاي  اي معنادار از عالئم و نشانه الكال و موفه گفتمان را مجموعه :بسترهاي گفتماني

به نظر . كنند روند تعريف مي شناختي كه فراتر از گفتار و نوشتار مي شناختي و فرازبان زبان
گفتماني دارد و يا نوعي سازه گفتماني است و در رابطه با ديگر چيز ماهيتي   آنها همه

ها تنها به عنوان جزئي از يك نظام معنايي  براين اساس اشياء و كنش. يابد اشياء، معنا مي
ها،  در حقيقت معناي اجتماعي گفتارها، كنش. باشد قابل درك و فهم مي) گفتمان(گسترده 

. شود اي كه بخشي از آن هستند درك مي ي كلي زمينهو نهاها همگي در ارتباط با بستر و 
لذا، موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن، بايد بخشي از يك چهارچوب گفتماني 

اللكاو به ( بخشد از نظر آنها گفتمان، شناخت و كنش انسانها را معنا مي. تر باشند گسترده
گونه تعريف  طور كلي اين را به فوكو نيز گفتمان). 23: 1384دهقاني فيروزآبادي،  نقل از

هايي كه معني دارند  گفتارها يا متن ي پاره ؛ يعني همه"ي احكام ي كلي همه حيطه": كند مي
هايي در جهان واقعي دارند گفتمان به  هايي كه تأثيرها يا جلوه گفتارها يا متن ي پاره و همه

 ).1382ميلز،( آيند حساب مي
جمعيت با محوريت كاهش مواليد و تنظم خانواده گفتمان كنترل  1370ي  در دهه
و  1360ي  هاي كنترل مواليد در ايران در اواخر دهه تدوين و اجراي برنامه. شكل گرفت
الملل براي  ي بين شمسي بدون شك در راستاي گفتمان غالب در عرصه 1370ي  اوايل دهه

زمينه  هاي فرزند آوري پايين د ر ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31



 

 

طباق  بسيار زياد آن با المللي و ان اين گفتمان به دليل حمايت بين. كنترل جمعيت بود
شرايط ايران در سطح خرد و ميانه و كالن، توانست تحت حمايت نهادهاي ملي و 

هاي مبتني بر آن با  ها و سياست المللي به بهترين وجه ممكن گسترش يابد و برنامه بين
جانبه باعث شد كه احكام آن به همراه  همين انطباق و حمايت همه. موفقيت اجرا شود

ها و توجيهات و روابط عقالني و منطقي با حمايت علوم تحربي و انساني به  استدالل
يعني جامعه با يك سري معاني و مفاهيم . شكلي گسترده و عميق در جامعه نفوذ يابد

ذهني و كنشي پيرامون توليدمثل روبرو شدند كه به شدت در جهت تقويت و بازتوليد 
ميان نيروها و عناصر مختلف در زندگي  بندي محكمي و مفصل دنمودن يكديگر عمل مي

اي كه سيماي كامالً متفاوتي از كنش توليد مثل و پيوند  به گونه. ي مردم ايجاد نمود روزمره
گفتمان كنترل در دهه هفتاد . ها و شرايط كنشي براي آنها ترسيم نمود آن با ديگر كنش
صادي، اجتماعي، هاي سياسي، اقت بندي محكمي ميان جمعيت و عرصه توانست مفصل

يعني به شكلي ساده روابط بين آنها و نقش . بهداشتي زيست محيط و غيره ايجاد نمود
با رجوع به عقل سليم خواهيم . بيش جمعيتي را در هر يك از آنها مشخص كرده است

كه چگونه آنان نيز همانند نخبگان سياسي ـ اقتصادي و دانشگاهي روابط ميان  ديد
در حقيقت . نمايند نات و محيط زيست و فقر و تربيت را تشريح ميجمعيت و كمبود امكا

فضاي فكري و اعتقادي جديد و متفاوتي براي توليدمثل فراهم نمود كه در نزاع با 
والدين به اين تصور رسيدند كه كنش آنها .) جمعيتي و تعدد مواليد بود رويكردهاي بيش

است و خود در زندگي روزمره پيوندي بر خانواده، اجتماع، دولت و بيوسفر تأثيرگذار 
ي خود، روابط جنسي، توليدمثل، مشكالت اقتصادي و اجتماعي و محيط زيست  ميان اراده

ها براي انطباق آن  هاي اين گفتمان و تالش بندي احكام و گزاره مفصل. ايجاد كرده بودند
به امروز تا حد اي كه تا  گونه ي ايران سبب ماندگاري آن شد؛ به با شرايط وقت جامعه

بنابراين، گفتمان كنترل . تسزيادي نهادينه شده و به صورت بخشي از فرهنگ در آمده ا
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ي ايران  تا حد زيادي عجين  هاي مختلف جامعه اكنون با اليه فرزندآوري هم جمعيت و كم
شدن فرزندآوري،  در اينجا به جوانب مهمي از اين گفتمان از قبيل پزشكي. شده است
 .پردازيم زندان، توانمندسازي زنان، انتخاب عقالني و خودكنترلي ميكيفيت فر

يكي از مهمترين حاميان معناساز و دخيل در اين گفتمان نهاد پزشكي و بهداشت 
ها و اصول پزشكي سعي نمود كه عوارض باروري و  اين نهاد با احكام و گزاره. بوده است

ي، فواصل بين مواليد، سنين مناسب براي فرزند فرزندآوري باال را نشان دهد، مزاياي كم
را بازنمايي كند و داليل متقن ... فرزندآوري، سن ازدواج و مزاياي پيشگيري از بارداري و 

از اينرو اين نهادهاي سالمتي زنان، خانواده و . و علمي براي ادعاهاي خود ارائه نمايد
در اين راستا . فرزندان پيوند دادنداجتماع را با زمان فرزندآوري، فاصله بين مواليد و تعداد 

هاي بهداشت و مراكز بهداشتي در توليد و بازتوليد احكام و  نهادهاي بهداشتي اعم از خانه
قابل توجه اينكه احكام بهداشتي و پزشكي مذكور . معاني اين گفتمان سهيم بوده و هستند

اعات روستايي و ي اين نهادها در سلسله مراتب مختلف تا كوچكترين اجتم به واسطه
فرزندي به شدت تحت حمايت  اند و اكنون كم اي كشور نفوذ كرده و رواج يافته عشيره

يعني امروزه والدين و به ويژه زنان، براساس اين معاني . هاي پزشكي است احكام و گزاره
و مفاهيم پزشكي و بهداشتي، فرزندآوري خود را با سالمت خود و جوانب مختلف آن 

 .ننددا مرتبط مي
فرزند دارد به بعد كيفيت  /همين گفتمان عالوه بر توجهي كه به سالمت مادر 

مطالعات مختلف در ايران و هم در . گيري مبذول نموده است فرزندان نيز توجه چشم
كشورهاي ديگر نشان داده است كه كيفيت فرزندان يكي از مهمترين نيروهاي توجيهي 

مبحث كيفيت فرزندان به عنوان رويكردي نوين در . ستها ا براي تحديد مواليد در خانواده
ها  خانواده مقابل كميت فرزندان از جايگاهي نيرومند براي هدايت كنش فرزندآوري

در جهان  ). 1390؛ محموديان و همكاران،2009؛ عباسي،2005گرينهال ( برخوردار است

زمينه  هاي فرزند آوري پايين د ر ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33



 

 

نش، كيفيت فرزندان و همواره در حال تغيير و پيشرفت و مبتني بر علم و تكنولوژي و دا
مندي آنها از امكانات روزآمد از يك سو و تالش براي شكوفايي هر  برخورداري و بهره

. هاي بنيادين قرار گرفته است هاي آنان جزو دغدغه چه بيشتر استعدادها و توانمندي
اي  معتقد است كه ترجيح كيفيت فرزند يا فرزندان بر كميت آنها ايده) 2005(گرينهال 

در اينجا مادر مولد، فرزند باكيفيت و . داري جديد است ي نظام سرمايه كه برساختهاست 
 . اي توأم با پيشرفت مطرح است آينده

مفاهيمي از قبيل توانمندسازي زنان . بعد ديگري از اين گفتمان متوجه زنان است
از  هاي مختلف آموزش و اشتغال در جامعه و بويژه تأكيد آن بر حضور زنان در عرصه

سوي ديگر تأكيد بسار بر سالمت زنان و نقش آن در سالمت فرزندان از جمله موضوعات 
ي اقتصادي و اجتماعي  تأكيد زياد بر نقش زنان در توسعه. قابل توجه در اين عرصه است

ي اشتغال و آموزش ـ  ي هفتاد و بازنمودن بيشتر عرصه و تالش براي تجلي آن در دهه
. ي توانمندسازي بيشترين نقش را داشت آنها در عملي نمودن ايدهنسبت به گذشته ـ براي 

مطالعات مختلف نقش آموزش و اشتغال در رفتار باروري زنان را به خوبي نمايان ساخته 
حال ديگر مفهوم توانمندي زنان صرفاً با توجه به ). 2009؛ عباسي، 2002مهريار، ( است
سواد نيز به اين احكام  نان غيرشاغل و كمهاي اشتغال و آموزش مطرح نيست بلكه ز عرصه

. دانند توانمندسازي واقفند و پيوند آن را با فرزندآوري، تربيت فرزندان و مديريت آنها مي
بنابراين وجود چنين رويكردي به زنان و جايگاه آنان در سطح جامعه و توليد مثل تا حد 

و از همه مهمتر اينكه به زيادي به صورت اموراتي مسلم درآمده و نهادينه شده است 
رسد كه زنان اكنون در درون نهاد خانواده بر اين  به نظر مي. صورت فرهنگ در آمده است

ي تبلور قدرت آنهاست چرا كه تا حد  تصورند كه توليد مثل و كنترل آن بهترين عرصه
ظهور از سوي ديگر مباحث توانمندسازي در پيوند با . توانند در آن دخالت كنند زيادي مي

ها  اين ارزش. ها و هنجارهاي جديد به ويژه در ميان زنان بوده است يك سري ارزش
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هاي فردي زنان، مشاركت آنان  هايي فردگرايانه است و اموراتي از قبيل آزادي بيشتر ارزش
هاي اجتماعي، مديريت بدن، بازنمايي وجاهت اجتماعي خود به عنوان زناني  در عرصه

ها همگي در ارتباط با كنش فرزندآوري آنها  اين ارزش. دارندمدرن، جايگاهي محوري 
 ).1390محموديان و همكاران ( فرزندآوري است قرار دارد و مشوق كم

فضاي گفتماني مذكور از همان ابتدا زمينه را براي رواج نوعي تفكر عقالني در 
اتخاذ . م آوردهاي اجتماعي و فرهنگي پيرامون فرزندآوري فراه مقابل تفكر مبتني بر سنت

نگرشي عقالني و بازانديشانه نسبت به تعدد فرزندان، سن فرزندآوري، سن ازدواج، فاصله 
هايي دارد كه  بين مواليد و غيره در حقيقت ريشه در فقدان مقبوليت فرهنگ و سنت

حال با تثبيت اين نوع تفكر . كرد فرزندي را در دوران گذشته تجويز و توصيه مي بيش
ها در كنش فرزندآوري خود بطور  تخاب عقالني مبتني بر آن، خانوادهعقالني و ان

ها بر اين باورند كه تا حد ممكن شرايط را سنجيده و  خانواده. كنند بازانديشانه عمل مي
هاي   كنند و براساس آنها با اتخاذ روش بيني مي پيامدهاي سطوح خرد و كالن را پيش

حتي آنجا كه زنان يا . گيرند مي  يشتر تصميمگوناگون پيشگيري در مورد فرزندآوري ب
مردان قلباً تمايل به داشتن چندين فرزند دارند به دليل شرايط حاكم بر زندگي اقتصادي و 

در حقيقت هم اكنون انتخاب . كنند اجتماعي و فرهنگي جامعه از اين امر خودداري مي
آمده است و فعالً از عقالني و فرزندآوري بازانديشانه به صورت يك سنت فرهنگي در

اين گفتمان با اين رويكرد . بخشي به كنش آنها برخوردار است قدرت كافي براي جهت
كند مسائل و مشكالت  شدن تالش مي اي خانواده"اي نمود؛ مشكل جميعيت را به خانواده

عمومي را با قراردادن در نهاد خانواده هم به عنوان ابزار و هم هدف تغييرات اجتماعي 
 ). 85: 1999گرين ( "اداره كند

مثل هستند و سطوح باروري كل  اكنون در سنين فرزندآوري و توليد نسلي كه هم
آينده نيز تعيين  ي جمعيت اين كشور را تا به حال تعيين كرده و حداقل در يك دهه
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ي پرجمعيت را دارد  ي زندگي در يك خانواده ي زيسته خواهند كرد، نسلي است كه تجربه
آنان از يك . شان بدون شك تأثيرگذار استزي آنها بر كنش امرو ي زيسته از اينرو تجربه

ي پرجمعيت هستند و  سو متأثر از تجارب شخصي خود به عنوان فرزندان يك خانواده
ذهني والدين خود  اند و از سوي ديگر از نظام معنايي و معاني بين را لمس كرده شرايط آن

به عنوان والديني پرفرزند نيز برخوردارند؛ يعني آنان خود داشتن تعداد زياد فرزند و 
ي خود مولد يك  ي زيسته به نوبه اين دو دسته تجربه. اند جوانب مختلف آن را تجربه كرده

هاي علمي و  ش فرزندآوري هستند و زماني كه با احكام و گزارهسري معاني پيرامون كن
نهايتاً در اين حوزه بايد به اين . محيطي بياميزد تأثيرگذاري بيشتري دارند اقتصادي و زيست

هاي هفتاد و  نكته توجه داشت كه نسل فرزندآور اين دوره و نسل دوران كنترل يعني دهه
اند، در جريان آموزش  پذير شده جامعه» و آسايش بيشترفرزند كمتر، رفاه «هشتاد با گفتمان 

رسمي و غيررسمي اين موضوع براي آنها تا حدي دروني شده است و به عبارتي در ميان 
 . اين دو نسل نيزنهادينه شده است و بنابراين تغيير اين جريان نهادينه شده دشوار است

نيروهاي برون گفتماني، در اينجا منظور از بسترها و : بسترهاي برون گفتماني
. ها است آندسته نيروها و شرايط عيني زندگي اجتماعي است كه  رو در روي جمعيت

يعني همان شرايط عيني و ملموسي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه مردم در 
اي  زندگي روزمره با آنها درگير هستند و عمالً در كنار آن دسته نيروهاي ذهني و ايده

هايي است  هاي زندگي روزمره همان مشغوليت چالش. كه در باال به آنها اشاره شد هستند
ها بطور ملموس و عيني و كم و بيش و با درجاتي از شدت با آن  ي خانواده كه امروزه همه
 . طلبد هايي كه مديريتي متفاوت از گذشته را مي چالش. روبرو هستند

ها اشاره كرد كه اگر در  توان به مشكالت اقتصادي خانواده ترين سطح مي در عيني
هاي آموزشي فرزندان و غيره قرار  امتداد با نرخ بيكاري، تورم، مشكالت مسكن و هزينه

تأمين يك زندگي در سطح متوسط . كنند گيرند هر چه بيشتر به عنوان چالش نمود پيدا مي
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مندي از امكانات موجود براي فرزندان و  يي روزافزون جهت بهرهها داشت و باالتر، با چشم
الذكر اقتصادي، فرايندي به شدت  هاي فوق در همان حال رويارويي با دشواري

ي همان امكانات زندگي براي  در رويارويي با چنين اوضاعي، تهيه. برانگيز است چالش
. نمايد را با پرسش مواجه مي فرزندي ديگر دشوار است و اصوالً فكر داشتن فرزندي ديگر

اين در حالي است كه والدين امروز با ذهنيت فرزند كمتر، رفاه و آسايش بيشتر به لحاظ 
پس براي رسيدن به . اند پذير شده عيني و ذهني توجيه شده و يا به عبارتي ديگر جامعه

راهكارهاي ي  فرزندآوري از جمله ها را مديريت كنند كه كم آسايش و رفاه بايستي چالش
 . آن است

اين . گردند ها به مخاطرات  موجود در جامعه نيز برمي در سطحي ديگر اين چالش
ي فرزندانشان ايجاد  اي را براي والدين در مورد حال و آينده هاي جدي مخاطرات نگراني

هاي تربيتي و كنترلي و نظارتي والدين براي فرزندان از جمله توجيهات  دغدغه. است كرده 
بزهكاري، اعتياد، انحرافات جنسي قبل . فرزندآوري است ماعي و فرهنگي آنان براي كماجت

. فرزندآوريشان است همگي از جمله موارد تفسيري والدين براي كم... از ازدواج، طالق و 
كنند و بدين لحاظ نگران فرزندانشان  والدين اين مخاطرات را در جامعه مشاهده مي

يگر را بر داشتن آن، در حاليكه ممكن است  در معرض چنين هستند و نداشتن فرزندي د
 .دهند مخاطراتي قرار بگيرد، را ترجيح مي

تفكيك فوق ميان اين دو نوع بستر بيشتر تفكيكي نظري است و اين دو در زندگي 
آنان هر دو تا حد زيادي . نمايند اند و يكديگر را تقويت مي روزمره به شدت در هم تنيده

نمايند و به وجود خود به عنوان بخشي از فرهنگ  ه لحاظ معنايي تشديد مييكديگر را ب
ي آينده  رسد بتوانند حداقل در يك دهه بر همين اساس به نظر مي. بخشند جامعه تداوم مي

 .فرزندآوري در ايران باشند بخش كم نيز تدوام
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 گيري يجهتن
ي  يران فعالً در يك دههفرزندي در ا مباحث فوق در پي بيان اين نكته بودند كه كم

ي اين تداوم را  چرا كه بسترهاي اجتماعي گوناگون زمينه. آينده نيز تداوم خواهد داشت
هاي كنترل مواليد و  ي سياست ي هفتاد در نتيجه بنابراين اگر در اوايل دهه. اند مهيا ساخته

سياست عكس آن تغيير كنش فرزندآوري با موفقيت انجام شد نبايد انتظار داشت كه لزوماً 
فرزندآوري كنوني در ايران از  كنش كم. نيز با همين سطح از موفقيت به انجام برسد

اجتماعي نيرومندي برخوردار  ـ  ي گفتماني علمي، اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي پشتوانه
است كه به لحاظ نظري و عملي چندين دهه تجربه را پشت سر خود دارد و به همين 

هاي  ايي اقشار مختلف تا حد زيادي رسوخ كرده است و هدايتگر كنشدليل در نظام معن
از سوي ديگر نبايد به فرزندآوري صرفاً به عنوان يك رفتار بيولوژيك بلكه بايد . آنها است

ذهني و نظام معنايي خاص  به عنوان يك كنش اجتماعي نگريست كه معاني ذهني و بين
فرزندي در درازمدت منجر به  است كه كمبدون شك اين استدالل صحيح . خود را دارد

شود، كه امروزه هم شاهد طرح همين موضوع در توجيه و  سالخوردگي جمعيت مي
فرزندي در ايران هستيم، اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه واقعاً  فهماندن معضالت كم

رفتار زوجين  ي تواند برانگيزاننده ي جامعه نمي سالخوردگي جمعيت در سطح خرد و ميانه
پرسش اين است كه آيا والدين . و متمايل كردن آنها براي داشتن فرزندي بيشتر گردد

فرزندي و به  اي براي بيش توانند نگراني از سالمندي جمعيت را انگيزه فرزند امروز، مي كم
ا ام. دنيا آوردن فرزند يا فرزنداني ديگر قرار دهند؟ پاسخ به اين نكته نيازمند پژوهش است

ي مهم  فرزندآوري، بايد به اين نكته با ارجاع مجدد به فضاي گفتماني مذكور پيرامون كم
گفتماني يا همان اوضاع و احوال و شرايط عيني اجتماعي و  توجه نمود كه شرايط برون

محيطي، بهداشتي و اجتماعي  هاي اقتصادي، زيست اقتصادي كنوني ايران با استدالل
كور بيشتر همخواني دارد و تفكرات متأخر معطوف به افزايش فرزندآوري مذ گفتمان كم
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به همين دليل . مواليد به ظاهر با اوضاع عيني كنوني جغرافياي ايران همخواني ندارد
ن انتظار داشت كه در چنين بسترهايي به راحتي شاهد افزايش مواليد و در نتيجه اتو نمي

 .افزايش جمعيت در حد دلخواه بود
به تعريف الكالو از گفتمان برگرديم خواهيم ديد كه مردم تفاسير و در پايان اگر 

يعني آنان از منظر . ي گفتمان است دركشان از اشياء، وقايع و موضوعات بيشتر بر پايه
يعني هم اكنون . كنند كنند و آن را تفسير مي گفتمان به وقايع و موضوعات بيرون نگاه مي

نترل به موضوع جمعيت و مواليد و فرزندآوري و مردم تا حد زيادي از منظر گفتمان ك
نگرند و در چارچوب اين  شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بهداشتي خود مي

به همين دليل اين امكان وجود دارد كه والدين امروز . كنند گفتمان آن را تفسير مي
ان فرزند كمتر فرزندان گفتم(ي آينده  و والدين يك دهه) فرزندان نسل انفجار جمعيت(

 .فرزندآوري خود كماكان ادامه دهند به كنش كم) آسايش و رفاه بيشتر
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 هاي سياستي در ايران پيامدها و گزينه باروري پايين، 
 

 1حاتم حسيني

 
تر از سطح الزم براي جايگزيني  به پايين 1370ي  هاي اواخر دهه سطح باروري در ايران از سال

هاي مختلف  برآوردها از استمرار كاهش بارروي، هر چند بطئي و آرام، در كلّ كشور و استان. ها رسيد نسل
استمرار باروري پايين و هدف از اين مقاله، ترسيم سيماي باروري در ايران، بررسي پيامدهاي . حكايت دارد

ي اين بررسي، استمرار كاهش  بر پايه. باشد تر باروري مي هاي ممكن براي جلوگيري از كاهش بيش گزينه
شدن سالمندان، كاهش سهم نيروي كار از جمعيت كل، كاهش  باروري به سالخوردگي جمعيت ايران، زنانه

نتايج حاكي از آن است . عيت منجر خواهد شدنسبت حمايت بالقوه و در نهايت، كاهش حجم و رشد جم
بنابراين، اتّخاذ . ي جمعيت ايران خواهد بود شناختي مسلّط در آينده كه سالخوردگي جمعيت رژيم جمعيت

هايي براي جلوگيري از استمرار كاهش باروري و كاهش سرعت سالخوردگي جمعيت ضروري  سياست
هاي غيرمستقيم تشويق مواليد  مينه وجود ندارد، اما اجراي سياستاگرچه سياست واحدي در اين ز. نمايد مي

زايي و در نتيجه، تسهيل ازدواج و تشكيل خانواده در ميان نسل جوان  مانند مديريت بازار كار و اشتغال
بايد به جمعيت جوان . ي سياستي براي كاستن از سرعت كاهش باروري در كشور است ترين گزينه مناسب

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

نان در بازار كار نسبت با توجه به افزايش مشاركت ز. هايشان براي كسب درآمد اطمينان حاصل كنند قابليت
ها در اين زمينه، به طور مشّخص بايد به دختران جوان اطمينان داد كه  ي آن به گذشته و تمايل فزاينده

بنابراين، سياست مناسب سياستي است . شان منافاتي ندارد هاي شغلي ها با تمايالت و خواسته فرزندآوري آن
 . كه معطوف به خانواده و اشتغال باشد

 
 :واژگان كليدي

ي هزاره، تنظيم خانواده، سياست جمعيتي، تشويق مواليد، سالخوردگي  باروري زير سطح جايگزيني، توسعه
 جمعيت

                                                            
    دانشگاه بوعلي سيناشناسي، گروه علوم اجتماعي،  استاديار جمعيت -١

 



 

 

 مهمقد
 گير چشم كاهش ،گذشته ي دهه سه طول در شناختي جمعيت تغيير ترين مهم شايد
رود هر سال  انتظار مي. توسعه، بود كشورهاي درحال ويژه به  ،دنيا مناطق تمام در باروري

ما داريم به " .رسند افزوده شود بر شمار كشورهايي كه به باروري زير سطح جايگزيني مي
كنيم كه در آن هنجار باروري پايين از سوي فقرا و اغنيا يكسان  سمت دنيايي حركت مي

شود در آينده الگوي باروري  يبيني م بنابراين، پيش). 2001 1ويلسون( "شود تجربه مي
 . پايين جهاني شود

گيري صورت گرفته  ي گذشته تغييرات جمعيتي چشم در ايران نيز در طول چند دهه
. گيرد ها و مناطق كشور را در بر مي ي استان اين تغييرات عموميت دارد و همه. است

ي ورود به  ر آستانهي دوم و د گرفته، ايران در پايان مرحله هاي صورت براساس بررسي
شناختي و به تبعِ  گذار جمعيت). 2012حسيني (شناختي است  ي سوم گذار جمعيت دوره
تغيير . اي دارد ي ملّي و منطقه هاي توسعه ريزي نقش مهمي در برنامه 2گذار ساختار سنّيآن 

 هاي جمعيتي، مسايلي را بر ساختمان سنّي و تمركز جمعيت در هر يك از زيرگروه
 . طلبد هاي خاص خود را مي ريزي نمايد كه برنامه جمعيت تحميل مي

وقتي اميد زندگي افزايش بيابد و ) 1: كند ساختار سنّي جمعيت در دو حالت تغيير مي
در . هنگامي كه اميد زندگي ثابت بماند و باروري كاهش بيابد) 2باروري ثابت بماند، 

گيري كاهش يافته و اميد زندگي  به طرز چشم ي گذشته، باروري ايران، در طول دو دهه
ي گذشته در سطح پاييني تقريباً ثابت  ميزان باروري در طول يك دهه. افزايش يافته است

. گير در ساختار سنّي منجر شده است تغييرات باروري به تغييراتي چشم. مانده است
با وجود اين،  .كه يك مسأله باشد، يك فرصت است تغييرات ساختار سنّي بيش از آن

روندهاي نزولي باروري در ايران و عموميت باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني، 
اند تا  ها در تالش آن. گزاران موجب شده است اي در ميان سياست هاي جدي نگراني
هايي تدوين كنند كه از طريق آن مشكالت اقتصادي اجتماعي و جمعيتي ناشي از  سياست

ها، در طول  اين واكنش. ستمرار آن در سطح پايين را به حداقل برسانندكاهش باروري و ا
                                                            
١ . Christopher Wilson 
٢. Age structure transition 
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گذاري جمعيتي در  ي سياست گيري دو رويكرد عمده در زمينه چهارسال گذشته، به شكل
چه در نگاه اول و در گام نخست مورد  آن). 1391حسيني و بگي (كشور منجر شده است 

در . باشد واليد با هدف افزايش باروري ميگزاران قرار گرفته، تشويق م توجه سياست
هايي براي تأثيرگزاري غيرمستقيم بر  مقابل، محافل علمي و دانشگاهي بر اتّخاذ سياست

 . ورزند باروري با هدف جلوگيري از استمرار كاهش باروري تأكيد مي
استمرار باروري در سطح پايين چه پيامدهايي در بر خواهد : حال، سؤال اين است

داشت؟ براي جلوگيري از استمرار كاهش باروري و افزايش باروري تا سطح جايگزيني، 
ها، ابتدا به ترسيم سيماي  چه سياستي را بايد در پيش گرفت؟ براي پاسخ به اين پرسش

سپس، به برخي از پيامدهاي كاهش بارروي تا زير سطح . پردازيم باروري در ايران مي
ي  هاي برنامه ي چالش آنگاه، ضمن بحث درباره. خواهد شد جايگزيني و استمرار آن اشاره

تر باروري را، با  هاي سياستي مناسب براي جلوگيري از كاهش بيش تنظيم خانواده، گزينه
ي ايران، مورد بحث قرار خواهيم  هاي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي جامعه توجه به زمينه

 .داد
 

 سيماي باروري در ايران
 

 سطوح و روندهاي ملّي و استاني باروري 
، باروري به 1365-1375ي  ويژه دوره  ي گذشته، به طول سه دهه در ايران در

به  1365فرزند در سال  6ميزان باروري كل از بيش از . اي كاهش پيدا كرد سابقه طرز بي
). 2009عباسي شوازي و همكاران (رسيد  1375فرزند براي هر مادر در سال  5/2حدود 

ي كشورهايي پيوست كه داراي باروري در  ، ايران به جرگه1382-1385هاي  طي سال
ميزان باروري ). 9-8: 2006ي مدارك جمعيت،  اداره(سطح يا زير سطح جايگزيني بودند 

با وجود اختالف سطح ). همان(فرزند براي هر مادر تقليل يافت  9/1به  1385كل در سال 
هاي شهري و  روستايي، برآوردها حاكي از آن است كه جمعيتباروري مناطق شهري و 

، 1نمودار . اند روستايي، همسو با روندهاي ملّي، روندهاي باروري مشابهي را تجربه كرده
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نشان  1351-1386ي  گذار باروري در ايران و مناطق شهري و روستايي را در دوره
 .دهد مي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

هاي  اين اقوام در استان. اي ناهمگن به لحاظ قومي و فرهنگي است ايران جامعه
. گذرانند اي متفاوتي روزگار مي مختلف كشور در شرايط اقتصادي اجتماعي و توسعه

اي  سابقه بعد به طرز بي 1368هاي ايران از سال  همسو با روندهاي ملّي، باروري در استان
، 1380، عباسي شوازي 2006، 2005دونالد  عباسي شوازي و مك(ها بررسي. كاهش يافت

حاكي از آن است ) 2007، حسيني چاووشي و همكاران 1386عباسي شوازي و حسيني 
هاي ايران، نوعي همگرايي  رغم تنوع در شرايط اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان كه علي
امروزه در ايران باروري زير سطح جايگزيني . فتارهاي باروري به وجود آمده استدر ر

ي جغرافيايي  ، نقشه2نمودار ). 52: 2009عباسي شوازي و همكاران (فراگير شده است 
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 فكيك مناطق شهري و روستايي،گذار باروري در ايران به ت.1نمودار
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 و براساس برآوردهاي عباسي شوازي. دهد نشان مي 1385ايران را در سال  باروري در
 1385از روش فرزندان خود و بر مبناي نتايج سرشماري با استفاده ) 52: 2009(همكاران 

فرزند براي هر مادر در طول  9/1معادل  1385كشور، ميزان باروري كل در ايران در سال 
هاي ايران از جمله تهران، گيالن، و سمنان  برخي استان. ي فرزندآوري بوده است دوره

در . اند ها داشته لّ كشور و ساير استانتري در مقايسه با ك ميزان باروري كلّ به مراتب پايين
 فرزند براي هر 7/3بلوچستان با  و مقابل، باالترين سطح باروري متعلّق به استان سيستان

هاي هرمزگان، خراسان شمالي  پس از آن استان. باشد ي فرزندآوري مي در طول دوره مادر
 . اند ايران داشته هاي و جنوبي، و كرمان باالترين سطح باروري را در ميان استان

توان گفت باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني ويژگي مسلّط  به اين ترتيب، مي
ي  تجربه) 58: 2009(عباسي شوازي و همكاران . باشد جمعيت ايران در شرايط كنوني مي

اي از سقوط باروري  هايي مانند گيالن و شهر تهران را نشانه باروري خيلي پايين در استان
ها  آن. دانند ويژه در مناطق شهري ايران در آينده مي  سطح خيلي پايين در كلّ كشور و بهبه 

كنند كه ايران در آينده در شمار كشورهايي خواهد بود كه  به داليل مختلف استدالل مي
 ).189: همان(كنند  باروري خيلي پايين را تجربه مي
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 پيامدهاي باروري پايين
. ي باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني پيامدهاي بسياري به دنبال دارد تجربه       

شدن جمعيت سالمند و  سالخوردگي جمعيت، تغيير ساختار سنّي و جنسي جمعيت، زنانه
به . كاهش نسبت حمايت بالقوه از پيامدهاي گريزناپذير گذار از باروري باال به پايين است

پيامدهاي باروري پايين به چگونگي كاهش باروري به ) 1: 2002(باور كالدول و همكاران 
 . سطح پايين و استمرار آن بستگي دارد

 
 سالخوردگي جمعيت

تأثير كاهش باروري . سالخوردگي جمعيت از پيامدهاي گريزناپذير باروري پايين است
هاي سنّي   هاي با باروري باال به گروه اي كه كوهورت بر سالخوردگي جمعيت در مرحله

دهد كه در چهار كشور منتخب  نشان مي 3نمودار . تر است رسند بيش تر مي سالخورده
كاهش ) ايران، تركيه، تونس، و امارات عربي متّحده(ي خاورميانه و آفريقاي شمالي  منطقه

داري بر افزايش شاخص  ، تأثير معني1950-2050ي  باروري و استمرار آن در دوره
 ). 2010حسيني (داشت خواهد  1سالخوردگي
، روند سالخوردگي جمعيت را بر حسب تغييرات ميزان باروري كل در چهار 3نمودار 

نشان  1950-2050ي  كشور ايران، تركيه، تونس، و امارات عربي متّحده در طول دوره
ي  هاي باروري و سالخوردگي جمعيت در همه بينيد، منحني طور كه مي همان. دهد مي

ي  اگرچه همه. كنند زمان و در يك مقطع زماني يكديگر را قطع نمي ر همكشورها به طو

                                                            
به دست  100سال ضرب در  15ساله و باالتر بر جمعيت زير  65شاخص سالخوردگي نيز از تقسيم جمعيت  ١‐ 
سال  15نفر جمعيت زير  100آمده براي اين شاخص بيانگر شمار افراد سالخورده به ازاي هر  مقدار به دست .آيد مي

سالخورده  30تر از  ميانسال و بيش 30تا  15باشد، جمعيت جوان، بين  15تر از  چه مقدار اين شاخص كم چنان. است
 ). 93-94: 1382سرايي (است 
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اند،  داراي باروري در سطح يا زير سطح جايگزيني بوده 2005-2010ي  كشورها در دوره
تا   در امارات عربي متّحده 24/5كم  از دست 2010اما مقدار شاخص سالخوردگي در سال 

 . در تونس در نوسان است 4/29حداكثر 
بندي سالخوردگي جمعيت توسط كشورهاي مورد بررسي بيانگر آن  تفاوت در زمان

سرعت كاهش . ي سالخوردگي جمعيت نيست كننده است كه آغاز گذار باروري تنها تعيين
اصوالً كشورهايي كه . ي ديگر است كننده ي گذار عامل تعيين باروري در طول دوره

ي  ي گذار كاهش يافته است، در فاصله ل دورهتري در طو ها با سرعت بيش باروري آن
در واقع، سرعت و آهنگ . ي سالخوردگي جمعيت خواهند شد تري وارد دوره زماني كوتاه

ي گذار نقش مهمي در گذار از ساختار سنّي جوان  كاهش باروري در هنگام ورود به دوره
: 2008(كه گوباجو  آمده در تأييد نتايجي است نتايج بدست. به سالخورده خواهد داشت

بر اساس اين بررسي، كشورهايي كه . ي آسيا و اقيانوسيه بدست آورد در منطقه) 67
تري در شمار افراد  تري كاهش يافته است افزايش بيش ها با سرعت بيش باروري در آن

 . اند سالمند تجربه كرده
. خواهد شدتر جمعيت سالمند به افزايش نسبت وابستگي بزرگساالن منجر  رشد سريع

در مقابل، يك جمعيت سالخورده در نهايت منجر به كاهش رشد جمعيت كل به طور كلّي 
يك ساختار سنّي . و جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت به طور خاص خواهد شد

سازد، درست به همان  ي الزم براي كاهش جمعيت را فراهم مي سالخورده نيروي محرّكه
سازد  ي افزايش جمعيت را فراهم مي نّي جوان نيروي محرّكهصورتي كه يك ساختار س

 ).223: 1390حسيني (
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 ).2010(حسيني : منبع    
 

 1شدن سالمندان زنانه
شدن  ديگر از پيامدهاي باروري پايين و بهبود اميدزندگي در بدو تولّد، زنانهيكي 

نابرابري جنسيتي در بهبود شاخص اميدزندگي در بدو تولّد به . جمعيت سالمند است
دهد كه  نشان مي 2-7جدول . افزايش شمار زنان در سنين سالخوردگي منجر خواهد شد

به باال در حال حاضر  65نان بر مردان در سنين ها از فزوني ز در ايران، هرچند داده
 65اي خواهد بود كه شمار زنان  گونه آينده روندها به  سال 40حكايت دارد، اما در طول 

 . تر از مردان خواهد شد ساله و باالتر بيش
 

                                                            
١. Feminization of Elderly 

1950-2050كاهش باروري و سالخوردگي جمعيت در كشورهاي مورد بررسي، . 3نمودار   
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 ساله و باالتركشورهاي ايران، تركيه و تونس، 65روند تغييرات نسبت جنسي در جمعيت . 2-7جدول 
2050-2010 

 كشور
 مقطع زماني

1390 1410 1430 
 4/84 7/86 1/102 ايران

 .227: 1390حسيني : منبع       
گي و  ي سطوح باالي بيوه كننده تر زنان در سنين سالخوردگي منعكس شمار بيش

تواند ناشي از اختالف سنّي زوجين  اين پديده مي. باشد مشكالت گوناگون مرتبط با آن مي
جا  از آن. زندگي در بدو تولّد باالتر زنان در مقايسه با مردان باشد ازدواج و اميد به هنگام

تر و  ها كوتاه هاي كار و فعاليت آن تر است، سال كه امكان اشتغال زنان در بخش رسمي كم
هاي  زنان همچنين درآمد كافي از محلّ بازنشستگي يا مهارت. تر است درآمدشان نيز كم

ها در كنار  اين واقعيت. مايت از خود در سنين سالخوردگي ندارندشان براي ح شغلي
ي تحصيالت و سوادآموزي و فقر و  هاي جنسيتي در زمينه مسايل ديگري چون تفاوت

 ). 73: 2008گوباجو (منزلت كاركردي مسايل ديگري بر زنان سالمند تحميل خواهد نمود 
 

 لّ جمعيتتغيير ساختار سنّي و كاهش سهم نيروي كار از ك
از . تغيير ساختار سنّي جمعيت يكي ديگر از پيامدهاي باروري پايين است

يابد، از سوي ديگر نسبت  سال به طور مستمر كاهش مي 15طرفي، نسبت جمعيت زير 
در مقياس جهاني، نسبت جمعيت جوان . ساله و باالتر افزايش خواهد يافت 65جمعيت 

سال آينده همديگر را قطع  50در طول ) رساله و باالت 65(و سالخورده ) سال 15زير (
بندي و سرعت  بندي اين تقاطع بستگي به زمان زمان). 2011سازمان ملل (خواهند كرد 
تري تجربه  شناختي زودتر و با سرعت بيش اگر گذار جمعيت. شناختي دارد گذار جمعيت
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. اهد بودتر خو هاي جوان و سالخورده نيز بيش شده باشد، سرعت گذار نسبت جمعيت
نسبت جمعيت سالخورده از جمعيت  1425-1430ي  رود در ايران در دوره انتظار مي

 ). 2جدول (پيشي بگيردجوان 

 
 1390-1430ي سنّي، ايران،  هاي گسترده توزيع نسبي جمعيت بر حسب گروه) 2(جدول 

 سال
 ايران

14-0 64-15 65+ 
1390 8/23 4/71 8/4 
1395 2/24 8/70 0/5 
1400 6/23 5/70 9/5 
1405 6/21 0/71 4/7 
1410 5/19 5/71 0/9 
1415 0/18 2/71 8/10 

1420 6/17 8/69 6/12 

1425 5/17 2/67 3/15 

1430 1/17 2/63 7/19 

 .2010بخش جمعيت سازمان ملل متّحد : منبع            
 

باروري پايين و استمرار آن در بلندمدت باعث افزايش و سپس كاهش نسبت جمعيت 
براساس اطّالعات مندرج در . خواهد شد) سال 15-64(واقع در سنين كار و فعاليت 

 1415، افزايش و كاهش جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت در ايران تا سال 2جدول 
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اهد داشت و از آن زمان به بعد سير نزولي را آغاز درصد نوسان خو 71تقريباً در حدود 
 . خواهد كرد

 
 1كاهش نسبت حمايت بالقوه
ي بين شمار جمعيت واقع در سنّ كار و فعاليت  ي رابطه دهنده اين شاخص نشان

در ). 71: 2008گوباجو (است ) ساله و باالتر 65(و شمار افراد سالخورده ) ساله 64-15(
ي  اداره(نفر در سنين كار و فعاليت هستند  8مقياس جهاني به ازاي هر فرد سالخورده 

 ). 2010مدارك جمعيت 
 

 2010-2050نسبت حمايت بالقوه بر حسب كشور، )  5(ل شك

 

                                                            
١. potential support ratio (PSR) 
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سال آينده مقدار  40در طول . بوده است 15حدود  1390اين شاخص در ايران در سال 
در . تقليل خواهد يافت 1430در سال  2/3درصد كاهش به  78اين شاخص با بيش از 

اروري در سطح پايين، توان گفت تحت تأثير روندهاي كنوني باروري و استمرار ب واقع، مي
ي نزديك شاهد كاهش سهم نسبي جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت خواهيم  در آينده

 .  بود
 كشور  كاهش حجم و رشد جمعيت

ومير ناشي از سالخوردگي  استمرار باروري در زير سطح جايگزيني و افزايش مرگ
هاي ملّي  شود رشد طبيعي جمعيت منفي و در نتيجه از حجم جمعيت جمعيت سبب مي

تر كشورهاي اروپاي شرقي، آلمان، اسپانيا،  امروزه، رشد جمعيت در بيش. كاسته شود
وضعيت سبب شده است تا حجم جمعيت در اين دسته اين . منفي است... ايتاليا، ژاپن و 

، شماري از كشورهاي اروپايي 1-7در جدول . از كشورها همواره سير نزولي داشته باشد
ترين حجم جمعيت را در اثر رشد منفي جمعيت از دست  بيش 1990-2010ي  كه در دوره

 . اند نشان شده است داده
 

1990-2010شور منتخب اروپا، تغييرات جمعيت در چند ك. 1-7جدول   

 نام كشور رديف
درصد تغييرات در )به ميليون نفر(جمعيت

1990-2010ي  دوره  19902010
-7/23/28/14ليتواني 1  
-6/13/17/18استوني 2  
-5/48/36/15و هرزگوينبوسني 3  
-8/86/76/13بلغارستان 4  
-8/517/458/11اوكراين 5  
-2/235/213/7روماني 6  

 .2010ي مدارك جمعيت  ، اداره74: 1390محمودي و مشفق : منبع        
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ومير ناشي از سالخوردگي جمعيت  اگرچه استمرار باروري در سطح پايين و افزايش مرگ
در نهايت به كاهش رشد جمعيت به سمت صفر و رشد منفي منجر خواهد شد، ولي حتّي 

سال  54رشد جمعيت و باروري در ايران، جمعيت ايران هر  با استمرار روندهاي كنوني
) 1444سال (خورشيدي  15ي قرن  قبل از نيمه  در واقع،. يك بار دو برابر خواهد شد

ي كاهش  بنابراين، نگراني درباره. ميليون نفر خواهد گذشت 150جمعيت ايران از مرز 
 .موضوعيت نداردكم تا نيم قرن ديگر،  رشد و حجم جمعيت ايران، دست

هاي قبل از تدوين و اجراي رسمي قانون تنظيم  در ايران هرچند كاهش باروري به سال
ي تنظيم خانواده نقش مهمي در تسريع و استمرار  گردد، اما اجراي برنامه خانواده بر مي

درصد كاهش  61) 2008(كويالن  عرفاني و مك. كاهش باروري در ايران داشته است
افزايش كنترل عمدي باروري نكاحي از طريق افزايش  باروري در طول يك دهه را به

هاي عباسي شوازي و همكاران  يافته. دهند استفاده از خدمات تنظيم خانواده نسبت مي
درصد كاهش باروري ناشي از تغيير  35، 1375-1385ي  مبني بر اين كه در دوره) 2009(

اروري را در جريان ازدواج و وضعيت زناشويي بوده است بيانگر آن است كه زنان ايراني ب
 . اند گيري از حاملگي كنترل كرده از طريق استفاده از وسايل پيش

 
 ي تنظيم خانواده در ايران هاي برنامه چالش

هاي زير را  به اجرا در آمد هدف 1368از سال  قانون تنظيم خانواده كه به طور رسمي
 :كرد دنبال مي

گذاري سه تا چهار  انداختن اولين حاملگي و فاصله تأخيرها براي به  تشويق خانواده) 1
 ها سال بين حاملگي

 سال 35سال و باالتر از  18تر از  منع حاملگي براي زنان كم) 2
 )1998آقاجانيان (سه فرزند  نمودن بعد خانوار به  محدود) 3
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ن، ومير مادران و كودكا هاي ديگري چون؛ كاهش مرگ عالوه بر موارد مذكور، هدف
هاي غيربهداشتي،  هاي ناخواسته و در نهايت، كاهش سقط جلوگيري از حاملگي

ي اقتصادي  غيرقانوني، كاهش رشد جمعيت و برقراري تعادل ميان رشد جمعيت و توسعه
 . نيز در دستور كار برنامه قرار گرفت) 2002رودي ـ فهيمي (اجتماعي و فرهنگي 

گيري از  گسترش استفاده از وسايل پيش: يي چونها  ي تنظيم خانواده در زمينه برنامه
ومير  ي جمعيت، كاهش ميزان مرگ  حاملگي، كاهش باروري، تعديل نرخ رشد ساالنه

با . بسيار موفّق عمل كرد 1وميرهاي مادري نوزادان، اطفال و كودكان و كاهش شديد مرگ
ها  دم توجه به آنهايي را موجب شده است كه ع ها، اجراي اين برنامه چالش ي اين همه

بر . ي سالمت بر جامعه تحميل خواهد نمود هاي بسيار ديگري را در حوزه مسايل و هزينه
ي خدمات بهداشت باروري، حتّي در شرايط اعمال  شود كه ارايه اين اساس، استدالل مي

 . ي ايران است ناپذير در جامعه هاي تشويق مواليد، ضرورتي اجتناب سياست
 

 گيري از حاملگي متفاوت استفاده از وسايل پيش رواج الگوهاي
گيري از  ي استفاده از وسايل پسش امروزه، در ايران الگوهاي متفاوتي در زمينه

، حسيني چاووشي 1381وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حاملگي وجود دارد 
درصد از  61، 1379در سال ). 2009، عباسي شوازي و همكاران 2007، 2006و همكاران 

شامل نزديكي منقطع، كاندوم، (هاي مردانه  گيري از حاملگي از روش كاربران وسايل پيش
گيري از حاملگي  اين الگوي استفاده از وسايل پيش. اند كرده استفاده مي) و وازوكتومي

                                                            
ومير مادران با  ، نسبت مرگ)1388(هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  بر اساس گزارشـ  ١

هزار تولّد زنده در اوايل  100مرگ به ازاي هر  237درصد كاهش در طول سه دهه از  89كمي بيش از 
سازمان بهداشت جهاني نسبت . يافته است كاهش 1380ي  ي دهه مرگ در ميانه 25به  1350ي  دهه
هزار تولّد زنده گزارش كرده است  100مرگ به ازاي هر  140، 1384ومير مادري در ايران را در سال  مرگ

 ).46: 1390ترابي (
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الگوي رايج در مناطق شهري ايران است كه بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و 
). 2013عرفاني (گيرند  درصد جمعيت ايران را در بر مي 71بيش از  1390مسكن در سال 
رغم عموميت استفاده از وسايل  نشان دادند كه در شهر مهاباد علي) 1391(حسيني و بگي 

هاي دائمي و  گيري از حاملگي، شكاف عظيمي بين ميزان استفاده و تقاضا براي روش پيش
 . اردگيري از حاملگي وجود د اثر پيش طوالني

 
 نشده ريزي هاي برنامه حاملگي

است كه از ميان ريزي نشده  برنامه ها حاملگيدرصد  34حدود امروزه، در ايران 
 20حدود ). 1: 2008عرفاني (هنگام است  درصد نا به  18درصد ناخواسته و  16ها  آن

ان داد نش) 5: 2008(عرفاني . شود ناخواسته به سقط جنين منجر ميهاي  حاملگيدرصد از  
در . گيرد كرده صورت مي مورد سقط جنين توسط زنان ازدواج 73200كه در ايران ساالنه 

برآوردها از افزايش ميزان سقط جنين در شهر تهران ) 2009عرفاني (بررسي ديگري 
ي تنظيم خانواده در شود كه عملكرد برنامه به اين ترتيب، مالحظه مي. حكايت دارد

ي ناخواسته و پرخطر، برخالف موارد ديگر، چندان ها ندن حاملگيي به حداقل رسا زمينه
ها كامالً متفاوت از موضوع كنترل جمعيت و به طور  اين هدف. بخش نيست رضايت

 . مشخّص در راستاي سالمت مادر، كودك و خانواده است
 

 ي تنظيم خانواده نشده نياز برآورده
ي تنظيم  نشده خانواده، نياز برآوردهي تنظيم  هاي برنامه يكي ديگر از چالش

ي تنظيم خانواده در  نشده نشان داد كه نياز برآورده) 69: 1390(ترابي . است 1خانواده
بررسي در . تري دارند هايي است كه باروري پايين تر از استان هاي با باروري باال بيش استان

                                                            
١. Unmet Need for Family Planning  
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ت استفاده از وسايل رغم عمومي معلوم شد كه علي) 1391حسيني و همكاران (ديگري 
ي تنظيم خانواده در ميان زنان كُرد شهر  ميزان نياز برآورده نشدهگيري از حاملگي،  پيش
نشده كمبود خدمات و يا ضعف  يكي از عوامل نياز برآورده. درصد است 7/20، 1مهاباد
ق تواند به عنوان راهي براي تأمين حقوكاهش اين نياز مي. ي تنظيم خانواده است برنامه
شان را خود زنان حق دارند كه شمارِ فرزندان و زمان حاملگي. گرفته شود نظر درزنان 

هاي اصلي سالمت مادران و حقوق باروري در واقع، تنظيم خانواده از پايه. تعيين كنند
گيري براي زنان به صورت  حقوق باروري و جنسي شامل توانايي تصميم. باشد ها مي آن

در اجالس ). 2002 2باير( شان است ي زمان، فواصل و دفعات باروريدربارهكامالً آزادانه 
، اهميت بهداشت باروري و تنظيم خانواده در تحقّق و 2005سران جهان در سال 

ترين  نشده مهم كاهش نياز برآورده. ي سازمان ملل تأييد شديابي به اهداف هزاره دست
 ).2006سازمان ملل ( شدبا يابي به بهداشت باروري مي عامل در دست

 
 آل خانواده  ها و كاهش شمار فرزندان ايده تغيير ترجيحات باروري زوج

استثناي  به) 152: 2009(همكاران  ي تحقيقات عباسي شوازي و برپايه
درصد زنان،  73غربي، گيالن، و يزد، حدود  هاي آذربايجان بلوچستان، در استان و سيستان

حسيني و بگي . دانند فرزند مي 2ي يك زوج را در شرايط فعلي آل برا شمار فرزندان ايده
درصد زنان، شمار  90هاي پيمايش باروري مهاباد نشان دادند كه  برمبناي داده) 1391(

در . اند ها را در شرايط كنوني يك تا دو فرزند اعالم كرده آل براي خانواده فرزندان ايده
درصد زنان،  67كمي بيش از ) 1390ژاد ن رحيمي(بررسي ديگري در شهرستان روانسر 

ي ايراني را در شرايط كنوني يك تا دو فرزند  آل براي يك خانواده شمار فرزندان ايده

                                                            
 .2012شده در سال  بر اساس تعريف بازنگريـ  ١

٢. Bayer 
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هاي ازدواجي  درصد را زنان متعلّق به كوهورت 71ها بيش از  دانند كه از ميان آن مي
 . دهند تشكيل مي 1389-1370

درصد زنان در  61، كمي بيش از )1391(هاي پيمايش باروري مهاباد  براساس داده
يد، دار) زمان بررسي(اآلن آيا تمايل داريد عالوه بر فرزنداني كه "پاسخ به اين پرسش كه 

در . خواهند فرزند ديگري داشته باشند اند كه نمي گفته "فرزند ديگري به دنيا بياوريد؟
خواهند در  اند كه مي صد زنان در پاسخ به اين پرسش اظهار كردهدر 39تر از  واقع، كم

هايي در بر  درصد را آن 21در اين ميان، ). 2جدول (آينده فرزند ديگري داشته باشند 
به اين . اند گيرند كه بيش از دو سال زمان را براي داشتن فرزند بعدي اعالم كرده مي

درصد زناني كه در زمان پيمايش باروري مهاباد  6/17توان اميدوار بود كه تنها  مي  ترتيب،
دار  بچه) 1393فروردين (قابليت فرزندآوري داشتند، در طول دو سال پس از زمان بررسي 

 . شوند
بر حسب وضعيت عقيمي و ي شهر مهاباد  ساله 15-49زنان كُرد همسردار  توزيع : 2جدول 

 1391فروردين تمايالت فرزندآوري، 
 درصد فراواني 

 9/4 34اند يا نابارور هستندعقيم شده
  عقيم نيستند و قابليت فرزندآوري دارند

 6/17 117)در دو سال آينده(خواهندبزودي فرزند ديگري مي
 0/21 140)بيش از دو سال ديگر(خواهنددر آينده فرزند ديگري مي

 4/61 409خواهندفرزند ديگري نمي         

 1/95 666جمع

 0/100 700 جمع كل

 ).1391(حسيني و بگي : منبع
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 هاي سياستي  گزينه
دو سال گذشته،  15ي باروري پايين و استمرار آن در طول تقريباً  در واكنش به تجربه

گذاري جمعيتي در ايران شكل گرفته است  ي سياست رويكرد مخالف اصلي در زمينه
هاي مستقيم تشويق مواليد پشتيباني  گزاران از سياست سياست). 1391حسيني و بگي (

هايي براي مديريت عرضه و تقاضاي  شناسان اتّخاذ سياست در مقابل، جمعيت. كنند مي
گذاري جمعيتي  ترين اولويت سياست تشكيل خانواده را مهم نيروي كار و تسهيل ازدواج و

 . دانند در كشور مي
شده و عموميت آن در مناطق  گزاران با تمركز بر سطوح پايين باروري تجربه سياست

گويند كه در صورت استمرار باروري پايين در آينده با   مختلف كشور، از مسايلي سخن مي
در . ولد است اروري و استمرار آن ناشي از كاهش زادوكاهش ب. 1آن مواجه خواهيم شد

اتّخاذ  گزاري قرار بگيرد،  تواند در دستور كار هر سياست اي كه مي نتيجه، اولين گزينه
موضوعي كه در اين زمينه حائز اهميت است . ولد است و هاي مستقيم تشويق زاد سياست

هايي را كه در پسِ كاهش  و زمينهاين است كه قبل از هر تصميمي، بايد عوامل، شرايط 
) 2008(دونالد  اند، مشخّص كنيم؟ مك  تمايالت فرزندآوري و در نتيجه سقوط باروري

) 188: 2009(عباسي شوازي و همكاران . داند نه فردي عوامل باروري پايين را نهادي مي
ها از  يير آنكنند كه وقتي هنجارهاي باروري پايين در جامعه نهادينه شد، تغ استدالل مي

توان منافع فردي را با  در اين زمينه، مشكل اين است كه نمي. نمايد سوي دولت دشوار مي
تواند  ي آثار و پيامدهاي باروري پايين مي نگراني درباره. مصالح اجتماعي منطبق نمود

گرفته  ريزان باشد، ولي با توجه به تغييرات صورت گزاران و برنامه ي جدي سياست دغدغه
بيش از . ي مردم نخواهد بود در ساخت و بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه، الزاماً دغدغه

                                                            
توان به سالخوردگي جمعيت و مسايل مرتبط با آن، كاهش سهم نيروي كار از  مسايل ميي اين  از جمله 1‐ 

  .كشور اشاره كرد  جمعيت كل، و كاهش حجم و رشد جمعيت
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اگر دولت از "درصد زنان در پيمايش باروري مهاباد در پاسخ به اين پرسش كه  89
تر حمايت مالي بكند، آيا عالوه بر فرزنداني كه اآلن  ها براي داشتن فرزند بيش خانواده

بنابراين، تشويق مواليد در . اند پاسخ منفي داده "آوريد؟ دنيا ميداريد، فرزند ديگري به 
هاي اقتصادي براي  رسد محرّك هايي از اجتماع اثرگذار خواهد بود كه به نظر مي ميان اليه

ها طبقاتي از  اين. ها ايجاد خواهد نمود تشويق زاد و ولد تغيير محسوسي در زندگي آن
شان، هنوز سطوح باالتري از باروري را  قتصادي اجتماعياند كه با توجه به شرايط ا جامعه

 . كنند تجربه مي
هاي  ي عمل براي جمعيت ايران بايستي مبتني بر واقعيت اتّخاذ هرگونه برنامهاصوالً 

ي كاهش باروري در ايران  تجربه. باشد  اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، و جمعيتي جامعه
ي تنظيم خانواده تنها كاهش باروري را تسريع و استمرار  بيانگر اين واقعيت است كه برنامه

ي تغيير در شرايط اقتصادي  افزايش ميانگين سنّ ازدواج نيز نشانه. بخشيده است
گذاري نيز  بنابراين، سياست. اي است كه منجر به كاهش باروري شده است اجتماعي

رادي كه باروري پايين را هاي باروري پايين باشد نه اف بايستي معطوف به شرايط و زمينه
 :به طور كلّي، در اين زمينه بايد به دو نكته توجه نمود. كنند تجربه مي

اي در استمرار كاهش باروري  كننده ي تنظيم خانواده، اگرچه نقش تعيين برنامه) 1
هدف . ها همواره بايستي مديرّيت شود داشته است، ولي مسايل ناشي از اجراي اين برنامه

كنترل يا افزايش . مطلوب تنظيم خانواده توجه و تمركز صرف بر يك عدد نيستنهايي و 
ي مطلوب تنها در يابي به يك زندگي سالم و جامعه رشد جمعيت مهم است، ولي دست

، سالمت مادر 1مسايلي مانند حاملگي ناخواسته. تر نيست تر يا بيش گروِ داشتن جمعيت كم
كه در حاشيه و متن يك زندگي ... ، سالمت جنسي و فرزندآوريو كودك، آمادگي براي 

ي تنظيم خانواده در طول  اجراي برنامه. سالم مطرح هستند نيز بايد مورد توجه قرار بگيرند

                                                            
١. unwanted pregnancy 
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ي ايران به ويژه جمعيت زنان واقع در سنين توليد مثل را با  ي گذشته، جامعه دو دهه
تواند پيامدهاي ناگواري در  ا ميه هاي جديدي مواجه ساخته است كه غفلت از آن چالش
ي  ي هزاره هاي توسعه يابي به هدف ي سالمت مادران و كودكان و در نتيجه دست زمينه

گيري از  با توجه به تغيير الگوهاي استفاده از وسايل پيش. سازمان ملل داشته باشد
يق ي خدمات بهداشت باروري و تعل ترديد، هرگونه محدوديت در ارايه حاملگي، بي

شود كه  هايي از جمعيت مي ي تنظيم خانواده موجب افزايش باروري در ميان اليه برنامه
 ). 2013عرفاني (تري از جمعيت كلّ كشور را دارند  سهم كم

ي اقتصادي اجتماعي، ساختار   با وجود تأثيرگذاري نيروهاي نوسازي و توسعه. 2
كشورهاي صنعتي با باروري پايين تر  ي ايران متفاوت از بيش اجتماعي فرهنگي جامعه

ترين  برخالف جوامع صنعتي با باروري پايين، عموميت و فراگيري ازدواج مهم. است
درصد جمعيتي كه وارد بازار ازدواج  98حدود . ويژگي ساختار زناشويي ايران است

و در افزايش ميانگين سنّ ازدواج . كنند كم يك بار ازدواج مي سالگي دست 50شوند تا   مي
ها و كاهش  ي فرزندآوري، تغيير ترجيحات باروري زوج شدن طول دوره نتيجه كوتاه

هاي ايراني را بايد در تغييرات نهادي و اقتصادي  تمايالت فرزندآوري در ميان خانواده
گذاري بايستي معطوف به  بنابراين، هرگونه سياست. اجتماعي جمعيت ايران جستجو كرد

 . ري پايين باشدها و عوامل بارو زمينه
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 گيري نتيجه
استمرار باروري . ي ايران است اي فراگير در شرايط كنوني جامعه باروري پايين پديده

هايي چون سالخوردگي جمعيت، تغيير  تواند پيامدهاي بسياري در زمينه در سطح پايين مي
رشد و حجم ساختمان سنّي و كاهش سهم نيروي كار از كلّ جمعيت، و در نهايت كاهش 

 . هاي ملّي داشته باشد جمعيت
ي كاهش باروري و تعديل رشد  ي تنظيم خانواده در ايران در زمينه موفقيت برنامه

اما واقعيت اين است كه كاهش باروري در ايران، . جمعيت كشور بر كسي پوشيده نيست
ابراين، بايد گفت كه بن. ي تنظيم خانواده آغاز شد  تر از تدوين و اجراي رسمي برنامه پيش

. ي تنظيم خانواده در ايران كاهش باروري را تسريع و استمرار بخشيده است اجراي برنامه
توان گفت  ي تنظيم خانواده تمركز صرف بر يك عدد نيست، بنابراين نمي هدف برنامه

ي گذشته كاهش  ي جمعيت كشور در مقايسه با دو دهه چون سطح باروري و رشد ساالنه
غم  ر اجراي اين برنامه، علي. ي تنظيم خانواده نيز بايستي متوقّف شود ه است، برنامهيافت

ي جمعيت كشور،  ي كاهش باروري و تعديل نرخ رشد ساالنه موفقيت آن در زمينه
ي  ها مستلزم استمرار ارايه هايي را سبب شده است كه ساماندهي و مديريت آن چالش

از سوي ديگر، با توجه به تغيير الگوهاي استفاده از  .باشد خدمات بهداشت باروري مي
ي خدمات بهداشت باروري به طور مشخّص  گيري از حاملگي، توقّف ارايه وسايل پيش

تري از  خواهد شد كه سهم كم) مناطق روستايي(منجر به افزايش باروري در مناطقي 
 . جا ساكن هستند جمعيت كنوني ايران در آن

با توجه به آثار كاهش . يين نيز براي هيچ جمعيتي مطلوب نيستاستمرار باروري پا
هايي براي جلوگيري از استمرار كاهش  باروري به سطح پايين و استمرار آن، اتّخاذ برنامه

گذاري براي  هرگونه سياست. نمايد باروري و ارتقاي آن تا سطح جايگزيني ضروري مي
تر آن مستلزم آگاهي و شناخت از  اهش بيشافزايش باروري در ايران و يا جلوگيري از ك
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افزايش ميانگين سنّ ازدواج در ميان . هاي باروري پايين است عوامل، شرايط، و زمينه
 2و فيني 1بونگارت. جوانان همواره به عنوان يكي از داليل باروري پايين عنوان شده است

ي ناپايدار و ناشي از تعويق ا اي پديده كنند كه باروري پايين تا اندازه استدالل مي) 1998(
درصد  23نشان داد كه ) 2013(عرفاني . فرزندآوري و انتقال آن به سنين باالتر است

با توجه به عموميت و . كاهش باروري در شهر تهران ناشي از تعويق ازدواج بوده است
توان گفت سياست مناسب سياستي است كه  ، مي)درصد 98(فراگيري ازدواج در ايران 

ي  از طرفي، از طريق توسعه. طوف به اشتغال، خانواده و كيفيت زندگي باشدمع
هاي شغلي بايد به جمعيت جوان اطمينان داد كه اگر به موقع ازدواج كنند و  فرصت

ي  با توجه به مشاركت فزاينده. دار شوند، از نظر مالي و شغلي در مضيقه نخواهند بود بچه
وان بايد اطمينان بيابند كه فرزندآوري منافاتي با تمايالت و زنان در بازار كار، دختران ج

 . ندارد  شان هاي شغلي خواسته
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 ت طاليي پنجره جمعيتي صو فرساختار سني جمعيت تغييرات 

  1رسول صادقي
 

هاي ثبتي و سرشماري و همچنين برآوردهاي جمعيتي به  اين مقاله با استفاده از داده
ي آينده ايران، يعني گذار  حاضر و چند دههاي حال  واكاوي مهمترين مسئله جمعيت و توسعه

ـ اجتماعي فرصت طاليي پنجره جمعيتي  ساختار سني و نحوه مديريت و مهندسي اقتصادي
ي پنجره"اي از تحوالت جمعيتي آغاز شده است كه در بستر گذار جمعيتي، مرحله. پردازد مي

هاي  ت و ورود كوهورتفاز پنجره جمعيتي با تورم جواني جمعي. شود ناميده مي "جمعيتي
در . شود كنند، آغاز مي ي انساني رقابت ميبزرگي از جوانان كه براي شغل و انباشت سرمايه

. رسد دوران پنجره جمعيتي نسبت جمعيت در سنين فعاليت افزايش يافته و به حداكثر خود مي
فزايش مشاركت هاي تركيبي و رفتاري پنجره جمعيتي نظير افزايش عرضه نيروي كار، ا مكانيزم

، تعامل تغييرات ساختار سني جمعيت با چرخه )بار تكفل(هاي وابستگي  زنان، كاهش نسبت
گذاري، بهبود و توسعه سرمايه  اندازها و سرمايه زندگي توليد و مصرف، افزايش قدرت پس

هاي زيادي براي اثرگذاري  انساني، افزايش كيفيت جمعيت و غيره، فرصت طاليي و پتانسيل
كند و  البته اين وضعيت بطور اتوماتيك عمل نمي. كند بر رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي مثبت
در نتيجه، . برداري از آن نيازمند بسترهاي مناسب اقتصادي، اجتماعي، سياستي و نهادي است بهره

گردد كه اگر روندهاي جديد  رو بيشتر به اين وضعيت بر مي هاي جمعيتي پيش ها و چالش فرصت
هاي مناسب و مؤثر  يرات ساختار سني جمعيت در ايران به درستي مديريت شود و سياستتغي

ي جمعيتي فرصت را فراهم آورد و ابعاد برداري از پنجره ي بهرهتوان زمينه اتخاذ شود، مي
اما در مقابل، اگر ضعيف مديريت شود نه تنها اين فرصت از . اي را بهبود بخشد مختلف توسعه
رو خواهيم ها و مسائل آن روبه رفت، بلكه با روي ديگر سكه يعني تهديدها، چالشدست خواهد 

 .شد
 

تغييرات ساختار سني جمعيت، پنجره جمعيتي، جمعيت در سنين فعاليت،  :هاي كليدي واژه
 . توسعه اقتصادي، مديريت جمعيت

                                                            
                           شناسي دانشگاه تهران استاديار جمعيت -1



 

 

 مقدمه
شناسي در طول چند دهة گذشته بر پويايي رشـد   مطالعاتي جمعيتبيشتر تمركز حوزه 

ويـژه سـاختارهاي سـني توجـه شـده اسـت        جمعيت بوده و كمتر به ساختار جمعيـت بـه  
هاي نظري جمعيت و توسعه نيز بر رشد جمعيت  حتي رويكردها و مدل). 13: 2005پول،(

و از تـأثيرات سـاختار سـني جمعيـت و       عنوان شاخص پويايي جمعيـت تأكيـد داشـته    به 
در ايـران نيـز   ). 1391صـادقي،  (اقتصادي غفلت شده اسـت   تغييرات آن بر رشد و توسعه

هاي جمعيتي بيشتر بر پويايي رشد جمعيت متمركـز بـوده و كمتـر بـه      ها و برنامه  سياست
ت كـه  اين در حاليسـ . ساختارهاي سني جمعيت، تغييرات و پيامدهاي آن توجه شده است

اكنـون  ) ASTs(1با توجه به كامل شدن فرايند گـذار جمعيتـي، گـذارهاي سـاختار سـني     
در مراحـل پايـاني گـذار    . شـوند  مهمترين مسئله جمعيت و توسعه كشـور محسـوب مـي   

جاي رشـد و افـزايش جمعيـت حـول محـور سـاختار سـني         جمعيتي مباحث جمعيتي به
هـاي سـني    تي در هـر كـدام از گـروه   تمركز جمعي. شود جمعيت و تغييرات آن متمركز مي
گـذاران   هـاي خـاص خـود را دارد كـه سياسـت      ريزي طبيعتاً نيازها، پيامدها و بالتبع برنامه

 . بايستي بدان توجه داشته باشند
ساختار سني جمعيت، با توجه به رفتار اقتصـادي متفـاوت افـراد در مسـير و مراحـل      

تحليـل  . عملكـرد اقتصـادي داشـته باشـد    تواند اثرات قابل توجهي در  مختلف زندگي، مي
تغييرات ساختار سني به دو دليل مهم است؛ نخست اينكه فازهـاي متمـايز گـذار سـاختار     
سني، امكان بررسي و تحليل تأثيرات سـاختار سـني بـر توسـعة اقتصـادي و اجتمـاعي را       

هـايي را در تجربـة    دوم اينكه الگوهـاي مـنظم گـذارهاي سـني، شـباهت     . سازد ممكن مي
در هـر يـك از   ). 6: 2000مالبورگ و سومسـتاد،  (دهد  تاريخي بين زمان و مكان نشان مي

هاي سني در اكثريت باشند،  مراحل انتقال ساختار سني، با توجه به اينكه كدام يك از گروه

                                                            
١. Age structural transitions  
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لذا مطالعة سـاختار سـني بـه    . كند نوع و كم و كيف نيازهاي اجتماعي و جمعيتي تغيير مي
هـا و   دوره). 4: 1389مشفق و ميرزايي،(ي حال و آيندة جامعه است معني تشخيص نيازها

هـاي متفـاوتي را بـه همـراه      مراحل مختلف گذار ساختار سني، شرايط، مسائل و فرصـت 
هـا و   تـوان فرصـت   از اينرو، با مطالعـة گـذار سـاختار سـني جمعيـت مـي      . خواهد داشت

 .هاي حال و آينده جمعيت را تشخيص داد چالش
ار ساختار سني، فـازي از تحـوالت جمعيتـي در ايـران آغـاز شـده اسـت        در بستر گذ

پنجـرة جمعيتـي يـك وضـعيت مـوقتي در سـاختار       . شـود  ناميده مـي  "پنجره جمعيتي"كه
در . كشد باز شده و چيزي حدود چهار دهه طول مي 1385جمعيتي ايران است كه در سال 

هاي وابستگي  رسد و نسبت ياين دوران نسبت جمعيت در سنين فعاليت به حداكثر خود م
يابد و در نتيجه فرصت طاليي و منحصربفردي فراروي توسـعه اقتصـادي    سني كاهش مي

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

هـاي ثبتـي و سرشـماري و همچنـين      يش رو بـا اسـتفاده از داده  بر اين اساس، مقاله پ
اي حـال حاضـر و چنـد     برآوردهاي جمعيتي به واكاوي مهمترين مسئله جمعيت و توسعه

 ــ   ي آينده ايران، يعني گـذار سـاختار سـني و نحـوه مـديريت و مهندسـي اقتصـادي        دهه
 .پردازد مي "فرصت طاليي پنجره جمعيتي"اجتماعي

 

 ساختار سني در بسترگذار جمعيتيتغييرات 
و ) DTM( 1تـوان در چـارچوب مـدل گـذار جمعيتـي      تحوالت جمعيتي را مي

مدل گذار جمعيتي يك تئوري و چارچوب تحليلي مسـلّط  . فازهاي مختلف آن تبيين كرد
شناسي است كه به تبيين تحوالت جمعيتي در طـول زمـان و در بسـتر فراينـد      در جمعيت

وميـر بـه    هـاي بـاالي مواليـد و مـرگ     اجتماعي در قالب گـذار از ميـزان  ـ  توسعه اقتصادي
                                                            
١. Demographic transition model 
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در بستر گذار جمعيتي دو فـاز كلـي از هـم    . پردازد ومير مي هاي پايين مواليد و مرگ ميزان
در ايـران،  . اسـت  2و فـاز دوم، گـذار بـاروري    1وميـر  شود؛ فاز اول، گذار مـرگ  متمايز مي

. گردد ش بر مي هـ 14ومير به اوائل قرن  ذار مرگدهد آغاز گ نشان مي 1همانطور كه شكل 
ايـن  ). 1376سـرايي،  (در هزار برآورده شده اسـت   35ومير در آن زمان حدود  ميزان مرگ

 1390در هزار در سـال   5ميزان در طي قرن حاضر كاهش قابل توجهي داشته و به حدود 
اسـت، در ايـن مرحلـه    شناختي با گذار باروري همراه  فاز دوم گذار جمعيت. رسيده است

هاي بـاروري بـه دليـل افـزايش سـطح اسـتاندارد زنـدگي، جريـان مدرنيزاسـيون و           ميزان
شدن،گسـترش آمـوزش همگـاني، بهبـود      خواهي، فراينـدهاي شهرنشـيني، صـنعتي    توسعه

بـاروري تـا اواسـط دهـه     . يابد كاهش مي... موقعيت زنان، دسترسي به وسايل جلوگيري و
از اين زمان به بعد است كه ميزان مواليـد بـا   . قريباً ثابت بوده استدر سطح باال و ت 1360

در هـزار در سـال    18به  1360در هزار در سال  46سرعت قابل توجهي كاهش يافته و از 
در  چند دهـه اخيـر   در و تحول جمعيتي تغيير مهمتريناز اينرو، . كاهش يافته است 1390
 .بوده است باروري چشمگير كاهشايران 

 

 1290-1390فرايند گذار جمعيتي ايران،  -1شكل 

 
 

 
 
 

                                                            
١. Mortality transition  
٢. Fertility transition  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت،  تعالي و را هبر د ها 70



 

 
 

در واقـع، تغييـر در سـاختار    . گذار ساختار سني، بخش مكمل فرايند گذار جمعيتي اسـت 
عالوه بر تأثيرات گذار جمعيتـي  . ي آخر گذار و انتقال جمعيتي است سني جمعيت مرحله

تـأثير قـرار    تحـت بر حجم و رشد جمعيت، بطور قابل توجهي ساختار سـني جمعيـت را   
دهد منجـر بـه    ومير كه در بستر گذار جمعيتي رخ مي ها در باروري و مرگ كاهش. دهد مي

افـزايش اميدزنـدگي در بـدو تولـد در     . شوند تغييرات اساسي در ساختار سني جمعيت مي
مراحل اولية گذار جمعيتي منجر به افزايش جمعيـت كودكـان شـده و در مراحـل پايـاني      

وميـر،   البتـه تغييـرات در مـرگ   «.شود ن منجر به افزايش جمعيت سالمند ميگذار، افزايش آ
وميـر   هاي مرگ دهد؛ زيرا كاهش تأثير قرار مي كمتر از تغييرات باروري توزيع سني را تحت

هاي باروري تعـداد افـراد    دهد، در حالي كه كاهش تأثير قرار مي معموالً تمام سنين را تحت
تأثير قـرار   ساله را در هرم سني جمعيت تحت  0ي جمعيت جديد وارد شده به جمعيت يعن

از اينرو، كاهش باروري منجر به تغييرات اساسي در ساختار ). 7: 1998بونگارت،(»دهد مي
به شكل (به ساختاري سالخورده ) به شكل هرم(سني جمعيت در گذار از ساختاري جوان 

 .گردد مي) استوانه
هـاي مواليـد و    كليدي تغييرات جمعيتـي يعنـي ميـزان   ترتيب، بر اساس دو عنصر  بدين

قبل از شـروع گـذار جمعيتـي،    . ومير مدل گذار جمعيتي طراحي و فرموله شده است مرگ
در بسـتر  . ها كوتاه، مواليد زياد، رشد جمعيت كند و ساختار جمعيت جـوان اسـت   زندگي

هـاي رشـد    ميـزان  ومير و سپس باروري كاهش يافتـه، در نتيجـه   گذار جمعيتي، ابتدا مرگ
بـا حركـت بـه سـمت     . يابد جمعيت ابتدا افزايش سريعي داشته و سپس دوباره كاهش مي

: 2003لـي، (باروري پايين و زندگي طوالني يك جمعيت سالخورده شكل خواهد گرفـت  
167 .( 
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 1430تا  1390تحوالت ساختار سني جمعيت از  -2شكل 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . توسط نگارنده مقاله 1430بيني تحوالت ساختار سني جمعيت تا سال  و پيش 1390نتايج سرشماري : منبع      

 
جاي رشـد و افـزايش    بدين ترتيب، در مراحل پاياني گذار جمعيتي مباحث جمعيتي به

بـه تبعيـت از   . شـود  جمعيت حول محور ساختار سني جمعيت و تغييرات آن متمركز مـي 
گذار سني شامل چهار مرحله متمايز اسـت كـه بـا    . دهد رخ مي 1جمعيتي، گذار سنيگذار 

، سپس 2هاي سني همراه است؛ ابتدا، فاز كودكي افزايش چشمگير جمعيت در يكي از گروه
اسـت   5يا ميانسالي و در نهايـت فـاز سـالمندي    4، بعد از آن فاز  بلوغ جمعيت3فاز جواني

                                                            
١. Age transition 
٢. Child phase 
٣. Young adult phase 
٤. Phase of population maturity  
٥. Old age phase 
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به بيان ديگر، گذار ساختار سني شامل چهار فاز كـودكي  ). 3: 2000مالمبرگ و سومستاد،(
 .است) ساله و باالتر 65(و سالمندي ) 30-64(، ميانسالي )15-29(، جواني )سال 15زير (

هـاي سـني    در هر يك از مراحل گذار ساختار سني، با توجه به اينكه كداميك از گروه
جتمـاعي و جمعيتـي تغييـر    در اوج و پيك جمعيتي باشند، نوع و كـم و كيـف نيازهـاي ا   

اي در  هاي بهداشتي و آموزشي اهميـت ويـژه   در ساختار سني جوان نيازها و هزينه. كند مي
ايـن در حـالي اسـت كـه در     . كننـد  هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پيـدا مـي   ريزي برنامه

ن ساختارهاي سني در حال انتقال مسايل مرتبط با اشتغال، ازدواج و تشكيل خانواده، مسك
يابند و باالخره  هاي جواني و ميانسالي اهميت ويژه مي و بطور كلي نيازهاي مرتبط با دوره

ها،  در ساختار سني سالخورده نيازهايي از قبيل تأمين اجتماعي، مسايل بهداشتي و معلوليت
مسايل رفاهي و رواني اجتماعي و بطور كلي مسايل مـرتبط بـا بازنشسـتگان و سـالمندان     

 ). 6: 1382ميرزايي و همكاران،(كنند  مي اولويت پيدا
 

 تورم جواني و آغاز فاز پنجره جمعيتي
تورم جواني، دومين مرحلة گذار ساختار سني است كه در آن تمركز بيشتر جمعيت در 

هـاي   فاز پنجره جمعيتي با تـورم جـواني جمعيـت و ورود كوهـورت    . سنين جواني است
 .  شود كنند، آغاز مي سرمايه انساني رقابت مي بزرگي از جوانان كه براي شغل و انباشت

شناختي از اهميـت قابـل تـوجهي در مقايسـه بـا سـاير        لحاظ جمعيته دوره جواني ب
) 1991 ،رينـدفوس (شناسـان   برخـي از جمعيـت  . هاي چرخه زندگي برخوردار است ه دور

كـه بيشـتر   بدين معنـي  . اند نامگذاري كرده "شناختي فشرده جمعيت"دوره جواني را دوره 
تـراكم و فشـردگي   . دهد هاي دوره جواني رخ مي وقايع و رفتارهاي جمعيتي در طول سال

آور است،  هاي تغييرات سريع بسيار مهيج و حيرت هاي جواني در دوره وقايع در طول سال
 . شوند زيرا جوانان موتور تغييرات اجتماعي محسوب مي
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 هاي ثبتي  براساس داده 1390ساختار سني جمعيت كشور در سال  -3شكل 

 
؛ دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و 1/8/1390در تاريخ اطالعات جمعيت كشور جمعيت زنده پايگاه : منبع

 . 1392 -مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور 

 
ايـن دوره   .مواجـه بـوده اسـت    "تورم جواني" با پديده اخير ي كشور ايران در دو دهه

كسنوز و (گيرد  باروري تا كاهش در تعداد جوانان را در بر ميهاي آغاز كاهش  تعداد سال
سابقه جمعيت جـوان   امروزه، كشور در حال تجربه كردن افزايش بي). 70: 2005كابماالن، 

بفرد در تاريخ اجتمـاعي   اين افزايش در تعداد و سهم جمعيت جوان پديده منحصر. است
يك به يك سـوم جمعيـت ايـران را    در حال حاضر نزد. شود و جمعيتي ايران محسوب مي

سال از كـل جمعيـت در سـال     15-29سهم جمعيت . دهد سال تشكيل مي 15-29جوانان 
تعـداد جمعيـت    .درصد بـوده اسـت   32برابر با  1390درصد و در سال  35برابر با  1385

هـاي   ميليون نفـر در سـال   25به  1355ميليون نفر سال  5/8ساله كشور از  15-29جوانان 
هاي اخير دوره اوج تورم جـواني در   از اينرو، سال. افزايش پيدا كرده است 1390و  1385

 . يابد به بعد تعداد جمعيت جوانان كاهش مي 1390ايران است، البته از سال 
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اجتمـاعي و   ،، بلكـه از نظـر اقتصـادي    هنه تنها به لحاظ وزن جمعيتي اهميت يافتـ  جوانان
عالوه بر آن، نه تنها نسبت جمعيت جوان به كل كشور بلحاظ . اند سياستي نيز اهميت يافته

باسوادي، شهرنشيني، دسترسـي و اسـتفاده از   (عددي افزايش يافته است بلكه بلحاظ كيفي 
از اينـرو،  . هسـتند نيز نسبت به كل جمعيت از رشد بيشتري برخـوردار  ) هاي جمعي هرسان

، آگـاهي و مهـارت   ت عـالي صـيال تح نظير ايي توسعه هايي جمعيت جوان كشور از ويژگي
تواند منشاء تحوالت اجتماعي، اقتصادي و تكنولـوژيكي در كشـور    برخوردار است كه مي

با در نظر داشتن منافع و مزاياي بالقوه اين تجربه گذار جمعيتي در كشـور، محققـين   . شود
نان نيز از جمعيتي تعبير نموده، و اقتصاددا "هديه"يا  "پنجره"چنين ساختار جمعيتي را به 

 .)1391شوازي و صادقي،  عباسي( اند ياد كرده "سود جمعيتي"آن به عنوان 
 

 فاز پنجره جمعيتي، زمانبندي و طول مدت آن
ي زماني نسبتاً كوتاه از تحوالت جمعيتي يك كشـور  ، دوره) DW( 1ي جمعيتيپنجره

ساختار جمعيتـي  رسد و نوعي  است كه در آن نسبت جمعيت سنين فعاليت به حداكثر مي
در حال حاضر، با توجه بـه  . شود مطلوب براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي فراهم مي

ماهيت گذار جمعيتي و تغييرات ساختار سني مرتبط با آن، سهم جمعيت سنين فعاليت در 
و سـود جمعيتـي    2ي فرصـت ايران افزايش يافته و اين فرايند موجب گشوده شدن پنجـره 

 .شور شده استفراروي اقتصاد ك
اي است كه در آن كمتر از يـك سـوم جمعيـت خـارج از سـنين       پنجره جمعيتي دوره

و بيشتر از دو سـوم جمعيـت در سـنين فعاليـت     ) سال و باالتر 65سال و  15زير (فعاليت 
باتوجه به افزايش نسبت جمعيت سنين فعاليـت  ). 128: 1390سرايي،(باشند ) ساله15ـ64(

وارد فـاز پنجـره جمعيتـي شـده      1385گي سني، ايران در سـال  هاي وابست و كاهش نسبت
                                                            
١. Demographic Window 
٢. Opportunity Window 
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مشخص است فاز پنجرة جمعيتي يك وضـعيت مـوقتي در    4همانطور كه در شكل . است
ي جمعيتـي بيشـتر بـه رونـدهاي     بندي پنجـره اندازه و زمان. ساختار جمعيتي كشور است

بايستي نقش مهـاجرت را  عالوه بر اينها ن. ومير و بويژه باروري وابسته است ي مرگگذشته
باز شـده   1385بر اين اساس، فاز پنجره جمعيتي ايران در سال . در اين زمينه فراموش كرد
به بعد با افزايش جمعيت سالمند بتدريج  1425-30ماند و از سال و براي چهار دهه باز مي

 ساله و باالتر در سـناريوهاي مختلـف   65نسبت جمعيت  1430در سال . بسته خواهد شد
رسد و در نتيجه نسبت وابستگي سني مجدداً شـروع   درصد مي 18-20بيني به حدود  پيش

 . كند به افزايش مي
 

 پنجره جمعيتي، زمانبندي و طول مدت آن براساس سناريوهاي مختلف باروري -4شكل 
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 پنجره جمعيتي، رشد و توسعه اقتصادي
آن  1ي اقتصادي، اثرات تركيبي و رفتاريجمعيتي براي رشد و توسعه موتورهاي پنجره

 معتقدنـد كـه  ) 1998(در اين زمينه بلوم و ويليامسـون  . )2003بلوم و همكاران، (باشند  مي
هايي براي رشد توليـد سـرانه و    پنجره و موهبت جمعيتي به دو دليل موجب ايجاد فرصت

كـل وجـود    GDPشود؛ اول اينكه نوعي تأثير خالص سـاختار سـني در    رشد اقتصادي مي
دارد؛ افــزايش جمعيــت در ســنين فعاليــت منجــر بــه افــزايش نســبت توليدكننــدگان بــه  

اين اثرِ تركيبي . رشد توليد سرانه مطلوب استشود و اين شرايط براي  كنندگان مي مصرف
داري و فراهم شدن  با توجه به بازخوردهاي كاهش باروري در رهايي زنان از وظايف بچه

دليل دوم بـه اثـرات رفتـاري    . كند هاي حضور آنها در بازار كار قوت بيشتري پيدا مي زمينه
مختلفي دارند، زيرا از يكسـو،   اثرات رفتاري اشكال. گردد ساختار سني درحال تغيير بر مي

توانـد   ي در حال رشدي از نيروي كار جوان در ساختار نيروي كار وجود دارد كه مـي بدنه
ي زنـدگي،  وري و توليد را افزايش دهد و از سوي ديگر، با توجه بـه الگـوي چرخـه    هبهر

زايش توليد تغييرات ساختار سني با ايجاد تغييراتي در الگوهاي توليد و مصرف منجر به اف
 .     شود انداز مي و پس

 و مهم اثرات پنجره جمعيتي دنبال آن دوره به  جمعيت و  سني ساختار از اينرو، گذار
 مختلـف  هال ها از طريق كانال مكانيزم اين اثرگذاري. دارد رشد اقتصادي اي در كننده تعيين

 : شود ها پرداخته مي گيرد كه در زير بدان صورت مي
جمعيتي از طريـق دو مكـانيزم يعنـي اثـر مكـانيكي       پنجره: عرضه نيروي كارافزايش 
هـاي   ي نسبت جمعيت در سنين فعاليت و همچنـين فـراهم كـردن زمينـه    سابقه افزايش بي

 شود نيروي كار مي حضور و مشاركت زنان در نيروي كار موجب افزايش عرضه

                                                            
١. Composition and Behavioral Effects       
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در طول دوره زماني بين كاهش در نسـبت   :)بار تكفل(هاي وابستگي سني  كاهش نسبت
جمعيتـي فرصـت بـاز     وابستگي خردساالن و افزايش در نسبت وابستگي سالمندان، پنجره

شده و با افزايش در نسبت جمعيت سنين فعاليت به جمعيت وابسته، شرايط مناسبي بـراي  
هـا و   ادهشود؛ زيرا موجب بار جمعيتي كمتر بر دوش خـانو  رشد سريع اقتصادي فراهم مي

 . شود تر ميـ رفاهي كشور و همچنين رشد اقتصادي سريع نظام اجتماعي
بـر اسـاس    :)چرخـه زنـدگي اقتصـادي   (افزايش توليد و درآمد در مقايسه با مصرف 

رويكرد چرخه زندگي اقتصادي، الگوهاي توليد و مصرف بر حسب سن در نوسان اسـت  
بيانگر تعامـل تغييـرات در    5شكل . رسد و توليد و درآمد در سنين فعاليت به اوج خود مي

از اينرو، باتوجـه بـه الگـوي    . است ساختار سني جمعيت با چرخه زندگي توليد و مصرف
تغييرات ساختار سني يك كشور ممكن است شرايط اقتصـادي   ي زندگي اقتصادي،چرخه

كودكـان، بزرگسـاالن يـا    ــ   متفاوتي را ايجاد كند، بسته به اينكه كـدام گـروه بـزرگ سـني    
 . سالمندان ـ سهم و رشد غالب جمعيتي را دارا باشند

در طـول دوران پنجـره جمعيتـي    : گذاري در جامعه اندازها و سرمايه افزايش قدرت پس
در واقـع،  . يابـد  هـاي ملّـي افـزايش مـي     گـذاري  انـدازهاي شخصـي و سـرمايه    امكان پس

كننـد، منبعـي بـراي     اندازهاي شخصي كه در اين دوران افـزايش محسوسـي پيـدا مـي     پس
تواند به عنوان سوخت رشد  شوند كه مي هاي توليدي و صنعتي محسوب مي گذاري سرمايه

زنـدگي اقتصـادي،    جمعيتي در تعامل با چرخه نجرهبه بيان ديگر، پ. اقتصادي استفاده شود
 .دهد گذاري افزايش مي اندازها و توانايي كشور را براي سرمايه رشد پس

هاي وابستگي در حـال كـاهش و    نسبت: يو كيفيت زندگ سرمايه انساني بهبود و توسعه
كـاهش   هـاي وابسـتگي   انساني با هم مرتبط هستند؛ نسـبت  گذاري قوي در سرمايه سرمايه

جمعيتـي اثـرات    پنجـره ). 42: 2005جـونز،  (كنـد   يافته بهبود سرمايه انساني را تشديد مي
تـر و در   گذارد؛ نسل انفجار مواليـد، بـاروري پـايين    انساني به جاي مي مثبتي را در سرمايه
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دهد تا خانوارها مشتاقانه بـراي هـر    تري را دارند و اين اجازه مي نتيجه خانوارهاي كوچك
اين بازتاب حركت از تقاضا براي كميت فرزندان به سمت كيفيت . كنند گذاري  سرمايه بچه

فرد را بـراي افـزايش   جمعيتي يك فرصت منحصر به از اينرو، دوران پنجره. فرزندان است
هـاي زيربنـايي و    انساني، فعاليـت  وري سرمايه ها در بهداشت، آموزش، بهره گذاري سرمايه
 . كند هم ميي پايدار فراتوسعه

 
 چرخه زندگي اقتصادي -5شكل 

 
  .2007بر اساس ماسون و لي، : منبع                            

 
بـه پنجـره فرصـت    ) DW(شود كه آيا پنجره جمعيتـي   در اينجا اين پرسش مطرح مي

توان سود جمعيتـي را بـه    چطوري ميبه بيان ديگر، تبديل خواهد شد؟  )EW( 1اقتصادي
توان گفت كه اين وضعيت بطور اتوماتيـك عمـل    در پاسخ مي اي تبديل كرد؟ سود توسعه

                                                            
١. Window of economic opportunity 
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برداري از آن نيازمنـد بسـترهاي مناسـب اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـتي و        كند و بهره نمي
برداري از فرصت طاليي جمعيت براي توسعه؛ يكـي،   دو بستر مهم براي بهره. نهادي است

 گذاري مطلـوب  سرمايهساعد، و ديگري، هاي شغلي و وضعيت اشتغال م گسترش فرصت

 . است

ها، شهرهاي بزرگ و كوچك، و مناطق روسـتايي ايـران همگـي     در حال حاضر، استان
ساختار سني جمعيتي مطلوبي براي رشد و توسعه اقتصادي دارند، با اينحال آنها با فقـدان  

شرايط كه بخـش  در اين  .گذاري كافي مواجه هستند هاي شغلي و سرمايه يا كمبود فرصت
توانند اشتغال داشته باشند، سود بالقوه جمعيتـي بـه آسـاني     قابل توجهي از نيروي كار نمي

هـاي شـغلي و    از اينـرو، بيكـاري و فقـدان فرصـت    . شـود  مـي  "بـار جمعيتـي  "تبديل به 
 . گذاري كافي مهمترين چالش جمعيتي در دوران پنجره جمعيتي است سرمايه

 
 هديد؟ الزامات سياستيفرصت يا ت: پنجره جمعيتي

هايي زيادي را براي كشور ما كـه بـه تـازگي وارد فـاز      ي كشورهاي ديگر درستجربه
 فـاز پنجـره  "ها اين است كـه   از جمله اين درس. همراه دارد  جمعيتي شده است به پنجره

شـدن آن نيازمنـد محـيط و بسـتر       جمعيتي يك فرصت و پتانسيل بـالقوه اسـت و بالفعـل   
) 2003(براي مثال بلوم و همكاران . "باشد اقتصادي، نهادي و سياسي مناسب مياجتماعي، 
باشـد، زيـرا    مـي  1بارزي از سود اقتصادي درونكـرده  اند كه امريكاي التين نمونه بيان كرده

خـاطر  شناختي امريكاي التين با آسياي شرقي، رشد اقتصادي آن به رغم تشابه جمعيت علي
گيري اقتصادي دروني، شباهت زيادي با افريقاي جنوب  هتهاي ضعيف و ج داشتن دولت
تقابل اقتصادي ايـن دو منطقـه را در قالـب سـه عامـل       )2004( بلوم وكانينگ. صحرا دارد
اند؛ اول، تفاوت در ميزان و ماهيت ادغام بـا اقتصـاد جهـاني؛ بـدين معنـي كـه        تبيين كرده

                                                            
١. Unreaped Economic Dividend             
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آنكـه    با اقتصاد آزاد دارند، حـال هاي منسجمي در ارتباط  هاي آسياي شرقي سياست دولت
عامل دوم، مربـوط بـه   . باشد هاي اقتصادي امريكاي التين ناهماهنگ و ناپايدار مي سياست

هـاي كـار در آسـياي شـرقي      پذيري بازار كار است؛ نظـام  تفاوت در قوانين كار و انعطاف
وي كـار را  وپاگير و محدود كننده هستند و جذب نيـر  نسبت به امريكاي التين كمتر دست

و انتقـال و   عامل سوم، بـه تفـاوت در عملكـرد بازارهـاي مـالي در نقـل       . كنند تسهيل مي
شـود، در ايـن زمينـه     هاي توليدي مربـوط مـي   گذاري اندازها براي سرمايه گري پس واسطه

 . اند مراتب بهتري داشته نهادهاي اقتصادي آسياي شرقي عملكرد به
اقتصادي بيـانگر ايـن    اقتصادي گرفته تا فاجعه زهبدين ترتيب، تفاوت كشورها از معج

ي تواند موجـب رشـد و توسـعه    جمعيتي نمي واقعيت است كه صرف گشوده شدن پنجره
هـا و   سري سياستاقتصادي گردد، بلكه بستر نهادي و سياسي مناسب، اتخاذ و اجراي يك

 .اشدب ناپذير در تحقق آن مي شرط و ضرورتي اجتناب ها پيش ريزي برنامه
ايران كنوني در يك فرصت زماني طاليي و استثنايي براي رشد و توسعه اقتصـادي بـه   

برداري از آن نيازمند بسترهاي  كند و بهره اين وضعيت بطور اتوماتيك عمل نمي. برد سر مي
ريـزي در هـيچ    سياستگذاري و برنامـه . مناسب اقتصادي، اجتماعي، سياستي و نهادي است

اي كه پنجره جمعيتي باز است حساس، الزم و در صورت موفقيـت   دورهاي به اندازه  دوره
هاي دولت نقش مهمـي در مـديريت و    ها و برنامه به عبارت ديگر، سياست. باشد مؤثر نمي

 . كند مهندسي اقتصادي و اجتماعي پنجره جمعيتي ايفاء مي

بـرداري از   هاي جمعيتي حال حاضر و آينده ايران، بستگي زيادي به نحوه بهـره  چالش
برداري از فرصت پنجره جمعيتي و تبديل آن به فرصـت   بهره. فرصت پنجره جمعيتي دارد

بـراي توسـعه اقتصـادي،     اقتصادي و اجتماعي مسلتزم توانمنـدي و مقتدرسـازي جوانـان   
هاي شغلي، سرمايه گذاري مطلوب، بهبود كيفيت سرمايه انساني و فـراهم   گسترش فرصت

 . ور زنان در بازار كار استهايي براي حض كردن فرصت
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در حال حاضـر توجـه و نگرانـي اصـلي مـديران و سياسـتگزاران كشـور بيشـتر بـه فـاز           
اين موضوع موجب شده است تا منافع و فرصتهاي طاليي فاز . سالخوردگي جمعيت است

در سـطح   "بحـران جمعيتـي  "، "جشن جمعيتي"پنجره جمعيتي ناديده گرفته شود و بجاي
بـرداري   ها براي اشتغال جوانان و بهـره  ها و سياستگذاري گذاري سرمايه. جامعه مطرح شود

آميز را تضمين خواهد  از فاز پنجره جمعيتي است كه حتي سالمندي سالم، فعال و موفقيت
هاي مناسب و مؤثر اتخاذ نشود،، نه تنها فرصت طاليي پنجره جمعيتي از  اگر سياست. كرد

هاي خواهد شد و سود بالقوه جمعيتـي بـه    تهديد و چالشرود، بلكه آن منجر به  دست مي
داري را نيـز در   آساني به بار جمعيتي تبديل شده و حتي دوره سالخوردگي جمعيت مسئله

 . پيش خواهيم داشت
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 گيري نتيجه
 سـني اهميـت و وزنـه    هاي عمـده  در مراحل مختلف گذار ساختار سني، يكي از گروه

ــ يافتـه و    تنها بلحاظ جمعيتي، بلكه بلحـاظ اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـتي    ـ نه  بيشتري
از اينرو، با بررسي گـذار سـاختار   . هاي متفاوتي را رقم خواهد زد شرايط، مسائل و فرصت

البتـه  . جمعيت را شناسايي كرد هاي حال و آينده ها و چالش توان فرصت سني جمعيت مي
گـردد كـه اگـر     بيشـتر بـه ايـن وضـعيت بـر مـي       رو هاي جمعيتي پيش ها و چالش فرصت

روندهاي جديد تغييرات ساختار سـني جمعيـت در ايـران بـه درسـتي مـديريت شـود و        
جمعيتـي   بـرداري از پنجـره   بهـره  تـوان زمينـه   هاي مناسب و مؤثر اتخاذ شود، مـي  سياست

اگر ضـعيف  اما در مقابل، . اي را بهبود بخشد فرصت را فراهم آورد و ابعاد مختلف توسعه
مديريت شود نه تنها اين فرصت از دست خواهد رفت، بلكه بـا روي ديگـر سـكه يعنـي     

 .رو خواهيم شدها و مسائل آن روبه تهديدها، چالش
مير، بويژه براي كودكان، و به دنبال آن كاهش سـريع بـاروري منجـر بـه      و كاهش مرگ

اي از  تغييـرات، مرحلـه  در بسـتر ايـن   . تغييرات ساختار سني جمعيـت ايـران شـده اسـت    
ي جمعيتـي،  پنجره. شود ناميده مي "ي جمعيتيپنجره"تحوالت جمعيتي آغاز شده است كه

باز شده و بـراي حـدود    1385وضعيت موقتي در ساختار جمعيتي ايران است كه در سال 
هاي  فاز پنجره جمعيتي با تورم جواني جمعيت و ورود كوهورت. كشد چهار دهه طول مي

شـود،   كنند، آغاز مـي  ي انساني رقابت ميجوانان كه براي شغل و انباشت سرمايه بزرگي از
به بيان ديگـر، در دوران  . شود بتدريج تورم كوهورتي وارد دوران ميانسالي و بزرگسالي مي

. رسـد  پنجره جمعيتي نسبت جمعيت در سنين فعاليت افزايش يافته و به حداكثر خود مـي 
ري پنجره جمعيتي نظير افـزايش عرضـه نيـروي كـار، افـزايش      هاي تركيبي و رفتا مكانيزم

، تعامـل تغييـرات سـاختار سـني     )بارتكفـل (هـاي وابسـتگي    مشاركت زنان، كاهش نسبت
گـذاري،   انـدازها و سـرمايه   جمعيت با چرخه زندگي توليد و مصرف، افزايش قدرت پـس 
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طاليــي و بهبــود و توســعه ســرمايه انســاني، افــزايش كيفيــت جمعيــت و غيــره، فرصــت 
البتـه  . كنـد  هاي زيادي براي اثرگذاري مثبت بر رشد و توسعه اقتصادي فراهم مـي  پتانسيل

برداري از آن نيازمنـد بسـترهاي مناسـب     كند و بهره اين وضعيت بطور اتوماتيك عمل نمي
 .اقتصادي، اجتماعي، سياستي و نهادي است

بـرداري از   ايران، بستگي زيادي به نحوه بهـره   هاي جمعيتي حال حاضر و آينده چالش
برداري از فرصت طاليي جمعيت و تبديل آن به فرصـت   بهره. فرصت پنجره جمعيتي دارد

اقتصادي و اجتماعي مسلتزم توانمنـدي و مقتدرسـازي جوانـان بـراي توسـعه اقتصـادي،       
ي و فـراهم  گذاري مطلوب، بهبود كيفيت سرمايه انسان هاي شغلي، سرمايه گسترش فرصت

هـاي   ها و برنامـه  از اينرو، سياست. هايي براي حضور زنان در بازار كار است كردن فرصت
در حـال  . دولت نقش كليدي و اساسي در مديريت و مهندسـي فـاز پنجـره جمعيتـي دارد    

گزاران كشور بيشتر به پيامدهاي فاز بعـدي   حاضر توجه و نگراني اصلي مديران و سياست
يعني سالخوردگي جمعيت است كه بعد از فـاز پنجـره جمعيتـي آغـاز     گذار ساختار سني 

هاي طاليي فاز پنجـره جمعيتـي    اين موضوع موجب شده است تا منافع و فرصت. شود مي
ها بـراي اشـتغال    گذاري ها و سياست گذاري اين در حاليست كه سرمايه. ناديده گرفته شود

آميز و  كه سالمندي سالم، فعال و موفقيتبرداري از فاز پنجره جمعيتي است  جوانان و بهره
همچنين سود جمعيتي دوم، كه خاص دوره سالخوردگي جمعيت است، را تضمين خواهد 

رود، بلكـه آن   در غير اين صورت، نه تنها فرصت طاليي پنجره جمعيتي از دست مـي . كرد
جمعيتـي  هاي خواهد شد و سود بالقوه جمعيتي به آساني بـه بـار    منجر به تهديد و چالش

 . دار را نيز در پيش خواهيم داشت تبديل شده و دوره سالخوردگي جمعيت مسئله
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 ها و توزيع فضايي جمعيت جايي  جابه

 



 

 

  



 

 بررسي الگوها و روندهاي مهاجرت داخلي در ايران و

هاي مرتبط سياست  

 1دكتر محمود مشفق

          
هاي داخلي و توريع جمعيت طي سه دهه گذشته  اين مقاله قصد دارد با استفاده از امارهاي مهاجرت

اين مقاله از سه بخش اصلي تشكيل شده . هاي غير مستقيم مهاجرتي در كشور بپردازد اثر سياست به ارزيابي
هاي  ايم، به بررسي سياست هاي مهاجرتي مستقيم نداشته است، با توجه با اينكه تاكنون در ايران سياست

ر اصلي اين سه محو. ايمهاي توسعه كشور پرداخته توزيع جمعيت در برنامه غيرمستقيم مهاجرتي و
هاي رشد بوده  ايجاد قطب) توسعه روستايي ج) اي بايجاد تعادل و توازن منطقه) الف: ها  گذاري سياست
هاي مهاجرت و  شاخص هاي مهاجرتي كشور با استفاده از ارزيابي سه وجه اساسي سياست .است

ست و الگوي توزيع جمعيت آميز نبوده ا ها در عمل چندان موفقيت دهد كه اين سياست  يشهرنشيني نشان م
ها و  گيري كه اين از خود جهت. هاي داخلي از الگوي شهرنشيني متمركز تبعيت نموده است و مهاجرت

 .شود استراتژي هاي كالن توسعه كشور ناشي مي
هاي داخلي  و توزيع جمعيت  كه بايد به آنها در  هاي مهاجرت دو  استراتژي مهم در اتخاذ سياست  

 :توجه داشتگذاري  سياست
دهد كه همواره بهترين هاي داخلي نشان مي تجربه كشورهاي موفق در زمينه مهاجرت) الف  

 . هاي متعدد، متجانس، همساز و چندسطحي است ها در برگيرنده تركيبي از روش استراتژي

 ها و كالن شهرهاي كشورهاي مورد روند تحوالت گذشته، حال و آينده رشد جمعيت در پايتخت) ب  
ها بتواند رشد گذاري ها و سياستدهد كه اگرچه ممكن است بكار بردن تركيبي از استراتژيمطالعه نشان مي
        .گونه مراكز جمعيتي را متوقف كند تواند رشد جمعيتي اين شهرها را كاهش دهد، اما نميجمعيتي كالن 
 هاي توسعه پنج ساله جمعيت، برنامههاي مهاجرتي، روندهاي شهرنشيني و توزيع  سياست: كليد واژه ها

                                                            

شناسي و مدير گروه مطالعات مهاجرت، شهرنشيني و توزيع فضايي جمعيت در مركز مطالعات و  دكتراي جمعيت -١
 پژوهش هاي جمعيت آسيا واقيانوسيه

 



 مقدمه 
زيادي   شهرها با سرعت آخر آن، ةخصوص در سه دهبه  قرن اخير،  در نيم

رشد شهرنشيني  .اندرا تجربه نموده  شهرنشيني ،و كشورها با سرعت بيشتري هگسترش يافت
در اين و  استشده تر نسبت به جوامع توسعه يافته شديدتوسعه در حال در كشورهاي 

 .اند داشتهاي العاده فوقها رشد  شهرهاي بزرگ و پايتخت ميان،
درصد از كل جمعيت  2/48حدود  2000درصد جمعيت شهرنشين كه در سال 

 5/62به  2025درصد و در سال  8/53به  2010دنيا را به خود اختصاص داده بود، در سال 
آوري شده توسط سازمان ملل درباره جمعيت پايتخت  اطالعات جمع. درصد خواهد رسيد

كه جمعيت . دهدنشان مي 2010تا  1950هاي بعضي از كشورهاي آسيايي در فاصلة سال
 3برابر، توكيو 5برابر، بانكوك  7شهرهاي تهران، پكن، مانيل، جاكارتا و كواالالمپور حدود 

 ).2011، 1سازمان ملل( برابر، شده است 9برابر و سئول حدود 

اين رشد جمعيت شهرهاي بزرگ عمدتاً به دليل رشد طبيعي جمعيت و 
امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه با مسئله بيش جمعيتي و . مهاجرت بوده است

بيش از حد جمعيت در  تمركز. تمركز بيش از حد جمعيت در پايتخت مواجه هستند
گذاري و  ها سبب شده تا اين كشورها در جهت حل اين مسئله شروع به سياستپايتخت

كه  است، توسعه  ي در حالهاكشور از جملهايران . اقدامات اجرائي در اين زمينه بنمايند
 .هاست شهرهاي بزرگ و تراكم جمعيت در آنة توسع ،آننظام شهري   اصلية مشخص

ها در  هاي جمعيتي دولت هايي كه توسط سازمان ملل در مورد سياست بررسي
كشور آسيا  30كشور از  16انجام گرفت، نشان داد كه  1984كشورهاي آسيايي در سال 

اند كه الگوي توزيع جمعيتي فعلي در كشورشان شديداً غير قابل قبول است و  اعالم كرده
براي كاهش يا معكوس كردن روند مهاجرت  هايي را مورد از اين كشورها سياست 20

                                                            
١- United Nations  
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سهم جمعيتي بزرگترين شهر از كل جمعيت شهري در . روستا به شهر معرفي كردند
هاي اقتصادي، نفوذ سياسي،  چنان زياد است كه بيشتر سرمايهكشورهاي آسيايي، آن

گير  برخي از مشكالتي كه دامن. اند خدمات و تسهيالت در اين شهرها متمركز شده
سكن، نابساماني كمبود دائمي م: اند عبارتند از شهرهاي كشورهاي در حال توسعه شده نكال

دائمي ترافيك، ارائه خدمات اساسي با كيفيت نامطلوب كه موجب افزايش عدم تساوي 
هاي غيرقانوني و  شهرها شده است، استقرار سكونتاجتماعي در مناطق مختلف كالن

 .شهري و فقرنشيني، بيكاري پنهان   حاشيه
با هاي اخير در كشورمان همراه به رشد شهرنشيني در دهه ادامه روند رو

در خصوصاً  ،هاي شديد و مساله برانگيز روستاييان به نقاط شهري كشورمهاجرت
شهرهاي بزرگ از جمله عواملي بوده كه الگوي سيستم شهرهاي ايران را با توزيع فضايي 

ميان اندازه جمعيتي شهر تهران همواره در حد بسيار نامتعادل مطرح ساخته و در اين 
بااليي نسبت به دومين شهر كشور و همچنين نسبت به ساير شهرهاي مورد مطالعه قرار 

اقتصادي در شهر  -با توجه به مركزيت امور متنوع سياسي اداري و اجتماعي. داشته است
در توزيع فضايي جمعيت در عمل مشكالت عدم تعادل  ،هاي پايتختي آنتهران و جاذبه

هاي اجرايي را واداشته  در شهرهاي ايران احساس گرديده و همين مسأله دولت و دستگاه
هايي جهت اجراي سياست عدم ريزي است تا توجهات خاصي به تحقيقات نموده و برنامه

 .)7: 1371بهفروز، ( گذشته داشته باشند هايتمركز در كشورمان خصوصاً در طي سال
شهرها و پايتخت بصورت مسئله يش از حد جمعيت كشور در كالنتمركز ب

هاي جديد حدود نيمي از جمعيت  براساس يافته. مهمي براي كشور تبديل شده است
درصد آن هم در  45 شهر متمركز هستند و  25 ميليون نفر تنها در  35 كشور معادل 

همچنين رشد جمعيتي . رندشهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و كرج اسكان دا
كالن شهرهاي كشور به ويژه كرج، مشهد و اصفهان در حد بااليي است به طوري كه شهر 

بررسي الگوها و روند هاي مهاجرت د  اخلي د ر ايران و سياست هاي مرتبط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93



درصد  5/2 درصد رشد جمعيتي است، اما شهرهاي مشهد و اصفهان با  95/3 كرج داراي 
هاي  شهر تهران با مسئله بيش جمعيتي و فشار بر زيرساخت و رشد جمعيتي مواجه هستند

ريزي كشور مسئله  هاي اصلي نظام برنامه لذا همواره يكي از دغدغه. شهري روبرو است
دهنده  فوق نشان ارقام. جمعيتي شهر تهران و ساير كالن شهرهاي كشور بوده است بيش

شناسان  جمعيت است كه جمعيتفرآيند تجمع و تمركز نامتوازن جمعيتي در نظام اسكان 
 .)1389مشفق، ( كنند از آن تحت عنوان نظام نخست ـ شهري ياد مي

هايي است كه در بستر  ترين سياست هدف اصلي اين مقاله مروري بر برخي از مهم    
اجتماعي  كشور ايران اتخاذ شده است و هدف آنها  ـهاي كالن توسعه اقتصادي سياست

در واقع . هاي داخلي و توزيع جمعيت در كشور بوده است عمدتاً اثرگذاري بر مهاجرت
هاي داخلي و توريع جمعيت طي سه  مارهاي مهاجرتآاين مقاله قصد دارد با استفاده از 
 .كشور بپردازدهاي غيرمستقيم مهاجرتي در  دهه گذشته به ارزيابي اثر سياست

اين مقاله از سه بخش اصلي تشكيل شده است، بخش اول به ارزيابي مفهوم    
هاي مهاجرتي  ترين سياست پردازد، بخش دوم به بررسي مهم هاي مهاجرتي مي سياست

هاي توسعه كشور مي پردازد و در نهايت در بخش سوم با استفاده از  كشور در بطن برنامه
ها بر توزيع جمعيت و  نشيني به ارزيابي اثر اين برنامهآمارهاي مهاجرتي و شهر

 .پردازد هاي داخلي در كشور مي مهاجرت

 

 مقهوم سياست مهاجرتي
ــايسياســت ــاجرت ه ــي مه ــوان دررا م ــت  ت ــالشجه ــراي ت ــه ب ــتيابي ب  دس

ـ  تواننـد هـا مـي  دولت .از همديگر تفكيك نمود جمعيت توزيع در مورد نظر اجتماعي ثير أت
 بـالقوه  تشـويق  بـا  و ممكـن اسـت  داشـته باشـند    خـاص  منطقـه  نسبي جذابيت در زيادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت تعالي،  راهبرد ها 94



 
 

 مختلـف  هـاي فرصـت  قـرار دادن ر دسـترس  و د  دهـي شـكل  با ديگر، مناطق از مهاجران

 هاي دولتسياست برخي از مقابل، در .كارساز باشند منطقه در آن اجتماعي خدمات ارائه و

 ريزي شده نباشد يعني در نظر گرفته نشود كه برنامه است ممكن در حكم ابزاري باشند كه
بـا  هـاي كـالن    سياسـت  در نتيجـه،  .ههستند يا ن مهاجرين فردي اهداف با سازگارا آنه آيا

ــدف ــاد ه ــابقه ايج ــك مس ــاعي ي ــوب اجتم ــين مطل ــت ب ــابع و جمعي  ممكــن اســت من
هـا و  هـا بـا محـدوديت   ايـن سياسـت   از ايـن رو  ونباشـند   مهـاجران  خواسـته  بـا  سازگار
توانـد  هاي دولتي كه بر مهاجرت تأثيرگذار هستند ميسياست. هايي مواجه گردند دشواري

. گـردد به لحاظ داشـتن تـأثيرات شـامل دو مقولـه عمـده مسـتقيم و غيرمسـتقيم تقسـيم         
هاي مهـاجرتي را  هاي مستقيم به طور آشكارا به دنبال اين هدف هستند كه جريان سياست

ها، محـــدوديت بـــر ســـر راه مهـــاجرت بـــه شـــهردگرگـــون كنـــد، از قبيـــل ايجـــاد 
 ،مقابـل  در . تبعيـد  مربـوط بـه    هـاي  و برنامـه  اسـكان مجـدد   ،يمسـافرت  ايه محدوديت
فرعي و ثانويـه    اهداف بهرا  مهاجرت گذاري براثردارد تا در نظر  غيرمستقيم هاي سياست

گفـت كـه،    تـوان حال با توجه به توضيح فوق مـي ). 28-29: 2003، 1آنه( خود تبديل كند
ايـن  . شـود هاي مهاجرتي مجموعه اقداماتي است كه درباره مهـاجران اعمـال مـي   سياست

 اسـت  تشخيصقابل سادگي به دليلهمين  شود و بهنميرا شامل  اقدامات، افراد غيرمهاجر
 ).190:1380زنجاني،(

 شهر به طور -هاي روستاهاي داخلي به طور عام و مهاجرتدر زمينه مهاجرت
هاي مهاجرتي به مجموعه اقداماتي اشاره دارد كه در وان اشاره كرد كه سياستت خاص مي

به مراكز ) شهرهاي كوچك( هازمينه مهاجران از روستا به شهر و در مواردي از شهرك
شود به وسيله آن روند رو به رشد هاي كه سعي ميسياست. شودها اعمال مياستان

قاسمي ( گرددصوص در كشورهاي در حال توسعه مهار شهر به خ -هاي روستامهاجرت

                                                            
١- Anh 
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گذارند، هاي كه بر مهاجرت اثر ميمشي تمام خط). 177: 1388و حسيني راد،  اردهايي
هاي عمومي بسياري از برنامه. لزوماً هدفشان تغيير عمده توزيع يا حركت جمعيت نيست

هاي مشي اين خط در حقيقت، اثرات. توسعه بر مهاجرت تاثير اساسي گذارده است
ها ممكن مشي خط. هاي عمدي عميق تر بوده استمشي غيرعمدي بعضي مواقع از خط

ييد نكنند، ممكن است مهاجرت به أاست مهاجرت به خارج از روستا را تشويق كرده يا ت
شهر را تشويق يا رد نمايند، ممكن است مهاجرت به روستا يا شهرهاي خاصي را هدايت 

 هاي اجباري به وجود آورده و يا مانع مهاجرت شوندمهاجرت كرده يا ممكن است
اند كه براي رهايي از گذاران به اين نتيجه رسيده سياست). 169-170: 1372فيندلي،(

توان آن را يابي براي صنعت بود، كه ميشهرها، به دنبال مكانشلوغي بيش از حد در كالن
گذاري اجتماعي و اقتصادي در  رمايهس .در شهرهاي كوچك و نواحي روستايي قرار داد

هاي زيربنايي، امكانات برق آبي به دور از مناطق شهري و مزاياي مالياتي و بزرگراه
هاي كوچك شهري  صنعت را به مكان ،هاي ديگر ارائه شده است براي تشويق مشوق
 ).98: 1979، 1سيمونز(دهند مي انتقال

هاي مهم و موثر دولت در مشي ها و خططور كلي چند مورد از سياست به
 :آوريمبازتوزيع جمعيت و كاهش مهاجرت داخلي را در زير مي

 

 توسعه و عمران روستايي
راهبردهاي توسعه روستايي سعي در رفاه، سطح زندگي و خودكفائي روستايي 

هدف . هاي توسعه كشاورزي، افزايش توليد كشاورزي استدر حالي كه هدف برنامه. دارد
ي توسعه روستايي منسجم، اغلب كاهش مهاجرت روستا به شهر است، چون راهبردها

رود انتظار مي. كنند كه فاقد شغل و درآمد كافي هستندمهاجرين زماني روستا را ترك مي
                                                            
١- Simmons   
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هاي شغلي كشاورزي و غيركشاورزي و افزايش درآمدها باعث كه افزايش دامنه فرصت
 ).179-180: 1372فيندلي، ( كاهش تعداد مهاجرين شود

 تقويت شهرهاي متوسط و كوچك
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بازتاب پيامدهاي حاصل از 

شهرها و ديگر نقاط شهري و مناطق روستايي هاي اقتصادي و اجتماعي بين كالن نابرابري
هاي كيد وتوجه به تقويت بنيانأت. زا بوده استبسيار ناخوشايند، مشكل آفرين و مساله

توانند ادي شهرهاي مياني و كوچك از آن رو حائز اهميت است كه اينگونه مراكز مياقتص
هاي براي حمل و نقل هاي متوسط و كوچك صنعتي و تجاري و كانونبا ايفاي نقش قطب

غيرمتمركز، بازاريابي و ارائه خدمات مدرن اجتماعي، به بهبود ساختارهاي فعاليت و 
زمينه ساز تنوع و تعدد مراكز رشد و توسعه و در جمعيت كمك شايان توجهي كنند و 

 ).108: 1382فرجادي، ( تر مهاجران در درون يك كشور شوندنتيجه توزيع متعادل

 ها و كاركردهاي مركزيانتخاب مكان
انتخاب كاركرد ممكن است همزمان با انتخاب مكان انجام گيرد، در بكارگيري 

ويلكي براي مكزيك و براي اياالت متحده انجام هاي مركزي كه توسط روش تعيين مكان
. اندبندي شده كنند، تقسيمشده، شهرها براساس تعداد و نوع خدماتي كه عرضه مي

پست، بانك محلي يا اي، اداره شهرهاي كه خدمات ثانوي، مانند دبيرستان يا مدرسه حرفه
تر ارائه  در سطح وسيعكنند، به عنوان شهرهاي بازاري بالقوه سيلوي غالت را عرضه مي

 ).208: 1372فيندلي، ( باشندكاركرد نسبت به روستاهاي كوچك، مورد توجه مي
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 راهبرد توسعه شهري و منطقه نامتمركز
ي نامتمركز تغيير جهت مهاجرين از يكي از اهداف پايه توسعه شهري و منطقه

اين است كه اگر فرض بر . باشدهاي مادر شهري بزرگ به شهرهاي متوسط ميحوزه
جايگزين شهري مناسبي وجود داشته باشد، مهاجرين آن را به شهرهاي اصلي ترجيح 

سه با شهرهاي بزرگتر، ياي در مقااين بدان معني است كه شهرهاي منطقه. دهند مي
هاي شغلي و شيوه زندگي را بايد عرضه كنند به عالوه اميد بر اين است كه بهبود فرصت

توسعه . كوچي از منطقه را كاهش خواهد داد طقه، فشار براي برونشرايط اقتصادي من
اول، شهر موتور توسعه . بر سه فرض استوار است »عدم تمركز متراكم« اي يا راهبردمنطقه
دوم، براي اينكه فعاليت شهري و نوآوري به ماوراء شهرها برسد، بايد ارتباطي با . است

هري براي ادغام كل كشور در فرايند توسعه سوم، يك سلسله مراتب ش. حومه شهر باشد
چند شهر بزرگ، تعدادي شهر متوسط و : بزرگ كافي نيست»مادرشهر«يك . الزم است

بسياري تز . حتي شهرهاي كوچك بيشتري مورد نياز است تا انسجام فضايي بوجود آيد
ار هاي رشد يا مراكز است كه اولين بي براساس نظريه قطبراهبردهاي توسعه منطقه

تدوين شد، اينها مراكزي هستند كه نيروهاي گريز از  1950توسط فرانسوا پرو در سال
). 214: 1372فيندلي، ( مركز ايجاد كرده و نيروهاي تمايل به مركز به آنها متصل است

: باشداين مراحل به قرار زير مي. اجراي راهبرد شهري نامتمركز داراي چندين مرحله است
انتخاب مراكز رشد، تهيه يا كنترل استفاده از زمين در مركز، تحريك  تهيه برنامه منطقه،

ها، اي در شهري، توسعه فيزيكي و زيربنايي، درآمدهاي مالياتي و جذب شركترشد منطقه
هاي توسعه منابع انساني، توسعه بازاريابي، مسكن و ساير خدمات كمكي، عدم برنامه

: 1372،فيندلي( دن مناطق كشاورزي و پيرامونيو يا تشخيص آن، عقالني كرتمركز اداري 
216-215.( 
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 انتقال پايتخت
هاي قابل اتخاذ در زمينه جلوگيري از رشد و ازدحام بيش يكي ديگر از سياست

البته در كشورهاي كه نخستين شهر را پايتخت . از پيش جمعيت در نخستين شهر است
سياسي مرتبط با انتقال اداره امور كشور از  ـ دهد، انتقال كليه وظايف اداريتشكيل مي

آباد در پاكستان و ايجاد  برازيليا در كشور برزيل، اسالم. پايتخت به يك نقطه جديد است
 هاي جديد در كشورهاي ونزوئال، نيجر و تانزانيا در همين راستا انجام گرفته استپايتخت

 ).110: 1382فرجادي، (
 

 
 هاي مهاجرتي در ايران سياست

ايم، به بررسي  هاي مهاجرتي مستقيم نداشته با توجه با اينكه تاكنون در ايران سياست
هاي  ها عمدتاً در برنامه اين سياست. ايم هاي غيرمستقيم مهاجرتي در كشور پرداخته سياست
 .اند ساله كشور انعكاس يافته 5توسعه 

وا خطوط اصلي هاي توسعه كشور با رويكرد تحليل محت پس از بررسي عميق برنامه
هاي توسعه كشور كه بطور مستقيم و غيرمستقيم به نحوي در توزيع جغرافيايي برنامه

بندي شده  كه سه محور  محور اصلي گروه 9هاي داخلي مؤثر بود در جمعيت و مهاجرت
هاي داخلي مرتبط است  اي با توزيع جمعيت و مهاجرت اصلي آنها كه بطور قابل مالحظه

 :گردد مطرح مي
 
 ايايجاد تعادل و توازن منطقه) الف

سازماندهي فضايي  1372تا  1368هاي  يكي از اهداف كلي برنامه اول توسعه طي سال
هاي نسبي هر منطقه بود و ، متناسب با مزيتهاجمعيت و فعاليت يتوزيع جغرافيايو 

 :بيني شده بودهاي ذيل پيشمشيدستيابي به اين هدف در قالب خط
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هاي زيربنايي و  داراي مازاد ظرفيتهايي كه و تجهيز مناطق و كانون گذاري سرمايه •
نواحي  و  هاي محروم باشند با تأكيد بر بخش استعدادهاي اقتصادي استفاده نشده مي

  .ها هدايت مهاجرت كليدي براي مهار و
  .هاي اشباع شده خصوصاً در مورد تهرانآمايش دروني قطب مهار رشد و •
  .ايشهرهاي بزرگ در كشور به عنوان مراكز منطقهاز  تعداديتجهيز  •
 .جمعيت شهرهاي بزرگ تقويت شهرهاي متوسط جهت پذيرش سهم غالب سرريز تجهيز و •
 .اتصال جامعه شهري با جامعه روستايي ةتقويت شهرهاي كوچك به عنوان حلق تجهيز و •
  .ايجاد روستا شهرها تجهيز و تقويت مراكز دهستان و روستاهاي مركزي و •
  .نگهداشت جمعيت عشايري براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع •
 ).28:1386متاني ( بازسازي و آمايش دوباره مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي •

 

توان در قالب سه محور تقليل، تخفيف و اعطاي تسهيالت، تأمين و هاي ذيل را ميتبصره
 . خالصه كرد هاي محروم بخش مراكز آموزشي براينگهداشت نيروي انساني و گسترش 

 

 .هاي محرومهاي پرداختي در امور كشاورزي، صنعتي و مسكن در بخش تقليل كارمزد وام •
 .هاي محروماعطاي تخفيف مالياتي براي مشاغل توليدي در بخش •
  .تخفيف عوارض در امور عمراني و خدمات عمومي •
بخشودگي قسمتي از قيمت تمام شده موارد فوق هاي سازماني و اعطاي  احداث خانه •

 .هاي محرومدر بخش
 .هاي محرومجذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز بخش تأمين و •
 .هاي محرومامور زيربنايي و امور عمومي در بخش -هاي امور اجتماعياجراي طرح •
ز شهري در مراك شيايجاد و گسترش مراكز آموزاز طريق  خودكفايي نيروي انساني •

  .هاي محرومبخش
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 . اي همراه اليحه بودجه تقديم شودپيوست جداگانه در بودجة استاني •
 . طرح جامع تقسيمات كشوري تهيه •
متاني (هاي آبي تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت •

40:1386.( 
هايي كه بصورت غيرمستقيم بر بازتوزيع مشيهمچنين هدفهاي كالن كيفي و خط

گذاشت به قرار ذيل اثر مي 1378تا 1374طي سالهاي  در برنامه دوم توسعهجمعيت 
 : است
 ايجاد قطب هاي رشد) ج

تأسيس مناطق اول  هاي رشد در برنامهبراي ايجاد قطب) تصميم(مهمترين تبصره 
 ).41:همان( استصنعتي حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور  -آزاد تجاري 

 توسعه روستايي) ه
هايي مشياست كه با خط اقتصادي رشد ايجاد برنامه اول توسعهاز ديگر اهداف كلي   

ها بر اساس ارتباطي كه با توزيع مجدد جمعيت مشي اين خط. به قرار ذيل دنبال شده است
 . انددارند انتخاب شده

 ارائه خدمات زيربنايي به مناطق روستايي و بخشهاي محروم •
 برايايجاد تسهيالت قانوني و  هاي الگوي كشت براساس مزيت نسبي تنظيم سياست •

 يكپارچه نمودن انواع كشت و قطعات پراكنده 
 هاي غيركشاورزي در محيط روستايي بخش درهاي اشتغال فرصت ايجاد •
 هاي توليدي كشاورزي و دامداري و صنايع روستاييعاونيتتشكيل  •

در . باشد مي برنامه اول توسعهاز ديگر اهداف كلي تأمين نيازهاي اساسي عامه مردم  •
هايي تدوين شده كه توزيع مجدد جمعيت را تسهيل  مشي قالب اين هدف، خط

 .  نمايد مي
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مردم با تأكيد بر مه درماني براي عا ـ هاي عمومي بهداشتي تأمين آموزش •
 .كشور و روستايي حرومم مناطق

تعيين موازين و معيارهاي ساخت مسكن شهري و روستاي متناسب با  •
  .و خصوصيات منطقه امكانات توليد

  .اولويت تأمين نياز روستا نسبت به شهر •
هاي روستايي و بخش تخصيص اعتبار براي تاسيس داروخانه در مناطق •

توسعه روستايي ) هايتبصره( هاياول از سياستدر برنامه محروم كشور 
همچنين جهت تعادل بخشي منطقه از ) 14-16:همان( شودمحسوب مي

پيگيري  برنامه دوم توسعههاي كلي ذيل در طريق توسعه روستايي سياست
 .شده است

 آبرساني،، رساني، بهداشت برقسازي،  راه(ي عمراني ها حانجام طر •
 ).…ومخابراتي  آموزشي، پستي و

  .روستاها در زا اشتغال هاي توليدي و توسعه فعاليت •
زا براي روستاهاي  اشتغال هاي امور اجتماعي، زيربنايي و اجراي طرح •

 . محروم

ورزشي  منظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و احداث فضاهاي چند •
 . مراكز جمعيتي تقاط محروم كشور در

هاي  طرح تاها براساس برخورداري ازضريب محروميت كليه روستعيين  •
  .ساالنهبطور عمراني 

 . لويت مناطق روستاييوصنايع كوچك و خانگي با ا حمايت از توسعه و •
 مناطق روستايي و تأمين مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد عشاير در •

 ).83-84همان ( محيط روستايي هاي غيركشاورزي در استقرار فعاليت
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اي در  هاي منطقه نيز به توسعه روستايي با تأكيد بر ايجاد تعادل توسعهبرنامه سوم در  
 .قالب ماده واحده هاي ذيل توجه شده است

  .اختيار نيروهاي متخصص و كارآفريناندر اراضي بزرگ منابع طبيعي قرار دادن  •
  .هاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها تعيين نقش سازمان •
  .هاي محلي هاي اجرائي به دستگاهواگذاري بخشي از فعاليت •
  .تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي •
  .هاي روستائي گاه ساماندهي فضاها و سكونت •
  .هاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي گذاري حمايت از سرمايه •
  .الحسنه توسعه اشتغال روستائي تأسيس صندوق قرض •

هاي توسعه به منظور ارتقاي شاخص توسعه برنامه چهارمدر همين راستا در 
 .اقداماتي به قرار ذيل در دستور كار قرار گرفته است روستايي و عشايري

بيش از يكصد  (هاي روستايي شبكه راه%) 70(تكميل حداقل هفتاد درصد  •
 )خانوار جمعيت

هاي زماني خارج از فصول كاشت و  هاي اشتغال به ويژه در دوره ايجاد فرصت •
 .برداشت

هاي روستا به شهر هاي توسعه روستايي در ايران كه بيشتر براي مهار مهاجرتبرنامه
توان هاي توسعه ميآنچه از البه الي برنامه. اي ناكام ماندتدوين شده بود هر يك به گونه

يكي ارائه . مالحظه كرد اين است كه دو سياست در هر چهار برنامه تكرار شده است
در حاليكه بيشترين . هاي عمراني و ديگري ايجاد اشتغال استرحخدمات زيربنايي و ط

انگيزه مهاجران از روستا به شهر نه تنها درآمد و شغل، بلكه داشتن زندگي بهتر و 
دسترسي به آموزش و ديگر امكانات رفاهي و بهداشتي است كه در شهرها وجود 

 )324-325همان(دارد
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 ها ارزيابي سياست
 ايايجاد تعادل و توازن منطقهارزيابي سياست 

اي ارزيابي   هاي ارزيابي سياست ايجاد تعادل و توازن منطقه يكي از روش
به اين منظور كه بدانيم آيا نظام شهري به سوي . تغييرات نظام شهري در كشور است

اي از شهرهاي منظور از نظام شهري مجموعه. تعادل پيش رفته يا به سوي عدم تعادل
هاي شهري در يك ناحيه، منطقه،  يكديگر است كه ساختار نظام سكونتگاهوابسته به 

هاي جمعيت  هبراي بررسي ايجاد تعادل و توازن منطق. سرزمين و جهان را پديد آورد
ميزان نخست شهري در كشور . پردازيم هاي نخست شهري مي شهري به بررسي شاخص

هاي  جمعيت شهرها از سرشماريكه آمار و اطالعات مربوط  1385تا  1335هاي  در سال
 .ها به آساني در دسترس است انجام شده در اين سال

 

 ) 1355-1385( هاي تمركز و تعادل جمعيت در نظام شهري كشور شاخص. 1جدول
سال                   

 شاخص    
1365- 1355  1375-1365 1385- 1375 

 225/0 184/0 159/0 شاخص نخست شهري
 13/458/319/3شاخص دو شهر

 44/1 766/1556/1شاخص چهار شهر
 57/0 638/0608/0شاخص چهار شهر مهم
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هاي نخست شهري كه در بخش قبلي معرفي گرديد، مقدار عـددي ايـن    براساس شاخص
نتيجه اين محاسبات . محاسبه گرديد 1385تا  1355هاي  ها در ايران در سرشماري شاخص

نتايج بدست آمده گوياي آن هستند كه اگـر  . منعكس گرديده است)  1( در جدول شماره
چه پديده نخست شهري بر نظام شهري ايران حاكم است، امـا ميـزان نخسـت شـهري از     

. ها با يكديگر سازگاري دارنـد  كاهش پيدا كرده و نتيجه كليه شاخص 1385تا  1355سال 
، هنـوز نخسـت   1385تـا   1355عليرغم كاهش ميزان نخست شـهري در كشـور از سـال    

ميـزان خـالص مهـاجرت    ) 2(در جدول شـماره  شهري در نظام شهري ايران وجود دارد  
همچنـان  . محاسبه شده اسـت  1385تا  1355ه مورد مطالعه از سال استاني طي سه ده بين

شدت خالص مهاجرت، سطح و حجم كلي رخداد مهاجرت را در يك  ،كه قبالً اشاره شد
 .دهد اني مشخص و خاص نشان ميمنطقه و در يك دوره زم
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  1355-1385استاني طي سه دهه بين ميزان خالص مهاجرت . 2جدول

 )در هر هزارنفر(استاني   ميزان خالص مهاجرت بين نام استان رديف

1365-13551375-1365 1385-1375 
 41- 28-82-شرقيآذربايجان 1
 10- 1-8-غربيآذربايجان 2
 47- 36---*اردبيل 3
 16 3120اصفهان 4
 21- 16-13-ايالم 5
 18 57- 107بوشهر 6
 52 7138تهران 7
 22- 47-20-و بختياريمحالرچها 8
 --- 1-3خراسان 9
 27- 11- 110-خوزستان 10
 17- 4373-زنجان 11
 15 1239سمنان 12
 34- 10-2-بلوچستانوسيستان 13
 8- 7-23فارس 14
 2 ------قزوين 15
 24 69---قم 16
 42- 31-38-كردستان 17
 11- 4-4كرمان 18
 65- 38-14-كرمانشاه 19
 26- 12-22بوير احمدوكهكيلويه 20
 18 ------گلستان 21
 10 8-17-گيالن 22
 42- 40-28-لرستان 23
 13 11-1مازندران 24
 5 8-24-مركزي 25
 0 23-54هرمزگان 26
 53- 28-39-همدان 27
 45 1018يزد 28
 16- ------جنوبيخراسان 29
 6 ------رضويخراسان 30
 31- ------شماليخراسان 31
 73 4554كل كشور 32
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گيري كرد كه شدت و توان نتيجهمي )۱(و نمودار شماره ) 2(كلي از جدول شماره به طور
مهاجرتي در كشور طي سه دهه گذشته نسبتاً باال و رو به افزايش هاي  جايي حجم جابه

هايي عالوه استان هب. تر شده استبوده، يا به عبارتي جمعيت كشور در سطح ملي متحرك
اند از جمله تهران، اصفهان، قم و سمنان به عنوان نقاط جذب كه بيشتر توسعه يافته
يافته به عنوان نقاط دفع مهاجران عمل توسعه هاي كمتر اند و استانمهاجران عمل كرده

جمعيتي آنها  هاي اقتصادي وها تابع مكانسيماند، قابليت جذب و دفع مهاجرتي استانكرده
 ).1(بوده است، نمودار

 

 1355 -1385 دوره طي  استاني بين  مهاجرت ناخالص شدت تحوالت ).1( نمودار
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 1355براي سه دهه متوالي از سال ) 3(مكاني مهاجرت در جدول شماره  ترجيحشاخص 
شود الگوي  كه مالحظه مي همچنان. ها مختلف محاسبه و ارائه شده است در استان 1385تا 

هاي ديگر مهاجرتي داراي  ترجيح مكاني در نظام مهاجرتي همانند برخي از شاخص
يح هاي خاصي است، به اين ترتيب كه در طول زمان، همواره مهاجران ترج قانونمندي

 . هاي خاص و مشخصي مهاجرت كنند اند به مكان داده
اند و كمتر به عنوان مقصد  جذابيت مهاجرتي كمتري داشته هموارهبرخي مناطق 

هاي كشور كه در طول  اند، برخي استان اي در نظر گرفته شده منطقه مهاجرتي مهاجران بين
اند و مهاجران همواره  بودهاستاني  سه دهه مورد مطالعه همواره مورد توجه مهاجران بين

رضوي،  هاي تهران، خراسان استان: اند به آن مناطق مهاجرت كنند عبارتند از ترجيح داده
ها كمترين قابليت جذب مهاجرتي را از خود  اصفهان و خوزستان، در مقابل برخي از استان

هاي  ستانتوان به ا اند از جمله مي اند و همواره در ته جدول قرار گرفته نشان داده
 . بختياري و يزد اشاره كرد و  بويراحمد، ايالم، چهارمحال و  كهكيلويه

شهري تهران، اصفهان، خراسان و  هاي كالن همواره استان مطالعهطي سه دهه مورد 
اند كه در اين  اي در كشور بوده منطقه اي از مهاجران بين مالحظه خوزستان مقصد تعداد قابل
اي چشمگير و برجسته  منطقه شهري تهران در جذب مهاجران بين ميان عملكرد استان كالن

قابليت جذب يا به عبارتي ترجيح مهاجرتي استان تهران در دو دهه اول حدوداً . است
هاي كشور داشته  چهار برابر استان رتبه دوم خود بوده و اختالف فاحشي با ساير استان

 .است
هاي كشور به  استان هاي بين مهاجرت در دهه اخير اگرچه مقدار نمره ترجيح مكاني

. دوم است يافته، اما باز هم نمرة استان تهران بيش از دو برابر استان رتبه طور كلي كاهش
دهي به مسيرهاي  دهد كه همواره استان تهران نقشي محوري در جهت اين مسئله نشان مي
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مهاجران تا حدود  اي داشته است، اما در دهه اخير نقش آن در جذب منطقه مهاجرتي بين
 .        زيادي كاهش يافته است

توان در مورد شاخص ترجيح مكاني مهاجرتي در  تغييرات قابل توجه ديگري را كه مي
در سطوح شاخص ترجيح مكاني  همگراييدهه اخير به آن اشاره كرد وجود نوعي 

خص به دست هايي كه نمرات بااليي را از نمرة شا مهاجرتي است به اين معنا كه استان
اي نشان داده و  نمرة شاخص آنها كاهش قابل مالحظه) 1375 -1385(اند در دهه  آورده

اند، نوعي افزايش  هاي پايين بوده هايي كه در سه دهه گذشته داراي نمره بر عكس استان
تغييرات اين شاخص با توجه به شاخص . دهند نشان مي) 1375-1385(نمره را در دهه 

دهنده وجود يك جريان آرام و مداوم  پيوستگي مهاجرتي نشاناثربخشي و شاخص 
 .اي است يابي در نظام مهاجرت بين منطقه يابي و توازن تعادل
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 1355-1385هاي بين استاني طي دوره  در مهاجرت) I.P(بررسي تحوالت ترجيح مكاني). 3(جدول

1375-1385 1365-1375 1355-1365  سال
I P. استان I P. استان I P. استان  رديف

تهران 06/2 تهران 411/0 83/21  1 تهران
 2 فارس 67/5 خراسان 491/0 رضوى خراسان 183/0
اصفهان 344/0 خوزستان 150/0 48/4  3 خراسان
خوزستان 291/0 اصفهان 065/0 70/3  4 اصفهان
شرقى آذربايجان 062/0 شرقيآذربايجان 180/0 59/1  5 مازندران
مازندران 178/0 گيالن 059/0 4/1 خوزستان 6 
فارس 145/0 مركزى 054/0 02/1 شرقيبايجان آذر 7 
گيالن 132/0 لرستان 046/0 87/0  8 گيالن
غربيآذربايجان 091/0 قم 04/0 46/0  9 مركزي

همدان 061/0 وبلوچستان سيستان 031/0 44/0  10 همدان
يمركز 051/0 مازندران 029/0 40/0  11 زنجان
كرمان 041/0 گلستان 02/0 38/0 غربي بايجانآذر 12 
بلوچستانوسيستان 037/0 زنجان 02/0 34/0  13 كرمان
قم 033/0 فارس 02/0 31/0  14 بوشهر

كرمانشاه 031/0 بوشهر 019/0 27/0 وبلوچستان سيستان 15 
كردستان 028/0 هرمزگان 017/0 27/0  16 لرستان
لرستان 026/0 وبختيارى چهارمحال 017/0 26/0  17 هرمزگان
اردبيل 022/0 اردبيل 016/0 25/0  18 كردستان
هرمزگان 022/0 سمنان 015/0 24/0  19 باختران
شمالى خراسان 015/0 زنجان 017/0 11/0  20 سمنان
سمنان 014/0 قزوين 015/0 10/0  21 يزد
غربى آذربايجان 009/0 يزد 013/0 05/0 چهارمحال 22 
جنوبى خراسان 009/0 بوشهر 012/0 04/0 بوير احمد و كهكيلويه 23 
يو بختيارچهارمحال 004/0 كرمانشاه 008/0 02/0  24 ايالم
ايالم 004/0 همدان 007/0 --- --- 25 
و بويراحمدكهكيلويه 004/0 يزد 007/0 --- --- 26 
--- --- ايالم 007/0 --- --- 27 
--- --- كرمان 006/0 --- --- 28 
--- --- كردستان 006/0 --- --- 29 

 30 --- --- --- --- وبويراحمد  كهكيلويه 004/0
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 1355 -1385 دوره طي مهاجرت مكاني ترجيح شاخص.)2( نمودار
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 هاي رشد و توسعه ارزيابي سياست ايجاد قطب
هاي كشور  استاني هر يك استان مهاجران بين اصليچهار مقصد ) 4(در جدول شماره 

در . شود محاسبه و گزارش شده است، همچنان كه مالحظه مي) 1355 -1365(طي دهه 
ها به  درصد از مهاجرت 82هاي مورد مطالعه به طور متوسط  اكثر قريب به اتفاق استان

شهري  هاي كالن ها عموماً يا استان اين استان. اند مقصد فقط چهار استان صورت گرفته
هاي مجاور  هستند كه از جذابيت هاي باالي اقتصادي، اجتماعي برخوردار هستند، يا استان

در نظام مهاجرتي  هدفترين استان  استان تهران به عنوان اصلي. اند هاي مبدأ بوده استان
هاي مذكور بيشترين تعداد  هاي مبدأ بوده است، همچنين استان درصد استان 85كشور، 

شهري تهران،  كالن  اند، بعد از استان جران را به طرف تهران راهي كردهمها
هاي بعدي دومين مقصد  خوزستان، اصفهان و مازندران به ترتيب در رتبه هاي استان

هاي در دهه  استان هاي بين اي هم در مهاجرت اند، يك الگوي منطقه مهاجرتي قرارگرفته
غربي كشور يعني  هاي جنوب استان تشخيص است و آن اينكه  قابل 1365-1355
ترين استان مقصد آنها، استان  بويراحمد و ايالم، اصلي و هاي بوشهر، كهكيلويه استان

تواند نشانگر اين مطلب باشد كه  ها، اين الگو مي خوزستان بوده است بعد ساير استان
رستي به ف تواند از بار و حجم مهاجر اي مي هاي اقتصادي و صنعتي منطقه ايجاد قطب

 . شهري كشور جلوگيري نمايد كالن ترين استان اصلي
يكي از اهداف 1355 -1385استاني طي سه دهه  بررسي مسيرهاي عمده مهاجرتي بين

تواند در شناخت نظام مهاجرتي  شناخت مسيرهاي مهاجرتي مي. باشد اساسي اين رساله مي
توان  عمده مهاجرتي مي از طريق شناخت مسيرهاي. كشور بسيار مفيد و سودمند باشد

اند و ضريب جذب مهاجرت هر  نشان داد كه مهاجران هر منطقه جذب چه مناطقي شده
 .منطقه چقدر بوده است
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براي شناسايي مسيرهاي عمده چهار استان عمده كه مناطق اصلي جذب مهاجران هرمنطقه 
 .اند اند شناسايي شده بوده

-1375(استاني را در دهه  هاي بين تنيز چهار مقصد اصلي مهاجر) 5(جدول شماره 
درصدهاي مهاجرتي محاسبه شده، بر حسب چهار مقصد اصلي . دهد نشان مي) 1365

ها  درصد از مهاجرت 69دهد كه به طور متوسط  استاني نشان مي هاي بين مهاجرت
) 1355 -1365(استاني فقط به مقصد چهار استان اصلي بوده است، در مقايسه با دهه  بين

گرايي مهاجرت فقط در چند استان خاص تعديل شده است  شود كه در تمركز ظه ميمالح
 -1375(استاني در دهه  هاي مهاجرتي بين شدن جريان تر دهنده متعادل و اين مسئله نشان

 . است )1365
دهد كه  ها نشان مي اصلي مهاجرت مقاصدنياز شاخص ) 1365 –1375(در دهه 

شهري تهران تا حدود زيادي  اي به سوي استان كالن منطقه تمركزگرايي نظام مهاجرتي بين
درصد دهه  85(ها در مقايسه با  درصد استان 64تعديل ايجاد شده است، در اين دهه در 

هاي  الگوي مهاجرت. ترين و اولين مقصد مهاجرتي تهران بوده است مهم) 1365-1355
. حفظ شده است) 1365-1375(غربي كشور همچنان در دهه  هاي جنوب ، استان استاني بين

هاي بوشهر،  هاي جنوب غربي كشور يعني استان با اين توصيف كه باز هم در استان
كهكيلويه  و بوير احمد و ايالم اصلي ترين و مهمترين مقصد مهاجرتي استان خوزستان 

 .هاي مذكور اضافه شده است بوده است، در اين دهه استان فارس هم به استان
اسـتاني   هاي بـين  همچون دو جدول قبلي، چهار مقصد اصلي مهاجرت) 6( جدول شماره  

گرايـي نظـام    دهـد، مقـدار انـدكي كـاهش در تمركـز      نشان مـي ) 1375-1385(را در دهه 
هـا   درصـد مهـاجرت   66شود، در اين دهه به طور متوسط  استاني مشاهده مي بين مهاجرت 

هـاي مـورد مطالعـه     درصـد اسـتان   74فقط به مقصد چهار استان شكل گرفته است، و در 
دهـد   اين يافته نشان مي. ها، استان تهران بوده است ترين مقصد مهاجرت ترين و مهم اصلي
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اسـتاني بـه    هاي بـين  كه به خالف دهه گذشته در دهه اخير به شدت تمركزگرايي مهاجرت
 . شهري تهران افزوده شده است سوي استان كالن

دهد كه بر خالف دو دهه گذشته استان  ان ميهمچنين ارقام مندرج در جدول نش
غربي  هاي جنوب و جنوب خوزستان جذابيت مهاجرتي خود را در دهه اخير براي استان

كشور از دست داده است، در عوض درجه جذابيت و اهميت استان فارس به عنوان يك 
طوري كه  هاي جنوب و جنوب غربي كشور افزايش يافته، به پذير براي استان استان مهاجر
يلويه و بوير احمد و هرمزگان، استان فارس به عنوان نخستين گهاي بوشهر، كه براي استان

 . و مهمترين مقصد مهاجرتي درآمده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14ـ1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت تعالي،  راهبرد ها



 
 

 1355-1365استاني هر استان در دهه چهارمقصداصلي مهاجران بين). 4(جدول
 رديف استان چهار مقصد اصلي مهاجران بين استاني درصدكل

 1 مركزي )3(، همدان)4(، لرستان)4(، اصفهان )82(هران 93
 2 گيالن )2(، هرمزگان)9(، مازندران)14(، زنجان)57(تهران 82
 3 مازندران )6(،گيالن )6(، سمنان)15(، خراسان)52(تهران 79
 4 شرقي آذربايجان )2(،زنجان)5(، گيالن)5(، آذربايجان غربي)79(تهران 91
 5 غربي آذربايجان )4(، زنجان )5(، كردستان )30(،آذر بايجان شرقي)46(تهران 84
 6 كرمانشاه )10(، ايالم)10(، كردستان )11(، همدان)41(تهران 72
 7 خوزستان )6(، هرمزگان)17(، بوشهر)20(تهران)26(اصفهان 69
 8 فارس )7(، بوشهر )12(اصفهان)25(، خوزستان)30(تهران 74
 9 كرمان )10(، خراسان )12(، يزد)21(، هرمزگان)27(تهران 70
 10 خراسان )4(، خوزستان)10(بلوچستان و  ، سيستان)12(، مازندران)52(تهران 68
 11 اصفهان )4(، خراسان)10(، فارس)21(، خوزستان)29(تهران 78
 12 بلوچستان و سيستان )9(، كرمان)12(، تهران)27(، خراسان )30(مازندران 80
 13 كردستان )10(،كرمانشاه)12(، همدان)16(، آذربايجان غربي)47(تهران 85
 14 همدان )3(لرستان) 5(، خوزستان)8(، كرمانشاه)74(تهران 91
 15 بختياري و چهارمحال )1(، كهكيلويه وبوير احمد) 7(، تهران)17(، خوزستان)69(اصفهان 94
 16 لرستان )11(اصفهان) 12(،كرمانشاه)29(، خوزستان)29(تهران 81
 17 ايالم )6(، مازندران)14(، كرمانشاه)26(، تهران)37(خوزستان 71
 18 بويراحمد و كهكيلويه )5(، بوشهر)7(، تهران)22(، اصفهان)55(خوزستان 82
 19 بوشهر )6(، فارس)16(، اصفهان)24(، تهران)26(خوزستان 72
 20 زنجان )1(خراسان، )2(، آذربايجان شرقي)4(، گيالن)87(تهران 94
 21 سمنان )2(، اصفهان)11(، خراسان )24(، مازندران)52(تهران 89
 22 يزد )7(، فارس)9(،اصفهان)11(، كرمان)47(تهران 67
 23 هرمزگان )6(، فارس )11(، اصفهان )12(، كرمان)24(تهران 54
 24 تهران )9(گيالن)10(،مازندران)12(، اصفهان)15(خراسان  45
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 1365-1375استان در دههاستاني هر  چهارمقصداصلي مهاجران بين). 5(جدول

استان استاني چهار مقصد اصلي مهاجران بين درصدكل  رديف
 1 مركزي ) 7(،اصفهان )7(، خوزستان)14(، قم)52(تهران 80

 2 گيالن )   4(،خراسان)4(، آذربايجان غربي )8(، مازندران)51(تهران 67

 3 مازندران )6(،گيالن )8(، سمنان)14(، خراسان)45(تهران 75

 4 شرقي آذربايجان ) 4(،اردبيل)6(، قم)15(، آذربايجان غربي)57(تهران 82

 5 غربي آذربايجان )5(، خراسان )6(، كردستان)25(تهران)31(آذر بايجان شرقي 67

 6 كرمانشاه )8(، خوزستان)10(، كردستان )10(، همدان)31(تهران 59

 7 خوزستان )3(خوزستان، )5(، خراسان )10(، فارس)18(تهران)25(اصفهان 58

 8 فارس )9(، بوشهر )11(، اصفهان)14(، تهران)30(خوزستان 64

 9 كرمان )8(، خوزستان )11(، اصفهان)11(، هرمزگان)17(تهران 37

 10 خراسان  )7(، خوزستان)10(، مازندران)12(بلوچستان و ، سيستان)39(تهران 68

 11 اصفهان )4(خراسان، )10(، فارس)21(، خوزستان)29(تهران 64

 12 وبلوچستان  سيستان )11(، كرمان)13(، تهران)15(، مازندران)36(خراسان  75

 13 كردستان )8(غربي ،آذربايجان)10(، همدان)12(شرقي ، آذربايجان)25(تهران 65

 14 همدان )5(، خوزستان)6(، كردستان)12(، قم)51(تهران 75

 15 و بختياري چهارمحال )3(، فارس )5(تهران، )20(، خوزستان)60(اصفهان 88

 16 لرستان )7(، مركزي)10(، اصفهان)27(، خوزستان)28(تهران 72

 17 ايالم )6(شرقي ، آذربايجان)13(، كرمانشاه)20(، تهران)20(خوزستان 59

 18 وبويراحمد كهكيلويه )6(، تهران)12(، اصفهان)25(، فارس)39(خوزستان 82

 19 بوشهر )8(، اصفهان)10(، تهران)20(فارس، )43(خوزستان 81

 20 زنجان )3(، آذربايجان شرقي)4(، گيالن)12(، قم )65(تهران 84

 21 سمنان )2(، اصفهان)15(، خراسان )25(، مازندران)44(تهران 86

 22 يزد )10(، خوزستان)11(، كرمان)12(، فارس)34(تهران 67

 23 هرمزگان )10(كرمان، )12(، فارس )16(، خوزستان)17(تهران 50

 24 تهران ) 7(، آذربايجان شرقي)9(،گيالن)9(، اصفهان)10(خراسان  35

 25 اردبيل )4(، مازندران)9(،گيالن)10(شرقي ، آذربايجان)66(تهران 90
 26 قم )9(، اصفهان)9(، خوزستان)9(، مركزي)41(تهران 68
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  1375-1385چهارمقصداصلي مهاجران بين استاني هر استان در دهه). 6(جدول

 رديف استان )به درصد(هار مقصد اصلي مهاجران بين استانيچ درصدكل

)3(، خوزستان)5(، اصفهان)9(، قم)62(تهران 79  1 مركزي
 2 گيالن )5(اردبيل،)11(، مازندران)12(، قزوين)71(تهران 99
)6(، سمنان)9(، گيالن)9(، گلستان)46(تهران 70  3 مازندران
شرقي بايجانآذر )3(، قم)5(، اردبيل)15(، آذربايجان غربي)57(تهران 80 4 
غربي بايجانآذر )5(، زنجان )6(، كردستان)26(تهران)30(آذر بايجان شرقي 67 5 
)8(، لرستان)5(، اصفهان)9(قم،)45(تهران 67  6 كرمانشاه
 7 خوزستان )3(، خوزستان)5(، اصفهان)9(، فارس)24(تهران،)26(اصفهان 58
 8 فارس )13(، اصفهان )13(، هرمزگان)17(، بوشهر)22(تهران 65
 9 كرمان )11(، خراسان رضوي)16(، يزد)17(، هرمزگان)21(تهران 65
خراسان رضوي )7(، گلستان)10(، خراسان شمالي)10(، خراسان جنوبي)45(تهران 72 10 
 11 اصفهان )10(، فارس)12(، چهارمحال وبختياري)14(، خوزستان)52(تهران 88
وبلوچستان سيستان )10(، خراسان جنوبي)19(، تهران)23(، گلستان)29(خراسان رضوي 81 12 
 13 كردستان )13(، كرمانشاه)14(، آذربايجان غربي)18(، همدان)51(تهران 96
)5(، كرمانشاه)7(، مركزي)8(، قم)79(تهران 99  14 همدان
بختياري و چهارمحال )5(، بوشهر)7(، تهران)11(، خوزستان)57(اصفهان 80 15 
 16 لرستان )7(، مركزي)8(، اصفهان)15(، خوزستان)43(تهران 76
 17 ايالم )5(، لرستان)14(، خوزستان)14(، كرمانشاه)26(تهران 59
وبويراحمد كهكيلويه )11(، بوشهر)13(، اصفهان)26(، خوزستان)27(فارس 77 18 
 19 بوشهر )10(، اصفهان)12(، خوزستان)13(، تهران)32(فارس 67
)5(گيالن،)7(، قم)11(، قزوين)60(تهران 83  20 زنجان
 21 سمنان )13(، خراسان رضوي)13(، مازندران)20(، گلستان)34(تهران 80
 22 يزد )11(، اصفهان)11(، فارس)13(، خراسان رضوي)28(تهران 63
 23 هرمزگان )7(، اصفهان)11(، كرمان)15(، تهران)17(فارس 50
 24 تهران )8(، اصفهان)9(مازندران،)9(، گيالن)10(خراسان رضوي 36
 25 اردبيل )5(، مازندران)7(، آذربايجان شرقي)15(، گيالن)60(تهران 87
 26 قم )5(، همدان)10(، اصفهان)10(، مركزي)41(تهران 66
)3(، خوزستان)5(، اصفهان)9(، قم)62(تهران 79  27 قزوين
 28 گلستان )11(، سمنان)13(خراسان رضوي،)18(، مازندران)32(تهران 74
شمالي خراسان )6(، مازندران)7(، گلستان)28(، تهران)44(خراسان رضوي 85 29 
)4(، گلستان)12(، تهران)12(، سيستان و بلوچستان)50(خراسان رضوي 78 جنوبي خراسان 30 
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 : دهد كه استاني طي سه دهه نشان مي ترين مسيرهاي مهاجرتي بين به طور كلي بررسي مهم
هـا بـه مقصـد چهـار      درصد از مهاجرت 82به طور متوسط ) 1355 -1365(در دهه ) الف

درصد كـاهش يافتـه اسـت، ايـن تغييـر       66به ) 1375 -1385(استان بوده كه دردهه اخير 
 . كشور است استاني بين ي در نظام مهاجرت گراي دهنده كاهش در تمركز نشان

شهري تهـران همـواره نقـش محـوري را در      در سه دهه مورد مطالعه، استان كالن) ب
ترين مقصد  ترين و اصلي استاني داشته و در اغلب موارد مهم هاي بين تعيين مسير مهاجرت

 .استاني، استان تهران بوده است هاي بين مهاجرت
تجربي پژوهش مالحظه شد، تجربه الگوهاي  هاي گونه كه در مورد زمينه همان 

شهرها به ويژه  شهري و نخست هاي كالن دهد استان مهاجرتي در كشورهاي دنيا نشان مي
سو دادن به جريانات مهاجرت  و شهر اول و كالن شهرها نقشي محوري در سمت

جريانات  «در مطالعه خود تحت عنوان) 1980( 2و ويلسون 1فرانكلين. استاني دارند بين 
به بررسي تأثير نخست شهرها و » شهري مهاجرتي در كالن شهر و مناطق غير كالن

 1935 -1980هاي داخلي طي دوره زماني  دهي به مهاجرت شهرهاي بزرگ در جهت
 .انددراياالت متحده آمريكا پرداخته

اند كه الگوها و روندهاي مهاجرتي هم علت و هم  آنها در مطالعه خود نشان داده 
اين مطالعه نشان . شهري اياالت متحده بوده است پيامد تمركزگرايي اساسي در مناطق كالن

: داده است كه الگوي مسير مهاجرت طي دوره مورد مطالعه به اين ترتيب تغيير كرده است
شهري بوده، در مرحل  سلط مهاجرتي بيشتر بين مناطق غير كالندر مرحله اول جريانات م

شهري، در  كالن  كالن شهري به طرف مناطق دوم جريانات مسلط مهاجرتي از مناطق غير
 شهرها مشاهده شده  مرحله سوم نوعي گرايش مهاجرتي معكوس به طرف بيرون از كالن

 ).215: 1987 فرانكلين و ويلسون( است
                                                            
١ . Franklin 
٢ .Wilson 
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 توسعه روستايي 
شهري گزارش  روند تحوالت جمعيت كشور به تفكيك مناطق روستائي و )7(دردول 

سال گذشته رشد جمعيت در مناطق  50طي  .شود شده است همچنانكه مالحظه مي
جمعيت درمناطق روستائي  به بعد رشد1375ازدهه . روستائي همواره كاهنده بوده است

اي از آن ناشي از مهاجرفرستي  اين رشدمنفي كه بخش قابل مالحظه .منفي شده است
مناطق  پائين در درآمد دهنده بهروري و تواند نشان به نوعي مي. مناطق روستائي است
هاي  توان گفت كه سياست گيري كلي مي عنوان يك نتيجهه لذا ب  .روستائي ايران باشد

روستا هاي  ت گيري از مهاجر توسعه روستايي در ايران نتوانسته است نقش مهمي در پيش
رشد  1375هاي توسعه روستايي از سال  به شهر ايفا نمايد و به رغم تدوين سياست

 .جمعيت در اين مناطق منفي شده است و با گذشته زمان اين رشد منفي تشديد شده است
 

 )1335-1385(روند تحوالت رشدجمعيت در ايران به تفكيك مناطق شهري وروستائي).7(جدول

 سال كشور كل شهريمناطق  روستامناطق 

2,13 5,02 3,13 1335 
1,11 4,93  2,71 1345 
2,39 5,41 3,91 1355 
1,21 3,41 2,46 1365 
-0,28 2,95 1,47 1375 
-0,44 2,74 1,61 1385 
-0,63 2,144 1,29  1390 

 
) 8(درجدول شماره . پردازيم هاي كشور مي حال به  بررسي رشد جمعيت به تفكيك استان

) 1375-1385( ها در دهه برحسب رشد جمعيت هاي كشور استان مناطق روستائي

بررسي الگوها و روند هاي مهاجرت د  اخلي د ر ايران و سياست هاي مرتبط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119



، )71/2( بلوچستان و هاي سيستان شود استان همچنانكه مالحظه مي. اند بندي شده رتبه
داراي ) 04/0(وبويراحمد  ، كهگيلويه)18/0( ، فارس)54/1( ، كرمان)85/1( هرمزگان

؛ )-31/2( مركزي ،)-78/2( اند و اصفهان باالترين رشدهاي مثبت جمعيتي بوده
داراي ) -51/1(، زنجان )-61/1(، اردبيل )1,68-(،  قم )1,81-( ، همدان)-07/2(تهران

 . اند رشد منفي جمعيتي باال بوده
 )1375-1385(درصد رشد جمعيت درمناطق روستائي كشوربه تفكيك استان ها در دهه).8(جدول

 
 

 درصد ساالنه رشد
 جمعيت

 نام استان

ف
ردي

رشد  ساالنه درصد  
 جمعيت

 نام استان

ف
ردي

 

 1 سيستان وبلوچستان 2,71 16 سمنان 0,63-
 2 هرمزگان 1,85 17 گيالن 0,72-
 3 كرمان 1,54 18 كرمانشاه 0,86-
 4 فارس 0,18 19 يزد 0,92-
 0,04 20 كردستان 0,94-  5 كهگيلويه وبوير احمد
 6 خوزستان 0,02- 21 آذر بايجان شرقي 0,95-
 7 جهارمحال وبختياري 0,06- 22 بوشهر 1,22-
 8 گلستان 0,18- 23 قزوين 1,28-
 9 خراسان جنوبي 0,21- 24 زنجان 1,51-
10 آذربايجان غربي 0,28- 25 اردبيل 1,61-
11 مازندران 0,29- 26 قم 1,68-
12 خراسان رضوي 0,3- 27 همدان 1,81-
 0,46- 28 تهران 2,07- 13 خراسان شمالي
14 لرستان 0,53- 29 مركزي 2,31-
15 ايالم 0,61- 30 اصفهان 2,78-
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نشان  1390تا  1375شهري طي دوره ـ هاي روستا  تغييرات الگوي مهاجرت) 9(جدول 
درصد  7/68شهري از  -هاي روستا گردد،  درصد مهاجرت دهد همچنانكه مالحظه مي مي

توان  اگرچه مي. رسيده است 1385 -1390درصد  در دوره  64به  1375 -1385در دهه 
 ـهاي روستا  هاي داخلي در ايران در حال تغيير از مهاجرت گفت كه الگوي مهاجرت

به  اما رشد منفي جمعيت در مناطق روستايي رو. شهر است  هاي شهربه شهري به مهاجرت
  .افزايش بوده است

 1390 تا 1375شهري طي دوره  ـهاي روستا  تغييرات الگوي مهاجرت) 9(جدول

مقصد               1385-1375 1390-1385
 شهر روستا جمع شهر روستا جمع مبدا            

4014587 755547 3259040 8389677 2004012   تعداد 6385665
 شهر

  درصد 76,1 23,9 100,0 81,2 18,8 100,0

1023959 368708 655251 3394097 1064043   تعداد 2330054
 روستا

  درصد 68,7 31,3 100,0 64,0 36,0 100,0
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 نتيجه گيري
هاي  توزيع  بهينه جمعيت در سطح شهرها و روستاهاي  كشور و الگوهاي مهاجرت

داخلي به اندازه مسئله باروري و رشد جمعيت مهم است و حتي آنها كامالً تحت شعاع 
 . قرار خواهد داد

هاي غيرمستقيم  ساله كشور برخي از سياست 5اگر چه در بطن و بستر برنامه توسعه 
دهد  مهاجرتي و شهرنشيني نشان مي يها اما تغييرات شاخص. مهاجرتي تدوين شده است

تعادل  ها آنچان كارساز نبوده و توزيع جمعيت در سطح كشور به سوي عدم كه اين سياست
 . و توازن پيش رفته است

گذاري مستقيم  دهه گذشته نظام توزيع جمعيت كشور با خالء سياست 4طي  
هاجرتي و توزيع جمعيت روبرو بوده است و اكنون اين غفلت تاريخي در م

 .شود هاي جمعيتي كشور احساس مي گذاري سياست
هاي  اي؛ ايجاد قطب ايجاد تعادل منطقه( هاي مهاجرتي كشور سه وجه اساسي سياست

هاي مهاجرت و شهرنشيني نشان  شاخص با استفاده از) رشد و توسعه و توسعه روستايي
 .آميز نبوده است ها در عمل چندان موفقيت دهد كه اين سياست مي

هاي داخلي از الگوي شهرنشيني متمركز تبعيت  الگوي توزيع جمعيت و مهاجرت
هاي كالن توسعه كشور ناشي  ها و استراتژي گيري كه اين از خود جهت. نموده است

 .شود مي
هالي از ابهام قرار دارد و  هاي جامعه و جمعيت روستايي در  سفانه مسائل و چالشأمت

ايم به بررسي تبعات رشد منفي جمعيت كه قرار است در طي  هنوز هيچ يك از ما نيامده
سه دهه آينده براي كل كشور اتفاق بيفتد؛ اما آالن در حال حاضر جامعه روستايي اين 

جمعيت ميليون  21پردازيم اين يعني غفلت از بيش  كند به رشد منفي را به شدت تجربه مي
  .روستايي

22ـ1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت تعالي،  راهبرد ها



 
 

هاي داخلي و توزيع جمعيت كه بايد به  هاي مهاجرت دو  استراتژي مهم در اتخاذ سياست
 :گذاري توجه داشت آنها در سياست

دهد كه همواره هاي داخلي نشان مي تجربه كشورهاي موفق در زمينه مهاجرت) الف
هاي متعدد، متجانس، همساز و چندسطحي  ها دربرگيرنده تركيبي از روش بهترين استراتژي

 . است

ها و كالن شهرهاي  روند تحوالت گذشته، حال و آينده رشد جمعيت در پايتخت) ب
دهد كه اگرچه ممكن است بكار بردن تركيبي از كشورهاي مورد مطالعه نشان مي

شهرها را كاهش دهد، اما ها بتواند رشد جمعيتي كالن گذاري استها و سياستراتژي
 .گونه مراكز جمعيتي را متوقف كند تواند رشد جمعيتي اين  نمي
بنابراين از نقطه نظر اهداف كلي توسعه، بايستي راهكارهاي سياستي الزم براي  
مورد توجه قرار  كنندشهرها مهاجرت ميهايي كه به كالنپذيري افراد و خانواده انطباق
نشينان كالن شهرها جهت  در عين حال نبايست از ساماندهي و توانمندسازي حاشيه. گيرد

  .دستيابي به توسعه پايدار شهري غافل شد
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 روند تحوالت شهرنشيني و توزيع فضائي جمعيت در ايران

1پور دكتر شهال كاظمي  

 مقدمه

اين واقعه با چنـان  . ها شده است شهرنشيني الگوي جديد و مسلط زندگي اجتماعي انسان
همـه  . چندان قدرت انتخاب ديگري باقي نمانده اسـت سرعت، وسعت و شدتي صورت گرفته كه 

آورنـد و   ساله هزاران نفر از ساكنين مناطق روستائي و روستا شهرها به شـهرهاي بـزرگ روي مـي   
بعضي از صاحبنظران نگران همسازي انسان با زنـدگي  . كنند زندگي در جغرافياي جديد را آغاز مي
انائي ژنتيكي او براي انطباق با بزرگ شهرها گاهي حتي در تو. شهري بخصوص كالنشهري هستند

شـهرها در مقايسـه بـا    . شـود  شهرنشيني از عوامل كليدي مدرنيزاسيون محسوب مي .كنند ترديد مي
 .تر هستند روستاها و جوامع مدرن در مقايسه با قبايل ابتدائي بسيار عظيم

اي كـه بـه    دارد و هـر جامعـه  جائي است كه جمعيتي نسبتا زياد و متراكم ” شهر”طبق تعريف كلي 
-1385(ايران بـيش از پـنج دهـه     .شود لحاظ جمعيتي بزرگ و انبوه باشد، جامعه شهري ناميده مي

. با دو پديدة مرتبط به هم، يعني رشد جمعيت و رشد فزاينده شهرنشيني مواجه بوده اسـت ) 1335
ميزان بـاالي   .باشد جمعيت مي هاي اخير در ارتباط مستقيم با رشد شهرنشيني فزاينده ايران طي دهه

هـاي روسـتا شـهري در طـول پـنج دهـه اخيـر جمعيـت          رشد طبيعي جمعيت و سرعت مهاجرت
داري و انتقـال   از طـرف ديگـر نفـوذ سـرمايه    . فضاهاي شهري ايران را به شدت افزايش داده است

بسـته را در  تدريجي اقتصاد ايران به نظام جهاني بعد از جنگ جهـاني اول، شهرنشـيني مـدرن و وا   
نشـانگر رشـد فزاينـده جمعيـت     ) 1335-90(آمارهاي جمعيتي در ايـران  . كشور ايجاد كرده است

                                                            
 اقيانوسيههاي جمعيتي آسيا و  دانشيار و معاون پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش -1

 

 



 

 

نزديك بـه   1335ميليون نفري ايران در سال  9/18اي كه از جمعيت  گونه به. شهرنشين كشور است
. انـد  درصد شهرنشين بوده 72حدود  1390ميليون نفري آن در سال  75درصد و از جمعيت  4/31

كـرده و يـا جـزء     كه عمدتاً در روستاها زندگي مي 1335با توجه به تركيب جمعيت ايران در سال 
-90(سـال   55عشاير كوچنده بودند و افزايش صد وسي درصدي جمعيت شهرنشين كشور طـي  

ترين پيامد افزايش جمعيت در ايـران، افـزايش    بريم كه مهمترين و عمده به اين نكته پي مي) 1335
طي اين دوره عالوه بر افزايش . گيري شهرهاي جديد در كشور بوده است نشيني و شكلرشد شهر

شهرها افزوده شده  گيري شهرهاي پرجمعيت و كالن تعداد شهرها بر ميزان جمعيت آنها و لذا شكل
در ايران شهر تهران به عنوان مادر شهر اصلي با اختصاص يك چهارم جمعيت شهري كشور . است

، تبريز، اصفهان و شيراز نيز به عنـوان شـهرهاي بـزرگ و مـادر شـهر بـا هجـوم        و شهرهاي مشهد
نشيني، رشد فزاينده اشتغال كاذب و بـروز   گسترده مهاجرين، افزايش شديد جمعيت، توسعه حاشيه

نرخ رشد جمعيـت در ميـان شـهرهاي     .باشند انواع مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو مي
هاي رشـد جمعيـت شـهرهاي بـزرگ و      اي در نرخ و تفاوت قابل مالحظهكشور نيز يكسان نيست 

كم دو برابر بيشتر از آنهايي كه كمتـر   هزار نفري و بيشتر، دست 100شهرهاي . كوچك وجود دارد
تر از رشـد   اند و رشد جمعيت آنها تقريباً سه برابر سريع هزار نفر جمعيت دارند رشد كرده 100از 

هاي زيـر را در   بطوركلي فرايند توزيع مجدد جمعيت در ايران ويژگي. كل جمعيت در كشور است
 :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 شهرهايي كه در  -3

 .كنند دارند رشد مي تر اين سلسله مراتب قرار سطح پائين
در اين مقاله روند تحوالت شهرنشيني و توزيع فضائي جمعيت با استفاده از روش اسنادي در پنج 

 .دهه اخير مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

 هاي روستا شهري شهرنشيني، رشدطبيعي جمعيت، توزيع فضائي جمعيت، مهاجرت: ها كليد واژه
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  بيان مسئله

هاي ماهوي بسياري كه در شكل و شيوة پويش شهرنشيني در نقاط  رغم تفاوتبه 
مختلف و در اقتصادهاي گوناگون جهان مشاهده شده، شهرنشيني در همه جاي جهـان در  

بـه مـوازات ايـن پـويش، شـهر بـه شـكل        . سال اخير سير صعودي داشته است 150طول 
آن به حاشيه رانـده بـه نحـوي كـه      هاي آشكاري روستا و زندگي روستايي را درتمام جنبه
 .امروزه جهان به سرعت در حال شهري شدن است

پس از انقالب كشاورزي ايجاد شهرها دومين انقـالب عظـيم در فرهنـگ انسـاني     
اي بود كه بيشتر موجب دگرگوني روابط متقابل  اين امر روند اجتماعي برجسته. بوده است

رواج شهرنشيني به شيوه معاصر از لحـاظ زمـان    .هاي ديگر گرديد ن انسان با محيط و انسا
نگـاهي بـه آمارهـاي شهرنشـيني در     . وقوع آن در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده اسـت 

 .تواند به درك روندهاي شهرنشيني در نقاط مختلف دنيا كمك كند سطح جهان مي
يعنـي  . درصد كل جمعيت جهان بود 30جمعيت شهرنشين دنيا در نيمة قرن بيستم

ايـن  . كردنـد  ميليارد نفري دنيا در شهرها زندگي مي 5/2ميليون نفر از جمعيت  737د حدو
براي اولين بار در تاريخ  2008درصد افزايش يافت و در سال  47به  2000درصد در سال 

دهد كـه جمعيـت    ها نشان مي بيني پيش. بشر بيش از نيمي از جمعيت دنيا شهرنشين شدند
ميليـارد نفـر    5بـه حـدود    2030يش خواهد يافـت و در سـال   شهرنشين دنيا همچنان افزا
جمعيت شهرنشـين   2050درصد كل جمعيت دنيا و در سال  60خواهد رسيد يعني حدود 

 ).2008سازمان ملل، (ميليارد نفر افزايش خواهد يافت  6/4دنيا به حدود 

ز هاي چشمگيري ا يافته و در حال توسعه تفاوت در همين مدت بين مناطق توسعه
مقايسه نسبت شهرنشيني . لحاظ وضعيت شهرنشيني و رشد جمعيت شهرنشين وجود دارد

هـا،   دهد كه در تمـام سـال   يافته با كشورهاي در حال توسعه نشان مي در كشورهاي توسعه
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يافته بيشتر بوده است، اما شتاب شهرنشيني در كشـورهاي   شهرنشيني در كشورهاي توسعه
 1970درصد در دوره  8يافته معادل  و در كشورهاي توسعهدرصد  60در حال توسعه برابر 

 42يافتـه و   درصـد جمعيـت منـاطق توسـعه     74حدود  2003در سال . بوده است 2000تا 
 40جالـب آنكـه در ايـن سـال،     . انـد  درصد جمعيت مناطق در حال توسعه شهرنشين بوده

انـد   كـرده  مييافته در شهرهاي كوچك زندگي  درصد جمعيت شهرنشين كشورهاي توسعه
 . درصد بوده است 20درحاليكه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه 

درصـد   74يافتـه از   شود نسبت شهرنشيني در كشورهاي بيشتر توسعه بيني مي پيش
برسد و سهم جمعيـت شـهري در كشـورهاي     2030درصد در سال  82در سال مذكور به 

رشد جمعيـت در  . درصد افزايش يابد 57درصد به  42يافته در همين مدت از  كمتر توسعه
يافتـه سـريع    به ويژه در مناطق شهري كشورهاي كمتر توسعه) 2030تا  2003(طول دوره 

در حقيقت ). 1: 2004سازمان ملل، (درصد خواهد داشت  2/3خواهد بود و رشدي معادل 
ول ورد حتـي در آينـده تحـ    شناختي نو كه انتظـار مـي   هاي جمعيت يكي از مهمترين پديده

تـودارو،  (بيشتري ايجاد كند رشد سريع شهرنشيني در كشـورهاي در حـال توسـعه اسـت     
1368 :322.( 

درصـد   74يافتـه از   شود نسبت شهرنشيني در كشورهاي بيشتر توسعه بيني مي پيش
برسد و سهم جمعيـت شـهري در كشـورهاي     2030درصد در سال  82در سال مذكور به 

رشد جمعيـت در  . درصد افزايش يابد 57درصد به  42ز يافته در همين مدت ا كمتر توسعه
يافتـه سـريع    به ويژه در مناطق شهري كشورهاي كمتر توسعه) 2030تا  2003(طول دوره 

در حقيقت ). 1: 2004سازمان ملل، (درصد خواهد داشت  2/3خواهد بود و رشدي معادل 
حتـي در آينـده تحـول    ورد  شناختي نو كه انتظـار مـي   هاي جمعيت يكي از مهمترين پديده

تـودارو،  (بيشتري ايجاد كند رشد سريع شهرنشيني در كشـورهاي در حـال توسـعه اسـت     
1368 :322.( 
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رشد شتابان شهري پيامدهاي متعددي در سطوح فردي و كالن اجتماعي به همـراه داشـته،   
 توافق زيادي بين محققان وجـود دارد . هاي فراواني را ايجاد كرده است ها و چالش فرصت

تواند نقش مثبتي در توسعة اقتصادي و اجتماعي بازي كند و تالش براي  كه شهرنشيني مي
ها  دولت UNFPAكاهش شهرنشيني عموماً مطلوب نيست صندوق جمعيت سازمان ملل 

كنـد كـه شهرنشـيني را بـه عنـوان يـك رونـد غيرقابـل اجتنـاب بپذيرنـد و            را ترغيب مي
 . فقراي شهري اتخاذ نمايندهايي را جهت ايجاد فرصت براي  سياست

كمبود مسكن، مسئله ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و حتي نوري، نـاامني و  
شماري است كه به عنوان پيامد شهرنشيني در نظـر گرفتـه    هاي بي شورش از جمله چالش

اين مسئله در مطالعات مربوط به شهرنشيني . شود به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي
 .مورد توجه بوده است بيشتر

مورد را بـه عنـوان    4عموماً . شهرنشيني و رشد شهري معلول عوامل چندي است
 :گيرند عوامل مؤثر در رشد جمعيت شهرنشين در نظر مي

  رشد طبيعي جمعيت شهري -

  شهري -هاي روستا مهاجرت -

  )تبديل نقاط روستايي به شهر(بندي مجدد شهرها  طبقه -
قلمروهاي جديد به شهرهاي موجود كه اغلب نقاط روستايي حاشية الحاق و ضميمه شدن  -

  .باشند شهرها مي
 

شهرنشيني بستگي به توانايي جمعيت شهري يك كشور يا منطقه دارد كه به ميـزان  
گيـري رونـد شهرنشـيني،     بنابراين، اندازه. تري نسبت به جمعيت غيرشهري رشد كند سريع

 .دهد شان ميسرعت شهري شدن يك منطقة بخصوص را ن
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  سالة اخير 50روندهاي شهرنشيني در ايران طي 

تـاكنون  ) 1335(جمعيت شهري ايران از زمـان اولـين سرشـماري رسـمي كشـور      
بـا كـاهش    1375همواره افزايش يافته است، درحاليكه جمعيـت روسـتايي از سرشـماري    

 .رو مي باشد روبه
انتخـاب   100اگر جمعيت در اولين سرشماري را به عنوان جمعيت پايه در مبنـاي  

افـزايش    803به  100سال بعد، از  50كنيم كه جمعيت مناطق شهري در  كنيم، مالحظه مي
برابـر شـده    8/1حاليكه جمعيـت روسـتايي تنهـا     برابر شده است در 8يافته يعني بيش از 

كه  1404يعني تقريباً سال  2025در نظر بگيريم تا سال  بيني سازمان ملل را اگر پيش. است
شـود، جمعيـت شـهري كشـور بـه       سالة كشور مـي  20انداز همزمان با سال آخر سند چشم

در صـد از جمعيـت كشـور را شـامل      78ميليون نفر خواهد رسـيد كـه حـدود     67حدود 
 .گردد مي

نشـيني و در  در بررسي تحوالت جمعيتي كشورهاي پيشرفته صنعتي، توسـعه شهر 
نتيجه، افزايش ضريب شهرنشيني و كاهش سهم جمعيـت روسـتايي از كـل جمعيـت، بـه      

هـاي توليـد پذيرفتـه     عنوان روند طبيعي ناشي از فرايند صنعتي شدن و تغيير و بهبود شيوه
به عبارتي، الزمه تحول نظـام توليـدي و دسـتيابي بـه توسـعه صـنعتي در هـر        . شده است

ايـن  . ع مازاد نيروي انساني از بخش كشاورزي به بخش صنعت استاي، انتقال مناب جامعه
امر با مهاجرت از روستاها به شهرها يا با تبديل مناطق روستايي به شهرهاي جديـد، قابـل   

درحاليكه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله در ايران، رشد شهرنشـيني  . تحقق است
اي توليد، چه در بخش كشاورزي و چه ه بيش از آنكه محصول صنعتي شدن و بهبود شيوه

در بخش صنعت باشد، از علل رانشي موجود در مناطق روستايي و عوامل جاذبـة شـهري   
از يـك سـو در   . اثر پذيرفته است) هاي درآمدي به نفع مناطق شهري از جمله عدم تعادل(

ه اين دهند ك جريان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشكيل مي

132ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت تعالي،  راهبرد ها



 

 
 

شـده و زمينـه   ) نيروي كار در بخش كشـاورزي (امر باعث سالخوردگي جمعيت روستايي 
از سوي ديگر با توجه به اينكه انگيـزه مهـاجرت از   . بروز مشكالتي را فراهم خواهد آورد

مندي و دستيابي به امكانات بيشتر اسـت، توجـه مهـاجران، بيشـتر بـه       روستا به شهر، بهره
هاي نادرست، تبديل بـه كـانون تمركـز     بنا به داليلي مانند سياست شهرهايي است كه كالن

امكانات و خدمات شده و همين امر باعث افزايش شديد تراكم در اين شهرها و پيامدهاي 
 . ناشي از آن شده است

روند تحوالت كل جمعيت، جمعيت شـهري، روسـتايي و ضـريب شهرنشـيني در     
شـود   چنانكـه مالحظـه مـي   . يل ارائه شده استدر نمودار ذ 1385 -90هاي ايران طي سال

ميليون نفر رسـيده   75ميليون نفر به  70از   1385 -90تعداد جمعيت كشور طي پنجساله 
درصد برخوردار بوده، در صـورتيكه جمعيـت شهرنشـين     29/1واز متوسط رشدي معادل 

منفي  درصد رشد بوده و جمعيت روستايي داراي رشد 13/2كشور طي همين دوره داراي 
اين ارقام بيانگر رشد بيشتر جمعيت شهري در مقايسه با جمعيـت  . درصد بوده است -7/0

 .باشد روستايي مي
درصد رسـيده كـه عامـل     4/71به  5/65طي همين دوره ضريب شهرنشيني نيز از 

 .باشد اصلي آن رشد چشمگير جمعيت شهري مي
هاي روستا شـهري   تدر بيان علل كاهش جمعيت روستايي به غير از عامل مهاجر

بايست به تبديل وضع روستاها به شهر و ادغام برخي از نقاط روستايي اطراف شـهرها   مي
 .هاي شهري نيز اشاره كرد به مجموعه
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 روند تحوالت كل جمعيت، جمعيت شهري، روستايي و ضريب شهرنشيني در ايران
 1385 -90هاي  در سال 

1390سال 

جمعيت
نفر 75149669

1385سال 

جمعيت
نفر 70495782

درصد 1/29رشد 
و

افزايشنفر 4853887

جمعيت روستايي
نفر 21503008

جمعيت شهري
نفر 53646661

جمعيت روستايي
نفر 22235818

جمعيت شهري
نفر 48259964

ـ  درصد 0/7رشد 
و

نفر كاهش 732810

درصد 2/13رشد 
و

نفر افزايش 5386697

ضريب شهرنشيني
درصد 71/4

روند صعودي
ضريب شهرنشيني

درصد 68/5

 
 

كنيم، در اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كمتر  چنانكه در نمودار ذيل مالحظه مي
سـال   55از يك سوم جمعيت كشور شهرنشين و دوسوم بقيه روستانشين بودند كـه طـي   

 .درصد رسيده است 4/71برابر شده و به  5/2ضريب شهرنشيني ) 90-1335(
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1335- 90ضريب شهرنشيني جمعيت ايران در سالهاي 
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هاي مختلف كشور يكنواخت نيسـت، بطوريكـه ايـن     شهرنشيني در استانضريب 
هاي مركزي كشور مانند تهران، قم، اصفهان، يـزد و سـمنان بـيش از سـاير      ميزان در استان

هاي حاشيه شمالي و جنـوب شـرقي كشـور در سـطح      ها بوده و در عوض در استان استان
 .حداقل قرار دارد
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ضريب شهرنشيني استانها

۵٣.٨٨-۴٧.١١
۶٨.٩٧-۵٣.٨٩
٩٣.٩٢-۶٨.٩٨

 

 4/71برابـر   1390همانطور كه اشاره گرديد ضريب شهرنشيني در ايـران در سـال   
 4/31شهر مركز استان اختصـاص داشـته و    31درصد از آن به جمعيت  40درصد بوده كه 

شـهر  ) شـهر بـوده   1200، 1390كل شهرهاي كشور در سال ( 1169درصد شامل جمعيت 
نامتناسـب جمعيـت را در شـهرهاي كشـور      مقايسه اين ارقام توزيـع . باشد ديگر كشور مي

برابر  3/1شهر كشور بيش از  31تواند گفت كه تعداد جمعيت  به عبارتي مي. دهد نشان مي
 .باشد شهر متوسط و كوچك مي 1169جمعيت 

درصد از جمعيـت كشـور روستانشـين بـوده كـه در مقايسـه        6/28در همين سال 
بلوچستان اختصـاص   و به استان سيستان) درصد 51(ها بيشترين ضريب روستانشيني  استان

 .باشد مربوط به استان قم مي) درصد 8/4(داشته و كمترين ميزان 
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نمودار ذيل نسبت جمعيت شهري هر استان به جمعبت روسـتايي همـان اسـتان را نشـان     
تـا حـداقل   ) استان قم( 6/19هاي مختلف كشور از حداكثر  اين رقم در بين استان. دهد مي

 .باشد متغير مي) استان سيستان و بلوچستان( 1كمتر از 
برابـر   4/19توان گفـت كـه جمعيـت شـهري اسـتان قـم        در ارزيابي اين ارقام مي

بلوچستان تعداد جمعيت شـهري   و جمعيت روستايي آن بوده و درعوض در استان سيستان
 .و روستايي تقريباً برابر بوده است

1390نسبت جمعيت شهري به روستائي استانهاي مختلف كشور در سال 
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1390شهرنشيني و روستانشيني در ايران در سال ضريب   

ضريب شهرنشيني
71/4

ضريب روستانشيني
28/6

درصد جمعيت  شهرهاي
مركز استان

40

درصد جمعيت 
ساير نقاط شهري

31/4

تعداد شهرها
31

)حدود(تعداد شهرها 
1169

1390سال 

حداكثر 
سيستان و بلوچستان 

51/0%

حداقل
قم
4/8 %

 

يكي از داليل افزايش ضريب شهرنشيني تبديل وضع برخي از روستاها به شـهرها  
شـهر در كشـور وجـود     199، 1335در سال . هاي جديد است و يا ايجاد شهرها و شهرك

شـهر رسـيده    1200شهرهاي كشور به حـدود  تعداد  1390كه در سال  داشت در صورتي
 .است
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را به عوامـل   1375 -85هاي  اي تعداد افزايش جمعيت شهري كشور طي سال طي محاسبه
 . تشكيل دهنده آن تجزيه نموديم كه نتايج آن در جدول ذيل منعكس است

ميليون نفري كشور   60كه جمعيتدر تفسير ارقام اين جدول ابتدا بايد اشاره نمود 
 -85افـزايش يافتـه و عمـالً طـي دهسـاله       1385ميليون نفر در سال  70به  1375در سال 

طي همين دوره جمعيت شـهري  . ميليون نفر بر جمعيت كشور اضافه شده است10، 1375
شد درصد ناشي از ر 58ميليون يا  5/6ميليون نفر افزايش داشته كه از اين رقم  3/11كشور 

هاي روستا شهري،  درصد ناشي از مهاجرت 7/14ميليون نفر يا  35/1طبيعي جمعيت بوده، 
 300درصد در اثر تبديل وضع روستاها به شـهر بـوده و حـدود     6/24ميليون نفر يا  77/2

درصد از افزايش جمعيت شهري كشور نيز بـه علـت ادغـام روسـتاها بـه       7/2هزار نفر يا 
 .تهاي شهري بوده اس مجموعه
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بيشترين افزايش جمعيت شهري كشور پس از رشد طبيعي جمعيت ، تبديل وضع روستاها 
 8/27نقطه روسـتايي بـا حـدود     400بالغ بر  1375 -85هاي  باشد كه طي سال به شهر مي

 .  اند ميليون نفر به شهر تبديل شده

 

1375-85مؤثر بر افزايش جمعيت نقاط شهري كشور در سالهاي جمعيت و  در صد عوامل  تعداد 

درصدتعدادعوامل 

11272394100افزايش جمعيت

653894158افزايش طبيعي

135714314/7افزايش ناشي از مهاجرت

277631024/6تبديل روستاها به شهر
3000002/7ادغام روستاها به مجموعه هاي شهري

 

جمعيت روستايي به شرح جدول ذيل مشاهده در محاسبه نسبت جمعيت شهري كشور به 
برابـر تعـداد    5/2، 1390و در سال  2/2، 1385گردد كه تعداد جمعيت شهري در سال  مي

برابري جمعيت شهري كشور نسبت به جمعيـت   2/2باشد و عليرغم  جمعيت روستايي مي
. ه اسـت نيز اضافه شد 3/0نيز بر اين رقم  1385 -90ساله  5، طي 1385روستايي در سال 

هاي روستا شهري، تبديل وضع روستاها به شهر و ادغام روسـتاها بـه    يعني روند مهاجرت
 .هاي شهري همچنان در كشور ادامه دارد مجموعه
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نسبت جمعيت شهري به جمعيت روستايي در دو استان قم و تهـران در مقايسـه بـا سـاير     
كشـور ايـن ارقـام طـي     ها در سطح حداكثر قرار دارد و مشابه جمعيت شـهري كـل    استان
 9/12به  4/11و براي استان تهران از  6/19به  4/15براي استان قم از  1385 -90هاي  سال

 .برابر رسيده است

2/22/5كل
قم

تهران

1385

11/4
15/4

1390

12/9
19/6

نسبت جمعيت شهري به روستايي در كشور

بوده كه بيانگر كمتر از نصف بودن جمعيت شـهري،   0/5كمتر از  1335اين شاخص در سال  
مي رسد و بر مبناي پيش بينـي هـا در    2/5به  1390در سال . در برابر جمعيت روستايي است

.خواهد رسيد 4به حدود  2025سال 

 

، 1385 -90هـاي   هاي مختلف طي سـال  پس از محاسبه درصد رشد ساالنه جمعيت استان
هـايي كـه    گروه اول اسـتان : بندي نموديم گروه طبقهها را بر اساس اين درصد به سه  استان

درصد رشد متوسط ساالنه جمعيت آنها بيشتر از كل كشور بـوده و بـه تعبيـري طـي ايـن      
هـاي بوشـهر،    اند كه عبارتنـد از اسـتان   ها روبرو بوده ها با مهاجرپذيري از ساير استان سال

 . البرز، هرمزگان، كرمان، قم، گلستان، يزد
هايي است كه رشد متوسط ساالنه جمعيـت آنهـا در سـطح     مل استانگروه دوم شا

ها  متوسط كل كشور بوده و به تعبيري مهاجرپذيري و مهاجرفرستي آنها از يا به ساير استان
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غربي، خراسان رضوي، سمنان، اصفهان،  هاي تهران، آذربايجان مساوي بوده كه شامل استان
 .باشد خراسان شمالي، خوزستان و فارس مي

هايي است كه متوسط رشد ساالنه جمعيت آنها كمتر از حد  گروه سوم شامل استان
: هــاي انــد كــه عبارتنــد از اســتان متوســط كــل كشــور اســت، يعنــي مهاجرفرســتي داشــته

ــتان ــال     و سيس ــزي، چهارمح ــزوين، مرك ــدران، ق ــان، مازن ــتان، زنج ــاري،  و بلوچس بختي
شـرقي، همـدان، گـيالن،     كرمان، آذربايجانبويراحمد، كردستان،  و جنوبي، كهكيلويه خراسان

  .لرستان، ايالم و اردبيل

 

، %)1/2(، كرمـان  %)4/2(، هرمزگان %)0/3(، البرز %)1/3(بوشهر )مهاجر پذير(بيشتر از متوسط كل كشور 
%)6/1(، يزد %)9/1(، گلستان %)9/1(قم 

در حد متوسط كل كشور با خالص مهاجرت 
نزديك به صفر

هركـدام  (آذربايجان غربي، خراسان رضوي، سمنان، اصـفهان  ،  تهران
%)2/1هركدام (، خوزستان و فارس %)3/1(، خراسان شمالي %)4/1

)كمتر از متوسط كل كشور مهاجرفرست

، مركزي، %)1هركدام (و بلوچستان، زنجان، مازندران، قزوين سيستان 
، خراسان جنـوبي، كهكيلويـه و   %)9/0هركدام (چهارمحال و بختياري 

، كردستان، كرمـان، آذربايجـان شـرقي    %)8/0هركدام (بويراحمد 
، لرسـتان و ايـالم   %)6/0هركدام (، همدان و گيالن %)7/0هركدام (
%)3/0(و اردبيل %) 4/0هركدام (

1385 - 90جمعيت طي سال هاي رشد ساالنه  توزيع استان هاي كشور بر اساس درصد 
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هاي مختلف كشور براساس درصد رشد سـاالنه جمعيـت    بندي نقاط شهري استان در طبقه
گردد كه جمعيـت نقـاط شـهري     به شرح جدول ذيل مشاهده مي 1385 -90هاي  طي سال

شـرقي، همـدان،    اصفهان، تهران، مازندران، كرمانشاه، ايـالم، آذربايجـان   هاي سمنان، استان
 1/2(بلوچستان داراي رشد جمعيتي بيش از حـد متوسـط كـل كشـور      و لرستان و سيستان

ها رشد جمعيت شهري كمتر از حد متوسط كل كشور بـوده   بوده و در ساير استان) درصد
 .است

بوشهر
بيش از  حد متوسط كشور

درصد رشد 
ساالنه جمعيت

شهري  در  
كل كشور

2/1

كمتر از حد متوسط كشور

1385- 90در صد رشد ساالنه  جمعيت شهري در استانهاي مختلف كشور طي سالهاي 

البرز
هرمزگان
چهارمحال
فارس
گيالن

كردستان
كهكيلويه
گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

زنجان

خراسان رضوي

قزوين
يزد

مركزي
آذربايجان غربي

خوزستان
اردبيل
قم

4/1

3/6
3/3
3/2
2/9
2/9
2/8

3/6

2/6

2/6
2/6
2/6

2/5

2/4
2/3
2/3
2/3
2/2
2/2

2/5
سمنان

آذربايجان شرقي

اصفهان

ايالم
كرمانشاه
مازندران

كرمان
تهران

همدان

سيستان و بلوچستان

لرستان

2/0
1/9
1/7
1/6
1/6
1/5
1/5
1/4
1/2
1/1
0/8
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بـا رشـد    1385 -90هـاي  نانكه قبالً اشاره كرديم جمعيت نقاط روستايي كشور طي سالچ
هاي روستا شهري، تبديل وضع روسـتاها بـه    همراه بوده كه مهاجرت) درصد -7/0(منفي 

هاي شهري عامل كاهش جمعيت روسـتايي بـوده    شهر و ادغام برخي روستاها به مجموعه
هـاي مختلـف كشـور طـي      روسـتايي اسـتان  محاسبه درصد رشد سـاالنه جمعيـت   . است
دهـد كـه فقـط جمعيـت روسـتايي       به شرح جـدول ذيـل نشـان مـي     1385 -90هاي سال
بلوچستان، هرمزگان، گلستان، بوشهر، مازندران، خراسان شمالي  و هاي كرمان، سيستان استان

 باشـد داراي رشـد جمعيتـي مثبـت     هاي مرزي كشور مي غربي كه عمدتاً استان و آذربايجان
 .اند ها رشد جمعيتي منفي داشته هستند و نقاط روستايي ساير استان

كردستان
رشد منفي جمعيتي

درصد رشد 
ساالنه جمعيت

روستايي در  
كل كشور

0/7-

رشد مثبت جمعيتي

1385- 90در صد رشد ساالنه  جمعيت روستايي در استانهاي مختلف كشور طي سالهاي 

قم
اردبيل
مركزي
قزوين
گيالن
فارس

چهار محال
يزد
البرز

خوزستان

ايالم

اصفهان

كهكيلويه
زنجان

خراسان جنوبي

كرمانشاه

خراسان رضوي
آذر شرقي
تهران

2/8-

2/6 -
2/5 -
2/4-
2/4-
2/4-
2/1-

2/6 -

1/7-

1/3-
1/3-
1/6-

1/3-

1/2-
1/1-
1/1-
1/1-
0/9-
0/8-

1/2-
كرمان

آذر غربي

سيستان

خراسان شمالي
مازندران
بوشهر

هرمزگان
كلستان

لرستان

همدان

سمنان

2/6
1/3
1/2
1/2
1/2
0/3
0/1

0

0/5-
0/6-

0/1-
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هاي مربوط به توزيع و پراكندگي جمعيت در كشور تراكم نسبي جمعيـت   يكي از شاخص
) استان تهـران ( 3/1437هاي مختلف كشور از حداكثر  تراكم نسبي جمعيت استان. باشد مي

بطور كلي توزيـع جمعيـت در كشـور بسـيار     . نوسان دارد) استان سمنان(نفر  1 تا حداقل
نامتجانس است و بيشترين سهم جمعيتي كشور در قسمت شـمال، شـمال غـرب و مركـز     

 .كشور مستقر هستند

76/7خراسان رضوي1427/3تهران
73/8مركزي629/0البرز
70/9زنجان268/7گيالن

69/3اصفهان196/1مازندران
69/1بوشهر152/0قم

64/6كهگيلويه و بويراحمد138/1همدان
57/0فارس132/7گلستان

46/4خراسان شمالي125/2آذربايجان غربي
45/6كل كشور124/1آذربايجان شرقي

42/1ايالم118/3كرمانشاه
33/9هرمزگان117/4قزوين

24/6كرمان107/6خوزستان
21/3سيستان و بلوچستان106/7اردبيل
12/6يزد94/3لرستان

10/6خراسان جنوبي83/4چهارمحال و بختياري
1/0سمنان78/0كردستان

۰.۰

۲۰۰.۰

۴۰۰.۰

۶۰۰.۰

۸۰۰.۰

۱۰۰۰.۰

۱۲۰۰.۰

۱۴۰۰.۰

۱۶۰۰.۰

1390در سال ) نفر در كيلو متر مربع ( استان هاي كشور تركم نسبي جمعيت 

 

تعداد جمعيت در شهرهاي كشور نيز  از توزيع متناسبي بر خوردار نيست بطوريكه برخـي  
هزار نفـر   2از شهرهاي كشور داراي جمعيت ميليوني بوده و برخي ديگر جمعيت كمتر از 

جهت پي بردن به توزيع جمعيت شهري در شهرهاي مختلف در ارتباط با تعداد . نيز دارند
تـه كـه توزيـع درصـد و درصـد تجمعـي تعـداد و جمعيـت         شهرها جدول ذيل تنظيم ياف
 . دهد نشان مي 1390شهرهاي كشور را در سال 

شهرهاي كشور بر اساس تعـداد   1390در ابتدا با مراجعه به نتايج سرشماري سال 
سـپس درصـد   . بنـدي شـدند   ميليون نفر طبقـه  5هزار نفر تا بيش از  2جمعيت از كمتر از 
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تعداد جمعيت هر گروه از شهرها در هر طبقـه مـورد محاسـبه     تعداد شهرها در هر طبقه و
گردد بيشترين درصد شهرهاي كشور متعلق بـه شـهرهاي    قرار گرفت، چنانكه مالحظه مي

شـهر موجـود كشـور در سـال      1200هزار نفر است بطوريكـه از   10 -25و  5 -2،10 -5
فر بوده و در عـوض  هزار ن 25تا  2داراي جمعيتي بين ) درصد 66(حدود دو سوم  1390

 3/1هزار نفر برابـر   500درصد شهرهاي باالي (تعداد شهرهاي پرجمعيت، درصد ناچيزي 
حال آنكه جمعيت شهرها كامالً وضعيتي معكوس با . اند بخود اختصاص داده) درصد است

درصد جمعيت نقاط شهري كشور به تنها شـهر كشـور    2/16بطوريكه . تعداد شهرها دارد
هـزار نفـري    100 -250پس از آن شـهرهاي  . ليون نفر است اختصاص داردمي 5كه باالي 

توان گفت كه توزيع جمعيـت در نقـاط    با توجه به اين ارقام مي. قرار دارند) درصد 8/17(
شهري كشور بسيار نامتناسب است و بطور كلـي ايـران كشـوري اسـت كـه داراي تعـداد       

 .باشد يزيادي شهر كم جمعيت و تعداد كمي شهر پرجمعيت م

 

در صد تجمعيدر صدجمعيت شهرها
جمعيت شهرهاتعداد شهرهاجمعيت شهرهاتعداد شهرهاهزار نفر

2-9/39/30/2
5-221/51/630/81/8
1- 523/73/654/45/4

25- 1020/76/975/112/3
50- 259/97/685/019/8

100- 507/010/292/030/1
250 - 1005/517/897/547/9
500- 2501/29/098/756/9

1000- 5000/710/399/467/2
2000- 10000/411/699/878/8
5000- 20000/15/099/983/8

5+0/116/2100/0100/0
100/0100/0كل

1390درصد و درصد تجمعي تعداد و جمعيت شهرهاي كشور بر اساس طبقات جمعيتي در سال توزيع 
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 بحث
شهر در جامعه مدرن مركز تعيين سرنوشت انسـان  : گويد مي) جامعه شناس(گئورگ زيمل 
 .معاصر است

 :معيارهاي عمده شهر عبارتند از
هـا و   ها، سـازمان  شهر و شهرنشين به عنوان اجتماع متراكمي از جمعيت، فعاليت -1

 موسسات است

شهركانون اصلي عرضه خدمات به جمعيت متراكم در شهر و منطقه حوزه نفوذ   -2
 .آنست

 .شهر به عنوان تمركز فعاليتهاي غير كشاورزي در سكونتگاهاي انساني مي باشد -3
شهر به عنوان تسلط شيوه زندگي و بيانگر سير مدنيت و تمـدن جوامـع انسـاني     -4

 .است
وزيع ممكن جمعيت ، توسط بهترين منظور از آمايش سرزمين رسيدن مطلوبترين ت

اجتماعي در پهنه سرزمين اسـت و برنامـه ريـزي     ـ هاي اقتصادي  شكل توزيع فعاليت
  :فضائي عبارتست از

هاي مناطق در دوره زماني معين كه  ها براساس قابليت تخصيص بهينه فضا به فعاليت
 .شود بوسيله آن در مناطق تعادل محقق مي

:دو نكته مهم وجود دارد دهي فضايي در يك سازمان  

  توزيع جمعيت -

 بهترين نوع توزيع، متناسب با هزينه و فايده اجتماعي آن -
 

شهر از طرفي محصول آمايش سرزمين بوده و از طرف ديگر بر تكامل آمايش سرزمين 
.تأثير دارد  
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روابط آمايش سرزمين و شهر

شهر

تأثير بر  تكامل آمايش

محصول آمايش سرزمين

 

كراچـي كـه همگـي در كشـور هنـد       ترين شهرهاي دنيا عبارتند از بمبئي، كلكتـه و  متراكم
 .استقرار دارند

 
 

 ترين شهرهاي دنيا متراكم
 نفر در كيلومتر مربع كشور
 29650 بمبئي
 18900 كلكته
 23900 كراچي
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شهر متراكم جهان شهر بندري و ساحلي  10شهر از  9دهد كه   ها نشان مي بررسي
 .هستند

نفر در هر  9فقط ) وجود موقعيت استراتژيكبا (بهار  در ايران تراكم شهر بندري چاه   
بهترين شهرهاي دنيا بر پايه سه محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و  .كيلومتر مربع است

 :شود، عبارتند از بندي مي المللي رتبه محيطي كه از سوي مؤسسات بين زيست
استكهلم، اسلو، هلسينكي، كپنهاك، مارسـي، نانـت، گالسـكو، نيوكاسـل، لنـدن،      

، شـهرهاي نيويـورك، واشـنگتن،    )در قـاره اروپـا  (چستر، هامبورگ، بارسلونا، بروكسـل  من
، شـهرهاي  )در قـاره آمريكـا  (آنجلـس، ونكـوور    ديگو، لس فرانسيسكو، هوستون، سان سان

كنگ، شانگهاي، كواالالمپور، پنگاپور  ملبورن، سيدني، برستا، يولينگتون، توكيو، سئول، هنگ
و شهرهاي كيپ تاون، در قاره آفريقا كه همگي جزء شـهرهاي  ) سيهدر قاره آسيا و اقيانو(

در مجمـوع  . باشـد  المللي مـي  هاي بين بندري بوده و جهات توسعه آنها عمدتاً در كنار آب
 :توان گفت مي

بنابراين، مجاورت با آب مزيت . همة شهرهاي برجسته جهان در مجاورت آب هستند -
تمركز توسعه فعاليت و . گردد حسوب مييافتگي م مهمي براي حركت بسوي توسعه

 .باشد جمعيت در اين شهرها، مبتني بر استفاده حداكثري از مجاورت با آب مي
ها و عوامل مهم توسعه است و در اغلب نقاط  هاي آزاد يكي از مزيت مجاورت با آب -

 .ترند تر و به لحاظ جمعيتي متراكم يافته دنيا، شهرها و مناطق ساحلي توسعه
 .ساحلي نيستند/ شهر بزرگ ايران بندري 20هيچكدام از  -
هزار نفر در كشور وجود دارد كه در ميان آنها به 100شهر با جمعيت بيش از  80 -

 .شود شهر بندري يا نزديك به يك بندر يافت مي 10سختي 
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) برابر ميانگين كل كشور 17(نفر در كيلومتر مربع است  713تراكم جمعيت در تهران  -
نفر  30هاي ساحلي جنوب ايران تراكم نسبي جمعيت كمتر از  يكه در استاندر صورت

 .در هر كيلومتر مربع است
 

 گيري   نتيجه

ترين  گيري شهرهاي جديد در كشور، مهمترين و عمده افزايش شهرنشيني و شكل
الگوي شهرنشيني در ايران مانند اكثر كشورهاي . پيامد افزايش جمعيت در ايران بوده است

در حال توسعه متأثر از الگوي شمال و نوعي تقليد ناشيانه از تجربه شهري شدن جوامع 
فضايي اين روند، انتقال منابع و امكانات از شهر حاشيه  متروپل است كه بازتاب كالبدي و

 . ها و منابع شده است به شهر متروپل، منجر به نظام معيني از اسكان و استقرار فعاليت

در كشورهاي جنوب و از جمله در ايران، بر خالف كشورهاي شمال، مراحل 
جديد موجب ورود دستاوردهاي تكنولوژي . انتقال جمعيت به سرعت طي شده است

هاي اجتماعي  ومير شده و در عين حال به دليل ناهمزماني رشد شاخص كاهش نرخ مرگ
و ولد باال بوده   فرهنگي همانند باسوادي كل جامعه به خصوص باسوادي زنان، نرخ زاد-

از طرفي نيروي مازاد روستائي، . و اين امر سبب افزايش رشد جمعيت در كشور شده است
ضي و ماشيني شدن بخش كشاورزي، بدنبال كار، راهي مناطق شهري پس از اصالحات ار

شده و چون شهرها بدليل نرخ باالي رشد جمعيت و عدم توانايي به پاسخگويي به 
اند،  افزايش طبيعي ساكنان خود، آمادگي پذيرش اين ميهمانان ميليوني ناخوانده را نداشته

هاي اجتماعي، شكاف  غل كاذب، ناهنجاريآشفته بازار اجتماعي، از مشا  لذا اين مناطق به
 . تبديل شده است …طبقاتي و
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همچنين بررسي تحوالت شهرنشيني كشور نشان مي دهد كـه كـالن شـهرهاي محـدودي     
اي از جمعيت مناطق شهري و امكانات توسـعه اقتصـادي كشـور را بـه خـود       بخش عمده

گـي الزم را   رها آمـاده هاي اين كـالن شـه   جلب و جذب كرده اند و از آنجا كه زيرساخت
اند، تبعات اقتصادي اجتماعي ناخواسته فراواني را بر نظام اجتماعي كشـور تحميـل    نداشته
 . اند كرده

ها و عوامل  هاي آزاد يكي از مزيت توان گفت كه مجاورت با آب بندي مي در جمع
به لحـاظ   تر و مهم توسعه است و در اغلب نقاط دنيا، شهرها و مناطق ساحلي توسعه يافته

مروري بر تعـداد شـهرهاي   .تر هستند ولي ايران از اين مزيت محروم است جمعيتي متراكم
در . سـاحلي نيسـتند  / شهر پرجمعيت كشـور بنـدري    20دهد هيچكدام از  كشور نشان مي

هزار نفر در كشور وجود دارد كـه در ميـان    100شهر با جمعيت بيش از   85ضمن حدود 
 .شهر بندري يا نزديك بندر يافت 10آنها به سختي بتوان 

البتـه ايـن   . در ايران تمركز حاكميت بر نقاط خشكي مركزي و دور از درياهاسـت 
ترديـد عـدم آگـاهي از     بـي . امر ريشه تاريخي دارد و به چند دهه اخير محدود نمي شـود 

 هاي دريا و فعاليتهاي مرتبط با آن باعث گرديده بحث آمايش سرزمين و توزيع بهينه مزيت
 .ريزي و مديريت كشور نداشته باشد جمعيت جايگاه مناسبي در نظام برنامه

اولين و مهمترين راهبرد در مورد آمايش سرزمين و توزيع پهنه جمعيت در كشور، 
گـذاري مناسـبي    هاي انساني به درياست و هدف نزديك كردن مردم و يا به عبارتي سرمايه

بنـدري و سـاحلي گـردد، تبـديل شـهرهاي       تواند موجب توجه و توسعه در مناطق كه مي
 .باشد جمعيت بندري كشور به شهرهاي بزرگ و پرجمعيت مي كوچك و كم

المللـي و درواقـع نتيجـه و براينـد تـوان حضـور يـك كشـور در          نماد و سمبل اقتدار بين
هـاي آن اسـت و بـراي رسـيدن بـه       هاي فراملي، اقتـدار دريـايي در تمـامي عرصـه     عرصه

ــران مــي  قــدرت منطقــه ــدون هــيچ ترديــدي اي ــده اي و جهــاني، ب ــه  بايســت در آين اي ن
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هــاي صــنعتي، تجــاري و  مي عرصــهچنــدان دور بــه يــك كشــور مقتــدر دريــايي در تمــا
نيـاز آن رسـيدن بـه مـدل فـوق بـه عنـوان پشـتوانه          نظامي تبديل گردد، و مهمترين پـيش 

 .انساني حضور در درياست

هــاي  هــاي درياهــا و مجــاورت بــا آب گيــري مناســب و مطلــوب از مزيــت بــا بهــره
آزاد يــا رســيدن بــه مــدل آمــايش ســرزميني فــوق، كشــور مــا مــي توانــد مــدعي يــك   

 .هاي در سطح خاور ميانه باشد رت برتر منطققد

 .ها در طول تاريخ بوده است اقتدار دريايي ويژگي مشترك تمامي قدرت -
توانـد بـا مـديريت توزيـع      از مرزهاي خود با دريـا مـي  % 40ايران نيز با داشتن  -

جمعيت، اقتدار دريايي خود را احياء نمايد و در كنار آن توزيع بهينه جمعيـت را  
 مديريت كندنيز 
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 )پندارها و پندها(ت روستايي درايران؛ شچشم انداز جمعيت و معي

 1محسن ابراهيم پور دكتر

 مقدمه

انداز  چشم ايران و ت روستايي درشمعي اين مقاله به تحليل و تبيين جمعيت و
 .پردازد قواعد محتمل جامعه روستايي مي

عشايري  پيچيده با جوامع شهري و جامعه روستايي در تعامالتي تاريخي و
اند  مطالعه تعامالت تاريخي و متداخل  كليت و هويت جامعه ايراني را پديدار ساخته

   كرمانشاه تا سيستان از از خراسان تا آذربايجان، ( زيست بوم عشايري حدود ششصد ايل و
زندي تا طوايف كوچك جودكي  شقايي، افشاري و شاهسون واز ايالت بزرگ بختياري، ق

رشت و  اصفهان، شيراز، مشهد، كرمان، تبريز، گرگان و(شهرهاي تاريخي  و) و ملكشاهي
دريافت  انداز نظري و ويژه و ، در دستيابي به چشم)تاريخي ايران زمين بيش از هشتاد شهر

 يي ايران ضرورت و اهيمت دارند؛تبيين جمعيت و معيشت روستا رويكردي پويا به منظور
اغلب نظريات روستايي فاقد چنين شرائط و اختصاصاتي  كشورها و جوامع و بسياري از

  .هستند
در طول قرن اخير شرائط و عوامل متعددي موجبات دگرگوني در همه سطوح 

روابط  شناسي، فولوژيك و جمعيت جامعه، اجتماعات روستايي اعم از ساختارهاي مور
هاي  تعدد فعاليت ، تنوع توليدات كشاورزي ، اجتماعي ـ توليدي و ساختاري اقتصادي

                                                            
 عضو هيأت علمي موسسه پژوهش هاي اقتصاد كشاورزي -1

 



 

 

و كاركردهاي   گرديده  قشربندي اجتماعي برداري و تركيب زمينداري و بهره ، روستايي
 .اند جامعه روستايي را متحول كرده

 
 ، معيشت و توسعه روستاييجمعيت 

قتصاد روستايي و ارتقاء معيارهاي توسعه روستايي فرآيندي از رشد پايدار ا
رشد جمعيت به طرق مختلف بر اين فرآيند موثر است و از آن متاثر . باشد بهزيستي مي

هاي اقتصادي و  رشد جمعيت هم ممكن است نقشي مثبت در ارتقاء شاخص. شود مي
هاي اقتصادي  پيشرفت تكنولوژي داشته باشد و هم نقشي منفي داشته و موجب تنزل سرانه

 . و فشار بيشتر بر محيط زيست شود
مير و باروري انتقال  و رشد اقتصادي نيز از يكطرف موجب كاهش سطوح مرگ

وار  تودههاي  شود و از طرف ديگر موجب مهاجرت مير و باروري و جمعيت مي و مرگ
نشيني و  نيروي كار و جمعيت روستايي كشورهاي جهان سوم به شهرها و رشد حاشيه

 . شود قاعده مي گسترش شهرنشيني بي
روستايي در درون ترتيبات نهادي  معيشت ثيرات متقابل جمعيت و أكار و ت سازو

، اي از جمله الگوهاي خاص سازمان اجتماعي و ارتباطي، قواعد اقتصادي هر جامعه
به عنوان مثال تحليل چرايي كاهش مدت . پذير است رفتارهاي سياسي آن جامعه تبيين

سال از طريق بررسي ترتيبات  30تا  20سال به  100تا  50زمان دو برابر شدن جمعيت از 
هاي خانوادگي، خويشاوندي قواعد رفتاري، عقالنيت  بخش نظير سيستم نهادي انتظام

 ـرفتارهاي اقتصادي ” الگوهاي سنتي“وان آنرا برمبناي ت ناآگاهانه ميسر است و نمي
 ).4ص  1990مك نيكل، ( اجتماعي تحليل نمود

گونه اي ايستا، تعريف شود، در  توسعه روستايي خواه بصورت فرآيند و خواه به
بردارنده اقتضائات تكنولوژيكي، ساختاري، محيطي و رفاهي در راستاي تعديل و تعادل 
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مير، باروري و مهاجرت متناسب با رفاه و  و هاي مرگ شاخص و رفتارهاي جمعيتي
هاي توسعه  در اهداف و استراتژي ).7همان ص (برخورداري، توليد و محيط زندگي است 

اهداف توسعه روستايي  1نيكل به عنوان مثال مك.باشند فوق مورد توجه مي نكاتروستايي 
 :را به صورت زير بر شمرده است

 ايجاد انگيزش هاي توسعه اي در بين مردم روستايي ) الف
 توانمندسازي همه بويژه فقرا ) ب
 هاي زير؛  افزايش برابري در استفاده از منابع بويژه در زمينه) ج

      
هاي اصالحات ارضي، باز توزيع، حمايت از كشاورزان در  زمين از طريق برنامه -

 توليد 
هاي آبياري و  صالح شيوههاي آبياري، ا و شبكهها  آب از طريق توسعه زيرساخت -

  قوانين مناسب  تصويب

ها از طريق توسعه سياسي  ها، گسترش زيرساخت اعتبارات مالي جهت تهيه نهاده  -
 متناسب 

 سازي هاي توانمند افزايش توان مديريت از طريق آموزش و برنامه  -

افزايش دسترسي به خدمات بويژه آب آشاميدني سالم و كشاورزي، بهداشت، ) د 
 آموزش، حمل و نقل، ارتباطات 

و ارتقاء سطوح درآمدي بويژه ) …اعم از زراعي و (افزايش توليدات روستايي ) ه
 زنان و فقرا 

 ويژه معيشتي و وجودي ه تامين امنيت ب) و
  افزايش دسترسي به اطالعات و بازار) ز

                                                            
١.Geoffrey McNicoll 

چشم اند از جمعيت و معيشت روستايي  د ر ايران؛ (پندارها و پند ها) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 157



 

 

همان صص (ها  ها و مشاركت محو فقر، اشتغال كامل و مولد، تنوع كشت و مهارت) ح
39-27  .( 

هاي جمعيت و معيشت خاصه بازراپ، كينز، تئوكالسيك،  هر چند بين ديدگاه   
به ظاهر و به لحاظ منطقي تفاوت و تعارض دارند، ليكن تا آنجا كه به چارچوب نهادگرا  

ردد، همه بخشي از يك رويكرد واحد هستند كه قضاياي عمده گ نظري اين پژوهش بر مي
 : توان در شش مورد زير خالصه نمود آنها را مي

مالتوس در آغاز معتقد بود ؛ افزايش غذاي در دسترس، افزايش سطح ) الف
عرضه  واقعي مزدها و بهتر شدن امكانات بهداشتي و سالمتي موجب افزايش جمعيت و

اين وضعيت موجب . شود مي  ايش نيروي انساني در هر هكتار زمينبيشتر نيروي كار و افز
كاهش متوسط سطح مطالبات  ،كاهش سطح دستمزدها  ،كاهش سرانه غذاي در دسترس

اين وضعيت را به . كند گردد و در نتيجه جمعيت مجدداً شروع به كاهش مي غذايي مي
يعني بهبود شرائط ) 215ص  ،1990ليپتن،(اند  اختصار پيامدهاي منفي رشد جمعيت ناميده

 . دارند ها پيامدهاي منفي در پي و امكانات براي جمعيت
مالتوس در نظرات بعدي خود آنچه درباره عواقب افزايش جمعيت بيان ) ب

كرد كه عواقب رشد  كيد ميأكرده بود، جرح و تعديل كرد، وي همواره بر اين نكته ت
داري  گذراند، وي ساز و كار آنرا را در خودتوان از سر جمعيت نظير بدبختي و فقر را مي

هاي جلوگيري را غيراخالقي  دانست و استفاده از روش خير در سن ازدواج ميأاخالقي و ت
هاي بعدي به نقش عواملي نظير تحصيالت، بويژه تحصيالت  مالتوس در نوشته. دانست مي

هاي فرزندآوري و  مير كودكان و افزايش هزينه و مير بويژه مرگ و زنان و كاهش مرگ
كيد نموده است، اين وضعيت را أداري در خودداري اخالقي و كاهش مواليد ت بچه

بهبود شرائط و امكانات  “يعني .  )217همان ص (اند  ناميده” پيامدهاي مثبت رشد جمعيت”
 . ”ها پيامدهاي مثبت دارند براي جمعيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت تعالي،  راهبرد ها 158



 

 
 

ه در زمينه كشاورزي و بازراپ رشد جمعيت را موجب پيشرفت تكنولوژي و بويژ) ج
  .داند عامل عمقي شدن كشت و افزايش توليدات كشاورزي مي

هايامي، روتين و بينس وانگر معتقدند كه رشد جمعيت روستايي موجب ) د
 . شود افزايش استفاده از تكنولوژيهاي كار عمقي بر مي

نظر اي بر كارآمدي تاثيرات مورد  سن معتقد است كه عوامل نهادي گسترده) ه
كننده سطح  بازراپ از يكطرف و هايامي، روتين و وانگر از طرف ديگر موثرند و تعيين

هاي عوامل  هاي آنها هستند و چنانچه هردوي آنها در پرتو مناسبات و حمايت توانمندي
پيامدهاي منفي را به وضعيت پيامدهاي مثبت   توانند وضعيت نهادي توانمندگردند، مي

المللي در  ت، در تعامل بين نهادهاي محلي با تكنولوژي وارداتي بيناين وضعي. تبديل كنند
بسياري از مناطق آفريقا، ناكارآمدي تاثيرات مورد نظر بازراپ و هايامي، را در پي 

 . هاي نهادي نمايان ساخت ناهماهنگي
ناكارآمدي اثرات مورد نظر بازراپ دقيقاً در شرائطي كه دسترسي به مواد ) و

شود و ناكارآمدي پيامدها و  ه باشد، نمايان ميتدتي طوالني حالتي نزولي داشغذايي براي م
شود كه براي مدتي طوالني  اثرات مورد نظر هايامي و روتين در شرائطي نمايان مي

 . نقض شوند  ”مطالبات مربوط به غذا از قبيل مالكيت بر زمين و محصوالت كشاورزي“
با سطح معيني از توليد يك محصول  ليپتن معتقد است در يك جامعه روستايي

غذايي، چنانچه برابري دروني وجود داشته باشد و دسترسي نزديكي به بازار خارجي نيز 
پذير باشد و همچنين پاسخ ثابتي به پيشرفت تكنولوژي صورت گيرد، رشد جمعيت  امكان

 : گردد فقط تحت تاثير عوامل زير تعيين مي
 وضعيت سالمت و بهداشت  -
 هنجارهاي بعد خانوار  -
 ). 217همان ص (سطح دسترس به غذا  -
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از نظر بازراپ نياز به مواد غذايي بيشتر موجب افزايش انگيزه و تالش مردم جهت 
شود كه توليدات بيشتر مواد غذايي را در  تري مي دستيابي به تكنولوژي و نوآوري پيشرفته

زم استفاده از نيروي كار بيشتر باشد يا دارند، خواه اينكه اين تكنولوژي جديد مستل پي
 . نباشد

در ساحت نظري پسا مدرنيزم و مابعد وابستگي با طرح توهم مرگ روستا و 
اي در مورد  جهت رسيدن به نظريهي مفاهيم اجتماع محلي، ادغام، نوستالژياي زيست

 :نهادهاي اقتصادي زمينداري سه مسير زير در مباني تئوريك وجود دارد
 تحليل  ساختي از روابط مالكيت) الف
 هاي فراكنش در بسياري از مبادالت تحليل هزينه) ب

 تحليل اطالعات بازارهاي غيركامل و متناسب) ج 
جامعه روستايي و معيشت كشاورزي دو ديدگاه زير وجود دارد و همچنين در تحليل       

ك بر ديگري را برمبناي هاي هري هاي ميداني نيز تمايزات و برتري نتائج حاصل از پژوهش
ها و   اند، در زير به استدالل شرائط تاريخي، نهادي، محيطي و معيشتي  نمايان ساخته

 :هايي از يافته هاي تجربي  در ديدگاه پرداخته مي شود نمونه
 :برتري واحدهاي بزرگ مقياس) الف
و هم در  هاي اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك و نظريات نوسازي هم در ديدگاه    

  زاز نظر شولت. كيد شده استأبرداريهاي بزرگ ت تفكرات ساختاري بر كارايي بيشتر بهره
هاي  برداري گيري قوي به نفع بهره مفهوم توليد كشاورزي در بيان ماركس مبين يك جهت

 قانون بازده نزولي، ها بازده به مقياس، مفاهيم كليدي در اين ديدگاه .وسيع است
اين ديدگاه بر تمركز جمعيت  .باشند مي مقياس مناسب توليد عوامل توليد،ناپذيري  تقسيم

 .و معيشت تأكيد دارد
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 :برتري واحدهاي خرد مقياس و خانوادگي) ب
جان استون، ويليام كالرك،  نظران اين ديدگاه بويژه بازراپ، كالين كالرك، بروك صاحب 

ايرماآدلمن، ريموند اتروپ، والتر گالنسن، استيون هارل بر بازدهي و كارآمدي واحدهاي 
كيد داشته و اصالحات ارضي را كليد توسعه روستايي تلقي أبرداري خرد مقياس ت بهره
  .اند كرده

 :ها عبارتنداز برداري هاي اين نوع بهره برتري هاو ويژگي
هاي بااليي جهت  انگيزه از برداران آنها به اين علت بهره و باشند خودمالك مي و مستقل -

 .سطح برخوردارند سرمايه گذاري بيشتر در واحد عمقي كردن كشاورزي و
 .هاي آن برخوردارند حمايت از باشند و خانوادگي مي -
 دارند ) زراعت ،دامداري ،پرورش طيور(تنوع فعاليت كشاورزي مكمل  -
 .به كشت محصوالت كاربر گرايش دارند -
 .دانش بومي و پيشينه تاريخي و فرهنگي كشاورزي برخوردارند از -
 .كنند مي  از نيروي كار خانوادگي استفاده -
 توان باالي سازگاري با تغييرات محيطي و تكنولوژيكي - 

تايلند و كره جنوبي در توزيع زمين و ,  تجربه موفق كشورهاي شرق آسيا بويژه ژاپن      
هاي كشاورزي و  مالكيت زمين هاي خرد مقياس همراه با برابري در برداري تقويت بهره

و محدودتر كردن حوزه مالكيت  1950همچنين اصالحات ارضي در چين در دهه 
مدل توسعه “و بروك جان استون را به ارائه ويليام كالرك  1990خصوصي در دهه 
 .رساند” روستايي شرق آسيا

 :آنچه در مدل توسعه روستايي شرق آسيا، برجسته و متمايز كننده است عبارت است از    
 برداري از زمين با بعد خانوار  تناسب نظامهاي بهره -
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اصالحات هاي كشاورز با  هاي خانواده تناسب بين وجهه نظرها و ارزش -
 ارضي

برداري طوالني از زمين همراه با ارائه خدمات متناسب و  ثبات در حق بهره -
 )كاشت و داشت و برداشت و فروش(  كشاورزي  مراحل بهنگام در هريك از

 .اند در واقع عوامل فوق موجب موفقيت توسعه روستايي در چين و تايوان شده
ايران و پاكستان  ،هند ،اي التينمدل دوگانه توزيع زمين كه دركشورهاي آمريك

مقياس شد با موفقيت چنداني   هاي بزرگ برداري بهره اجراء و موجب ظهور خرد مالكان و
هاي اخير نيز الگوهاي توسعه نهادي و متكي بر اجتماعات محلي  در سال .همراه نبود

 .اند موفقيت بااليي داشته
 

 تشريح فرآيند تاريخي موضوع
 بين جوامع شهري و عشايري جهت تصاحب مازاد توليد وهزاران سال بودكه 

صنايع  خاستگاه كشاورزي و. درگيري وجود داشت مالكيت اراضي كشاورزي جدال و
 اي بودند كه تحت مناسبات ارباب و رعيتي و دستي همانا روستاهاي نسبتاً خود بسنده

نظام . بودندترين شيوه به فعاليت كشاورزي مشغول  نظام مزارعه به مثابه عمومي
برداري  كشاورزي با تركيب عوامل توليد با هدف زير كشت  بردن زميني سامان يافته  بهره

كار به تقسيم محصول كشاورزي  و براساس عناصر پنجگانه شامل زمين، آب، بذر، ابزار و
بهترين  اي رعايا در چنين شيوه در .سلسله مراتب ناپايدار اربابي نظم و نسق يافته بود در
مرغوب به  اي و اراضي جلگه در درصد از محصول داشتند و20رائط سهمي حدود ش

هاي  نظام تحليل شيوه توليد كشاورزي و در. يافت كمتر از هشت درصد هم تنزل مي
اندازهاي شبه فئودالي، شيوه توليد آسيايي استبداد شرقي، امپراطوري آبي،  زمينداري چشم

 اعم از مراحل پنجگانه و(اي  هاي مرحله بندي كز به شكلفئوداليسم پراكنده، فئوداليسم متمر
نيروهاي  و مناسبات توليدي، ابزار ،  تطوري هاي تكاملي و براساس انگارش) گانه يا سه
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زراع  تعاملي مالك و هاي كاركردي و هاي تفسيري تاريخي و بيان روايت. اند مولده پرداخته
) خان ويژه غازان به( ساساني، عباسي، مغولينيز به اصالحات مادها، هخامنشي، اشكاني، 

الطوايفي و  و پايداري ملوك) قانون اساسي مشروطيت در لغو تيولداري(قاجاري  صفوي و
حاكميت بيش از هفت قرن سران ايالت عشاير از ايل . اند رعيتي پرداخته مناسبات ارباب و

سراسر  پهنه فالت ايران و خان خاني در ايل قاجار با گسترش مناسبات ايلخاني و مغول تا
هاي  حاكم محلي در آغازين سال ارباب و 2000وجود بيش از . روستاهاي كشور انجاميد

استمرار مناسبات ارباب و  گيري و صفويه، تيولداري سران نظامي و شاهزادگان به شكل
. حتي پيروزي انقالب اسالمي همبسته بودند رعيتي تامشروطيت، اصالحات ارضي و

ز قانون اساسي مشروطيت برمحور حمايت از كشاورزان، توجه به عمران اصولي ا
ويژه  به اجباري و(مناسبات بيگاري، شاباش، ماليات، هداياي  روستاها، كاهش روابط و

 . )ارتقاء كرامت انساني رعايا، الغاي هميشگي تيولداري تنظيم وتصويب شدند
زمينداران حضور  هاي مجلس شوراي ملي، مالكين و همه دوره هرچند در

آستانه اصالحات ارضي حدود شصت درصد از نمايندگان  چشمگيري داشتند و حتي در
 قانوني جهت حمايت از كشاورزان و اما اقدامات هنجاري و. داد را زمينداران تشكيل مي

دوره نخست وزيري دكتر مصدق مالكان  رعايا روندي فزاينده يافت به عنوان نمونه در
آباداني روستاها هزينه كنند  ه درصد از بهره مالكانه را در جهت عمران وموظف شدند تا د

 و فروش امالك شاهي، خالصه. ده درصد را نيز صرف كمك به رعاياي نيازمند كنند و
هزاران روستا  17000وجود  اين با. كشور بود جهان و دولتي ناشي از تحوالت فزاينده در

 در. شهرها بويژه تهران ساكن بودند داشت كه در هنوز در تيول تعداد اندكي مالك قرار
كشاورزي صرف  مناطق روستايي و مازاد توليد در ايران برخالف اروپا كه بهره مالكانه و

فئودالي آن پايداري داشت عوايد حاصل عمدتاً  نظام واكالي و شد و عمران آن مناطق مي
نه همه كامرانيه با يك رشته به عنوان نمو. صرف ديوان گسترده اربابي در شهرها گرديد
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چند هكتاري آن ملك طلق يكي از زمينداران بود كه  قنات پرآب وعمارت با شكوه و
 .غرب كشور شده بود جنوب و مالك هزاران روستا در شمال و

ايستا امكان تحرك عمودي وحتي افقي را سلب  رعيتي با مناسباتي ظالمانه و نظام ارباب و
فرسا و سهم ناچيز از محصول، زارعان  فعاليت كشاورزي طاقت معيشت زيستي،. كرده بود

 در. درصد از عايدي را صرف خوراك كنند 90را در شرايطي قرار داده بود تا بيش از 
 ها، ظهور نيل به ارتقاء اجتماعي، پرورش قابليت چنين وضعيتي امكان تحصيل فرزندان،

هاي  مسير است براي اغلب خانوادههايي كه درپرتو امنيت معيشتي  كارآفريني و نوآوري
 .روستايي ناممكن بود

به  اند و نظم اربابي نوشته حسرت از مديريت و با اين وجود، برخي با هرمان و
روستاها  اند تا نابساماني بعد از اجراي اصالحات ارضي را به فقدان خان در جد كوشيده
هاي كرامت انساني  حداقلسؤال اساسي اين است كه آيا چنين ساختاري از . نسبت دهند

كردستان و برخي مناطق روستايي خلخال نشان  هاي موردي در برخوردار بود؟ پژوهش
يا بدون  ها نبايد از قوانين خان سرپيچي كنند و خانواده دهد كه هيچكدام از رعايا و مي

 .ازدواج كند  اجازه و جلب موافقت خان
 لباس نو بپوشد ه روز رخت دامادي وبيش از س •
 باشدسكن دوطبقه داشته م •
 اهالي روستاهاي اطراف وصلت كند با •
 هاي ديگر مهاجرت كند به مكان •
 به مكتب برود •
 شوند ران خان تحت هر شرايطي درگيربا پس •
 كمتراز يك هفته بيگاري كنند •
 انداز داشته باشد پس •
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 هاي خان وعمال ارباب گردن ننهد به خواسته •
 .همه دريد قدرت خان بود اعتبار به عبارتي جان، مال، شرف و •
كند حتي معماري  هاي ارباب خودنمايي مي ويرانه روستاي ابارق كرمان كه هنوز قلعه و در

 بهترين و نشين در وار است؛ خان هاي اطراف معرف مناسبات غيرانساني و برده قلعه و خانه
قبله  ست وهاي رعايا اطراف آنرا با سلسله مراتب قرب قدرت كومه. باالترين جايگاه است
چنين مناسباتي حتي  در. تنبيه فوكويي نمايان است آثار انضباط و. همه، ارگ خاني است

اند  امساكني احداث شده همان روست، انديشيدن به رهايي و ترقي سخت است امروزه در
اند صدها نفر درحال تحليل هستند تعداد زيادي  كه داراي حريم و حوزه خصوصي

. دهند جهاني نظر مي مورد بسياري از مسايل ملي و اهالي در. باشند باسواد مي دانشگاهي و
 .نظرند زندگي خانوادگي صاحب كشاورزي و ها در ها، آثاريارانه مورد هدفمندي يارانه در

روستايي را به اضمحالل نظام  لوحانه است اگر علل تغيير و تحول جامعه و ساده
ال تلقي نمود؛ چنانچه توسعه و  را ايدهيا وضعيت كنوني  رعيتي تقليل داد و ارباب و

ها مانند  هم رهايي از ناآزادي. قاموس تياسن معنا شود آزادي در پيشرفت مترادف رهايي و
مين أتغذيه و تحقق بينشي، راهبردي و روشي آزادي، امنيت، شفافيت، تء فقربيماري، سو

 .گسترش است حال ژرفش و تعالي در اجتماعي، آگاهي و
 :ينفرضيه بنياد

 است جمعيت روستايي در ايران  متفاوت از معيشت حجم و روند 
 :دار است هاي زير نيز معني ها برحسب مولفه اين تفاوت

 ساختار بهره برداري  )الف
 شرائط محيطي )ب
 سطح برخورداري  )ج
   ارگانيك كشاورزي )د
 مقياس كفايت نهادي )  ط
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 وضعيت جمعيت ومعشيت روستايي
معيشت  كيد برد ومولفه جمعيت وأتعاريف روستا، ده، قريه توجوه مشترك 

 ايران تا است، حداقل جمعيت جهت تمايز روستا از آبادي يكصد نفر و حداكثر آن در
دهداري  تمايز به وجود شهرداري يا درسه دهه اخير معيار. نفر بود 5000معادل 1365سال 

صرف (هاي اخير سرشماري ري بود درآبادي كه داراي شهردا به عبارت ديگر هر.تغيير كرد
براساس معيار معيشتي؛ روستا محل سكونت . شهر تلقي گرديد) نظر از حجم جمعيت 

اعم از (شغل غالب اهالي آن كشاورزي  نشيني تعريف شده است كه معيشت و افراد يكجا
ه هاي زماني وهم درشرائط متحول كنوني دستيابي ب البته هم درتحليل سري. باشد) زراعت

زيرا تغييرات نوپديدي مانند ظهور روستاهاي . ضروري است معتبر تعاريف عملياتي و
عشايري، روستاي  هاي شهري روستاهاي فصلي و داخل بافت اداري، روستاهايي در

صحت  در) اند سفلي يكي شده و وسطي عليا،( نوپديد اقماري، روستاهاي درهم ادغام شده
ها و  هزار آبادي و شهر، محدوديت 130بين حدود تمايز روستاها از  و دقت تحليل و

تا 1335هاي  روستا در طول سال هزار 16اند، افزايش حدود  مشكالتي را موجب شده
وسطي و › بين روستاهاي عليا 1345سرشماري  عمدتاً ناشي از تمايزي بود كه در1345

اعتبار  يا فصلي نيز روستاي خالي از سكنه و هزار 20سفلي صورت گرفت؛ حدود 
اي جهت اصالح و كاهش  هاي ويژه كنند البته روش هاي روندي را مخدوش مي تحليل

 .منابع تورش وجود دارد
نمايانگر آن 1335ماه  هاي اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در آبان داده

نوزده  از. كشاورزي است معشيتي مبتني بر است كه ايران كشوري با جمعيتي روستايي و
عشايري بودند از حدود شش  ت بالغ برسيزده ميليون نفر در نقاط روستايي وميليون جه

حوزه  پيش از سه ميليون در چهار ميليون نفردر جامعه روستايي و ميليون شاغل نيز بالغ بر
 .كشاورزي شاغل بودند
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 1335جمعيت وفعاليت در سال ) 1(جدول 

 فراواني نسبي  فراواني  مقوالت

100  18954704   كشورجمعيت 

6/68  13001141   جمعيت كشور

2/31  5907666   جمعيت شاغلين كشور

6/21  4100321   جمعيت شاغلين روستايي

4/16  3107794   كشاورزي شاغل درجمعيت 

     
درصد  70درصد جمعيت و  69حدود . بود درصد 31بارتكفل واقعي 1335درسال 

درصد از فعاالن شاغل جامعه  75همچنين بالغ بر. شاغلين در جامعه روستايي بودند
 درصد نيز به امور خدماتي، خريد و 25هاي كشاورزي فعاليت داشتند و روستايي درحوزه

 .ها مشغول بودند ساير فعاليت فروش، حمل و نقل و
بين  در درصد و15جامعه روستايي حدود  اين سال ميزان باسوادي در در

 .درصد بود 9دامداران  درصد و13بردار كشاورزي  هاي بهره خانواده
تحوالت جمعيتي و معيشتي در كشور 1385تا 1335سال  از طول نيم قرن و در

جمعيت روستايي كشور كه از  .جامعه روستايي بسيار سريع و انتقالي بوده است در و
افزايش يافت همواره رشد  1370سال  ميليون نفر در 23به 1335سيزده ميليون نفر درسال 

از حجم مطلق جمعيت آن  1370هاي  آغازين سال از ربه كرده است ومطلق منفي را تج
 .ميليون نفر در نوسان بوده است 22محدود  هاي اخير در سال نيز كاسته شدو در

ميليون نفر از جمعيت شهري  30دهد كه بيش از  برآوردهاي نگارنده نشان مي
كاهش . شود واليد آنها ميم شامل مهاجرين از روستا و كشور عمدتاً ريشه روستايي دارد و
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 هزار در در 30به  1330هاي  در سال هزار در 300مير كودكان از  و ومير به ويژه مرگ مرگ
 2به  7سال كاهش باروري كل  72سال به  35اخير، افزايش اميد به زندگي از  يها سال

و ها  ، تنوع منابع  معيشتي، همگرايي با ارزش اي فرزند عمومي شدن خانواده هسته
 .هاي جمعيت روستايي ايران است هنجارهاي شهري از ويژگي

نفر كاهش يافته  1/4به 1355نفر درسال  4/6تراكم نفرات در واحد مسكوني از 
 .تنزل يافته است1390 سال  در 7/3نفربه كمتر از  6/5بعد خانوار از  است و

 است افزايش يافته1390درسال 1331به 1335ودرسال 201تعداد نقاط شهري از 
 تغييري مهم در نسبت1390تا 1385درطول سالهاي  اجرتروند مه)  2(جدول

 
 
 
 
 
 
 

مهاجرت رخ نموده است وحجم مهاجران از شهربه روستا بيشتر ازروستا به شهر شده 
روستا به شهر مهاجرت  هزار از 655به وروستا و هزار از شهر  756كه  است بطوري

 اند  كرده
  

 مقصد       شهر آبادي
 مبداء   

2004000 6386000 
 

 شهر

1064000 2330000 
 

 آبادي
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 تغييرات جمعيتي
 1385تا  1345تغييرات جمعيتي از ) 3(جدول 

 
متاثر  كاهش نسبت جمعيت روستايي در مناطق توسعه نيافته جهان عمدتاً هيندزاروند ف -

اي كه  هاي شهرنشيني بوده است به گونه از مهاجرفرستي جمعيت روستايي و افزايش ميزان
نيمي از رشد جمعيت شهري، ناشي از مهاجرت روستائيان و مواليد آنها بوده و خواهد 

 .بود
 50حدود  1950ن و اروپا جمعيت روستايي در سال در مناطق توسعه يافته نظير ژاپ -

 .رسد درصد مي 20به كمتر از  2025است و تا سال   درصد و كمتر بوده
جمعيت روستايي مناطق در حال توسعه نظير صحراي كوچك آفريقا، شرق، جنوب و  -

 2025درصد در سال  50به كمتر از  1950درصد در سال  85جنوب شرق آسيا از باالي 
 .خواهد كرد تنزل

 طبقات جمعيت
تعداد
 آبادي

 درصد
جمعيت سال

45 

جمعيت سال
55 

جمعيت سال 
85 

پيش بيني در 
 95سال 

درصد 
 جمعيت

 10,78516 2120940 1837732 1442867 874887 41,2483 100 21482تا  0از 

 14,14857 2782365 2535372 1885687 1600558 21,1174 200 11003تا  100از 

 23,25741 4573651 4528038 3477164 2997122 20,2422 400 10547تا  200از 

 15066086 3079763 3017017 2402307 2088606 8,21818 600 4282تا  400از 

 17,51119 3443637 3319823 2620654 2289764 5,77691 1000 3010تا  600از 

 16,425019 3211675 3250321 2551467 2233096 3,0631 2500 1596تا 1000از 

 239828 247980 282909 280235 1,425019 75 0,14394 به باال  2500از 

 100 19665349 18880419 14451265 12343861 100 52104 كل
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از كاهش فرآيندهاي باروري و رسيدن به سطح جانشيني در   هاي پل دمني حاكي ينيب پيش
كشورها اعم از كشورهاي با درآمد سرانه پايين و داراي معيشت كشاورزي حداكثر تا ه هم
 2015با اين وجود، اثرات كاهش سريع باروري بر نيروي كار بعد از سال . است 2030دهه

 1970اي كه روند كاهش باروري از دهه  ولي در كشورهاي در حال توسعه. شود نمايان مي
يكم آشكار خواهد شد  و آغاز شده است اثرات كاهش رشد جمعيت در اوايل قرن بيست

 ).11همان ص (
در  تر از متوسط جهاني است و روند كاهش جمعيت روستايي سريع ندر ايرا

 .بودمحدوده بيست ميليون نفر متغيير خواهد 
ي درصد در نواح 18 ،درصد در نواحي كوهستاني 37هاي مورد بررسي  از آبادي -    

درصد در  7، همچنين اند بوده  واقع و دشتي   اي جلگه  درصد در مناطق 45اي و  كوهپايه
 .اند داشته جنگلي قرار ـ اي درصد در نواحي جلگه 2جنگلي و  ـ نواحي كوهستاني

كشت در رزي  درصد اراضي 24,5 سي،مورد برر  هاي ديدرصد جمعيت آبا 19 -    
 .وجود دارند كوهستاني  هاي واقع در  نواحي اديآب

بيشترين آن در  كوهستاني وـ هاي جنگلي  كمترين سطح عمقي شدن كشت در آبادي -    
 .است  اي و دشتي وجود داشته هاي جلگه آبادي

اراضي كشاورزي در نواحي   14,9 جمعيت و صددر 17,5 ها، درصد آبادي 20,3 -    
 .است  گرمسيري قرار داشته

 .اند بوده  هاي داراي آب و هواي سرد در نواحي كوهستاني واقع درصد آبادي 76 -    
 از درصد 10,1اند ليكن فقط  نفر جمعيت داشته 200 ها كمتر از درصد آبادي 50بيش از  ـ

 .است  داشته ها قرار كل جمعيت در اين آبادي
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 ها كشاورزي  برحسب مساحت   برداري توزيع بهره) 4(جدول                      
  درصد مساحت   درصد  تعداد بهره برداري  وسعت اراضي كشاورزي

  2,3  407070  34,6  1205032  هكتار1كمتر از

  17,2  3032220  38  1319962  هكتار5تا كمتر از1

  39,7  7019167  22,5  786336  هكتار20تا كمتر از5

  21,1  3736337  4  135649  هكتار50تا كمتر از20

  8,7  1547657  0,7  24576 هكتار100تا كمتر از50

  11  1922747  0,2  9174  هكتار100بيشتر از

  100  17665198  100  3480792  جمع

 
 10تن در واحدهاي زير 2/42مثال عملكرد در هكتار غالت از ( است  برداري رابطه معكوس داشته بهره با اندازه  واحدهاي  عملكرد در هكتار شاخص

 زميني، ،سيب گوجه( از محصوالت كاربر درصد 73و  حدود نيمي از محصوالت زراعي .است  هكتار متغير بوده 50تن در واحدهاي باالي  1/48هكتار تا 

 .اند توليد شده در صد از اراضي كشاورزي را در اختيار دارند، 38/5هكتار كه  10توسط واحدهاي زير) زعفران برنج،

در مقايسه با واحدهاي بزرگتر ) هكتار 10زير (برداري خرد مقياس  در واحدهاي بهره 
 : مقياس

 نسبت كشت محصوالت كاربر باالتراست ) الف
 عملكرد در هكتار باالتر است) ب
 بر باالتر از كل محصوالت است عملكرد در هكتار محصوالت كار) ج
محصوالت  درصد 73درصد اراضي زير كشت نيمي از محصوالت و 5/31با ) د

 . كنند كاربر را توليد مي
برداري باالي ده هكتار همانند  چنانچه عملكرد در هكتار در واحدهاي بهره) ه

 28334220برداري زير ده هكتار باشد كل توليدات محصوالت مذكور از  واحدهاي بهره
 . شوند برابر مي 6/1تن افزايش يافته و  44472413تن به 
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درصد اراضي زير كشت محصوالت كاربر و  7/54هكتار  10برداري زير  واحدهاي بهره) و
شوند و چنانچه عملكرد در هكتار در  درصد توليدات محصوالت كاربر را شامل مي 73

هكتار شود  10برداري زير  هاي بهرههكتار همانند واحد 10برداري باالي  واحدهاي بهره
 . شود برابر مي 3/1تن افزايش يافته و  6644497تن به  5025040مقدار توليدات از 

 . توان نتايج زير را بيان نمود بنابر آنچه مي
برداري كوچكتر سطح عمقي شدن و عملكرد در هكتار  هرچه اندازه واحد بهره

 . باالتر است

 
 :هاي كشاورزي محور آبادي در برداري خانوادگي بهرههاي  هاي نظام رتريب

ها و  برداري درصد مجموع بهره 85هكتار زمين دارند  10واحدهاي خانوادگي كه زير       
 . درصد اراضي كشاورزي را در اختيار دارند 2/37

داري  هاي بزرگ مالكي و سرمايه ميزان آيش اراضي كشاورزي كمتر از نظام) الف        
 . ها است اراضي و كشت و صنعت

عملكرد در هكتار همه محصوالت زراعي بويژه محصوالت كاربر نظير برنج، ) ب         
هاست يكي از علل آن انجام  جات و سبزيجات بيشتر از ساير نظام زعفران، حبوبات، صيفي

 100الي درصد كارها توسط اعضاء خانواده است در حاليكه در واحدهاي با 80بيش از 
گيرد و علت دوم در مديريت  درصد كارها توسط مالكين صورت مي 10هكتار فقط 

 . ماهيت دو نظام نهفته است
 هاست  نسبت كشت محصوالت كاربر بيشتر از ساير نظام) ج
 . هاست سطح عمقي شدن كشت بيشتر از ساير نظام) د

هاست ولي  ساير نظامآالت و تكنولوژي كشاورزي بيشتر از  سطح دسترسي به ماشين) ه
 . باشد ها مي ميزان مالكيت ابزار توليد كمتر از ديگر نظام
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بيشتر از ساير ) دامداري، شيالت، نوغانداري، زنبورداري(هاي كشاورزي  تنوع فعاليت) ز
 . استه نظام

 . هاست تنوع كشت و كشت چند محصول در يكسال بيشتر از ساير نظام) ح        
 هاست  كشت مخلوط خاصه برنج و ماهي بيشتر از ساير نظام فراواني) ط        
بروري باالتر بيشتر از ساير  نوآوري در كشت محصوالت پر بازده و با بهره) ي        
هاست بعنوان مثال اشاعه كشت برنج كه موجب افزايش هشت برابري ارزش  نظام
هاي لرستان، ايالم و  نهاي كشكان و سيمره در استا هاي زراعي در حوزه رودخانه زمين

جات  برداري خانوادگي شروع شد، همچنين كشت صيفي هاي بهره كرمانشاه گرديد از نظام
روز زودتر و فروش محصوالتي نظير خيار  40پالستيكي كه موجب ثمردهي محصول د ر

 . برداري خانوادگي آغاز گرديد هاي بهره برابر قيمت گرديد از نظام 5/2و گوجه به 
هاي خانوادگي كمتر از كشت و  هاي توليد كشاورزي در نظام تي هزينهح) ك    

 . هاي دولتي و اراضي تحت تملك نهادهاي دولتي است صنعت
هاي  سطح باالتر از عمقي شدن كشت، بازدهي بيشتر برتري نسبي نظام

 برداري خانوادگي نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي نظير ژاپن، چين و تايوان نيز بهره
برداري  هاي بهره اثبات شده است، برمبناي تحقيقات لپيتن و سوزان گرين الحق نظام

علت برخورداري از ميراث فرهنگي و ذخيره دانش خانوادگي، بخوبي ه خانوادگي نه تنها ب
دهند بلكه بخاطر پايين بودن  العمل نشان مي در مقابل تغييرات شرائط اقليمي و بازار عكس

هاي  هاي و نهاده ويژه تغييرات تكنولوژيكي در استفاده از نوآوريه ب هاي تغييرات هزينه
 .باشند جديد پيشقدم مي

هاي  ي خانواده و نظامهاي نهادگرا بر نقش مثبت و علّ ر دهه اخير عمده نظريهد
گيري  كيد دارند و با اين وجود، جهت جهتأزا ت برداري خانوادگي در توسعه درون بهره

هاي بزرگ مقياس   برداري و تا بحال در راستاي حمايت از بهره عمده دولت در گذشته
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 13طرح كه بانك توسعه كشاورزي تصويب كرد  310از  1353در سال  مثالً .بوده است
درصد اعتبارات را  49ميليون ريال يعني  100واحد كشت و صنعت هريك بطور متوسط 

 . به خود اختصاص دادند
يي بانك كشاورزي در طول بيست سال بعد از انقالب نيز بررسي اعتبارات اعطا          

برداراني شده  درصد اعتبارات و تسهيالت نصيب بهره 80نمايانگر آن است كه بيش از 
 برداران خانوادگي تقريباً اند و بهره هكتار زمين كشاورزي داشته 50است كه بيش از 

 . اند فراموش شده
 بر مبناي محاسبات صورت گرفته؛ 

توزيع مجدد اراضي كشاورزي واحدهاي بزرگ مقياس و تحول اساسي         
برداري خانوادگي موجب دو برابر  ه هاي بهر هاي دولت در راستاي حمايت از نظام سياست

 . شدن توليد محصوالت كشاورزي در ايران خواهد شد
ا نيز هآنهاي زير صد خانوار در تحليل  فرايند قهقرايي عمقي شدن كشت در آبادي      
 .دار است معني
در  مثالً( .است  ها بيشتر بوده، ميزان اراضي آيش كمتر بوده آبادي  جمعيت  البته هرچه     

نفر بيش از  156كمتر از  در صد و10نفر كمتر از  580هاي با ميانگين جمعيت باالي  آبادي
         .)است درصد بوده  90
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 و معيشت روستايي جمعيتبين  هاي  رابطه عامل )5(جدول 
 R Sig متغييرها

 ٠٠/ -398/0 مقادير رگرسيوني عامل عمقي شدن كشت ) 1

 ٠٠/ -300/0 اراضي آيش شاخص ) 2

 ٠٠/ -540/0 اندازه واحد بهره برداري شاخص ) 3

 ٠٠/ -495/0  شاخص و نسبت فعاليت كشاورزي) 4

 ٠٠٠/ -292/0 نسبت اراضي زير كشت) 5

 ٠٠٠/ -315/0 شاخص عملكرد در هكتار ) 6

 ٠٠٠/ -254/0    توليد ارگانيك )7

 
هاي كشاورزي با  ها؛ همبستگي منفي بين شاخص آزمون روابط و تحليل مولفهدر 
هاي چند بعدي نشان داد  معني گرديد همچنين تحليل 99/0هاي جمعيتي در سطح  عامل

 : كه 
روستاهاي  و كوچكتر روستاهاي كوچك،هاي نيم قرن اخير  در طول سال )الف
طبيعي از  نفر و تفاضل رشد 1000درصد روستاهاي باالي 80. (اند شده بزرگ، بزرگتر

 )خانوار منفي بوده است 100رشد مطلق در روستاهاي كمتر از 
 .توسعه روستايي قطبي شدن را افزايش داده است )ب
 .تتوسعه روستايي مستقل از توسعه كشاورزي بوده اس )ج
گيري  خانواري  اساس جهت 100روستاهاي  هاي خانوادگي و در برداري بهره )د

 پيشرفت كشاورزي كشور هستند
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 كشاورز محور برداري خانوادگي در روستاهاي بهره محوريت
در (هاي تغيير آن اندك است  و تكنولوژي ساده نياز دارد و هزينه به سرمايه اندك -

 )هاي بزرگ مقايسه با سازمان
هاي كوچك از جمله سطح پايين كاغذبازي و قدرت باالي  هاي سازمان از مزيت -

 .سازگاري با تغييرات تكنولوژي برخوردارند
هاي  توانند سرمايه، نيروي كار، توليدات و روش در پي شرائط اقتصادي، بسرعت مي  -

  .مديريتي خود را تعديل و هماهنگ كنند
 .اراتر در خانواده وجود داردامكان كار بيشتر و تقسيم كار ك -
خانواده قادر به عرضه بسياري از منابع استراتژيك از جمله نيروي كار، سرمايه و  -

 .هاي اجتماعي، خانوادگي و داخلي است اطالعات از طريق شبكه
ستد و حضور در بازار نه تنها انگيزه تكاثر ثروت و توليد را  و ها تجربه داد در پي قرن -

ها  هاي مديريتي و استراتژيكي تغيير جهت حداكثر استفاده از فرصت از مهارتدارد، بلكه 
بعنوان مثال در چين و تايوان تغيير وضعيت اقتصادي فرزندان موجب  .برخوردار است

 .كاهش شديد باروري شد
اند، استراتژي  اي طوالني كه از احتمال خطر يك فعاليت اقتصادي كسب كرده با تجربه  -

 .اند هاي اقتصادي را اتخاذ كرده به فعاليتتنوع بخشي 
 و  رروحيه كارآفريني را ميسر ظهو امنيت اقتصادي مطلوب، امكان از  با برخورداري  -
 .گسترش داده است 

هاي نيروي كار برحسب سن، جنس، مهارت، تجربه و دانش  با تنوع فعاليت
 .كند مي وري نيروي كار و تخصصي شدن آنرا فراهم موجبات حداكثر بهره

 : است زير استوار  هاي هاي دولت در بخش برتحول بنيادين در سياست  ترين پيشنهاد عمده

   :هاي كشاورزي تغيير در تركيب واردات محصوالت و نهاده -
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ها در عمقي شدن كشت  ها و نهاده آوري شكي نيست كه در طول چهار دهه اخير، فن
ولت مواد غذايي بوده است و كمتر به ورود ليكن بيشتر واردات د. اند نقشي اساسي داشته

 .است  تكنولوژي همت گماشته
 برداري  هاي بهره اصالح نظام  -
 بردار در مقابل واحدهاي بزرگ مقياس  ه مايت از خانوارهاي بهرح -
 خانوار  100هاي زير  توسعه روستايي در آبادي -

 معيار متوسط منطقه  خريد محصوالت به قيمت جهاني و بر  -

 ها به قيمت محصول ارگانيك و پاك درصد آبادي 37از  محصوالًخريد  -

 
 

 گيري  نتيجه
هاي كالن همانا ناهماهنگي  ترين  نتيجه حاصل از تحليل چند بعدي داده عمده

هاي  فعاليت. بين جمعيت، معيشت و توسعه روستايي در طول نيم قرن اخير است
هايي  ههم امكانات توسع جمعيت و هايي بيشتر است كه هم آبادي دامداري در كشاورزي و

با آناليز واريانس و كنترل آماري عوامل متدافل نيز همبستگي منفي  .و رفاهي كمتري دارند
، متوسط مساحت  برداران كشاورزي رشد جمعيت روستايي با نسبت بهره بين حجم و

 .گرديد دار درصد معني 99هاي دامداري سطح  اراضي كشاورزي و تنوع فعاليت
 اي بيشتري برخوردار امكانات توسعه نيم قرن اخير روستاهاي بزرگ از در

مقابل روستاهاي كوچك كه معيشت  اند در اند، رشد جمعيتي باالتري را تجربه كرده شده
 ايي و دامداري است كمتر از امكانات توسعه هاي كشاورزي و فعاليت اغلب جمعيت آن از

 .اند شده رفاهي برخوردار
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 التزايد بين سطوح توسعه روستايي  يكي از پيامدهاي همنوايي و كاف دايمواقع اين ش در
برخالف انگارش . كشاورزي است هاي توسعه روستايي و هماهنگي پايين بين سياست

اند؟ ناهماهنگي  اينكه توسعه كشاورزي و توسعه روستايي دوروي يك سكه رايج و
شاورزي روستايي را با هاي مستقل و گاهي متعارض ك اجراي سياست ساختاري و

هزار روستا در  65آبادي و  هزار 130اند از بين حدود  هاي اساسي مواجه ساخته چالش
اغلب اين  دامداري پايداري هستند و هاي كشاورزي و هزار داراي فعاليت 45كشور تعداد 
 .يكصد خانوار جمعيت دارند روستاها زير

كشاورزي به سمت  گيري توسعه هاي اخير جهت سال از طرف ديگر در
 .واحدهاي خانوادگي تغيير يافته است

شرق آسيا و  روستايي در هاي موفقي از پيشرفت هماهنگ كشاورزي و مدت
 .آمريكاي جنوبي قابل ارائه است

 هاي اهميت غذايي، تعالي و كرامت انساني، پايداري محيطي و بدون شك يكي از بنيان
هاي جمعيتي   دامداري با مقياس كشاورزي و ايران همانا روستاهاي ترتيبات نهادي در

 . باشد مي خانوار 100حدود 
وري آب و  ها، ارتقاء بهره هاي توسعه دشت ها و برنامه اجراي موفق و طرح
 .ريزي درسطح خانوار روستا است تعريف واحدهاي برنامه كشاورزي مستلزم بازگشت و

اقتصايي  سازندگي ضرورتي استراتژيك ويا ايجاد نهادي پويا و كارآمد مانند جهاد  احياء و
 .است
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 جمعيتي موثر بر سبك زندگي سالمت محور  و عوامل اجتماعي
 1محمد ميرزائي
 2جعفر كردزنگنه

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

رويكرد و يا نظريه سبك زندگي مفهومي . چنين خصايصي را داراست» سبك زندگي «ظاهراً مفهوم 
جايي كه سبك زندگي بسيار مرسوم  -ها يكي از اين حوزه. هاي گوناگون عاليق استكاربردي در حوزه

اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر سبك زندگي . تحقيقات مرتبط  با سالمتي است -رسدنظر مي به
ساله  18-65نفر از جمعيت  600مطالعه حاضر به صورت تحليلي مقطعي روي . سالمت محور به عمل آمد

ابزار . انجام شد 90-91هاي اي انتخاب شدند، در سالاي چند مرحلهساكن شهر تهران كه به صورت خوشه
براي بررسي سبك زندگي  )LLH(ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه  آوري دادهجمع

آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و اطالعات جمع. سالمت محور در جمعيت بود
 . تحليل قرار گرفت

اد شده براي دو بعد كشيدن سيگار و استعمال الكل، نتايج آناليز تشخيصي نشان داد كه تابع ايج
. تابع تشخيص ايجاد شده در زمينه فعاليت بدني و ورزش يك تابع اقتصادي است. يك تابع جنسيتي است

متغير سرمايه فرهنگي بيش از ساير متغيرها توانسته دو گروه از افراد را از نظر آراستگي ظاهري از هم 
 رجاد شده در زمينه تغذيه افراد نشان داد كه متغير وضعيت زناشوئي بيشترين باتابع تشخيص اي. تفكيك كند

با . اندطوري كه افراد متاهل از نظر تغذيه عملكرد بهتري داشتهگي در اين بعد را داراست، بهكنندهتمييز
غير بعد خانوار شود به طوري كه متافزايش بعد خانوار ميزان خود مراقبتي و خودكنترلي در افراد كاسته مي

افرادي كه خود مراقبتي بيشتري دارند و افرادي كه : گي بين دو گروه افرادداراي بيشترين بار تمييزكننده
در اكثر موارد تابع تشخيص ايجاد شده تقريبا توانسته عضويت . خودمراقبتي كمتري دارند را دارا است

گيري  جه به نتايج بدست آمده بايد گفت تصميمبا تو. بندي كند گروهي دو سوم موارد را به درستي طبقه
چه حاصل انتخاب اگر... سيگار كشيدن، استفاده از الكل، ورزش كردن، تغذيه و: ي رفتارهايي مانند درباره

جنسيت، قوميت، طبقه اجتماعي و : فردي است، اما يك اتفاق كامالً فردي نيست، بلكه عوامل اجتماعي مانند
 .        ر آن دخالت دارندد) موقعيت ساختاري(سن 

 
 سبك زندگي، سبك زندگي سالمت محور،  تحقيقات مرتبط با سالمت، تابع تشخيص: واژگان كليدي
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 مقدمه 
كدام از تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي دو قرن گذشته به اندازه گذار شايد هيچ    

ثير خود أانساني را تحت تهاي  ، زندگي روزانه جمعيت2و گذار اپيدميولوژيك 1جمعيتي
هاي مختلف از مطالعات جمعيتي ابداع  دو گذاري كه اگر چه براي حوزه. قرار نداده باشند

شده اند، ليكن بدليل شرايط و عوامل خاصي كه جمعيت ها را به دوره هاي مختلف 
دو گذاري كه همگام با . حركت مي دهند، ممكن است اين دوره ها بر هم منطبق شوند

مير، باروري،  و مرگ: هاي زندگي انسان از قبيل بدنبال خود بسياري از جنبه خود و
كشور ايران نيز اين . اندرا دچار تغيير و تحول كرده... و 3مهاجرت، سالمت، سبك زندگي

 . قاعده مستثني نبوده است
 ارتباط سه گذار جمعيت شناختي، گذار اپيدميولوژيك و سالمت: 1شكل 

 گذار سالمت               
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 نظر نقطه از. است بوده استثنايي و خاص ايران  در جمعيت اخير تحوالت و تغيير وندر
 ناچيز و بطئي ايران در جمعيت رشد همواره شمسي هجري چهاردهم قرن اوايل تا تاريخي

 رشد دهنده تشكيل مولفه دو ومير، مرگ و باروري از بااليي سطح برآيند رشدي چنين بود،
 1320 دهه از مير و مرگ مستمر و اساسي كاهش با. است بوده زمان آن تا جمعيت، طبيعي

 رشد كه ميانگينطوريبه گرفت اي سابقه بي شتاب ايران در جمعيت رشد آهنگ بعد به
 حد چنين كه شد مي بالغ درصد سه به 1365 تا 1335 سي ساله طي ايران جمعيت ساالنه
 اساسي كاهش دنبال به. است بوده استثنايي و سابقه بي تاريخي نظر از رشد آهنگ از بااليي

 اواسط از  روندي، چنين به پاسخ در واقع در و جمعيت رشد شتاب و ومير مرگ مستمر و
 و اساسي كاهش آن و داد رخ ايران در ديگري مهم شناختي جمعيت اتفاق 1360 دهه

ميرزائي، ( بود جمعيت ساالنه رشد ميزان تعديل نتيجه در و باروري و ولد و زاد مستمر
 مراحل اخير سال 70 در ايران كه گرفت نتيجه توان مي شد گفته آنچه به توجه با). 1382
 كاهش پيامدهاي از يكي .است گذاشته سر پشت از ديگري پس يكي را جمعيتي انتقال
. جمعيت ايران بود سني هرم و ساختار در بنيادي تغيير باروري و ولد و زاد مستمر و اساسي

شروع شد،  1360كه از اواسط دهه  ،ولد و باروري در ايران اساسي و مستمر زادوبا كاهش 
خوش تغيير بنيادي شده و شكل تاريخي خود را از دست  دست كشور هرم سني جمعيت

به وضوح نشان از تغيير  1385خصوص  و به 1375هرم سني جمعيت ايران در سال . داد
آن جمع شده و گستردگي به تدريج به سنين  قاعده پهن و گسترده كه د بطوريبنيادي دار

كشور ايران در حال حاضر در مرحله  توان گفت مي بدين ترتيب .باالتر منتقل شده است
انتقال ساختار سني قرار دارد و در دهه سوم قرن پانزدهم هجري شمسي كامالً شكل يك 

 .)همان(. جمعيت سالخورده را پيدا خواهد كرد
از سوي ديگر تغيير در توزيع سني جمعيت، طي تغييراتي كه در مراحل گذار جمعيتي      

مير و باروري به وقوع پيوسته، اغلب با تغييراتي كه  و و به واسطه كاهش سطوح مرگ
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ومير  ي كاهش مرگ ها را به مراحل پاياني و دوره پس از گذار جمعيتي در حوزه جمعيت
شناسان اين تغييرات را تحت  محققان و به ويژه جمعيت. سترهنمون كرده، همراه شده ا

اند كه به نام تئوري گذار  سازي كرده هاي گذار اپيدميولوژيك مفهوم عنوان دوره
ومير از دوره دوم به دوره  تغيير جهت الگوهاي مرگ. اپيدميولوژيك شهرت يافته است

سنين باالتر همرا بوده، به سوم گذار جمعيتي كه معموالً با بزرگ شدن نسبي جمعيت در 
ميرهاي اين سنين منجر شده است، اين افزايش به اين علت اتفاق  و افزايش نسبت مرگ

كوششي، ( شوند واگير عموماً با افزايش سن شايعتر مي هاي كشنده و غير افتاده كه بيماري
غيرواگير  هاي هاي حاد و عفوني به  بيماري انتقال اپيدميولوژيكي از بيماري). 50: 1378

هاي زندگي سالمت  مير و اختالل در سالمتي، مطالعه سبك و به عنوان علت اصلي مرگ
علم پزشكي قادر به درمان . محور را به ويژه در اين برهه از تاريخ ضروري ساخته است

گزينند در سالمتي و بيماري  مي هاي مزمن نيست و سبك زندگي كه افراد بر همه بيماري
مورد توجه قرار گرفته  "دستاورد"متعاقباً اينكه سالمتي به عنوان . يت داردآنان بسيار  اهم

مانند و اگر سبك زندگي  است، يعني اگر افراد سبك زندگي سالم را بر گزينند سالم مي
در اين مورد در بهداشت عمومي رويكرد . ناسالم را برگزينند بيمار خواهند شد

در اين . داند، رويكرد مسلط است اش مي متي، كه رفتار فرد را مسئول سال1خودمقصري
رويكرد بدون توجه به بستر اجتماعي موجود، رفتارهاي فرد را تا حد زيادي به خود وي 

. گيرد اين رويكرد اهميت شرايط ساختاري در رفتارهاي افراد را ناديده مي. كنند منتسب مي
اختاري، مسئول بسياري از اين در صورتي است كه در بسياري از جوامع، نهايتاً شرايط س

اين پژوهش با هدف ). 327: 2007كاكرهام،(» .مسائل و مشكالت سالمتي افراد هستند
بررسي عوامل اجتماعي جمعيتي موثر بر سبك زندگي سالمت محور افراد واقع در سنين 

 . فعاليت شهر تهران اجرا گرديد

                                                            
١.Vvictim-blaming approach 
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 هامواد و روش
ساله ساكن  18-65نفر از جمعيت  600اين مطالعه به صورت مقطعي تحليلي بر روي     

 براساس جدول تعيين تعداد نمونه لين .انجام شد 90-91هاي شهر تهران در سال
)Line1978( نفراز جمعيت  600درصد تعداد  4درصد  و با پايايي 96، در سطح اطمينان

گانه شهر تهران به عنوان نمونه به  22ناطق ساله ساكن  در م 18-65نفري  602527
ساله ساكن در اين  18-65قابل ذكر است كه جمعيت . هاي تحقيق پاسخ دادند پرسشنامه

نمونه پژوهش . باشد ساله شهر تهران مي 18-65درصد از كل جمعيت  7/10مناطق، معادل 
به اين . شدساله جامعه انتخاب  18-65اي از جمعيت اي چند مرحلهبه صورت خوشه

گانه، نرخ اشتغال، هزينه ناخالص خانوار،  هاي پنج ترتيب كه ابتدا با در نظر گرفتن شاخص
گانه 22هاي فقر، مناطق  اشتغال زنان، نسبت شاغلين به كل، نرخ رشد خانوار و شاخص

، متوسط 10، 19، 16، 17، 9، 18، 12: ايي پايين شامل مناطق شهر تهران در سه پهنه توسعه
 3و  2، 1، 5، 4، 6، 22: و باال شامل مناطق 13، 21، 11، 15، 8، 20، 7، 14: مناطق شامل

يافتگي همسان هستند از  با توجه به اينكه مناطق هر پهنه از نظر توسعه. تقسيم بندي گرديد
از پهنه بيشتر توسعه  3بدين ترتيب منطقه . هر پهنه بطور تصادفي يك منطقه برگزيده شد

از پهنه با توسعه متوسط برگزيده  11از پهنه كمتر توسعه يافته و منطقه  16يافته، منطقه 
هاي تحت پوشش هر منطقه تهيه گرديد و در نهايت به طور آنگاه فهرست بلوك. شدند

ها مراجعه هاي اين بلوكبه ساكنان خانه. شدند بهاي از هر منطقه انتخاتصادفي بلوك
رضايت براي شركت در تحقيق پرسشنامه براي شد در صورت داشتن فرد واجد شرايط و 

سن، (ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك آوري دادهابزار جمع. آنها تكميل شد
براي  LLH(1(و پرسشنامه ...) هل وأجنس، تحصيل، اشتغال، قوميت، قد، وزن، وضعيت ت
 29پرسشنامه سبك زندگي شامل . بررسي سبك زندگي سالمت محور در جمعيت بود

                                                            
١. Living Conditions, Lifestyles and Health 
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ورزش و فعاليت بدني، تغذيه، سبك رانندگي، عادات : گويه شامل ابعاد 66سؤال و 
به هاي الكلي و آراستگي ظاهر خواب، خودمراقبتي، سيگار كشيدن، خوردن نوشيدني

در . است) 1=و اصالً 2=، گاهي اوقات3=، اغلب4=هميشه(اي نمره 4صورت ليكرت 
مفهوم سبك زندگي سالمت محور از تحليل  پژوهش حاضر براي بررسي اعتبار سازه

 انجام جهت هاداده اعتماد بررسي قابليت منظور به ابتدا. عاملي اكتشافي استفاده شد

 آمده دست به كه ضريب شد انجام 1اولكين مير كيزر اكتشافي، آزمون عاملي تحليل

ها براي انجام در واقع اين آزمون مناسب بودن داده. ) =811/0KMO( بود بخشرضايت
 مناسب بودن تشخيص براي ديگر متداول نسبتاً آماري آزمون. ييد كردأتحليل عامل را ت

در صورت معناداري . است 2كرويت بارتلت آزمون عامل، تحليل انجام جهت ها ه داد
نتايج آزمون . ها براي تحليل عاملي مناسب استگفت دادهتوان آماري اين آزمون مي

معنادار  p ≤ 0/001 در سطح) Approx. Chi-Square= 655/4885(= 655/4885(مذكور 
 Spssافزار هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و تحليل در نرمداده. است

ك زندگي داراي دو جنبه براساس شواهد موجود سب. تجزيه و تحليل شدند 5/11ويرايش 
براين اساس براي انجام تحليل چند . است) خطرناك(و منفي ) سالم(مثبت : اساسي

متغيري نيازمند روشي هستيم تا هم بتوانيم الگوهاي سالم و خطرناك را تا حدودي از هم 
خوبي اهميت نسبي متغيرهاي مستقل در بندي كنيم، و هم به تفكيك كنيم و آنان را طبقه

براين اساس از روش آناليز تشخيصي . بندي متغير وابسته را مورد ارزيابي قرار دهيم هطبق
 .بهره گرفته شد

به . كندهاي مختلف متغير وابسته جدا يا تفكيك ميآناليز تشخيصي افراد را در طبقه     
متغير  Pعبارت از  IV٢و  IVP ،IV١يك متغير و ابسته باشد و  DVتر اگر صورت رسمي

                                                            
٢.Kaiser-Meyer Olkin 
٣. Bartlett's test of Sphericity 
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. مستقل باشد، هدف آناليز تشخيصي پيدا كردن يك تابع خطي از متغيرهاي مستقل است
 : آيديعني تابعي به شكل زير به دست مي

DV= A + B١(IV١) + B٢(IV٢) + BP(IVP) 
 

 نتايج
نتايج به دست آمده از اين پژوهش در دو بخش توصـيفي و اسـتنباطي مـورد بررسـي          

دهنـد كـه از مجمـوع كـل      هاي حاصل در بخش توصيفي نشان مـي يافته. قرار گرفته است
. انـد  مـرد بـوده  ) درصد 52(نفر  315زن و ) درصد 48(نفر  291پاسخگويان مورد مطالعه 

 102سال و  30-49بين ) درصد 4/42(نفر  257سال،  18-29بين ) درصد 6/40(نفر  246
سـال بـوده    4/34ين سـني پاسـخگويان   ميانگ. اندسال بوده 50-65بين ) درصد 8/16(نفر 
 3/35درصـد ابتـدايي و راهنمـايي،     7/12سـواد،  درصـد بـي   3/1از نظر تحصيالت . است

ليسـانس و   درصـد فـوق   7/9ديپلم و ليسانس و  درصد فوق 1/40درصد متوسطه و ديپلم، 
 2/15دار، درصـد خانـه   6/20درصـد كارمنـد،    22همچنين به لحاظ شـغلي  . اند دكترا بوده

گي، معلمـي،  درصد محصل و بقيه هم داراي ساير مشاغل چون فروشند 6درصد دانشجو، 
) درصد 9/56(از نظر قوميت بيشترين درصد پاسخگويان . اندبوده... كارگري، آرايشگري و

درصـد   8/5درصد لر،  8/7درصد ترك،  1/23دهند،  را افرادي با قوميت فارس تشكيل مي
درصـد از پاسـخگويان    2/63. انـد  به ساير اقوام تعلق داشته درصد باقي مانده 4/6گيلك و 
حداقل ميزان درآمـد ماهيانـه اظهـار    . درصد مطلقه بودند 3/1درصد مجرد و  5/35متاهل، 

هـزار تومـان و    150شـان  شده توسط پاسخگويان جهت كفاف كليه مخارج زندگي روزانه
 1جـدول شـماره   . ومان بوده استميليون ت 5/1ميليون تومان و ميانگين آن  10حداكثر آن 

توزيع شيوع متغيرهاي سبك زندگي سالمت محور در نمونه مورد مطالعه را بصورت كلي 
اند كه هميشه و يـا اغلـب   درصد افراد اعالم داشته 3/37. دهدو به تفكيك جنس نشان مي

 اوقات به طور منظم هر چند وقت يك بار براي دادن آزمايشات طبي و چكاپ بـه مراكـز  
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درصد زنان در برابر  9/39(كنند كه سهم زنان بيشتر از مردان بوده است  درماني مراجعه مي
دهد كه افراد مورد مطالعـه از نظـر   نشان مي 1ارقام مندرج در جدول ). درصد مردان 9/34

ورزش و فعاليت جسماني از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و شيوع ورزش و فعاليـت  
درصد  1/27براي مثال تنها . باشددرصد مي 50رد سوال شده كمتر از جسماني در تمام موا

اند كه سهم مردان بيشتر از زنان بوده اسـت  از افراد داراي برنامه ورزشي منظم روزانه بوده
 هاي فرصت ).انداي بودهدرصد زنان داراي چنين برنامه 6/21درصد مردان در برابر  1/32(

 تـرين  اساسـي  از يكـي  دليل همين به نيست، با مردان سهمقاي قابل ورزش حوزه در زنان

 در بـانوان  پـائين  مشـاركت  علـل  شـناخت  ورزش شناسـي  جامعـه  در مطرح موضوعات

 هـا  آن اغلـب  كـه  فراوانـي   داليل به :است آن بر تأثيرگذار عوامل و ورزشي هاي فعاليت

 تـا  اسـت  نكـرده  پيـدا  كـافي  فرصـت  تـاريخ  طـول  در زن هستند، جتماعيـ ا   فرهنگي

 برابر در مرزهايي زيرا رساند، اثبات به ورزش در فعال مشاركت براي را د خو شايستگي

 كرده ترسيم مؤنث موجود عنوان به او، اجتماعي هاي نقش را مرزها اين كه شده نهاده زن

 . است
هـاي  درصد از افراد مورد مطالعه اعالم كردند كه در اوقات فراغت خود فعاليت 2/33     

درصد  25، و فقط )درصد زنان 1/38درصد مردان در برابر  8/27(دهند جسماني انجام مي
دهنـد  اظهار كردند كه در هفته براي سه بار يا بيشتر فعاليت جسـماني سـنگين انجـام مـي    

هاي جسـماني و ورزش در  شيوع فعاليت). درصد مردان 6/27درصد زنان در برابر  3/22(
در مجمـوع بايـد گفـت سـهم ورزش و     . از مردان بـوده اسـت   تمامي موارد در زنان كمتر

 . باشدفعاليت جسماني در سبد كاالي خانوار به ويژه براي زنان بسيار كم مي
درصد از پاسخگويان اعالم كردند كه هميشه بـه آراسـتگي ظـاهر خـود توجـه        83       
درصـد نيـز    68هند و ددرصد اعالم كردند كه به تناسب اندام خود اهميت مي 71كنند،  مي

در هر سه مـورد ذكـر   . اظهار داشتند كه هميشه برايشان مهم است كه جذاب به نظر برسند
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درصد  پاسخگويان اعالم كردنـد   70. شده  سهم زنان به مراتب بيشتر از مردان بوده است
درصـد   7/71درصد زنان در برابر  68(بندند  كه هميشه و اغلب اوقات كمربند ايمني را مي

 77(كننـد  درصد اعالم كردند كه عالئم راهنمايي و رانندگي را رعايـت مـي   4/77، )مردان
درصد نيز اظهار كردنـد كـه بـا سـرعت      8/70و ) درصد مردان 8/77درصد زنان در برابر 

درصد بيشـتري از  ). درصد مردان 5/69درصد زنان در برابر  2/72(كنند مجاز رانندگي مي
اعالم كردند كه در شبانه روز بـه ميـزان   ) درصد 1/77(در برابر مردان ) درصد 2/83(زنان 

كمي بيش از نيمي از زنان و مردان اعالم كردند كه هر شـب در سـاعات   . خوابندكافي مي
 ).درصد مردان 1/52درصد زنان و  55(خوابند معيني مي

نتايج مطالعه نشان داد كه درصد بيشتري از زنان در مقايسه با مردان به طـور روزانـه         
چـرب و   هاي غـذايي كـم  كنند همچنين زنان بيش از مردان رژيمو سبزي مصرف مي ميوه

زنان بيشتر از مـردان گوشـت،   . هاي اشباع شده و كلسترول را انتخاب كردندحاوي چربي
تخم مرغ و كمتر از مـردان از غـالت، بـرنج و ماكـاروني اسـتفاده      مرغ، ماهي، حبوبات و 

: شـود در سرتاسر جهـاني ديـده مـي    اين نتيجه منطبق بر الگويي است كه تقريباً. كردند مي
هاي اشباع شده، شـور و شـيرين   رژيم غذايي مردان بيشتر گرايش به غذاهاي حاوي چربي

جـات اسـتفاده   جات و سبزيغذايي، ميوه دارد و مردان در سرتاسر جهان كمتر از فيبرهاي
مـردان نسـبت بـه    ). 2004، 1؛ اسچيلر و برنـادل b2002سازمان جهاني بهداشت، (كنند مي

تر بودنـد و درصـد بيشـتري از    هاي غذايي منظمزنان در خوردن صبحانه و همچنين وعده
دان بـيش از زنـان   مـر . خورنـد آنان در مقايسه با زنان هر روز صبحانه و سه وعده غذا مي

درصـد   23(كشـند  ، سـيگار مـي  )درصد زنان 3درصد مردان در مقابل  8( نوشند الكل مي
درصـد از   5/93در ايـن مطالعـه   . كنندو از قليان استفاده مي) درصد زنان 5مردان در برابر 
 . درصد از مردان وضعيت سالمتي خود را خوب ارزيابي كردند 3/88زنان در برابر 

                                                            
١. Schiller and  Bernadel 
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 هاي سبك زندگي در نمونه مورد مطالعه به تفكيك جنستوزيع شيوع گويه  -1جدول 
 كل مرد زن

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  
به طور منظم هر چند وقت يك بار براي دادن آزمايشات طبي و چكاپ به مراكز درماني مراجعه 

 110 9/34 116 9/39 . مي كنم

 

3/37 226 

 449 1/74  228 4/72 221 9/75 .طور دقيق مراعات كنمكنم بهاگر توصيه يا دستورالعملي توسط پزشك به من داده شود سعي مي

 362 7/59  173 9/54 189 9/64 .كنم با پزشك مشورت كنمبراي تصميم گيري در زمينه رفتارهاي سالمتي سعي مي

 377 2/62  184 4/58 193 3/66 . كنم اطالعاتي را در زمينه آن بيماري به دست آورمشوم سعي ميوقتي بيمار مي

 164 41301  101 1/32 63 41446 . كنممي پيروي منظم ورزشي برنامه يك از

 201 2/33  120 1/38 81 41513 .انجام مي دهم جسماني هايفعاليت  فراغت اوقات در 

 140 4/44 144 5/49 .كنممي شركت متوسط تا سبك جسماني هايفعاليت در
 9/46 

284 

 87 41452 65 41355 . دهمانجام ميدقيقه يا بيشتر، حداقل سه بار در هفته ورزش سنگين  20براي 
 41299 

152 

روي، استفاده از پله به جايهايي مثل پيادههاي معمول روزمره خود ورزشدر بين فعاليت
 .انجام ميدهم... آسانسور و

2/50 146 
 

7/45 144 
 

9/47 290 

 432 3/71  213 6/67 219 3/75 تناسب اندام

 415 5/68  203 4/64 212 9/72 جذاب بنظر رسيدن

 503 83  253 3/80 250 9/85 آراستگي ظاهري

 424 70  226 7/71 198 68 وقتي سوار ماشين مي شوم كمربند ايمني را مي بندم

 469 4/77  245 8/77 224 77 را رعايت مي كنم..) چراغ قرمز، خط كشي عابر پياده و( عاليم راهنمايي و رانندگي 

 429 8/70  219 5/69 210 2/72 مجاز را رعايت مي كنمموقع رانندگي سرعت 

 485 80  243 1/77 242 2/83 )ساعت 6-8حدود . (درشبانه روز  به ميزان كافي  مي خوابم

 324 5/53  164 1/52 160 55 هر شب در ساعات معيني مي خوابم

مثل روغن(. كنممي انتخاب را كلسترول و شده اشباع هايچربي فاقد چرب، كم غذايي رژيم
 192 61 207 1/71 )مايع

 

8/65 399 

 489 7/80  269 4/85 220 6/75 هر روز سه وعده غذا مي خورم

 448 9/73  238 6/74 213 2/73  خورم مي هر روز صبحانه

 451 4/74  251 9/79 200 7/68 خورم مي ماكاروني و برنج غالت، نان، :هر روز به اندازه كافي

 389 2/64  200 5/63 189 9/64 خورم مي ميوه به اندازه كافي هر روز

 325 6/53  166 7/52 159 6/54 هر روز به اندازه كافي سبزيجات مي خورم

 428 6/70  223 8/70 205 4/70 خورم مي پنير يا ماست شير، به اندازه كافي هر روز

 411 8/67  206 4/65 205 4/70 خورم مي مرغ تخم  و حبوبات ماهي، مرغ، گوشت، به اندازه كافي هرروز

 33 41369  25 41524 8 41457 نوشيدني الكلي   

 86 41319  72 41539 14 41490 سيگار   

 550 8/90  278 3/88 272 5/93 سالمت خودادراك                                      خوب، خيلي خوب   

 56 41314   37 41466   19 41400 بد، خيلي بد              
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تركيبي بين متغيرهاي جدا شده و توابع را  1گروهي هاي درونهمبستگي 2شماره جدول 
تابع ايجاد شده براي دو بعد كشيدن سيگار و استعمال الكل، يك تابع . دهدنشان مي

گي بين دو گروه از جنسيتي است به اين معني كه متغير جنسيت بيشترين بار تمييز كننده
خورند كشند و همچنين دو گروه از افراد كه الكل مينمي كشيدند وافراد را كه سيگار مي

 . خورند را دارا استو نمي
تابع تشخيص ايجاد شده در زمينه فعاليت بدني و ورزش يك تابع اقتصادي است به      

طوري كه اين تابع بطور مستقيم بر اساس متغير ميزان سرمايه اقتصادي شكل گرفته و اين 
فعال و غيرفعال از نظر بدني  : گي بين دو گروه از افرادبار تمييزكنندهمتغير داراي بيشترين 

 . را دارا ست
متغير سرمايه فرهنگي بيش از ساير متغيرها توانسته دو گروه از افراد را از نظر آراستگي     

افرادي كه توجه بيشتري به آراستگي ظاهر و تناسب اندام خود دارند و افرادي كه : ظاهري
توان گفت اين تري به اين امور دارند را از هم تفكيك كند كه بر اين اساس ميتوجه كم

تابع تشخيص ايجاد شده در زمينه تغذيه افراد نشان داد كه . تابع يك تابع فرهنگي است
تغذيه سالم و : گي بين دو گروه افرادمتغير وضعيت زناشوئي افراد بيشترين بار تمييز كننده

با افزايش . اندطوري كه افراد متاهل از نظر تغذيه عملكرد بهتري داشتهناسالم را داراست به
شود به طوري كه متغير بعد خانوار ميزان خود مراقبتي و خودكنترلي در افراد كاسته مي

افرادي كه خود مراقبتي : گي بين دو گروه افرادبعد خانوار داراي بيشترين بار تمييزكننده
 .  خودمراقبتي كمتري دارند را دارا استبيشتري دارند و افرادي كه 

                                                            
شود بر اساس ضرايب موجود در اين جدول مشخص مي. ضرايب موجود در جدول، ضرايب ساختار يا بارهاي تمييز كننده هستند. 1

. اندهاي فوف بر اساس كدام يك از متغيرها شكل گرفتهكه تابع  
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دهد كه در تمامي ابعاد بيش از نيمي از موارد ها نشان مينتايج تحليل چند متغيره داده   
 به درستي مورد پيش بيني قرار گرفتند، و در اكثر موارد تابع تشخيص ايجاد شده تقريباً

 .  دي كندتوانسته عضويت گروهي دو سوم موارد را به درستي طبقه بن
 

 هاي درون گروهيتركيبي بين متغيرهاي جدا شده و توابعهمبستگي -2جدول 

  
ورزش و 
فعاليت 
 جسماني

 رانندگي
آراستگي 
 ظاهري

خود 
 مراقبتي

 الكل سيگار تغذيه
وضعيت 
 سالمت

 -207/0* 288/0** )1=مرد(جنس 
 

**904/0 **627/0 258/0- 

 462/0** -444/0** سن
  

307/0- 

 388/0* 361/0* 354/0** اثر بخشي خود
 

*170/0- 
 

373/0 
وضع 

  )1=متاهل(تاهل
*358/0 **379/0- **564/0 **674/0 *199/0- 

 
191/0- 

 201/0* قوميت فارس
    

پايگاه اقتصادي 
 اجتماعي

**276/0 
 

**360/0 
   

*246/0 **658/0 

 -298/0* -569/0** 207/0* 271/0** بعد خانوار
 

*274/0- 
 

سرمايه 
 اقتصادي

**629/0 
   

*292/0 
 

**560/0 326/0 

سرمايه 
 فرهنگي

**474/0 **690/0- **870/0 
 

**482/0- 
  

279/0 

سرمايه 
   اجتماعي

**266/0 
    

494/0 

 463/0** درآمد
  

*311/0 197/0 

صحت در پيش 
بيني عضويت 

 گروهي
1/71 8/61 9/64 56 5/59 1/66 8/65 5/70 

R۲ 41500 41430 41379 41337 41339 41471 41541 25/13 

     01/0: سطح معني داري**
    

 05/0: سطح معني داري*    
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 بحث
تايج اين بررسي نشان داد افراد مورد مطالعه از نظر ورزش و فعاليت جسماني از ن      

وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و ورزش كردن عموماً جايگاهي در سبد كاالهاي 
درصد از افراد اعالم كردند كه از يك  1/27روز ندارد و فقط رفتاري افراد در طول شبانه

نتايج همچنين نشان داد كه رژيم غذايي مردان بيشتر . نندكبرنامه ورزشي منظم پيروي مي
هاي اشباع شده، شور و شيرين دارد و مردان نسبت به گرايش به غذاهاي حاوي چربي

كنند و همچنين شيوع جات استفاده ميجات و سبزيزنان كمتر از فيبرهاي غذايي، ميوه
در مجموع . از زنان بوده است استعمال سيگار و نوشيدن الكل در مردان به مراتب بيشتر

هاي سبك زندگي سالمت محور به جز فعاليت بدني و توان گفت در اكثر فعاليتمي
 . تر از زنان هستندتري دارند؛ در اين مورد مردان متحركورزش زنان سبك زندگي سالم

بيشتر نوع رفتار مغاير با سالمتي را مردان  30نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهند كه    
اند  از زنان دارا هستند كه بيشتر اين رفتارها تا حدود زيادي از نظر اجتماعي پذيرفته شده

هاي انجام  نگاهي به بررسي...). كشيدن سيگار، نوشيدن الكل، رانندگي بدون گواهينامه(
دهد كه در جوامع  ومير نشان مي هاي جنسيتي در سالمتي و مرگ ي تفاوت شده در زمينه

هاي بيشتري نيز رنج  زنان طول عمر بيشتري از مردان دارند، گرچه از بيماري گوناگون،
براي توضيح اين تفاوت جنسيتي، دانشمندان علوم اجتماعي به ويژه به برخي . برند مي

هاي اجتماعي و  عواملي مانند يكسان نبودن، پايگاه. كيد دارندأعوامل اجتماعي ورواني ت
ي زندگي و  پذيري جنسيتي، يكسان نبودن شيوه فرايند جامعه ثيرأهاي مردان و زنان، ت نقش
مردان، يكسان نبودن  هاي زنان و هاي رفتاري مردان و زنان، همسان نبودن بيماري الگو

ي بيماري در مردان و زنان همسان نبودن شغل مردان و زنان، و ميزان باالي  آستانه
رياحي، (شان  ود و اعضاي خانوادهحساسيت و توجه زنان به مسائل بهداشتي و سالمتي خ

دهد كه مردان بيش از زنان الكل  نشان مي نيز نتايج تحقيقات ديگر). 104: 1384
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كاكرهام و همكاران، (شان هستند  نوشند، و زنان بيش از مردان مراقب رژيم غذايي مي
 ).1989؛ وين 1988
ي سالمت محور هاي جنسيتي در زمينه رفتارهاي سبك زندگبراي درك تفاوت      
 و جنسيتي پذيري نقش خصوص در 1بم سندرا. توان ارائه كردهاي مختلفي مي تبيين

 يادگيري در كودكان :است افراد معتقد در جنس بر مبتني جنسيتي هاي كليشه تشكيل

 براي را در جامعه موجود شناختي هاي مقوله ها آن هستند، فعال جنسيتي هاي نقش

بدست  هامقوله اين يدرباره را مربوطه جنسيتي دانش سپس و دهند مي شكل جنسيت
 تدريجي يادگيري فرآيند واسطه به جنسيتي پذيري نقش كند مي استدالل بم .آورند مي

 تشكيل در فرهنگ براي مهمي نقش وي افتد، مي اتفاق جنسيتي هاي واره طرح و تشكيل

 از اي مجموعه جنسيتي، واره طرح بم، نظر به. است جنسيتي قائل هاي واره طرح

 سازي كليشه گيري شكل جنسيتي هاي واره طرح وجود. است جنسيت با مرتبط هاي تداعي

 و مردانگي باره در هايي نگرش و باورها جنسيتي، هاي كليشه. دهد مي افزايش را جنسيتي
توان گفت براين اساس مي ).1383؛ خمسه، 1386نبوي و احمدي، (است  زنانگي

فرهنگي همانند ايدئولوژي تفكيك جنسيتي به ويژه در ارتباط با دو رفتار هنجارهاي 
كشيدن سيگار و خوردن الكل و حتي ورزش و فعاليت جسماني، نظام جنسيتي خاصي را 

گونه كه نتايج اين بررسي نشان داد، كمتر سيگار كشيدن براي مثال همان. كنندتعريف مي
توان يكي توسط آنان و تحرك بدني كمتر زنان را ميزنان و همچنين استفاده كمتر از الكل 

هاي ساختارهاي جامعه ما توصيف كرد كه جلوي آنان در كشيدن ترين ويژگياز مهم
 . كردگرفت و آن را عادت مردانه تلقي ميسيگار را مي

نتايج اين مطالعه نشان داد كه زندگي مشترك زناشويي از طريق حمايت، كنترل و     
افراد متاهل به ميزان كمتري در . به منابع، فوايدي براي زوجين در بر دارددسترسي بيشتر 

                                                            
١. Bem,S. 
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و در واقع اين افراد براي برخورداري از . شوندشرايط و رفتارهاي مخل سالمت درگير مي
نتايج بدست آمده تا حدود زيادي منطبق بر نتايج . تر هستندتر توانمندسبك زندگي سالم

 2001اوستروسكا  و 2001؛ جانكووا b2000، 1999، 1997 كاكرهام،بدست آمده توسط   
 .  باشدمي

 
 نتيجه گيري

. هاي ساختاري استها در درون محدودهاي از فعاليتسبك زندگي انتخاب مجموعه     
) عامليت و ساختار(و بنابر تعريف كاكرهام داراي دو عنصر اساسي انتخاب و ساختار 

 .هاي افراد را محدود كنندوانند انتخابتهاي ساختاري مياست كه محدوده
بدين ترتيب . طور خالصه سبك زندگي تلفيقي از عامليت و ساختار استبه 

شناخت سبك زندگي فرد به معناي شناخت چگونگي تلفيق الزامات ساختي و 
ي  گيري درباره هاي فردي است و همانگونه كه نتايج اين مطالعه نشان داد تصميم انتخاب

اگر چه حاصل ... سيگار كشيدن، استفاده از الكل، ورزش كردن، تغذيه و: رفتارهايي مانند
: انتخاب فردي است، اما يك اتفاق كامالً فردي نيست، بلكه عوامل اجتماعي مانند

 .        در آن دخالت دارند) موقعيت ساختاري(جنسيت، قوميت، طبقه اجتماعي و سن 
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 در فرهنگـي  هـاي  كليشـه  و جنسـيتي  نقـش  هـاي  واره طـرح  بررسـي ) 1383(خمسه، اكـرم   •
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 بر سالمت سالمنداناجتماعي   جمعيتي وعوامل  تأثير  بررسي

 1390 ـنمونه شهرستان گرمسار 

  1صور شريفيمن

 2 حبيب صبوري خشروشاهي
 3احسان احدي 

 بوده مختلفي هاحوزه در جوامع شمندانياند توجه مورد هموارهي زندگ تيفيك مفهومي بررس
 ريسا پژوهشگران مانند زين شناسانتيجمع رياخي هادهه در تا شده موجب سالمندان تيجمع رشد. است
 نيا. نديبرآ... وي فرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يتيجمع عوامل وي زندگ تيفيك رابطه نييتب درصدد هارشته

 مختلف عوامل رابطه تا است درصدد وابسته ريمتغ بعنواني زندگ تيفيك مفهوم داشتن درنظر با زين پژوهش
 قراري بررس مورد آنان سالمت بر ديتاك با گرمسار شهرستان در را سالمنداني اجتماع وي اقتصاد ،يتيجمع
 ماه بهمن در نفر 212 به مراجعه با قيتحقي برا اطالعاتي آورجمع و استي شيمايپ نوع از قيتحق. دهد

 از نمونه حجم از تعداد نيا. است شده مصاحبه باالتر و سال 60 نيسن از گرمسار شهرستان كل در 1390
 جدول ازي ريبكارگ با و است شده انتخاب گرمسار شهرستان بهداشت خانه 29 پوشش تحت حجم انيم

 كه دهديم  نشان هايبررس جينتا. است شده پرسش او ز وا مراجعه فرد هر آدرس هر بهي تصادف اعداد
 تيفيك بر رگذاريتاث درآمد و سن ،ياجتماع روابط ،يجسم سالمت الت،يتحص ،يروان سالمت رينظي عوامل
ي تيجمعي اصلي رهايمتغ كنترل با كه دهدمي نشان قيتحق. است بوده گرمسار شهرستان سالمنداني زندگ
ي كل مدل دري زندگ تيفيك بر موثر كهي عوامل واقع در. است متفاوتي ونيرگرس مدل جنس و سن مثل

ي مجزي مدل جنس هري برا و است تفاوت داراي زنان و مردان در جنس، ريمتغ كنترل با آمده، بدست
) -215/0(  ونيرگرس بيضر با زنان دري ول نبوده داريمعن مردان در سن ريمتغ كه نحوي به. ديآي م بدست

 مردان دري ول است داريمعن) 315/0(  ونيرگرس بيضر با زنان دري اجتماع تيفعال و باشديم داريمعن
) 202/0( و) 388/0(ي ونيرگرس بيضر با مردان در درآمد وي روان سالمت نيهمچن و است نبوده داريمعن
 .باشدينم داريمعن درزناني ول بوده داريمعن

                                                            
   مسئول مكاتبات ،استاديار گروه عتوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار، نويسنده -1
 واحد تهران شرقگروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي  عضو  -2
 دانش آموخته جمعيت شناسي -3 



 

 

 مقدمه

 شيوه و سالمت سطح باالرفتن بدليل كه داردوجود واقعيت اين امروزه
 از گذشته از بيش نيز مردم عامه اكنون. هستند بهتر زندگي بدنبال افراد آن، از مراقبت
و بهبود بلكه انديشندنمي ماندن زنده و بقاء به تنها و اندشده آگاه كيفيت بعد اهميت
 موضوع دو وكميت كيفيت. است آنان خواست و توجه مورد نيز زندگي كيفيت ارتقاء
اندازه و سنجش قابل كه دارد خود قلمرو در را اموري كميت. هستند امري هر در مهم

 كه است اموري جمله از نيز زندگي. امورند چگونگي شامل تاكيفي و اندگيري
 فطري طور به انسان و گرددمي تلقي مهم آن كيفيت نوعي وبه كردن سپري يگچگون

 زيست شرايط مطلوب كيف و كم خود، اجتماعي حيات در كه كندمي تالش عقلي و
 را برداريبهره حداكثر خود استعدادهاي و هاتوانمندي از و كند تأمين خود براي را

 جمله از آن مورد در پژوهش و زندگي كيفيت).  81:1376 سيدميرزايي،(دهد انجام
 با گذشته سال 35 در و داشته كاربرد زين پزشكي حيطه در كه است علمي مفاهيم

 روند و شده كاربردي نيز اجتماعي علوم در مفهوم اين بررسي مختلف علوم پيچيدگي
 انفعاالت و فعل محصول عنوان به توانمي را زندگي كيفيت. است داشته رشد به رو

 را اجتماعي و انساني توسعه كه محيطي زيست و اقتصادي بهداشتي، شرايط اجتماعي،
 ندارد وجود  مفهوم اين تعريف در كلي توافق آنكه رغم به .كرد زندتعريفمي رقم

 اجتماعي، رواني، ـ روحي جسمي، ابعاد داراي و بعديچند موضوعي زندگي كيفيت
مي مهم خود زندگي كيفيت در را متفاوتي موضوعات افراد و است محيطي و فيزيكي

 نفس، به اعتماد زندگي، از رضايت فيزيكي، عملكرد و درمان و دانندمانندبهداشت
مي آنرا مهمترين كه محيطيزيست ابعاد اجتماعي، وحمايت اقتصادي اجتماعي عوامل
 اجتماعي هاينقش ايفاي براي ضروري شرطي سالمت واقع در. دانست سالمت توان
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 سالم را خود هم كه باشند داشته كامل فعاليت توانندمي صورتي در هاانسان و است
  .بداند سالم را آنها جامعه هم و كنند احساس

 مانند متعدد موارد در پزشكي دانش پيشرفت با اخير ساليان طول در
سالم عفوني، هايبيماري كنترل و هابيوتيكآنتي همچون داروهايي حضور واكسيناسيون،

 كارگيري به و رفاهي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، شرايط تحوالت و تغيير محيط، سازي
 سياست  اعمال با و تغذيه وضعيت بهبود و انساني جوامع خدمت در صنعتي تكنولوژي

 افزايش و نوزادان وميرمرگ كاهش  موجبات باروري سطح كاهش و مواليد كنترل
در ايران نيز اميد به  .است گرديده سالمندان جمعيت افزايش و عمر طول و اميدزندگي

زندگي در حال افزايش و داراي سهم بااليي از نسل جوان است  اين مساله در آينده 
اميد 1335 سال سرشماري در. كندنسبت بازنشستگان و سالمندان را در جامعه زياد مي

 درو سال 5/57 حدود1355 سال در سال، 5/47برابر 1345 سال در ،سال 5/37 زندگي
 اميدزندگي نيز 1385 سال در. )66:1384، ميرزايي( است بوده سال 60 حدود1365 سال
 بينيپيش سال 1/79 برابر ميالدي 2050 سال براي آمار اين و است شده گزارش سال 70
 دوران و پيري سن آغاز شناسانجمعيت .)23:1386 بهشتي، و احمدي( است شده

 دو به معموالً بنديتقسيم اين كنندمي تعيين بزرگ سني هايگروه روي از را سالخوردگي
 دوم،. باالتر و سال 59،60-9،10-0 سني هايگروه نخست، گيردمي انجام صورت
 به مذكور هايبنديگروه به توجه با باالتر و سال 65و 64-0،15-14 سني هاي گروه
). 1374 تقوي،( گردندمي محسوب سالخوردگي آغاز لگيسا 65و 60سنين ترتيب

 انسان زندگي سيرطبيعي از ايمرحله را آن توان  مي كه است جهاني پديده يك سالمندي
. نيست گريزي آن از و آيدمي پيش بشر افراد همه براي كه است فرآيندي و انگاشت
 پديد انسان بدن در تغييراتي كه بيماري نهو است شناختيزيست ينديآفر سالمندي پديده
 كه نمايدمي محدود را است داشته پيشين  هايسال در فرد كه زيستي هايشيوه آورده
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 به توانمي دوران اين طي در صحيح مراقبت با اما كرد متوقف را آن تواننمي البته
 ژنتيك، عوامل پيچيده تعامل حاصل دوره اين. يافت دست سالمتي با توأم سالمندي
 و بافتي سلولي، برسطوح كه است اجتماعي و رواني همچنين و هورموني متابوليك،
 سالمندي، واقع در شودمي پيري باعث و شده واقع موثر آنها عملكرد و بدن هايدستگاه
 فرا استراحت و فراغت هنگام كه شودمي محسوب انسان زندگي از دوراني مشخصه
 احساس واقع در وباشد همراه كامي شيرين با بايد اصوالً زندگي از دوره اين .است رسيده
 اين از حاكي زندگي از رضايتمندي و شادماني و است كنندهتقويت خود، داشتن خوب
 اين. اندداشته خوبي عملكرد زندگي ارزشمند هايحيطه در آرزوها به رسيدن در كه است

 فرد رويپيش كه بسياري مشكالت دليل به سالمندي دوران از داشتني دوست سيماي
 و روحي اقتصادي، اجتماعي، معضالت و هانارسايي برخي از و گيردمي قرار سالخورده

 زيستي سالمندي و منفي خودپنداري اجتماعي، منزلت در كاهش جمله از فرهنگي رواني،
 در نه سالمندي مشكالت ريشه ترتيب اين به. پذيردنمي تحقق غالباً شودمي ناشي زودرس

 براي كه است شرايطي و بسترها در بلكه فرتوتي و سالخوردگي اتيمقتض و آن ذات
 و محققان اصلي دغدغه .دهدمي قرار تأثير تحت را آنان زندگي و آيدمي پديد انسالمند

 چالش بلكه باشدنمي عمر طول افزايش به پرداختن صرفاً حاضر قرن در پژوهشگران
 و زندگي كيفيت كه گفت توانمي نوعي بهو است برتر كيفيت با كردن زندگي جديد

 پزشكي، جمله از مختلف علوم و امروزي جوامع موضوعات و مسائل از آن به پرداختن
 اجتماع يك پيشرفت امروزه شاخص كه چرا باشدمي...و شناسيجمعيت شناسي،جامعه
 يمختلف هايجنبه از آن عدم يا رضايت از افراد احساس كنندهبيان كه است زندگي كيفيت

 از برخورداري در احساس اين واقع در .هستند مهم شخص براي كه دنباشمي زندگي از
 ابعاد از يكي. شودمي برآورده زماني تغييرات با متناسب و مناسب امكانات و تسهيالت

 اهميت سالمتي به رو آن از هاانسان و است سالمت باشدمي موثر زندگي بركيفيت كه مهم
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 دليل به همواره سن افزايش. گذاردمي تأثير آنها آسايش و زندگي روند بر كه دهندمي
 كه شودمي بدن در اختالالت و عوارض يكسري بروز باعث رواني و جسمي تغييرات
 آنان زندگي كيفيت بر بسزايي تأثير و است همراه دافرا كارآيي رفتن دست از با معموالً
 .گرددمي متأثر متغير چندين از كه استي بعد چند متغير كي زندگي كيفيت واقع در .دارد
 گذران رواني، و روحي فشار محيط، سالمت، وضع زندگي، شرايط درآمد، سطح در تغيير

 نحو به آن نظير ديگر متغير چندين و اجتماعي روابط خانوادگي، شادماني فراغت،
 اقتصادي از اعم عوامل اين همه. كنند مي تعيين را آن با مرتبط عناصر و زندگيي ا دهيچيپ

 تأهل، وضعيت جنس، سن، مانند جمعيتي مختلف عوامل كنار در تواندمي  واجتماعي
 حقيقت در انسالمندي برا بنابراين. باشدمي موثر سالمندان زندگي بركيفيت... و بعدخانوار

 مورد در نگراني خويشاوندان، يا دوستان مرگ بازنشستگي، قبيل از اجتماعي داليل بعضي
 بروز ساززمينه توانندمي كه است مزمن هايبيماري بعضي بروز و روزمره مالي مسائل
 و آنان زندگي در قوي اجتماعي هايحمايت اعمال با .شوندقشر اين در شديد هاياسترس
 كيفي سطح ارتقاء موجبات تواني م اجتماع و زندگي صحنه در آنان نگاهداشتن فعال

 به تواندمي دوران دراين زندگي كيفيت كه چرا نمود فراهم را جامعه از قشر اين زندگي
 زندگي بركيفيت موثر ايزمينه عوامل داشتن نظر در .گيرد قرار تهديد مورد راحتي

 شاخص يك زندگي كيفيت كه چرا است برخوردار ايالعاده فوق اهميت از سالمندان
 اهميت از آن به توجه است متعددي ابعاد داراي كه آنجا از و شودمي محسوب اساسي
 سالمندان در زندگي كيفيت ارزيابي اهميت امروزه). 2002فاسينو،( است برخوردار خاصي
 و جواني مرحله از جمعيت انتقالي صعودي سير با مرور به كه چرا است افزايش روبه

 طول از مرحله اين در را زيادي نمود سالمت قبيل از ي موضوعات سالخوردگي به ميانسالي
 كاهش خطر بيشترين با سالمندان جوامع اغلب در كه طوري به  كندي م دايپ افراد عمر

 به وخودكفايي عملكرد سالمت، حفظ جهت و هستند روبرو رواني و جسمي هايتوانايي
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 برآورد براي معياري تواندمي نيا. شوندمي وابسته غيررسمي اي رسمي هايحمايت
 از كه خدمات ارائه نحوه و جمعيتي و بهداشتي هايسياست و درماني و بهداشتي امكانات
 گردد محسوب شود،مي اتخاذ جامعه افراد سالمت سطح ارتقاي جهت در ها دولت سوي
 نيازهاي و مسايل به توجه كه است افراد زندگي از حساسي دوران سالمندي اينكه ضمن
 جهت در راهكارهايي ارائه است معتقد ميرزايي. است اجتماعي ضرورت يك دوران اين
  بدليل مالي هايمحدوديت و اجتماعي هايمراقبت سالمت، نظر از هاييچالش رفع

 را زندگي كيفيت بررسي لزوم زده رقم را عمر هايسال باالرفتن كه پزشكي هايپيشرفت
 وحساسيت است ميرومرگ از ترمتداول بسيار سالمتي در اختالل كه چرا كند،مي نمايان

 كاهش. است بيشتر بهداشتي خدمات به دسترسي نيز و محيطي تغييرات به نسبت آن
 است زندگي كيفيت بهبود آرمان از بخشي و توسعه مهم هايهدف از سالمتي در اختالل

 ).65:1384ميرزايي،(
 

 1سالمت و زندگي كيفيت مفهوم
 زندگي كيفيت مفهوم بررسي در را زماني مقطع سه توانمي كلي طور به

 رشد پيامد و مادي هايانگاره به معطوف اساساً زندگي كيفيت 1970 دهه تا .كرد شناسايي
 رشد از حاصل منفي آثار ظهور نتيجه در و 1970 دهه از. شدمي گرفته نظر در اقتصادي
 و ابعاد زندگي كيفيت ديگر، سوي از پايدار توسعه نظريه پيدايش و سويي از اقتصادي
 منابع رشد،حفظ از حاصل پيامدهاي توزيع چون مسايلي و كرد پيدا تراجتماعي پنداشتي
 كيفيت از بحث سرآغاز نيز1990 دهه. گرفتمي بر در را... و زيست ومحيط طبيعي
 همبستگي اجتماعي، سرمايه چون اجتماعي هاييسازه بر تأكيد با اجتماعي زندگي

 علوم دانشمندان مجموع، در). 2: 1388غفاري،( بود... و اجتماعي عدالت ، اجتماعي

                                                            
١ -Health 
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 امري كه چرا اندنشده زندگي كيفيت از مختصر و پايدار تعريفي ارائه به موفق اجتماعي
 براي مختلف افراد است؛ گروهي و فردي هاياولويت به مربوط عمدتاً و آميزمسئله

 اما ،)1389بوندوكورنر، از نقل به 1980بيرون، و جورج( قائلند ارزش مختلفي موضوعات
 شامل كه داده ارائه زندگي كيفيت از را جامعي نسبتاً تعريف 1جهاني بهداشت سازمان
 ،فرهنگي زمينه به توجه با كه است زندگي در خود وضعيت يا موقعيت از فرد ادراك

 انتظارات، ،اهداف. كندمي زندگي آن در فرد كه جايي و هاارزش نظام و اقتصادي
 درسال همكاران و 2بولينگ كه بررسي در .است متفاوت نيز عاليقش و استانداردها

 هشد خواسته سالمندان از و اندداده انجام انگلستان كشور بزرگسال جمعيت از 1993
 به را سالمتي آنان بد، چه يا خوب چه ببرند نام را شانزندگي هايحوزه مهمترين تا

 سالمتي و اقوام و خانواده با ارتباط كردند، معرفي خود زندگي حوزه مهمترين عنوان
 ).1389بوندوكورنر،( است هبود ديگر مهم موارد از نزديكان

ي اجتماع وي روان ،يجسم كامل شيآسا ازي برخوردار از است عبارت سالمت
 گاهي فارس در واژه نيا ).89:1367، لست( عضو نقص وي ماريب نداشتن فقط ونه

 كه استيي هاواژه ازي يك و است شده ترجمه بهداشتي زمان و سالمت اي يتندرست
. يابنديم دشوار را آن تعريف داننديم را آني معنا هستند مطمئن كه آن با مردم بيشتر
 كردن كار و عادي صورت به شخص كردن عمل درست وي بيمار آشكار شواهد نبودن
 بدني پايدار يا تعادلي نوع نشانه كه يكديگر با رابطه در وي كاف اندازه به بدن اندام چند
 هايفعاليت همه در انسان مفيد وريبهره جهت اساسي اركان از يكي سالمت .است

فعاليت تواندمي باشد كامل سالمت در كه زماني انسان. باشدمي... و اقتصادي اجتماعي،
 و باشد موثر خويش جامعه توسعه و تكامل جهت در و دهد انجام نحواحسن به را هايش

                                                            
١ World Health Organization 
٢ Bowling 
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سالمت مفهوم وسيعي دارد و تعريف آن تحت  .باشد داشته خود زندگي از خوبي احساس
تأثير ميزان آگاهي و طرز تلقي جوامع با شرايط گوناگون جغرافيايي و فرهنگي قرار مي

 .سالمتي يك روند پويا است و با گذشت زمان نيز مفهوم آن تغيير خواهد كرد .گيرد
 سالمت دوبوس .است يبيمار عدمترين تعريفي كه از سالمتي شده است عبارت ازقديمي

 از اطمينان منظور به محيط با هماهنگي و تطابق وي ناراحت دو در نسبي نبودن نشانه را
 احساس را سالمت نگتونيروكب). 21:1384 آقاماليي،( كندي م فيتعر عملكرد بهترين
ي عاد عملكرد براساس قدرت رهيذخ با همراه  ،يوروحي فكر  ،يجسمي شاداب حالت
ي زندگ وسائل دنيگرد فراهم موجب كهي روح وي جسم تطابق وي هماهنگ و هابافت

 داندمي    باشدي عادي كارها و خدمات انجامي برا نشاط از سرشار
 را مختلفي تفاسير و بحث كه دارد ايگسترده مفهوم سالمتي). 183:1350نگتون،يبروك(

 است)) جهاني بهداشت سازمان(( تعريف آن نيترشده رفتهيپذ اما كرد بيان آن از ميتوان
 فقدان تنها ونه استي اجتماع وي جسم ،يروان كامل شيآسا و رفاه حالت سالمت كه
 در و است پويا يا يدهپد سالمتي درواقع). 45:1388،يمحسن( عضو نقص ايوي ماريب

 رفاه بين فاصل حد و است تحول و تغيير حال در مداوم طور به فرد حيات و زندگي طول
 نيترمهم ديترديبي جمع وچهي فرد صورت به چهي سالمت. باشدمي بدن عمل اختالل تا

 منظور به بشر تاكنون خيتار قبل ما دوران از كهي امسئله است، اتيح مسائل از جنبه
ي كل طور به وي نسب كامالً استي مفهوم سالمت تينها در. است كرده كوشش آن حصول
+ ي اجتماعطيمح: است نيچن نيا گرييكد با آنها ورابطه بيترك و ريز عوامل ريتأث تحت

ي بدن اتيخصوص+ ي كيزيفطيمح+ ي ستيزطيمح+ ي رواناتيخصوص
 است زندگي كيفيت اجزاء و هامجموعه از كيي سالمتي نيبنابرا). 46:1388،يمحسن(

 جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق سالمتي كه چرا نيست آن مساوي و معادل ولي
 زندگي كيفيت آنكه حال است اجتماعي و رواني جسمي، نقص هرگونه فقدان
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 يا باشد همراه سالمتي با است ممكن زندگي اين و است زندگي از رضايت احساس
 و گرددمي زندگي ابعاد همه شامل كه دارد وسيعي مفهوم زندگي كيفيت پس نباشد

مي محسوب زندگي جنبه مهمترين ترديدوبي است زندگي كيفيت ثقل مركز سالمت
 .گردد

 تحقيق نظري دستگاه

 نيتدو  ات،يفرض  مدل، ارائه در محققي اصلي راهنما قيتحقي نظر مدل
هينظر يا هينظر كه داشت توجه ديبا نيبنابرا. استنظر موردي رهايمتغ نييوتب پرسشنامه

 قدرت نيهمچن و است دارا قيتحق موضوع با را رابطه نيشتريب كه گردد انتخابيي ها
 مرور از پس پژوهش نيا در. دارد را قيتحق در توجه موردي رهايمتغ نييتبي براي شتريب
 هينظر  عام،ي ها ارزش هينظر مانندي زندگ تيفيك با رابطه در موجودي هاهينظري كل
  فالناگان، هينظر  ازها،ين مراتب سلسله هينظر  ،يانساني ازهاين هينظر  ،ياساسي ازهاين

 رغميعل بيترت نيبد زان، هينظر و فرانسي ادراك هينظر  ،يجهاني زندگ تيفيك هينظر
 اتينظري بررس از پس قيتحق نيا در داردي چندبعد و عيوس مفهومي زندگ تيفيك آنكه

 ارتباط زان هينظر و فرانسي ادراك هينظر وي انساني ازهاين اتينظر رسديم نظر به مختلف
 اليدو توسط كهي انساني ازهاين هينظر در كهيطور به. داشتند پژوهش موضوع باي شتريب

 و استي اجتماع وي روان ،يكيزيفي ستيبهز ازي حالت كهي كيزيف سالمت شده انيب وگوف
ي اساسي ازهاين جزء شوديم ياد باسن متناسبي كاركردهايي توانا عنوان به آن از

 مسكن سالم، هيتغذ آن ازين شيپ كه گذارديم ريتاثي زندگ تيفيك بر كه گردديم محسوب
 مراقبت  سالم، مانيزا و زادوولد كنترل خطر، بدون ستيز طيمح و كار طيمح مطمئن،
ي جسم سالمت از توانيم ازهاينشيپ نيا نيتأم با كه باشديم مناسبي درمان وي بهداشت

 فرانسي ادراك هينظر. باشديمي زندگ تيفيك بر موثر كه بود برخوردار يخوبي روان و
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  خانواده، ،ياقتصاد و ياجتماع عامل دانديم موثري زندگ تيفيك بر را عامل چهار
 بر هم با توأم يا مستقالً عوامل نيا از كيهر كه) يورواني جسمان(ي سالمت تيوضع

 از تيرضا شامل راي زندگ تيفيك كه زان هيونظر باشديم موثر افرادي زندگ تيفيك
 و دانديمي فرهنگ وي اقتصاد وي عملكرد ،يبهداشتي فاكتورها خود، از تصور ،يزندگ

 فرهنگ  ،ياجتماع -ياقتصاد عوامل سالمت، ،يشخصي هانهيزم از متأثري زندگ تيفيك
 .باشديم وسن طيومح

 تحقيق مدل
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 تحقيق روش

 استفاده باي دانيم مطالعه آن انجامي برا و بودهي شيمايپ روش، نظر از قيتحق نيا
 شهرستان پژوهش جامعه.است گرفته صورت) يافتهساخت پرسشنامه( قيتحقي ابزارها از

 اندبوده) زن نفر 38171 و مرد نفر 40448( باشديم تينفرجمع 78619ي دارا كه گرمسار
 با برابر 1390 سال در گرمسار شهرستان درمان و بهداشت مركزي سرشمار براساس كه

 بهداشت هايخانه تحقيق اين در گيرينمونه واحد .است شدهي سرشمار نفر 6949
) 6949( تعداد داشتن با بنابراين. باشدمي) بهداشت خانه29( شهرستان مناطق در مستقر

 به رقم اين كه باشدمي نفر 186  با برابر تحقيق نمونه حجم  سال 60 باالي سالمند نفر
 وي اهيسهم گيرينمونه روش از تحقيق هايداده گردآوري در .است يافته افزايش نفر 212

 تحقيق موضوع بررسي براي. ايمجسته سود تصادفي اعداد نظام از استفاده با ساده تصادفي
 عوامل به راجع سواالت بخش دو از  كه است شده استفاده يافته ساخت پرسشنامه از

ي زندگ تيفيك و  سوال 32 با) يورواني جسم( سالمت وي اجتماع وي اقتصاد ،يتيجمع
 تيفيك كه باشديم استاندارد پرسشنامهي زندگ تيفيك جهت سنجش ابزار كه شده، ليتشك
يم سوال 32 كردن مطرح با. است مدنظري اتيعمل فيتعر در كه بعد 7 در راي زندگ
 .سنجد

 تحقيق هاي يافته

 سرشماري مطابق نفر 7306 كه گرمسار شهرستان سالمندان برروي تحقيق اين
 ودرمان بهداشت مركز توسط 1390درسال و بوده 1385  درسال ومسكن نفوس عمومي

 نفر 3418 و) درصد 81/50( مرد نفر 3531 كه شده شمرده نفر 6949  گرمسار شهرستان
 دامنه. است گرديده انجام پاسخگو نفر 212 اطالعات براساس. باشدمي) درصد19/49( زن

  ،سال 66 پاسخگويان سن ميانگين و است داشته قرار   85  تا   60  بين آنان سن تغييرات
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 سال  65  تا  60 ميان بررسي مورد جامعه از نيمي .است سال  65  آن وميانه 60 برابر نما
بوده زن نفر 103 و مرد نفر 109پاسخگويان، از. اندداشته سال  65  از بيش ديگر نيمي و
 درصد9/26 متاهل، نفر) 142( درصد 67 مجرد، پاسخگويان از نفر) 1( درصد 5/0. اند

 7/4و طالق اثر در همسر بدون نفر) 2( درصد 9/0 فوت، اثر در همسر بدون نفر) 57(
 سواد داراي و سوادبي نفر) 120( درصد 6/56. باشندمي مجدد ازدواج نفر) 10( درصد
 ليسانس و ديپلمفوق نفر) 23( درصد8/10 ديپلم، و سيكل نفر) 68( درصد 1/32 ابتدايي،

 .است بوده باالتر و ليسانسفوق تحصيالت داراي نيز نفر) 1( درصد5/0 و

 آماري نمونه جامعه سالمتي وضعيت

 عروق، و قلب درصد 6/81( جسمي سالمت داراي آماري نمونه جامعه درصد 31/79
 بينايي، درصد 8/69 شنوايي، درصد 3/94 گوارشي، درصد 1/82 استخوان، درصد 3/53
 16/8 و بوده نسبي جسماني سالمت لحاظ از درصد35/12 و اندبوده) درصدتنفسي 8/94

 داراي آماري نمونه جامعه درصد 26/67. اندداشته پائيني بسيار جسماني سالمت درصد
 احساس فاقد درصد 8/61 تنهايي، احساس فاقد درصد 3/70( كامل رواني سالمت

 زندگي، در پوچي احساس فاقد درصد 5/82 عصبانيت، فاقد درصد7/55 حوصلگي، كم
 نسبي سطح در رواني لحاظ از درصد 14/19و اندبوده) نگراني احساس فاقد درصد66
 .اندداشته پائيني بسيار رواني سالمت درصد 4/13 و بوده

 آماري نمونه جامعه زندگي كيفيت

 درصد  83/56 و نامطلوب يا نامطلوب بسيار را زندگي كيفيت وضعيت درصد 54/7
 .اند نموده عنوان مطلوب يا بسيارمطلوب را زندگي كيفيت وضعيت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه مقاالت همايش ملي جمعيت،  تعالي و راهبر د ها 212



 

 
 

 وابعادآن زندگي وكيفيت جسمي سالمت رابطه

 مثبت و مستقيم همبستگي داراي ابعاد همه زندگي كيفيت گانه 6 ابعاد ميان از
 كنند مي عبور نيز داري معني آزمون از و باشند مي پاسخگويان جسمي سالمت ضعيت و با

 و هستند دارا افراد جسمي سالمت وضعيت با جسمي عملكرد بعد را همبستگي بيشترين
 در و تر سالم فيزيكي و جسمي لحاظ از افراد هرچه اينكه از است ناشي موضوع اين

 بهتر و بيشتر سالمتي كلي وضعيت از منديشان  رضايت ميزان .باشند تري مطلوب وضعيت
 انجام ديگر جاهاي يا كار محل يا خانه در را خودشان دلخواه و معمولي وظايف توانند مي
 كل در .داشت خواهند بهتري جسمي عملكرد كل در و شوند مشكل دچار كمتر و داده
 سالمت و زندگي كيفيت بين داري معني و مستقيم همبستگي كه گرفت نتيجه توان مي

 بهتر نيز زندگي كيفيت تر، مطلوب و بهتر جسمي سالمت هرچه يعني .دارد وجود جسمي
 جسمي سالمت بين رابطه وجود بر دال تحقيق فرضيه بر صحه اين و باشد مي تر مطلوب و
 .گذارد مي زندگي كيفيت و
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 آن ابعاد و زندگي وكيفيت رواني سالمت رابطه

 مثبت و مستقيم همبستگي داراي ابعاد همگي زندگي كيفيت گانه 6 ابعاد ميان از
 و كنندمي عبور داريمعني آزمون از و باشندمي پاسخگويان رواني سالمت وضعيت با
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 عملكرد و جسمي عملكرد و زندگي از رضايت ابعاد ميان هبستگي ميزان بيشترين
 كه است اين از ناشي موضوع اين و باشدمي پاسخگويان رواني سالمت ميزان با اجتماعي
 نگراني و حوصلگيكم تنهايي، احساس يعني ترمطلوب و بهتر رواني لحاظ از فرد هرچه

 از تواندمي بهتر نكند فرض بيهود و پوچ خود براي را زندگي و باشد نداشته عصبانيت و
 بيشتري رضايت احساس بوده، موفق دلخواهش كارهاي انجام در برده، لذت خود زندگي

 اميدوار آينده به و كمتر را نيازها تأمين در ناتواني احساس باشد، داشته ديگران با ارتباط از
 باشد ترمطلوب رواني سالمت لحاظ از فرد هرچه كه گرفت نتيجه توانمي كل در. باشد

 وجود بر دال تحقيق فرضيه بر صحه اين و دارد را تريمطلوب و بهتر زندگي كيفيت
 .گذاردمي زندگي وكيفيت رواني سالمت بين رابطه

 

 زندگي ابعادكيفيت
 عملكرد
 جسمي

ازمراقبت
 خود

عملكرد
 ذهني

عملكرد
 اجتماعي

مطلوبيت
 اجتماعي

 از رضايت
 زندگي

 سالمت
 رواني

 647/0 462/0 500/0 467/0 378/0 557/0 همبستگي ضريب

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 داري معني سطح 

 205 209 210 206 207 205 تعداد 

 
 تحقيق مدل تحليل

 متغيرهاي اثر و تحقيق مدل به مربوط فرضيات آزمون و بررسي منظور به
 روش از زندگي كيفيت بر )ورواني جسمي( سالمت و اجتماعي اقتصادي، جمعيتي،
 فعاليت درآمد، تحصيالت، سن، متغيرهاي. است شده استفاده چندمتغيري رگرسيون
 و مستقل متغيرهاي عنوان به رواني سالمت و جسمي سالمت اجتماعي، روابط اجتماعي،

 مدل وجود به توجه با .اند شده وارد معادله به وابسته متغير عنوانه ب زندگي كيفيت متغير
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. است شده استفاده Forward گزينه از شده ذكر متغيرهاي بررسي و تحقيق براي نظري
 جسمي، سالمت تحصيالت، رواني، سالمت متغيرهاي دهد مي نشان رگرسيون روش نتايج
 ارتقاي بر دار معني ثيرأت داراي معادله به ورود از پس درآمد و سن اجتماعي، روابط
 .اند بوده تعيين ضريب

 همبستگيضريب مدلبه شده متغيروارد مدل
 چندگانه

تعيينضريب
 

تعيينضريب
 شده تعديل

استاندارد انحراف
 تخمين

1 
2 
3 
4 
5 
6 

رواني سالمت
 تحصيالت

 جسمي سالمت
 اجتماعي روابط

 سن
 درآمد

661/0
754/0 
782/0 
806/0 
817/0 
828/0 

437/0
569/0 
612/0 
649/0 
668/0 
685/0 

433/0
563/0 
604/0 
640/0 
657/0 
673/0 

40197/0 
35284/0 
33589/0 
32046/0 
31263/0 
30532/0 

 

 ضريب با رواني سالمت متغير دهد مي نشان را رگرسيون روش حاصل خروجي
 بررسي مورد جامعه افراد زندگي كيفيت بر را ثيرأت بيشترين 386/0 استاندارد رگرسيوني

 نشان زندگي كيفيت بر ثيرأت در را رواني سالمت نقش و اهميت امر اين .است داشته
 187/0 با اجتماعي روابط و 226/0 استاندارد ضريب با جسمي سالمت همچنين .دهد مي
 جهت و باشند مي زندگي كيفيت همان يا وابسته متغير توضيح در دار معني ثيرأت داراي نيز
 جامعه در و بهتر و مطلوب جسماني سالمت از افراد هرچه .است مستقيم آنها ثيرأت

 .بود خواهند هم تري مطلوب زندگي كيفيت داراي باشند داشته پايدارتري ارتباطات
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 استانداردضرايب غيراستانداردضرايب نهايي مدل Tآماره  معني سطح
استانداردخطاي  Bرگرسيون ضريب داري Betaرگرسيونضريب

 رواني سالمت
 تحصيالت

 جسمي سالمت
 اجتماعي روابط

 سن
 درآمد

 رگرسيوني ثابت
 

269/0 
116/0 
225/0 
142/0 
013/0- 
919/3 
923/1 
 

039/0
042/0 
054/0 
037/0 
004/0 
000/0 
404/0 

386/0
163/0 
226/0 
187/0 
158/0- 
158/0 

----------- 
 

818/6
798/2 
197/4 
784/3 
018/3- 
908/2 
760/4 
 

000/0 
006/0 
000/0 
000/0 
003/0 
004/0 
000/0 
 

 متغيرهاي از ويكي است شناختي جمعيت پژوهش يك حاضر پژوهش اينكه به باتوجه
 نمودن راباكنترل نهايي مدل اينجا در باشد مي جنس متغير نيز شناسي جمعيت در اصلي
 جدول بشرح مختصر صورت به ونتايج ايم داده قرار وبررسي پژوهش مورد جنس متغير
 باشد مي ذيل

 متغيروارد
 جنس شده

غيراستانداردضرايب مدل  استانداردضرايب  Fآماره  معني سطح
 ضريب داري

 Bرگرسيون
خطاي
 استاندارد

ضريب
 Betaرگرسيون

 
 
 مرد

رواني سالمت
 تحصيالت

 جسمي سالمت
 درآمد

 اجتماعي روابط
 مقدارثابت

270/ 
117/0 
289/0 
064/5 
103/0 
816/0 

049/0
047/0 
069/0 
000/0 
044/0 
268/0 

388/0
180/0 
297/0 
202/0 
145/0 

------- 

476/5
519/2 
208/4 
984/2 
317/2 
050/3 

000/0 
013/0 
000/0 
004/0 
023/0 
003/0 

 
 
 زن

اجتماعي فعاليت
 جسمي سالمت
 اجتماعي روابط

 تحصيالت
 سن

 مقدارثابت

224/0 
433/0 
202/0 
200/0 
019/0- 
824/1 

084/0
083/0 
068/0 
083/0 
009/0 
762/0 

315/0
426/0 
265/0 
235/0 
215/0- 

--------- 

660/2
240/5 
969/2 
405/2 
280/2- 
393/2 

010/0 
000/0 
005/0 
020/0 
027/0 
020/0 
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 چندمتغيره، رگرسيون مدل در جنس عامل نمودن كنترل با كه دهدمي نشان بررسي نتايج
 ضريب با رواني سالمت مردان در. است متفاوت زنان و مردان براي رگرسيوني مدل
 ضريب با نيز جسمي سالمت و باشدمي زندگي كيفيت در اهميت بيشترين داراي 388/0
 واقع در باشندمي مردان زندگي كيفيت بر موثر هايعامل از بعدي رتبه داراي نيز 297/0

 مردان زندگي كيفيت بر موثر عامل مهمترين رواني و جسمي لحاظ از چه سالمت
 با اجتماعي فعاليت و 426/0 ضريب با جسمي سالمت زنان در اما گرددمي محسوب
 محسوب آنان زندگي كيفيت بر موثر متغيرهاي و عوامل مهمترين از 315/0 ضريب

 زنان هرچه واقع در. باشندمي وابسته متغير با مستقيم و دارمعني رابطه داراي كه گردد مي
 هايفعاليت بتوانند و ببرند بسر مطلوب وضعيت در فيزيكي و جسمي سالمت لحاظ از

 خواهند تريمطلوب زندگي كيفيت داراي دهند انجام مطلوب نحو به را خود اجتماعي
 عنوان به سن متغير كه دهدمي نشان) وزنان مردان( مدل دو مقايسه نتايج همچنين. شد

ي حال در نداشته آنان زندگي كيفيت بري داريمعن نقش مردان نظر از جمعيتي مهم عامل
 بوده زندگي كيفيت بر موثر كه مهمي عامل سن متغير بررسي مورد جامعه زنان نظر از كه
 ريمتغ نيهمچن.باشدمي است، زندگي كيفيت وابسته متغير با معكوس رابطه داراي و

 گريدي سو از .دارد آناني زندگ تيفيك بر مردان به نسبتي بزرگتر اثر زنان در التيتحص
 برابري كل مدل در چه اگر رگرسيوني ثابت مقدار كه دهدمي نشان جدولي ها افتهي

) 824/1( مقدار با زنان مدلاز كمتر) 816/0( مقدار با مردان مدلدر كنيل بوده 923/1
 مستقل متغيرهاي از هيچيك ورود عدم صورت در كه است مطلب اين دهندهنشان و است

. است مردان برابر 2 از شيب زنان زندگي كيفيت حداقل چندمتغيره، رگرسيوني معادله به
 نيانگيم بودن باال بر مبني قضيه اين عكس استنباطي و توصيفي مباحث در كه درحالي
 ديشا كه گرفت نتيجه اطياحت با تواني.بود شده اثبات زنان به نسبت مردان زندگي كيفيت
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 وضعيت مورد در مطروحه سواالت به پاسخ در زنان يا و هستند 1تخمين بيش دچار مردان
 نيبنابرا. هستند مردان از گراترواقع و كرده استفاده 2كمتري تخمين از شانزندگي كيفيت

 جنس كي يبرا كه رهايمتغي برخ كه ميكرد اثبات جنس ريمتغ كنترل با قيتحق نيا در
 نيبنابرا. ندارد وجود اصالً اي و معنادار ريتأث فاقد گريد جنس در. باشد موثر تواند يم

 از كه سن و برجنس ديتأك با و دست نيا ازي قيتحقي هاپروژه در جيرا هيرو برخالف
 رغميعل لزوماًي كل مدل يك كه ميداد نشان باشنديمي شناختتيجمع مهمي رهايمتغ

ي ها ريمتغ ريتاث ينيبشيپي براي مناسبي پاسخگو تواندينم بزرگ نييتع بيضر كسب
 .باشد وابسته ريمتغ بر مستقل

 

 

 

                                                            
١ ‐ Overe stimate 
٢ ‐ Under stimate 

متغير  استانداردضرايب داريمعنيسطح
Betaرگرسيونضريب 

مرد زن مرد زن
388/0 رواني سالمت - 000/0 -

180/0 تحصيالت 235/0 013/0 020/0
297/0 جسمي سالمت 426/0 000/0 000/0

درآمد 202/0 - 004/0 -
145/0 اجتماعي روابط 265/0 023/0 005/0

سن - 215/0- - 027/0
- اجتماعي فعاليت 315/0 - 010/0
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  گيري نتيجه

 متمادي ساليان طي مختلف درجوامع كه است مباحثي جمله از زندگي كيفيت مفهوم    
 شده مطرح آن با رابطه در مختلفي هاي ديدگاه و نظرات و شود مي و شده پرداخته آن به

 برانگيخته زندگي كيفيت موضوع بررسي  درصدد  را جوامع كه اي عمده دليل .است
 و اقتصادي عوامل به جمعيتي توسعه. باشد مي جمعيتي توسعه بخصوص توسعه مبحث

 ،)جمعيتي توسعه( مهم اين به نيل مهم عوامل از يكي كه است وابسته فرهنگي و اجتماعي
 نيازهاي مينأت و زندگي مختلف هاي زمينه در يكپارچه و مناسب هاي سياست اتخاذ

 كيفيت مفهوم جهت بدين .است تر مطلوب و بهتر زندگي ايجاد براي جامعه افراد اساسي
 بررسي آنرا توان مي اجتماعي علوم ابعاد همه در كه است اي چندرشته مفهوم يك زندگي
 اين واقع در باشد مي زندگي كيفيت يافتگي، توسعه هاي شاخص از يكي كه چرا نمود
 و فرهنگي اقتصادي، بهداشتي، شرايط اجتماعي، انفعاالت و فعل محصول مفهوم
 بين ارتباط كشف .سنجند مي آن با جوامع در را جمعيتي توسعه كه است محيطي زيست
 هاي چالش بهتر درك بر عالوه زندگي كيفيت پژوهش مورد موضوعات و اجتماعي زمينه

 از را جالبي العاده فوق اندازي چشم ايجاد موجبات جوامع، يافتگي توسعه راه سر بر موجود
 آن در كه اي جامعه اجتماعي بافت به نسبت انسان شناخت در خصوص به شود مي جامعه
 ايران باره در است آن بر موثر كه عواملي و زندگي كيفيت مفهوم بررسي .كند مي  زندگي

 تحوالت دچار جمعيتي لحاظ از نيز ايران كه چرا .است برخوردار اي ويژه اهميت از نيز
 : جمله از است شده اخير دهه چند طول در خاصي

 اطفال و نوزادان ومير مرگ بويژه ومير مرگ در عمده كاهشـ 
 زندگي به اميد افزايشـ 
 جمعيت افزايشـ 
 باروري نرخ كاهشـ 
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 تحصيالت سطح افزايشـ 

 .جمعيت ميانسالي دوره وآغاز اخير دهه در خصوصه ب جمعيتي ساختار جوانيـ 

 امر اين و شده منجر جمعيت تعداد كاهش به باروري و ومير مرگ كاهش
 ترتيب بدين و باشد مي شتابان حركتي داراي جامعه، سالمت سطح ارتقاي و باگسترش
 جوان جمعيت اخير ساليان طي در .آورد مي فراهم را جمعيت ساختمان سالمندي موجبات
 بحث جهت را فضا تواند مي موضوع اين و نهاده ميانسالي به رو ساختار لحاظ از ما كشور

 و نمايد باز عمرشان طول به توجه با آنان زندگي كيفيت يا زندگي چگونگي مورد در
 سني مختلف هاي گروه در زندگي وضعيت بهبود فرآيند ايجاد جهت در را هايي اولويت
 .نمود لحاظ فعال سالمندي سياست به رسيدن و سالمندي گروه بخصوص جامعه

 بررسي به زندگي كيفيت مفهوم طرح با اي رشته بين رويكردي با پژوهش اين در
 رواني و جسمي سالمت بر كيدأت با آن اجتماعي و اقتصادي جمعيتي، موثر و مهم عوامل

 پرداخته شهرستان اين در زندگي كيفيت و عوامل اين بين ارتباط گرمسار، سالمندان در
 جمعيتي، متغيرهاي بين روابط بيان به تحقيق اين در شده مطرح فرضيات .است شده

 است پرداخته سالمندان زندگي كيفيت با )ورواني جسمي( سالمت و اجتماعي اقتصادي،
 انتخاب در مهم انگيزه و عامل جمله از .است يافته انعكاس نيز تحقيق نظري مدل در و

 شهرستان اين جمعيت سني ساختمان بودن پير باشند، مي سالمندان كه آماري جامعه نوع
 برآن موثر عوامل و آنان زندگي درك و باشد مي استان هاي شهرستان ساير به نسبت

 به بهتر زندگي كه چرا. نمايد ارائه ما به را جامعه از قشر اين وضعيت از شناختي تواند مي
 افراد عمر طول افزايش و ومير مرگ ميزان كاهش بدليل امروزه كه دارد بستگي واقعيت اين
 در باشد مي گذشته به نسبت بااليي سطح در مسن افراد از مراقبت و سالمت جامعه، در

 شده ايجاد سالمتي با همراه و مفيد طوالني، عمر كردن سپري براي هايي فرصت واقع
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 باشد مي تغيير درحال نيز سالمند افراد از انتظارات و توان زندگي، شيوه كه طوري به .است
 لحاظ از. كنند مي طلب را مفرحتري و سالم زندگي افراد زندگي، به اميد افزايش با و

 جامعه در خود هاي يافته تعميم درصدد و است كمي كار يك پژوهش اين  ،شناختي روش
 پرسشنامه تكنيك با و پيمايش روش از جستن سود با و است )گرمسار شهرستان( آماري

 سالمت و اجتماعي و اقتصادي جمعيتي، موثر عوامل و زندگي كيفيت گيري اندازه به
 روش با ها داده گردآوري .است پرداخته گرمسار شهرستان در )رواني و جسمي(

 شهرستان سالمند شهروندان پژوهش اين آماري جامعه .است شده انجام ساده گيري نمونه
 سكونت شده تعريف محدوده در اطالعات آوري جمع زمان در كه ،اند بوده گرمسار
 اين در .است بوده فرد تحليل و مشاهده واحد .اند بوده سال 60 باالي همگي و اند داشته

 آماري جامعه به شهري منطقه در  پرسشنامه 20 با ابزار آزمون پيش جهت به پژوهش
 هاي يافته و موجود نظري ادبيات به توجه با )پرسشنامه( تحقيق ابزار .است شده رجوع
 سالمت دهد مي نشان تحقيق هاي يافته. است شده ساخته اي كتابخانه و اكتشافي تحقيق
 داشته دار معني و مثبت رابطه آنان زندگي كيفيت ابعاد تمامي با نيز پاسخگويان جسمي
 و بهتر زندگي كيفيت داراي اند بوده تر سالم جسمي لحاظ از پاسخگويان هرچه .است

 عوامل جزء بررسي مورد جامعه افراد جسمي سالمت پس اند شده برخوردار مطلوبتري
 كيفيت و رواني سالمت بين همچنين .باشد مي آنان زندگي كيفيت بر موثر و مهم و اصلي
 احساسات از فارغ را خود فرد هرچه دارد وجود دار معني و مثبت رابطه نيز افراد زندگي
 .بود خواهد وردارخبر مطلوبتري زندگي كيفيت از ببيند حوصلگي وكم اضطراب تنهايي،
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 85-89الگوي اپيدميولوژي سه علت اول مرگ در ايران طي سال هاي 

 4اردشير خسروي، 3سعيده آقا محمدي ،2،  محمد شريعتي1الهه كاظمي 
 :نويسنده مسئول
 5:اردشير خسروي

 يدهچك
 و ها گذاري سياست ها، گيري تصميم همه در اصلي نيازهاي پيش از يكي مير و مرگ آمار

هدف از انجام اين بررسي تعيين الگوي اپيدميولوژي سه علت   .است  كشور هاي بخش سالمت ريزي برنامه
 .باشد   سال مي 5اول مرگ در ايران طي 

مرگ وزارت هاي ثبت شده در  نظام ثبت  جمعيت مورد مطالعه در اين بررسي، كليه مرگ: ها مواد و روش
هاي ثبت شده  داده. در كشور بوده است1389الي  1385هاي  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال

ها باز توزيع شدند و  هاي فوت كه داراي كدهاي پوچ بودند طبق چارچوب مطالعه جهاني بار بيماري علت
ها براساس جنس،  داده هاي غيرممكن مرگ بر حسب گروه سني و جنسي اصالح گرديدند و در نهايت علت
 .هاي سني و منطقه سكونت مورد تجزيه و تحليل  قرار گرفتند گروه
هاو  هاي قلبي و عروقي، سرطان ساله سه علت اول مرگ به ترتيب بيماري 5هاي  پس از تحليل داده: ها يافته

و  57,13،  195,75تومورها و حوادث ترافيكي بوده اند كه ميزان آنها در آخرين سال بررسي به ترتيب 
 .در صد هزار نفر جمعيت بوده است 35,38
هاي  دهنده روند كاهشي بيماري نشان 1389تا  1385هاي  روند سه علت اول مرگ طي سال :گيري نتيجه

ها و تومور ها روند افزايشي را نشان  قلبي و عروقي و حوادث ترافيكي در كشور بوده است، اما سرطان
 . اند داده

 
 الگو، اپيدميولوژي، علت مرگ، ايران  :كليديواژگان 

                                                            
 كارشناس ارشد آمار زيستي، كارشناس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي .1

 متخصص پزشكي اجتماعي، استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران  .2

 درماني، كارشناس  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكيكارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشت  .3

 دكتري سالمت جمعيت، استاديار و عضو هيات علمي ستادي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي  .4

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، مركز مديريت شبكه .5

  



 

 

 دمهقم
ريزي و اررزشيابي  اطالعات علل مرگ به عنوان اطالعات مهم براي برنامه

و عوامل خطري كه مردم با آنها مواجه  1وضعيت سالمت جامعه و مشكالت سالمتي
هاي  هاي مرگ و علل مرگ به عنوان شاخص شاخص. گيرند هستند، مورد استفاده قرار مي

روند، بلكه اين  هاي سالمت به كار مي ريزي و ارزشيابي برنامه نه تنها براي برنامه 2نتيجه
ثير بسياري از عوامل اجتماعي، فرهنگي، أها به دليل  اينكه بهبود آنها حاصل ت شاخص

ريزي و ارزشيابي  هاي كليدي براي برنامه باشند، به عنوان شاخص اقتصادي و بهداشتي مي
 ). 1(گيرند  هاي مختلف مورد استفاده قرار مي توسعه در بخشهاي  برنامه

مير و  و باره سطح و روند مرگ همچنين اطالعات به موقع، مداوم و معتبر در 
علل آن در جامعه به عنوان سرنخ هايي براي مطالعات اپيدميولوژيك درباره علت 

هاي مرگ  هاي مرگ، از قبيل ميزان شاخص. شوند ها يا جراحات محسوب مي بيماري
هاي از دست رفته عمر،  هاي اختصاصي عليتي و سال اميد زندگي، ميزان اختصاصي سني،

هاي سالمتي بكار  هاي بهداشت عمومي هستند كه براي ارزيابي اثر نهايي سياست شاخص
  ).2(روند  مي

هاي عفوني  گ را بيماريدر جوامع در حال توسعه، هرچند قسمت عمده علل مر
مادران ناشي از عوارض بارداري و زايمان، ، مرگ )هاي واگيردار بيماري(و انگلي 

دهند اما با تغيير در الگوي  تغذيه تشكيل مي و دوره نوزادي و سوء 3مير حول تولد و مرگ
هاي  مير اين كشورها  همانند جوامع توسعه يافته  به سمت بيماري و زندگي، الگوي مرگ

 كشور، هرچه كه تاس اين كلي برآورد ).1(غيرواگير و مزمن ميل پيدا كرده است 

علل  از غالبي بخش غيرواگير هاي بيماري باشد باالتري داراي درآمد و تر پيشرفته

                                                            
١ Health Problems 
٢ Outcome Indicators 
٣ Prenatal  
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 اصلي علت چهارمين كه ديابت، طوري به ).3( دهند مي تشكيل را بيماري بار و مير و مرگ

 در نهمين و متوسط درآمد با كشورهاي در ششمين كشورهاي پيشرفته، در مير و مرگ
 ).5و  4( بود  خواهد پيشرفت حال در كشورهاي

تا  1385هاي  طي سال كشور استان ٢٩ در مير و مرگ سيماي در مندرج آمار طبق
هاي قلبي و عروقي، حوادث ترافيكي  سه علت اول مرگ در ايران به ترتيب بيماري 1389

 اين سه علل در كشور  از ناشي كه بار از آنجائي). 2(ها و تومورها بوده است  و سرطان

الگوي اپيدميولوژي علل مذكور بنابراين در اين مطالعه به بررسي بسيار قابل توجه است، 
هاي  براساس جنس و گروه  89تا  85هاي  به عنوان سه علت اول مرگ در ايران طي سال

وضعيت ارائه خدمات مختلف سني پرداخته شده است تا با نتايج حاصل از آن بتوان 
هاي مختلف جامعه  مندي از خدمات سالمت توسط گروه ي و درماني و ميزان بهرهبهداشت

ها و حوادث مذكور  را مورد ارزيابي قرار داده و با شناسايي و كاهش عوامل خطر بيماري
 .مداخالتي را طراحي و اجرا نمود
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 ها مواد و روش
هاي  شده طي سالهاي ثبت  جمعيت مورد مطالعه در اين بررسي، كليه مرگ

بندي علل مرگ وزارت بهداشت، درمان و  در كشور در نظام ثبت و طبقه 1389تا  1385
هاي ثبت مرگ از نظام جاري در مراحل  با توجه به اينكه داده. آموزش پزشكي بوده است

شوند، لذا داراي خطاهايي بودند كه الزم بود براي اصالح  و توسط افراد مختلفي ثبت مي
ها با  گرفتند كه به اين منظور كنترل متغييرهاي داده ها  مورد ارزيابي قرار مي تدا دادهآنها، اب

 .ساير اطالعات ثبت شده، تشخيص و اصالح اطالعات وارد نشده صورت پذيرفت

هاي مرگ كدهاي پوچ بودند كه  هاي ثبت شده برخي از  علت همچنين در داده
هاي بد تعريف شده و پوچ ثبت شده فرض  حالتكدهاي مرگ ناشي از  "باز توزيع"براي 

بر آن شد كه هركد ، در هر سن و جنس، علت مرگي را در بردارد كه از توزيع علل مرگ 
با اين فرض، نتيجه گرفته شد كه كدهاي بد . كند در درون گروه سني و جنسي پيروي مي

ماندگي ذهني،  بسپتيسمي، سرطان بدون ذكر جزئيات، عق(تعريف شده و پوچ يازده گانه 
نارسايي قلبي، كهولت بدون اختالالت شديد رواني، مرگ ناگهاني نوزاد، ساير حاالت بد 

هاي ناشي از تب و دما، مشكوك به قتل، نامعلوم و تحت  تعريف شده و مبهم، تشنج
بندي  بندي كلي مرتبط و در مواردي در خارج از گروه در مواردي در درون گروه) بررسي

تني بر سن و جنس و محل سكونت فرد فوت شده، بايد توزيع شوند كه اين كلي خود، مب
 .عمل براي كدهاي مذكور انجام گرديد

هاي بد تعريف شده و پوچ،  پس از بازتوزيع كدهاي مرگ ناشي از حالت
. هاي مرگ از نظر كيفيت اطالعات علل مرگ مورد بررسي و اصالح قرار گرفتند علت

ها و معيارهاي مختلفي استفاده شد كه از جمله مهمترين اين  وشبراي انجام اين كار از ر
هاي سالمت  ريزي هايي بود كه اطالعات آنها براي برنامه معيارها، درصد علل مرگ گروه
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عمومي قابل استفاده نبودند مانند كدهاي علل مرگ غيرممكن از نظر جنس، سن و كدهاي 
 .علل مرگ غيرمحتمل از نظر كشنده بودن علل

هاي سني علل مرگ در منابع ثبت مرگ وزارت  كه شرح محدوديت آنجائي از
گرفت براين اساس،  بهداشت، در مورد تعدادي از علل، جزئيات را در برنمي

براي  2010ها براي سال  هاي سني اعمال شده در مطالعه بار جهاني بيماري محدوديت
 ).6( استفاده قرار گرفت  هاي سني در ثبت مرگ ايران مورد مقايسه و تكميل محدوديت

مورد   Excelو   ١٨ SPSSپس انجام اصالحات فوق داده ها بوسيله نرم افزارهاي
 .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 
 ها يافته

در (باشد  از آنجائيكه پوشش ثبت و علل مرگ در كشور به صورت كامل نمي
، نتايج محاسبه شده  )پذيرد ها صورت نمي استان تهران ثبت مرگ مطابق با ساير استان

با توجه به كم ثبتي شهر ( 1389تا  1386بجزء استان تهران و از سال  1385براي سال 
 . باشد نتايج حاصله بجزء استان هاي تهران و اصفهان مي)  اصفهان

براساس نتايج سه علت اول مرگ براي تمامي سنين و مجموع متوفيان زن و مرد 
ها و تومورها و حوادث  هاي قلبي و عروقي، سرطان ماريسال به ترتيب بي 5در طي 

 1385ها براي هر دو جنس نيز به همين ترتيب بوده ولي در سال  اين علت. ترافيكي بودند
هاي قلبي و عروقي، حوادث ترافيكي و  در مردان سه علت اول مرگ به ترتيب بيماري

 ). 3تا  1جداول . ( ها و تومورها بوده است سرطان
هاي صورت گرفته به تفكيك گروه هاي سني، در گروه سني زير يك   رسيدر بر

سال بررسي سه علت اول مرگ  5سال در مجموع متوفيان و نيز به تفكيك جنس در طي 
 .اند ها و تومورها بوده هاي قلبي و عروقي، حوادث ترافيكي و سرطان به ترتيب بيماري
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سه علت اول مرگ به ترتيب حوادث سال براي مجموع متوفيان  4تا  1در گروه سني 
در همين گروه سني . اند هاي قلبي و عروقي بوده ها و تومورها و بيماري ترافيكي، سرطان

، سه علت اول مرگ نيز به همين ترتيب بوده ولي در 1385به تفكيك جنس بجزء سال 
ها در ها و تومور هاي قلبي و عروقي در رتبه دوم و سرطان در مردان بيماري 1385سال 

 .رتبه سوم قرار گرفتند 
 5سال در مجموع متوفيان و به تفكيك مرد و زن در طي  5در گروه سني زير 

هاي قلبي و عروقي و  سال بررسي سه علت اول مرگ به ترتيب حوادث ترافيكي، بيماري
 .اند ها و تومورها بوده سرطان

 5و زن در طي  سال در مجموع متوفيان و به تفكيك مرد 14تا  5در گروه سني  
ها و تومورها و  سال بررسي سه علت اول مرگ به ترتيب حوادث ترافيكي، سرطان

 .اند هاي قلبي و عروقي  بوده بيماري
سال  5سال در مجموع متوفيان و در مردان در طي  49تا  15در گروه سني 

هاي قلبي و عروقي و  بررسي سه علت اول مرگ به ترتيب حوادث ترافيكي، بيماري
به ترتيب  1389سال بررسي بجز سال  5در زنان در طي . ها و تومورها بوده اند رطانس

ها و تومورها و حوادث ترافيكي به عنوان سه علت  هاي قلبي و عروقي، سرطان بيماري
ها و تومورها رتبه اول و  در زنان سرطان 1389در سال . اول مرگ شناخته شدند

 .را به خود اختصاص داده بودندهاي قلبي و عروقي رتبه دوم  بيماري
سال به باال در مجموع متوفيان و به تفكيك  70سال و  69تا  50در گروه سني  

هاي قلبي و عروقي،   سال بررسي سه علت اول مرگ به ترتيب بيماري 5مرد و زن در طي 
 .ها و تومورها و حوادث ترافيكي بودند سرطان

هاي  مجموع متوفيان و در تمامي گروهدهنده اين است كه در  اين نتايج نشان
هاي قلبي و عروقي،  هاي مورد  بررسي سه علت اول مرگ به ترتيب بيماري سني طي سال
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هاي سني مختلف  ها در گروه ها و تومورها و حوادث ترافيكي بودند اما ترتيب آن سرطان
 .متفاوت بود

هاي  ني، بيماريهاي س در مجموع متوفيان و نيز به تفكيك جنس در تمامي گروه
سال اول بررسي سير نزولي داشته اما در سال آخر بررسي سال   4قلبي و عروقي در طي 

 .نسبت به سال  قبل كمي افزايش داشته است 1389
هاي سني، حوادث  در مجموع متوفيان و نيز به تفكيك جنس در تمامي گروه

نسبت به  1388ر سال در مردان د. ترافيكي در طي مدت بررسي سير نزولي داشته است
 .سال قبل كمي افزايش داشته و سپس مجدد كاهش يافته است

ها و  هاي سني، سرطان در مجموع متوفيان و نيز به تفكيك جنس در تمامي گروه
 .تومورها در طي مدت بررسي نتايج روند افزايشي نشان دادند

 
 نتيجه گيري
انجام شده   IHME١ها كه توسط  اساس نتايج برآوردهاي با جهاني بيماريرب

 كويت، سه علت اول مرگ براي كليه سنين و در هر دو جنس در كشورهاي ايران، .است
به ترتيب  MENA)(فريقاي شمالي و خاورميانه آمنطقه (سعودي و تونس  ليبي، عربستان

، )7(بوده است  )2010( 1389ايسكميك قلبي، سكته مغزي و تصادفات جاده اي در سال 
 .باشد كه علت اول و سوم آن مشابه نتايج به دست آمده از بررسي حاضر مي

رتبه سه علت اول مرگ ايران با رتبه  IHMEهمچنين براساس نتايج برآوردهاي 
 .مقايسه شد (MENA)فريقاي شمالي و خاورميانه آاين سه علت در كشورهاي منطقه 
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ي بحرين، مصر، عراق، اردن، كويت، لبنان، ليبي، ايسكميك قلبي در ايران و در كشورها
در . عودي، سوريه، تونس، تركيه و امارات رتبه اول علت مرگ را داردس عمان، عربستان

 ).7( كشورهاي الجزيره، فلسطين، قطر و يمن رتبه دوم و در مراكش رتبه سوم را دارد
ليبي،  لبنان،كويت،  اردن، سكته مغزي در  ايران و در كشورهاي مصر، عراق،

 در كشور الجزيره،. سوريه، تونس، تركيه رتبه دوم علت مرگ را دارد عودي،س عربستان
مراكش و فلسطين، رتبه اول،  در كشور عمان  و امارات  رتبه سوم، در  كشور بحرين و 

 ).7( يمن رتبه چهارم و در قطر رتبه پنجم را دارد
 ليبي، بحرين، كويت،اي در ايران و در كشورهاي  تصادفات جاده

عودي و تونس رتبه سوم، در كشور قطر رتبه اول و در كشور  عمان و امارات س عربستان
رتبه دوم، در كشور اردن و يمن رتبه هفتم، در كشور الجزيره و فلسطين رتبه هشتم، در 
كشور لبنان رتبه نهم، در كشور مصر و سوريه رتبه دهم و در كشور مراكش رتبه دوازدهم، 

 ).7( ر كشور  عراق و تركيه رتبه پانزدهم را داردد
شود   هاي انجام شده و الگوي سه علت اول مرگ مشاهده مي با توجه به بررسي 

هاي قلبي و عروقي در منطقه  كه در كشور ايران نيز مانند كشورهاي پيشرفته، بيماري
 ).8(رود  مي فريقا يك مشكل عمده بهداشتي و اجتماعي به شمارآخاورميانه و شمال 

 روند و مير و مرگ براساس نتايج  مطالعه ياوري و همكاران كه به بررسي علل

 دستگاه هاي ايران پرداخته شده است بيماري در 1380 تا 1358 هاي سال در آن تغييرات

 علت به اند، مرگ داشته قرار اول رده در بررسي مورد هاي   سال در تمام خون گردش

و  ها سرطان داشته و گروه قرار دوم رده در ها تمامي سال در ها مسموميت و حوادث سوانح،
  هاي سال در كه است مير بوده و مرگ علت پنجمين 60تا  58هاي  سال فاصله در تومورها

است كه با توجه به  شده تبديل علت سومين به بعد 65 هاي سال در و چهارمين65تا  61
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مير در ايران طي سي  و گرفت كه سه علت عمده مرگتوان نتيجه  نتايج بررسي حاضر مي
 ).9(باشد  داراي الگوي مشابهي مي سال تقريباً

 85-89علت اول مرگ در دو جنس در ايران طي سال هاي  3) در صد هزار نفر جمعيت(ميزان 

سني گروه  
 سال

 زير يك سال تمام سنين علت مرگ
 4تا  1

 سال
 5زير 
 سال

 سال 70باالي  سال 69تا  50 سال 49تا  15 سال 14تا  5

1385 

بيماريهاي 
 قلبي و عروقي

203,22 35,79 18,85 54,64 2,08 26,98 484,22 3841,48 

طان ها و سر
 تومورها

53,2 7,68 19,18 26,86 4,08 16,97 168,98 694,18 

حوادث 
 ترافيكي

46,6 18,95 69,23 88,18 15,21 50,52 72,82 126,11 

1386 

بيماريهاي 
 قلبي و عروقي

202,07 29,94 14,36 44,29 2,05 25,86 467,16 3952,99 

سرطان ها و 
 تومورها

55,94 7,85 19,79 27,64 4,5 17,35 173,85 758,02 

حوادث 
 ترافيكي

38,92 17,78 65,49 83,27 13,63 41,63 58,87 108,75 

1387 

بيماريهاي 
 قلبي و عروقي

193,96 24,6 10,98 35,58 1,88 23,57 424,84 3922,65 

سرطانها و 
 تومورها

55,7 5,41 13,14 18,55 4,6 16,53 172,75 771,45 

حوادث 
 ترافيكي

36,59 18,92 58,34 77,26 11,95 38,54 55,77 113,23 

1388 

بيماري هاي 
 قلبي و عروقي

191,82 28,6 15,89 44,49 2,81 25,51 414,72 3881,12 

سرطانها و 
 تومورها

57,1 6,03 19,83 25,87 4,19 16,9 176,08 792,33 

حوادث 
 ترافيكي

36,99 15,79 59,34 75,14 12,51 38,55 57,78 115,04 

1389 

بيماري هاي 
 قلبي و عروقي

195,75 31,8 11,93 43,73 1,77 24,09 402,2 4108,81 

سرطان ها و 
 تومورها

57,13 6,26 19,99 26,26 4,28 16,77 170,28 813,5 

حوادث 
 ترافيكي

35,38 17,04 61,53 78,57 12,8 37 54,27 104,48 
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 85-89علت اول مرگ در مردان در ايران طي سال هاي 3)در صد هزار نفر جمعيت(ميزان

گروه سني  
 سال

 سال 14تا  5 سال 5زير  سال 4تا  1 زير يك سال تمام سنين علت مرگ
 49تا  15

 سال
 69تا  50

 سال
 70باالي 
 سال

1385 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

219,59 41,62 20,13 61,75 2,36 36,05 570,89 3737,69 

سرطان ها و 
 تومورها

65,24 9,27 19,62 28,9 4,56 18,62 201,88 875,33 

حوادث 
 ترافيكي

74,35 18,55 78,7 97,24 20,61 85,19 111,12 178,44 

1386 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

217,85 38,22 17,06 55,28 2,23 35,1 549,39 3850,38 

سرطان ها و 
 تومورها

68,15 8,72 20,35 29,07 5,35 18,44 207,08 956,93 

حوادث 
 ترافيكي

61,9 19,58 77,75 97,33 17,65 70,51 88,4 152,94 

1387 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

207,17 27,46 11,55 39 2,24 30,92 495,49 3836,64 

سرطان ها و 
 تومورها

67,43 5,93 15,06 20,99 4,88 17,3 205,56 973,92 

حوادث 
 ترافيكي

57,86 19,59 68,07 87,66 15,39 64,82 84,21 159,35 

1388 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

208,84 32,55 15,43 47,99 2,66 34,55 493,34 3876,95 

سرطان ها و 
 تومورها

70,1 6,5 21,8 28,29 4,78 18,46 211,19 1017,43 

حوادث 
 ترافيكي

58,53 17,56 66,88 84,44 16,59 64,87 85,85 167,28 

1389 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

211,29 37,68 14,64 52,32 1,67 32,25 480,3 4093,59 

سرطان ها و 
 تومورها

69,44 8,3 22,63 30,92 4,81 17,65 203,4 1044,41 

حوادث 
 ترافيكي

56,37 18,06 67,68 85,73 16,51 62,77 83,2 151,98 
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 85-89علت اول مرگ در زنان در ايران طي سال هاي 3)در صد هزار نفر جمعيت(ميزان

گروه سني  
 سال

 سال 14تا  5 سال 5زير  سال 4تا  1 زير يك سال تمام سنين علت مرگ
 49تا  15

 سال
 69تا  50

 سال
 70باالي 
 سال

1385 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

186,35 29,59 17,48 47,07 1,8 17,7 399,02 3960,65 

سرطان ها و 
 تومورها

40,79 5,99 18,71 24,69 3,58 15,28 136,64 486,19 

حوادث 
 ترافيكي

17,99 19,38 59,17 78,55 9,53 15,04 35,17 66,03 

1386 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

185,86 21,18 11,5 32,67 1,86 16,42 387,25 4069,6 

سرطان ها و 
 تومورها

43,4 6,93 19,2 26,13 3,6 16,24 141,56 531,95 

حوادث 
 ترافيكي

15,32 15,87 52,52 68,39 9,42 12,16 30,18 58,52 

1387 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

180,41 21,57 10,38 31,94 1,5 16,06 356,36 4018,86 

سرطان ها و 
 تومورها

43,67 4,86 11,11 15,97 4,31 15,74 140,95 544,99 

حوادث 
 ترافيكي

14,78 18,21 48,02 66,23 8,34 11,74 28,2 61,65 

1388 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

174,39 24,4 16,37 40,77 2,97 16,29 338,58 3885,71 

سرطان ها و 
 تومورها

43,79 5,54 17,75 23,29 3,57 15,31 142,08 544,65 

حوادث 
 ترافيكي

14,92 13,92 51,34 65,26 8,22 11,72 30,59 57,56 

1389 

بيماري هاي 
قلبي و 
 عروقي

179,84 25,59 9,08 34,67 1,88 15,79 326,53 4125,26 

سرطان ها و 
 تومورها

44,53 4,12 17,22 21,34 3,73 15,88 138,2 563,74 

حوادث 
 ترافيكي

13,91 15,97 55,06 71,03 8,91 10,76 26,24 53,11 
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 مدرنيزاسيون تا بارداري ناخواسته و سقط جنين از

 1پونه صفايي

روي باروري ناخواسته و تمايل  ،ثير شاخص مدرنيزاسيونĤهدف از اين مقاله بررسي ت
شهر تهران  در سطح دولتي و خصوصيكننده به دو مركز درماني  زنان مراجعه ،زنان به سقط جنين

ساله كه در  )15-49(شامل تمامي زنان  ،روش تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري .مي باشد
 15واقع در منطقه  ،)مهديه(به مركز درماني دولتي  )1390 بهمن ،دي ،آذر(ماه  3 مدت طول

كه به دليل باروري  تهرانشهرداري  7واقع در منطقه  شهرداري تهران و مركز درماني خصوصي،
هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از سطوح متفاوتي  از جنبهو  اند مراجعه كردهناخواسته 

مورگان با اشتباه  حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد كريجكي و .باشند برخوردار مي
نمونه در  250معادل  كه .، بطور جداگانه براي هر مركز محاسبه گرديده است)درصد1(گيري  نمونه

آوري اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه همراه با  جمع .ماه برآورد شده است 3طول مدت 
 .مصاحبه انجام گرفته است

تحرك اجتماعي زن و  ،در اين تحقيق از مجموع سه شاخص توسعه ارتباطات جمعي
كه داراي پشتوانه  .رسيم به مفهوم مدرنيزاسيون مي، گيري زن در مسايل خانواده قدرت تصميم
شود كه  و به طور كلي به فرايند گذر از جامعه سنتي به جامعه صنعتي اطالق مي نظري مي باشد

دهد شاخص مدرنيزاسيون در ميان  نتايج نشان مي .باشد ها مي خميرمايه اصلي آن تغيير نگرش
 و ضعيف ٪ 7/50متوسط ،  ٪ 4/39به ترتيب معادل  قوي , مراجعين مركز درماني خصوصي

متوسط ،  ٪5/6به ترتيب معادل  قوي ، و در ميان مراجعين مركز درماني دولتي باشد مي  9/9٪

                                                            
 شناسي ـ  كارشناس ارشد جمعيت 1



 

 

 بيان مساله
هاي ناخواسته و سقط جنين در اكثر جوامع يكي از مسائل مهم و بحث  باروري

ولي در ايران كمتر پيرامون آن بحث شده  اجتماعي و فرهنگي است، برانگيز محافل علمي،
با باروري ناخواسته و سقط جنين به جهت  و امكان دسترسي به آمار و ارقام در ارتباط

هاي  گزارشات غيرواقعي از سقط .اندك است بسيار قانوني، دارا بودن الزامات اخالقي و
 صحيح زنان، و غيربهداشتي در تمامي جوامع به جهت گريز از پاسخ صريح و يالقاي

توام با نگاهي  ،در ايران نيز سقط جنين با داشتن منع قانوني و جرم انگاري .همگاني است
براساس تحقيق انجام شده در سال  .كند مشكل را چند برابر مي ،جامعهتابوگونه از سوي 

 .شوند مي جنين هاي ناخواسته منجر به سقط درصد حاملگي 16در ايران حدود 1375
 )2: 1375,ملك افضلي(

در ميليون بارداري  210دهنده آن است كه ساليانه حدود  آمارهاي جهاني نشان 
كه ) ميليون 70يعني حدود (آن ناخواسته است  3/1گيرد كه حدود  سراسر جهان شكل مي

از ) ميليون در سال 16حدود (درصد  22طبق گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل 
بدين معني كه . شود هاي غيربهداشتي ختم مي هاي ناخواسته در جهان به سقط باروري

ز مهارت الزم جهت انجام آن برخوردار نبوده و پذيرد كه ا سقط توسط افرادي صورت مي
 .گيرد يا اينكه انجام سقط بدون توجه به حداقل استانداردهاي بهداشتي صورت مي

)UNFPA١  ,2011( 
تجربه ) ميليون زن 5بيش از (هاي غير بهداشتي  در نتيجه تعداد زيادي از سقط

هاي  اني دائمي نظير حاملگيهاي مزمن و نقايص جسم دردناك و رنج آور همراه با بيماري
، بهجتي( .گردند هاي داخل لگن و رحم و ناباروري را متحمل مي خارج رحمي، چسبندگي

1384 :299(  

                                                            
١ -United Nations Population Fund 
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يك مورد  يمير مادر و مورد مرگ  8، از هر  WHO١براساس آمارسازمان بهداشت جهاني 
 )WHO ,2011.(هاي غير بهداشتي است ناشي از سقط

 هاي ناخواسته است، ايران كه بيانگر كاهش سطوح باروريبا توجه به آمارها در 
هاي  اين امر آشكارا بيانگر آن است كه سنجه .باشد ميزان سقط جنين در حال افزايش مي

آن دسته از  ريزي نشده، هاي برنامه گيري ميزان حاملگي رايج استفاده شده براي اندازه
 .گيرند يابند را ناديده مي ميهاي ناخواسته كه از طريق سقط جنين خاتمه  حاملگي

  )1388,عرفاني(
هاي  ميزان نسبتاً باالي حاملگي ناخواسته در ايران، گوياي اين است كه برنامه

ريزي شده و ايمن  خود كه تأمين باروري برنامه يتنظيم خانواده در رسيدن به هدف نهاي
در جهت كاهش  يهاي است، راهي طوالني در پيش دارد و نيازمند به كارگيري سياست

چرا كه باروري ناخواسته آثار نامطلوبي بر مادر، نوزاد، نهايتاً كل . باروري ناخواسته است
 .گذارد خانواده و جامعه بر جاي مي

هاي مهم ارزيابي كيفي خدمات تنظيم خانواده، ميزان بروز  يكي از راه
مي و رواني به هاي ناخواسته است كه بهداشت باروري را در تمامي ابعاد جس باروري

 .گيرد اندازد و در بسياري از موارد منجر به سقط جنين و آثار نامطلوب آن مي مخاطره مي
حال اين سوال در ذهن ايجاد مي شود كه با توجه به افزايش سطح آگاهي و معلومات 

دسترسي راحت به وسايل پيشگيري از باروري،  و ش ميزان تحصيالتيافراد جامعه و افزا
 يشود در سطح باالي وري ناخواسته كه يك معضل مهم اجتماعي محسوب ميميزان بار

 .!!قرار دارد و با همه تمهيدات بكار رفته هنوز كاهش چشم گيري نداشته است
و از همه مهمتر با وجود اعتقادات بسيار قوي مردم و موانع قانوني و شرعي، 

 . رود ناخواسته بكار مي سقط جنين به عنوان يكي از راهكارهاي از بين بردن باروري

                                                            
١- World Health Organization 
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تنها محكوم كردن اين زنان براي دست يازيدن به سقط جنين آنهم از نوع غيرقانوني و 
كند بلكه واقعي نگريستن به مسئله و پيدا  دي را درمان نميرغيربهداشتي كافي نيست و د

 .شود كردن عوامل موثر روي بوجود آمدن باروري ناخواسته است كه منجر به راه حل مي
 

 اهميت موضوع
 طرح از آمده اطالعات بدست طبق IMES1  هاي  ، ميزان باروري1384سال

 )241: 1384,معاونت سالمت(. درصد بوده است 6/18ناخواسته كل كشور 
كه از  ياي هاي ناخواسته كه بايد توجه داشت كه در ميزان بدست آمده آن دسته از باروري 

 )1388,عرفاني( .طريق سقط جنين خاتمه يافته دخيل نشده است
هاي تنظيم خانواده  در كشورمان در سطح گسترده   اين در حالي است كه برنامه

هرچند كه ممكن است . بسيار فعال است يهم در مناطق شهري و هم در مناطق روستاي
كنند نيز  صحيح استفاده مي هاي جلوگيري از بارداري به طور براي كساني كه از روش

را همواره  )05/0 – 01/0(ها درصدي از خطا،  زيرا اين روش. حاملگي ناخواسته پيش آيد
توان با استفاده صحيح از وسايل پيشگيري، ميزان حاملگي ناخواسته  اما مي. در پيش دارند

 .و عوارض مربوط به آن را به طور چشمگيري كاهش داد
هاي كنترل از جمعيت، بر سالمت مادر و  منفي در برنامه ناخواسته اثرات وريبار

بر سالمت خانواده داشته و از دو جنبه جسمي و رواني، مادر، كودك، خانواده و  و كودك
دهد  و به عنوان يك معضل اجتماعي در تمامي جوامع تلقي  ثير قرار ميأجامعه را تحت ت

 )قاهره(در مصر  1994در سال  (ICPD2)المللي جمعيت و توسعه  كنفرانس بين.. شود مي
هاي غيربهداشتي را به عنوان يكي از معضالت سالمت  باروري ناخواسته منجر به سقط

عمومي مطرح نمود و بكارگيري سقط جنين را به عنوان يك روش تنظيم خانواده مردود 

                                                            
١-Integrated Moitoring and Evaluation System 
٢ - International Conference on Population and Development 
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بايست  هاي ناخواسته مي اعالم كرد و توصيه نمود كه جلوگيري از بوجود آمدن حاملگي
 عمديهاي  هاي الزم، نياز به انجام سقط به عنوان اولين اولويت مطرح شوند و با آموزش

هاي قانوني و شرعي  جهت جلوگيري از حاملگي ناخواسته از بين رود اگر چه محدوديت
افراد نسبت به انجام و يا عدم  انجام امور ايفا  يگير در تصميم يتواند نقش به سزاي مي

شوند، به  ها از حيطه كنترل فرد خارج مي گيري مواقع اضطرار معموالً تصميم ولي در .نمايد
 . گردد طوريكه فرد عليرغم همه موانع به دفع جنين به هر وسيله و شكل متوسل مي

 پژوهش نظري مباني
هاي  ، يكسري از تئوريهباروري ناخواست روي ثير مدرنيزاسيونأت جهت پي بردن به
افزايش و كاهش باروري و يا تقاضاي زوجين به داشتن تعداد مرتبط با  باروري كه 

از جمله  داده شده است كهكند مورد بررسي قرار فرزندان مشخص را تبيين  مي
 :، عبارتند ازاند كردهتواند ما را ياري  كه در اين تحقيق مي ييها تئوري

 تئوري اشاعه فرهنگي 
و ديناميك اجتماعي اشاعه رفتارها و  ها در اين تئوري، بر نوآوري رفتاري، تغيير ايده

هاي در اعمال آگاهانه  در قالب نوآوري رفتاري، نوآوري. شود كيد ميأاطالعات جديد ت
گيرد و اين چارچوب، كاهش باروري را نتيجه گسترش  كنترل باروري مورد توجه قرار مي

 )94 :1386,حسيني(. داند هاي جديد كنترل مواليد مي و اشاعه تكنيك ها و تكنولوژي
هاي اشاعه بايد تاثير  م بر اين باورند كه جهت بررسي مكانيزم 1993 1پوالك واتكينز

هاي تنظيم  هاي غير رسمي بر گسترش و تاثيرگذاري برنامه وسايل ارتباط جمعي يا شبكه
فرض اساسي اين تئوري آن است كه كنترل باروري در ارتباط  .خانواده را بررسي كرد

وسايل پيشگيري را بشناسند و در مرحله بعدي  داا نگرش مردمي قرار دارد كه ابتمستقيم ب

                                                            
١ ‐Pollock & Atkins 
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دربين ساكنان مناطق شهري،  ,زاز وسايل جلوگيري استفاده كنند به عقيده جيمز بشر
شناخت و استفاده  از وسايل پيشگيري و نيز نگرش در مورد تنظيم خانواده  تفاوت وجود 

در بين اعضاي طبقه متوسط نگرش مثبتي در مورد تنظيم در اينگونه شهرها ابتدا . دارد
 . شود خانواده ايجاد مي

سپس در مرحله بعد بين اعضاي طبقات پائين اجتماعي وجود چنين نگرشي با توجه 
هاي پيشگيري و همچنين انطباق رفتار  به فاصله زماني، در شناخت و استفاده از روش

نسبت به مناطق شهري نيز به  يناطق روستايهاي تنظيم باروري در م باروري با سياست
اين ديدگاه بيشتر به تغيير در نظام ارزشي جامعه خصوصاً تغيير نگرش . خورد چشم مي

آشفته ( .هاي پيشگيري توجه دارد افراد جامعه نسبت به باروري و تنظيم خانواده و روش
 )1386:323، تهراني

 )نوسازي( يتئوري نوگراي 
شود كه در جوامع امروزي  ها و رفتارها گفته مي مجموعه ارزشپديده نوسازي به 

گسترش يافته است و زندگي امروزي را با تنوع و پيچيدگي كه به بار آورده در مقابل 
 .تنوعي از انتظارات و الگوهاي زندگي و رفتارهاي متنوع قرار داده است

غيير و تحوالت در و نتيجه اين ت. رود در چنين شرايطي ميزان رفاه طلبي باال مي
، ازكيا( .دهد تمامي ابعاد زندگي هم از بعد فكري و هم از بعد رفتاري تحت تاثير قرار مي

1389( 
 .شود از دو بخش عمده تشكيل شده است آنچه امروزه از نوسازي ياد مي

 .همانند فرهنگ، بازانديشي، توليد فكر و رشد عقالنيت است :اي ابعاد ريشه ـ1
همانند ابعاد عيني و تمدني مثل ادامه تحصيل، صنعتي شدن ، شهري ابعاد نمادي  ـ2

 .باشد شدن، مي
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آورد در  از رفاه، آسايش را به همراه مي ياي زندگي مدرن با وجود  اينكه با خود مجموعه
 .شويم ناپذير آن مي نگاهي عميق متوجه مضرات جبران
ند حاصل تغيير شيوه كن اي كه جوامع امروزي تجربه مي تغيير و تحوالت گسترده

در جوامع مدرن تغييرات  .زندگي و گذر از شيوه زندگي سنتي به شيوه زندگي جديد است
 .هاي اقتصادي و نظم اخالق رخ داده استندبنيادين در الگوهاي روابط اجتماعي، رو

 )1388,جاليي پور(
تجدد را بايد عصري توصيف كرد كه خصيصه بازر آن دگرگوني  ،1به نظر باومن

هاي مادي و معنوي و معرفت و اعتقادات خويش  عصري است كه قوانين و ساخته. است
داند كه فقط تا اطالع بعدي معتبر است و از آن از به بعد درجه  را اموري موقت و گذرا مي

 .سپارد شود و جاي خود را به قوانين و دستاوردهاي نوين مي اعتبار ساقط مي
همانند طبيعت به عنوان يك چارچوب ها  در گذشته سنت 2از نظر گيدنز

ها  بايست بسياري از تصميم شدند و مي هاي بشري در نظر گرفته مي خارجي براي فعاليت
باره  كرد اما اكنون اين ما هستيم كه بايد در ها  براي ما اتخاذ مي را همين چارچوب

را بايد از  ها تصميم بگيريم و بگوييم كدام يك از آنها بايد حفظ كرد و كدام يك سنت
 . اعتبار انداخت

روند بلكه تغيير شكل  ها از بين نمي او معتقد است كه در جريان نوسازي سنت
سازند و سپس مرتباً آنرا  يابند و همچنين اين افراد هستند كه هويت خود را مي مي

 )1389، پرست مسمي( .كنند بازنگري و تصحيح مي
 

                                                            
١- Bowman  
٢ - Giddens 

از مد رنيزاسيون تا بارد اري ناخواسته و سقط جنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 245



 

 

 روش تحقيق
تي و خصوصي در بين دو مركز درماني دول پژوهش حاضر، يك مطالعه تطبيقي

مراجعين به اين دو  ده وكه به صورت كامال تصادفي انتخاب ش  سطح شهر تهران است
 .باشند هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از سطوح متفاوتي برخوردار مي جنبه   از مركز

كنـد يـك تحقيـق كـاربردي محسـوب       اين تحقيق براساس هدفي كه دنبال مـي 
هـت نيـل بـه    ــ ج  1با توجه به ماهيت موضوع در اين تحقيق از روش پيمايشي و ودش مي

 -هـاي اقتصـادي   اهداف پژوهش استفاده شده است و اطالعات و آمار مربوط بـه ويژگـي  
آوري  جمـع  ،جامعه آماري از طريـق پرسشـنامه و همـراه بـا مصـاحبه      جمعيتي، اجتماعي،

 )15-49( ناخواسـته  شامل تمامي زنان بـاردار در اين پژوهش جامعه آماري  .گرديده است
واقـع   به مركز درماني دولتي مهديـه،  )1390 بهمن ،دي ،آذر(ماه  3 مدت ساله كه در طول

 شهرداري تهران 7واقع در منطقه  شهرداري تهران و مركز درماني خصوصي، 15در منطقه 
تفاده از جـدول اسـتاندارد   حجم نمونه با اس .اند مراجعه كرده كه به دليل باروري ناخواسته 

، بطور جداگانه براي هر مركز محاسـبه  )درصد 1(گيري  كريجكي و مورگان با اشتباه نمونه
اظهـار   اي كه از مسوولين دو مركز بعمـل آمـد،   بدين صورت كه با مصاحبه .گرديده است

نظيم نفر به بخش ت 40اند كه در مركز درماني و آموزشي مهديه بطور متوسط روزانه  داشته
نفـر اظهـار دارنـد كـه بارداريشـان       2خانواده مراجعه كننده دارند كه از ايـن ميـان حـدود   

. كننـد  ماه بارداريشان را ناخواسته اظهار مي 3طول نفر در 150ناخواسته است يعني حدود 
 1گيـري   كه طبق جدول حجم نمونه كريجكي و مورگان با در نظـر گـرفتن اشـتباه نمونـه    

 در مركـز درمـاني و آموزشـي مهديـه،    مـاه   3طول مـدت   نمونه در اندازه جمعيت درصد،
شـهرداري تهـران    7و براي مركز درماني خصوصي منطقـه   نفر انتخاب گرديد 150معادل 

نفر به بخش تنظيم خانواده مراجعه كننده دارنـد كـه از ايـن ميـان      30بطور متوسط روزانه 

                                                            
١ - survey 
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مـاه   3طـول  نفر در 90ت يعني حدود نفر اظهار دارند كه بارداريشان ناخواسته اس 1حدود
كه طبق جدول حجم نمونه كريجكي و مورگان بـا   ،كنند بارداريشان را ناخواسته اظهار مي

 مـاه در   3طـول مـدت    اندازه جمعيت نمونه در درصد، 1گيري  در نظر گرفتن اشتباه نمونه
ـ  در مجموع مي .نفر انتخاب گرديد 90معادل  ،7مركز درماني خصوصي منطقه  وان نتيجـه  ت

باشـد ديگـر حجـم     گرفت كه چون توجه ما به تعداد مراجعين در مدت زمان مشخص مي
كـه انتظـار    .توان آن را نوعي تمام شماري قلمداد كـرد  نمونه ما احتمالي نخواهد بود و مي

آوري اطالعـات مـورد نيـاز از     جمـع  .نمونه داشته باشيم 250ماه حدود 3رود در پايان  مي
پرسشـنامه پـس از تهيـه، بـا      ييپايـا . همراه با مصاحبه انجام گرفته اسـت طريق پرسشنامه 

پـس   .ه اسـت اثبات رسيد به) α=9/0 ( استفاده از فرمول ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ
از مطالعه و تدوين پرسشنامه مورد نياز پژوهش، جهت اثبـات روايـي پرسشـنامه، مطالعـه     

هفتـه در  يـك  در طـول   ساله بـاردار ناخواسـته،  ) 15-49(زن  10براي تعداد  پيش آزمون،
كـه براسـاس آن    ،بخش تنظيم خانواده مركـز درمـاني و آموزشـي مهديـه، انجـام گرفـت      

اطالعات حاصل از تكميل پرسشنامه به صـورت   .اصالحات نهايي پرسشنامه انجام گرديد
آماري قرار  مورد تجزيه و تحليل spss 19 افزار آماري كد وارد كامپيوتر شده و توسط نرم

تحليـل  از جداول تك بعدي و بـراي   ،اطالعات گردآوري شدهتوصيفي در تحليل  .گرفت
و ضـريب  T  هـاي   آزمـون هـا از    بـراي آزمـون فرضـيه    استنباطي از جداول دو بعـدي و 

 .شده است استفاده همبستگي اسپيرمن
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 بررسي و تعريف مفاهيم عملياتي مورد متغيرهاي

 تحقيق در موجود وابستهي متغيرها -

 باروري ناخواسته   .١

كه سعي داريم تا آن را تبيـين كنـيم    باشد، متغيرهاي وابسته در اين تحقيق مي يكي از
شماري متغيـر مسـتقل وجـود دارد كـه  بـارداري ناخواسـته را تبيـين         بي شك تعداد بي.

كـه در   هايي علتبه مجموعه  هاي مختلف اما ما در تالش هستيم تا از ميان علت كند، مي
ايـن متغيـر در    .اشاره كنـيم ) مدرنيزاسيون  هاي شاخص( باشد رابطه با اهداف تحقيق مي

 .مورد بررسي قرار گرفته است 1مقياس اسمي

 تمايل به سقط جنين .٢
اختالفات  ،تمايل يكي از زوجين براي ختم بارداري به داليل نظير مشكالت اقتصادي

 ...عـدم آمـادگي روحـي يكـي از طـرفين و      ،نامشـروع بـودن   ،ترجيح جنسيتي ،زناشويي
در ايـن پـژوهش تنهـا در حـد يـك       و شـود  محسوب ميمتغير وابسته  ه يك كباشد  مي

اين متغير در مقياس اسمي مورد بررسي قـرار  .( نظرسنجي مورد بررسي قرار گرفته است
 )گرفته است

 تحقيق در موجود مستقلي متغيرها -
داريم كه به صورت مفاهيم انتزاعـي بـوده و بـه    تحقيق حاضر با مفاهيم سرو كار  در

 .كننـد  را تبيـين مـي   هـا اي از متغيرها آن باشند و مجموعه گيري نمي خودي خود قابل انداره
كـه مـا در ايـن     اثر مستقلي بر روي متغيرهاي وابسته تحقيـق دارنـد،   تك اين متغيرها، تك

 ايم، مورد بررسي قرار داده ايم و هاي قايل شد اي از اين متغيرها اهميت ويژه تحقيق به دسته

                                                            
١ - Nominal Of Categorical Scale 
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 ،آزادي زن در تحـرك اجتمـاعي   ،توسعه ارتباطات جمعي اين مفاهيم شامل مدرنيزاسيون،
هاي زير عملياتي  كه به صورت مولفه باشند، ميگيري مسايل خانواده  قدرت زن در تصميم

: 1382، ازكيـا ( .)گيـري و سـنجش پيـدا كـردن     عملياتي شدن يعني قابليت اندازه( .اند شده
214( 

 :مدرنيزاسيون
و به طور  باشد كه داراي پشتوانه نظري مي يك مفهوم مستقل و انتزاعي است،

شود كه خميرمايه اصلي آن  كلي به فرايند گذر از جامعه سنتي به جامعه صنعتي اطالق مي
الگوي  شود، تغييراتي كه در نگرش و تفكرات افراد ايجاد مي باشد، ها مي تغيير نگرش

ها  در واقع اين نگرش و دهد ثيرمستقيم خود قرار ميأزندگي و توقعات افراد را تحت ت
نمايند كه همان الگوي  كنند و مسيري را براي ما تعيين مي همانند قطب نما عمل مي
و تغيير رفتار تغيير الگوي زندگي  ها، توان گفت كه تغيير نگرش زندگي مي باشد پس مي

كند ولي در اين  هاي زيادي اين مفهوم را تبيين مي شاخص .ه داردرا به همراباروري 
ها كه مرتبط به موضوع هستند مورد بررسي و سنجش  اي از اين شاخص پژوهش تنها پاره

 : كه عبارتند از گيرد، قرار مي
 
 توسعه ارتباطات جمعي ـ1

باشـد كـه مـي تـوان آن را بـا متغيرهـاي        هاي مدرنيزاسيون مـي  يكي از شاخص
 مورد بررسي قرار داد،... مجله و روزنامه و  ماهواره، مستقلي مثل ميزان استفاده از اينترنت،

 .اند كه در اين پژوهش هر يك از اين متغيرها در مقياس ترتيبي مورد سنجش قرار گرفته
 آزادي زنان در تحرك اجتماعي ـ2

 غال زن،شاخص ديگر مدرنيزاسيون مي باشد كه با متغيرهاي مسـتقلي مثـل اشـت   
 هـاي ورزشـي،   كـالس (هـاي خـارج از منـزل     مشاركت زن در فعاليت ادامه تحصيل زن،
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كه ما در اين پژوهش هر يك از اين متغيرهـا  . باشد قابل بررسي مي...) هاي هنري و كالس
 .ايم را در مقياس ترتيبي مورد سنجش قرارداده

 گيري مسايل خانوادگي  اختيار و قدرت زن در تصميم ـ3
باشد كه در اين بررسي در حيطه توجه ما قرار گرفتـه   ديگر مدرنيزاسيون ميشاخص 

گيـري و مشـاركت زن در دخـل و خـرج      قدرت تصميم :است و با متغيرهاي مستقلي مثل
كـه مـادر ايـن    .باشـد  گيري امور خانوادگي قابل بررسي مـي  منزل، مشاركت زن در تصميم

 .ايم يبي مورد سنجش قرار دادهپژوهش هر يك از اين متغيرها را در مقياس ترت
 
 )هاي مورد توجه در اين پژوهش مولفه( هاي مدرنيزاسيون دياگرام مفهومي ابعاد و مولفه -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدرنيزاسيون

توسعه ارتباطات جمعي  آزادي زن در تحرك اجتماعياختيار زن در تصميم گيري

 روزنامه
 اينترنت  ماهواره

شركت در فعاليت
خارج از منزل

 ادامه تحصيل زن اشتغال زن
شركت زن در 

تصميم گبري امور 
شركت زن در تصميم
 گبري امور مالي
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 مار توصيفيٱنتايج 
براي توصيف ساختار جمعيتي مراجعين دو مركز با استفاده از جداول تك بعدي 

 .رسيده ايم به نتايج زير
 ساله 5ـ توزيع جمعيت برحسب گروههاي سني 

دهد كه بيشترين باروري ناخواسته در بين مراجعين مركز درماني  نمودار نشان مي
به خود اختصاص داده است و اين در  ٪31ساله با ) 30-34(خصوصي را گروه سني 

بيشترين  ٪ 7/32ساله با ) 25-29(هاي سني  حالي است كه مركز درماني دولتي در گروه
 .حجم مراجعين را به خود اختصاص داده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساله 5هاي  سني  توزيع درصدي  مراجعين مركز درماني خصوصي بر حسب گروه: 1نمودار
   ه  سال 5 يسن  يها بر حسب گروه يدولت يمركز درمان مراجعين  يدرصد يعتوز:  2نمودار 
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 جمعيت برحسب وضع زناشوييـ توزيع 
از  ٪67توان پي برد كه در مركز درماني خصوصي  با توجه كردن به نمودار زير مي       

از مراجعين وضع  ٪29هستند  ،از مراجعين طالق گرفته ٪4مراجعين داراي همسر بوده 
 ٪3/91اين در حالي است كه در مركز درماني دولتي  .اند زناشويي خود را نامزد اعالم كرده

 ،از مراجعين طالق گرفته  ٪7/0درصد ناچيزي معادل ، اند از مراجعين داراي همسر بوده
 .اند از مراجعين وضع زناشويي خود را نامزد اعالم كرده ٪ 8و  هستند

 
ييبر حسب وضع زناشو يخصوص يمركز درمان ينمراجع يدرصد يعتوز:  3 نمودار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ييبر حسب وضع زناشو دولتي يمركز درمان ينمراجع يدرصد يعتوز:  4 نمودار  
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 ـ توزيع جمعيت برحسب ميزان تحصيالت زنان 
ميزان  از ،از مراجعين ٪ 70, دهد كه در مركز درماني خصوصي نتايج نشان مي     

و اين در حالي است كه مركز درماني  باشد ديپلم و بيشتر برخوردارند مي تحصيالت فوق
 .باشد ديپلم و بيشتر برخوردارند مي ميزان تحصيالت فوق از ،از مراجعين ٪ 7/24، دولتي
 مار استنباطي باروري ناخواستهٱنتايج 

 ـ باروري ناخواسته و برنامه تلوزيوني
اي  از زناني كه بيننده برنامه ماهواره ٪ 92،در بين مراجعين مركز درماني خصوصي      
كه اين نسبت در بين مراجعين مركز .اند اعالم كردهبارداري خود را ناخواسته ، هستند

كه از اين ميان در مركز درماني خصوصي و دولتي  باشد مي ٪ 7/40درماني دولتي معادل 
هايي نظير  و از برنامه باشند بيننده فيلم و سريال مي ٪ 7/60و  ٪ 73زنان به ترتيب 

 .اند علمي و اخبار بهره كمي برده، مذهبي، پزشكي
 اينترنت باروري ناخواسته وـ 

از زناني كه بارداري خود را  ٪ 92، در بين مراجعين مركز درماني خصوصي      
اين درحالي است كه فقط  و برند هاي اينترنتي بهره مي اند از سايت ناخواسته اعالم كرده

از  ،اند از مراجعين مركز درماني دولتي كه بارداري خود را ناخواسته اعالم كرده ٪ 38
 .برند هاي اينترنتي بهره مي سايت

 ـ باروري ناخواسته و توسعه ارتباطات جمعي
كننده  از زنان مراجعه ٪ 52در مركز درماني خصوصي ، ا توجه به نتايج بدست آمدهب     

كننده از توسعه  از زنان مراجعه ٪ 14و از توسعه ارتباطات جمعي قوي برخوردار هستند
ها در مركز درماني دولتي به ترتيب  اين نسبت .برخوردار هستندارتباطات جمعي ضعيف 

 .باشد مي ٪ 68و  ٪ 8معادل 
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توان نتيجه گرفت در مركز درماني خصوصي بين توسعه ارتباطات جمعي و بارداري  مي
در حاليكه در مركز درماني دولتي رابطه معناداري  .ناخواسته ارتباط مستقيمي وجود دارد

 .شود  مشاهده نمي
 ـ باروري ناخواسته و تحرك اجتماعي زن

تحرك اجتماعي در ميان مراجعين مركز درماني ، دهد آمار بدست آمده نشان مي    
و در  باشد مي ٪ 4/1و ضعيف  ٪ 7/88متوسط ،  ٪ 9/9به ترتيب معادل  قوي  ،خصوصي

و  ٪ 2/81متوسط ،  ٪ 6/3به ترتيب معادل  قوي ، ميان مراجعين مركز درماني دولتي
پذيري رتوان نتيجه گرفت در هر دو مركز درماني تاثي كه مي، باشد مي ٪ 2/15ضعيف

 .كند از يك الگو پيروي مي بارداري ناخواسته از تحرك اجتماعي زن تقريباً
 گيري زن ـ باروري ناخواسته و قدرت تصميم

مركز گيري زن در ميان مراجعين  دهد كه قدرت تصميم نتايج بدست آمده نشان مي     
 ٪6/5و ضعيف  ٪ 7/12متوسط ،  ٪ 7/81به ترتيب معادل قوي  ،درماني خصوصي

متوسط ،  ٪79به ترتيب معادل  قوي  و در ميان مراجعين مركز درماني دولتي باشد مي
قدرت ، كه مي توان نتيجه گرفت در هر دو مركز درماني، باشد مي ٪ 3/4و ضعيف ٪ 7/16

و تاثيرپذيري بارداري ناخواسته از  باشد برخوردار ميگيري زن از شدت بااليي  تصميم
 .كند و اثر مستقيم دارد از يك الگو پيروي مي گيري زن تقريباً قدرت تصميم

 ـ باروري ناخواسته و مدرنيزاسيون
، از مدرنيزاسيون قوي، از مراجعين مركز درماني خصوصي ٪ 4/39دهدكه  نتايج نشان مي
از ، مراجعين مركز درماني دولتي از  ٪5/6ه فقط در حالي ك .باشد برخوردار مي

 . باشند برخوردار مي، مدرنيزاسيون  قوي
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 مار استنباطي تمايل به سقط جنينٱنتايج 
از زناني  ٪ 84در بين مراجعين مركز درماني خصوصي حدود  ،طبق نتايج بدست آمده    

در حاليكه در بين مراجعين مركز  .تمايل به سقط جنين دارند ،كه باردار ناخواسته هستند
در ميان . اند از زنان اين مركز تمايل به سقط جنين نشان داده ٪ 7/36درماني دولتي حدود 

 ،بيشترين درصد تمايل به سقط جنين به ترتيب معادل ،مراجعين مركز درماني خصوصي
اني دولتي به كه اين مقادير براي مركز درم، باشد مي ٪ 5/34و نامزد  ٪ 7/60داراي همسر 
شود  كه به وضوح ديده مي، مي باشد ٪ 2/18و نامزد  ٪ 1/81داراي همسر  ،ترتيب معادل

نامزدها درصد بااليي را به خود اختصاص ، كه در بين مراجعين مركز درماني خصوصي
 ،اي هستند هاي ماهواره در مركز درماني خصوصي زناني كه بيشتر بيننده برنامه. داده اند

و در مركز درماني  است ٪ 9/92كه معادل  ، اند بيشترين تمايل به سقط جنين را نشان داده
 )پخش داخليـ  ماهواره(از نوع برنامه تلوزيوني  ،دولتي تاثيرپذيري تمايل به سقط جنين

آمارها بيانگر اين است كه در ميان مراجعين مركز درماني . بطور يكسان است تقريباً
ثير مستقيمي روي تمايل به سقط جنين زنان اين أتباطات جمعي تتوسعه ار ،خصوصي

بطوريكه باالترين تمايل به سقط جنين در ميان زناني است كه از توسعه  .مركز داشته است
و با ضعيف شدن اين  مي باشد ٪ 4/52كه معادل ، ارتباطات جمعي قوي برخوردارند

 .يز رو به كاهش گذاشته استتمايل به سقط جنين ن) توسعه ارتباطات جمعي( شاخص
بطوريكه توسعه  .ولي عكس اين قضيه در ميان مراجعين مركز درماني دولتي صادق است

تمايل به سقط جنين  ،شود تر مي ارتباطات جمعي هر چه در ميان زنان اين مركز ضعيف
سعه باالترين تمايل به سقط جنين در ميان زناني است كه از تو و روند رو به افزايشي دارد

بين مراجعين هر دو  در. باشد مي ٪ 2/58كه معادل ، ارتباطات جمعي ضعيف  برخوردارند
، تر است گيري زن در خانواده قوي مركز درماني خصوصي و دولتي هر چه قدرت تصميم

باعث  ،گيري قوي زن بطوريكه قدرت تصميم .تمايل به سقط جنين بيشتر نمود كرده است
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كه به ترتيب مركز ، باالترين درصد را به خود اختصاص دهد شده تا تمايل به سقط جنين
 .باشد مي ٪ 8/77و ٪ 4/76درماني خصوصي و دولتي برابر با

 

  گيري نتيجه
هاي انجام شده نشان مي دهد كه ناخواسته بودن باروري در بين مراجعين مركز درماني  بررسي     

دارا بودن   به طوريكه زوجين با.باشد سيون ميهاي مدرنيزا شاخص ثيرأخصوصي بيشتر تحت ت
از قبيل رفاه طلبي ، هاي مدرنيزاسيون شرايط مطلوب اقتصادي و اجتماعي به دليل نمود شاخص

در حاليكه در بين .اند بيشترين تمايل به سقط جنين را داشته، داشتن روابط قبل ازدواج زوجين و
 ،شاخص فرهنگي، شاخص اقتصادي مراجعين مركز درماني دولتي بيشترين تاثيرپذيري را از

و . اند ثير گرفتهأهاي مدرنيزاسيون ت اند و در سطح بسيار ناچيزي از شاخص  شاخص اجتماعي داشته
از طرفي ديگر با وجود فعاليت موسسات آموزش عالي و مراكز بهداشتي در زمينه آموزش 

تنظيم خانواده در وضعيت  آگاهي و نگرش زنان هر دو مركز نسبت به، هاي تنظيم خانواده برنامه
گيري در هر دو  هاي ناخواسته با درصدهاي چشم زنان همچنان با بارداري اذل .مطلوبي قرار ندارد

اند  هاي دوران نامزدي درصد بااليي را به خود اختصاص داده مركز مواجه هستند به ويژه بارداري
اي زنان براي كنترل مادر شدن ه گيري يكي از انواع تصميم ،و به تبع آن تصميم به سقط جنين

شود كه با درك و احساس زنان در مورد كنترل بدن خود و  اي تلقي مي است و سقط جنين مساله
فرهنگي و قانوني در ، به هر حال به داليل اجتماعي .شان همراه است تعيين زمان مادر شدن

اند توسط زوجين و يا تو به دليل ناخواسته بودن بارداري نمي كشورهايي كه سقط جنين صرفاً
باعث خزيدن آن به  ،بدون اين كه از بروز مساله جلوگيري شود، هركس ديگري صورت گيرد

سازد  اين امر از طرفي بررسي خود پديده را با مشكل مواجه مي .شود هاي زيرين اجتماعي مي اليه
 شود را موجب ميهايي غيرقانوني و در شرايط محيطي پرخطر  انجام آن به شيوه ،و از طرف ديگر
 .تواند بار سالمتي زيادي به دنبال داشته باشد كه در ادامه مي
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 هاي جمعيتي راهبردها و سياست

 



 



 
 
 
 

نگاهي بر سياستهاي جمعيتي و تنظيم خانواده در قوانين ايران و ارائه پيشنهاد 
 جهت سياستگذاري هاي آتي

 

1علي اخوان بهبهاني  

 
جمعيتي ارائه هاي  هاي زيادي در خصوص تنظيم خانواده و سياست از گذشته تا امروز تئوري

در  1346از سال  .شده است  در اين مقاله مروري بر قوانين جمعيتي و تنظيم خانواده در ايران .شده است
در پيش از پيروزي انقالب اسالمي عمده قوانين  .هاي جمعيتي مشخصي وضع شده است كشور ما سياست

مودن ميزان رشد باالي جمعيت كشور در راستاي تنظيم خانواده و كاهش ميزان مواليد به منظور متعادل ن
 1367سال . بعد از پيروزي انقالب اسالمي برنامه تنظيم خانواده در ايران تقريباً تا يك دهه متوقف ماند. بود

شود و از آن زمان تا سال  هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور محسوب مي آغاز مجدد سياست
هاي كشور در  با فرمايشات مقام معظم رهبري سياست 1390سال در . ها ادامه داشت اين سياست 1390

 .را تقديم مجلس نمود اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانوادهخصوص جمعيت تغيير يافت و دولت اليحه 
شود اينست  آنچه در بررسي اين پنجاه سال قانونگذاري در خصوص جمعيت و تنظيم خانواده مشاهده مي

اند و كيفيت  اند اما همه جانبه نبوده هاي توسعه كشور وضع شده نين در خالل برنامهكه هر چند غالب اين قوا
 .ها وجود نداشت اند از سويي نهاد تخصصي براي پايش اين سياست جمعيت را مد نظر قرار نداده

سياسي و اجرايي قرار گرفته  ها مورد توجه محافل علمي، اكنون كه بازنگري در اين سياست
 .اين موارد مورد توجه قرار گيرد تا مشكالت گذشته مجدد گريبانگير كشور نشوداست ضروريست 

 هاي جمعيتي،تنظيم خانواده سياست جمعيت، :ها كليد واژه
Family planning, population policy , population 
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 مقدمه
محسوب گذاري  سياستو  حاكميت مسأله جمعيت يك مسأله بنيادين در امر

 بنا اين مسئله )1391رهبري ( بوده استها  كه همواره مورد توجه و دغدغه دولت شود مي

 گاهي دانشمندان. است نيز بوده فالسفه و انديشمندان توجه مورد مختلف داليل به

 كردند مي تلقي اجتماعي و اقتصادي پيشرفت  و توسعه اصلي محرك را جمعيت افزايش

 .اند بوده گريزان جمعيت افزايش از و دانسته ارجع كميت بر را كيفيت نيز گاهي و
 و مرفه اي جامعه داشتن  اصلي، و نهايي هدف هميشه حال هر به )1389پور  كاظمي(

 .است بوده متعادل

اصطالحي است در  Population Policyهاي جمعيتي يا  سياست
اصول و شناسي با تعاريف مختلف كه همگي اين تعاريف اشاره دارند به مجموعه  جمعيت

هاي مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزيع جمعيت يعني  تدابير و برنامه
كليه "تشريح چگونگـي و حدود فعاليت دولت در مسائل جمعيتـي بطور خالصه به 

سازي شرايط فرهنگي، اجتماعي و  اصول و قوانينـي كه از سوي دولت در جهت هماهنگ
سياست جمعيتي  "گردد ابي به توسعه پايدار تدوين مياقتصادي جامعه در راستاي دستي

 )1389سميعي نسب ( .گردد اطالق مي
ها و تصميمات انديشه« :كند را اينگونه تعريف ميجمعيتي  هاي سياستاماني 

مدون جمعيتي كه در راه منطقي كردن و هماهنگ ساختن اركان و نهادهاي اجتماعي و 
هدف و منظور اين تصميمات رفاه و . گردداتخاذ ميها  اقتصادي و مقررات و نظامات آن

مسائل جمعيتي آن دسته . هاي مختلف جمعيتي و حل مسايل جمعيتي است بهروزي گروه
از امور و حقايق جمعيتي است كه از حالت تعادل و هماهنگي با ساير عوامل و حقايق 

معضل و صورت يك   مربوط خارج شده و در حقيقت يك امر طبيعي جمعيتي را به
اي از  بنابراين مسايل جمعيتي مجموعه. اند مشكل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در آورده
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امور جمعيتي پيچيده و ناهمساز در داخل خود و همچنين ناهمساز نسبت به ساير اركان و 
 )1379اماني ( ».عوامل اقتصادي و اجتماعي است

 :نمود تقسيم گروه چهار به توان مي را جمعيتي نظرات و عقايد كلي به طور
 و قدرت منشأ را جمعيت افزايش گروه اين جمعيت، افزايش طرفداران: اول گروه

 گروه اين جمعيت، افزايش مخالفان: دوم گروه. كردند مي تلقي پيشرفت اصلي محرك

 بشر انهدام منشأ باالخره و اخالقي فساد و تيره روزي فقر، موجب را جمعيت افزايش

 تثبيت به معتقد گروه اين ثابت، جمعيت طرفداران: سوم گروه .كردند مي قلمداد

 در گروه اين جمعيت، متناسب حد طرفداران: چهارم گروه .بودند انساني اجتماعات

 آنها ديگر بيان به .هستند مطلوب حد يا و متناسب حد در جمعيت تعيين توجوي جس

 و تناسب جامعه يك موجود امكانات و جمعيت تعداد بين است ضروري كه معتقدند
 ) 1389پور  كاظمي( .باشد برقرار هماهنگي

. شمسى ميان اهل فن رايج شد 1349هاى  اصطالح تنظيم خانواده از حدود سال
كنترل باردارى، جلوگيرى از  پيش از آن تعابيرى چون كنترل جمعيت، تنظيم جمعيت،

تنظيم  ).1379اماني،( .رفت گيرى از جمعيت و به كار مى باردارى، تنظيم باردارى، پيش
هاي  هاي پرخطر از ديدگاه تنظيم خانواده، حاملگي خانواده به معناي پيشگيري از حاملگي

از برنامه  هاي غيرقانوني است، و به عبارت ديگر هدف سقط ريزي نشده و نهايتاً برنامه
گيري آزادانه و مسئوالنه در مورد تعداد  ها و افراد به تصميم تنظيم خانواده تواناسازي زوج

گذاري بين فرزندانشان و برخورداري از اطالعات و وسايل الزم براي وصول به  و فاصله
هاي  اين هدف و اطمينان از انتخابي آگاهانه و در اختيار گذاردن مجموعه كاملي از روش

در واقع تنظيم خانواده  ).1388 حسين  حاتمي(. وثر و مطمئن جلوگيري از بارداري استم
 .شود هاي جمعيتي محسوب مي بخش از سياست
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از گذشته تا امروز متفكران زيادي در خصوص كنترل جمعيت تنظيم خانواده و 
براي اولين  سولونسال قبل از ميالد مسيح  600. اند هاي جمعيتي اظهارنظر كرده سياست
را توصيه و جلوگيري از افزايش جمعيت  هدرجمعيت را طرح ك افزايشطرات اخبار م
سياست  افالطون .گذاري نمايندنوقانها در اين زمينه  او معتقد بود الزمست دولت .كند مي

هاي  شهر خود براي خانواده در آرمان او .كند را توصيه مي كاهش مواليد و كنترل جمعيت
كند در مورد لزوم، سياست گيرد و به دولت توصيه ميفرزند پاداش در نظر مي كم

 )1355جهان فر (. مهاجرت اجباري را عملي سازد
ريزي و تنظيم امور  معتقد است كه دولت بايد در كنترل، برنامهنيز  ارسطو

در جهت افزايش جمعيت و زاد ولد روم  امپراطورسزار ژوليوس . جمعيت دخالت كند
داده به پدراني كه سه فرزند دارند قطعه زميني او مقرر كرده بود .كرده بودمقرراتي وضع 

سياست افزايش  البته در ان دوران .شوندهاي پراوالد را از ماليات معاف و خانواده شود
كم و بيش وجود داشت و ز نيها تنها در روم بلكه در بسياري ديگر از سرزمين  جمعيت  نه

 ».گرديد مياجرا  در جهت تشويق به زاد و ولد اقداماتيبرحسب شرايط 
   ).1374خلق، نيك(

و  مندان زيادي قرار گرفتانديش مورد توجه  جمعيتنيز بحث در عصر جديد 
در  1توماس مالتوس. مباحثات گوناگوني در زمينه كاهش يا افزايش جمعيت آغاز گرديد

نظريه جنجالي خود را مبني بر  "تحقيق درباره اصل جمعيت "انتشار كتابا ب 1798سال 
كند، ولي مواد غذايي با تصاعد حسابي افزايش جمعيت با تصاعد هندسي رشد مي اينكه
 .ارائه داد، كشانديابد و ادامه اين وضعيت نسل بشر را به فقر و گرسنگي و نابودي مي مي

 ).1370كتابي، (

                                                            
١ . Thomas Robert Malthus 
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او در اين كتاب نشان داد . نوشت 2نام قانون جمعيت  كتابي به 1ميشل سدلر بعد از مالتوس،
كه ميزان باروري در ميان مردمان فقير بيش از ثروتمندان است و برخالف تصور عوام كه 

در  .كنددانستند، فقر را عامل ازياد جمعيت عنوان مي فقر را ناشي از كثرت جمعيت مي
گويد و مي ستهدانغذايي را باعث زيادي زاد و ولد مي مك  3دي توماس دبل 19يل قرن ااو

رسد كه در جامعه در ميان قشر به نظر مي. گرايدجمعيتي كه داراي رفاه است به كاهش مي
باال كه همواره در زندگي خود از رفاه برخوردار هستند و به ارزش آن وقوف دارند هرگز 

بنابراين براي حفظ رفاه . از دست بدهند حاضر نيستند آن را با زاد و ولد و فرزند زياد
خود سعي دارند از زاد و ولد زياد خورداري كنند تا با فرزندان كمتر زندگي بهتر و 

تري داشته باشند و اين واقعيت را براي زندگي فرزندان خود نيز بخواهند و اين روند  مرفه
    ).1374خلق، نيك ( .ادامه يابد

 ايشفزافرانسه و  جمعيتكه شاهد كاهش  آرسن ديمون 19در اواخر قرن 
ولد  د كه براساس آن ميان توليد مثل و زادورمطرح كرا اي اي تازه، نظريهبودجمعيت آلمان 

در جامعه متمدن دموكراتيك هر كس براساس نظر وي . و تمدن تضادي وجود دارد
جتماعي بيشتر كوشد در مراتب اجتماعي هرچه بيشتر ارتقاء پيدا كند، هرچه ارتقاء ا مي

هر ملتي كه به . باشد، زادوولد كمتر خواهد بود، اين پديده در همه اجتماعات صادق است
 ).1357سووي ، ( .تربيت، رشد و تعالي افراد كوشا باشد به تكثير افراد كمتر توجه دارد

  

                                                            
١ . Michael Thomas Sadler 
٢ . Law of Population 
٣ . Thomas Doubleday 
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 سياست هاي جمعيتي و تنظيم خانواده در ايران
 پيش از پيروزي انقالب اسالمي) الف

 منقطع روش مانند بارداري از جلوگيري سنتي هاي روش قديم زمان از ايران در

 توسط بار اولين براي هاي جديد روش اما .است داشته كاربرد گياهي، يا داروهاي و

 1340تا اواسط دهه ). 1387ملك افضلي و همكاران . (شد وارد ايران به متفقين سربازان
زادوولد و باروري از طرف دولت معمول هاي مشخصي در زمينه كاهش سطح  سياست

نبود، هر چند امكان آن هست كه نسبت كمي از زوجين كه داراي سطح سواد و 
 .پرداختند تحصيالت باالتري بودند خود به كنترل باروري مي

 بيست دهه به جمعيت كم هاي خانواده بين بخصوص جمعيت كنترل موضوع

 از رضاشاه به در گزارشي تربيت هاجر خانم زمان آن در .گردد باز مي خورشيدي

 فقير هاي خانواده بين نوزادان و مير مادران و مرگ باالي نرخ و بهداشتي اسفبار وضعيت

 اي چاره كشور محروم مناطق در بارداري براي كنترل تا كند مي پيشنهاد و شكايت

 )1387ملك افضلي و همكاران ( .شود انديشيده
نام  انجمني به زمان همان بنياد راه در همكاري با و گزارش اين دنبال به 

 فدراسيون شد و بالفاصله به عضويت ايران تأسيس خانواده تنظيم و بهداشت انجمن

 اين مالي و فني وسيع هاي كمك از خانواده درآمد و تنظيم هاي انجمن لملليا نبي

 كه آنگونه بلكه نداشت اي گسترده فعاليت تنها نه ها سال تا ولي شد برخوردار فدراسيون
 حاملگي، از پيشگيري براي وسائل فقدان به علت است آمده پراكنده هاي گزارش در

و  ژل ، 1300 سال از انجمن اين. كرد مي توصيه را اسفنج و آب نمك چون هايي روش
 مراجعين در دسترس و نمود وارد خارج از محدود مقياس در را كننده كف هاي قرص

 )1355، بهداريوزارت ( .داد قرار
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جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران كار خود را كه منحصر به  1320البته در شهريور ماه 
كنترل حوادث و سوانح بود گسترش داد و به امور مختلف بهداشتي و درماني از جمله 

 )1388 حسين  حاتمي( .تنظيم خانواده پرداخت
 ايران در المللي بين بهداشت همكاري سازمان نام به سازماني 1330سال  حدود

 در و بود كودك و مادر آن بهداشت بهداشتي هاي برنامه از بخشي كه آمد بوجود

 و شد مي تشريح زنان براي حاملگي از هاي جلوگيري روش سازمان اين هاي كلينيك
 عمالً رسيد مي فروش به ها داروخانه در هم كننده كف هاي و قرص ژل مثل داروهايي

  .كرد بكار شروع 1337 سال در خانواده تنظيم درمانگاه اولين
 بهداري وزارت در كودكان و مادران بهداشت - اداره تاسيس با 1334سال  در

 همكاران و زنجاني( شد وارد ايران به IUD  دنبال از بارداري به پيشگيري هاي قرص

1378( 
 وقتبرنامه  سازمان توسط كه عمومي سرشماري اولين انجام با 1335 سال در

 .گرفت قرار توجه كشور مورد عمراني برنامه سومين در جمعيت ازدياد مسئله شد انجام
 .اما سياست مشخصي در اين خصوص اتخاذ نشد

كه  گرديد ايجاد خانواده بهداشت راهنماي انجمن 1337 سال در به دنبال آن 
 به مربوط خدماتارائه  آنان وظيفه و پرداختند مي فعاليت انجام به داوطلبانه آن اعضاي

 مادران حمايت زايشگاه در تنظيم خانواده واحد اولين ترتيب اين به .بود خانواده تنظيم

 )1388حاتمي ( .كرد به فعاليت شروع و شد تأسيس كودكان و
ها در امر تحديد مواليد در  هنگامي كه براي نخستين بار موضع دخالت دولت

مطرح ) ميالدي 1962(هجري شمسي  1341مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 
گيري شد، ايران از زمره كشورهايي بود كه در جهت مخالفت  گرديد و در اين زمينه راي

در جلسه مذكور شركت داشتند تعداد كشوري كه  97از . دولت در اين زمينه راي داد
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بدين ) 1357سووي . (بود 35و  30، 32كشورهاي موافق، مخالف و ممتنع به ترتيب 
گيري كلي دولت ايران در زمينه جمعيت  جهت 1341شود كه تا سال  ترتيب مشخص مي

 )1382ميرزايي . (طرفداري از رشد جمعيت و زاد و ولد بود
د جمعيت در ايران چندان دوامي نداشت و چند اين رويكرد در طرفداري از رش

توان سرآغاز  را مي 1346سال . كرد سال بعد موضع دولت ايران در اين زمينه كامالً تغيير
هاي جمعيتي مشخص دانست كه سال شروع مداخله مستقيم دولت در كاهش  سياست

شورمحسوب ميزان مواليد به منظور متعادل نمودن ميزان رشد باالي جمعيت رايج در ك
 تنظيم و عنوان جمعيت تحت جديدي عاونتم، 1346 ماه سال فروردين در .شود مي

 ريزي، آموزش، برنامه مسئوليت معاونت اين .گرديد ايجاد بهداري وزارت در  خانواده

 را جمعيت تنظيم هاي اجراي برنامه در نظارت و هماهنگي ايجاد و ارزشيابي تحقيقات،
 در زن هزار 500 گرفتن پوشش زير اين معاونت هاي برنامه هدف اولين .داشت برعهده

هاي رسمي و  به اين ترتيب فعاليت )1356 آسايش، .(بود اجراي برنامه اول سال 5 مدت
 .دولتي تنظيم خانواده در ايران شروع گرديد

كشور ديگر كه  29رخ داد اين بود كه ايران به  1346اتفاق ديگري كه در سال 
ه جمعيت را امضا نمود و به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم نمودند، اي در زمين بيانه

تا  1341ساله ميان  5آيد اين است كه در فاصله  سوالي كه در اين جا پيش مي. پيوست
چه اتفاقي افتاد كه منجر به چنين تغيير بنيادي در سياست دولت شد؟ به نظر  1346
هاي جمعيتي دولت انجام دومين  سياسترسد يكي از مهمترين عوامل در تغيير جهت  مي

درصد جمعيت  3و وقوف به ميزان رشد ساالنه  1345سرشماري عمومي كشور در سال 
 )1382ميرزايي . (بود 1345تا  1335هاي  در فاصله سال

 بهداشت انجمن راهنماي همكاري با ملل سازمان بشر حقوق كنفرانس  1347سال در

 از خانواده نظيمت« داشت خود اعالم پاياني بيانيه در و شد تشكيل تهران در خانواده
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 آن متن ملل، سازمان ي عالي شورا سوي از اعالميه اين تاييد با .»است افراد حقوق اصلي

 ) IPPF،(1975. گرديد منتشر المللي اسناد بين شمار در
اولين قانون رسمي كشور در راستاي كاهش ) 1351 – 1347( برنامه عمراني چهارم

شود در اين قانون در بخش بهداشت و تنظيم خانواده، بهداشت  محسوب مي جمعيت
به منظور بهبود كيفي و تعديل و : صنعتي، بهداشت مدارس، بهداشت كشاورزي آمده بود

مند ساختن اطفال از تغذيه و مراقبت درماني، بهداشتي،  ها و بهره تنظيم تعداد افراد خانواده
مه بهداشت و تنظيم خانواده به تدريج در مراكز عمده درماني به برنا ـآموزشي بهتر و بيشتر

 قانون برنامه عمراني چهارم كشور( .و بهداشتي كشور به موقع اجراء گذارده خواهد شد
1346( 

هدف كلي برنامه تنظيم « :مدير كل وقت تنظيم خانواده اعالم نمود كه 1351در سال 
اين است كه ) 1356ساله پنجم در  5برنامه يعني تا پايان (خانواده طي پنج سال آينده 

به منظور نيل به اين . هزار كاهش دهد 40در هزار فعلي را در  48ميزان عمومي مواليد 
ميليون  3,6بايست در خالل برنامه خدمات و وسائل پيشگيري از حاملگي براي  هدف، مي

 )١٩٧۴ Zahedi(» .زن فراهم نموده و از وقوع حدود يك ميليون والدت پيشگيري شود
بحث جمعيت پررنگ تر ديده شد و در فصل  )1356 – 1352( برنامه عمراني پنجمدر 

سوم اين قانون كه تحت عنوان بهداشت، درمان، تغذيه و تحديد مواليد بود اصول  و بيست
ميزان  -برنامه تحديد مواليد «:هاي اجرايي تحديد مواليد به شرح ذيل آورده شد و سياست

باشد و ايران از اين نظر در  درصد مي 3،1انه جمعيت كشور اينك حدود افزايش سالي
هاي  براي تحقق هدف .بيشترين ميزان افزايش جمعيت را دارد  رديف كشورهايي است كه

اقتصادي و اجتماعي كشور به اجراي برنامه كنترل مواليد اولويت تام داده شده است، به 
به علت بهبود شرايط زيست تدريجاً كاهش  مير و خصوص به اين جهت نيز كه نرخ مرگ

چون كاهش ميزان مواليد تابع عوامل مختلف اجتماعي و فني است، لذا با توجه . يابد مي
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آمد به نحوي كه   به ضوابط موجود اقدام الزم براي حداكثر تقليل مواليد به عمل خواهد
ه هدف مزبور و با براي وصول ب. درصد برسد 1ميزان رشد ساالنه جمعيت در آينده به 

بيني حداكثر متقاضيان اين خدمات، كاهش نرخ مواليد طي برنامه پنجم  توجه به پيش
و در اين صورت ) در هزار 40به  47كاهش از  (است   بيني گرديده در هزار پيش 7معادل 

در هزار ميزان افزايش  14به  16مير از  و بيني كاهش نرخ مرگ با در نظر گرفتن پيش
درصد خواهد بود، تحقق اين هدف مستلزم افزايش  2،6برنامه پنجم   پايان جمعيت در

كشور  درصد زنان در شرايط باروري است، شبكه بهداشتي 20درصد به  6پوشش مؤثر از 
 ».طي برنامه پنجم به نحوي توسعه خواهد يافت كه بتواند هدفهاي فوق را عملي سازد

 )1351م كشورپنجقانون برنامه عمراني (
به منظور گردآوري كليه اطالعات جمعيتي و تنظيم خانواده ) 1352(سال  در

 .نقاط مختلف جهان، مركز اسناد جمعيت و تنظيم خانواده در ايران تاسيس گرديد 
سومين سرشماري عمومي كشور و نخستين سرشماري بعد از شروع برنامه 

شواهدي از كاهش  اطالعات اين سرشماري. انجام گرفت 1355تنظيم خانواده در سال 
البته ميزان . داد محسوس در باروري، بويژه در سالهاي قبل از سرشماري، را نشان مي

كاهش و به تبع آن ميزان موفقيت برنامه تنظيم خانواده در نخستين دهه اجراي آن در 
 )1382ميرزايي . (رفت نبود حدي كه انتظار آن مي

 ششم، كه عمراني برنامه در.شدشروع  1355مطالعات تهيه برنامه ششم از سال 
 اجرايي هاي سياست) 1391جهانگرد ،( بود 1361تا  1357هاي  ريزي شده براي سال برنامه

 را برنامه اي  هدف جمعيت، ريزي برنامه مشترك كميته و شد خانواده مطرح تنظيم برنامه
 : نمود تعيين زير به قرار

 برنامه؛ پايان در هزار در 30به  برنامه ابتداي در هزار در 40 از مواليد ميزان كاهش •
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 جمعيتي ساختار ايجاد منجر به مدت دراز در كه نسبتي به جمعيت سني هرم تصحيح •

 گردد؛ متناسب

 حركات آن؛ تنظيم طريق از جمعيت جغرافيايي توزيع تصحيح •

 براي مناسب زمينه اطالعاتي ايجاد منظور به حياتي وقايع ثبت مهاي سياست بهبود •

 جمعيتي؛ هاي مستمر ميزان و صحيح گيري اندازه

 % 9/1به %  6/2 از جمعيت طبيعي رشد تقليل •
 .البته اين برنامه هيچگاه به تصويب نرسيد

 پس از پيروزي انقالب اسالمي) ب
بعد از پيروزي انقالب اسالمي برنامه تنظيم خانواده در ايران به مدت يك دهه 

هاي  در سال عمالً .نداشت چشمگيري موفقيت ابتدا از خانواده تنظيم برنامه. متوقف ماند
و  1357 سالهاي در مراكز به كنندگان مراجعه ميزان پذيرش .متوقف شد 1358تا  1357
هرچند در اين دهه سياست مشخصي در   .دبو يافته كاهش اي مالحظه قابل بطور  1358

راستاي تشويق جهت افزايش جمعيت اين راستا وضع نشده بود اما مجموعه اقدامات در 
 بود

يأت وزيران دولت موقت جمهوري اسالمي ايران با تصويب ه 1358در سال 
و درماني انجمن راهنماي بهداشت خانواده با تمام پرسنل، اعتبار لوازم  مؤسسات بهداشتي

 .ديبهزيستي واگذار گرد ساختمان و متعلقات به وزارت بهداري و
هاي باروري  ان از افزايش جمعيت غلبه نمود و شاخصطي اين مدت جو طرفدار

هاي  تغيير و تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي سال. دوباره سير صعودي گرفت
بالفاصله بعد از انقالب اسالمي تغييرات رفتاري را سبب شد كه يكي از نتايج آن باال رفتن 

 )1382ميرزايي ( .سطح باروري بود
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توان بشرح زير  موثر بر افزايش باروري در اين دهه را مي تعدادي از مهمترين عوامل
 .برشمرد
هاي پيشرس و در  تغيير قوانين مرتبط با حداقل سن ازدواج، تمايل به ازدواج -1

  هاي بالفاصله بعد از انقالب اسالمي تر و افزايش ميزان ازدواج در سال سنين پائين
ها، به  اال كه سبب تشويق خانوادهتدوين قوانين و مقررات موافق با زادوولد ب -2

 1.بضاعت، به داشتن تعداد بيشتر فرزندان شد هاي فقير بي ويژه خانواده
اين انتظار و تصور كه دولت انقالبي نيازهاي فرزندان به ويژه نيازهاي مرتبط با  -3

 .تغذيه، بهداشت و آموزش آنان را رايگان برآورده خواهد نمود
ليه ايران و عواقب اجتماعي و رواني آن بر موضوعات جنگ تحميلي عراق بر ع -4
 )همان(جمعيتي

واحد بهداشت در معاونت بهداشتي وزارت بهداشت بوجود آمد  1358در خرداد ماه 
كه عهده دار انجام فعاليت هاي بهداشتي مادر و كودك، تنظيم خانواده و تغذيه گرديد و 

نواده، ادغام و اداره كل بهداشت برنامه بهداشت مدارس در بهداشت خا 1362در سال 
 .خانواده و مدارس ايجاد شد

اما چهارمين سرشماري عمومي كشور و نخستين سرشماري بعد از انقالب اسالمي 
نتايج اوليه . شروع مجددي براي سياستگذاري در امر جمعيت بود 1365در سال 

ر رسيده و جمعيت ميليون نف 50سرشماري نشان داد كه تعداد جمعيت در ايران به حدود 
چنين روندي منجر به نگراني در مورد . اي در حال افزايش است سابقه با ميزان رشد بي

                                                            
در زمان جنگ تحميلي كاالهاي مرتبط با نيازهاي اساسي بر اساس تعداد خانوار و بدون هيچگونه قيد و شرطي  - 1

دي شده مانند بن شد، هنوز احتياج به بسياري از كاالهاي سهميه يك نوزاد كه با شير مادر تغذيه مي. بندي شده بود سهميه
. كرد داشت ولي كوپن كاالهاي مذكور را از بدو تولد دريافت مي گوشت، شكر، برنج، روغن و اجناس از اين قبيل نمي

در اين زمان فروش كوپن كاالهاي . توانست كوپن بيشتري دريافت كند بدين ترتيب، با داشتن فرزندان بيشتر خانواده مي
 .هاي فقير و مستأصل شده بود هاي كسب درآمد براي خانواده اهطلب يكي از ر اساسي به افراد فرصت
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اين موضوع منجر به اقدامات عمومي و كلي در جهت تعديل . آينده رشد جمعيت گرديد
 . رشد جمعيت شد
 43 از صاحبنظران مشاركت باسازمان برنامه و بودجه وقت  1367در سال 

و  جمعيتملي  سمينار علميه هاي حوزه و اجرايي پژوهشي، و علمي مراكز وزارتخانه،
 گفتگو و بحث اجالس به شده اعالم كار دستور طبق تارا در مشهد، برگزار نمود  توسعه

 اساسي محورهاي .بپردازند  جمعيت رشد پيامدهاي در زمينه مناسب راهكارهاي ارايه و

 جمعيتي نيازهايـ   2 آن متشكله عوامل و جمعيت رشدـ   1:از بودند عبارت سمينار اين

 )1385 ، مرتضي الويري( .توسعه و جمعيتي هاي سياستـ   3 اشتغال و
گزارش ( بود اساسي توصيه سه و بند 30 بر مشتمل اجالس كه اين پاياني بيانيه

 اي خالصه .داشت سطح جامعه در و انعكاس وسيعي )1367» جمعيت و توسعه« سمينار

 رشد از جلوگيري سياست اتخاذ سريعتر چه هر ضرورت بر اجالس مبني اين نتايج از

) ره( امام محضر تقديم تكليف، كسب براي نظام باالي مسؤولين توسط بي رويه جمعيت،
 در را وحي گزارش مبشر مجلس سوم بودجه و برنامه اعضاي كميسيون همچنين. شد

 آبان دهم مورخ نامه در خميني امام. تقديم نمودند )ره( خميني امام محضر به زمينه اين

 صورت در مواليد از مساله جلوگيري )اسالمي حكومت در اجتهاد باب بودن مفتوح(  67

 ايه كه حوزه متحدثه مسايل از يكي عنوان به را مواليد در فواصل تعيين يا و ضرورت

 امام حضرت موافقت كسب پس از بعد چندي .نمودند احصاء بپردازند آن به بايد علميه
 وزيران هيأت تصويب به 1367 سال اسفندماه هشتم در جمعيت رشد مهار ، سياست)ره(

 )همان(. رسيد
گيرنده در  تصميم ارگانترين  شوراي اقتصاد كه عالي 8/12/68مصوبه مورخ  طبق

بمنظور  پزشكيزش ووزارت بهداشت، درمان و آم كه امور اقتصادي است مقرر گرديد
با  مواليدهاي جمعيتي و كنترل  هاي مربوط به سياست پيشبرد سريع و صحيح فعاليت
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به  آگاهاي از كارشناسان خبره و  هاي ذيربط، گروه تخصصي ويژه هماهنگي كليه دستگاه
مسائل جمعيت تحت عنوان شوراي هماهنگي تحديد مواليد در جهت طراحي بهترين 

ورد با مسائل جمعيتي تشكيل داده و با توجه به نظرات هاي علمي و عملي در برخ شيوه
 نهادهايها و يا  گروه كه جنبه رسمي نيز داشته هر جا كه نياز به هماهنگي وزارتخانه اين

 منعكسنظرها به شوراي اقتصاد  اين نقطه .مختلف اداري و اجرايي كشور وجود دارد
جهت هماهنگ نمودن اقدامات  1369شوراي تحديد مواليد نهادي بود كه در سال  .گردد

رويه در و پيشبرد اهداف برنامه اول توسعه  اجرايي برنامه كنترل افزايش جمعيت بي
 /اعضاي اين شورا، شخص رئيس. به وجود آمد تنظيم خانوادهدر بخش ) 1372-1368(

علوم، تحقيقات و فناوري ايران، فرهنگ و ارشاد ) االختيارشان يا نمايندگان تام(وزير 
اسالمي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و 

شورا با وزير بهداشت، درمان و آموزش رياست اين . سيما و مركز آمار ايران بودند
   .پزشكي بود

، اداره جديدي تحت عنوان جمعيت و تنظيم خانواده در 1367همچنين در سال 
 )1380وزرات بهداشت ( .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شد

 )1368-72( در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
اولين قانون  بسيار پررنگ ديده شد و عمالً جمعيتيهاي  سياستبحث كنترل جمعيت و 

 :در اين قانون آورده شد .هاي جمعيتي تدوين شد رسمي كشور در خصوص سياست
دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري  مولود زنده به 6,4اعمال سياست تعديل مواليد از 

 3,2كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از  و 1390ر سال نوزاد د 4به ) 1365سال  (يك زن 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري همچنين .برسد  درصد 2,3به 
درصد از زنان و  24متوسط  سياست موظف است با همه توان و امكانات خود، به طور اين

تحت پوشش برنامه  1372-68هاي  واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سال مادران
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 يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه  تا از توليد  خانواده قرار دهد، تنظيم

 )1368 ،برنامه اول توسعهقانون ( جلوگيري شود
وظايف دستگاه هاي اجرايي هيات دولت   1369,06,12در اين راستا در مصوبه 

ها  را مشخص نمود و براي برخي دستگاه ذيربط در خصوص اعمال سياست تجديد مواليد
ثبت و  و سازمانبهداشت و درمان  ـآموزش و پرورش  ،آموزش عالياز جمله وزارت 

هاي اجرايي ذيربط در خصوص اعمال  دستگاه وظايف(  .وظايفي را مشخص نمود احوال
 ).1369سياست تجديد مواليد

قالب برنامه تنظيم خانواده در هاي تحديد مواليد در  از زمان شروع اين برنامه سياست
واحد تنظيم خانواده از  1370در شهريور ماه . هاي بهداشتي اوليه ادغام شد شبكه مراقبت

اداره كل بهداشت خانواده مجزا و تحت عنوان اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده عهده 
 دار توسعه و پيشبرد برنامه در سطح كشور گرديد

از طرف دولت تهيه و تقديم  خانوادهاليحه كنترل جمعيت و تنظيم  1370سال  در
ييد أبه تظرف يك هفته و  گذشتاز تصويب مجلس  26/2/72مجلس گرديد و در تاريخ 
به اين ترتيب اولين  ).1372، تنظيم خانواده و جمعيت قانون( .شوراي محترم نگهبان رسيد

اين قانون نه فقط به قطع  .تصويب رسيدقانون دائمي كشور در خصوص جمعيت به 
هاي پراوالد و فرزندان زياد دست زد بلكه مباني  خانوادههاي متعلقه به  ها و پاداش انگيزه

هاي تنظيم خانواده  كنترل مواليد و اجراي برنامه هاي سياستقانوني مشخصي براي اعمال 
 1368ي كشور را كه از سال توسعه اقتصادي فرهنگ اولبه عنوان بخشي از برنامه پنجساله 

 . آغاز شد فراهم ساخت
بنا بر پيشنهاد  كه  شوراي عالي انقالب فرهنگيبه موجب مصوبه  1373در سال 

 با توجه به مصوبه مجلسگرديد مقرر  ارائه شده بود رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

 هايي كه توانايي دانشگاهدر  "دانش خانواده "شوراي اسالمي، دو واحد درس تحت عنوان 
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تدريس  ( .تدريس شود) نه اختياري و نه اجباري (ارائه اين درس را دارند به صورت آزاد 
 .)1373"دانش خانواده"دو واحد درس تحت عنوان

دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  پنجسالهجمهوري اسالمي ايران در برنامه  دولت
هاي جمعيتي پيشنهادي در برنامه پنجساله  فرهنگي كشور ضمن ادامه و تقويت سياست

در اين قانون مقرر شد  .هاي مدوني را براي كنترل جمعيت تدوين نمود سياست اول،
مناسب با  تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني الزم براي اعمال سياست جمعيتي

وصول به  نحوي كهكلي كشور، به  كننده عامل رشد جمعيت در توسعه توجه به نقش تعيين
كليه قوانين و مقررات و همچنين مقرر شد  .هدف رشد جمعيت در برنامه تحقق يابد

 دومبرنامه قانون ( .شود لغو پرجمعيت اجتماعي، مشوق خانوارهاي -امتيازهاي اقتصادي
 )1373،توسعه

جمعيتي در برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و  هاي سياستتنظيم خانواده و 
استـــراتژيك بـرنامه سوم توسعه بر مبناي  سياستبه اين شكل بود كه  ي كشوراقتصاد

سازمان برنامه و ( .شتهاي قبلي قرار دا تحديد مواليد در برنامه سياستاستمرار 
 سومبرنامه قانون (. هر چند در متن قانون اشارهاي به اين موضوع نشد ).1377بودجه
هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه  اجرائي حوزهراهكارهاي در اما  )1379 ،توسعه

اين  هيأت وزيران 1379اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 :مانندبه منظور استمرار سياست تحديد مواليد ، اقدامات موضوع آورده شد و 

سطح  هاي الزم در ارايه آموزش ،مير مادران و نوزادان و كاهش نرخ زادوولد و مرگ
ريزي  برنامهو  هاي تحديد مواليد مناسب آموزش و پرورش عمومي در اجراي سياست

راهكارهاي ( .آورده شد نآخدمات تنظيم خانواده و استانداردكردن  تبراي بهبود كيفي
 )1379،هاي بخشي قانون برنامه سوم  اجرائي حوزه
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موزش پزشكي در هاي استراتژيك وزارت بهداشت، درمان و آ سياستهمچنين در سند 
 .ها آورده شد به عنوان يكي از سياست استمرار سياست تحديد مواليد برنامه سوم توسعه

 )1379 ،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي(
نظير  )1384-88(توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور چهارمدر برنامه 

قانون ( .و تنظيم خانواده در متن قانون آورده نشده بود جمعيتي هاي  سياستبرنامه سوم 
 سند ملي توسعه بخش بهداشت و درماندر اين برنامه در اما . )1383،توسعه چهارمبرنامه 

گانه  15به عنوان يكي از موارد كنترل جمعيت ، سالمت خانواده وجمعيت) در بخش ج
كمي برنامه چهارم توسعه هاي  آورده شده بود همچنين در بخش اهداف كمي و شاخص

و  %  5به كمتر از (unmet need) دو هدف كاهش ميزان نياز هاي برآورده نشده زوجين 
وزارت بهداشت، ( .آورده شده بود% 65افزايش پوشش روشهاي مدرن تنظيم خانواده به 

 )1383درمان و آموزش پزشكي
افزايش  با آغاز دولت هشتم رياست محترم جمهور در چند نوبت از ضرورت

 اين سخنان موافقان و مخالفان خود را داشت اما عمالً.جمعيت كشور سخن گفت
با دو رئيس جمهور با اعالم اينكه  1389 در سال.هاي كالن كشور تغييري نداشت  سياست

را ابالغ  )89يك ميليون تومان هديه براي نوزادان متولد (آتيه مهر  طرح بچه كافيه مخالفم
 .نمود

جمعيت كشور، هفتاد «با فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرمودند 1390در سال 
البته بنده همين جا عرض بكنم؛ من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه . و پنج ميليون

 .من معتقد به كثرت جمعيتم. تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد داريم، مي
قف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد خواهد براى متو هر اقدام و تدبيرى كه مي
 .هاي كشور در خصوص جمعيت تغيير يافت عمال سياست 1»!و پنجاه ميليون انجام بگيرد

                                                            
 1390/05/16در ديدار با مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران فرمايشات رهبر معظم انقالب  -1
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را تقديم مجلس  اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانوادهدولت اليحه  1390در دي ماه 
مختلف بر اساس هايي كه در قوانين  ها و محروميت كليه محدوديتنمود كه به موجب آن 

 .يدگرد تعداد فرزندان براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي
اين اليحه در مجلس هشتم به سرانجام نرسيد و مجدد با آغاز كار مجلس نهم 

 .با اصالحاتي به تصويب مجلس رسيد 1391تقديم مجلس شد و در اسفند 
 مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگيشاهد تصويب و ابالغ  1391البته در سال 

اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن  راهبردها وبا عنوان 
راهبردها و اقداماتي را بوديم كه  هاي اسالمي و اقتضائات راهبردي كشور آموزه متناسب با

هاي  نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزه جلوگيري از كاهشدر راستاي 
شوراي عالي . (ارائه نمود شناختي مطالعات جمعيت و اسالمي، اقتضائات راهبردي كشور

 )1391 ،انقالب فرهنگي

 
  گيري نتيجه

هاي بهداشتي و اقتصادي  كشورهاي مختلف بر مبناي رشد جمعيت و شاخص
ايران نيز . نمايند در زمينه باروري برقرار ميهاي خاصي  موجود، شرايط و سياست گذاري
 1346هاي  بار در سال 2تاكنون   30كشور ايران از دهه . از اين قاعده مستثني نبوده است

سياست كنترل جمعيتي را در راستاي تعديل آهنگ رشد جمعيت تجربه كرده   1368و 
انقالب اسالمي سياست دهد كه تا پيش از پيروزي  بررسي قوانين كشور ما نشان مي. است

جمعيتي كشور كاهش رشد جمعيت بوده است و براين اساس تنظيم خانواده در دستور 
پس از پيروزي انقالب اسالمي تا ده سال هيچ سياست مدوني در  .كار دولت قرار داشت

 .مشوق ها در جهت افزايش رشد جمعيت بود اين زمينه وجود نداشت اما عمالً
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، از هاي كشور در اين خصوص تغيير كرد و عمالً ستسيا 1367از حدود سال 
اين  .شمسي برنامه تنظيم خانواده به طور هماهنگ در كل كشور پياده شد 70آغاز دهه 

با بيانات مقام معظم رهبري و اليحه  1391ادامه داشت تا در سال  1390روند تا سال 
 .دولت اين روند تغيير يافت

هاي جمعيتي  تنظيم خانواده و سياستنگاهي بر قوانين موجود در خصوص 
 .اند هاي توسعه كشور وضع شده دهد غالب اين قوانين در خالل برنامه نشان مي

هاي جمعيتي، تعداد و آينده جمعيت در تمام  شناخت تحوالت و دگرگونيالبته 
داراي اهميت و جايگاهي ويژه  .هايي كه به نحوي با مسايل جمعيتي مرتبط هستند فعاليت
هاي اقتصادي و  ريزي هاي اساسي برنامه توان گفت كه يكي از مؤلفه به جرأت مي .است

 .هاي آينده است اجتماعي در هر كشوري، آگاهي از جمعيت فعلي و برآورد آن براي سال
 .هاي توسعه ديده شود از اين منظر تا حدودي قابل انتظار است كه اين موضوع در برنامه

ها اينست كه هر چند اين نكته مورد قبول  ين سياستنكته حائز اهميت در بررسي ا
 اما. مهم استهم تعداد جمعيت، كيفيت جمعيت و نيروي انساني همگان است كه در كنار 

جمعيت و خواه افزايش  ي در كشور مطرح شده است خواهزماني كه سياست جميت ره
 .اشته استآن دكميت جمعيت اهميت بيشتري از كيفيت و كاهش جمعيت كنترل جمعيت 
هاي مختلف به جمعيت ايران و افزايش يا كاهش ميزان رشد ساالنه آن، بعد  امروزه نگرش

 اي يافته و به دليل اهميتي كه به ويژه براي آينده دارد، مورد توجه محافل علمي، تازه
 سياسي و اجرايي قرار گرفته است

بهداشتي،  ابعادداراي  ي و تنظيم خانواده جمعيت هاي سياستبحث شكي نيست 
نشان كشور  بررسي قوانين قبلي .دارد …ي، تربيتي، اقتصادي، فرهنگي وجتماعسياسي، ا

ها و  روز و همچنين تضاد بين حركت از آن دارد كه فقدان يك سياست جامع جمعيتي و به
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هاي جمعيتي كشور ديده  در قانونگذاري سياستكاركردهاي جمعيت با ساير امور، 
 .شود مي

درنظر هاي جمعيتي بخشي از سياستگذاري به عنوانسازي جمعيت يكيف اگر
 .سياسي را متاثر خواهد نمودو فرهنگي  ،اجتماعي اقتصادي،هاي ديگر حوزه .گرفته شود
مستلزم پذيرش، درك و درايت و  يجمعيت هاي هاي سياست ها و هدف به آرمان دستيابي

هاي مرتبط با جمعيت است و به دليل ارتباط و پيوند  تالشي همه جانبه در همه زمينه
با ساير  يجمعيت هاي سويي سياست گسترده جمعيت با ساير امور، رعايت هماهنگي و هم

ن زيست، بهداشت و درمان، مسك هاي آموزشي، محيط نظير سياست ها ها و برنامه سياست
 .الزاميستو اشتغال 

آنچه كه در شرايط كنوني بيش از هر چيز ضرورت دارد تدوين يك سياست جامع   
 .جمعيتي است كه در آن مسأله تنها باروري و كنترل تعداد فرزندان نباشد

هاي جمعيتي  نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد ضرورت ارزيابي و پايش سياست
و تنظيم خانواده كنترل جمعيت دهد عمال بحث  ليان اخير نشان ميبررسي قوانين سا .است

اين آيا  اما .درمان و آموزش پزشكي قرار داده شده است وزارت بهداشتبرعهده 
صالحيت كافي جهت در نظرگرفتن تمامي ابعاد چنين موضوعي را در ابزار و وزراتخانه 

مسئول حفظ سالمت مردم  در بهترين شرايط وزارت بهداشت به عنوان اختيار دارد؟
 و نظارت بر تمامي ابعاد گيري تصميمتواند بحث سالمت خانواده را دنبال كند اما توان  مي

هاي آتي ضروريست تا نهادي  را ندارد از اينرو در تدوين سياستجمعيت  هاي سياست
 .مستقل و تخصصي جهت اين امر در نظر گرفته شود
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 فارسي منابع) الف
تشخيص مصلحت  جمعيت مجمع تأملي مجدد به مسألة). 1385(عليزاده محمد مرتضي، الويري •

   04-1-85-2گزارش  كد. استراتژيك تحقيقات نظام مركز

 سمتانتشارات شناسي، تهران،  مباني جمعيت ).1379( اماني، مهدي •

 خدمات عالي آموزشگاه تهران، ايران، در جمعيتي هاي برنامه بر نگرشي )1356( خليل  آسايش، •

 .اجتماعي
ششمين  و بيست و مصوب سيصد .)1373( "دانش خانواده" تدريس دو واحد درس تحت عنوان •

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 73,1,16  جلسه مورخ
 .چهرهانتشارات هاي جمعيتي، تهران،  نظريه).1355(فر، محمد جهان •
ريزي ايران طي   برنامههاي  بررسي تطبيقي نظام) 1391(جهانگرد اسفنديار، ورمزيار حسن  •

هاي مجلس شوراي اسالمي شماره  هاي قبل و بعد از انقالب اسالمي مركز پژوهش برنامه
 12591مسلسل 

 ارجمند دوم نشر كتاب جامع بهداشت عمومي جلد). 1388 (حسين و همكاران  حاتمي •
راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  •

ت / 49454تصويبنامه  شمارهمصوب هيات وزيران ) 1379( جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 هـ  23269

اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت و «:اظهارنظر كارشناسي درباره). 1391(بناب مريم رهبري  •
 12451شماره مسلسل  مجلس شوراي اسالميي ها مركز پژوهش »خانواده

 انتشارات ، تهران دوم، چاپ باروري، بهداشت و توسعه جمعيت، .) 1378 ( همكاران و زنجاني •

 بشري تبليغ

مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ).1377( سازمان برنامه و بودجه •
نگري ده ساله جمعيت ايران،  سوم، روند گذشته، جاري و آيندهجمهوري اسالمي ايران، جلد 

 .سازمان برنامه و بودجه
شاخص ها و سياست هاي جمعيتي در ايران، ).1389(سميعي نسب مصطفي و ترابي مرتضي  •

 12و  11شماره پياپي  1389تابستان و پاييز ) دوره جديد(رداشت دوم سال هفتم بماهنامه 

 .انتشارات اميركبير، مالتوس و دوماركس، ترجمه ابراهيم صدقياني، )1357(سووي آلفرد  •
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 1390/05/16در ديدار با مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران فرمايشات رهبر معظم انقالب  •
 ٢٠۵٣۴=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?idقابل دسترسي در 

مصوب ). 1368( مهوري اسالمي ايرانتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج اولقانون برنامه  •
 مجلس شوراي اسالمي

). 1383(قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  •
 مصوب مجلس شوراي اسالمي

. 1373‐1377م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دوقانون برنامه  •
 اسالميمصوب مجلس شوراي ). 1374(

مصوب ). 1379(م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران سوقانون برنامه  •
 مجلس شوراي اسالمي

 مصوب مجلس شوراي ملي ).1351(م كشورپنجقانون برنامه عمراني  •
 مصوب مجلس شوراي ملي ).1346(قانون برنامه عمراني چهارم كشور •
 مصوب مجلس شوراي اسالمي .)1372( تنظيم خانواده و جمعيت قانون •
 نگر فصلنامه با رويكرد آينده: توسعه و مناسبات جمعيتي در ايران )1389(پور شهال  كاظمي •

 12 و 11 پياپي شماره  )جديد دوره( هفتم سال دوم برداشت

 .انتشارات اقبال، چاپ سوم: شناسي، تهران ، نظريات جمعيت)1370(كتابي، احمد  •
 1367شهريور  اقتصادي -طالعات سياسي نشريه ا) 1367(» توسعهجمعيت و «گزارش سمينار  •

  22شماره  -
اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن  راهبردها و«مصوبه  •

 مورخ  712 جلسه  مصوب )1391(آموزه هاي اسالمي و اقتضائات راهبردي كشور متناسب با
  نگيشوراي عالي انقالب فره   2/3/1391

راغبي، جبروتي فريده و همكاران  معصومه ، آمنه فروزان ستاره ،)1387(ملك افضلي حسين  •
 انتشارات نخبگان.ايران اسالمي جمهوري خانواده در تنظيم هاي برنامه

بهمن  نامه علوم اجتماعيفصلنامه  .نوسانات تحديد مواليد در ايران). 1382(ميرزايي محمد •
 ))22پياپي( 2(11 ;1382

 شناسي، مشهد، مرنديز، چاپ اول،  مباني جمعيت ).1374(اكبر خلق، علي نيك •
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 انتشارات تهران، خانواده، و تنظيم بهداشت هاي برنامه مخصوص نشريه ).1355 (بهداري وزارت •

 .بهداري وزارت
سياستهاي استراتژيك وزارت بهداشت ، ) .1379(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  •

 پزشكي در برنامه سوم توسعهدرمان و آموزش 
ن سند ملي توسعه بخش بهداشت و درما. )1383(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي •

 مجامع  ،معاونت هماهنگي و دبيركشوراقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي برنامه چهارم توسعه در
جمعيت تاريخچه برنامه : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اداره كل بهداشت خانواده •

 1380و تنظيم خانواده، 
 ).1369(هاي اجرايي ذيربط در خصوص اعمال سياست تجديد مواليد دستگاه وظايف  •

 604 –ه 202تمصوبات هيات وزيران شماره  •
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• Zahedi Ali-Asghar (١٩٧۴).The Iran Family Planning Program, in, Population 

Strategy in Asia, United Nations,  
                            

نگاهي بر سياست هاي جمعيتي و تنظيم خانواد ه د ر قوانين ايران ...... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 283



 
 

 fatemeh.torabi@ut.ac.ir فاطمه ترابي

 gmail.com@mehdirezaei١ مهدي رضايي
 h-hosseini@basu.ac.ir حسينيحاتم 

 rassadeghi@ut.ac.ir رسول صادقي

 m_moshfegh@yahoo.com محمود مشفق

 skazemipour@gmail.com شهال كاظمي پور

 ebrahimpourmohsen@yahoo.com محسن ابراهيم پور مير

 mmirzaie@ut.ac.ir محمد ميرزايي

 mansoursharifi@gmail.com منصور شريفي

  Khosravi-a@health.gov.ir اردشير خسروي

 pounehsafaie@yahoo.com پونه صفايي

 aliakhavanbehbahani@gmail.com علي اخوان بهبهاني

 

ايميل ارائه   د هند گان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 284



 

 

 




