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بیــش از یــک ربــع قــرن از آغــاز انتشــار فصلنامــه «جمعیــت» ،اولیــن فصلنامــ ه علمــی بــا موضــوع جمعیــت در
ایــران میگــذرد .نیــت ســازمان ثبــت احــوال کشــور از انتشــار ایــن فصلنامــه ،ایجــاد فرصتــی بــرای گســترش
دانــش جمعیتشناســی در ســطح صاحــب نظــران ،پژوهشگــران و تصمیمگیــران کشــور بــوده اســت.
فصلنامــه جمعیــت بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود .ایــن فصلنامــه مقــاالت تخصصــی در همــه حوزههــای
جمعیتشناســی را بــه زبــان فارســی میپذیــرد .فصلنامــه در رد یــا قبــول مقــاالت دریافتــی مختــار اســت.
قبــول و نشــر مقالــه بــه معنــای تأییــد محتــوای آن نیســت و مقــاالت منــدرج در ایــن فصلنامــه بازتــاب دهنــده
آراء و عقایــد نویســندگان آن اســت .مقــاالت ایــن فصلنامــه در کتابخانــه منطقــهای علــوم و تکنولــوژی شــیراز
بــه نشــانی  www.ISC.gov.irو  www.srlst.comنمایــه میشــود .نقــل مطالــب نشــریه بــا ذکــر مأخــذ آزاد اســت.
نشــاني :تهــران ،خيابــان امــام خمينــي (ره) ،شــماره  ،184كــد پســتي ،1137719411ســازمان ثبــت احــوال کشــور،
دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت ،تلفکــس021 66705959 :

راهنامی نویسندگان:
از نویسندگان ارجمند تقاضا میشود در نگارش و ارسال مقالهها ،به این نکات توجه فرمایند
 .1ارسال مقاله برای مجله رصفاً از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان (که به عنوان نویسنده مسؤول مکاتبات در نظر
گرفته خواهد شد) در وبگاه ( )www.populationmag.irمقدور است.
 .2ارسال مقاله به معنای تضمین اصیل بودن و تکراری نبودن آن از سوی نویسنده (گان) و نیز تضمین آن است که
مقاله در مجله یا ژورنال دیگری چاپ نشده و در حال حارض توسط نارش دیگری مورد بررسی و داوری قرار نگرفته
است.
 .3مقاله باید در دو فرمت  pdfو ( wordتهیه شده با نسخههای  2010یا باالتر نرمافزار) ارسال گردد .پذیرش اولیه مقاله
منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنام مورد تأکید قرار گرفته است .پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن منوط به
تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجله است .ضمناً مقاالت منترش شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال
کشور نیست.
 .4مقالههای ارسالی باید دارای بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به رشح زیر باشد:
آ) بخش اصلی (پارسی) :عنوان کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با عالمت ستاره
مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی ،شغل و نام مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده(گان)،
شامل نشانی ( )e-mailو نشانی پستی؛ شامره تلفن (همراه)؛ چکیده فارسی (شامل نتیجه اصلی مقاله به صورت
توصیفی در حداکرث  250کلمه .توجه کنید ،در چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود).؛ واژگان
کلیدی (حداقل  3و حداکرث  10واژه)؛ مقدمه (مخترص و بدون عنوان ،شامل خالصهای از پژوهشهای انجام شده قبلی
که به آنها ارجاع داده میشود).؛ بدنه اصلی مقاله (شامل بیان مسأله ،روش ،تفسیر و تحلیل مسأله ،نتایج)؛ بحث و
نتیجهگیری؛ سپاسگزاری (درصورت لزوم)؛ مرجعها؛ پیوستها.
بـ) بخش چکیده (انگلیسی) :عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به انگلیسی؛ نام مؤسسه متناظر هر
یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی (حداکرث  250کلمه)؛ واژگان کلیدی انگلیسی (اکیدا ٌ از ارسال ترجمههای
ماشینی اجتناب گردد).
 .5در صفحهبندي مقاله براي متام صفحهها ،حاشيه منت از باال ،پایین ،راست و چپ  5سانتیمرت انتخاب گردد .قلم منت
 B Nazaninبا اندازه  11و قلم انگلييس  Times New Romanبا اندازه  10لحاظ شود .منودار ،يا جدول را ميتوان در
هرکجاي منت قرار داد .عنوان جدولها باالی آن و عنوان شکلها زیر آن با قلم  10برجسته ( )Boldنوشته شود .سعي
شود منودارهايي که از محاسبات و با استفاده از نرمافزارها بهدست ميآيد بهطور مستقيم وارد منت شود .در غري اين
صورت ابتدا آنها را با قالب TIFيا  TIFFضبط کنيد .سپس با استفاده از جعبه ابزار  Insertشکل را در محل مورد نظر
وارد کنيد .براي حفظ کيفيت تصوير روي صفحه کاغذ از به کارگريي تصويرهايي با قالبهاي BMP، PNG، GIFو
 JPEGاجتناب گردد.

الزم است بخشها و زیر بخشهای مقاله شامرهگذاری شوند.
مطمنئ شوید که هیچ جدول ،شکل یا فرمولی از حاشیهها خارج نشده است.
اعداد را به پارسی نگارش منایید.
بین حرف (عدد) و پرانتز فاصله قرار داده نشود.
در عدد نویسی فارسی ،برای ممیز اعشاری حتام از « »/استفاده شود .پیشنهاد میشود در صورتی که برای جایگزین
کردن نقطه « ».با این عالمت « ،»/از فرآیند جستجو و جایگذاری نرمافزاری استفاده میمنایید ،حتام از صحت اعداد و
جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاری اطمینان حاصل فرمایید.
 .6رعایت پیشنهادهای نگارشی فرهنگستان ،به ویژه نکات زیر الزامی است:
ِ
کلامت دارای معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمهای؛
 رعایت فاصلهگذاری و پیوستهنویسی بین استفاده از نیمفاصله به جای فاصله بین «می» و بن مضارع در افعال استمراری ،مانند :میشود ،منیباشد؛ استفاده از نیمفاصله به جای فاصله در جمع با «ها» ،مانند :کتابها ،مجلهها ،زندگیها .تنها استثناء در این مورد کلمه«آنها» است که به صورت «آنها» هم قابل استفاده است.
 استفاده از نیم فاصله به جای فاصله یا پیوستهنویسی در صفات برتر (تفضیلی) ،مانند :زیبندهتر ،رسیعتر ،پایینتر .تنهااستثناء در این مورد ،پیوستهنویسی صفات «بزرگرت ،کوچکرت و بهرت» است.
 .7الگوی نقل منبع در منت مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و صفحه آن است .به عنوان مثال( ،امانی،
.)4 :1380
 .8الگوی نقل منبع در بخش منابع به این شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) ،عنوان ،مکان ،نام نارش،
شامرهی چاپ.
 -1معینی ،سیدرضا؛ پایدارفر ،علی ( .)1376روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری .فصلنامه
جمعیت ،شامره 19و ،20صص .97-112
 .9درصورت ترجمه بودن اثر ،نام مرتجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نرش ترجمه اثر در الگو جایگزین
شود .مثال:
 -1سووی ،آلفرد ( .)1357مالتوس و دو مارکس .ترجمه صدقیانی ،ابراهیم ،تهران؛ انتشارات امیرکبیر
 .10الگوی نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) ،عنوان ،مکان ،نام
نارش ،شامره چاپ .مثال:
-Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. (1990). Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran:

19761996-. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3 - 42
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تعیینکنندههای جمعیتشناختی الگوی سبک زندگی سالمت محور سالمندان
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چکیده:

در دنیــای کنونــی ،ســامت تبدیــل بــه یــک موضــوع مهــم و محــوری در مطالعــات اجتماعــی و جمعیتــی شــده
اســت .هــدف اصلــی ایــن رســاله شــناخت تعیینکنندههــای جمعیتشــناختی الگــوی ســبک زندگــی ســامت محــور
ســالمندان شــهر قرچــک اســت ،روش تحقیــق پیمایشــی بــوده و دادههــا بــه کمــک تکنیــک پرسشــنامه محقــق ســاخته
از  383نفــر از ســالمندان 60ســاله و باالترگــردآوری شــده اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه شــاخص ســبک زندگــی
ســامت محــور ســالمندان قرچــک برحســب تعیینکنندههــای جمعیتشــناختی آنهــا متفــاوت بــوده و درســطح
متوســط ارزیابــی شــد .نتایــج بررســی تفــاوت میانگینهــا نشــان داد نحــوه گــذران اوقــات فراغــت ،نحــوه مصــرف
دخانیــات ،تغذیــه در بیــن مــردان و زنــان از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری داشــت .امــا وضــع زناشــویی ،امیــد
اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت .نتایــج مــدل رگرســیون چنــد
متغیــره نشــان داد بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آمــاری بــه دســت آمــده ،متغیرهــای ســطح تحصیــات ،جنــس و
تعــداد فرزنــدان بــر شــاخص ســامت موثــر بودنــد .مقــدار واریانــس تبییــن شــده متغیــر ســامت توســط متغیرهــای
مســتقل  15درصــد بدســت داده شــده و مابقــی تغییــرات متغیــر وابســته مربــوط بــه ســایر عوامــل میباشــد کــه در
مــدل نبودنــد .تأثیــر دو متغیــر اول در مطالعــات انجــام شــده ،تأییــد شــده اســت .ايجــاد زمينــه دسترســي ســالمندان
بــه امکانــات آموزشــي ،بهداشــتي و تغذي ـهاي از طريــق از ميــان بــردن نابرابــري اجتماعــي ،اقتصــادي و دســتیابی بــه
ســالمندي ســالم مهمتریــن توصیــه سیاســتی مطالعــه اســت.
واژگان کلیدی :پویایی جمعیت ،سالمندی فعال ،سبک زندگی سالمت محور

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی در رشته جمعیتشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی با همین عنوان بوده است.
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طرح مسأله
امــروزه در اکثــر کشــورهای جهــان ،مســائل اقتصــادی و اجتماعــی مربــوط بــه ســالمندان و مســاله
باالرفتــن هزینههــای خدمــات بهداشــتی و رفاهــی بــه مــوازات نیــاز بــه تهیــه و تــدارک خدمــات
بــرای تعــداد روز افزونــی از ســالمندان پیچیدهتــر شــده اســت و نیــاز بــه برنامهریزیهــا و
سیاســتگذاریهای جامــع و دقیــق جهــت ارتقــای ســامت آنهــا میطلبــد .ســامت بــه عنــوان
«آســایش کامــل جســمانی ،روانــی و اجتماعــی» تعریــف شــده اســت (ســازمان بهداشــت جهانــی،1
.)1984
ارتقــای ســامت تنهــا یــک عنصــر آگاهــی بخــش بــه عوامــل شــکل دهنــده رفتــار ســالم نیســت ،بلکــه
بهتریــن راه بــرای تشــویق افــراد در دســتیابی بــه آن اســت .نیــل بــه ایــن هــدف ،نیازمنــد تحلیــل
زیرگروههــای مختلــف اجتماعــی -جمعیتــی نظیــر زن و مــرد ،پیــر و جــوان ،فقیــر و غنــی ،ســیاه و
ســفید بــا آگاهــی از اعتقــادات ،نگــرش هــا و منافــع آنــان اســت (بانتــون 2و مــک دونالــد.)85:2005 ،3
توجــه ویــژه و در حــال روزافــزون بــه مبحــث ارتبــاط ســبک زندگــی و ســامت در نتیجــه فرآینــد
ســالخوردگی جمعیــت ،ظهــور و اوج بیماریهــای مزمــن در ایــن دوران و مبــارزه بــا اثــرات شــدید
وضعیــت بیولوژیکــی 4افــراد در دوران ســالمندی میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن خــط ســیر ،شــیوه مثبــت
یــا منفــی ســالمندی در ایــن دوران بــه طــور عینــی تنهــا یــک وضعیــت فیزیکــی نمیباشــد کــه توســط
روشهــای پزشــکی کشــف شــده باشــد ،بلکــه بــه طــور اجتماعــی نیــز توســط طبقهبنــدی اخالقــی و
ترجیحــات اجتمــاع ســالمندی ســاختار یافتــه اســت (بانتــون و نتلتــون .)175 :2005 ،5همــراه شــدن
ویژگیهــای خــاص فیزیکــی و زیستشــناختی دوران ســالمندی و تصــورات جامعــه از افــراد ســالمند
خــود نقطــه عطــف بیــن ارتقــای ســامت و ســالمندی اســت کــه در آن پیــر شــدن بــه عنــوان یــک
مســئله اجتماعــی ظهــور کــرده اســت .جــدای از فرآینــد داغگــذاری و تصــورات قالبــی منفــی نســبت
بــه افــراد ســالمند ،افزایــش تعــداد ســالمندان در جامعــه ،خــود بــه تنهایــی میتوانــد یــک پدیــده
اجتماعــی قابــل بررســی باشــد.
بررســی زمینههــای تاریخــی رونــد رشــد جمعیــت در کشــورهای در حــال توســعه نظیــر کشــور ایــران
)1- World Health Organization (WHO
2- Bunton
3- McDonald
4- Biologically
5- Nettleton
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روشــن میســازد کــه زندگــی در نتیجــه پیشــرفتهای پزشــکی و بهبــود شــرایط بهداشــتی ،تعــداد
بیشــتری از جمعیــت بــه ســن ســالخوردگی میرســند کــه نیــاز بــه حمایــت اجتماعــی دارنــد .هــم
اکنــون ،در کشــور ایــران ،تعــداد ســالمندان ســهم کمتــری از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص
داده اســت ،امــا بــه توجــهبــه شــروع مرحلــه انتقــال ساختارســنی از جوانــی بــه ســالخوردگی و فزونــی
ســرعت رشــد جمعیــت ســالمند در مقایســه بــا رشــد کل جعیــت کشــور و پیشبینــی افزایــش تعــداد و
ســهم ســالخوردگان در ســالهای آتــی ،لــزوم برنامهریــزی آیندهنگــر بــرای کنتــرل مســائل ایــن گــروه
از جمعیــت را مــورد تاکیــد قــرار میدهــد .بــا افزایــش تعــداد ســالمندان ،نیازهــای اختصاصــی (ماننــد:
نیازهــای دارویــی ،نگهــداری و مراقبــت از افــراد ســالمند و )...آنهــا نیــز افزایــش میآیــد (مطیــع حــق
شــناس .)1389 ،بــا افزایــش امیــد زندگــی براحتمــال بازماندگــی افــراد میافزایــد و تأثیــر دوگانــه و
متضــادی بــر بعــد خانــوار اعمــال میکنــد کــه از آن جملــه ســالمندی جمعیــت ،ســالمندی نیــرویکار
و افزایــش تعــداد و درصــد ســالمندان اســت (زنجانــی .)1383
براســاس نتایــج سرشــماری ســال  9/3 ،1395درصــد از کل جمعیــت ایــران را افــراد ســالمند بــاالی 60
ســال تشــکیل میدهنــد (سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن )1395 ،و پیشبینــی میشــود ایــن
رقــم تــا ســال  2050بــه  26میلیــون و  393هــزار نفــر معــادل  26درصــد کل جمعیــت کشــور برســد.
درگــزارش مرکــز آمــار ایــران ،امیدزندگــی بــرای مــردان و زنــان ایرانــی بعــد از  60ســالگی طــی ســال
هــای  2005تــا  2010بــه ترتیــب  17و  18ســال بــرآورد شــده اســت .میــزان رشــد جمعیــت کشــور در
فاصلــه ســالهای  1385-90بــه  1/29درصــد و در دوره متناظــر 1390-95بــه  1/24درصــد رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه میــزان رشــد جمعیــت ســالمندی بیــش از  2/5درصــد اســت .از ایــن
رو ،ضــروری اســت اقدامــات مناســب در جهــت حفــظ و ارتقــا ،ســطح ســامت ایــن قشــر بــه عمــل آیــد.
تغییــرات جمعیتــی از ایــن دســت ســبب شــده تــا توجــه ســازمانهای بهداشــتی کشــورها و نهادهــای
بینالمللــی بــه مســائل ســالخوردگی و اهتمــام و واکاوی شــیوه زندگــی آنــان در دهههــای معاصــر
گومیرهــای ناشــی از امــراض مســری در کــودکان پررنــگ
در کنــار ســایر مشــکالت مربــوط بــه مر 
تــر شــود .مطالعــات نشــان میدهــد کــه شــیوه زندگــی ،مشــکالت مربــوط بــه ســامت و دسترســی
بــه امکانــات پزشــکی و مراقبتهــای پزشــکی ســالمندان در شــهرهای مهاجرپذیــر مطلــوب نیســت.
لــذا بررســی ابعــاد مختلــف ســبک زندگــی ســامت محــور ســالمندان در کشــور بــه ویــژه در شــهرهای
مهاجرپذیــر ،از حیــث علمــی و بــه لحــاظ اولویتهــای سیاس ـتگذاری اجتماعــی و جمعیتشــناختی
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حائــز اهمیــت اســت .بــه عبــارت روشــن ،مطلــوب نبــودن شــیوه زندگــی و مشــکالت مربــوط به ســامت
دسترســی بــه امکانــات پزشــکی و مراقبتهــای پزشــکی ســالمندان در شــهر قرچــک ،مهاجرپذیــر
بــودن شــهر و مشــکالت ناشــی از افزایــش جمعیــت ،وضعیــت ســامت و وجــود تابعیتهــای ایرانــی
و افغانــی (نســل اول) و لــزوم ترســیم خــط مشــی جمعیــت ســالمند شــهر قرچــک بــا توجــه شــیوه
زندگــی و ســطح کفایــت شــاخصهای ســامت ســالمندان ،ضــرورت ایــن مطالعــه را ایجــاب میکنــد.
درایــن پژوهــش از رویکــرد فــرد -محیــط بــه موضــوع ســامت نگریســته شــده و بــه دنبــال شــناخت
وضعیــت ســامت و عوامــل اجتماعــی -جمعیتشــناختی مرتبــط بــا آن در میــان ســالمندان  60ســاله
و باالتــر شــهر قرچــک میباشــد .هــدف اصلــی ایــن مقالــه شــناخت تعیینکنندههــای جمعیــت
شــناختی الگــوی ســبک زندگــی ســامت محــور ســالمندان قرچــک اســت .شــناخت وضــع موجــود
جمعیــت ســالمند ،بررســی شــیوه زندگــی جمعیــت ســالمند بــر اســاس معرفهــای ســبک زندگــی
ســامت محــور (انجــام ورزش ،ســبک تغذیــه و )....و بررســی عوامــل موثــر جمعیتشــناختی نظیــر
ســن ،جنــس ،وضــع تاهــل ،تابعیــت ،تعــداد خانــوار و ...بــر شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور
ســالمندان قرچــک ،اهــداف فرعــی ایــن مطالعــه را تشــکیل میدهنــد.
مالحظات تجربی و نظری
در دهــه اخیــر ســبک زندگــی بــه علــم و ســبکزندگی ســامتمحور بــه خــاص مــورد توجــه محققــان
علوماجتماعــی قــرار گرفتــه اســت .کتــاب تمایــز بوردیــو 1ســهم قابــل توجهــی در درک و فهــم ســبک
زندگــی بــرای محققــان ایجــاد کــرده اســت و کاکرهــام 2کــه از جامعهشناســان پزشــکی معاصــر اســت،
بحــث ســبک زندگــی را وارد حــوزه پزشــکی کــرده اســت .بــه اعتقــاد وی ســبک زندگــی الگوهــای
جمعــی از رفتارهــای مرتبــط بــا ســامتی اســت .کــه مبتــی بــر انتخابهایــی اســت کــه افــراد بــر
حســب شــرایط اجتماعــی و زیســتی شــان در دســترس دارنــد (کاکرهــام.)56:2008 ،
از نظــر ابــل 3ســبک زندگــی ســامتمحور الگوهایــی اســت از افــراد هســتند در که در پاســخ بــه محیط
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی شــکل میگیــرد (ابــل ،1999،بــه نقل از کــرد زنگنــه.)21:1389 ،
1-Bourdieu
2- Cockerham
3- Abel
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تئــوری تغییــرات و واکنشهــای جمعیتــی در ســال  1963توســط كينگزلــي ديويــس 1بــه عنــوان يــك
مقدمــه و نــه بــه عنــوان يــك راه حــل بــراي تئــوري انتقــال جمعيــت مطــرح شــد .توجــه ديويــس بــه
علــل رشــد جمعيــت ،بــر اســاس فرضياتــي اســت كــه او آنهــا را بــه عنــوان علــل اصلــي رشــد جمعيــت
ميدانــد .مشــكل اساســي تالشهــاي ديويــس مربــوط بــه موضــوع محــوري تئــوري انتقــال جمعيــت
بــود (فتــح زاده.)1379 ،
بــه اعتقــاد گیدنــز 2مدرنیتــه تنوعــی از فرصتهــا و انتخابهــا پیــش روی افــراد میگــذارد ،البتــه
منظــور از کثــرت انتخــاب بدیــن معنــا نیســت کــه همــه کــه انتخابهــا بــه روی افــراد بــاز اســت بــا
ایــن کــه مــردم همــه تصمیمهــای مربــوط بــه انتخــاب خویــش را بــا آگاهــی کامــل از کلیــه امکانــات
اتخــاذ میکنند.گزینــش بــا ایجــاد ســبک زندگــی تحــت تأثیــر فشــارهای گروههــا و الگــو رفتــاری آنهــا
اســت و همچنیــن تحــت اوضــاع و احــوال اجتماعــی و اقتصــادی صــورت میگیــرد (گیدنــز.)19:1382 ،
کاکرهــام از جامعهشناســان پزشــکی معاصــر اســت کــه چارچــوب نظریــه بوردیــو وارد ســامت
میکنــد و بــه اعتقــاد وی ســبک زندگــی ســامت محــور تجمعــی از رفتارهــای مرتبــط بــا ســامت
اســت کــه براســاس مجموعــه انتخابهــا ،فرصتهــای زندگــی در اختیــار افــراد قــرار میگیــرد منظــور
از فرصتهــای زندگــی جنــس ،نــژاد ،قومیــت و دیگــر متغیرهــا هســتند کــه بــر انتخــاب شــیوه زندگــی
تاثیرگذارنــد .فرصــت زندگــی بــه وســیله موقعیــت اجتماعــی و ویژگیهــای گروهــای منزلتــی ویــژه
تعییــن میشــود .کاکرهــام تصمیمگیــری دربــاره مصــرف غــذا ،ورزشکــردن ،مراعــات بهداشــتی
فــردی ،مقابلــه بــا اســترس ،اســتعمال ســیگار ،مصــرف الــکل ،مــواد مخــدر ،بســتن کمربنــد ایمنــی،
مســواک زدن و انجــام دادن معاینــات دورهای پزشــکی را از شــاخصهای ســبک زندگــی بهداشــتی
میدانــد (کاکرهــام.)1409:2004 ،
در طبقهبنــدی ســامت دو رویکــرد فکــری عمــده وجــود دارد .رویکــرد اول ،زنجیــره ســامت بیمــاری
اســت کــه دو بخشــی بــودن ســامت و بیمــاری را نشــان میدهــد و رویکــرد دوم ،کــه از دهــه 1970
بــه بعــد شــکل گرفتــه ،ســامت را بــه عنــوان یــک پدیــده گســترده از الگــوی فــرد -محیــط در نظــر
میگیــرد و بــر ایــن بــاور اســت کــه ســامت ،خروجــی الگــوی کنــش متقابــل فــرد -محیــط در طــول
ســالهای زندگــی اســت (ادلمــن 3و منــدل.)5 :2006 ،4
1- Kingzley Davis
2- Giddens
3- Edelman
4- Mendel
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بــر اســاس نظریــه وبــر ،گیدنــز ،بوردیــو و کاکرهــام ،انتخــاب نــوع ســبک زندگــی توســط افــراد تحــت
تاثیــر ســاختار ،وضعیــت و شــرایط اجتماعــی افــراد اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،درســت اســت کــه در
ایــن انتخابهــا مقــداری از عنصــر آزادی دخیــل اســت امــا ایــن آزادی توســط برخــی از ســاختارها
محــدود میگــردد .تحقیقاتــی نیــز کــه توســط ســویج ،1اوالنــو ،2اســمیت 3و گلدمــن ،4ســوگویاما،5
گرنــدی 6و ســولگت 7و اسپنســر ،8انجــام گرفتــه ،همگــی در جهــت تاییــد ایــن نظریــات میباشــد .در
مطالعــه اوالئــو ( )2006کــه بــر روی 787ســالمند بــاالی  64ســاله اســپانیایی بــا هــدف کشــف عوامــل
موثــر بــر میــزان اســتفاده از مراقبهــای بهداشــتی در یــک نظــام بهداشــتی عمومــی انجــام شــد ،دو
شــاخص خــود سانســوری ســالمندان در ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن و ســطح ســواد آنــان بیشــترین
تأثیــر را بــر عــدم اســتفاده ســالمندان از مراقبهــای بهداشــتی داشــته بــود .ســوگو یامــا ( )2007نیــز
بــا تحقیقــی کــه بــر ســالمندان بریتانیایــی انجــام دادنــد نتیجــه میگیرنــد کــه محیــط ســالم محلــی و
فعالیــت خــارج از منــزل بــه عنــوان دو شــاخص ســبک زندگــی ســالم میتوانــد برســامت ســالمندان
مفیــد باشــند .مطالعــات بســیاری در کشــورهای دیگــر در زمینــه ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده
ســامت ســالمندان انجــام گرفتــه اســت آدامــز و دیگــران( ،)2000اســتوکرت ( ،)2000بوالنــد(،)2000
بالتــروس( ،)2002کاالجــان( ، )2005اونــس( ،)2006هنریتــا ( ،)2006لــی( ،)2006ســندرس(،)2008
کیــم ( .)2009مطالعــات مذکــور براســاس مــدل پنــدر انجــام گرفتــه و مــدل وی را تاییــد کردهانــد
(بــه نقــل از میرخانــی .)1394 ،در اکثــر مطالعــات تاکیــد بیشــتر برخــودکار آمــدی ســامت بــه عنــوان
تعیینکننــده اصلــی ســبکزندگی ارتقــاء دهنــده ســامت نهــاده شــده اســت .حتــی در برخــی از
ایــن مطالعــات ،نظیــر اونــس ( )2006خودکارآمــدی ،بــه عنــوان تنهــا متغییــر پیشبینــی کننــده رفتــار
ارتقــای ســامت بــوده اســت .بعــاوه برخــی عوامــل زمینــه ای نظیــر تحصیــات ،درآمــد و جنــس نیــز
بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل تاثیرگــذار برســبکزندگی ســامتمحور بودهانــد .لــذا بــر اســاس
مبانــی نظــری و مطالعــات پیشــین ،مــدل نظــری تحقیــق بــه شــکل ذیــل ترســیم میشــود:
1-Swag
2- Olano
3- Smith
4- Goldman
5- Sogoyama
6- Grande
7- Solget
8- Spencer

تعیینکنندههای جمعیتشناخیت الگوی سبک زندیگ سالمت محور ساملندان قرچک...
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شکل :1مدل نظری تحقیق

روش تحقیق و داده
کمــی» بــوده و از روش پیمایــش و تکنیک
روششناســی مســلط ایــن مطالعــه مبتنــی بــر«روش تحقيــق ّ
پرسشــنامه محقــق ســاخته بهــره بــرده اســت .بــرای تعییــن واحدهــای نمونــه از روش نمونهگیــری

چنــد مرحلـهای طبقـهای اســتفاده شــد .در مرحلــه اول ،مناطــق  3گانــه شــهرقرچک را از نظــر ســطح
توســعه اقتصــادی  -اجتماعــی ســاکنین آن بــه 3طبقــه (بــاال ،متوســط و پاییــن) تقســیم و از هرطبقــه
بســته بــه تراکــم جمعیــت ســالمند ،یــک منطقــه بــه عنــوان معــرف هریــک از طبقــات اجتماعــی بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــد ســپس بلوکهایــی درمنطقــه مذکــور بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــدند
و بــا مراجعــه بــه فــرد ســالمند در هــر بلــوک ،عملیــات اجرایــی پرسشــنامهها صــورت گرفــت .برپایــه
نتایــج سرشــماری  ،1395جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل تمامــی ســالمندان  60ســاله و باالتــر
شــهر قرچــک در ســال  1395بــا دارا بــودن جمعیــت  16132نفــر از کل جمعیــت  269138در قرچــک
زندگــی میکننــد .حجــم نمونــه بــر اســاس جــداول تیــپ اســتاندارد لــی ،تعــداد 400نمونــه تعییــن
شــد.
شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور از ترکیــب معرفهــا و متغیرهــای نحوهگــذران اوقــات
فراغــت ،روابــط درون خانــواده ،منزلــت ســالمندان ،امیــد اجتماعــی ،مصــرف دخانیــات ،ســبک تغذیــه،
فعالیتهــای ورزشــی ،مراقبــت ســالمندان کــه هرکــدام شــامل چنــد گویــه بودنــد ،ســاخته شــد بــا
توجــه بــه ســطح ســنجش گویههــا کــه ترتیبــی بودنــد و براســاس وزن و نمــره هــر گویــه ،نمــره نهایــی
محاســبه و تغییــرات دامنــه شــاخص مشــخص و در ســه قالــب ســطح ســبک زندگــی ســامت بــاال،
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متوســط و پاییــن دســته بنــدی شــد .تحلیــل دادههــا بــه کمــک نــرم افــزار  SPSSانجــام و از روشهای
آمــاری توصیفــی و اســتنباطی متناســب بــرای ســنجش اهــداف و ســواالت تحقیــق اســتفاده شــد .بــرای
ســنجش ارتبــاط و اثــر متغیرهــای جمعیتشــناختی بــر شــاخص ســبکزندگی ســامتمحور بــه
عنــوان فرضیــه اصلــی تحقیــق از مــدل رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده شــد.
یافته ها
شواهدی از سطح و روند جمعیتی درسطح ملی و شهر قرچک در ده سال اخیر ()1385-95

شــواهد جمعیتشــناختی روشــن میســازد کــه بطورکلــی ،وضعیــت کشــور ایــران در فرآینــد افزایــش
تعــداد ســالمندان جمعیــت دنیــا ویــژه اســت .در حالــی کــه کل جمعیــت ایــران در فاصلــه دو دهــه
 1370و  1380بــا نــرخ رشــدی آرامتــر از ســه دهــه قبــل تغییــر کــرده اســت ،میــزان رشــد جمعیــت
ســالمندان 60ســاله و بیشــتر بــه ســرعت افزایــش یافتــه و تــا  3برابــر رشــد کل جمعیــت شــده اســت.
همچنیــن براســاس آخریــن نســخه پیشبینیهــای ســازمان ملــل متحــد ،در حالــی کــه بــرآورد
ميشــود کــه میــزان رشــد کل جمعیــت کشــور در فاصلــه ســالهای  1390تــا  1405در حــدود 1/1
درصــد و در طــول دوره  1405-1430حــدود  0/5درصــد باقــی بمانــد جمعیــت ســنین  60ســاله و
باالتــر در طــول دوره اول حــدود  4/6درصــد و در طــول دوره دوم حــدود  4/1درصــد در ســال افزایــش
خواهــد یافــت .بــه عبــارت روشــنتر رشــد ســاالنه جمعیــت ســالمندان کشــور در ســالهای -1405

 1390حــدودا ً  4برابــر و درســال هــای 1405-30حــدودا ً  8برابــر میــزان رشــد کل جمعیــت کشــور
خواهــد بــود .ســطح و تغییــرات جمعیتــی در قرچــک بــه عنــوان شــهری کــه  10درصــد از جمعیــت
مهاجــران اســتان تهــران را بــه خــود اختصــاص داده ،نشــان میدهــد تعــداد جمعیــت کل قرچــک بــر
اســاس نتایــج سرشــماری مرکــز آمــار ایــران از جمعیــت  174006نفــر در ســال  1385بــه 269138
نفــر در ســال  1395رســیده کــه رونــد صعــودی داشــته اســت .جمعیــت ســنین  60ســاله و باالتــر در
طــول دوره بــه  16132نفــر رســیده کــه از ایــن تعــداد  7959نفــر مــرد و  8173نفــر زن میباشــند.
در ابتــدا ویژگیهــای اجتماعــی و جمعیتشــناختی ســالمندان شــهر قرچــک بــر حســب
جنس،گروههــای ســنی ،تابعیــت ،وضعآمــوزش ،وضــع زناشــویی ،تعــداد فرزنــدان و مهاجــرت مــورد
بررســی قــرار گرفــت .همانطــوری کــه در جــدول  1آمــده اســت از کل نمونــه 39/7 ،درصــد زن و 60.3
درصــد مــرد بودهانــد ،توزیــع ســنی نمونــه نشــان میدهــد  54.5درصــد ســن آنهــا  65-60ســاله
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بــوده 27.4 ،درصــد بیــن 66 ،تــا  70ســاله 8.9 ،درصــد بیــن  71تــا  75ســاله 6.3 ،درصــد بیــن 76
تــا  80ســاله و  3.1درصــد ســن آنهــا  81ســاله و بیشــتر بــوده اســت .از نظــر تابعیــت 53 ،درصــد از
آنهــا تابعیــت ایرانــی داشــته و  47درصــد افغانســتانی بودهانــد 82.2 ،درصــد از آنهــا باســواد بودهانــد
و  17.8درصــد بیســواد بــوده انــد .بــه لحــاظ ســطح تحصیــات 29.5 ،درصــد دارای ســواد قرآنــی
بودهانــد 31،درصــد میــزان ســواد آنهــا ابتدایــی 13 ،درصــد راهنمایــی 1 ،درصــد فوقدیپلــم و 0.3
درصــد میــزان تحصیــات آنهــا دکتــری تخصصــی بــوده اســت .بــه لحــاظ ترکیــب زناشــویی79.1 ،
درصــد از آنهــا دارای همســر 2.1 ،درصــد هرگــز ازدواج نکــرده 16.2 ،درصــد بــدون همســر بــر اثــر فــوت
همســر و  2.6درصــد بــدون همســر بــر اثــر طــاق بودهانــد .بــه لحــاظ تعــداد خانــوار 88.2 ،درصــد از
تعــداد افــراد خانــوار آنهــا دو نفــر بودهانــد و  11.2درصــد تعــداد افــراد خانــوار آنهــا ســه نفــر بودهانــد.
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جدول  : 1بررسی ویژگی های نمونه برحسب متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی سالمندان قرچک
متغیرها
جنس

گروههای سنی

تابعیت

وضع سواد

میزان تحصیالت

وضعیت زناشویی

تعداد افراد خانوار
تغییر محل سکونت
در پنج سال اخیر

شرح

فراوانی

درصد

زن

152

39.7

مرد

231

60.3

 60-65ساله

208

54.5

 66-70ساله

105

27.4

 70-75ساله

34

8.9

 76-80ساله

24

6.3

 81ساله و بیشتر

12

3.1

ایرانی

203

53.0

افغانستانی

180

47.0

باسواد

315

82.2

بی سواد

68

17.8

سواد قرآنی

113

29.5

ابتدایی

122

31.9

راهنمایی

52

13.6

متوسطه

19

5.0

دیپلم

17

4.4

فوق دیپلم

4

1.0

لیسانس

2

.5

فوق لیسانس

6

1.6

دکتری تخصصی

1

.3

دارای همسر

303

79.1

هرگز ازدواج نکرده

8

2.1

بدون همسر بر اثر فوت همسر

62

16.2

بدون همسر بر اثر طالق

10

2.6

دو نفر

340

88.8

سه نفر

43

11.2

بله

125

32.6

خیر

258

97.4
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روابط دو متغیره :همبستهها

رابطه جنس و شاخص سبک زندگی سالمت محور
در جــدول ،2فراوانــی و ســهم نســبی شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور برحســب جنــس آمــده
اســت .از کل نمونــه ،افــراد ســالمندی کــه شــاخص ســامت آنهــا پاییــن بــوده اســت 64 ،درصــد مــرد و
 35درصــد زن بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا در ســطح متوســط بــوده اســت،
 35درصــد مــرد و  65درصــد زن بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا بــاال بــوده
اســت 30.9 ،درصــد مــرد و  69.1درصــد زن بودهانــد .مقــدار آمــاره گامــا بــه دســت آمــده برابــر بــا
 0.284یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر متوســط بــوده و مقــدار آمــاره اتــا نیــز برابــر 0.279
بــوده اســت .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار کوچکتــر از  0.05میباشــد
میتــوان گفــت کــه در ســطح بیــش از  99درصــد تفــاوت معنــاداری آمــاری بیــن شــاخص ســامت
ســالمندان و جنــس وجــود دارد.
جدول  :2ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب جنس
شاخص

جنس

مرد

زن

کل

پایین

فراوانی

43

24

67

درصد

%64.2

%35.8

%100.0

فراوانی

91

169

260

درصد

%35.0

%65.0

%100.0

فراوانی

17

38

55

درصد

%30.9

%69.1

%100.0

فراوانی

151

231

382

درصد

%39.5

%60.5

%100.0

متوسط
باال
کل

Eta= 0.279 , Gamma=0.284 Sig.= 0.000
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رابطه سن و شاخص سبک زندگی سالمت محور

بــا توجــه بــه جــدول  ،3از بیــن افــرادی کــه شــاخص ســامت آنهــا ضعیــف بــوده اســت 34 ،درصــد
ســن آنهــا بیــن 64-60ســال و  1.5درصــد  90ســال و باالتــر بــوده اســت ،از بیــن افــراد دارای شــاخص
ســامت متوســط ،حــدود  46درصــد ســن آنهــا  60-64و  1.9درصــد ســن آنهــا  90ســاله و بیشــتر
بــوده اســت ،از بیــن کســانی وضعیــت ســامت آنهــا بــاال بــوده اســت 43.6 ،درصــد در گــروه ســنی
 64-60ســال بــوده و  3.6درصــد  80تــا  84ســال ســن داشــتهاند ،مقــدار آمــاره ســامرز بــه دســت
آمــده برابــر بــا  -0.065یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر ضعیــف بــوده و مقــدار ســطح
معنــاداری  0.091بدســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار
بزرگتــر از  0.05میباشــد میتــوان گفــت کــه رابطــه معنــاداری آمــاری بیــن شــاخص ســامت
ســالمندان و ســن وجــود نــدارد.
جدول  :3ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب سن
شاخص
سالمت
پایین
متوسط
باال
کل

گروه
سنی

60-64

69-65

74-70

79-75

84-80

90-85

91

کل

فراوانی

23

21

12

7

3

0

1

67

درصد

%34.3

%31.3

%17.9

%10.4

%4.5

%0.0

%1.5

%100.0

فراوانی

119

85

28

14

8

1

5

260

درصد

%45.8

%32.7

%10.8

%5.4

%3.1

%0.4

%1.9

%100.0

فراوانی

24

17

7

5

2

0

0

55

درصد

%43.6

%30.9

%12.7

%9.1

%3.6

%0.0

%0.0

%100.0

فراوانی

166

123

47

26

13

1

6

382

درصد

%43.5

%32.2

%12.3

%6.8

%3.4

%0.3

%1.6

%100.0

Somers› d= -0.065 Sig.= 0. 091
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رابطه تابعیت و شاخص سبک زندگی سالمت محور
در جــدول  ،4فراوانــی و ســهم نســبی شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور برحســب تابعیــت آمــده
اســت .از کل نمونــه ،افــرادی کــه شــاخص ســامت آنهــا پاییــن بــوده اســت 50.7 ،درصــد ایرانــی و 49
درصــد افغانســتانی بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت54 ،
درصــد ایرانــی و  45.8درصــد افغانســتانی بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا بــاال
بــوده اســت 50،درصــد ایرانــی و  49درصــد افغانســتانی بودهانــد .مقــدار آمــاره گامــا بــه دســت آمــده
برابــر بــا  -0.07یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر ضعیــف و منفــی بــوده اســت .مقــدار ســطح
معنــاداری  0.332بدســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار
بزرگتــر از  0.05میباشــد ،میتــوان گفــت کــه در ســطح بیــش از  90درصــد ،تفــاوت معنــاداری
آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و تابعیــت وجــود نــدارد.
جدول  : 4ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان برحسب تابعیت
شاخص

تابعیت

ایرانی

افغانستانی

کل

پایین

فراوانی

34

33

67

درصد

%50.7

%49.3

%100.0

فراوانی

141

119

260

درصد

%54.2

%45.8

%100.0

فراوانی

28

27

55

درصد

%50.9

%49.1

%100.0

متوسط
باال
کل

فراوانی

203

179

382

درصد

%53.1

%46.9

%100.0

Gamma= -0.07 Sig.= 0.332
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رابطه وضع سواد و شاخص سبک زندگی سالمت محور

در جــدول  ،5فراوانــی و ســهم نســبی شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور بــر حســب وضــع ســواد
آمــده اســت .از کل نمونــه افــرادی کــه شــاخص ســامت آنهــا پاییــن بــوده اســت 82 ،درصــد بــا ســواد و
 17.9درصــد بیســواد بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت،
 82.3درصــد باســواد و  17.7درصــد بیســواد بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت
آنهــا بــاال بــوده اســت 81.8 ،درصــد باســواد و  18درصــد بیســواد بودهانــد .مقــدار آمــاره گامــا بــه
دســت آمــده برابــر بــا  0.2یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر متوســط بــوده و مقــدار آمــاره
ســامرز نیــز برابــر  0.15بــوده اســت .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار
کوچکتــر از  0.05میباشــد میتــوان گفــت کــه درســطح بیــش از  99درصــد تفــاوت معنــاداری
آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و تحصیــات وجــود دارد کــه مطالعــات قبلــی هــم تأییــد
کردهانــد.
جدول  :5ارتباط شاخص سبکزندگی سالمتمحور سالمندان بر حسب وضع سواد
شاخص

وضع سواد

با سواد

بی سواد

کل

پایین

فراوانی

55

12

67

درصد

%82.1

%17.9

%100.0

فراوانی

214

46

260

درصد

%82.3

%17.7

%100.0

فراوانی

45

10

55

درصد

%81.8

%18.2

%100.0

فراوانی

314

68

382

درصد

%82.2

%17.8

%100.0

متوسط
باال
کل

Somers› d= 0.15 , Gamma=0.2 Sig.= 0. 005
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رابطه وضع زناشویی و شاخص سبک زندگی سالمت محور
در جــدول  ،6فراوانــی و ســهم نســبی شــاخص ســبکزندگی ســامتمحور بــر حســب وضــع زناشــویی
آمــده اســت .از کل نمونــه ،پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا پاییــن بــوده اســت 62.7 ،درصــد
دارای همســر 6 ،درصــد هرگــز ازدواج نکــرده 25 ،درصــد بــدون همســر بــر اثــر فــوت همســر و  6درصــد
بــدون همســر بــر اثــر طــاق بودهانــد ،مــرد و  35درصــد زن بودهانــد ،از کل پاســخگویانی کــه شــاخص
ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت 83.5 ،درصــد دارای همســر 1.5 ،درصــد هرگــز ازدواج نکــرده13.1 ،
درصــد بــدون همســر بــر اثــر فــوت همســر و  1.9درصــد بــدون همســر بــر اثــر طــاق بــوده انــد.از کل
پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا بــاال بــوده اســت 80 ،درصــد دارای همســر 20 ،درصــد بــدون
همســر بــر اثــر فــوت همســر بودهانــد .مقــدار آمــاره اتــا بــه دســت آمــده برابــر بــا  0.214یعنــی شــدت
ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر متوســط بــوده اســت .مقــدار ســطح معنــاداری  0.028بدســت آمــده اســت
بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار کوچکتــر از  0.05میباشــد ،میتــوان
گفــت کــه درســطح بیــش از  99درصــد تفــاوت معنــاداری آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و
وضعیــت زناشــویی وجــود دارد.
جدول  : 6ارتباط شاخص سبکزندگی سالمتمحور سالمندان بر حسب وضع زناشویی شاخص سالمت
شاخص
سالمت
پایین
متوسط
باال
کل

وضع
زناشویی

دارای همسر

هرگز ازدواج
نکرده

بدون همسر
در اثر فوت
همسر

بدون همسر بر
اثر طالق

کل

فراوانی

42

4

17

4

67

درصد

%62.7

%6.0

%25.4

%6.0

%100.0

فراوانی

217

4

34

5

260

درصد

%83.5

%1.5

%13.1

%1.9

%100.0

فراوانی

44

0

11

0

55

درصد

%80.0

%0.0

%20.0

%0.0

%100.0

فراوانی

303

8

62

9

382

درصد

%79.3

%2.1

%16.2

%2.4

%100.0

Eta= 0.214 , Sig.= 0.028
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آزمون تفاوتهای زیر شاخص سبکزندگی سالمتمحور بر حسب جنس و تابعیت
بــه اســتناد مبانــی تئوریــک و نظــر بــه اهمیــت موضــوع ســامت درجامعــه مهاجرپذیرشــهر قرچــک در
اســتان تهــران و پیامدهــای اجتماعــی و جمعیتشــناختی آن ،تفــاوت زیــر شــاخصهای ســبکزندگی
ســامتمحور در بیــن جنــس و بــر حســب تابعیــت مــورد ســنجش قــرار گرفــت .در جــدول  ،7نتایــج
آزمــون تــی مســتقل بــرای بررســی تفــاوت میانگیــن زیــر شــاخص ســبکزندگی ســامتمحور بــر
حســب جنــس آمــده اســت .همانطــوری کــه مشــاهده میشــود نحوهگــذران اوقــات فراغــت ،نحــوه
مصــرف دخانیــات ،تغذیــه در بیــن مــردان و زنــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری کــه کوچکتــر از 0.05
اســت از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری را نشــان میدهــد .امــا وضــع زناشــویی ،امیــد اجتماعــی ،منزلــت
اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت بــا توجــه بــه ایــن کــه ســطح معنــاداری بزرگتــر از  0.05اســت
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
جدول :7نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت زیرشاخص های سالمت در بین دوجنس
سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار آماره t

0.001

380

-4.61

0.396

380

0.850

0.647

381

0.422

0.012

381

-2.47

0.001

381

3.90

0.197

380

1.293

0.946

380

0.068

انحراف
معیار

میانگین

تعداد

جنس

0.44

1.91

152

زن

0.49

1.90

231

مرد

0.57

1.75

151

زن

0.49

1.77

231

مرد

0.62

2.30

152

زن

0.55

2.39

231

مرد

0.26

1.07

152

زن

0.52

1.21

231

مرد

0.62

1.98

152

زن

0.55

2.17

231

مرد

0.58

1.37

152

زن

0.56

1.58

231

مرد

0.61

1.83

151

زن

0.52

2.06

231

مرد

زیرشاخص
اوقات فراغت
امید اجتماعی
منزلت اجتماعی
مصرف دخانیات
تغذیه
نیاز به کمک
شاخص کلی
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در جــدول  ،8نتایــج آزمــون تــی مســتقل بــرای بررســی تفــاوت میانگیــن زیــر شــاخص ســبک زندگــی
ســامت محــور بــر حســب تابعیــت آمــده اســت نتایــج آزمــون تــی نشــان داد بیــن نحــوه گــذران اوقــات
فراغــت ،نحــوه مصــرف دخانیــات و تغذیــه در بیــن ایرانیهــا و افغانســتانیها بــا توجــه بــه ســطح
معنــاداری کــه کوچکتــر از  0.05اســت از نظرآمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .امــا بیــن وضــع
زناشــویی ،امیــد اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت بــا توجــه بــه ایــن کــه ســطح
معنــاداری بزرگتــر از  0.05اســت تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
جدول  :8نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت زیرشاخص های سالمت برحسب تابعیت
سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار آماره t

0.001

380

-4.16

0.396

380

0.850

0.674

381

0.422

0.012

381

-2.47

0.001

381

3.90

0.197

380

1.29

0.946

380

0.068

انحراف معیار

میانگین

تعداد

ملیت

0.48

1.80

203

ایرانی

0.43

2.02

180

افغانستانی

0.52

1.79

203

ایرانی

0.52

1.74

179

افغانستانی

0.58

2.37

203

ایرانی

0.58

2.34

180

افغانستانی

0.36

1.10

203

ایرانی

0.51

1.22

180

افغانستانی

0.48

1.20

203

ایرانی

0.66

1.97

180

افغانستانی

0.60

1.53

203

ایرانی

0.55

1.46

180

افغانستانی

0.55

1.97

203

ایرانی

0.58

1.97

179

افغانستانی

زیر شاخص
اوقات فراغت
امید
اجتماعی
منزلت
اجتماعی
مصرف
دخانیات
تغذیه
نیاز به کمک
شاخص کلی
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سنجش اثرمتغیرهای زمینهای جمعیتشناختی برشاخص سبکزندگی سالمتمحور سالمندان قرچک

در جــدول  9مــدل رگرســیون چنــد متغیــره بــرای ســنجش اثــر متغیرهــای پیــش بیــن ســن ،جنــس،
تعــداد افــراد خانــوار ،وضعیــت زناشــویی ،محــل تولــد ،ســطح تحصیــات ،قومیــت ،تعــداد فرزنــدان،
وضعیــت ســواد تابعیــت ،برشــاخص ســبکزندگی ســامتمحور مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج
نشــان داد بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده متغیرهــای ســطح تحصیــات ،جنــس و
تعــداد فرزنــدان بــر شــاخص ســامت موثــر بودهانــد و ســایر متغیرهــا بــه دلیــل نداشــتن تــوان افزایــش
میــزان  R2معنــادار نشــدهاند .مقــدار واریانــس تبییــن شــده متغیــر ســامت توســط متغیرهــای
مســتقل  15درصــد بدســت داده شــده و مابقــی تغییــرات متغیــر وابســته مربــوط بــه ســایر عوامــل
میباشــد کــه در مــدل نبودنــد.
جدول  9ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیرهای موثر بر شاخص سالمت
مدل

ضريب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد
شده

آزمون T

سطح
معناداري
.000

b

انحراف معيار

مقدار(بتا)

مقدار ثابت

12.745

.495

___

25.727

سن

-.013

.013

-.056

-1.048

.295

جنس

.568

.160

.187

3.618

.000

محل تولد

-.003

.004

-.047

-.638

.524

تابعیت

.134

.276

.045

.486

.627

قومیت

.000

.001

-.012

-.240

.810

وضعیت سواد

-.289

.279

-.074

-1.036

.301

سطح تحصیالت

.102

.033

.199

3.120

.002

وضعیت زناشویی

-.087

.096

-.050

-.908

.364

تعداد افراد خانوار

-.089

.267

-.019

-.332

.740

تعداد فرزندان

-.087

.044

-..116

-1.965

.050
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قضــاوت در مــورد ســهم هــر یــک از متغیرهــا در تبییــن متغیــر وابســته را بایــد بــه مقادیــر بتــا
واگــذار کــرد ،چــرا کــه ایــن مقادیــر اســتاندارد بــوده و امــکان مقایســه بیــن متغیرهــا را فراهــم
میکننــد .در بیــن متغیرهــای معنــادار شــده ســطح تحصیــات و جنــس دارای بیشــترین تاثیــر
بودهانــد کــه تأثیــر دو متغیــر جنــس و تابعیــت در مطالعــات آدامــزو دیگــران( ،)2000اســتوکرت
( ،)2000بوالنــد ( ،)2000بالتــروس ( ،)2002کاالجــان ( ،)2005اونــس( ،)2006هنریتــا (،)2006
لــی( ،)2006ســندرس( ،)2008کیــم ( )2009تأییــد شــده اســت.
بحث و نتیجه گیری
شــواهد جمعیتشــناختی نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر جمعیــت ایــران بــه ســرعت در حــال
انتقــال ســنی اســت و در اثــر کاهــش بــاروری و افزایــش امیــد بــه زندگــی بــه طــور روز افــزون بــه تعداد
و درصــد جمعیــت میــان ســال و ســالخورده افــزوده میشــود و از جمعیــت نوجــوان و جــوان کاســته
میگــردد ،نتایــج پیشبینــی جمعیــت کشــور توســط ســازمان ملــل بــا ســناریوی رشــد متوســط نشــان
میدهــد کــه در ســال  2045در حــدود  70درصــد از جمعیــت کشــور در گروههــای ســنی  15تــا 64
ســاله 14 ،درصــد در گروههــای ســنی بــاالی  65ســال و بقیــه در گروههــای ســنی زیــر  15ســال قــرار
خواهنــد گرفــت و نیــز میانــه ســنی بــه حــدود  39ســال افزایــش خواهــد یافــت .از ایــن رو ،ضــروری
اســت اقدامــات مناســب در جهــت حفــظ و ارتقــا ،ســطح ســامت ایــن قشــر بــه عمــل آیــد.
همانطــوری کــه اشــاره شــد شــیوه زندگــی ،مشــکالت مربــوط بــه ســامت و دسترســی بــه امکانــات
پزشــکی و مراقبتهــای پزشــکی ســالمندان در شــهرهای مهاجرپذیــر نظیــر شــهر قرچــک مطلــوب
نیســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف شــناخت تعیینکنندههــای جمعیتشــناختی ســبکزندگی ســامت
محــور ســالمندان  60ســاله و بیشــتر شــهر قرچــک در ســال  1398انجــام شــد.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه شــاخص ســبکزندگی ســامتمحور ســالمندان قرچــک برحســب
تعیینکنندههــای جمعیتشــناختی آنهــا متفــاوت بــوده اســت .نتایــج بررســی تفــاوت میانگینهــا
نشــان داد نحوهگــذران اوقــات فراغــت ،نحــوه مصــرف دخانیــات ،تغذیــه در بیــن مــردان و زنــان بــا
توجــه بــه ســطح معنــاداری کــه کوچکتــر از  0.05اســت از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری داشــت .امــا
وضــع زناشــویی ،امیــد اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت بــا توجــه بــه ایــن کــه
ســطح معنــاداری بزرگتــر از  0.05اســت تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت .نتایــج مــدل رگرســیون
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چنــد متغیــره نشــان داد بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آمــاری بــه دســت آمــده ،در بیــن متغیرهــای
معنــادار شــده ســطح تحصیــات ،جنــس و تعــداد فرزنــدان دارای بیشــترین تاثیــر بــوده انــد .مقــدار
واریانــس تبییــن شــده متغیــر ســامت توســط متغیرهــای مســتقل  15درصــد بدســت داده شــده
و مابقــی تغییــرات متغیــر وابســته مربــوط بــه ســایر عوامــل میباشــد کــه در مــدل نبودنــد .تأثیــر
متغیرهــای ســطح تحصیــات ،جنــس و درآمــد در مطالعــات آدامــزو دیگــران( ،)2000اســتوکرت
( ،)2000بوالنــد( ،)2000بالتــروس( ،)2002کاالجــان( ،)2005اونــس( ،)2006هنریتــا(،)2006
لــی( ،)2006ســندرس( ،)2008کیــم( )2009تأییــد شــده اســت.
پیشنهادات و الزامهای سیاستی
بــا توجــه بــه اينكــه در كشــور مــا در زمينــه حمايــت از ســالمندان برنامـهاي منســجم و هدفمنــد وجــود
نداشــته اســت ،بــه نظــر ميرســد كــه در ابتــدا بايــد ميــان ســازمانهاي متولــي امــور ســالمندان
انســجامي هماهنــگ صــورت پذيــرد و ارتبــاط بيــن آنهــا بــه نحــوي باشــد كــه تمامــي برنامههــاي
مصــوب ايــن ســازمانها از قــدرت اجرايــي برخــوردار گــردد .بــه بيــان ديگــر ميتــوان گفــت كــه
الزمــة اجرايــي شــدن برنامههــاي مربــوط بــه ســالمندان ايــن اســت كــه ســازمانهاي مذكــور در
يــك جهــت حركــت نمــوده و از برنامههــاي مصــوب يكديگــر حمايــت نماينــد .از جملــه اقداماتــي كــه
ميتوانــد در جهــت بهبــود وضعيــت ســالمندان در جامعــه مؤثــر باشــد ،ايجــاد شــبكههاي حمايتــي
از ســالمندان ميباشــد .بــه نحــوي كــه ايــن شــبكهها بــا تحــت پوشــش قــرار دادن جامعــه هــدف و
همچنيــن ارتبــاط مؤثــر بــا ســازمانهاي مرتبــط بــا امــور ســالمندان ،زمينــه را در جهــت باقــي مانــدن
ســالمندان در بطــن جامعــه فراهــم ســازند.
ســازمانها و شــبكههاي حمايتــي ســالمندان ميبايســت بــا برپايــي مراســم نماديــن در راســتاي
سپاسداشــت ســالمندان ،جايــگاه ســالمندان را در ذهــن افــراد جامعــه باالخــص جوانــان بازيابــي
نماينــد .بــه نحــوي كــه از ســالمندان ،بــه عنــوان افــرادي سرشــار از تجربــه و دانايــي يــاد شــود.
همچنيــن در ايــن راســتا بايــد برنامههايــي اتخــاذ و اجــرا گــردد تــا اينكــه نــه تنهــا ارتبــاط بيــن نســل
جــوان و ســالمندان گســيخته نشــود بلكــه ايــن ارتبــاط از انســجام و همبســتگي بيشــتري برخــوردار
شــود .در یــک جامعــه متعــادل و اســامی ،مــردم در مــورد ســالمندان وظایــف و مســئولیتهایی
دارنــد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کننــد .احســاس مســئولیت در قبــال ســالمندان ،رعایــت احتــرام
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آنهــا و پاســداری و حمایــت از منافــع و مصالــح ایشــان ،بــرآورده کــردن توقعــات و پذیرفتــن آنــان بــا
رویــی گشــاده ،قدرشناســی از آنهــا و ارج نهــادن زحماتشــان ،مشــارکت دادن ایشــان در امــور زندگــی
و جامعــه ،رعایــت اصــول انســانی در برخــورد بــا آنهــا و گرامــی داشــت مقــام ارزشــمند ســالمندان،
وظایفــی اســت کــه ســرپیچی از آنهــا ،نــه تنهــا موجــب خشــم خداســت ،بلکــه نظــام حیــات را هــم
دگرگــون میکنــد .کوچــک شــمردن ســالمندان ضمــن آنکــه نوعــی نادانــی بــه شــمار میآیــد ،در
واقــع نوعــی خــراب کــردن بنایــی اســت کــه آدمــی خــود در آن رشــد یافتــه اســت .در راســتاي اجــراي
هــر چــه بهتــر مــوارد فــوق و بــا تأکیــد بــر بنیــان فرهنگــی جوامــع شــرقی و اســامی اقدامــات عملــي
زيــر پيشــنهاد ميگــردد کــه مــی توانــد در مقیــاس ســطح خــرد شــهر قرچــک عملیاتــی گــردد:
احســاس مســئولیت در قبــال ســالمندان ،رعایــت احتــرام آنهــا و پاســداری و حمایــت از منافــع و
مصالــح ایشــان ،بــرآورده کــردن توقعــات و پذیرفتــن آنــان بــا رویــی گشــاده ،قدرشناســی از آنهــا در
یــک جامعــه متعــادل و اســامی؛
تقويــت نقــش و حضــور ســالمند در خانــواده و ايجــاد نگــرش مثبــت و آمــوزش مهارتهــاي روش
برخــورد و ســلوک بــا ســالمندان از طريــق برنامههــاي آمــوزش خانــواده بــه ویــژه جوانــان و نهادینــه
نمــودن آن؛ ارتقــاء منزلــت اجتماعــي ســالمندان از طريــق ايجــاد نگــرش مثبــت در جوانان و ســالمندان
نســبت بــه يکديگــر از طريــق آشــنائی جوانــان بــا وظایــف خــود و اجــرای آنهــا و نیــز تهیــه برنامههــاي
ویــژه در ایــن زمینــه توســط رســانه ملــی؛
کاهــش اضطرابهــا و فشــارهاي روحــي و روانــي از طريــق ايجــاد انجمنهــاي خــود هميــار ،اردوهــاي
مســافرتي دســته جمعــي ،کلوپهــاي ويــژه ســالمندان و ...؛
ايجــاد زمينــه دسترســي ســالمندان بــه امکانــات آموزشــي ،بهداشــتي و تغذي ـهاي از طريــق از ميــان
بــردن نابرابــري اجتماعــي و اقتصــادي و دســتیابی بــه ســالمندي ســالم و فعــال؛
آیندهنگــری الگــوی متناســب جمعیتــی و تدويــن برنامــه اقتصــادي و اجتماعــي خــاص ســالمندان در
برنامههــاي توســعه اقتصــادي ،اجتماعــي پنجســاله کشــور؛
آیندهنگــری الگــوی متناســب جمعیتــی و اتخــاذ سیاس ـتهای تعدیــل ســاختار ســنی جمعیــت بــرای
دســتیابی بــه یــک ســطح بــاروری مطلــوب و متناســب بــا رشــد جمعیــت ســالمند درکشــور؛
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چکیده:

در طــول ســه ده ـ ه اخیــر ،ســطوح بــاالی مــرگ مــادری بهعنــوان یکــی از مســائل ســامت عمومــی در کشــورهای در
حــال توســعه بهطــور فزاینــدهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه و یکــی از مشــکالت عمــده نظــام بهداشــت عمومــی بــه
شــمار مـیرود .تــا آنجــا کــه کاهــش جهانــی مــرگ مــادران از اهــداف اصلــی توســعه هــزاره و توســعه پایــدار و یکــی از
اولویتهــای اصلــی نظامهــای بهداشــتی کشــورها بــرای فراهمســازی زمینــه بــاروری و زایمــان اســت.

اگرچــه سیســتمهای ملــی ثبــت آمــار حیاتــی در کشــورهای توســعهیافته معمــوالً پایــه محکمــی بــرای مستندســازی
مــرگ مــادری و والدتهــای زنــده هســتند امــا مطالعــات ،از کمگزارشــی حــدود یــک ســوم مرگهــای مــادری در ایــن
سیســتمها حکایــت دارد .در کشــورهای در حــال توســعه کمگزارشــی مــرگ مــادری بهویــژه بهدلیــل طبقهبنــدی

اشــتباه مرگهــا بســیار چش ـمگیر اســت .از ای ـنرو بازاندیشــی مــرگ مــادری بهعنــوان یــک شــاخص مهــم جهانــی و
اضافــه کــردن ســواالتی در مــورد مــرگ در ســنین بــاروری بــه سرشــماریهای معمــول ،میتوانــد یــک الــزام اساســی
قلمــداد شــود ،موضوعــی کــه مــورد تأییــد ســازمان ملــل اســت.
لــزوم گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری در سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن در ایــران و تأثیــر آن در ارزیابــی
نظــام ثبــت آمــار حیاتــی کشــور یــک پرســش اساســی اســت کــه در ایــن مقالــه بــا بهرهگیــری از روش مطالعــه اســنادی
و بررســی تجربــه ملــی و تجــارب کشــورهای دیگــر بــه آن پاســخ خواهیــم داد.
واژگان کلیدی :مرگ مادری ،سرشماری ،آمارگیری مرگومیر ،سن باروری ،نظام ثبت احوال ،نظام مراقبت.

 -1کارشناس ارشد جمعیت شناسی و مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور،
)mohammad.b.abbasi@gmail.com, (ORCID: 0000 - 0003 - 4203 - 0403

 -2کارشناس مسئول آمار حیاتی ،دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت ،سازمان ثبت احوال کشورm.falah@sabteahval.ir
 -3کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی ،دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت ،سازمان ثبت احوال کشور S.O267@yahoo.com
 -4کارشناس آمار موضوعی ،دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت ،سازمان ثبت احوال کشورameneh.khatibi@gmail.com
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 -1مقدمه
طبــق تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت ،مــرگ مــادری کــه در محاســبه شــاخص نســبت مــرگ
مــادری 1مــورد اســتفاده میگیــرد ،عبــارت اســت از :مــرگ هنــگام حاملگــی تــا  42روز پــس از ختــم
بــارداری ،صرفنظــر از مــدت و محــل حاملگــی بــه هــر علتــی مرتبــط بــا بــارداری ،تشــدید شــده در
بــارداری ،یــا بــه علــت مراقبتهــای ارائــه شــده طــی آن ،امــا نــه بــه علــت حادثــه یــا تصــادف.
مرگومیــر مــادران بهعنــوان یــک مســأله بهداشــت جهانــی و بــه واســطه ورود آن بهعنــوان شــاخصی
کلیــدی در تعــدادی از کنفرانسهــای بینالمللــی از قبیــل نشســت ســران بــرای کــودکان 2در ســال
 ،1990کنفرانــس بینالمللــی جمعیــت و توســعه 3در ســال  ،1994و کنفرانــس جهانــی زنــان 4در ســال
 1995در طــول دو دهــه اخیــر بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
تأکیــد هدفگذاریهــای بینالمللــی در زمینــه شــاخص نســبت مــرگ مادری،کاهــش دو ســومی
میــزان ایــن شــاخص تــا ســال  ۲۰۳۰در کشــورهای بــا نســبت مــرگ مــادری کمتــر از  420در
صدهــزار تولــد زنــده (در ســال  ،2010اکثــر کشــورهای دنیــا از جملــه ایــران) و افزایــش ســیر نزولــی
ایــن شــاخص تــا ســال  ۲۰۳۰در کشــورهای بــا نســبت مــرگ مــادری بیشــتر از  420در صدهــزار تولــد
زنــده (در ســال) 2010اســت .بدیــن ترتیــب ســازمان جهانــی بهداشــت پیشــگیری از مرگهــای قابــل
اجتنــاب مــادران را بهعنــوان هدفــی نهایــی بــرای دســتیابی بــه شــاخص فــوق توصیــه میکنــد(.)6
بــا وجــود تــاش روزافــزون کشــورها بــرای دســتیابی بــه دادههــای مرگومیــر مــادری در دهــه گذشــته
و روشهــای گــردآوری اطالعــات آن ،برپای ـ ه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت 12 ،کشــور در ســال
 2015دادههــای ملــی بــرای اندازهگیــری شــاخصهای مــرگ مــادری را نداشــتند .روشهــای متعــددی
بــرای اندازهگیــری مــرگ مــادری در دنیــا وجــود دارد و هریــک از کشــورها بــا توجــه بــه امکانــات خــود
از یــک تــا چنــد منبــع بــرای تولیــد آمــار مرگومیــر مــادران اســتفاده میکننــد .از جملــه ایــن منابــع
عبــارت اســت از منابــع ثبتــی ،روشهــای متعــدد متکــی بــر آمارگیریهــای خانــواری گذشــتهنگر و
سرشــماریهای ملــی.
بــر پایـهی بنــد  502اصــول و توصیههایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی ،اگرچــه یــک نظــام کامــل آمارهای
1- Maternal Mortality Ratio
2- World summit for children
3- International conference on population development
4- International conference on women
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حیاتــی نیازمنــد منابــع دادههــای تکمیــل کننــده اســت ،امــا هیــچ جایگزینــی بــرای یــک نظــام ثبــت
احــوال درســت طراحــی شــده بهعنــوان منبعــی بــرای رویدادهــای حیاتــی و تولیــد آمارهــای آن وجــود
نــدارد .بــا اینحــال تعــداد محــدودی از کشــورها قــادر بــه گــردآوری آمارهــای مــورد نیــاز در زمین ـه
مــرگ مــادری هســتند ( .)5مشــکل اصلــی نظامهــای ثبــت احــوال در کشــورهای در حــال توســعه و
حتــی کشــورهای توســعهیافته ایــن اســت کــه مــرگ مــادری اغلــب بــا کمگزارشــی مواجــه میشــود.
چنانچــه مطالعــات گســترده در زمینــه مــرگ مــادری نشــان داده اســت ،در کشــورهای اروپایــی و
ایــاالت متحــده کــه سیســتم ثبــت احــوال آنهــا دارای پوشــش کاملــی از مــرگ زنــان بالــغ اســت،
حــدود یــک ســوم از مرگهــای مــادری کــم گــزارش میشــوند ( .)10روش دیگــر اندازهگیــری مــرگ
مــادری اســتفاده از آمارگیریهــای نمونــهای گذشــتهنگر از قبیــل روش خواهــری ،آمارگیریهــای
مرگومیــر ســنین بــاروری و کالبــد شــکافی شــفاهی بــا تأکیــد بــر مــرگ مــادران اســت .اســتفاده
ن وجــود ،چنیــن
از ایــن روشهــا بــه مثابــه نــوری در جهــت نمایــش مشــکالت موجــود اســت .بــا ای ـ 
برآوردهایــی غیــر واقعگرایانهانــد ،زیــرا برآوردهــای آن نمایانگــر کل جامعــه نیســتند .برآوردهــای
حاصــل از چنیــن طرحهــای نمونــهای ممکــن اســت منجــر بــه اریبیهــای غیرقابــل پیشبینــی
شــود .دســتیابی بــه نتایــج دقیــق حاصــل از ایــن آمارگیریهــای نمونــهای ،نیازمنــد انــدازه نمونــه
بســیار بــزرگ اســت .در نتیجــه محاســبه ایــن برآوردهــا در ســطح ملــی مقــرون بــه صرفــه نخواهــد
بــود .ایــن روشهــا مشــاهدات کافــی بــرای تحلیــل تفاوتهــای منطق ـهای ،اجتماعــی و یــا اقتصــادی
مــرگ مــادری ارائــه نمیدهنــد(.)10
اضافــه کــردن ســواالتی در مــورد مــرگ در ســنین بــاروری بــه سرشــماریهای نفــوس و مســکن و
اینکــه آیــا ایــن مــرگ در دوره بــارداری رخ داده اســت ،فرصتــی بــرای کســب اطالعــات در مــورد مــرگ
مــادری فراهــم میکنــد( .)8اســتفاده از سرشــماریهای نفــوس و مســکن در اندازهگیــری مــرگ
مــادری دارای مزایــا و معایبــی اســت .از مزایــای آن میتــوان بــه عــدم وجــود خطــای نمونهگیــری،
امــکان ارائــه برآوردهــا در ســطح منطق ـهای و ناحی ـهای ،ارائــه نتایــج بــه تفکیــک وضعیــت اقتصــادی
و اجتماعــی خانــوار ،کاهــش هزینــه و زمــان بــرای شناســایی مــرگ مــادری ،وجــود دانــش و منابــع
کافــی در زمینــه تحلیــل ،ارزیابــی و تعدیــل دادههــای سرشــماری اشــاره کــرد ( .)13در مقابــل ،مســائلی
از قبیــل دورهای بــودن سرشــماری بهعنــوان مثــال دورههــای  5یــا  10ســاله ،هزینــه اضافــه کــردن
ســواالت مــرگ مــادری و وجــود برخــی هزینههــای پنهــان از جملــه مــواردی اســت کــه اســتفاده از
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ایــن روش را مــورد نقــد قــرار میدهــد(.)8
در ایــران اطالعــات مرگومیــر مــادران از ســه منبــع نظــام مراقبــت مــرگ مــادر ،نظــام ثبــت مــرگ
و ســازمان ثبــت احــوال گــردآوری میشــود .از بیــن ایــن ســه منبــع ،منبــع اول بــه صــورت ویــژه
بــه ثبــت اطالعــات مربــوط بــه مــرگ مــادر میپــردازد .طراحــی و اجــرای نظــام مراقبــت مــادری
بــه سرشــماری ســال  1375بــر میگــردد .بهدنبــال نتایــج سرشــماری ســال  1375کــه ایــران
بــرای اولیــن بــار بــه همــراه چهــار کشــور بنیــن ،الئــوس ،ماداگاســکار و زیمبــاوه اقــدام بــه گــردآوری
دادههــای مــرگ مــادری در سرشــماری کــرد ،مطالعــه «آمارگیریهــای مرگومیــر ســن بــاروری» 1در
ســال  1376اجــرا شــد .بررســی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد ،نظــام موجــود بهدلیــل عــدم گــردآوری
بهموقــع اطالعــات کامــل ،عــدم شناســایی و دســتهبندی علــل قابــل اجتنــاب ،عــدم طراحــی و اجــرای
مداخلــه مناســب و مؤثــر و در نتیجــه عــدم کاهــش مــرگ مــادری ،نیــاز بــه بازنگــری دارد ( .)6بــه ایــن
ترتیــب طراحــی نظــام مراقبــت مــرگ مــادری از ابتــدای ســال  1379آغــاز و اجــرای آن بهصــورت
رســمی از ابتــدای ســال  1380در سراســر کشــور شــروع شــد .بررســی رونــد شــاخصهای عملکــرد
ایــن نظــام ،یــک دهــه پــس از اجــرای آن ،نشــان داد در حــدود  15درصــد از مــوارد مرگهــا بهموقــع
گــزارش نمیشــود ( .)7همچنیــن نتایــج طــرح اجــرا شــده توســط مؤسســه ملــی تحقیقــات ســامت در
زمینــه بــرآورد شــاخص مــرگ مــادری در کشــور و مقایســه میــزان کامــل بــودن دادههــای ثبــت شــده
توســط ســه منبــع نظــام مراقبــت مــرگ مــادری ،نظــام ثبــت مــرگ و ســازمان ثبــت احــوال کشــور در
ســالهای  1389تــا  ،1393نشــان داده اســت کــه بــا فــرض آنکــه تمامــی مــوارد ثبــت شــده در نظــام
ثبــت مــرگ و ســازمان ثبــت احــوال کــه در نظــام مراقبــت مــرگ مــادر ثبــت نشــدهاند ،مثبــت واقعــی
باشــند(یعنی مــرگ مــادری بهدرســتی تشــخیص داده شــده باشــد) ،بهطــور میانگیــن نزدیــک بــه 40
درصــد کــم شــماری در نظــام مراقبــت مــرگ مــادری وجــود دارد.
عــدم اطمینــان از نتایــج مــرگ مــادری حاصــل از نظامهــای فــوق و لــزوم ارائــه آمارهــای دقیقتــر
از شــاخصهای مــرگ مــادری ایــن الــزام را بهوجــود م ـیآورد تــا از منابــع تکمیلــی دیگــر از قبیــل
نتایــج سرشــماری بــرای بــرآورد مــرگ مــادری اســتفاده شــود .اســتفاده از نتایــج سرشــماری امــکان
ارائــه برآوردهــای مبتنــی بــر نتایــج سرشــماری بــرای اهــداف مقایسـهای را فراهــم میکنــد .همچنیــن
بــر خــاف آمارگیریهــای نمونــهای ،امــکان ارائــه شــاخصهای مــرگ مــادری بــه تفکیــک ناحیــه،
)1- Reproductive age mortality surveys (RAMOS
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منطقــه و یــا شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی فراهــم میشــود .مزیــت دیگــر اســتفاده از سرشــماری
در بــرآورد مــرگ مــادری ،وجــود روشهــای معتبــر بــرای ارزیابــی و تعدیــل دادههــای حاصــل از
سرشــماری اســت .چنانچــه کــه در سرشــماری ســال  1375در ایــران شــاخص نســبت مــرگ مــادری
غیرتعدیلیافتــه برابــر  39بـهازای هــر صــد هــزار تولــد زنــده اســت ،در حالیکــه شــاخص تعدیلیافتــه
آن برابــر  88بــه ازای هــر صــد هــزار تولــد زنــده اســت ( .)16بنابرایــن بــر پایــه توصیــه ســازمان ملــل
متحــد (بنــد )2.197اطالعــات بهدســت آمــده از سرشــماری بایــد بــا دقــت و پــس از ارزیابــی و اغلــب
تعدیلهــای الزم تفســیر شــوند.
در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی منابــع مختلــف گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری بــا تأکیــد بــر
سرشــماری بــه مزایــا و معایــب هریــک از آنهــا خواهیــم پرداخــت.
-2پیشینه

 -1-2کشورهای دیگر
همانطــور کــه در بخــش مقدمــه بــه آن اشــاره شــد ،سیســتمهای ثبــت ،روشهــای آمارگیــری
نمونـهای و سرشــماری ســه منبــع مــورد اســتفاده بــرای گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری اســت .در
بســیاری از کشــورها صرفنظــر از روش مــورد اســتفاده ،کمگزارشــی ناشــی از طبقهبنــدی اشــتباه
مــرگ مــادری ،از مســائل عمــده در محاســبه شــاخصهای مــرگ مــادری اســت .بهعنــوان مثــال
دو مطالعــه در هلنــد نشــان داده ســطح کمگزارشــی نســبت مــرگ مــادری در ســالهای  1983تــا
 1992برابــر بــا  26درصــد و در دورههــای  1993تــا  2005برابــر بــا  33درصــد بــوده اســت .بهویــژه
مرگهــای مــادری غیرمســتقیم ،اغلــب بهعنــوان مــرگ مــادری گــزارش نمیشــوند .مطالعــه دیگــری
کــه کــم گزارشــی در ایالــت متحــده ،فنالنــد و فرانســه را مــورد بررســی قــرار داده اختالفــات مهمتــری
را نشــان داده اســت .در فنالنــد 8 ،مــورد از  11مــورد ( 72درصــد) ،در فرانســه  30مــورد از  83مــورد
(36درصــد) و در دو ایالــت آمریــکا 31 ،مــورد از  58مــورد (53درصــد) مرگهــای مــادری در آمارهــای
رســمی گــزارش نشــده اســت .بهطــور مشــابه در اســترالیا  38درصــد از مرگهــای مــادری بهعنــوان
مــرگ مــادری گــزارش نشــده اســت و حتــی کمگزارشــی بــرای مرگهــای مــادری غیرمســتقیم تــا
 81درصــد هــم بــوده اســت (.)8
طــی مطالع ـهای در کالنشــهر آکــرا در کشــور غنــا ،در ســال  2002پروندههــای مــرگ زنــان 10-50

30

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

ســاله بــا اســتفاده از چنــد منبــع بــا هــدف شناســایی مرگومیــر مــادران و درج ـه کمشــماری ایــن
مرگهــا بررســی و مرگهــای زنــان در ســن بــاروری بــا آمــار مــرگ مــادر در مــدت مشــابه کــه
بهطــور رســمی در کشــور منتشــر میشــد ،مقایســه شــد .اطالعــات بهدســت آمــده نشــان داده اســت
کــه از مجمــوع  9248مــرگ زنــان  10-50ســاله ،تعــداد  179مــرگ مــادر شناســایی شــده اســت .در
ایــن میــان فقــط  101نفــر از آنهــا در گــزارش رســمی مــرگ مــادری ثبــت و  78مــورد گــزارش نشــده
بــود .بهعبارتــی حــدود  44درصــد کمشــماری در آمــار مــرگ مــادر وجــود داشــت .پژوهشــگران
برپایــه نتیجــه ایــن بررســی ،اســتفاده از روش بررســی مــرگ زنــان در ســنین بــاروری را بــرای تعییــن
آمــار مــرگ مــادران روش مناســبی اعــام کردنــد (.)1
دالیــل عــدم گزارشدهــی 1تمامــی مــوارد مــرگ مــادر در ایالــت پارانــا در برزیــل طــی ســالهای
2

 1991تــا  2005از جملــه مطالعاتــی اســت کــه بــه تجزیــه و تحلیــل ایــن عوامــل بــا هــدف شناســائی
جزئیــات بیشــتر در مــورد دالیــل اصلــی پنهــان مانــدن مــوارد مــرگ مــادری در گواهیهــای فــوت
پرداختــه اســت .اطالعــات ایــن بررســی کــه از پایــگاه داده کمیت ـه مــرگ مــادر ایالــت پارانــا بهدســت
آمــده نشــان میدهــد کــه بــا وجــود کاهــش مــرگ مــادر بــه میــزان  26درصــد طــی  15ســال ،ســطح
عــدم گزارشدهــی تمــام مرگهــا (کمشــماری مــرگ مــادری) همچنــان در محــدوده  1.6تــا 1.8
ثابــت مانــده اســت .بههمیــن دلیــل بــرای بــه حداقــل رســاندن ایــن کــم گزارشدهــی ،هماهنگــی
بیشــتر و نظــارت همــه جانبــه در تکمیــل گواهیهــای فــوت ،شناســایی عوامــل مؤثــر در مــرگ مــادری
و تعریــف اســتراتژیها و اقدامــات مؤثــر بــرای کاهــش آن و جلوگیــری از مرگهــای قابــل اجتنــاب،
ضــروری اســت (.)1
مطالعــهای در ســال  1989جهــت بررســی مــرگ مــادری بــه روش خواهــری در 30خوشــه مناطــق
شــهری و  30خوشــه مناطــق روســتایی جیبوتــی انجــام و بــا  7463زن در  15تــا  49ســاله مصاحبــه
شــد .برپایــه نتایــج ایــن مطالعــه خطــر مــرگ زنــان بهدلیــل عــوارض بــارداری و زایمــان  1در  20و
نســبت مــرگ مــادران  740در صــد هــزار تولــد زنــده محاســبه شــد .ایــن نتایــج بــا وضعیــت ســامت
مــادران آن مناطــق همخوانــی داشــت ،زیــرا دسترســی مــادران بــه مراقبتهــای بهداشــت بــاروری
کــم بــود .زنــان بطــور متوســط فقــط یــک بــار در اواخــر بــارداری مراقبــت میشــدند و معاینــه واژینــال
از لحــاظ فرهنگــی مــورد قبــول آنــان نبــود .در همــان ســال  19مــورد مــرگ مــادر تاییــد شــده و
1- Under reporting
2- Parana
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همچنیــن  12مــورد مــرگ زن در ســنین بــاروری در بخشهــای اورژانــس ،مراقبــت ویــژه و جراحــی
کــه احتمــاال در اثــر تشــدید عــوارض بــارداری و زایمــان فــوت شــده بودنــد در بیمارســتان جیبوتــی
ثبــت شــده بــود (.)1
اگرچــه ســواالت مربــوط بــه مــرگ بــه تفکیــک ســن و جنســیت در  12مــاه گذشــته در سرشــماریهای
جمعیتــی ســابقه طوالنــی دارد ،امــا منشــأ اســتفاده از سرشــماری بهعنــوان روشــی بــرای گــردآوری
دادههــای مــرگ مــادری مشــخص نیســت .گــردآوری ایــن دادههــا در دورههــای سرشــماری1970
( 8کشــور) و  22( 1980کشــور) عمدتــا محــدود بــه کشــورهای آفریقایــی بــود ،امــا در دورههــای
سرشــماری 37(1990کشــور)53(2000 ،کشــور) و  72(2010کشــور) ،بــه کشــورهای آســیایی و
آمریــکای التیــن گســترش یافــت .بــرای اولیــن بــار پنــج کشــوری کــه اقــدام بــه گــردآوری دادههــای
مــرگ مــادری در سرشــماریهای اخیــر خــود کردنــد ،عبــارت اســت از بنیــن ( ،)1992ایــران (،)1996
الئــوس ( ،)1995ماداگاســکار ( )1993و زیمبــاوه ( .)1992منابــع و تاریخچــه کاملتــری از تجــارب ایــن
کشــورها و همچنیــن تجــارب کشــورهای افریقایــی و آمریــکای التیــن در ( )9ارائــه شــده اســت.
 -2-2ایران
در ایــران بــرای اولیــن بــار در ســال  1353دانشــکده بهداشــت دانشــگاه تهــران طرحــی باعنــوان» طــرح
آمارهــای حیاتــی» اجــرا کــرد ،کــه در آن میــزان شــاخص مــرگ مــادری  277در  100هــزار تولــد زنــده
اعــام شــده بــود .پــس از آن ســه طــرح نمونـهای توســط وزارت بهداشــت و درمــان در ســالهای،1363
1364و  1370اجــرا شــد کــه میزانهــاب مــرگ مــادری در آن طرحهــا بهترتیــب  54 ،91 ،140در
 100هــزار تولــد زنــده بهدســت آمــده اســت.
طــرح نمونــهای دیگــری در مرکــز آمــار ایــران تحــت عنــوان «آمارگیــری از خصوصیــات اقتصــادی
اجتماعــی خانــوار» طــی ســالهای  1373-74اجــرا شــد کــه در آن علــت مــرگ زنــان پرســیده شــده
بــود .اگرچــه تعــداد نمونههــای ایــن طــرح کــم و در اصــل بــرای دس ـتیابی بــه ایــن شــاخص بهینــه
نبــود ،ولــی میــزان مــرگ مــادری بــراورد شــده در آن طــرح حــدود  120در  100هــزار تولــد زنــده بــود
کــه بــا میــزان بــرآورد شــده توســط برخــی ســازمانهای بینالمللــی بــرای ایــران تفــاوت چندانــی
نداشــت.
در ســال  ،1375بــا انجــام سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن امــکان اســتخراج مــرگ زنــان  10تــا
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 50ســاله از مجمــوع مرگهــای اتفــاق افتــاده فراهــم شــد .ســپس در بررســی مجــدد پرسشــنامههای
تکمیــل شــده توســط وزارت بهداشــت ،بــا مراجعــه بــه منــازل و محــل فــوت ،مــوارد مــرگ زنــان
بهعلــت بــارداری و زایمــان شناســایی و امــکان بــرآورد شــاخص نســبت مــرگ مــادران فراهــم شــد.
طبــق ایــن بررســی نســبت مــرگ مــادران حــدود  37.4در صــد هــزار تولــد زنــده و نســبت مــرگ
مــادران بــه کل مــرگ زنــان در ســنین بــاروری  10تــا  50ســال حــدود  4.1درصــد گــزارش شــد.

«

در ســال  ،1395طرحــی باعنــوان بــرآورد شــاخص مــرگ مــادر در کشــور و مقایســه میــزان کامــل
بــودن دادههــای ثبــت شــده در منابــع گــردآوری دادههــای ثبــت مــرگ در هــر یــک از بانکهــای
اطالعاتــی ثبــت مــرگ مــادران در ایــران از ســال  1389تــا  »1393در موسســه ملــی تحقیقــات
ســامت در ســال  1395انجــام گرفــت کــه در آن از اطالعــات مــرگ مــادران ســه منبــع  -1نظــام
مراقبــت مــرگ مــادر -2 ،نظــام ثبــت مــرگ و  -3ســازمان ثبــت احــوال کشــور بهــره گرفتــه شــده
اســت.
نتایــج ایــن طــرح کــه بــا اســتفاده از روش مطالعاتــی صیــد بــاز صیــد 1اجــرا شــده نشــان داد میانگیــن
درصــد مــوارد مشــترک بیــن منبــع  1بــا  2برابــر  32.8و بیــن منبــع  1و  3برابــر  32.9درصــد بــوده
اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه آنکــه نظــام مراقبــت مــرگ مــادر بهطــور ویــژه بــه ثبــت اطالعــات
مربــوط بــه مــرگ مــادر میپــردازد ،دارای بیشــترین تعــداد ثبــت مــرگ مــادران میباشــد .نتایــج
ایــن طــرح همچنیــن نشــان داده اســت کیفیــت متغیرهــای شناســایی در منبــع  ،3بهمراتــب بهتــر از
دو منبــع دیگــر اســت .طــرح ،در اولویــت قــرار دادن تدویــن پروتکلهــای تضمیــن و کنتــرل کیفیــت
بــرای قابــل اســتفاده بــودن دادههــای ثبــت شــده ایــن منابــع در تحلیلهــای آمــاری را پیشــنهاد کــرده
اســت.
-3منابع و روشهای گردآوری اطالعات مرگ مادری
روشهــای متعــددی بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز بــرای اندازهگیــری شــاخصهای مــرگ
مــادری در دنیــا وجــود دارد و هریــک از کشــورها بــا توجــه بــه امکانــات خــود از یــک تــا چنــد روش
اســتفاده میکننــد.

1- Capture- recapture
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 -1-3منابع ثبتی

 -1-1-3ثبت احوال
تعــداد محــدودی از سیســتمهای ثبــت احــوال قــادر بــه گــردآوری دادههــای مــرگ مــادری هســتند.

معمــوالً در سیســتمهای ثبــت احــوال مرگهــای مــادری کــم گــزارش میشــوند و یــا بهصــورت

اشــتباه طبقهبنــدی میشــوند.
نمون ـهای از خطاهــای مأمــور ثبــت احــوال در درج علــت مــرگ در سیســتم ثبــت در شــکل  1قابــل
مشــاهده اســت .در مواردیکــه در گواهــی پزشــک از واژگان التیــن اســتفاده شــده یــا خــط پزشــک
ناخوانــاباشــد ،مأمــور ثبــت احــوال بــه اســتناد مــاده  29قانــون ثبــت احــوال کشــور بایــد علــت مــرگ
را «نامعلــوم» ثبــتکنــد ،در حالیکــه در ایــن مــورد (شــکل  1مســتند ســمت راســت) علــت فــوت
منــدرج در سیســتم ثبــت احــوال بــه اســتناد گــواه گواهــان «عــوارض زایمــان و بــارداری» درج شــده
اســت .همچنیــن در شــکل  1مســتند ســمت چــپ ،چنانکــه در بنــد (د) گواهــی پزشــک قابــل مشــاهده
اســت علــت اصلــی مــرگ حاملگــی ،و برابــر بنــد (ج) و (ب) آن عالئــم زایمــان و بــارداری قیــد شــده،
امــا مأمــور ثبــت احــوال دچــار خطــا شــده و اولیــن علــت مشــاهده شــده در گواهــی پزشــک (بنــد الــف)
را بــه عنــوان علــت مــرگ در سیســتم ثبــت احــوال ثبــت کــرده اســت.

شکل  .1خطای ثبت علت مرگ در سیستم ثبت احوال
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 -2-1-3نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از اجــرای طــرح «آمارگیریهــای مرگومیــر ســن بــاروری» در
ســال  ،1376نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری از ابتــدای ســال  1379تدویــن و اجــرای رســمی
آن در سراســر کشــور از ســال  1380بــا هــدف کاهــش مــرگ مــادران از طریــق کشــف مســیری کــه
مــادر از ابتــدای بــارداری تــا زمــان فــوت خــود طــی کــرده آغــاز شــد .شناســائی عوامــل قابــل اجتنــاب
در هــر مــرگ ،طراحــی مداخلــه بهمنظــور حــل مشــکالت و جلوگیــری از وقــوع مرگهــای مشــابه از
دیگــر اهــداف ایــن نظــام بــوده اســت .ایــن نظــام در ســال  1385مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و از ســال
 1389گــزارش مــوارد مــرگ مــادران بــه شــکل الکترونیــک بــه اداره ســامت مــادران ارســال شــد .از
ســال  1392بــا همــکاری ســازمان ثبــت احــوال کشــور ســوالی در مــورد وضعیــت بــارداری فــرد متوفــی
در گواهــی فــوت گنجانــده شــد(.)6
 -2-3طرحهای آمارگیری نمونهای
یکــی دیگــر از روشهــای گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری ،آمارگیرهــای خانــواری از قبیــل
آمارگیریهــای مرگومیــر ســن بــاروری و روش خواهــری اســت .در ادامــه بــه معرفــی ایــن روشهــا
میپردازیــم.
 -1-2-3آمارگیریهای مرگومیر سن باروری()RAMOS
آمارگیرهــای مرگومیــر ســن بــاروری از چنــد منبــع داده بــرای شناســایی تمــام مرگهــای زنــان در

ســن بــاروری و در یــک دوره معیــن از زمــان و بهویــژه مرگهایــی کــه واقع ـاً مــرگ مــادری هســتند
اســتفاده میکنــد تــا از کامــل بــودن حداکثــری آن اطمینــان حاصــل کنــد .منابــع مــورد اســتفاده

بــرای ایــن روش ،میتوانــد سیســتمهای ثبــت احــوال ،پروندههــای ســامت ثبــت شــده ،پروندههــای
دفــن ،مصاحبــه بــا اعضــای خانــواده و ســایر منابــع باشــند RAMOS .یــک اســتاندارد طالیــی بــرای
بــرآورد نســبتهای مــرگ مــادری اســت .از مزایــای ایــن روش ،قابلیــت شناســایی مرگهــای مــادری،
و نــه مرگهــای مربــوط بــه بــارداری ،اســت .همچنیــن ایــن روش توانایــی شناســایی مرگومیــر
ناشــی از ســقط جنیــن را دارد .بــا وجــود مزایــای ایــن روش ،بــا ایــن حــال ممکــن اســت برخــی از
مرگهــای مــادری هنــوز هــم ناشــناخته باشــند .ســطح نقصــان و صحــت برآوردهــا وابســته بــه منابــع
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مــورد اســتفاده اســت .همچنیــن ایــن روش ،بهویــژه در مقیــاس بــزرگ ،زمانبــر و پرهزینــه اســت (.)8
در ایــران ،ایــن طــرح اولیــن بــار بعــد از سرشــماري عمومــي نفــوس و مســكن ســال  1375تحــت
عنــوان «تعییــن میــزان مــرگ مــادران از عــوارض بــارداری و زایمــان بــه روش مطالعــه مرگهــای زنــان
در ســنین بــاروری» انجــام شــده اســت (.)3
جدول  .1توزیع فراوانی و شاخص مرگ مادر از سال  1380تا )6( 1394
سال

تعداد موارد مرگ مادر گزارش
شده (مطابق با تعریف)

نسبت مرگ مادران
درصد هزار تولد
زنده()MMRatio

1375

( 382مطالعه )RAMOS

37.4

پس از اجرای نظام مراقبت مرگ مادری
1380

222

20

1381

308

27.4

1382

332

28.3

1383

278

24.1

1384

295

23.8

1385

273

21.7

1386

316

24.7

1387

273

20.9

1388

342

25.4

1389

301

22

1390

297

21.5

1391

278

19.5

1392

291

19.7

1393

290

18.9

1394

315
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 -2-2-3روش خواهری

یکــی از روشهــای گذشــتهنگر بــرای تخمیــن نســبت مــرگ مــادری ،روش خواهــری 1اســت کــه بــه
دو روش غیرمســتقیم و مســتقیم انجــام میگیــرد.
-1روش غیرمســتقیم خواهــری :در ایــن روش اطالعــات از طریــق مصاحبــه بــا زنــان نمونــه ،گــردآوری و
ســپس تعمیــم داده میشــود .تعــداد خواهــران ازدواج کــرده ،تعــداد خواهــران زنــده و تعــداد خواهــران
مــرده ،و همچنیــن تعــداد خواهرانــی کــه در اثــر عــوارض بــارداری و زایمــان تــا  6هفتــه پــس از ختــم
بــارداری فــوت کردهانــد از ســواالت اصلــی در مصاحبــه بــه ایــن روش اســت.
ایــن نــوع بررســی در مناطقــی کــه طــی ســالهای اخیــر وضعیــت ســامت مــادران تغییــر چندانــی
نکــرده ،مناســب اســت.کم بــودن انــدازه نمونــه و هزینــه انجــام بررســی مطالعــه از مزایــای ایــن روش
اســت .در مقابــل ،از معایــب ایــن روش میتــوان بــه زیــاد بــودن بــازه اطمینــان 2در بــرآورد نســبت
مــرگ مــادری و خطــای ثبــت مرگهــای مرتبــط بــا بــارداری( 3مــرگ حیــن یــا تــا  42روز پــس از
ختــم بــارداری صرفنظــر از علــت مــرگ) بهجــای مرگهــای مــادری اشــاره کــرد ( .)13ایــن روش
بــر چنــد فــرض اســتوار اســت:
 زنان قادر باشند که خواهر و برادرهای خود را گزارش کنند. هیچ ارتباطی بین تعداد خواهر و برادرها و احتمال زنده ماندنشان وجود نداشته باشد. الگوی باروری به تفکیک سن تغییری نکرده باشد. -2روش مســتقیم خواهــری :در روش خواهــری مســتقیم از پاســخگو خواســته میشــود کــه تاریخچــه
فرزنــدآوری مــادرش از قبیــل ســن همــه خواهــر و برادرهــای زنــدهاش ،ســن در زمــان مــرگ تمــام
خواهــر و برادرهــای فــوت شــدهاش و ســالهای ســپری شــده از زمــان فــوت آنــان ارائــه دهــد .روش
مســتقیم نیازمنــد فرضیــات کمتــری اســت و بهتــر قــادر بــه نمایــش روندهــا و تحلیــل دورههــای زمانــی
مــورد نظــر اســت .در آمارگیــری جمعیــت و ســامت 4توصیــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت
از روشهــای خواهــری بــرای بــرآورد مــرگ مــادری اســتفاده میشــود .تجربیــات اولیــه کاربــرد روش
فــوق در دهــه  1990نشــان داده اســت کــه دادههــای گــردآوری شــده ،نســبتاً کامــل بــوده و میتوانــد

برآوردهــای قابــل قبولــی از مرگهــای مــادری ارائــه دهــد(.)8
1- Sisterhood method
2- Confidence Interval
3- Pregnancy-related
)4- Demographic health survey (DHS
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اگرچــه برخــی از مرگهایــی کــه مــرگ مــادری نیســتند نیــز شــمارش میشــوند ،امــا ایــن اطمینــان
وجــود داردکــه مرگهــای مــادری گاهــی مواقــع ،بهدلیــل اطالعــات ناکامــل پاســخگویان بهعنــوان
مثــال وضعیــت بــارداری زن در زمــان مــرگ ،دچــار کمثبتــیشــود .اینکــه چقــدر دو عامــل «ثبــت
مرگهــای غیرمــادری بهعنــوان مــرگ مــادری» و «عــدم ثبــت مرگهــای مــادری بــه هــر دلیلــی»
همدیگــر را متعــادل میکننــد ،نامعلــوم اســت (.)10
اگرچــه روشهــای آمارگیــری نمونــهای ســعی بــر ارائــه شــاخصهایی از مــرگ مــادری دارنــد ،امــا
ایــن روشهــا نیازمنــد انــدازه نمونــه بــزرگ هســتند .زیــرا مرگومیــر مــادران در خانــوار اغلــب جــزء
مــوارد نــادر بهشــمار مـیرود .هرچنــد اســتفاده از تکنیکهــای بــرآورد مســتقیم ،مثــل روش خواهــری
مســتقیم میتوانــد بــا هزینــه کــم انــداز ه نمونــه مــورد نیــاز را در اختیــار قــرار دهــد ،امــا حتــی
اســتفاده از ایــن روشهــا هــم کــه نیازمنــد نمونـهای بــه انــداز ه پنــج هــزار تــا پانــزده هــزار مورد اســت،
برآوردهایــی بــا دقــت پاییــن ارائــه میدهنــد .ایــن مســئله در تکنیکهــای بــرآورد غیرمســتقیم ماننــد
روش خواهــری غیرمســتقیم نیــز دیــده میشــود (.)13
 -3-3سرشماریها
نتایــج حاصــل از سرشــماریها بــه تحلیلهایــی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خانــوار میپــردازد
کــه حتــی در سیســتمهای ثبــت وقایــع حیاتــی بــا فقــدان ایــن اطالعــات مواجــه هســتیم .ســواالتی کــه
در سرشــماریهای نفــوس مطــرح میشــود ،بایــد در برگیرنــد ه ویژگیهــای اصلــی جمعیــت باشــد.
در بعضــی از کشــورها از سرشــماری بهعنــوان فرصتــی طالیــی بــرای گــردآوری اطالعــات گوناگــون
اســتفاده میشــود(.)4
در سرشــماریها عــاوه بــر گــردآوری اطالعــات کامــل دربــاره بعضــی از متغیرهــا ،چارچوبــی بــرای
تهیــه اطالعــات درمــورد متغیرهــای دیگــر هــم فراهــم میشــود .مرگومیــر مــادران از جملــه صفاتــی

اســت کــه معمــوالً در سرشــماریها پرســیده نمیشــود ،ولــی اطالعــات گــردآوری شــده بــرای تمــام
مرگهــا میتوانــد پایــه دسترســی بــه اطالعــات مــرگ مــادران باشــد .اضافــه کــردن ســواالتی در
مــورد مــرگ در ســنین بــاروری بــه سرشــماریهای معمــول و اینکــه آیــا ایــن مــرگ در دوره بــارداری
یــا دوران پــس از بــارداری رخ داده ،فرصــت مناســبی بــرای کســب اطالعــات در مــورد مــرگ مــادری
فراهــم میکنــد و هزینــه و زمــان شناســایی مــرگ مــادری را بــه حداقــل میرســاند .موضوعــی کــه
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مــورد تأییــد ســازمان ملــل نیــز قــرار گرفتــه اســت .ســازمان ملــل توصیــه میکنــد در کشــورهایی
کــه فاقــد سیســتمهای ثبــت مــرگ هســتند ،الزم اســت سرشــماریها حــاوی ســواالتی راجــع بــه
مرگهــا بــه تفکیــک ســن و جنــس در هــر خانــوار در زمــان مرجــع نســبتا کوتــاه قبــل از هــر
سرشــماری باشــند (.)10
برپایــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت ،مزیــت اصلــی اســتفاده از سرشــماریها بــرای اندازهگیــری
مــرگ مــادری ایــن اســت کــه برخــاف آمارگیریهــای نمون ـهای کــه عمومــا براوردهــای ملــی ارائــه
میدهنــد ،بــا اســتفاده از اطالعــات گــردآوری شــده از طریــق سرشــماریها میتــوان برآوردهایــی از
مــرگ مــادری بــه تفکیــک ســطوح مختلــف محلــی و یــا شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی ارائــه داد .نکتــه
شــایان ذکــر در تولیــد برآوردهــای نســبت مــرگ مــادری در ســطح منطقـهای بــا اســتفاده از سرشــماری
آن اســت کــه الزم اســت قبــل از اجــرای سرشــماری ،انطبــاق کاملــی بیــن ک ـ د نواحــی جغرافیایــی
تعریــف شــده توســط مرکــز آمــار و «نواحــی ســامت» 1مــورد اســتفاده توســط وزارت بهداشــت ،در
حالــت ایــدهال برطبــق ترجیحــات وزارت بهداشــت ،انجــام شــود.
همچنیــن مطلبــی کــه بایــد در مــورد اضافــه کــردن ســواالتی از قبیــل ســن ،جنســیت فــرد متوفــی
و زمــان مــرگ زنــان بالــغ بــه پرسشــنامه سرشــماری بهمنظــور اندازهگیــری شــاخص نســبت مــرگ
مــادری توجــه قــرار گیــرد ،فضــای مــورد نیــاز بــرای گنجانــدن ایــن ســواالت در سرشــماری اســت
نــه زمــان اضافــی مــورد نیــاز بــرای پرســش آنهــا از فــردی کــه واجــد شــرایط پاســخگویی اســت.
بــا توجــه بهاینکــه اضافــه کــردن یــک ســوال بــه سرشــماری بــا افــزودن ســواالت بــه آمارگیرهــای

خانــواری کام ـ ً
ا متفــاوت اســت ،بنابرایــن توصیــه شــده کــه ســواالت مــرگ مــادری تنهــا در صورتــی
در پرسشــنامه سرشــماری گنجانــده شــود کــه وزارت بهداشــت و ســایر ســازمانهای دولتــی مرتبــط
متعهــد بــه اســتفاده از نتایــج حاصــل از سرشــماری باشــند.
تجربــه و دانــش زیــادی در زمینــه تحلیــل ،ارزیابــی و تعدیــل دادههــای سرشــماری در مــورد مرگهــای
اخیــر بــه تفکیــک ســن وجــود دارد .روشهــای جمعیــت شــناختی ارزیابــی مــرگ مــادری و فاکتورهــای
تعدیــل مــورد اســتفاده در کشــورهای آفریقایــی ،آســیایی و آمریــکای التیــن کــه دادههــای مــرگ
مــادری مبتنــی بــر سرشماریهایشــان را ارزیابــی کردهانــد در ( )16ارائــه شــده اســت .عوامــل تعدیــل
قابــل توجــهای بهویــژه در مرگهــای زنــان بالــغ دیــده میشــود کــه نشــاندهنده عــدم اطمینــان
کامــل بــه رقــم بدســت آمــده نســبت مــرگ مــادری از نتایــج سرشــماری اســت.

1- Health regions
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 -4برخی مشکالت سرشماری برای گردآوری اطالعات مرگ مادری
در کنــار مزایــای اســتفاده از اطالعــات سرشــماری بــرای محاســبه شــاخصهای مــرگ مــادری،
مشــکالتی در بهرهبــرداری از ایــن اطالعــات وجــود دارد.
شــایعترین مشــکل ،ســواالت عمومــی در مــورد مــرگ در یــک خانــوار اســت کــه مقــدم بــر هــر
ســوال ویــژهای در مــورد مــرگ مــادری اســت .بــه نظــر میرســد برخــی از خانوارهــا بــه علــت تابوهــا،
اعتقــادات ،ســنتها و یــا دالیــل عاطفــی ،مــرگ را گــزارش نمیکننــد .گــزارش و صحبــت در مــورد
مرگــی کــه اخیــرا در یــک خانــوار رخداده اغلــب یــک تجربــه عاطفــی دشــوار اســت .ایــن مســاله ســبب
بــرآورد تقریبــی از مــرگ مــادری میشــود .همچنیــن ممکــن اســت افــراد ،مــرگ در خانــوار را بــا
مرگــی کــه در خانــوار دیگــری رخداده اشــتباه بگیرنــد و ایــن ســبب ثبــت مــرگ بهطــور مشــترک در
بیــش از یــک خانــوار شــود .در ایــن حالــت ،مــرگ مــادری بیــش از حــد تخمیــن زده خواهــد شــد.
خطاهــا در ادراک دوره  12ماهــه قبــل از سرشــماری نیــز ممکــن اســت ســبب کــم بــرآوردی و یــا بیــش
بــرآوردی در مــرگ مــادری شــود (.)۱2
روشهــای مبتنــی بــر سرشــماری ،مرگهــای مرتبــط بــا بــارداری را بــه جــای مرگهــای مــادری
مــورد شناســایی قــرار میدهنــد .بنابرایــن مرگهــای مرتبــط بــا بــارداری ،ســبب بیشبــراوردی
مرگهــای مــادری واقعــی میشــوند (.)11
از دیگــر مســائل اندازهگیــری مــرگ مــادری ،دورهای بــودن سرشــماری اســت کــه کاربــرد آن را بــه
تنهــا هــر  5یــا  10ســال محــدود میکنــد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه خطاهــای نمونهگیــری قابــل

توجهــی کــه بــر بــرآورد پیشــامدهای نــادر تاثیــر میگــذارد ،احتمــاالً غیــر واقعــی اســت کــه ســعی
شــود شــاخصهای مــرگ مــادری بــرای دورههــای نزدیکتــر از  5یــا  10ســال انجــام شــود .عــاوه بــر
ایــن بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی پرســنل مراقبــت ســامت مــادر ،زیرســاختهای ســامت و دسترســی

بــه مراقبتهــای بهداشــتی در کاهــش تعــداد مــرگ مــادری ،بعیــد اســت کــه کاهــش چشــمگیری در
مرگهــای مــادری در دورههــای زمانــی کوتاهتــر در کشــورهای در حــال توســعه رخ دهــد(.)8
باتوجــه بــه هزینههــای پنهانــی اضافــه کــردن هــر ســوال بــه ســواالت سرشــماری از جملــه هزینههــای
احتمالــی مربــوط بــه ورود دادههــا ،پــردازش و پاکســازی ،زمــان مــورد نیــاز بــرای ویرایــش و نظــارت و
توضیــح ایــن ســوال بــه پرسشــگر ،بــرآورد هزینــه اضافهکــردن ســواالت مــرگ مــادری دشــوار اســت
(.)16
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یکــی دیگــر از مشــکالت اندازهگیــری مــرگ مــادری بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از سرشــماری ایــن
اســت کــه مــرگ زنــان جــوان شناســایی میشــود ،امــا ســواالتی راجــع بــه زمــان مــرگ بــه دلیــل

بــارداری ،زایمــان و یــا دوره پــس از زایمــان معمــوالً بــدون پاســخ اســت و اگــر ایــن ســواالت هرگــز
پرســیده نشــود ،نتیجــه احتمالــی ایــن اســت کــه مــرگ بهطــور خــودکار بهعنــوان ورودی دادههــای
مــرگ غیرمــادری طبقــه بنــدی شــوند.
در برخــی مــوارد مرگهــای خــارج از بــازه ســنی معیــن شــده ،بــرای مثــال مــرگ در ســن صفــر ســالگی
کــه نشــان دهنــده مــرگ نــوزادان اســت ،بهعنــوان مرگهــای مــادری طبقهبنــدی میشــوند .ایــن
نــوع خطــا نشــاندهنده آن اســت کــه پرسشــگر و یــا احتمــاال پاســخگو ،مفهــوم پرســش را درک نکــرده
اســت .همچنیــن تجــارب کشــورها نشــان میدهــد کــه در برخــی مــوارد پاســخگویان بهطــور داوطلبانــه
اطالعــات مربــوط بهدلیــل مــرگ را در پاســخ بــه ســواالت آغازیــن کــه بــا هــدف شناســایی مــرگ در
خانــوار مطــرح شــده ،ارائــه میدهنــد .بــه عنــوان مثــال مطــرح میکننــد کــه «نــام فــرد مــورد نظــر»
بــه دلیــل دیابــت ،ماالریــا ،مشــکل قلبــی ،تصــادف اتومبیــل و  ...از دنیــا رفتــه اســت .در چنیــن مــواردی
الزم اســت ،پرسشــگر الگــوی پرسشــی ســواالت پرسشــنامه مربــوط بــه زمــان مــرگ بهدلیــل بــارداری،
زایمــان و یــا دوره پــس از زایمــان را بــدون توجــه بــه اطالعــات دیگــری کــه توســط پاس ـخگو ارائــه
شــده دنبــال کــرده تــا بــه ایــن طریــق مانــع از کــم بــرآوردی مــرگ مــادری شــود (.)10
بــا ایــن وجــود ،مهمتریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا مشــکالت فــوق ،آمــوزش پرسشــگران اســت .مــرگ
مــادری ،واقعــه غمانگیــزی اســت و ممکــن اســت واکنشهــای شــدیدی از ســمت پاســخگو در پــی
داشــته باشــد .بنابرایــن الزم اســت آموزشهــای الزم بــه پرسشــگران بــرای برقــراری ارتبــاط مناســب بــا
پاسـخگویان داده شــود تــا بتواننــد مصاحبــه را تکمیــل کننــد .آمــوزش دقیــق پرسشــگران ،شــرط الزم
بــرای گــردآوری دادههــای خــوب اســت ،امــا کافــی نیســت .الزم اســت زمــان آمــوزش اضافــی بــرای
پوشــش ســواالت مــرگ مــادری در جــدول زمانــی سرشــماری در نظــر گرفتــه شــود (.)10
 -5اهمیت لزوم گردآوری اطالعات مرگ مادری از نگاه مجامع بین المللی
 -1-5اصول و توصیه های سازمان ملل برای سرشماری

«اصــول و توصیههــای ســازمان ملــل بــرای سرشــماری» بــر لــزوم گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه
رویــداد مــرگ از طریــق سرشــماری تأکیــد دارد .بندهــای  2.194تــا  2.196اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد

رسمشاری نفوس فرصیت ویژه برای مطالعات مرگ مادری...

41

کــه در حالــت ایــدهآل ،الزم اســت اطالعــات مربــوط بــه شــمار مرگهــای رخــداده در بــازه  ۱۲ماهــه
قبــل از تاریــخ سرشــماری در هــر خانــوار گــردآوری شــود .همچنیــن الزم اســت بــرای هــر فــرد متوفــی
کــه مــرگ آن گــزارش شــده اســت ،نــام ،جنــس ،ســن و تاریــخ بــه روز/ماه/ســال مــرگ آن گــردآوری
شــود .الزم اســت بهطــور واضــح دوره مرجــع را بــه پاسـخگو توضیــح دهیــم تــا از اشــتباهات ناشــی از
تفســیر جلوگیــری شــود .بهعنــوان مثــال ،یــک دوره مرجــع دقیــق را میتــوان بــر حســب تاریــخ یــک
واقعــه تاریخــی در هــر کشــور تعریــف کــرد .ســواالتی کــه بهمنظــور شناســایی علــت مــرگ مطــرح
میشــود عبارتانــد از:
الف) آیا مرگ بهدلیل حادثه ،خشونت قتل و یا خودکشی بوده است؟
ب) اگــر فــرد متوفــی یــک زن  115تــا  49ســاله بــوده ،آیــا مــرگ او در حیــن بــارداری ،یــا حیــن
زایمــان و یــا  6هفتــه پــس از ختــم بــارداری بــوده اســت؟
مطابــق بــا توصیههــای ایــن مرجــع رســمی ،اگرچــه توافــق جامعــی در مــورد امــکان گــردآوری
اطالعــات دالیــل مــرگ قابــل اعتمــاد بهعنــوان بخشــی از سرشــماری نفــوس و مســکن وجــود نــدارد،
امــا اطالعاتــی کــه از ســواالت بهدســت میآیــد ،میتوانــد بــرای درک بهتــر روندهــا در ســطوح و
برخــی دالیــل مــرگ بزرگســاالن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .الزم اســت تحقیقــات بیشــتری ،هــم در
مــورد امــکان و هــم روشهــای گــردآوری اطالعــات دالیــل مــرگ بهعنــوان بخشــی از سرشــماریهای
ملــی صــورت گیــرد (.)14
 -2-5اصول و توصیههایی برای نظام آمار حیاتی
بــر پایــه بنــد  502اصــول و توصیههایــی بــرای نظــام ثبــت احــوال و آمــار حیاتــی ،یــک نظــام کامــل
آمارهــای حیاتــی نیازمنــد منابــع دادههــای تکمیلکننــده اســت و در کشــورهای فاقــد ثبــت احــوال و
یــا دارای ثبــت احــوال ناکارآمــد ،منابــع جایگزینــی ماننــد سرشــماریهای جمعیــت یــا آمارگیریهــای
نمونـهای خانــوار بــرای گــردآوری اطالعــات راجــع بــه رخداد رویدادهــای حیاتــی و تخمیــن یــا محاســبه
میزانهــای حیاتــی بــهکار بــرده میشــوند .در جایــی کــه ثبــت احــوال نیــز بــه خوبــی ایجــاد و
حفــظ شــده باشــد ،ایــن دادههــای جمعیتشــناختی بهعنــوان مکمــل ثبــت احــوال میتواننــد بــرای
 -1در برخی از کشورها میتوان سن ابتدایی را کمتر در نظر گرفت از جمله ایران از  10سالگی.
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ارزیابــی ســطح پوشــش آمارهــای حیاتــی بــه کاربــرده شــوند .بهعــاوه سرشــماریهای جمعیتــی
بــرای محاســبه نرخهــا و نســبتهای حیاتــی در ترکیــب بــا دادههــای ثبــت احــوال ضــروری هســتند.
همچنیــن بــر پایــه بنــد  ،542شــمارش مرگهایــی کــه در طــول بــارداری ،زایمــان و دوره نفــاس رخ
میدهنــد بــا اســتفاده از دادههــای حاصــل از سرشــماریهای جمعیــت و آمارگیریهــای خانــوار
امکانپذیرنــد .ایــن دو رویکــرد پرکاربــرد مســتلزم گرفتــن تاریخچــه کامــل خواهــر و بــرادر و اطالعــات
دربــاره مرگهــای اخیــر خانــوار میباشــند .امــا در بنــد  ،543بــا توجــه بــه ضــرورت آمــوزش کامــل
و نظــارت دقیــق مأمــوران عملیــات میدانــی بــرای موفقیــت در گــردآوری دادههــای تاریخچــه خواهــر و
بــرادر ،گنجانــدن ســواالت راجــع بــه ایــن موضــوع در سرشــماریها را چنــدان توصیــه نمیکنــد(.)5
-6نمونه سواالت مربوط به مرگ مادری در سرشماریهای نفوس و مسکن
همانطــور کــه در بخشهــای قبــل بــه آن اشــاره شــد ،بــرای اندازهگیــری مــرگ مــادری الزم اســت
اطالعــات جمعیــت بــه تفکیــک جنــس و ســن ،مرگهــای رخداده بــه تفکیــک ســن و جنــس ،تعــداد
مرگهــای مــادری و تعــداد والدتهــای زنــده در یــک دوره زمانــی معیــن گــردآوری شــود .گــردآوری
اطالعــات توزیــع ســنی و جنســی جمعیــت عنصــر اساســی هــر سرشــماری جمعیتــی اســت .بــا ایــن
وجــود گــردآوری دالیــل مــرگ ،مــرگ مــادری و دادههــای بــاروری از طریــق سرشــماری مســتلزم
رعایــت مــواردی اســت کــه جزئیــات آن در گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت ارائــه شــده اســت.
همچنیــن مطلبــی کــه بایــد بــه آن قبــل از نهایــی شــدن ســاختار ســواالت توجــه شــود ،ایــن اســت
کــه ســواالت سرشــماری بایــد بهطــور گســترده و در مقیــاس میدانــی و از همــه جوانــب مــورد بررســی
قــرار گیــرد تــا از بیــان دقیــق ســواالت و درک آن توســط پرسشــگر و پاســخگو اطمینــان حاصــل شــود.
شــکل زیــر ســاختار پیشــنهادی ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای اندازهگیــری مــرگ مــادری را نشــان
میدهــد (.)15
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شکل .3فرمت نمونه یک پرسشنامه سرشماری برای اندازهگیری مرگ و مرگ مادری.

شــکل  4بخشــی از پرسشــنامه سرشــماری کشــور میانمــار در ســال  2014را نشــان میدهــد کــه در
آن اطالعــات مــرگ خانــوار گــردآوری شــده اســت( .)12ایــن ســوال اخریــن ســوال در فــرم پرسشــنامه
خانــوار بــوده و عــاوه بــر اطالعــات نــام ،ســن و جنــس متوفــی ،شــامل ســه ســوال مجــزا در مــورد
زمــان مــرگ نیــز بــوده تــا مرگهــای رخ داده در دوره بــارداری ،حیــن زایمــان و یــا در  6هفتــه پــس
از زایمــان قابــل شناســایی باشــد.

شکل .4سواالت مربوط به مرگ مادری در سرشماری  2014میانمار.
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بررســی پرسشــنامههای سرشــماری نفــوس و مســکن ســالهای  1345-95در کشــور نشــان میدهــد
تنهــا در ســالهای 1375 ،1365و  1390در مــورد مرگهــای رخداده در خانــوار ســواالتی پرســیده شــده
اســت .در سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  1365واقعــه فــوت در خانــوار بــه تفکیــک ســن و جنــس
و مــاه شــهادت یــا فــوت پرســیده شــده ،ولــی علــت مــرگ مــورد پرســش قــرار نگرفتــه اســت.
در ســال  1375بــا انجــام سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن امــکان اســتخراج مــرگ زنــان  10تــا
 50ســاله از مجمــوع مرگهــای رخداده فراهــم شــد .ســپس در بررســی مجــددی ضمــن مراجعــه بــه
منــازل و محــل فــوت و تکمیــل پرسشــنامههای تهیــه شــده ،مــوارد مــرگ زنــان بهدلیــل بــارداری و
زایمــان شناســائی ،تائیــد و شــاخص مربوطــه بــرآورد شــد .طبــق ایــن بررســی نســبت مــرگ مــادران
حــدود  37.4در صــد هــزار تولــد زنــده و نســبت مــرگ مــادران بــه کل مــرگ زنــان در ســنین بــاروری
 10تــا  50ســال حــدود  4.1درصــد گــزارش شــد(.)۷
در سرشــماری ســال 1390واقعــه فــوت در خانــوار برپایــه جنــس و ســن پرســیده شــده اســت .در
زمینــه بــرآورد مــرگ مــادری ،ســوال شــده کــه آیــا فــرد فــوت شــده ازدواج کــرده اســت و یــا خیــر.
در صورتیکــه فــرد فــوت شــده ازدواج کــرده باشــد ،پرســیده شــده کــه آیــا در ســن بــاروری قــرار
دارد یــا خیــر .امــا ســوالی در مــورد زمــان فــوت فــرد متوفــی بــرای شناســایی مــرگ مــادری پرســیده
نشــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن ســوال میتــوان افــرادی کــه ممکــن اســت بــه دلیــل مــرگ مــادری
از دنیــا رفتــه باشــند را شناســایی کــرد و در مرحلــه بعــدی بــا کالبــد شــکافی شــفاهی از خانوارهــای
واجــد شــرایط بــا اســتفاده از یــک متخصــص وزارت بهداشــت علــت اصلــی مــرگ فــرد مــورد نظــر را
شناســایی کــرد.
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خالصه و نتیجهگیری
شــاخص نســبت مــرگ مــادران يكــي از شــاخصهاي مهــم توســعه در هــر جامعــه اســت کــه افزایــش
یــا کاهــش آن متاثــر از عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی نظیــر وضعیــت ســواد زنــان ،دسترســی بــه
امکانــات و خدمــات بهداشــت بــاروری ،ســطح درامــد خانــوار و  ....اســت .بــرای اندازهگیــری ایــن
شــاخص از منابــع و روشهــای متفاوتــی اســتفاده میشــود .در ایــران بــا وجــود منابــع مختلــف
گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری از جملــه سیســتم ثبــت احــوال و نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ
مــادری ،و اجــرای طرحهــای آمارگیــری مختلــف نظیــر طــرح آمارگیــری مرگومیــر ســن بــاروری،
همچنــان در ارائــه گــزارش از شــاخصهای مــرگ مــادری کشــور بــه ســازمان جهانــی بهداشــت بــا
مشــکل مواجــه هســتیم.
اگرچــه اســتفاده از سرشــماریها در اندازهگیــری مــرگ مــادری معایبــی از جملــه دورهای بــودن
سرشــماری بصــورت  5تــا  10ســاله و همچنیــن هزینــه اضافــه کــردن ســواالت مــرگ مــادری و برخــی
هزینههــای پنهــان دارد ،امــا از مزایــای آن نبایــد غافــل شــد .عــدم وجــود خطاهــای نمونهگیــری،
امــکان ارائــه برآوردهــا در ســطح منطق ـهای و ناحی ـهای ،ارائــه نتایــج بــه تفکیــک وضعیــت اقتصــادی
و اجتماعــی خانــوار ،کاهــش هزینــه و زمــان بــرای شناســایی مــرگ مــادری از جملــه دالیلــی اســت
کــه برخــی کشــورها را بــر آن داشــته تــا در کنــار منابــع دیگــر از فرصــت سرشــماری نیــز اســتفاده
کننــد .بــر پایــه اصــول و توصیههــای ســازمان ملــل بــرای سرشــماریهای نفــوس و مســکن و تجــارب
کشــورهای مختلــف در زمینــه لــزوم گــردآوری اطالعــات مــرگ مــادری از طریــق سرشــماری توصیــه
میشــود در ایــران نیــز از ایــن منبــع در کنــار ســایر منابــع موجــود اســتفاده شــود.
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منابع:
 اســتفاده از دادههــای مرحلــه آزمایشــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  1389در اجــرایپایلــوت بررســی مــوارد مــرگ مــادران بــه روش مطالعــه مــرگ زنــان در ســنین بــاروری ()RAMOS
بــه منظــور تهیــه و نهائــی ســازی طــرح اصلــی ( .)1389وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
دفتــر ســامت خانــواده و جمعیــت.
 بــرآورد شــاخص مــرگ مــادر در کشــور و مقایســه میــزان کامــل بــودن دادههــای ثبــت شــده درمنابــع جم ـعآوری دادههــای ثبــت مــرگ در هــر یــک از بانکهــای اطالعاتــی ثبــت مــرگ مــادران در
ایــران از ســال  1389تــا  ،)1395( »1393وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،موسســه ملــی
تحقیقــات ســامت.
 برنامــه کشــوری اعتــای ســامت مــادران( .)1381وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،دفتــرســامت جمعیــت ،خانــواده و مــدارس /اداره ســامت.
 زنجانــی ،حبیــب الــه( .)1384تحلیــل جمعیتشــناختی .تهــران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــبعلــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
 منتخــب اصــول و توصیههایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی( .)1394دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــیو مهاجــرت ،ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،ویرایــش ســوم.
 نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری( .)1395وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش ،معاونت بهداشــت،دفتــر ســامت جمعیــت ،خانــواده و مــدارس ،اداره ســامت ،ویرایش ســوم.
 نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری ( .)1389وزارت بهداشــت ،دفتــر ســامت جمعیــت؛ خانــوادهو مــدارس ،چــاپ ســوم.
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10.
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بررسي انگيزههاي مهاجرت ساکنان روستاي چغاکبود به شهر کرمانشاه

آئيژ عزمي 1و پيمان تربتي پناه
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چکیده:

مهاجــرت از جملــه رخدادهايــي اســت کــه در زمانهــاي مختلــف بــه علــل و عوامــل متعــددي در روســتاهاي ايــران
اتفــاق افتــاده اســت .اســتان کرمانشــاه يکــي از اســتانهاي مهاجرفرســت از نواحــي روســتايي بــه شــهري اســت .در
ايــن راســتا ،شهرســتان هرســين ،يکــي از شهرســتانهايي اســت کــه بيشــترين نــرخ مهاجرفرســتي را دارد .روســتاي
چغاکبــود يکــي از روســتاها بــا حجــم بــاالي مهاجــرت روســتا بــه شــهر اســت کــه بــه هميــن دليــل بــراي مطالعــه
انگيزههــاي مهاجــرت روســتاييان انتخــاب شــده اســت .روش تحقيــق توصیفــي و تحليلــي اســت .حجــم نمونــه تحقيــق
شــامل  48نفــر (از  108نفــر ســاکن روســتا) اســت .روش تعييــن حجــم نمونــه فرمــول کوکــران ،روش نمونهگيــري،
تصادفــي سيســتماتيک و ابــزار جمـعآوري اطالعــات پرسشــنامه بــوده اســت .پايايــي تحقيــق بــا کمــک آلفــاي کرونبــاخ
(برابــر  )0/78و روايــي بــا کمــک نظــر متخصصــان جغرافيــا و برنامهريــزي روســتايي و توســعه روســتايي دانشــگاه رازي
تاييــد شــد .يافتههــاي همبســتگي اســپيرمن نشــان ميدهنــد کــه اشــتغال ،نابرابــري بيــن روســتاها ،ســرمايهگذاري
بخــش دولتــي ،مشــارکت مردمــي ،مهمتريــن انگيزههــاي مهاجــرت بودهانــد .همچنيــن بــر اســاس نتايــج بتــا ،حاصــل از
آزمــون رگرســيون ميتــوان فهميــد کــه کمبــود ســرمايهگذاري بخــش دولتــي ،مهمتريــن انگيــزه مهاجــرت روســتاييان
بــه شــهر بــوده اســت ،کــه نشــان از بيتوجهــي مســئوالن بــه روســتاي چغاکبــود دارد .در مجمــوع پيشــنهاد ميشــود،
کــه دولــت بــا ســرمايهگذاري بــر زيرســاختهاي روســتايي و بکارگيــري نظــرات مــردم در تمامــي ســطوح مشــارکت،
زمينــه کاهــش مهاجــرت روســتاييان بــه شــهر را فراهــم کنــد.

واژگان کليدي :مهاجرت ،سرمايه گذاري دولتي ،بيکاري ،روستاي چغاکبود ،استان کرمانشاه

a.azmi@razi.ac.ir

 -1استاديار جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه رازي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،گروه جغرافيا ،کرمانشاه ،ايران
 -2کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه رازي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،گروه جغرافيا ،کرمانشاه ايران
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مقدمه

از اوايــل قــرن نوزدهــم مهاجــرت و بــه خصــوص مهاجــرت از روســتا بــه شــهر بــه عنــوان يــك پديــده
اجتماعــي مهــم نمايــان شــد و لــذا بــه طــرز جديــدي مــورد توجــه صاحــب نظــران و انديشــمندان قــرار
گرفــت .بــروز تغييــرات ســريع در جامعــه شــهري ،جاذبــه شــهرها ،رفــاه طلبــي و افــزون خواهــي انســان
عصــر جديــد ،ســبب پيدايــش نــوع جديــدي از مهاجــرت شــد و بــه دنبــال آن اصطــاح تــرك روســتا و
روســتاگريزي در ســه دهــه اول قــرن بيســتم رايــج گرديــد (جمشــيديها و علــي بابايــي .)72:1381البتــه
مهاجــرت و جابجايــي انسـانها در جوامــع پيشــرفته و صنعتــي بــا كشــورهاي در حــال توســعه ،تمايــز
آشــكاري دارد و چــون علــت و ماهيــت ايــن مهاجرتهــا متفــاوت بــوده اســت ،در نتيجــه پيامدهــا و
تأثيــرات متفاوتــي را بــر جــاي گذاشــته اســت .مهاجــرت در معنــاي مــورد نظــر در ايــران نيــز بعــد از
اصالحــات ارضــي دهــه  1340و در نتيجــه تأثيــرات آن تشــديد ميشــود.
تاريخچ ـ ه پيدايــش مهاجــرت چنــدان روشــن نيســت .بشــر در طــول تاريــخ همــواره در حــال حركــت
و جابجايــي بــوده اســت .انســان اوليــه بــه داليــل مختلــف از جملــه بهبــود بخشــيدن بــه وضعيــت
زندگــي ،حــس تنوعطلبــي ،اجبــار عوامــل سياســي و امنيــت و غيــره بــه تغييــر محــل ســكونت خــود

پرداختــه اســت؛ امــا ايــن جابجاييهــا بــا آن چــه امــروز شــاهد آن هســتيم ،كامـ ً
ا متفــاوت اســت .از آن
جايــي كــه در گذشــته رشــد جمعيــت و در نتيجــه جابجايــي انســانها در مقيــاس بســيار كوچكتــري
صــورت ميگرفــت ،تأثيــر ايــن جابجاييهــا برســاختار اقتصــادي اجتماعــي و جمعيتــي مناطــق مهاجــر

ا طبيعــي و بعضــاً
فرســت و مناطــق مهاجرپذيــر چنــدان قابــل مالحظــه نبــوده وحتــي امــري كامــ ً
مفيــد تلقــي ميشــد (قاســمي اردهانــي.)1387:1 ،

مهاجــرت پديــده پيچيــدهاي تلقــي ميشــود كــه همــواره مــورد توجــه بســياري از محققــان علــوم

مختلــف؛ ازجملــه جامعــه شناســي ،آمــار ،جغرافيــا و اقتصــاد ،روانشناســي و ...قــرار دارد .شــايد در

گذشــته ،پديــده مهاجــرت ازنظــر اقتصــادي ،بــه خصــوص در جريــان گــذار از زندگــي ســنتي بــه زندگي
مــدرن ،يــک جريــان مثبــت بــود؛ زيــرا از لحــاظ انتقــال نيــروي انســاني وســيلهاي بــراي تخصيــص

بهينــه منابــع از نواحــي كــم بــازده ،بــه نواحــي پربــازده قلمــداد ميشــد؛ ولــي امــروزه بــا مشــاهده
نرخهــاي بــاالي مهاجــرت بــه ســوي نواحــي شــهري و بــه تبــع آن بــروز بينظميهايــي در گســترش
فيزيکــي کالن شــهرها ،ايجــاد و افزايــش حاشــيه نشــيني ،گســترش مشــاغل كاذب در جامعــه و بــه هــم

خــوردن تعــادل جمعيتــي اســتانهاي مهاجرفرســت و مهاجرپذيــر ،مشــاهده تفــاوت قابــل مالحظــه در

برريس انگزيههاي مهاجرت ساکنان روستاي چغاکبود به هشر کرمانشاه ...
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نرخهــاي بيــکاري و ســطح درآمــد بيــن مناطــق مهاجرپذيــر و مهاجرفرســت ،افزايــش فقــر ،دسترســي
ناكافــي بــه مســکن و خدمــات اصلــي در نواحــي شــهري ،كاهــش وفــاق اجتماعــي و افزايــش آنومــي
اجتماعــي در مناطــق مهاجرنشــين شــهري و بــه خصــوص ،شــکلگيري ناهنجاريهــاي فضايــي از نــوع
فرهنگــي -اجتماعــي و بــه تبــع آن ايجــاد زمينــه بــراي بــروز انــواع مشــکالت و بحرانهــاي سياســي،
فرهنگــي -اجتماعــي و اقتصــادي و ،...ايــن مســأله بــه يــک مشــکل جــدي بــراي جوامــع مهاجرپذيــر و
حتــي مهاجرفرســت تبديــل شــده كــه جامعــه ايــران بــه ويــژه بــا توجــه بــه تركيــب خــاص ســرزميني
و جمعيتــي آن از لحــاظ فرهنگــي -قوميتــي و اقتصــادي ،بــراي مطالعــه ايــن موضــوع نمونــه بــارزي بــه
شــمار م ـيرود (وليقلــي زاده.)160 :1398 ،
براســاس تازهتريــن گــزارش مرکــز آمــار ايــران در فاصلــه ســالهاي  1390تــا  1395از اســتان
کرمانشــاه  34هــزار و  928نفــر مهاجــرت کردهانــد .در ايــن گــزارش آمــده اســت کــه بــا بررســي
ميــزان مهاجــرت خالــص کــه براســاس تعــداد مهاجــران وارد شــده و خــارج شــده از هــر اســتان،
محاســبه ميشــود ،اســتانهاي تهــران و البــرز بــه ترتيــب بــا جــذب  ۱۶۶هــزار و  ۲۹۰و  ۱۰۴هــزار
و  ۲۳۲نفــر بيشــترين مهاجرپذيــري را داشــتهاند .اســتانهاي خوزســتان ،لرســتان و کرمانشــاه نيــز بــه
ترتيــب بــا مهاجــرت  ۸۱هــزار و  ۸۵۹نفــر ۶۴ ،هــزار و  ۱۲۲و  ۳۴هــزار و  ۹۲۸نفــر بيشــترين تعــداد
مهاجرفرســتي را دارا بودهانــد (مرکــز آمــار ايــران .)1395 ،ايــن مســاله نشــان از حجــم بــاالي مهاجــر
فرســتي اســتان کرمانشــاه و اهميــت بررســي و تحليــل وضعيــت مهاجــرت در اســتان کرمانشــاه دارد.
در جريــان مهاجــرت روســتاي چغاكبــود ،همــواره مشــکالت متعــدد اجتماعــي و اقتصــادي مطــرح بــوده
اســت .بــه خاطــر ايــن مهــم و بــا توجــه بــه اينکــه مهاجــرت و عوامــل مؤثــر بــر ايجــاد انگيــزه بــراي
تصميــم مهاجــرت از شــخصي بــه شــخص ديگــر و از شــهر و روســتايي بــه شــهر و روســتاي ديگــر
تفــاوت دارد ،ايــن مقالــه بــراي يافتــن پاســخي مناســب بــه ايــن مســئله ،قصــد دارد تــا بــه بررســي
انگيزههــاي مهاجــرت روســتاي چغاكبــود ،بپــردازد.
مباني نظري تحقيق

نظريــه راونشــتاين :برخــي از پژوهشــگران علوماجتماعــي ،نظريههــاي راونشــتاين را بــه عنــوان
يكــي از نخســـتين نظريـههـــاي مهـــاجرتي ميشــمارند .راونشــتاين ابتــدا در ســال  ،1885در مقالـهاي
بــا عنــوان «قوانيــن مهاجــرت» ،نظريههـــاي خـــود را بيـــان كــرد و ســپس در ســال  1889بــه تكميــل
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آن پرداخــت .طبــق ايــن قوانيــن ،كوچنــده از منـــطقهاي كــه در آن فرصـــتهاي كمـــتري وجــود دارد،
بـــه مــــناطقي مــيرود كــه فرصتهــاي زيــادي در دســترس باشــد .گزينــش كوچــگاه بــه كمــك عنصــر
فاصله انجـــام مـيپـــذيرد؛ زيـــرا مهـــاجر تمايــل دارد بــه مكانهايي كوچ كند كــه نزديكترند .راونشــتاين
ســپس پــي بــرد كــه هــر جريـــان كـــوچ روســـتايي بـــه شــهر ،يــك جريــان متقابــل كــوچ برگشــتي
از شــهر بــه روســتا را بــه دنبــال دارد .وي چنيــن ميپنداشــت كــه شهرنشــينان كمتــر از مردمــان
روســتايي اهــل مهاجــرت هســتند و همچنيــن بــا گســترش كســب و صـــنعت ،جريـــان كـــوچ شـــتاب
بيشــتري بــه خــود ميگيــرد (اوبــراي .)1370،70 ،بنابرايــن قوانينــي كــه مــورد بحث راونشـــتاين بـــوده
اســـت ،شـــامل قوانين فاصله و مهاجرت ،مرحلــهاي بـــودن مهـاجرت ،ارتباطـات و مهـــاجرت و برتـري
انگيـــز ه اقتصـــادي در مهاجــرت اســت (زنجانــي.) 131، 1380،

نظريـهي الري ساســتاد :الري ساســتاد ،نظريــه راونشــتاين دربــار ه برتــري انگيزههــاي اقتصــادي در
مهاجــرت را بــه گونـ ه ديگـــري مطـــرح كــرد و بــه مســأله مهاجــرت از ديــد ســرمايهگذاري پرداخــت.
ايــن بحــث بــه تدريــج تكميــل و بـــه نظريــه ســـرمايه نيروي انســاني موســوم شــد .بــه نظــر وي مهاجر

وقتــي اقــدام بــه مهاجــرت ميكنــد كــه ايــن امــر داراي بـــازده اقتصـــادي باشــد .بازدهــي كــه فراتــر از
تفاوت درآمد در مبدأ و مقصد مهاجرتي اســت؛ زيـــرا بـــر اســـاس نظريــه وي كـــه بـــه نظريه هزينه ـ
فايــده موســوم اســت ،مهاجــرت زماني انجام ميگيرد كـــه درآمـــد در مبـــدأ بـــه عـــاوه هزينــه واقعي
مهاجــرت ،كمتــر از درآمــد قابــل انتظــار باشــد .در غيــر اين صــورت ،حتّي اگر درآمـــد قابـــل انتظـــار در
مقصـــد ،بيــش از درآمــد مبدأ باشــد ،باز هم مهاجرتي انجـــام نمـيگيـــرد .در نظريــ ه وي هزينـههـــاي
مهـــاجرت ،شـــامل هزينههــاي پولــي مســتقيم ،هزينههــاي پولــي غيرمســتقيم و هزينههــاي روانــي
اســت كــه مجمــوع آنهــا را هزينـههـــاي واقعــي مهاجــرت مينامــد (زنجانــي. )132، 1380 ،

نظريـ ه اورت .اس .لــي :اورت .اس .لــــي .در ســــال  1966در مقالــــهاي بــــا عنــــوان «نظريـــهاي
دربــــار ه مهــــاجرت» كــــه در مجلّــــه جمعيــت شناســي آمريكا منتشــر كــرد ،مهاجرت را تحــت تأثير

چهــار عامــل عمــد ه زيــر بيــان كــرد :عوامــل موجــود در مبــدأ (برانگيزنــده يــا بازدارنــده) ،عوامــل
موجــود در مقصــد (برانگيزنــده يــا بازدارنـــده) ،عوامـــل موجــود در جريــان مهاجــرت از مبــدأ بــه مقصد

و عوامــل شــخصي .لــي ،در مقالـ ه خــود كوشــش ميكنــد ،چارچوبــي كلّــي بـــراي تجزيـــه و تحليـــل
حجـــم مهـــاجرت ،توســـعه جريـانهـــا و ضدجريانهــا و ويژگيهــاي مهاجــران ارائــه دهــد .وي نظريه خود
را بــا تعريــف وســيعي از مهاجــرت آغــاز ميكنـــد و مهاجــرت را تغييــر دائمــي محــل اقامــت ميدانــد
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و ميگويــد :بــا چشــم پوشــي از كوتاهــي يــا بلنــدي مســافت ،ســهولت يـــا صعوبــت كار ،هــر عمــل
دربرگيرنــده مبــدأ ،مقصــد و زنجيرهــاي از موانــع دخالــت كننــده اســت (تــودارو.)22، 1367 ،
نظريــه جاذب ـه مهاجرتــي يــا نظري ـ ه زيپــف :ايــن نظري ـ ه يــك بحــث ســاده رياضــي اســت كــه ابتــدا

زيپــف ،در ســـال  1946مطـــرح و ســـپس از ســـوي ديگـــران تكميــل شــد .شــايد بتــوان آن را متأثّــر
از قانــون اول راونشــتاين ،دربــاره فاصلــه و مهاجــرت و قوانيــن جاذب ـ ه نيـــوتن دانســت .بــه بــاور وي
مهاجــرت از شــهري بــه شــهر ديگــر ،رابطــ ه مســتقيمي بــا تعــداد جمعيــت آن دو شــهر و رابطــه
معكوســي بــا فاصلــ ه آنهــا دارد (تــودارو.)22، 1367 ،

نظريـ ه آرتــور لوئيــس :نظريــه آرتــور لوئيــس ( )1954كــه بعـــدها فـــي و رانـــيس ،آن را تكميـــل
كردنـــد ،مهـــاجرت را بطـــن فراينـــدهاي توســع ه اقتصــادي تبييــن ميكنــد .بــه نظــر آنــان در يــك
اقتصــاد دوگانــه كــه از بخــش نـــوين ســـرمايهداري و بخـــش سـ ّنتي معيشــتي تشــكيل شــده باشــد ،به

دليــل آنكــه بخــش نويــن اقتصــادي بــر پايـ ه بهـــره وري از نيـــروي كـــار بـــراي توليد و ســپس فروش و
كســب ســود شــكل گرفتــه اســت؛ در مقابــل بخــش سـ ّنتي ،بخــش معيشــتي قــرار ميگيــرد كـــه خــود
اشتغال بوده و به دليل عدم بهـــره گيـــري اقتصـــادي از ســـرمايه و فنـــاوري ،از بـــازدهي و بهـــرهوري

كمتـــري برخــوردار اســت؛ بــه گونـهاي كــه بــازده نيــروي كار در آن ،ميتوانــد ناچيــز و ح ّتــي نزديــك
بــه صفــر باشــد .وضعيتــي كـــه اقتصاددانــان از آن بــه عنــوان بيــكاري پنهــان نــام ميبرنــد .در چنـــين
شـــرايطي بخـــش اقتصـــاد ســ ّنتي داراي مـــازاد نيــروي كار اســت كــه بازدهــي اندكــي دارد و بخــش

اقتصاد نوين ،نيازمنـــد نيـــروي كـــار اســـت تـــا از بـــازده نيـــروي اقتصادي آن بهره مند شــود ،از اين
رو ،انتقــال نيــروي كار از بخــش سـ ّنتي بــه بخــش نويــن اقتصــادي بــه ايجـــاد ارزش اضافــي در بخــش

ســرمايهداري منجــر شــده و بــا گســترش بخــش ســرمايهداري ،نســبت پــس انــداز و ســرمايه را بــه

توليــد ناخالــص ملّــي افزايــش ميدهــد ،تــا وقتــي كــه چنيــن وضعــي ادامــه داشــته باشــد ،مهاجــرت
نيــز اســتمرار مييابــد و حتّــي تشــديد هــم ميشــود (آقائــي زده و افراختــه)96 :1390 ،

نظريــ ه تــودارو :تــودارو نيــز ماننــد بيشــتر صاحبنظــران كــه بــه بررســي مهاجــرت پرداختهانــد،
درصــدد تبييــن مهاجرتهـــاي روســـتا ـ شــهري بــوده اســت .وي عــاوه بــر آنكــه در كتــاب توســعه
اقتصــادي در جهــان ســوم ،ايــن مســأله را بررســـي و تحليـــل كــرده ،در اثــر ديگــر خــود در ســال
 1969بــه شــرح جنبههــاي نظــري آن پرداختـــه اســـت .بـــه بـــاور وي ،مهـــاجرت از روســتا بــه شــهر
در كشــورهاي رو بــه پيشــرفت ،تنهــا بــا اختــاف درآمــدي واقعــي مـــورد انتظـــار مهـــاجر بـــين شـــهر
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و روســتا تبييــن نميشــود ،بلكــه در ايــن بيــن عامــل مهــم ديگــري نيــز ،ازجملــه احتمــال كاريـــابي

در شـــهر ،در آن مـــؤثّراست .تحــت تأثيــر ايــن دو عامــل ،مهاجــر از نظــر اقتصــادي تصميــم عاقالنـهاي
ميگيــرد كــه ممكــن اســت مهاجــرت يـــا مانــدگاري او را در روســتا بــه همــراه آورد (همــان136 ،
.)135-

نظريــه كاركــرد گرايــي :تبييــن كاركردبــاوري مهاجــرت ،بــر پايــه نظريههــاي جامعــه شناســي
كاركردبــاوري كالســيك اســت .ايـــن ديـــدگاه در جامعــه شناســي مهاجــرت ،هــواداران بســياري داشــته
و تــا مدتهــا ي ّكــه تــاز ميــدان نظريــه پـــردازي و پـــژوهش دربـــاره مهاجــرت بــوده اســت .نظريههــاي

كاركردبــاوري مهاجــرت بــر تبييــن داليــل و پيامدهــاي مهاجــرت اســتوار اســت (پاپلــي يــزدي و رجبــي
سناجردي .)223: 1382 ،در واقـــع ،نظريــه كـاركردگرايي مهـــاجرت ،مبـاني روش شـناختي خـود را از
بيـــنش جامعـــه شـــناختي و مــردم شــناختي كاركردگرايــي (فونكسيوناليســم) گرفتــه و بــه كاركردهاي
پديدههـــاي اجتمـــاعي توجـــه دارد .ســ ّنت نظريههــاي كاركردگرايانـه مهاجــرت بــر تبييــن و توجيــه

داليــل مهاجــرت اســتوار اســت (تقــوي.)1371،55 ،

اقتصــاد نئــو کالســيک و مهاجــرت :براســاس نظريــة اقتصــاد کالســيک مهاجــرت ،مــردم بــراي
بــه حداکثــر رســاندن درآمدشــان از مناطــق بــا دســتمزد پاييــن بــه مناطــق بــا دســتمزد بــاال (يــا از
مناطــق فقيــر بــه مناطــق ثروتمنــد) مهاجــرت ميکننــد .تفــاوت دســتمزد بيــن مناطــق فرســتنده و
دريافــت کننــدة مهاجــر عامــل مهــم در شــروع مهاجــرت اســت کــه مهاجــرت راهبــرد فــردي بــراي بــه
حداکثــر رســاندن ســودمندي محســوب ميشــود .ايــن نظريــه در چارچــوب اصــل اقتصــادي «عرضــه و
تقاضــا» ،جريانهــاي مهاجــرت را تبييــن ميکنــد .کادوالــدر ( )1992و جابــز( )2000بــا توجــه بــه ايــن
رويکــرد نظــري معتقدنــد ،جابــه جايــي مــردم نتيجـهاي از وزن گزينههــاي اقتصــادي بيــن مکانهاســت.
افــراد مکانــي را انتخــاب ميکننــد کــه شــرايط زيستشــان را بهبــود بخشــد .از صاحبنظــران ايــن حــوزه
ميتــوان بــه ساســتاد و تــودارو اشــاره کــرد.

نظريــه اقتصــاد جديــد مهاجــرت :طرفــداران نظريــة اقتصــاد جديــد مهاجــرت ،از نظريــة اقتصــاد

نئوکالســيک بــه دليــل فــردي دانســتن تصميــم گيــري در زمينــة مهاجــرت انتقــاد کردهانــد .ايــن
ديــدگاه ،کنشــگران را بــه ســطح خانــوار توســعه ميدهــد و فــرض ميکنــد درآمــد خانــوار در ارتبــاط
بــا درآمــد فــردي افزايــش مييابــد (اســتارک .)1984 ،طبــق برخــي از مطالعــات ،انگيــزه و توانايــي
بــراي مهاجــرت و نيــز الگوهــاي مهاجــرت متأثــر از ســطوح منابــع خانوارهــا ،ســاختار ســني و جنســي
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خانــواده و خانــوار و مرحلــة چرخــة زندگــي خانــواده اســت (هاربيســون .)1331،در نتيجــه ،مهاجــرت از
نظــر ماهيــت يــک راهبــرد خانوادگــي بــه شــمار م ـيرود کــه خانوادههــا بــا توجــه بــه وجــوه ارســالي
حاصــل از اعضــاي مهاجــر ،خطرهــاي اقتصــادي (درآمــد و اشــتغال) را توزيــع ميکننــد.

انتظــار ارزش مهاجــرت :در نظريــة انتظــار ارزش مهاجــرت ،کنشــگر محــل اقامــت خــود را از يــک
مجموعــه مکانهــاي جايگزيــن کــه مجمــوع ســودمنديها را در ابعــاد مختلــف بــه حداکثــر ميرســاند،
انتخــاب ميکنــد (دجونــگ و گاردنــر .)1981 ،چنــد عامــل ويــژه بر ايــن ارزش مــورد انتظــار از مهاجرت
تأثيــر ميگذارنــد :اول «ويژگيهــاي فــردي و خانــواده» ،دوم «هنجارهــاي اجتماعــي و فرهنگــي» ،ســوم
«عوامــل شــخصيتي ماننــد ريســک پذيــري يــا ســازگاري» و چهــارم «ســاختار فرصــت» (هــاج:2008 ،
 .)588دجونــگ ( )2000معتقــد اســت انتظــارات و اهــداف ارزشگــذاري شــده ،انگيزههــاي مهاجــرت
را تعييــن ميکنــد .تصميــم خانوارهــا بــراي فرســتادن افــراد يــا جابــه جايــي خــود ،بــا انتظــار دســتيابي
بــه اهــداف ارزشگــذاري شــده صــورت ميگيــرد .در ايــن ديــدگاه ،نيتهــاي قبلــي مهاجــر اوليــن
تعيينکننــدة تصميــم بــه مهاجــرت واقعــي اســت .براســاس نظــر وي ،انتظــارات همــراه بــا ضابطههــاي
خانــواده درمــورد مهاجــرت ،پيشبينــي کنندههــاي نيــت قبلــي بــراي جابهجايــي هســتند کــه بــه
ترتيــب تعيينکنندههــاي بيواســطة عمــل مهاجــرت هســتند .دجونــگ بــراي مطالعــة تصميمگيــري
مهاجــرت ،مفاهيــم انتظــارات /ارزشــها ،هنجارهــاي مهاجــرت خانوادگــي ،نقشــهاي جنســيتي ،رضايــت
از اقامــت ،شــبکة مهاجــران و الزامــات و تســهيل کنندههــاي رفتــاري مســتقيم را بــه طــور ويــژه
معيــن کــرده اســت .نتايــج بررســي جنســيت ،ارزشــها و نيــات بــه جابهجايــي در مناطــق روســتايي
تايلنــد (دجونــگ و همــکاران )1996،نشــان ميدهــد بــراي مــردان ،اندازههــاي ارزش وابســتگي و
آســايش ،شــبکههاي اجتماعــي ،حضــور افــراد جــوان در خانــوار و دارايــي زميــن ،تعيينکنندههــاي
عمــدة تصميمگيــري مهاجــرت هســتند ،درحالــي کــه بــراي زنــان اندازههــاي درآمــد و آســايش،
حضــور افــراد مســن در خانــوار ،انــدازة جامعــه و از دســت دادن فرصــت ،عاملهــاي برجســته محســوب
ميشــوند .درکل ،ويژگيهــاي جمعيتــي مهاجــران و شــرايط اقتصــادي موجــود و مــورد انتظــار در مبــدأ
و مقصــد ،تعيينکنندههــاي عمــدة رفتــار مهاجرتــي و نــوع مهاجرتهــاي افــراد در ديدگاههــاي نظــري
مذکــور تلقــي ميشــوند.
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پيشينه تحقيق
فاوســت و همــكاران( )1982بــه نقــل از طاهرخانــي( 4 )1381عامــل؛  -1فشــارهاي بــوم شــناختي-2
عوامــل هنجــاري  -3انگيــزه اقتصــادي  -4انگيزههــاي روانشــناختي ،را در تصميمگيــري بــراي
مهاجــرت موثــر ميداننــد .همچنيــن براســاس نظريــه جاذبــه  -دافعــه افــراد غالبـاً تحــت تأثيــر عوامــل

جــاذب نقــاط مهاجرپذيــر (خاســتگاه) و عوامــل دافــع نقــاط مهاجرفرســت (كوچــگاه) اقــدام بــه
مهاجــرت ميكننــد (موبوگنــج١٣٧٢،؛ بــه نقــل از صالحــي عمــران  .)1384بــه عبــارت ديگــر مطابــق
ايــن نظريــه مجموعـهاي از علــل و عوامــل محيطــي اعــم از درون مــرزي و بــرون مــرزي بــه عنــوان علــل
كششــي و رانشــي ،منجــر بــه تغييــر رونــد ،گســترش و تــداوم مهاجــرت نيروهــاي متخصــص از كشــور
ميشــوند (صالحــي عمــران.)1384،
اســپير( )1998معتقــد اســت رضايــت از محــل ســكونت مولفــه كليــدي بــراي مهاجــرت كــردن و نكردن
اســت و ايــن رضايــت تابعــي از ويژگيهــاي خانوادگــي ،بعــد مكانــي و نيــز قراردادهــاي اجتماعــي اســت
(لــو .)1998،ايــن رضايــت حاصــل ارزيابيهــاي شــناختي و عاطفــي افــراد از زندگيشــان اســت؛
مفهوميكــه از آن بــه عنــوان بهزيســتي روانشــناختي يــاد ميشــود .بــر هميــن اســاس ميتــوان
بهزيســتي را نيــز بــه عنــوان عاملــي در تبييــن نگــرش بــه مهاجــرت در افــراد در نظــر گرفــت.
گرچــه از مطــرح شــدن هويــت ملــي در روانشناســي مــدت زيــادي نميگــذرد و بنابــر نظــر دياز-گوئــه
ررو ايــن اصطــاح ابتــدا در ميــان روانشناســان اســپانيايي زبــان توســط كلمــن در  1983مطــرح شــد.
و بــا اينكــه هويــت ملــي بــا اصطــاح مليگرايــي در حــوزه علــوم سياســي نيــز ارتبــاط پيــدا ميكنــد،
ولــي روانشناســان ســعي كردنــد ايــن اصطــاح را در چارچــوب روانشناســي تعريــف كننــد (دياز-گوئــه
ررو بــه نقــل از رحيمينــژاد )1380 ،تحقيقــات نشــانگر ايــن اســت كــه ايرانيــان مهاجــر پائينتريــن
ســطح غــرور ملــي و ايرانيــان ســاكن تهــران باالتريــن ســطح غــرور ملــي را نشــان دادهانــد (مظاهــري،
مينــا كاري ،صادقــي)1387،
در ايــران ،مهاجــرت داخلــي بــه صــورت گســترده بعــد از وقايــع اجتماعي-سياســي شــامل اصالحــات
ارضــي ،انقــاب اســامي و جنــگ تحميلــي و آثــار مســتقيم و غيرمســتقيم آنهــا تشــديد شــد .جابهجايي
مکانــي انســانها موضوعــي قابــل بحــث در بيــن بســياري از علــوم رفتــاري و اجتماعــي اســت .مهاجــرت
نوعــي جابجايــي مکانــي جمعيــت اســت کــه براســاس دليــل و اهــداف متفــاوت انجــام مــي گيــرد.
کاپــل( )1976در الگوهــاي جديــد مهاجــرت کــه برگرفتــه از تئوريهــاي جامعــه شــناختي اســت،
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ميتــوان دليــل مهاجــرت اشــخاص را صنعتــي شــدن و تغييــر تفکــرات اجتماعــي دانســت .امــروزه
يعنــي در عصــر ارتباطــات ،نقــل و انتقالهــا ســادهتر شــده و ابعــاد آن گســترش يافتــه اســت و بيشــتر بــا
هــدف پيشــرفت و دســتيابي بــه رفــاه و امکانــات بهتــر صــورت ميگيــرد .مهاجــرت همــواره در ميــان
انســانها وجــود داشــته اســت ،امــا جريــان مهاجرتــي از دوران بعــد از انقــاب صنعتــي چشــمگير شــده
اســت.
مهاجــرت در شــکلهاي مختلــف (داخلــي ،بيــن المللــي) و بــا انگيزههــاي متفــاوت درحــال جريــان
اســت .بــه اعتقــاد بــاالن( )1981افزايــش مطالعــات مهاجــرت از دهــة  1311بــه بعــد پاســخي دربرابــر
گســترش عالقــه سياســتگذاران و برنامهريــزان در مــورد رشــد جمعيــت و بــه ويــژه شهرنشــيني بــوده
اســت؛ بنابرايــن ،مهاجــرت داليــل مختلفــي دارد و در ايــن ميــان انگيزههــاي اقتصــادي و اجتماعــي
نقشــي تعيينکننــده دارنــد.
گاراســکي ( )2002معتقــد اســت فراينــد تصميــم بــه مهاجــرت از ســه عامــل مهــم فــردي ،خانوادگــي
و اجتمــاع محلــي تأثيــر ميپذيــرد .در زمينــة مجموعــه داليــل مؤثــر بــر افزايــش مهاجــران ،ميتــوان
بــه عاملهــاي جاذبــه و دافعــه از جملــه تفــاوت در دســتمزد و شــرايط کاري و رفــاه و کيفيــت زندگــي
بيــن مناطــق مبــدأ و مقصــد در برخــي از منابــع (رانيــس و فــي ،1961 ،ساســتاد  ،1982تــودارو ،1969
هريــس و تــودارو1979؛ تــودارو و ماريســکو )1987اشــاره کــرد .مهاجــرت بــه عنــوان يکــي از عوامــل
اصلــي پويايــي جمعيــت ،ســبب تغييــر در ســاختار ســني و جنســي و متوســط رشــد ســاالنه جمعيــت
و تحــوالت اجتماعــي ،فرهنگــي و اقتصــادي در مبــدأ و مقصــد ميشــود.
آقايــاري هيــر و همــکاران( )1397در مقالـهاي معتقــد بودنــد کــه «ادراک فــردي از کيفيــت محيطــي»
بيشــترين اثرگــذاري را در فــرد بــه عنــوان عامــل فعــال تصميــم گيرنــده بــراي مهاجــرت از روســتا دارد.
نهايت ـ ٌا نتايــج بررســي ماتريــس کوواريانــس متغيرهــاي مســتقل ،بيانگــر ســطح بــاالي معن ـيداري در
تخمينهــاي مربــوط بــه «تحليــل مســير» متغيرهــاي مــورد مطالعــه بــا هــم ميباشــد .وطــن خــواه
نوغانــي و همــکاران ( )1397بــه بررســي تاثيــرات مهاجــرت انفــرادي پرداختهانــد .مهمتريــن اثــرات
مثبــت جنســيتي مهاجــرت مــردان در قالــب  5عامــل بــا  38/68درصــد واريانــس بــه ترتيــب شــامل
افزايــش قــدرت تصميــم گيــري زنــان در خانــواده بــا  ،21/21افزايــش اســتقالل مالــي زنــان بــا ،2/16
افزايــش توانمنــدي روان شــناختي بــا  ،4/13تمايــل بــه انجــام فعاليتهــاي اقتصــادي درآمــدزا بــا
 9و افزايــش مشــارکت در حــوزه هــاي اقتصــادي و اجتماعــي بــا  5/8درصــد واريانــس تبييــن شــد.
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همچنيــن مهمتريــن اثــرات منفــي مهاجــرت مــردان ذيــل  5عامــل بــا  17/63درصــد واريانــس بــه
ترتيــب شــامل برهــم خــوردن تقســيم کار جنســيتي در خانــواده بــا  2/19درصــد ،افزايــش وابســتگي
زنــان بــه ســايرين بــا  13درصــد کاهــش شــانس ازدواج و بــاروری بــا  5/12درصــد ،اشــکال در مديريــت
امــور خانــواده بــا  10درصــد و ورود خردســاالن و کهــن ســاالن بــه فعاليتهــاي اقتصــادي بــا 8/5
درصــد واريانــس تبييــن شــده اســت.
مــا و همــکاران ( )2017بــه بررســي رفتــار مهاجــرت دانشــجويان و فــارغ التحصيــان تحــت دوگانگــي
غالــب منطقــهاي پرداختــه و نتايــج تجربــي نشــان ميدهــد کــه کيفيــت بهتــر دانشــگاه ،باالتريــن
احتمالــي اســت کــه فــارغ التحصيــان بــراي تصميــم بــه مهاجــرت اتخــاذ کننــد کــه چنيــن پديــدهاي
در مناطــق کمتــر توســعهيافته ،بســيار قابــل توجــه اســت.
اســفندياري و نبيييــان ( )1397معتقــد بودنــد کــه متغيرهــاي فقــر ،نســبت دســتمزد شــهري بــه
روســتايي و اختــاف ضريــب جينــي روســتايي از شــهري بــر مهاجــرت از روســتا بــه شــهر تاثيــر مثبــت
و معنــاداري داشــتهاند ،در حالــي کــه متغيــر بهــرهوري نيــروي کار در بخــش کشــاورزي ،از نظــر آمــاري
تاثيــر منفــي و معنــادار بــر مهاجــرت از روســتا بــه شــهر داشــته اســت.
يافتههــاي ناروتزکــي و همــکاران ( )2015نشــان ميدهــد ،ســرمايه اجتماعــي و شـــبکه اجتمـــاعي
مـيتوانـــد مهـــاجرت را ســـرکوب کنـد .خـانواده نيـز مـيتوانـد بـر تمايـــل بـه مهـاجرت فـرد اثرگـذار
باشـد.
پــم ( )2014يافتــن شـــغل يقـــه ســـفيد در شـــهر توســط جوانــان را عامــل مهاجــرت آنهــا از روســتا
ميدانــد.
نگويــن و همــكاران ( )2013رابطــه بيــن مهاجــرت ،آســيب پذيــري نســبت بــه فقــر و رفــاه شــهروندان
روســتايي را در ســه اســتان ويتنــام بررســي نمودنــد و نشــان دادنــد كــه مهاجــرت بــه عنــوان يــك
اســتراتژي در افزايــش ســطح اســتاندارد زندگــي بــه واســطه شــوكهاي اقتصــادي و كشــاورزي رخ
ميدهــد و مهاجــرت بــراي تحصيــات بيشــتر و در بيــن خانوادههــا بــا ســرمايه انســاني باالتــر و
از نظــر مالــي توانمندتــر ديــده ميشــود .همچنيــن مهاجــرت اثــرات توزيعــي مثبتــي دارد و موجــب
بهبــود وضعــت فقــر در مناطــق روســتايي ميشــود.
چــن و راواليــون ( )2007در تحقيقــي بــا اســتفاده از دادههــاي ســري زمانــي  1981- 2004فقــر مطلــق
را بــراي كشــورهاي در حــال توســعه بــرآورد كردنــد .بــراي محاســبه تعــداد و درصــد فقــرا از خــط فقــر
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بينالمللــي (درآمــد روزانــه يــك دالر) اســتفاده شــد .نتايــج بــه دســت آمــده نشــان داد كــه در طــول
ســالهاي مــورد بررســي درصــد فقــرا بــه صــورت معنــاداري كاهــش پيــدا كــرده اســت؛ ولــي در زمينــه
كاهــش تعــداد فقــرا ،دســتاورد محسوســي مالحظــه نشــد ،اگرچــه در چيــن وضعيــت متفــاوت بــوده،
يعنــي تعــداد فقــر نيــز كاهــش پيــدا كــرده اســت.
گلداســميت ( )2004در مطالعــه خــود بــه بررســي مهاجــرت از روســتا بــه شــهر و بهــرهوري بخــش
كشــاورزي در ســنگال بــا اســتفاده از سيســتم معــادالت همزمــان بــراي دوره 1961- 1996پرداخــت.
نتايــج حاكــي از آن بــود كــه مهاجــرت از روســتا بــه شــهر بــا نــرخ درآمــد ســرانه شــهري بــه درآمــد
ســرانه روســتايي ارتبــاط مســتقيم دارد .همچنيــن نتايــج حاصــل از مطالعــه بيانگــر آن اســت كــه
ســرمايهگذاري در بخــش كشــاورزي ميتوانــد باعــث كاهــش مهاجــرت شــود.
دنيــس( )1997مهاجــرت از روســتا بــه شــهر را بررســي كــرد و نشــان داد كــه اگــر فــرض شــود نــرخ
تخصيــص مجــدد از رشــد جمعيــت تجــاوز يابــد و نيــروي كار از بخــش كشــاورزي بــه بخــش صنعــت
منتقــل شــود ،ســطح بيــكاري پنهــان كاهــش مييابــد و تركيــب نيــروي كار در بــازده اقتصــادي
افزايــش مييابــد.
آزادي و همــکاران ( )1393هنجــار اخالقــي را نيــز در تمايــل رفتــاري کشــاورزان مؤثــر ميداننــد .در
ايــن مطالعــه ،نيــت يــا تمايــل کــه در نهايــت بــه انجــام رفتــار مهاجــرت منجــر ميشــود ،بررســي شــده
اســت .در ايــن مطالعــه ســعي شــده تــا بــا اســتفاده از منابــع نظــري موجــود و مدلهــاي رفتــاري بيــان
شــده يــک مــدل از چگونگــي شــکلگيري تمايــل بــه مهاجــرت بيــان شــود .بخــش زرقــان شهرســتان
شــيراز از جملــه منـــاطقي اســت کــه در ســالهاي اخيــر خشکســالي بيســابقهاي را تجربــه کــرده اســت.
ســعدي و همکـــاران ( )1393جوانــان تحصيــل کــرده بــه دنبــال شــغل مناســب خــود به شــهر مهاجرت
ميکننــد.
شــهيدي و همکـــاران ( )1388در تحقيـــق خـــود بـــر روي اثــرات خشکســالي بــر وضعيــت کمــي منابع
آب زيرزميني به اين نتيجه رســيدند که ســـطح آب در دشـــت شـــيراز از ســـال  1372تـــا  ،1386يک
متــر کاهــش داشــته اســت .معيشــت اکثــر ســاکنين ايــن منطقــه وابســته بــه کشــاورزي اســت و بنابراين
بســـياري از آنهـــا بـــا بــروز خشکســالي و از بيــن رفتــن کشــاورزي و نبــود فرصتهــاي شــغلي در مناطــق
روسـتايي ،راهـي جـز مهـاجرت نخواهنـد داشـت.
هاگــن -زانکــر( ) 2010در بررســي خــود بــر علــل و اثــرات مهاجــرت خانوارهــاي مهـــاجر ،ارتباطـــات
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و چگـــونگي روابـــط خانوادگــي را مؤثــر ميدانــد .عــدهاي از روســتاييان نيــز بــه دليــل تغييــر ســبک
زندگــي مهاجــرت ميکننــد.
آکا و مــدودو ( )2010در تشــريح عوامــل مـــؤثر بـــر مهاجــرت داخلــي در غنــا ،بيــان ميکننــد کــه
افراد جوان و تحصيل کردهتر بيشـــتر مهـــاجرت مـيکننـــد .عوامـــل مـــؤثر بـــر مهـــاجرت روســتاييان
را ميتــوان بــا ســنجش تمايــل بــه مهاجــرت روســتاييان نيــز بيــان کــرد .تمايــل يــک قصــد رفتــاري
اســت کــه پــس از آن عمــل بـــه وجــود ميآيــد .قصــد بــه عنــوان مجموعـهاي از انگيزههــاي فــرد بــراي
عملکــرد يــک رفتــار اســت .اگــر شــخص واقعـاً قصــد داشـــته باشـــد کـــه در يــک موقعيــت يــا در مقابل

يــک موضــوع معيــن بــه شــيوهاي خــاص عمــل کنــد ،ايــن مســأله در رفتــار او انعــکاس خواهــد يافــت.
طبــق تئــوري رفتــار برنامــه ريــزي شــده آيــزن ( )1991ســه عنصــر اصلــي بــر رفتــار مؤثــر اســت ،اول
نگـــرش نســـبت بـــه رفتــار يــا ارزيابــي ذهنــي از آن ،دوم هنجــار ذهنــي که از فشــار اجتماعي به دســت
آمــده اســت؛ و ســوم ،کنتــرل رفتــار درك شـــده کـــه بـــه ســهولت و دشــواري رفتــار و تجارب گذشــته،
موانــع و پيــش بينيهــا وابســته اســت .در نمــودار  1مــدل مفهومــي تحقيــق نمايــش داده شــده اســت.
اقتصادي

اجتماعي و
فرهنگي

مشارکت

انگيزه هاي
مهاجرت

زيرساختي

نمودار :1مدل مفهومي تحقيق

نهادي

برريس انگزيههاي مهاجرت ساکنان روستاي چغاکبود به هشر کرمانشاه ...

61

روش تحقيق
روش تحقيــق توصيفــي تحليلــي اســت و از ابــزار پرسشــنامه جهــت جمــع آوري اطالعات اســتفاده شــده
اســت .جامعــه آمــاري شــامل اهالــي روســتاي چغاکبــود اســت کــه شــامل  108نفر(سرشــماري نفــوس
و مســکن )1395 ،اســت .تعــداد نمونههــا  48نفــر بــوده اســت .روش تعييــن حجــم نمونــه براســاس
فرمــول کوکــران بــوده اســت .روش نمونهگيــري براســاس نمونهگيــري تصادفــي سيســتماتيک
اســت .پايايــي تحقيــق بــر اســاس ضريــب آلفــاي کرونبــاخ ( )0/78و روايــي تحقيــق بــر اســاس نظــر
کارشناســان و متخصصــان جغرافيــا و برنامهريــزي روســتايي و توســعه روســتايي دانشــگاه رازي بررســي
شــد .نرمافــزار مــورد اســتفاده  spssبــوده اســت .آزمونهــاي مــورد اســتفاده ميانگيــن،ضريــب

همبســتگي اســپيرمن و رگرســيون بــوده اســت .جــدول  1متغيرهــاي تحقيــق را نشــان ميدهــد.
جدول :1متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
بيکاري

اشتغال زايي

روند مهاجرت

رفع نيازهاي مردم

مهاجرت معکوس

طرحهاي اجرايي

خدمات دولتي

مديريت مناسب

مشارکت شوراها

عملکرد شوراها

مشارکت مردمي

بازديد محلي

حمايتهاي دولتي

ارگانهاي دولتي در روستا

نابرابري

اشتغال زايي زنان روستا

ناکارآمدي برنامه ريزي

مهاجرت

اجبار

گردشگر پذيري روستا

مشارکت در برنامه ريزي

زيرساخت گردشگري

کاهش تمايل به کشاورزي

نابرابري بين روستاها

بودجه روستا

تعصب به روستا

نهادهاي دولتي

همکاري مسئوالن

تسهيالت دولتي

تداوم مهاجرت
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منطقه مورد مطالعه

روســتاي چغاکبــود در اســتان کرمانشــاه ،شهرســتان هرســين و بخــش مرکــزي قــرار دارد .در جــدول 2
موقعيــت جغرافيايــي ايــن روســتا نشــان داده شــده اســت.
جدول :2مشخصات روستاي مورد مطالعه
استان

کرمانشاه

شهرستان

هرســين

روستا

چقاکبود

جمعيت روستا

108

موقعيت
جغرافيايي

طول جغرافيايي  ۴۷درجه و  37دقيقه شرقي و
عرض جغرافيايی  ۱۶درجه و  ۳۴دقيقه شمالي

همچنين در نقشه  1موقعيت جغرافيايي روستاي مورد تحقيق ترسيم شده است.

نقشه :1منطقه مورد مطالعه
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يافتههاي تحقيق

در جــدول  3مشــخص اســت کــه بيشــتر پاســخگويان مــرد ،بيــن  31تــا  50ســال ،بيــکار و بيســواد
بودهانــد .ايــن جــدول نشــان ميدهــد کــه وضعيــت روســتا چنــدان بــراي توســعه مناســب نيســت
و شــرايط نامناســبي در روســتا وجــود دارد .شــغل اکثــر افــراد غيــر کشــاورزي ،شــامل شــغلهاي
مسافرکشــي در شــهر ،کارگــري و بعضــاً شــغلهاي اداري موجــود در شــهر اســت.
جدول  :3ويژگي هاي توصيفي تحقيق
متغير
جنسيت

سن

شغل

تحصيالت

__

فراوانی

درصد

مرد

34

70/8

زن

14

14

زير  30سال

11

22/9

بين  31تا 50

27

56/3

باالي  51سال

10

20/8

کشاورز

13

27/1

غيرکشاورزي

16

33/3

بيکار

19

39/6

بي سواد

27

53/3

خواندن و نوشتن

16

33/3

ديپلم

5

10/4

در جــدول  4انگيزههــاي مهاجــرت مــردم بررســي شــده اســت .در ايــن جــدول مشــخص اســت کــه
افــراد اعــام کردهانــد اقامــت آنهــا در روســتا از ســر اجبــار بــوده اســت و بــر اســاس عالقــه و تعصــب
بــه روســتاي خــود همچنــان در روســتا باقــي ماندهانــد .رونــد مهاجــرت در روســتا بــاال اســت .علــت
ايــن امــر نبــود توجــه بــه روســتا و ســرمايهگذاري کــم و کمبــود شــغل اســت .همچنيــن پاس ـخگويان
معتقــد بودنــد کــه تاکنــون افــرادي کــه مهاجــرت کردهانــد ،ديگــر بــه روســتا بــاز نگشــتهاند .خدمــات
بــه روســتا محــدود بــوده و زيرســاختهاي آن ضعيــف اســت .از ديگــر عوامــل مهاجــرت ميتــوان بــه
بيتوجهــي مســئوالن محلــي و دولتــي اشــاره کــرد .حتــي برخــي از مســئوالن اســتانداري و بخشــداري
تاکنــون بازديــدي از روســتا نداشــتهاند و مســئوالن محلــي نيــز مــردم بومــي را در تصميمگيريهــا
مشــارکت ندادهانــد.
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جدول :4انگيزههاي مهاجرت روستاييان به شهر
گویه ها

میانگین

نگرش

معنی داری

.مهمترين علت مهاجرت ساکنين روستا بيکاري است

3/95

زیاد

0/0

روند مهاجرت روستاي شما روند مداومي بوده است

2/75

کم

0/0

مهاجرت هاي انجام گرفته منجربه بازگشت شده است

1/97

کم

0/01

خدمات دولتي در روستا به حد مطلوب بوده است

2/35

کم

0/0

آيا شوراي روستا از شما براي نظردهي در رفع نيازهاي روستا دخالت کمک گرفتهاند؟

2/06

کم

0/02

شما تا چه ميزان حاضر به مشارکت دربرنامه ريزيهاي روستايي توسط شوراها هستيد؟

3/14

زیاد

0/0

آيا حمايتهاي دولتي از روستاي شما عامل بازدارنده در مهاجرت بوده است؟

2/04

کم

0/03

به نظرشما برتري زندگي شهري بر روستايي عامل مهاجرت روستاييان بوده است؟

2/83

کم

0/0

آيا روستاييان براساس ناکارآمدي برنامه ريزيهاي روستايي مهاجرت کردهاند؟

3/91

زیاد

0/0

.دليل مهاجرت اکثريت روستاييان تصميم از سر اجبار شرايط زندگي بوده است

3/29

زیاد

0/0

آيا مشارکت مستقيم روستاييان در مديريت و برنامه ريزي روستايي موثراست؟

3/56

زیاد

0/0

آيا کشاورزي در روستاي شما مورد استقبال جوانان روستا به عنوان شغل بوده است؟

3

متوسط

0/0

به نظرشما بودجههاي مالي دولتي در روستاها هزينه ميشود؟

2

کم

0/01

آيا نهادهاي دولتي استان پشتيبان واقعي براي روستاييان بودهاند؟

1/85

کم

0/01

از تسهيالت دولتي براي رفاه بيشتر زندگي بهره بردهايد؟

1/89

کم

0/03

به نظر شما ايجاد شغل در روستا ميتواند عامل بازگشت مهاجرين به روستا شود؟

3/72

زیاد

0/0

آيا برنامه ريزيهاي روستايي دولت مناسب رفع نيازهاي شمابوده است؟

2/31

کم

0/0

آيا طرحي درجهت رفع نيازهاي شما اجرايي شده است؟

2

کم

0/03

آيا مديريتي مناسبي در اجراي طرح يا برنامه ريزيهاي روستاي شما وجود داشته است؟

1/87

کم

0/02

تا چه حد از شوراي اسالمي در رفع نيازهاي روستا راضي هستيد؟

2/10

کم

0/04

آيا نهادهاي دولتي استان ازجمله استانداري از روستاي شما بازديد داشته است ؟

1/79

کم

0/003

آيا ارگانهاي دولتي استان پشتيبان شوراها براي اجراي طرحها هستند؟

1/75

کم

0/0

تاکنون طرحي براي اشتغال زنان روستا به اجرا در آمده است؟

2/14

کم

0/02

آيا تا به حال به فکر مهاجرت از روستاي خود بودهايد؟

3/31

زیاد

0/0

آيا در زمينه پذيرش گردشگر برنامه ريزي يا طرحي از ارگانهاي دولتي ارائه شده است؟

1/87

کم

0/0

به نظر شما روستاي شما قابليت جذب گردشگر و جذب سرمايه گذاري را دارد؟

4

زیاد

0/01

آيا در بين روستاهاي استان از لحاظ رسيدگي به نيازها تفاوت قائل ميشوند؟

4/02

زیاد

0/011

علت ماندگاري شما در روستا ميتواند تعصب شما به زادگاهتان باشد؟

3/31

زیاد

0/012

آيا شما با مسئولين استاني ميتوانيد درجهت رفع نيازهايتان ارتباط برقرارکنيد؟

1/81

کم

0/0

به نظر شما با توجه به شرايط کنوني روستا روند مهاجرت ادامه دار است؟

3/62

زیاد

0/0

کل

1/79

زیاد
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در جــدول  5عوامــل موثــر بــر مهاجــرت روســتاييان بــه شــهر بررســي شــده اســت .نتايــج ايــن جــدول
نشــان ميدهــد کــه مهاجــرت در روســتا وابســته بــا اشــتغال ،احســاس نابرابــري بيــن روســتاهاي
داخــل منطقــه ،ســرمايهگذاري بخــش دولتــي و مشــارکت مردمــي اســت .در حقيقــت مهمتريــن علــت
مهاجــرت را ميتــوان در ايــن  4متغيــر مشــاهده کــرد.
جدول :5همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي موثر بر مهاجرت
متغير وابسته

مهاجرت

متغير مستقل

ضريب همبستگي

معني داري

اشتغال

0/29

0/043

نابرابري بين روستاها

0/35

0/014

سرمايه گذاري بخش دولتي

0/34

0/016

مشارکت مردمي

0/37

0/017

در ادامــه معادلــه رگرســيون ايــن متغيرهــا نشــان داده ميشــوند .بــر اســاس جــدول زيــر کمبــود
ســرمايهگذاري بخــش دولتــي مهمتريــن علــت مهاجــرت دانســته شــده اســت .در حقيقــت بــه علــت

ســرمايهگذاري پاييــن زيرســاختها ضعيــف بــوده و مهاجــرت صــورت گرفتــه اســت.
بتا

متغير مستقل

مقدارb

مقدار ثابت

2/76

اشتغال

0/15

0/22

نابرابري بين روستاها

0/06

0/24

سرمايه گذاري بخش دولتي

-0/28

0/28

مشارکت مردمي

-0/16

0/16
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نتيجه گيری

در ايــن تحقيــق مشــخص شــد کــه علــت مهاجــرت بــه شــهر در ميــان روســتاييان ،نبــود توجــه
بــه روســتا و ســرمايه گــذاري کــم و کمبــود شــغل اســت .خدمــات بــه روســتا محــدود بــوده و
زيرســاختهاي آن ضعيــف اســت .همچنيــن بيتوجهــي مســئوالن محلــي و دولتــي از ديگــر عوامــل
مهاجــرت بــه شــهر بــوده اســت .ضعــف مشــارکت و بيتوجهــي بــه نظــر مــردم در تصميمگيريهــا از
ديگــر علــل مهاجــرت بــوده اســت.
ايــن تحقيــق همچــون يافتههــاي فاوســت و همــكاران ( )1982انگيــزه اقتصــادي و انگيزههــاي
روانشــناختي ،را در تصميمگيــري بــراي مهاجــرت موثــر ميداننــد .همچنيــن طبــق يافتههــاي
اســپير( )1998نبــود رضايــت از محــل ســكونت مولفــه كليــدي بــراي مهاجــرت كردن روســتاييان اســت.
از طرفــي هماننــد صادقــي ( )1387وجــود تعصــب و غــرور نســبت بــه محــل زندگــي يکــي از موانــع
مهاجــرت روســتاي چقاکبــود بــوده اســت؛ هــر چنــد کــه همچــون بــاالن ( )1981سياسـتگذاريها و
مشــکالت ناشــي از ضعــف برنامــه ريــزي يــا بيتوجهــي مســئوالن بــه توســعه روســتايي ســبب شــده،
علــي رغــم عالقــه مــردم بــه اقامــت در روســتا ،مجبــور بــه مهاجــرت شــوند .ايــن تحقيــق همچنيــن
نشــان داد کــه دوگانگــي و نابرابــري بيــن روســتاها و مناطــق مختلــف از جملــه انگيزههــاي مهاجــرت
اســت کــه ايــن مســاله در يافتههــاي مــا و همــکاران ( )2017نيــز ديــده شــده اســت .ايــن تحقيــق
همچــون يافتههــاي اســفندياري و نبيييــان( )1397نشــان ميدهــد کــه متغيرهــاي فقــر ،نســبت
دســتمزد شــهري بــه روســتايي از جملــه انگيزههــاي مهاجــرت بــوده اســت .همچنيــن کاهــش رغبــت
بــه کشــاورزي بــه علــت بهــره وري نيــروي کار در بخــش کشــاورزي عامــل مهاجــرت از روســتا بــه
شــهر بــوده اســت .همچــون پــم ( )2014ايــن تحقيــق يافتــن شـــغل در شـــهر توســط جوانــان را عامــل
مهاجــرت آنهــا از روســتا ميدانــد .نگويــن و همــكاران ( )2013و گلداســميت ( )2004و شــهيدي و
همــکاران( )1388رابطــه بيــن مهاجــرت ،آســيب پذيــري نســبت بــه فقــر و رفــاه شــهروندان روســتايي
را در ســه اســتان ويتنــام بررســي نمودنــد و نشــان دادنــد كــه مهاجــرت بــه عنــوان يــك اســتراتژي
در افزايــش ســطح اســتاندارد زندگــي بــه واســطه شــوكهاي اقتصــادي و كشــاورزي رخ ميدهــد و
مهاجــرت بــراي تحصيــات بيشــتر و در بيــن خانوادههــا بــا ســرمايه انســاني باالتــر و از نظــر مالــي
توانمندتــر ديــده ميشــود .همچنيــن مهاجــرت اثــرات توزيعــي مثبتــي دارد و موجــب بهبــود وضعيــت
فقــر در مناطــق روســتايي ميشــود .شــهيدي و همکـــاران ( )1388در تحقيـــق خـــود بـــر روي اثــرات
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خشکســالي بــر وضعيــت کمــي منابــع آب زيرزمينــي بــه ايــن نتيجه رســيدند که ســـطح آب در دشـــت
شـــيراز از ســـال  1372تـــا  ،1386يــک متــر کاهش داشــته اســت .معيشــت اکثر ســاکنين ايــن منطقه
وابســته به کشــاورزي اســت و بنابراين بســـياري از آنهـــا بـــا بروز خشکســالي و از بين رفتن کشــاورزي
و نبود فرصتهاي شغلي در مناطق روســـتايي ،راهـــي جـــز مهـــاجرت نخواهنـــد داشـــت.
در انتهــا پيشــنهاد ميشــود کــه بــراي کنتــرل مهاجــرت بــا توجــه بــه اينکــه بيتوجهــي مســئوالن از
انگيزههــاي مهاجــرت اســت ،اســتفاده از شــوراهاي اســامي روســتا و دهيــاري بــه عنــوان پلــي بيــن
مســئوالن و مــردم بومــي جهــت ايجــاد جلســات کاربــردي و مفيــد بــا هــدف حــل مشــکالت روســتا
اهميــت دارد .در ايــن راســتا بهتــر اســت کــه نيازهــاي مــردم روســتايي و زيرســاختهاي مــورد
نيــاز شناســايي شــوند تــا بتــوان بــا ســرمايهگذاري در روســتا زمينــه اشــتغال و توســعه روســتايي
بــا هــدف کاهــش مهاجــرت فراهــم شــود .همچنيــن اقتصــاد غيرکشــاورزي در روســتا ضعيــف اســت
و ســرمايهگذاري در زمينــه صنايــع کشــاورزي بــه ويــژه بــه واســطه اينکــه شــغل غالــب کشــاورزي
اســت ،ميتوانــد بــه پويايــي اقتصــاد روســتا کمــک کنــد.

68

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

منابع:
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آقائــي زاده ،اســماعيل ،افراختــه ،حســن ( ،)1390جســتاري در تحــوالت عوامــل مهاجــرت روســتاييدر ايران(مطالعــه مــوردي :شهرســتان بنــدر انزلــي) ،پژوهشــنامه جغرافيايــي ،شــماره ،1صــص.95-120
پاپلــي يــزدي ،محمــد حســين و حســين رجبــي ســناجردي ( ،)1382نظريــه هــاي شــهر و پيرامــون،چــاپ اول ،ســمت ،تهــران.
 تــودارو ،مايــکل ( ،)1367مهاجــرت داخلــي در کشــورهاي در حــال توســعه ،ترجمــه مصطفي ســرمديو پرويــن رئيســي فــرد ،تهــران ،مؤسســه کار و تأميــن اجتماعي.
 تــودارو ،مايــکل ( ،)1375مهاجــرت داخلــي در کشــورهاي درحــال توســعه ،ترجمــة مصطفــي ســرمديو پرويــن رئيســي فــرد ،تهــران :مؤسســه کار و تأميــن اجتماعــي.
 جمشــيديها ،غالمرضــا و علــي بابايــي ،يحيــي ( ،)1381بررســي عوامــل مؤثــر بــر بازگشــت مهاجــرانافغانــي بــا تأکيــد بــر ســاکنين شــهرک گلشــهر مشــهد ،نامــه علــوم اجتماعــي ،دانشــکده علــوم
اجتماعــي دانشــگاه تهــران ،صــص .71-90
 زنجاني ،حبيب اهلل ( ،)1397تحليل جمعيت شناختي ،سمت. زنجاني ،حبيب ا ،)1380( ...مهاجرت ،انتشارات سمت ،تهران.مرکز آمار ايران ( ،)1395سرشماري نفوس و مسكنwww.amar.org.، طاهرخانــي ،مهــدي ( ،)1380تحليلــي بــر عوامــل موثــر در مهاجــرت روستا-شــهري ،فصلنامــهتحقيقــات جغرافيايــي ،شــماره  ،78صــص.67-93
قاســمي اردهانــي ،علــي ( ،)1387جريانهــاي مهاجــرت داخلــي و ويژگيهــاي مهاجــران بــه تفكيــكاســتان ،پژوهشــکده آمــار.
وليقلــي زاده ،علــي ( ،)1398تبييــن نقــش آفرينــي جغرافيايــي -سياســي مهاجــرت در ايــران ،جغرافيــاو توســعه ،ســال  ،17شــماره ،56صص.159-180

69

... برريس انگزيههاي مهاجرت ساکنان روستاي چغاکبود به هشر کرمانشاه

 بررســي انگيزههــاي مهاجــرت روســتاييان بــه شــهرها مطالعــه مــوردي،)1390(  مرتضــي، الهيــاري. پاياننامــه کارشناســي ارشــد اقتصــاد کشــاورزي دانشــگاه پيــام نــور،شهرســتان چاراويمــاق
-Balan, J. (1981), Why People Move, UNESCO Press Printed in France
-DeJong, G. (2000), “Expectations, Gender and Norms in Migration Decisionmaking”,
Population Studies, No. 54, Vol. 3: 307- 319.
-DeJong, G. F. and Gardner, R. W. (1981), Migration Decision Making;
Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing
Countries, New York: Pergamon Press.
-DeJong, G. F., Kerry, R. and Isarabhakdi, P. (1996), “Gender, Values, and Intentions
to Move in Rural Thailand”, International Migration Review, No. 30, Vol. 3: 748 770.
-Garasky, S. (2002), “Where Are They Going? A Comparison of Urban and Rural
Youths’ Locational Choices after Leaving the Parental Home”, Journal of Social
Science Research, No. 31: 409–431.
-Goldsmith, PD. Gunjal, K. and Ndarishikanye, B. (2004). Rural-urban migration and
agriculture productivity: The case of Senegal. Agricultural Economics, 31(1): 33 - 45.
-Hagen-Zanker, J. (2010). Modest expectations cause and effects of migration on
migrant households in source countries. Munich Personal RePEc Archive (MPRA)
_paper, 29507
-Hwang, S.S, Xi J, Cao, Y, Feng, X, and Qiao, X. (2007). Anticipation of migration
and psychological stress and the Three Gorges Dam project, China. Social Science
and Medicine65(5).
-Ma, K.R; Kang, Kwon, O.K(2017), a South of case the: alismdu regional prevailing
under graduates and students of haviorbe Migration), Sci Reg A,58:233–209.
-Pam, Y. D. (2014). Rural-urban migration among youths in Nigeria: The impacts on
agriculture and rural development. IOSR Journal of Humanities and Social Science
IOSR-JHSS, 19(3), 120- 123
-Ranis, G. and Fei, J. C. (1961), “A Theory of Economic Development”, American
Economic Review, No. 51: 533 - 565.
-Ranis, G. (1997). Rural-urban migration, surplus of labour. Discussion paper, No
772Yale
-Stark, O. (1984), “Rural-to-Urban Migration in LDCs: A Relative Deprivation
Approach”, Economic Development & Cultural Change, No. 32: 475- 485.
-Todaro, M. P. (1969), “A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in
Less Developed Countries”, American Economic Review, No. 59: 138- 148.
-Todaro, M. P. and Maruszko, L. (1987), “Illegal Migration and US Immigration
Reform: A Conceptual Framework”, Population and Development Review, No. 13:
101- 114.

….

فصلنامه جمعیت /سال بیست و هفتم ،بهار و تابستان /1399شماره 111و 71-112/112
مروری

مفاهیم و رویکردهای نظری در جامعهشناسی سالمندی،
مطالعات سالمندی و جنسیت

شیوا پروائی

1

چکیده:

در ایــن مقالــه ،رویکردهــای نظــری جامعهشناســی ســالمندی در چنــد پارادایــم نظــری کارکردگرایــی ،کنــش متقابــل
نمادیــن ،انتقــادی ،فمینیســتی و پســتمدرن ســنخبندی شــده و مفاهیــم و مقولههــای برجســته و مرکــزی در
هــر ســنخ مــرور و نقــد شــده اســت .معرفــی ایــن چشــماندازها و بینشهــای نظــری مختلــف ،محققــان مطالعــات
ســالمندی ،سالمندشناســی اجتماعــی و جامعهشناســی ســالمندی را بــه فهــم پیچیدگیهــای مفهومــی و نظــری
ســالمندی و همچنیــن تنــوع و تکثــر تجربــه ســالمندی و موقعیــت ســالمندان در جامعــه معاصــر مجهــز میســازد.
بدیهــی اســت درک عمیــق و ژرف ابعــاد مختلــف ســالمندی و زندگــی روزمــره ســالمندان در کشــاکش تغییــرات
اجتماعــی و جمعیتــی ،نیازمنــد شــناخت چش ـماندازهای نظــری مختلــف بــرای تبیینهــای مفهومــی و نظــری اســت
تــا از ایــن طریــق الیههــا و ابعــاد پیــدا و پنهــان پدیــده اجتماعــی ســالمندی و تحلیــل مســائل اجتماعــی و جمعیتــی
ســالمندان مــورد کنــکاش و مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد .درمجمــوع مقالــه حاضــر بینــش و دانــش نظــری پژوهشــگران
مطالعــات ســالمندی ،سالمندشناســی اجتماعــی ،جامعهشناســی ســالمندی ،مطالعــات جنســیت و خانــواده را ارتقــاء
میبخشــد.

واژگان کلیــدی :سالمندشناســی اجتماعــی ،جامعهشناســی ســالمندی ،نظریههــای ســالمندی ،مطالعــات ســالمندی،
مطالعــات جنســیت.

 -1دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران Shiva.Parvaii@ut.ac.ir
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پژوهشــگران مطالعــات ســالمندی در جهــان رویکردهــای نظــری مختلفــی بــرای تحلیــل پدیــده
ســالمندی ارائــه دادهانــد .در مطالعــات ایرانــی نیــز ســالمندی همــواره یکــی از موضوعــات پژوهشــی
بــوده ،امــا جامعهشناســی ســالمندی خالئــی قابــلاعتنــا در مطالعــات ایــن حــوزه اســت .تاکنــون
مطالعــات ســالمندی در جامعــه ایرانــی عمدت ـاً در ســیطره ســنت روانشــناختی ،پزشــکی و ســامت

بــوده ،امــا در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا از رویکردهــای مرســوم روانشــناختی و پزشــکی عبــور
شــود و بــا شــرح ،دســتهبندی و ســاماندهی تقریبــاً جامعــی از مفاهیــم و چشــماندازها و بینشهــای

نظــری جدیــد در جامعهشناســی ســالمندی ،درک عمیــق و جامعــی از ســنتها و چشــماندازهای
نظــری ایــن حــوزه ارائــه گــردد کــه میتوانــد راهنمــای پژوهشــگران مطالعــات ســالمندی در ایــران
باشــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ســالمندی ،تجربــه ســیال و متکثــری اســت؛ بــه ایــن معنــا
زندگــی ســالمندی سراســر مملــوء از چالــش نیســت ،بلکــه تجربــه ســالمندی بســته بــه تفاوتهــای
جنســیتی ،تفاوتهــای طبقاتــی و دیگــر تفاوتهــا و نابرابریهــای اجتماعــی و همچنیــن تفــاوت
در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی هــر جامعــهای ،متنــوع و متکثــر میشــود .در چنیــن میدانــی کــه
ســالمندی دارای تکثــر مفهومــی اســت ،از مطالعــات ســالمندی انتظــار اســطورهزدایی از ایــن مفهــوم
مــیرود ،تــا الیههــا و ابعــاد پیــدا و پنهــان ســالمندی مــورد کنــکاش و مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد.
شــناخت مفاهیــم و رویکردهــای نظــری جامعهشناســی ســالمندی ،در ایــن راســتا میتوانــد ،مفیــد
باشــد.
رویکردهــا و چشــم اندازهــای نظــری ســالمندی را مــی تــوان بــر اســاس «ســطح تحلیلــی» و «چتــر
مفهومــی» ســنخ شناســی نمــود .یکــی از ســنخ شناســی هایــی کــه دربــاره نظریــه هــای ســالمندی ارائــه
شــده ،بــر اســاس ســطوح تحلیــل (نظریــه هــای خــرد در مقابــل نظریــه هــای کالن) اســت (بنگســتون،
پــاروت و برگــس1996 ،1؛ مارشــال 1996 ،2به نقــل از اســتریت .)145 :2007 ،3بنابراین سالمندشناســی
نیــز ماننــد جامعــه شناســی در دو ســطح تحقیقــی کالن و خــرد مطــرح اســت .سالمندشناســی در
					
				

1- Bengston, Parrott & Burgess
2- Marshall
3- Street

مفاهیم و رویکردهای نظری در مطالعات ساملندی ،سنخشنایس ،مرور نقد...

73

ســطح خــرد ،بــه ســواالت مرتبــط بــا ســازگاری بــا تجربــه ســالمندی عالقهمنــد اســت؛ ماننــد ایــن
ســئوال کــه ســالمندان بــا بیوگــی چگونــه کنــار مــی آینــد؟ درحالــی کــه سالمندشناســان اجتماعــی
در ســطح کالن ،درگیــر ســواالتی چــون پیامدهــای ســالمندی جمعیــت بــر نظــام مراقبــت بهداشــتی
و درمانــی یــا اهــداف اقتصــادی بازنشســتگی هســتند (فیلیپســون )۱۹۸۲،یــا اینکــه چگونــه عواملــی
چــون طبقــه و جنســیت ،تجربــه ســالمندی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد (آربــر و دیگــران 2003 ،بــه
نقــل از ویکتــور .)10 :2005 ،بنابرایــن نظریــه هــای ســالمندی بــه عنــوان تالشــی بــرای فهــم و تبییــن
پدیــده هــای اجتماعــی در ســطوح خــرد و کالن اجتماعــی مطــرح هســتند.
در نظریــه هــای ســطح خــرد ســالمندی ،موضوعــات مربــوط بــه ســالمندی فــردی ،مــورد بحــث اســت
و در نظریــه هــای ســطح کالن ســالمندی ،ســالمندی بخشــی از ســاختار اجتماعــی اســت؛ یعنــی
روابــط بیــن ســن و موقعیــت اجتماعــی مــورد نظــر اســت (پرک-بایــاالس و چیپــرس.)80 :2013 ،1
نظریــه هــای ســطح خــرد ســالمندی ،شــامل مطالعاتــی اســت کــه بــه ســواالت مربــوط بــه ســازگاری
فــردی مربــوط مــی شــود ،امــا نظریــه هــای ســطح کالن بــه تاثیــر ســالمندی بــر ســاختارهای اجتماعــی
مــی پردازنــد (ویکتــور .)16 :2005 ،در واقــع در اینجــا رویکــرد بــزرگ مقیــاس غلبــه دارد کــه زمینــه
اجتماعــی ســالمندی را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و بــه دنبــال فهــم موقعیــت ســالمندان در جامعــه
اســت و اینکــه تجربــه ســالمندی چگونــه توســط عوامــل اصلــی ســاختاری چــون طبقــه ،جنســیت و
قومیــت و دیگــر مولفــه هــای ســاختاری شــکل مــی گیــرد .در ایــن ایــده ،محدودیــت هایــی کــه بــر
ســالمندان اعمــال مــی شــود بــه شــدت بــه محیــط و بســتر اجتماعــی بســتگی دارد کــه فــرد بــا آن
روبــرو مــی شــود (همــان.)5 :
نظریههــای ســطح خــرد اجتماعــی ماننــد دیدگاههــای برســاختگرایی اجتماعــی و مبادلــه اجتماعــی
بــر عاملیــت فــردی و همچنیــن تعامــات فــردی و اجتماعــی تمرکــز دارنــد .درمقابــل ،نظریههــای
ســطح کالن اجتماعــی ،عناصــر ســاختاری کــه تجــارب ســالمندان را تحــت تاثیــر قــرار میدهد ،بررســی
میکننــد .نمونههایــی از ایــن تئوریهــا در ایــن ســطح تحلیلــی ،دیــدگاه قشــربندی ســنی ،اقتصــاد
سیاســی ســالمندی و نظریــه انتقــادی ســالمندی اســت .میتــوان گفــت ،دیدگاههــای ســطح کالن
در ایــن بــاره کــه چگونــه ســاختارهای اجتماعــی ،تجربیــات و رفتارهــا را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد،
فهــم و تحلیلــی ارائــه میکننــد .در ایــن زمینــه ،میتــوان بــه نقــش دولــت و سیاســتهای اجتماعــی
1- Perek-Bialas & Schippers
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و نحــوه شــکلگیری زندگــی اجتماعــی بــه وســیله سیاســتهای رفاهــی اشــاره داشــت .دیــدگاه مســیر
زندگــی و نظریههــای فمینیســتی سالمندشناســی نیــز بــه ســطوح خــرد و کالن اجتماعــی ،هــر دو
مربــوط میشــوند (اســچولز و دیگــران .)1099 :2006 ،ایــن دیدگاههــای نظــری بــه منظــور درک و
فهــم پدیــده ســالمندی بــه تعامــات اجتماعــی و همچنیــن ســاختارهای اجتماعــی ،هــر دو ارجــاع
میدهنــد.
ســنخ شناســی دیگــر مبتنــی بــر چتــر مفهومــی چشــم اندازهــای نظــری اســت؛ اینکــه چشــم اندازهــای
نظــری مختلــف ،پدیــده ســالمندی را چگونــه توضیــح و تبییــن مــی کننــد .در ایــن ســنخ شناســی،

نظریــه هــای جامعــه شناســی ســالمندی را عمدتــاً در ســه پارادایــم 1کارکردگرایــی ،کنــش متقابــل
نمادیــن و انتقــادی صــورت بنــدی کــرده انــد (بنگســتون و دیگــران1997 ،؛ بــارکان .)2011 ،بنابرایــن
مــی تــوان از رویکردهــای کارکردگرایانــه تــا رویکردهــای انتقــادی را بــرای تحلیــل مســئله ســالمندی
بــه کار بــرد .رویکردهایــی کــه نقــش روابــط قــدرت و ســاختارهای اقتصــادی سیاســی را در ســطح کالن
در تحلیــل مســئله ســالمندی لحــاظ مــی کننــد تــا رویکردهایــی کــه بــه شــیوه ای غیرانتقــادی و فــارغ
از تحلیــل مناســبات قــدرت و بــا تاکیــد بــر عوامــل فــردی و خــرد بــه تحلیــل وضعیــت ســالمندان
میپردازنــد .نظریــه هــای کنــاره گیــری ،تــداوم و مدرنیزاســیون ،تحلیــل کارکــردی از ســالمندی
در نظــام اجتماعــی ارائــه مــی دهنــد .نظریــه هــای فعالیــت ،مبادلــه اجتماعــی ،برســاخت گرایــی و
برچســب زنــی ،تحلیــل کنــش متقابــل نمادیــن از ســالمندی ارائــه مــی دهنــد و در نهایــت نظریــه هــای
قشــربندی ســنی ،مســیر زندگــی ،اقتصــاد سیاســی ســالمندی ،نظریــه انتقــادی ســالمندی ،در پارادایــم
انتقــادی جــای مــی گیرنــد .عــاوه بــر ایــن ســه چشــم انــداز نظــری ،بایســتی بــه پارادایــم فمینیســتی
ســالمندی و همچنیــن پارادایــم پســت مــدرن ســالمندی نیــز اشــاره کــرد.

 -1پارادایم وسیع تر از تئوری است .پارادایم چرتی است که تئوری های مختلفی را در بر می گیرد.
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شکل .1چشماندازهای نظری جامعهشناسی سالمندی(منبع :نگارنده)

هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ،ارائــه سنخشناســی از چشــماندازهای نظــری جامعهشناســی ســالمندی
و معرفــی و توضیــح مفاهیــم و نظریههــای مرکــزی هــر یــک از ایــن چشــماندازهای نظــری اســت.
در ایــن راســتا بــه ســواالتی از ایــن قبیــل کــه از چــه چشــماندازهای نظــری میتــوان بــه ســالمندی
نگریســت؟ چــه سنخشناســیای میتــوان از ایــن چشــماندازهای نظــری ارائــه داد؟ هــر یــک از ایــن
چشــماندازهای نظــری چــه تحلیلــی از ســالمندی ارائــه میدهنــد؟ مهمتریــن مفاهیــم نظــری در هــر
یــک از ایــن پارادایمهــا چیســت؟ پاســخ داده خواهــد شــد.
سالمندی در پارادایم کارکردگرایی
نخســتین نظریههــای ســالمندی بازتــاب پارادایــم کارکردگرایــی اســت کــه در دهههــای  1950و
 1960بــر جامعهشناســی حاکــم بــود .مبتنــی بــر پارادایــم کارکردگرایــی ،هــر ســنی کارکــرد خاصــی
در جامعــه دارد .بیشــترین تمرکــز در ایــن رویکــرد ،ایــن اســت کــه ســالمندان بــه عنــوان یــک گــروه ،در
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دوره زندگــی ســالمندی چگونــه بــا انتقــال کارکــردی نقشهــا مواجــه میشــوند؟ همچنیــن چگونــه
افــراد بــا نقشهــا ،هنجارهــا و انتظــارات ســالمندی و بــا ظرفیتهــای جســمی و ذهنــی رو بــه تغییــر
خــود ســازگار میشــوند؟ (کراســنو و الــدر .1)2002 ،مفاهیــم نظــری ایــن پارادایــم ،بــر ســازگاری
فــردی بــا نقشهــای اجتماعــی کــه بــا افزایــش ســن تغییــر میکنــد و بــر ســودمندی ایــن نقشهــا
بــرای جامعــه تاکیــد میورزنــد .همچنیــن ایــن نظریههــا ،فــرض میگیرنــد ســالمندی بــا ضعــف
جســمی و ذهنــی همــراه اســت و تغییــر نقشهــای اجتماعــی بــه دلیــل همیــن ضعفهــا و ناتوانیهــا
در ســنین ســالمندی صــورت میگیــرد (هندریکــس 1992 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن:1395 ،
 .)480بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،کنــار گذاشــتن انســان از نقشهــای مرســوم بــه هنــگام ســالمندی و
درنتیجــه بــاز شــدن جــا بــرای نســل جدیــد ،بــرای جامعــه دارای کارکــرد اســت (کامینــگ و هنــری،
1961؛ اســتس و دیگــران 1992 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن .)480 :1395 ،طبــق ایــن نظریــه بــا توجــه
بــه ضعیفشــدگی و افزایــش بیمــاری و وابســتگی ســالمندان ،اگــر آنهــا همــان نقشهــای مرســوم
را اجــرا کننــد کــه دیگــر بــه خوبــی از پــس آن برنمیآینــد ،بــرای کل جامعــه کژکارکــرد بــه همــراه
خواهــد داشــت .ایــن نظریــه معتقــد اســت ،افــراد بــا افزایــش ســن و ورود بــه ســنین ســالمندی ،قــدرت
ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی و اقتصــادی واگــذار شــده از ســوی جامعــه و خانــواده را ندارنــد ،در
نتیجــه کنارهگیــری ســالمندان از کار و گشــایش فضــای شــغلی بــرای جوانــان ،بــرای کل جامعــه
«کارکــردی» اســت (گیدنــز و ســاتن .)481-480 :1395 ،در ایــن رویکــرد ،ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه
همــه جوامــع بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه مــردم ســالمند میشــوند و ســرانجام ،زندگــی را وداع
میگوینــد ،بایــد شــیوههایی بــرای جایگزینــی نیــروی کار ســالمند بــا نیــروی کار جــوان پیــدا کننــد.
راهحــل منطقــی مســئله کاهــش نیــروی کار نیــز کنارهگیــری ســالمندان و تحویــل نقشهــای شــغلی
و ســایر مســئولیتهای ســالمندان بــه جوانــان اســت (مشــونیس .)280 :1397 ،ســالمندان بــرای نیــل
بــه ســالمندی ســالم و موفــق بایــد از لحــاظ روحــی و روانــی بــا تغییــرات محیطــی ســازگار گردنــد
و جامعــه هــم بایــد نقشهــای اجتماعــی جدیــدی بــرای آنهــا تعریــف کنــد .نقش-هــای مرســوم
بایــد کنــار گذاشــته شــود و فعالیتهــای ســازنده جدیــدی ماننــد خدمــات داوطلبانــه و فعالیتهــای
مشــارکتمحور جایگزیــن گــردد (گیدنــز و ســاتن .)480 :1395 ،مبتنــی بــر پارادایــم کارکردگرایــی،
اســتراتژی کنارهگیــری ســالمندان از جامعــه ،تضمیــن میکنــد کــه ســالمندی جامعــه ،اختــال،
4- Crosnoe and Elder
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تنــش و بحرانــی در انجــام وظایــف و کارکردهــای جامعــه ایجــاد نمیکنــد و میتــوان بــا جایگزینــی
اســتراتژیهای دیگــری در راســتای تعــادل جامعــه اقــدام کــرد.
رهایی از تعهد یا کناره گیری از تعهدات و مسئولیت های اجتماعی
نظریــه رهایــی از تعهــد 1یــا کنارهگیــری از تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی ،یکــی از پارادایمهــای
غالــب در سالمندشناســی اجتماعــی اســت کــه توســط کامینــگ و هنــری )1961( 2در کتــاب «پیــر
شــدن :فراینــد رهایــی از تعهــد» 3توســعه یافتــه اســت .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،کنارگــذاری تدریجــی
ســالمندان از نقشهــای شــغلی و تعامــات اجتماعــی یــک پروســه اجتنابناپذیــر کامــ ً
ا طبیعــی

اســت (هیگــس و جونــز .)18 :2009 ،4مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،ســالمندی طبیعــی و نرمــال نیازمنــد
کنارهگیــری اجتماعــی ســالمندان اســت و همیــن کنارهگیــری درنهایــت هــم بــرای فــرد و هــم بــرای
جامعــه دارای کارکردهــای اجتماعــی اســت.
کامینــگ و هنــری ( )1961اســتدالل میکردنــد کــه کاهــش تعامــات اجتماعــی و از دســت دادن
نقشهــای اصلــی معمــوالً بــا بازنشســتگی رخ میدهــد و ایــن امــر موجــب میشــود فضــای اجتماعــی
بــرای نســلهای جــوان بــرای پذیــرش نقشهــا و موقعیتهــای اجتماعــی بــاز شــود (دیویدســون،5
 .)231 :2013بنابرایــن در ایــن دیــدگاه ،بازنشســتگی یکــی از اســتراتژی هــای مهــم بــرای فــارغ کــردن
ســالمندان از مســئولیت هــا و نقــش هــای اجتماعــی اســت و ایــن عقیــده وجــود دارد کــه فراغــت
ســالمندان از کار از طریــق بازنشســتگی ،بــرای کل جامعــه دارای کارکــرد اســت و بــه ســالمندان نیــز این
فرصــت و موقعیــت را مــی دهــد کــه از شــانس اســتراحت و تفریــح و گــذران وقــت بــا اعضــای خانــواده
برخــوردار شــوند (کامینــگ و هنــری1961 ،؛ ولتــز 2000 ،بــه نقــل از مشــونیس .)280 :1397 ،عــاوه
بــر ایــن ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،جایگزینــی جوانــان بــه جــای افــراد بازنشســته بــه حفــظ تعــادل
جامعــه کمــک میکنــد.
ایــن نظریــه ،رابطــه بیــن ســن تقویمــی و ســطح درگیــری و تعامــل افــراد در زندگــی اجتماعــی را
توصیــف میکنــد و نشــان میدهــد ســالمندی عمومــاً بــا جدایــی تدریجــی افــراد از جامعــهای کــه
1- Disengagement theory
2- Cumming and Henry
3- Growing Old: The Process of disengagement
4- Higgs and Jones
5- Davidson
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در آن زندگــی میکننــد ،مشــخص میشــود (اســچولز ،نولکــر ،راکــوود ،و اســپرت .)1321 :2006 ،
آنهــا بهتدریــج از جریــان اصلــی نقشهــا و مســئولیتهای اجتماعــی کنارهگیــری میکننــد کــه در
کاهــش تعــداد نقشهــای اجتماعــی ســالمندان و همچنیــن کاهــش تعامــات اجتماعــی ســالمندان
نمــود پیــدا میکنــد .مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه ،قطــع ارتبــاط ســالمندان بــا جامعــه ،بخشــی عــادی از
رونــد ســالمندی اســت .از ایــن نظــرگاه ،کنارهگیــری ســالمندان از نقشهــا و فعالیتهــای اجتماعــی
و شــغلی پیشــین بــرای ســالمند رضایتبخــش اســت و درنهایــت بــه احســاس بهزیســتی و رفــاه
ســالمندان منجــر میگــردد (بونــد 2و دیگــران .)71 :2007 ،بنابرایــن کنارهگیــری ســالمندان از
تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی بــه نفــع جامعــه و نظــام اجتماعــی اســت .ایــن نظریــه بــر ایــن
ایــده اســتوار اســت کــه فــرد ســالمند و نظــام اجتماعــی بــه گونــهای عمــل میکننــد کــه بطــور
طبیعــی و متقابــل ،از تعامــات فــرد ســالمند و جامعــه بهتدریــج کاســته میشــود و ســالمند از
نقشهــا ،تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی کنارهگیــری میکنــد.
سالمندی و تداوم عادت واره های پیشین
نظریــه تــداوم 3ایــن ایــده را مطــرح میکنــد کــه ســالمندان محیطشــان را مبتنــی بــر ســاختارهای
درونــی شــامل الگوهــای فکــری و اهــداف شــخصی و ســاختارهای بیرونــی چــون ســبک زندگــی و
ظرفیــت انطباقــی وفــق میدهنــد (مدوکــس2001 ،4؛ اســچولز و دیگــران )2006 ،نظریــه تــداوم
فــرض میکنــد ســالمندانی کــه عادتوارههــا ،ســبک زندگــی و تعامــات دوران میانســالی خــود را

حفــظ میکننــد ،موفقیــت بیشــتری در دوره زندگــی ســالمندی خواهنــد داشــت .ســالمندان معمــوالً
ســاختارهای درونــی ماننــد ویژگیهــای شــخصیتی ،ایدههــا ،عقایــد و باورهــا و همچنیــن ســاختارهای
بیرونــی ماننــد تعامــات و نقشهــای اجتماعــی و ســبک زندگــی پیشــین خــود را حفــظ میکننــد .در
ایــن میــان ،افــرادی بــا موفقیــت زندگــی ســالمندی را تجربــه میکننــد کــه نقشهــا و تکنیکهــای
ســازگاری خــود را در طــول زندگــی حفــظکننــد .زمانــی کــه ســالمندان بــا تغییــرات فیزیکــی ،مالــی
و اجتماعــی مواجــه میشــوند الگوهــای مقابلــه و ســازگاری پیشــین دوبــاره پدیــدار میشــود (اچلــی،
1971؛ اچلــی 1989 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)1997 ،زمانــی کــه افــراد پیــر میشــوند تمایــل
1 - Schulz; Noelker; Rockwood and Sprott
2- Bond
3- Continuity
4- Maddox
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بــه حفــظ الگوهــای رفتــاری ،عــادات ،ترجیحــات ،روابــط ،ویژگــی هــای شــخصیتی و ســبک زندگــی
دارنــد کــه در ســالهای پیشــین زندگــی داشــته انــد .ســبک زندگــی ســالمندان از طریــق عــادات
واره هایــی کــه طــی مســیر زندگــی کســب کــرده انــد ،شــکل میگیــرد .طــی مراحــل زندگــی ،افــراد
بــرای ســازگاری بــا شــرایط و محیطهــای جدیــد ،تغییــر نقــش میدهنــد یــا نقــش هــای جدیــدی را
جایگزیــن نقــش قدیمــی مــی کننــد .مطابــق ایــن نظریــه ،افــرادی در دوره زندگــی ســالمندی ،زندگــی
موفقیــت آمیــزی دارنــد کــه عــادات واره هــا و ســبک هــای موثــر زندگــی خــود را از دوره میــان
ســالی بــه ایــن دوره منتقــل کــرده انــد .ایــن انتقــال ،نوعــی آمــاده ســازی میــان ســاالن بــرای دوران
ســالمندی اســت وبســیاری از ویژگیهــا و خصلتهــای جســمی ،روانشــناختی و اجتماعــی آنهــا
در طــول زندگــی ثابــت میمانــد (اچلــی 1999 ،بــه نقــل از اســچولز و دیگــران2006 ،؛ فیلیپــس و
دیگــران2010 ،1؛ دانتــه.)2015 ،2
بــر اســاس ایــن نظریــه ،افــرادی کــه همیشــه منفعــل ،گوشــهگیر و منــزوی هســتند ،بعیــد بــه نظــر
میرســد کــه در دوره پــس از بازنشســتگی ،فعــال باشــند .در مقابــل ،افــرادی کــه در بســیاری از

گروههــای ســازمانی ،ورزشــی و مذهبــی تعامــل داشــتند ،احتمــاالً ایــن فعالیتهــا یــا فعالیتهــای
مشــابهی را در دوره بازنشســتگی نیــز ادامــه میدهنــد یــا بــا فعالیتهــای جدیــدی جایگزیــن میکننــد
(هویمــن و کیــاک .)257 :2017 ،براســاس ایــن رویکــرد ،آخریــن مرحلــه زندگــی دنباله مراحل پیشــین

زندگــی اســت .ســازگاری و ســبک زندگــی فــرد ســالمند اصــوالً از طریــق ســبکها ،عادتوارههــا و
ذوقهایــی کــه در تمــام طــول زندگــی کســب کــرده اســت مشــخص میشــود (فیلیپــس و همــکاران،
2010؛ دانتــه .)2015 ،بــر اســاس ادعــای نظریــه تــداوم ،فــرد ســالمند همچنــان بــه الگــوی تفکــر،

باورهــا ،رفتــار و ســبک زندگــیای کــه طــی ســالیان طوالنــی و در گــذر تجــارب زندگــی کســب کــرده
و هدفهایــی کــه در طــول عمــر پیگیــری میکــرده ،پایبنــد اســت .بنابرایــن ســازگاری اجتماعــی بــا
ســالمندی و بازنشســتگی و تجربههــای اجتماعــی مشــابه ،بــه واســطه پیشــینه اجتماعــی و فرهنگــی
فــرد تعییــن میشــود .ســبک زندگــی فــرد قبــل از ســالمندی و بازنشســتگی ،بهویــژه در زمینــه
فعالیتهــای غیرشــغلی ،فعالیتهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،بــر ســبک زندگــی و عادتوارههــای دوره
زندگــی ســالمندی و همچنیــن بازنشســتگی تاثیــر میگــذارد.
1- Phillips, Ajrouch & Hillcoat-Nallétamby
2- Dante
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سالمندی و مدرنیزاسیون
کوگیــل و هولمــز  )1972(1نشــان میدهنــد کــه علــت اصلــی کاهــش قــدرت و نفــوذ ســالمندان در
جامعــه ،مولفههــا و مظاهــر عینــی و ذهنــی مدرنیزاســیون اســت .مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،تغییــرات
اجتماعــی درنتیجــه مدرنیزاســیون و نوســازی ،موقعیــت ســالمندان را تنــزل میدهــد .ایــن تئــوری،
چهــار نــوع تغییــر اجتماعــی را بــر موقعیــت ســالمندان تاثیرگــذار میدانــد« :تکنولــوژی ســامت و
بهداشــت ،تکنولــوژی اقتصــادی ،شهرنشــینی و آمــوزش انبــوه» .از نــگاه آنهــا ،ایــن تغییــرات ،بــه نفــع
جوانــان اســت ولــی موقعیــت ســالمندان را تقلیــل میدهــد (پــرک بایــاالس و اســچیپرس.)81 :2013 ،
ایــن دیــدگاه مطــرح میکنــد کــه مظاهــر و مولفههــای گوناگــون مدرنیتــه پیامدهــای منفــی بــرای
ســالمندان داشــته و موقعیــت ســالمندان را در جامعــه و خانــواده تنــزل داده اســت (برگــس 1960 ،بــه
نقــل از فیلیپــس و دیگــران.)205 :2010 ،
کوگیــل و هولمــز ( )1972اســتدالل کردنــد فنــاوری و تکنولــوژی بهداشــت و ســامت موجــب کاهــش
مرگومیــر نــوزادان و مــادران و طوالنیشــدن عمــر بزرگســاالن شــده و تعــداد افــرادی کــه در ســنین
ســالمندی هســتند افزایــش یافتــه اســت .چنیــن شــرایطی ،بــه تنشهــای بیننســلی بــهمنظــور
رقابــت بــرای کســب موقعیتهــای شــغلی منجــر میشــود .بــا حضــور ســالمندان بیشــتری در
نیــرویکار ،رقابــت بیننســلی بــرای مشــاغل شــدت مییابــد و بازنشســتگی بــه عنــوان ابــزاری بــرای
بــرای خــروج اجبــاری ســالمندان از بــازار کار توســعه مییابــد .بازنشســتگی ،جانشــین اجتماعــی بــرای
مــرگ میشــود و فرصتهــای شــغلی جدیــدی را بــرای جوانــان ایجــاد میکنــد .همچنیــن تســلط
فرهنــگ کار و ارزشــمندی کار ،ارزش بازنشســتگی را نــزد ســالمندان و دیگــر گروههــایســنی کاهــش
میدهــد .پیشــرفتهای اقتصــادی و تکنولوژیکــی ،مهارتهــای شــغلی ســالمندان را بهتدریــج کاهــش
میدهــد .از ســوی دیگــر ،توســعه آمــوزش عمومــی و تحصیــات دانشــگاهی نیــز مانــع از آن میشــود
کــه ســالمندان باارزشتــر از جوانــان باشــند .در چنیــن شــرایط اجتماعــی ،جوانــی و پیشــرفت تحســین
میشــود درحالیکــه ســنتها و تجــارب ســالمندان بیمعنــا و قدیمــی دیــده میشــود و قــدرت و
ـیه جامعــه
منزلــت آنهــا را در معــرض خطــر قــرار میدهــد بــه نحــوی کــه برخــی از ســالمندان در حاشـ 
بهعنــوان یــک انســان حاشــیهای زندگــی میکننــد (ویکتــور .)25 :2005 ،بــه عــاوه ،در ایــن دوره
افزایــش تخصصــی شــدن حرفــه ای و شــغلی نیــز فرصــت هــای اشــتغال را بــرای ســالمندان محــدود می
1- Cowgill and Holmes
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کنــد و توســعه تکنولــوژی هــای صنعتــی جدیــد ،کارگــران ســالمند را جایگزیــن یــا مهــارت هایشــان را
منســوخ مــی کنــد (زیــن 212 :2005 ،بــه نقــل از گلیســون .)2 :2017 ،بنابرایــن روش هــای مــدرن و
جدیــد بــر عــادت واره هــای ســنتی ســالمندان حملــه کــرده اســت .در چنیــن موقعیــت هایــی ،دانــش
آنهــا کمتــر از قبــل ،مفیــد و مهــم تلقــی مــی شــود .اگــر دانــش ،قــدرت باشــد ،کاهــش اهمیــت دانــش
ســالمندان بــه کاهــش موقعیــت و منزلــت آنهــا در نظــام اجتماعــی نیــز منجــر میشــود (هویمــن و
کیــاک.)445 :2011 ،
عــاوه بــر همــه اینهــا ،ایــن نظریــه ،موقعیــت پاییــن ســالمندان را در جامعــه مــدرن بــا حرکــت از
خانوادههــای گســترده بــه هســتهای توضیــح میدهــد (لونســتین و کاتــز .)197 :2010 ،1مبتنــی بــر
ایــن نظریــه ،در دوران مــدرن بــا تاکیــد بیشــتر بــر فردگرایــی و حریــم خصوصــی ،خانوارهــا بــه طــور
فزاینــده ای بــه خانــواده هســته ای محــدود مــی شــوند و ســالمندان کمتــر بــا فرزندانشــان زندگــی مــی
کننــد .آنهــا در صــورت امــکان ،تنهــا یــا در موسســات زندگــی میکننــد (زیــن .)224 :2005 ،بهعــاوه،
مدرنیزاســیون و پیامدهــای آن موجــب تغییــرات ســاختار خانــواده و روابــط بیننســلی شــده ،تفاوتهــای
بیننســلی را برانگیختــه و در نهایــت ،بــر تنــش بیــن ســالمندان و دیگــر اعضــای خانــواده میافزایــد.
بهعــاوه ،گســترش مدرنیزاســیون و مظاهــر آن در جامعــه ،هنجارهــای ســنتی حمایــت فرزنــدان از
ســالمندان را تضعیــف کــرده و تمایــل و ظرفیــت جوانــان را بــرای مراقبــت از والدیــن ســالمند کاهــش
میدهــد .در ایــن راســتا ،نتایــج مطالعــات چــن و سیلورســتن )2000( 2حاکــی از آن اســت کــه توســعه و
رشــد اقتصــادی در چیــن ،هــم از طریــق تغییــرات جمعیتشــناختی؛ یعنــی محدودشــدن بُعــد خانــواده

و غلبــه سیاســتهای تکفرزنــدی و گســترش مهاجرتهــا ،و هــم از طریــق تغییــرات ســاختار خانــواده
و روابــط بیننســلی ،دسترســی ســالمندان بــه فرزنــدان و حمایــت از آنــان را محــدود کــرده اســت .نتایــج
تحقیــق ســیلوا و ولگامــا )2014( 3نیــز نشــان میدهــد کــه مدرنیزاســیون و نوســازی اقتصــاد و جامعــه،
شــکاف بیــن نســلی را برمیانگیــزد کــه بــه تشــدید تنشهــا بیــن ســالمندان و دیگــر اعضــای خانــواده
میانجامــد.

1- Lowenstein & Katz
2- Chen and Silverstein
3- Silva and Welgama
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سالمندی در پارادایم کنش متقابل نمادین
چشــمانداز نظــری دیگــر ،کنــش متقابــل نمادیــن اســت کــه در ســطح تحلیــل خــرد و در قالــب ســنت
نظــری تفســیری ،بــر معنــا ،فهــم و تفســیر و تجربــه زیســته در دوره زندگــی ســالمندی و اواخــر عمــر
متمرکــز اســت (ویکتــور .)49 :2013 ،ایــن پارادایــم درصــدد فهــم آن اســت کــه ســالمندان چگونــه بــه
ـی خــود معنــا میبخشــند و ســالمندی در تعامــات اجتماعــی چگونــه برســاخته میشــود .مبتنــی
زندگـ 
بــر ایــن پارادایــم فکــری ،تغییــرات مرتبــط بــا ســالمندی بــه خــودی خود معنــای ذاتــی ندارنــد و نگرش
نســبت بــه ســالمندی و ســالمندان ریشــه در جامعــه و تعامــات اجتماعــی دارد؛ اینکــه فــردی ســالمند
یــا جــوان تلقــی میشــود یــک برســاخته اجتماعــی اســت .فرهنــگ ،معانــی و رفتارهــای خاصــی را بــه
گروههــای ســنی مختلــف برچســب میزنــد .بــه عــاوه ،ســالمندی در جوامــع و فرهنگهــای مختلــف
دارای معانــی متفاوتــی اســت .پیــروان ایــن رویکــرد کــه بــه شــیوه تفســیر مــردم از دنیــای اجتماعــی
عالقهمندنــد بــه دنبــال فهــم ایــن نکتــه هســتند کــه مــردم ســالمندی را چگونــه تجربــه میکننــد و
چــه درک و برداشــتی از آن دارنــد؟ ســالمندی بــه عنــوان یــک تجربــه اجتماعــی و برســاخت اجتماعــی
چگونــه بــه هویــت و زندگــی روزمــره افــراد شــکل میدهــد؟
نظریه فعالیت؛ سالمندی فعال
در واکنــش بــه نظریــه کنارهگیــری و رهایــی از تعهــد ،نظریــه «فعالیــت»( 1هــاوی گرســت)1957 2،
ـده اســت کــه تحــت عنــوان ســالمندی فعــال در مطالعــات سالمندشناســی ،نظریــه معروفــی
مطــرح شـ 
اســت (واکــر2002 ،3؛ زیــدی و اســتانتون .)2015 ،4کســانی کــه داعیـهدار ســالمندی موفــق و مثبــت

5

هســتند ،عمدتــاً از ایــن رویکــرد اســتفاده میکننــد .ایــن تئــوری از ضــرورت فعالیــت ســالمندان
در جامعــه دفــاع میکنــد (فیلیپــس و دیگــران .)205 :2010 ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،ســالمندان
در صورتــی کــه فعــال باشــند ،هــم خودشــان و هــم جامعهشــان ســود میبرنــد .درنتیجــه فعالیــت
اجتماعــی ســالمندان همچنــان بــه نفــع خــود و جامعهشــان اســت و کارکــردی اســت (جونــگ
و میلــر .)2007 ،6فعالیــت ،بهزیســتی و رفــاه ســالمندان را ارتقــاء میدهــد .نظریــه فعالیــت یــک
1- Activity theory
2- Havighurst
3- Walker
4- Zaidi and Stanton
5- Successful and Positive Ageing
6- Joung & Miller

مفاهیم و رویکردهای نظری در مطالعات ساملندی ،سنخشنایس ،مرور نقد...

83

تحلیــل اجتماعــی مبتنــی بــر رویکــرد تعاملگرایــی نمادیــن در ســالمندی اســت کــه بــر ایــن عقیــده
ـت اجتماعــی در دوران ســالمندی بــه رضایــت شــخصی میرســند
اســتوار اســت کــه مــردم بــا فعالیـ 
(مشــونیس .)281 :1397 ،از آنجایــی کــه تئــوری فعالیــت بــر فــرد و درک و برداشــت او از رونــد
ســالمندی و همچنیــن عاملیــت فــردی ســالمندان تاکیــد دارد ،یــک تبییــن تعاملگرایانــه اجتماعــی
دربــاره ســالمندی تلقــی میشــود (بــارکان )2011 ،درحالــی کــه برخــی از محققــان (ویکتــور)2005 ،
ایــن نظریــه را در چارچــوب پارادایــم کارکردگرایــی معرفــی کردهانــد.
از منظــر نظریــه فعالیــت ،حفــظ روابــط اجتماعــی و تقویــت مشــارکت اجتماعــی در دوران ســالمندی،
اصــل محــوری بــرای ســالمندی موفقیتآمیــز اســت تــا از ایــن طریــق فقدانهــای دوره ســالمندی
جبــران شــود (ویکتــور .)48 :2013 ،ســالمندی موفقیتآمیــز شــامل حفــظ فعالیتهــا و تعامــات
اجتماعــی و همچنیــن نگرشهــای میانســالی اســت .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،نقشهــای شــغلی از
دســت رفتــه و همچنیــن نقشهــای مولدگونــه بایــد بــا فعالیتهــای دیگــری ماننــد کارهــای داوطلبانــه
و فعالیتهــای فراغتــی جایگزیــن شــود .همچنیــن در ایــن رویکــرد یــک چرخــش ایدئولوژیکــی از
فهــم مســئله محــور ســالمندی بــه عنــوان ناتوانــی و فقــدان ،بــه ســمت رویکــرد مثبــت بــه دوره زندگــی
ســالمندی ،پیشــگیری از ناتوانــی یــا بــه تاخیــر انداختــن ناتوانــی و درنهایــت ترویــج ســالمندی ســالم
یــا موفــق ،ســامتی خــوب و زندگــی فعــال در ســالمندی دیــده مــی شــود (دیویدســون.)232 :2013 ،
مفهــوم ســالمندی فعــال از ایــده نظریــه فعالیــت نشــات گرفتــه اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت
آن را بــه عنــوان فراینــد بهینــه ســازی فرصــت هــای ســامت ،مشــارکت و امنیــت بــه منظــور ارتقــاء
کیفیــت زندگــی ســالمندان تعریــف کــرده اســت (ســازمان جهانــی بهداشــت .)12 :2002 ،1چنیــن
تعریفــی از ســالمندی ،نگــرش نســبت بــه ســالمندی را از یــک دوره منفعــل بــه دوره ای از مشــارکت
مــداوم در خانــواده ،اجتمــاع ،اشــتغال و زندگــی سیاســی تغییــر مــی دهــد (هویمــن و کیــاک:2017 ،
 .)9براســاس ایــن رویکــرد ،فعالیــت و مشــغولیت اجتماعــی ســالمندان بــرای رضایــت از زندگــی در
دوران ســالمندی الزم و ضــروری اســت.

1- WHO
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سالمندی و مبادله اجتماعی
نظریــه مبادلــه اجتماعــی 1عــاوه بــر جامعهشناســی ســالمندی ،در مطالعــات مربــوط بــه حمایتهــای
اجتماعــی بیننســلی نیــز مفیــد اســت .ایــن رویکــرد توســط داد )1975( 2مطــرح شــده اســت .نظریــه
مبادلــه اجتماعــی از فرمــول بنــدی جامعــه شــناختی هومنــز )1961( 3و بــاو )1964( 4و پژوهشهــای
اقتصــادی نشــات گرفتــه اســت .ایــن نظریــه تــاش مــی کنــد تــا رفتــار مبادلــه ای را در بیــن افــراد
ســنین مختلــف توضیــح دهــد (هندریکــس 1995 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران.)14 :2005 ،
مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،رفتــار افــراد از جملــه تعامــات اجتماعــی ،منطقــی اســت و بــر اســاس تمایــل
مــردم بــه حداکثــر رســاندن ســود و بــه حداقــل رســاندن هزینــه هــا شــکل میگیــرد (مارشــال.)1996 ،
تــا زمانــی کــه مزایــای مبادلــه بیشــتر از هزینــه هــای آن باشــد ،افــراد عالقــه منــد بــه تعامــل بــا افــراد
دیگــر هســتند (پرک-بایــاالس و چیپــرس .)80 :2013 ،ایــن رویکــرد دارای چهــار فرضیــه کلیــدی
اســت )1 :افــراد تعامالتــی را انتخــاب میکننــد کــه منافــع را بــه حداکثــر و هزینههــا را بــه حداقــل
میرســاند؛  )2افــراد بــا تجــارب گذشــته ،مبادالتــی را بــرای پیــش بینــی آینــده اســتفاده میکننــد؛ )3
تعامــات تنهــا در صــورت ســودمندی ،حفــظ مــی شــوند و  )4قــدرت از عدم تعــادل در مبادلــه اجتماعی
حاصــل مــی شــود (گابریــوم و هولســتین .)2000 ،نظریــه مبادلــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه افــراد
تمایــل بــه حفــظ کنشهایــی دارنــد کــه پــاداش هــای خــود را بــه حداکثــر و هزینههــای خــود را در
رابطــه بــا دیگــران بــه حداقــل برســانند (گابریــوم و هولســتین 2000 ،بــه نقــل از ویکتــور.)31 :2005 ،
بنابرایــن ،بــر انگیــزه منافــع شــخصی در حمایتهــای اجتماعــی تاکیــد وجــود دارد.
نظریــه مبادلــه اجتماعــی بــر انگیــزه هــا و نگــرش هــا در روابــط خانوادگــی و تعامــات بین نســلی اشــاره
دارد کــه تحلیلــی در ســطح خــرد ارائــه مــی دهــد (لونســتین و کاتــز .)197 :2010 ،ایــن نظریــه بــرای
مطالعــه روابــط و حمایــت هــای بیــن نســلی اســتفاده مــی شــود و تــاش میکنــد رفتــار مبادلــه ای را
بیــن افــراد ســنین مختلــف درنتیجــه تغییــر نقــش هــا و مهــارت هــای اجتماعــی توضیــح دهــد (پاتنــی
و دیگــران .)2005 ،در ایــن نظریــه بــر مفهــوم نابرابریهــای قــدرت اشــاره مــی شــود .فرضیــه اصلــی
ایــن اســت کــه کنشــگران مختلــف (ماننــد والدیــن و فرزنــدان یــا ســالمندان و جوانــان) هــر یــک
منابعــی را بــرای تعامــات خانوادگــی و مبادلــه دارنــد و چنیــن مبادالتــی براســاس هنجارهــای متقابــل،
1- Social Exchange
2- Dowd
3- Homans
4- Blau
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تعهــد بــرای دریافــت دارایــی هــای ارزشــمند ،خدمــات متقابــل یــا عواطــف انجــام مــی گیــرد و تحــت

ســلطه چنیــن چیزهایــی اســت .بــه عــاوه ،ایــن منابــع الزم نیســت حتمـاً مــادی باشــد و بــه احتمــال
زیــاد ،نابرابــر اســت.
همچنیــن بازپرداخــت در مبادلــه ممکــن اســت چندیــن دهــه بــه تعویــق افتــد بــه نحــوی کــه ســرمایه

گــذاری هایــی کــه والدیــن بــرای فرزنــدان شــان در میــان ســالی داشــته انــد ،وقتــی کــه والدیــن،
ســالمند و ضعیــف هســتند از طریــق فرزنــدان بــه بــار مــی نشــیند (سیلورســتین و دیگــران2002 ،؛
بــه نقــل از پاتنــی و دیگــران .)2005 ،فــرض دوم ایــن اســت کــه کنشــگران تنهــا تــا زمانــی بــه
درگیــری در مبــادالت ادامــه خواهنــد داد کــه مزایــا بیشــتر از هزینــه هــا باشــد و جایگزیــن هــای بهتری
وجــود نداشــته باشــد .ایــن رویکــرد نظــری همچنیــن فــرض میکنــد مبــادالت بــا هنجارهــای عمــل

متقابــل کنتــرل میشــود؛ زمانــی کــه مــا چیــزی مــی دهیــم ،تقریبـاً یقیــن داریــم کــه ارزش برابــر آن
جبــران خواهــد شــد (بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،براســاس ایــن رویکــرد ،ســرمایهگذاری در
فرزنــدان توســط والدیــن ،بــه مثابــه ســرمایهگذاری در بازارهــای خصوصــی تلقــی میشــود کــه خطــر
نیازمنــدی اقتصــادی را در ســالهای اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی کاهــش میدهــد (کیــم:2012 ،
 17بــه نقــل از پرک-بایــاالس و اســچیپرس .)80 :2013 ،در ایــن فهــم ،ســالمندان بــه عنــوان افــرادی
کــه از منابــع کمتــری برخــوردار هســتند ،همچنیــن ســامت پایینتــر و تحصیــات کمتــری دارنــد در
نظــر گرفتــه میشــوند و درنتیجــه نســل جوانتــر انگیــزهای بــرای مبادلــه بــا آنهــا ندارنــد یــا انگیــزه
پایینــی دارنــد .بــا ایــن حــال ،مطالعــات نشــان میدهــد کــه مراقبــت از والدیــن ســالمند در بســیاری
از مواقــع بــه دلیــل عشــق یــا احساســات دیگــر صــورت میگیــرد و ایــن واقعیــت را نشــان میدهــد
کــه تنهــا اســتدالل هــا و محاســبات منطقــی ،مهــم نیســتند (لیتویــن و آتیــاس دونفــوت 2009 ،1بــه
نقــل از پرک-بایــاالس و چیپــرس .)80 :2013 ،ایــن نکتــه درواقــع نقــدی بــر نظریــه مبادلــه اجتماعــی
اســت کــه بــر رویکــرد هزینــه فایــده محــور و تصمیــم عقالنــی و منطقــی در مبادلــه اجتماعــی تاکیــد
بیشــتری دارد .درنهایــت بایــد گفــت تأکیــد عمــده ایــن نظریــه بــر وابســتگی متقابــل بیــن نســلی اســت
کــه مبادلــه دوطرفــه منابــع را بیــن والدیــن ســالمند و فرزنــدان بــه جریــان میانــدازد.

1- Litwin and Attias-Donfut
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فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

برساخت اجتماعی سالمندی
دیــدگاه برســاخت گرایــی اجتماعــی ســالمندی 1از ســنت تحلیــل ســطح خــرد در علــوم اجتماعــی چون
مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن (میــد ،)1934 ،پدیدارشناســی (برگــر و الکمــن )1966 ،و مردمشناســی
(گارفینــکل )1967 ،نشــات گرفتــه اســت .رویکــرد برســاخت گرایــی اجتماعــی ســالمندی همچنیــن بــر
پایــه نظریــه هــای «برگــر و الکمــن» ( )1966و دیــدگاه «برچســب زنــی» بکــر ( )1963و ماتــزا ()1969
اســتوار اســت کــه بینشهــای جدیــدی را بــرای مطالعــات سالمندشناســی اجتماعــی ارائــه میدهــد.

برســاختگرایی اجتماعــی ،معمــوالً از روشهــای کیفــی  -تفســیری و هرمنوتیکــی بــرای تحلیــل تجربــه
زیســته ســالمندان بهــره میگیــرد و دیدگاههــای زندگــی نامــه ای و روایتــی نیــز رایــج اســت .برســاخت
گرایــی اجتماعــی بــر عاملیــت فــردی و رفتــار اجتماعــی در ســاختارهای بزرگتــر جامعــه و نهادهــای
اجتماعــی ماننــد خانــواده یــا مراکــز بازنشســتگی و بــه ویــژه بــر معانــی ذهنــی ســن و تجربــه ســالمندی
در زندگــی روزمــره تأکیــد دارد (بــه نقــل از پاتنــی و دیگــران .)15-14 :2005 ،پژوهــش هایــی چــون
«مطالعــه معانــی ذهنــی کیفیــت مراقبــت در بیــن ســالمندان»« ،تحلیــل کیفیــت زندگــی ســاکنان
خانــه ســالمندان» و «اینکــه چگونــه هــر یــک از ســاکنان در خانــه ســالمندان ،معانــی خاصــی از
تجربیــات خودشــان برســاخت مــی کننــد» ،نمونــه هایــی از مطالعــات بــا رویکــرد برســاخت گرایــی
اجتماعــی در مطالعــات ســالمندی اســت (همــان.)15 :
در ایــن رویکــرد ،ایــن بحــث کــه چگونــه ســالمندی توســط جامعــه برســاخت میشــود ،یــک ایــده
مهــم جامعهشــناختی اســت کــه بــهاصطــاح برســاخت اجتماعــی واقعیــت 2نامیــده میشــود .ایــن
مفهــوم نشــان میدهــد واقعیتــی بیــرون وجــود نــدارد بلکــه واقعیــت توســط افــراد فهــم میشــود.
واقعیــت از طریــق تعامــات بیــن انســانها و نهادهــای اجتماعــی کــه مــردم در چارچــوب آن زیســت
میکننــد ایجــاد میشــود (مــورگان و کانــکل .)5 :2007 ،3طرفــداران ایــن رویکــرد معتقدنــد تجربــه
ســالمندی بــه ایــن عامــل وابســته اســت کــه چگونــه دیگــران بــا ســالمندان رفتــار میکننــد؛ یعنــی
بســتر اجتماعــی و معانــی فرهنگــی بــا اهمیــت اســت (بونــد و دیگــران .)77 :2007 ،4براســاس دیــدگاه
برســاختگرایی اجتماعــی ،معنــای ســالمندی از فرایندهــای بیولوژیکــی ذاتــی و درونــی نشــات
نمیگیــرد ،بلکــه بهطــور اجتماعــی تعییــن میشــود و بــه نــوع برســاخت افــراد جامعــه از ســالمندی
1- social constructionist of Ageing
2- social construction of reality
3- Morgan & Kunkel
4- Bond, Peace, Dittmarr-Kohli & Westerhof
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ارتبــاط دارد .پذیــرش برســاخت اجتماعــی ســالمندی بــه افــراد کمــک میکنــد تــا ببیننــد آنهــا تنهــا
ـوب کلــیزندگــی اجتماعــی نیــز تاثیرگــذار
خودشــان خالقــان مشکالت-شــان نیســتند ،بلکــه چارچـ 
اســت (پــاول و هندریکــس .)2009 ،1مبتنــی بــر ایــن رویکــرد برســاخت جامعــه از ســالمندی و مســائل
ســالمندان بــا اهمیــت اســت.

برســاخت اجتماعــی ســالمندان عمدتـاً مبتنــی بــر مفاهیــم ضدســالمندی یعنــی ســالمندان بــه عنــوان
افــراد ضعیــف و ناتــوان ،وابســته و عاجــز بــوده اســت .در ایــن رویکــرد ،ســالمندان بــه عنــوان افــرادی
ناتــوان ،غیرمولــد و بــه لحــاظ اجتماعــی وابســته بــه دیگــران تصــور مــی شــوند .ایــن الگوهــای اجتماعی
و فرهنگــی تولیــد شــده ،تاثیــر زیــادی در گفتمــان عمومــی و سیاســت گــذاری دارنــد .بــه عــاوه،
ســالمندان از طریــق فرایندهــای پزشــکی شــدن 2و قشــربندی بــه عنــوان گــروه هــای در معــرض خطــر
و آســیب پذیــر بازنمایــی میشــوند .فراتــر از همــه اینهــا ،ســالمندان در گفتمــان اجتماعــی و سیاســی
عمدت ـاً حــول مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی و توزیــع منابــع مطــرح هســتند (تاالرســکی.)1998 ،

بنابرایــن ،بــدن ســالمند بــه یــک موقعیــت سیاســی شــده بــرای کنــش جمعــی تبدیــل میگــردد .ایجــاد
ســاختارهای اجتماعــی ماننــد اجتماعــات بازنشســتگی و طــب ســالمندی بــه عنــوان ســازمانهای
مبتنــی بــر تفکیــک ســنی ،ایدئولــوژی هایــی را کــه موقعیــت ســالمندان را بــه عنــوان دیگــری ،جــدا
از ســازمان اجتماعــی جمعــی میبیننــد ،نشــان میدهنــد (تاالرســکی .)1998 ،بــه طورکلــی درک و
تفســیر افــراد از ســالمندی تولیــد میشــود و بــا عوامــل مختلفــی چــون جــو سیاســی ،جنبشهــای
مذهبــی ،پیشــرفتهای پزشــکی و بــه ویــژه گفتمــان رســانه ای بازتولیــد میگــردد (گلیســون:2017 ،
.)1
نظریــه برچســبزنی کــه وام دار نظریــات بکــر در حــوزه جامعهشناســی انحرافــات اســت ،یکــی
3

از شــاخههای رویکــرد برســاختگرایی اجتماعــی ســالمندی اســت .نظریــه برچســب زنــی نشــان
میدهــد گــروه هــای دیگــر جامعــه ،موقعیــت اجتماعــی را بــه ســالمندان نســبت میدهنــد و بــا کاربــرد
موفقیــت آمیــز برچســب هــای منفــی یــا مثبــت بــرای آنهــا ،هویــت و رفتارشــان را تعییــن میکننــد.
فــرض اساســی نظریــه برچســب زنــی ،مفهــوم خــود اســت کــه از تعامــل بــا دیگــران در محیطهــای
اجتماعــی حاصــل میشــود؛ مــا احســاس ارزش و هویتمــان را از اینکــه چگونــه دیگــران بــه مــا
1- Powell & Hendricks
2- Medicalization
3- Labeling Theory
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واکنــش نشــان میدهنــد و بــا مــا ارتبــاط برقــرار میکننــد میگیریــم .بنابرایــن رفتــار ســالمندان بــه
طــور عمــدهای بــه واکنشهــای دیگــران در جهــان اجتماعــی وابســته اســت کــه بــه چگونگــی تعریــف،
طبقهبنــدی و ارزیابــی ســالمندان در محیــط پیرامونشــان بســتگی دارد .چنیــن تعامالتــی ممکــن
اســت تصــور کلیشـهای از ســالمندان بــه عنــوان افــرادی بیفایــده ،وابســته و حاشــیه ای ایجــاد کنــد کــه
در ایــن صــورت ســالمندان در ایــن محیــط ،تصورشــان از خــود ،تصــوری ضعیــف و حاشــیهای خواهــد
بــود کــه بــر کیفیــت زندگــی آنهــا نیــز تأثیــرات منفــی بــه دنبــال دارد (ویکتــور .)30 :2005 ،مزیــت
نظریــه برچســب زنــی ایــن اســت کــه مــی تــوان بــا نگرشهــای مثبــت تــر بقیــه جامعــه بــر تاثیــر
برچســب زنــی منفــی ،انتظــارات پاییــن و کلیشـههای منفــی در مــورد ســالمندی غلبــه کــرد (همــان:
 .)36در ایــن رویکــرد ،دیگــران نقــش مهمــی در فهــم و تجربــه ســالمندی دارنــد .هــر ســالمندی آگاه
اســت کــه چگونــه توســط دیگــران مــورد قضــاوت و داوری قــرار میگیــرد و درنتیجــه تاحــدی قــادر
بــه ارزیابــی واکنشهــای افــراد پیرامــون خــود اســت .دلمشــغولی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه چگونــه
هویــت و رفتــار اجتماعــی ســالمندان توســط واژگان و کدهایــی کــه ســایر افــراد جامعــه بــرای توصیــف
ی آنهــا بــهکار میبرنــد ،ارزیابــی میشــود و تحــتتأثیــر قــرار میگیــرد.
و طبقهبنــد 
سالمندی در پارادایم انتقادی
نظریهپــردازان انتقــادی ،زندگــی روزمــره را عرصــهای میداننــد کــه در آن ســاختهای اجتماعــی
کالن در تــاش هســتند تــا قواعــد خــاص خــود را بــه کنشــگران تحمیــل کننــد .در ایــن مطالعــات،
هنگامــی کــه زندگــی روزمــره کنشــگران بررســی میشــود ،بــه طــور همزمــان ســاختهای کالن
جامعــه نیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد (الجــوردی .)14 :1388 ،نظریهپــردازان انتقــادی معتقدنــد
زندگــی روزمــره را بایــد در قیــاس بــا تحــوالت اجتماعــی و تاریخــی ســنجید و نبایــد تاثیــرات
ســاختارهای کالن اجتماعــی را بــر زندگــی روزمــره نادیــده گرفــت (همــان( .)28 -27 :همــان-27 :
 .)28بــر ایــن اســاس ،پارادایــم انتقــادی ،واقعیــت اجتماعــی را حاصــل تضــاد گســتردهای مــی دانــد کــه
توســط ســاختارهای بنیادیــن پنهــان ماننــد تضــاد میــان طبقــات اجتماعــی هدایــت مــی شــود (اســتس،
بیگــس و فسلیپســون .)2003 ،1مبتنــی بــر ایــن پارادایــم ،گروههــای اجتماعــی مختلــف بــرای دســتیابی
بــه قــدرت و منابــع کمیــاب رقابــت میکننــد .ایــن بــدان معناســت کــه ســالمندان بــا ســایر گروههــا
چــون جوانــان بــرای حفــظ ســهم مشــخصی از منابــع مبــارزه میکننــد .ایــن رویکــرد همچنیــن
1- Estes, Biggs & Phillipson
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بــر تاثیــر دیدگاههــای منفــی دربــاره ســالمندی و تبعیــض ســنی علیــه ســالمندان تاکیــد میکنــد
(هویمــن و کیــاک .)2011 ،1دیــدگاه انتقــادی در مــورد سیاس ـتهای اجتماعــی و ســالمندی ،ابــزاری
بــرای فهــم عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی و ترتیبــات ســاختاری ارائــه میدهــد (اســتس،
.)44 :2001
بــر اســاس ایــن رویکــرد ،ســالمندان کــم ارزش تلقــی میشــوند زیــرا دیگــر بــه لحــاظ اقتصــادی مولــد
نیســتند و بــه دلیــل مســتمریهای پرداختــی بــه آنهــا و کمــک هزینههــای بهداشــتی و درمانــی،
ســود ســرمایهداری را کاهــش میدهنــد .ایــن نظریــه همچنیــن بــر نابرابــری در بیــن ســالمندان بــه
خاطــر جنســیت ،نــژاد ،قومیــت و طبقــه اجتماعــی تاکیــد دارد .تحلیلهــای انتقــادی حکایتگــر آن
اســت کــه محرومیــت بیشــتری بــه برخــی از ســالمندان اعمــال میشــود .یکــی از تفاوتهــای مهــم،
نابرابریهــای طبقاتــی و همچنیــن نابرابریهــای جنســیتی در تجربــه ســالمندی اســت کــه از شــواهد
آن میتــوان بــه محرومیــت اقتصــادی ،فقــر و بیمــاری در بیــن ســالمندان تهیدســت اشــاره کــرد .همــه
ایــن تفاوتهــا و نابرابریهــای اجتماعــی ،تجربــه ســالمندی را متفــاوت میســازد.
نظریه انتقادی سالمندی
نظریــه انتقــادی ســالمندی بــا لنــز طبقاتــی ،جنســیتی و گاه قومیتــی بــه تحلیــل ســالمندی میپــردازد
(دیویدســون .)245 :2013 ،ایــن نظریــه ،ســن ،نــژاد ،طبقــه و جنســیت را بــرای بررســی تفاوتهــای
قــدرت در جامعــه و همچنیــن تحلیــل شــیوههای متفــاوت زندگــی در بیــن ســالمندان بهــره میگیــرد.
ایــن مولفههــای ســاختاری ،فرصتهــا و انتخابهــا را در ســنین ســالمندی و اواخــر عمــر محــدود
میکننــد (فیلیپــس و دیگــران .)206 :2010 ،ایــن نظریــه بــه ارتبــاط بیــن «تئــوری و پرکتیــس»
بــه دســتآمده از
اهمیــت قائــل میشــود و مبتنــی بــر فهــم ســه الیــه از پژوهــش اســت؛ دانــش 
طریــق اندازهگیــری و ســنجش (بــه عنــوان مثــال وضعیــت ســامتی ،بــار مراقبتــی و منابــع مالــی)
بــا رویکــرد انســانگرایانه بــر حســب فهــم معنــای ســالمندی ،همــراه بــا رویکــرد سیاســتی کــه بــه
بررســی تفاوتهــای اجتماعــی مبتنــی بــر جنســیت ،طبقــه و نــژاد میپــردازد و درمجمــوع دیــدگاه
جامعــی از تجربــه ســالمندی ارائــه میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،سالمندشناســی انتقــادی در خدمــت
مرتفــع کــردن تصــور ســالمندان بــه مثابــه «بــار» اســت و ســهم و مشــارکت ســالمندان را در جامعــه
برجســته میکنــد (دیویدســون.)234 :2013 ،
1- Hooyman & Kiyak
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رویکردهــای انتقــادی ســالمندی ،انتقــاد از رونــد اعمــال قــدرت بــر ســالمندان را مــورد بحــث قــرار
میدهنــد و بــه ایــن نکتــه میپردازنــد کــه در تحقیقــات ســالمندی ،بایــد صــدای خــود ســالمندان
و روایــت آنهــا از تجربــهزیستهشــان شــنیده شــود (بــارس .)1991،1درایــنراســتا ،سالمندشناســی
انتقــادی اغلــب مدلهــای کمیگرایانــه و تبیینــی (پارادایــم کارکردگرایانــه) را رد میکنــد و بــه
روشهــای کیفــی و تفســیری در تحلیــل مســائل ســالمندان عالقــه دارد (اســچولز و دیگــران:2006 ،
بــه همیــندلیــل ،سالمندشناســی انتقــادی ،نظریههــای ســنتی و متدهــای پوزیتویســتی و
 .)1100
مرســوم در مطالعــه ســالمندی را بــه چالــش میکشــد تــا بــه افــرادی کــه بیصــدا و در حاشــیه هســتند،
صــدا دهــد (هولســتین و مینکلــر.)2007 ،2ایــن رویکــرد معتقــد اســت کــه صداهــا و روایتهــای
ســالمندان بــرای فهــم تجــارب متکثــر ســالمندی ،دارای اهمیــت اســت و اگــر صــدای ســالمندان
شــنیده نشــود ،فهــم دوره زندگــی ســالمندی بــرای محققــان ،فهــم کاملــی نخواهــد بــود (فیلیپــس
و دیگــران .)121 :2010،یکــی از ابعــاد سالمندشناســی انتقــادی تأکیــد آن بــر رویکردهــای انســانی
اســت کــه بــر معانــی و تفاســیر مرتبــط بــا ســالمندی تمرکــز دارد و بــه رویکردهــای زندگینامــه-ای و
روایتگرایانــه ســالمندان از زندگــی ســالمندی تکیــه دارد .بعــد دیگــر ،نگاههــای آرمانــی ایــن رویکــرد
اســت کــه بــر «توانمندســازی» افــراد ســالمند تمرکــز میکنــد (هیگــس و جونــز.)55 :2009 ،
بنابرایــن سالمندشناســی انتقــادی دو الگــوی مشــخص در سالمندشناســی اجتماعــی را توســعه داده
اســت کــه یکــی بــر ابعــاد انســان دوســتانه ســالمندی و دیگــری بــر ابعــاد ســاختاری آن متمرکــز اســت.
مــودی ( )1993پیشــنهاد مــی کنــد کــه سالمندشناســی انتقــادی انســان گرایانــه دارای چهــار هــدف
اســت :نظریــه پــردازی در زمینــه ابعــاد ذهنــی و تفســیری ســالمندی ،تمرکــز بــر پرکتیــس (درگیری در
تغییــرات عملــی) ،پیونــد دانشــگاهیان و دســت انــدرکاران از طریــق پرکتیــس و تولیــد دانــش رهایــی
بخــش .بعــد ســاختاری بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــی کنــد کــه سالمندشناســی انتقــادی مدلهــای مثبــت
از ســالمندی را بــا تاکیــد بــر تنــوع ســنی ایجــاد کنــد (بنگســتون و دیگــران .)1997 ،در ایــن رویکــرد
اســت کــه بــر توانمندســازی و ایجــاد تغییــرات مثبــت در زندگــی ســالمندان تاکیــد مــی شــود.
مشــابه بــا ســنت جامعهشناســی انتقــادی ،سالمندشناســی انتقــادی بــه دنبــال پروبلماتیزهکــردن
ســالمندی و شناســایی تجربــه زیســته ســالمندان در جامعــه اســت کــه در ایــن مســیر بــر نقــش روابــط
1- Baars
2- Holstein and Minkler
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قــدرت و هژمونــی در شــکلدادن تجربــه ســالمندان تأکیــد دارد (فیلیپســون 1998 ،بــه نقــل از پــاول
و هیندریکــس .)88 :2009 ،تمرکــز موضوعــی عمــده در سالمندشناســی انتقــادی ،تفســیری از رابطــه
بیــن ســالمندی و ســاختارهای اقتصــادی -اجتماعــی و طــرح هــای توزیــع منابــع در بیــن اقشــار مختلف
جامعــه اســت .در ایــن رویکــرد ،تجربــه ســالمندی نمیتوانــد از مالحظــات اقتصــادی و اجتماعــی جــدا
باشــد و رویکردهــای انتقــادی ســعی میکننــد روایــت ســالمندان را از ایــن شــرایط بازتــاب دهنــد
(همــان .)89 :سالمندشناســی انتقــادی ســعی مــی کنــد بــا انتقــاد از اعمــال ســلطه توســط صاحبــان
قــدرت در جامعــه بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی ســالمندان تــاش کنــد .درواقــع ایــن رویکــرد،
صرفـاً بــه مطالعــه ســالمندی نمیپــردازد بلکــه ســعی مــی کنــد در قالــب یــک پراکســیس اجتماعــی،

منجــر بــه تغییــرات مثبتــی بــرای ســالمندان در ســطح جامعــه عمومــی و ســاحت سیاســتگذاری و
بهطورکلــی زندگــی روزمــره ســالمندان شــود .از ایــن جهــت ،ایــن رویکــرد ســعی میکنــد ســالمندی
را بــه عنــوان یــک مســئله بــرای اعضــای جامعــه برســاخت کنــد تــا بتوانــد توجــه ویــژه اقشــار مختلــف
جامعــه را نســبت بــه ایــن پدیــده رو بــه افزایــش در جامعــه جلــب نمایــد .ایــن رویکــرد معتقــد اســت
مهمتریــن مســائلی کــه ســالمندان بــا آن مواجــه میشــوند ،موضوعاتــی اســت کــه صاحبــان قــدرت
ـت و نهادهــای صاحــب قــدرت بــرای آنهــا ایجــاد میکننــد (بونــد و دیگــران،
در جامعــه همچــون دولـ 
 .)76 :2007در ایــن راســتا ،ســالمند شناســی انتقــادی بــر مفاهیــم کلیــدی همچــون قدرت ،پراکســیس
اجتماعــی و معانــی اجتماعــی در بررســی جنبــه هــای اجتماعــی ســن و ســالمندی تمرکــز مــی کنــد
(بــارس .)1991 ،همچنیــن سالمندشناســی انتقــادی بــا نقــد نابرابــری هــای ســنی مبتنــی بــر جنســیت،
نــژاد و قومیــت و طبقــه اجتماعــی ســعی مــی کنــد شــرایط برابرگرایانــه تــری را در ســطح جامعــه بــرای
ســالمندان ایجــاد نمایــد تــا از ایــن طریــق ،رفــاه و بهزیســتی در دوره ســالمندی ارتقــاء یابــد (بــارکان،
 .)2011در پایــان مــی تــوان گفــت ایــن رویکــرد بــر فرایندهایــی کــه موجــب تغییــرات پرکتیــکال مــی
شــود و همچنیــن تولیــد دانشــی کــه بــه تغییــرات مثبــت در زندگــی ســالمندان کمــک میکنــد تاکیــد
دارد.
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قشربندی سنی
رویکــرد قشــربندی ســنی ،1یکــی از قدیمیتریــن نظریههــا در سالمندشناســی اســت کــه توســط
رایلــی 2مطــرح شــده اســت (بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،نظریــه قشــربندی ســنی« ،ســن» را بــه
عنــوان متغیــر اجتماعــی -ســاختاری در مقایســه بــا نقــش «طبقــه» در جامعــه معرفــی میکنــد .ایــده
اصلــی در ایــن نظریــه ایــن اســت کــه نقشهــای اجتماعــی و موقعیــت اجتماعــی بــر اســاس «ســن»
اختصــاص مییابنــد .افــراد نقشهــای اجتماعــی مبتنــی بــر ســن را از طریــق فراینــد اجتماعیشــدن
یــاد میگیرنــد .بنابرایــن ،ســن بــه یــک متغیــر طبقهبنــدی بــرای موقعیــت اجتماعــی و بــه بُعــدی از

نابرابــری اجتماعــی تبدیــل میگــردد (رایلــی ،جانســون و فونــر1972 ،؛ رایلــی1987 ،؛ رایلــی و رایلــی،
 1994بــه نقــل از هــاف و پرک-بیــاالس .)12 :2015 ،3نظریهپــردازان قشــربندی ســنی اولیــن کســانی
بودنــد کــه مطــرح کردنــد اعضــای جامعــه بــر طبــق ســن طبقهبنــدی میشــوند ،درســت همانگونــه
کــه بــر اســاس نــژاد ،طبقــه و جنســیت طبقهبنــدی میشــوند (رایلــی ،جانســون و فونــر 1972 ،4بــه
نقــل از هویمــن و کیــاک.)2011 ،5
قشــربندی ســنی یکــی از راههــای محــدود کــردن فرصتهــا و منابــع ســالمندان اســت کــه از طریــق
پیشداوریهــا و تبعیضهــا علیــه ســالمندان در جامعــه اعمــال میشــود .هــر چنــد در برخــی
از کشــورها قوانینــی علیــه تبعیــض ســنی مصــوب شــده اســت امــا در زندگــی روزمــره ،ســالمندان
همچنــان مــورد تبعیــض واقــع میشــوند .هــر چنــد قانــون تبعیــض ســنی در محیــط کار منــع شــده
اســت امــا برخــی از شــرکتها هنــگام اســتخدام ،نیــروی کار جــوان را ترجیــح میدهنــد .هرچنــد

قانــون بازنشســتگی اجبــاری ســالمندان منــع شــده اســت امــا غالب ـاً شــرکتها ســعی دارنــد نیــروی
جــوان کممــزد را جایگزیــن نیــروی ســالمند پرتجربــه بــا دســتمزد بــاال کننــد و از ایــن طریــق

هزینههــای خــود را کاهــش دهنــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن رویکــرد بــر ایــن عقیــده اســت کــه جامعــه
ســرمایهداری بــه منظــور کســب ســود بیشــتر ،ســالمندان را بــه شــهروندان درجــه دوم تبدیــل میکنــد
(اچلــی1982 ،؛ فیلیپســون1982 ،بــه نقــل از مشــونیس .)284 :1397 ،بنابرایــن تبعیــض ســنی بــه ایــن
معناســت کــه ســن و موقعیــت ســنی افــراد وضعیــت نابرابــری را در جامعــه بــرای فــرد رقــم میزنــد.
1- The Age Stratification
2- Riley
3- Hoff and Perek-Białas
4- Riley, Johnson and Foner
5- Hooyman & Kiyak
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نظریــه قشــربندی ســنی بــه مطالعــه گــروه ســنی ســالمندان در ارتبــاط بــا ســایر گروههــای ســنی
و تفاوتهــای موجــود بیــن ایــن قشــر بــا ســایر قشــرها و اینکــه چگونــه جامعــه برحســب ســن بــه
افــراد ،فرصتهــا ،نقشهــای اجتماعــی ،حقــوق ،امتیــازات خــاص ،پایــگاه ،قــدرت و شایســتگیهایی
اختصــاص میدهــد میپــردازد (هیلــر و بــاراو .)2014 ،1بنابرایــن ،همانطــور کــه جوامــع بــر حســب
طبقــه اجتماعــی ،جنســیت و نــژاد طبقهبنــدی میشــوند ،هــر جامعــهای افــراد را بــر اســاس ســن
(کــودک ،جــوان ،میانســال و ســالمند) نیــز دســتهبندی میکنــد .اعضــای گروههــای ســنی مختلــف
از یکدیگــر هــم در مراحــل زندگیشــان (کودکــی ،جوانــی ،میانســالی یــا ســالمندی) متفــاوت هســتند
و هــم در دورههــای تاریخــی و نســلی کــه تجربــه کردهانــد .همــه اینهــا درنهایــت تفاوتهایــی را در
نحــوه رفتــار ،تفکــر ،ســبک زندگــی و عــادتواره و تاثیرگــذاری بــر جامعــه توضیــح میدهــد (رایلــی،
 1971بــه نقــل از هویمــن و کیــاک .)258 :2017 ،بنابرایــن ســن ،مکانیــزم مهمــی بــرای تنظیــم رفتــار
در طــول مســیر زندگــی اســت کــه دسترســی بــه موقعیتهــای قــدرت و بهطورکلــی فرصتهــای
زندگــی را تعییــن میکنــد و درنتیجــه گروههــای ســنی مختلــف دسترســی متفــاوت و متنوعــی بــه
منابــع اجتماعــی دارنــد .دوم ،گروههــای همسنوســال نقــش مهمــی در رونــد تغییــرات اجتماعــی
ایفــا میکننــد (رایلــی1987 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،عــاوه بــر همــه اینهــا،
در جامعــه دربــاره هنجارهــای ســنی رفتــاری ،ماننــد هنجارهــای مربــوط بــه نقشهــا و رفتــار مناســب
دربــاره آنچــه کــه اعضــای گروههــای ســنی مختلــف بایــد بــه طــور منطقــی انجــام دهنــد ،بحــث
میشــود .ایــن هنجارهــا مختــص هــر گــروه ســنی اســت و از عقایــد مبتنــی بــر فرهنــگ در مــورد
اینکــه چگونــه مــردم بایــد مبتنــی بــر ســن و سالشــان رفتــار کننــد ،ناشــی میشــود .همــه اینهــا
مثالهایــی از تبعیــض ســنی 2علیــه ســالمندان و نگــرش منفــی نســبت بــه ســالمندی اســت (هویمــن
و کیــاک .)2011 ،بنابرایــن ســالمندان عــاوه بــر تجربههــای نابرابــری طبقاتــی ،جنســیتی و نــژادی،
تعصــب و تبعیــض مبتنــی بــر ســن را نیــز تجربــه میکننــد.
یکــی از ابعــاد دیگــر نظریــه قشــربندی ســنی ،مفهــوم تاخیــر ســاختاری 3اســت .ایــن مفهــوم مبیــن
ســازگار نبــودن ســاختارها بــا تغییــرات جمعیتــی و زندگــی روزمــره افــراد اســت .تاخیــر ســاختاری
زمانــی رخ میدهــد کــه ســاختارهای اجتماعــی نتواننــد بــا تغییــرات جمعیتــی همــگام شــوند (رایلــی،
1- Hillier & Barrow
2- Ageism
3 -Structural lag
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کاهــن و فونــر1994 ، 1بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،در رابطــه بــا ســالمندان بایــد گفت
کــه علیرغــم افزایــش امیــد زندگــی ،محیطهــای کاری ،موسســات مذهبــی و انجمنهــای داوطلبانــه
بــرای ایجــاد و توســعه امتیازهــا و مزایــا بــرای ســالمندان بــه انــدازه کافــی آمــاده نیســتند درحالــی
کــه جامعــه بــه لحــاظ ســنی منســجم ،چنیــن تاخیرهــای ســاختاری را بــا ایجــاد سیاســتهایی چــون
گزینههــای شــغلی جدیــد در دوره زندگــی ســالمندی جبــران میکنــد تــا ســاختارهای اجتماعــی بــا
دورههــای زندگــی افــراد بــه انطبــاق برســد (اســتس و دیگــران .)2001 ،یــک نمونــه از راهکارهــای
کاهــش تاخیــر ســاختاری ،فراهمســازی جوامــع دوســتدار ســالمند اســت کــه درنهایــت موجــب بهبــود
کیفیــت زندگــی در تمــام ســنین میشــود .در ایــن زمینــه میتــوان بــه اســتفاده از فنــاوری ،تعامــات
بیننســلی و اصالحــات فیزیکــی و محیطــی بــرای در دســترسپذیری محیــط بــرای همــه ســنین اشــاره
کــرد کــه درنهایــت بــه نفــع همــه گروههــای ســنی اســت و تاخیــر ســاختاری را کاهــش میدهــد
(هویمــن و کیــاک .)259 :2017 ،بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه شــد قشــربندی ســنی بــه نابرابریهــا
و تبعیضهــای ســنی و عــدم انطبــاق نظــام اجتماعــی و فرهنگــی بــا ســالمندی برمیگــردد.
رویکرد مسیر زندگی
ایــن دیــدگاه ،ســالمندی را مرحلـهای از چرخــه عمــر بــه شــمار مـیآورد کــه متاثــر از عوامــل تاریخــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و حتــی محیطزیســتی اســت .ازایــنرو رویکــرد مســیر زندگــی ،ســالمندی را
فراینــدی از تولــد تــا مــرگ میدانــد و بدینترتیــب نقطــه مقابــل نظریههــای پیشــین اســت کــه
فقــط بــر ســالمندان بــه منزلــه گروهــی متمایــز تاکیــد داشــتند (گیدنــز و ســاتن .)482 :1395 ،مفهــوم
مســیر زندگــی بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن چارچوبهــای مفهومــی در سالمندشناســی اجتماعــی،
در توســعه نظریهپــردازی و چارچوبهــای تحلیلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت (ویکتــور،
 .)49 :2013مســیر زندگــی ،شــامل مجموع ـهای از مراحــل یــا نقش-هــای اجتماعــی اســت کــه همــه
افــراد طــی مســیر زندگــی از آن گــذر میکننــد (همــان .)32 :2005 ،مســیر زندگــی یــک چیــز واحــد
نیســت بلکــه از حوزههــای مختلفــی ماننــد تحصیــات ،شــغل و ابعــاد خانوادگــی تشــکیل شــده اســت.
عوامــل مختلفــی چــون تحصیــات ،نــوع شــغل و ویژگیهــای خانوادگــی افــراد بــر مســیر زندگیشــان
تاثیرگــذار اســت (همــان .)50-49 :2013 ،رویکــرد مســیر زندگــی تاکیــد میکنــد کــه در تحلیــل
1 -Riley, Kahn & Fone
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پدیــده ســالمندی بایــد عوامــل مختلفــی طــی زمــان و مــکان در نظــر گرفتــه شــود .بهعــاوه ،طرفــداران
دیــدگاه مســیر زندگــی اســتدالل میکننــد کــه بــرای فهــم شــرایط کنونــی ســالمندان بایــد نیروهــای
اصلــی و عمــده اجتماعــی و روانشــناختی کــه در طــول دوره زندگــی ســالمندان تاثیرگــذار بودهانــد،
در نظرگرفتــه شــود (اســچولز و دیگــران1099 :2006 ،؛ بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،بنابرایــن در
ایــن رویکــرد بــر شــکلگیری دوره زندگــی ســالمندی بــه واســطه دورههــای پیشــین زندگــی تاکیــد
میشــود.
پاســوت و بنگســتون ( )17 :1996دربــاره عناصــر اصلــی ایــن رویکــرد بــه چنــد نکتــه اشــاره میکننــد:
 )1ســالمندی از دوره تولــد تــا مــرگ رخ میدهــد؛  )2ســالمندی شــامل فرایندهــای اجتماعــی،
روانشــناختی و بیولوژیکــی اســت و  )3تجربیــات ســالمندی توســط عوامــل تاریخــی گروهــی شــکل
میگیــرد .ایــن اســتداللها بــر تاثیــرات گروههــای تولــد و همسنوســال بــر برســاخت دوره زندگــی
و همچنیــن بــر تجربــه خــود ســالمندی تاکیــد دارد .بــه عنــوان مثــال ،افــراد  70ســالهای کــه در ســال
 1890متولــد شــدهاند از جهــات مختلفــی از افــراد  70ســالهای کــه در دهــه  1930متولــد شــده انــد
متفــاوت هســتند .کشــف تفاوتهــای گروهــی در ســالمندی موجــب تضعیــف ایــن ایــده میشــود کــه
ســالمندی میتوانــد یــک فراینــد جهانــی و بیولوژیکمحــور باشــد کــه در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه
روش یکســانی عمــل کنــد .درمقابــل ،ســالمندی بــا توجــه بــه بافتهــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی
و تاریخــی ،پدیــدار میشــود (فیلیپســون و بــارس .)75 :2007 ، 1ســالمندی یــک تحربــه همگــن
نیســت کــه هــر فــردی بــه شــکل یکپارچــه و منســجم تجربــه کنــد .ســالمندان یکشــکل نیســتند
و ویژگیهــا و خصوصیــات پیــش از ســالمندی همچنــان در طــول مســیر زندگــی دارای تاثیرگــذاری
باالیــی اســت .بنابرایــن مفهومســازی ســالمندی بــه عنــوان تجرب ـهای غیرمتمایــز و یکنواخــت ،ســاده
و بیفایــده اســت (ویکتــور .)5 :2005 ،درواقــع رویکــرد مســیر زندگــی معتقــد اســت کــه ســالمندی
در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه شــکل یکســانی تجربــه نمیشــود و تجربــهای اجتماعــی و متفــاوت
اســت.
بــرای درک مســیر زندگــی بایــد بیــن ســه نــوع «زمــان» تمایــز و تفــاوت قائــل شــد« :زمــان فــردی،
زمــان نســلی و زمــان تاریخــی» .زمــان فــردی ،همــان ســن تقویمــی اســت کــه نقشهــا و وظایــف را
مبتنــی بــر فرهنــگ هــر جامعــهای ،تعریــف میکنــد .زمــان نســلی بــه گروههایــی مربــوط اســت
1- Phillipson & Baars
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کــه فــرد بــه آن تعلــق دارد .بــه عنــوان مثــال ،افــرادی کــه بیــن ســالهای  1946و  1962متولــد
شــدهاند بــه نســل بیبیبومرهــا ،اشــاره دارنــد و مفهــوم زمــان تاریخــی کــه بــه تغییــرات اجتماعــی
و رویدادهایــی اشــاره دارد کــه افــراد ،خانوادههــا و اجتماعــات را در طــول زمــان تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .بــرای مثــال پیشــرفت تکنولوژیکــی و شهرنشــینی ،نظــام خانوادگــی ســنتی را تضعیــف کــرده
اســت (ویدبــورن و ویلیــس2006 ،؛ اپــت 2012 ،بــه نقــل از دارتــه 1و دیگــران .)2016 ،توجــه بــه ایــن
مفاهیــم در رویکــرد تحلیلــی مســیر زندگــی بــا اهمیــت و معنــادار اســت.
دیــدگاه مســیر زندگــی بــر ماهیــت پویــا ،زمینــهای (بســترمند) و فراینــدی ســالمندی بــا تمرکــز
بــر چرخــه زندگــی تاکیــد دارد و تعریــف گســتردهتری از ســالمندی از چشــماندازهای بیولوژیکــی،
اجتماعــی ،روانشــناختی و فرهنگــی ارائــه میدهــد .در ایــن نــگاه ،ســالمندی بــا زمینههــای اجتماعــی،
معانــی فرهنگــی و موقعیــت ســاختاری -اجتماعــی مرتبــط اســت و تجربــه ســالمندی بــر ایــن اســاس
شــکل میگیــرد .همچنیــن براســاس ایــن دیــدگاه ،زمــان ،دوره و گــروه ســنی ،فراینــد ســالمندی
افــراد و گروههــای اجتماعــی را شــکل میدهــد (بنگســتون و آلــن1993 ، 2؛ الــدر و جانســون2002 ، 3
بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران14 :2005 ،؛ اســچولز و دیگــران .)1099 :2006 ،گروههــای ســنی
همسنوســال در برســاخت دوره زندگــی و همچنیــن در تجربــه ســالمندی تاثیرگــذار هســتند .بــا ایــن
حــال ،کشــف تفاوتهــا در گروههــای ســنی و نســلی بــه ایــن معناســت کــه ســالمندی ،فراینــد جهانــی
و فراینــد زیســتی یکســان و یکشــکل نیســت کــه در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه شــکل واحــدی
ظاهــر شــود بلکــه تجربــه ســالمندی بــا توجــه بــه کانتکســتهای اجتماعــی ،فرهنگــی و تاریخــی
مختلــف ،میتوانــد متنــوع باشــد (بونــد و دیگــران .)75 :2007 ،پــس ایــن رویکــرد تنــوع و تفــاوت
تجربــه ســالمندی تاکیــد دارد چــرا کــه مســیر زندگــی هــر یــک از افــراد متفــاوت اســت.
رویکــرد دوره زندگــی میپذیــرد کــه نابرابریهــای ســنی ،جنســیتی و نــژادی در دوره زندگــی ســالمندی
شــدت مییابــد و اغلــب منجــر بــه نابرابریهــای اقتصــادی و بهداشــتی بــرای ســالمندان بــه خصــوص
زنــان ســالمند و افــراد رنگینپوســت میشــود (هویمــن و کیــاک .)10 :2017 ،در ایــن رویکــرد،
فهــم وقایــع و تجربیــات ســنین ســالمندی و اواخــر نیازمنــد برگشــت بــه عقــب بــرای فهــم چگونگــی
شــرایط زندگــی و عوامــل تعیینکننــده آن اســت (دوح .)24 :2017 ، 4ایــن رویکــرد چارچوبــی فراهــم
1- Darteh
2- Allen
3- Johnson
4- Doh
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میکنــد بــرای فهــم اینکــه چگونــه بهزیســتی و ســامت افــراد در دوره زندگــی ســالمندی تحــت تاثیــر
عوامــل فــردی و اجتماعــی طــی گــذر زمــان و مســیر زندگــی قــرار میگیــرد (کندیــگ و دیگــران،1
51 :2016؛ دوح .)29-28 :2017 ،بــر اســاس ایــن رویکــرد ،ســالمندی محصــول تاریــخ زندگــی فــردی
و اجتماعــی اســت .ســالمندی مرحلــه جداگان ـهای از زندگــی شــخص نیســت ،بلکــه مرحل ـهای اســت
کــه نشــاندهنده انباشــت تجربــه زندگــی و شــرایط زندگــی اســت .مبتنــی بــر ایــن نظــرگاه ،تحلیــل
مســئله ســالمندی تنهــا نیازمنــد تحلیــل وضعیــت امــروز ســالمندان نیســت ،بلکــه گذشــته ســالمندان
طــی مراحــل گوناگــون زندگــی و ســبک زندگــی آنهــا در دورههــای مختلــف ســنی در وضعیــت امــروز
ســالمندان بســیار تعیینکننــده اســت.
اقتصاد سیاسی سالمندی
رویکــرد نظــری دیگــر در پارادایــم انتقــادی ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی اســت کــه بــر نیروهــا
2

و فرایندهــای ســاختاری تاکیــد دارد (اســتس .)1 :2001 ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه
پیشــگامی مطالعــات اســتس ،یکــی از تاثیرگذارتریــن تئوریهــای موجــود در سالمندشناســی انتقــادی
اســت کــه در پــی فهــم موقعیــت و جایــگاه ســالمندان و تجربــه ســالمندی در جامعــه ســرمایهداری
پیشــرفته اســت (اســتس و دیگــران .)2003 ،از منظــر ایــن رویکــرد ،کنــش متقابــل نیروهــای اقتصــادی
و سیاســی اســت کــه نحــوه تخصیــص منابــع اجتماعــی را در جامعــه مشــخص میکنــد .همچنیــن از
طریــق بررســی سیاســتهای عمومــی ،روندهــای اقتصــادی و عوامــل ســاختاری میتــوان موقعیــت
ســالمندان را در جامعــه درک کــرد (بنگســتون و دیگــران .)1997 ،مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،نابرابریهای
موجــود در دوران ســالمندی از آن دســته نیروهــای اقتصــادی و سیاســی نشــات میگیــرد کــه از
رهگــذر سیاســتهای اجتماعــی نابرابــر ،ســالمندان را بــه حاشــیه جامعــه ســوق میدهنــد .گاهــی
سیاســتهای اجتماعــی و رفاهــی بــه جــای حــذف یــا بــه حداقــل رســاندن نابرابریهــای اجتماعــی،
آنهــا را تــداوم میبخشــند (اســتریت.)2007 ،
رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی از نقــش دولــت و ســرمایهداری در طردشــدگی و بــه حاشــیه
راندگــی ســالمندان ســخن میگویــد .ایــن نظریــه بــر نقــش نظــام اقتصــادی و سیاســی در ایجــاد و
بازتولیــد نابرابــری و ترتیبــات قــدرت حاکــم در جامعــه تکیــه دارد .سیاســت اجتماعــی در زمینههایــی
1- Kendig & Nazroo
2- Political economy of Ageing
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چــون درآمــد ،بهداشــت و تامیــن اجتماعــی ،پیامــد مبــارزه اجتماعــی ،تضادهــا و روابــط قــدرت
اســت (مینکلــر و اســتیس 1991 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن .)483 :1395 ،ایــن رویکــرد یــک
چارچــوب تحلیلــی چندســطحی اســت کــه هدفــش کشــف ماهیــت اجتماعــی و ســاختاری ســالمندی
اســت (اســتس .)1 :2001 ،عــاوهبــر ایــن ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه روابــط بیــن
ابعــاد اجتماعــی (ســطح کالن) ،1ســازمانی و نهــادی (ســطح میانــی) 2و ابعــاد فــردی (ســطح خــرد)

3

ســالمندی میپــردازد (اســتس.)1 :2001 ،
اواخــر دهــه  1970و اوایــل دهــه  1980بــود کــه دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی در جامعهشناســی
مطــرح شــد .تاونســند )1981( 4بــر ایــن عقیــده بــود کــه ســالمندان تحــت تاثیــر شــکلهایی از
وابســتگی ســاختاری قــرار دارنــد کــه از طریــق بازنشســتگی اجبــاری ،فقــر و محــدود شــدن نقشهــای
اجتماعــی ایجــاد شــده و از دهــه  1990بــا آگاهــی از گســترش نابرابــری بیــن مســتمریبگیران وابســته
بــه مزایــای رفاهــی و کســانی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی و پسانــداز دسترســی داشــتند ،توســعه پیــدا
کــردهاســت (فیلیپســون و اســچارف .)2004 ، 5وابســتگی ســاختاری تنهــا بــه حــوزه اقتصــادی محــدود
نمیشــود بلکــه بــه فرایندهــای اجتماعــی نیــز نفــوذ میکنــد .تاونســند ( )1986اســتدالل کــرد کــه
ارتبــاط ســن بــا ضعــف و وابســتگی نــه تنهــا نشــاندهنده موقعیــت ســالمندان اســت ،بلکــه همچنیــن
محرومیــت و طــرد ســالمندان از شــکلهای گوناگــون مشــارکت اجتماعــی را نیــز تصدیــق و توجیــه
میکنــد (هیگــس و جونــز .)21-20 :2009 ،افــراد ســالمند بــه دلیــل قوانیــن بازنشســتگی ،از برخــی

از فعالیتهــای اجتماعــی کنــار گذاشــته میشــوند و عم ـ ً
ا مشــارکت اجتماعــی آنهــا در فعالیتهــای

جمعــی ،تــا حــد زیــادی کاهــش مییابــد .کنارگــذاری یــا نادیدهانــگاری ســالمندان بــا فقــدان ارزش
اجتماعــی آنهــا توضیــح داده میشــود کــه حاصــل نابرابریهــای توزیــع قــدرت و سیاســتهای نهــادی
ماننــد بازنشســتگی اســت کــه درنهایــت موجــب وابســتگی و آســیبپذیری اقتصــادی و اجتماعــی
ســالمندان میشــود (ویکتــور .)49-48 :2013 ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،اســپیتزر ( )1980تحلیلــی
رادیــکال از ســالمندی ارائــه میدهــد .اســپیتزر ،بــه پیــروی از مارکــس ،میگویــد جامعــه ســرمایهداری
تمرکــز مفرطــی بــر کســب ســود و منفعــت مالــی دارد ،بــه همیــن دلیــل فرهنــگ ســرمایهداری هــر
1- Macrolevel
2- Mesolevel
3-Microlevel
4- Townsend
5- Phillipson & Scharf
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قشــری را کــه از لحــاظ اقتصــادی چنــدان مولــد نیســت ،بــیارج میکنــد .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،بــا

توجــه بــه اینکــه اغلــب ســالمندان کار نمیکننــد و عمدتـ ٌا بــه حقــوق بازنشســتگی و ســایر کمکهــای
دولتــی وابســته هســتند ،بــاری ســنگین بــر دوش دولتهــا بــه شــمار میآینــد و در نتیجــه بســیاری

از مــردم معمــوالً بــه ســالمندان بــا دیــد منفــی مینگرنــد و آنهــا را بــه حاشــیه جامعــه میراننــد
(مشــونیس .)289 :1397 ،بنابرایــن براســاس ایــن دیــدگاه ،ســالمندان بــیارزش تلقــی میشــوند ،چــرا
کــه آنهــا دیگــر از نظــر اقتصــادی مولــد نیســتند.
در ایــن رویکــرد ،ایدئولــوژی ،عنصــر کلیــدی در تعریــف مســئله ســالمندی و تعیینکننــده
سیاســتهای مربــوط بــه ســالمندی در جامعــه اســت .ایدئولــوژی هــر جامعــهای اســت کــه مشــخص
میکنــد ،سیاســتهای اجتماعــی چگونــه بــر ســالمندی در جامعــه تأکیــد میکننــد (اســتس:2001 ،
 .)1مالحظــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مســئله ســالمندی در سیاســتهای دولــت چگونــه بازنمایــی
میشــود (اســتس .)2 :1979 ،اقتصــاد سیاســی ســالمندی ،چشــماندازی اســت کــه تعامــل بیــن
سیاســتهای دولــت ،اقتصــاد و ســالمندی را نشــان میدهــد (فیلیپســون1982 ،؛ واکــر 1981 ،بــه
نقــل از دیویدســون .)233 :2013 ،براســاس ایــن دیــدگاه ،موقعیــت ســالمندان از طریــق سیاســتهایی
چــون ســن بازنشســتگی ،مزایــای ویــژه بــرای ســالمندان و بهطورکلــی سیاســتهای ســالمندی ســاخته
میشــود .مســئله اصلــی ،وابســتگی ســاختاری اســت کــه از ایــن طریــق وابســتگی را میتــوان برحســب
رابطــه بیــن گــروه وابســته و بــازار کار درک کــرد .محرومیــت افــراد ســالمند از بــازار کار اکثــر آنهــا را
بــرای درآمــد بــه دولــت وابســته میکنــد (تاونســند 1981 ،بــه نقــل از دیویدســون.)234 :2013 ،
مفهــوم مرکــزی دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،همیــن مفهوم وابســتگی ســاختاری اســت (تاونســند.)1981 ،
ایــن رویکــرد اســتدالل میکنــد ،درک موقعیــت وابســته گروههایــی چــون ســالمندان ،نیازمنــد درک
ماهیــت بــه لحــاظ اجتماعــی برســاخته ایــن موقعیــت اســت .وابســتگی بــه عنــوان یــک برســاخته
اجتماعــی مالحظــه میشــود کــه برحســب روابــط بیــن گــروه وابســته ،در اینجــا یعنــی ســالمندان،
ســرمایهداری و دولــت ،بهتــر قابــل درک اســت .سیاســتهای تامیــن اجتماعــی ،بازنشســتگی و
مســتمری ســالمندی اهمیــت خاصــی در ایــن دیــدگاه دارنــد زیــرا سیاســتهای بازنشســتگی طــول
زندگــی شــغلی را تعییــن میکننــد و موقعیــت وابســتهای را بــرای مراحــل خاصــی چــون بازنشســتگی
در نظــر میگیرنــد .درنتیجـ ِهمحرومیــت اجتماعــی ســالمندان از بــازار کار و وابســتگی آنهــا بــه حقــوق
بازنشســتگی بــه عنــوان منبــع درآمــد ،ســالمندان محرومیــت اجتماعــی بیشــتری از جملــه فقــر ،کاهش
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درآمــد ،کاهــش مشــارکت اجتماعــی ،نهادینهســازی و انــزوای اجتماعــی تجربــه میکننــد (ویکتــور،
 .)28 :2005از نظــر تاونســند ( )1981نــه تنهــا بازنشســتگی نشــانه خــروج و عقبنشــینی از بــازار
کار رســمی اســت بلکــه نشــاندهنده وابســتگی بــه یــک درآمــد جایگزینــی اســت کــه ایــن درآمــد
اغلــب توســط دولــت تامیــن میشــود .ایــن رویکــرد نقــش سیاســت اجتماعــی را در شــکلگیری
وابســتگی نشــان میدهــد کــه بســیاری از ســالمندان دچــارش میشــوند (هیگــس و جونــز،

نوعــی
 .)19 :2009بــر ایــن اســاس رویکــرد اقتصــاد سیاســی بــر ایــن عقیــده اســتوار اســت کــه ســالمندی
نــه بــا گاهنــگاری یــا کرونولــوژی 1نــه بــا بیولــوژی تعریــف میشــود بلکــه بــا رابطــه بیــن ســالمندان
و ابزارهــای تولیــد بهطورکلــی و سیاســت اجتماعــی بهطــور خــاص تعریــف میشــود .جامعــهای کــه
نهادهــا ،قوانیــن و سیاســتهایی را ایجــاد میکنــد کــه در آن بســتر ،ســالمندی تعریــف میشــود و
تجربــه ســالمندی زمینهمنــد میشــود (ویکتــور.)27 :2005 ،
عــاوه بــر ایــن ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی تــاش دارد تــا تأثیــر نیروهــای ســاختاری
ـه عنــوان یــک
اجتماعــی را بــر موقعیــت ســالمندان نشــان دهــد و برســاخت اجتماعــی ســالمندی را بـ 
مشــکل عمومــی توضیــح دهــد .تمرکــز دیگــر دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی ایــن اســت کــه
چگونــه تبعیــض ســنی از طریــق اعمــال سیاســت-های اجتماعــی برســاخت و بازتولیــد میشــود و
چگونــه بــر بهزیســتی و رفــاه ســالمندان تاثیــر میگــذارد (بایــزوی .)1995 ،2ایــن نظریــه موضوعاتــی
را بررســی میکنــد کــه زندگــی ســالمندان تحــت تأثیــر تغییــر ســاختارهای اجتماعــی قــرار میگیــرد.
بــرای نمونــه برخــی از نظریهپــردازان در ایــن رویکــرد بــه ایــن مســئله نــگاه میکننــد کــه دولــت
چگونــه تصمیــم میگیــرد منابــع بــه چــه کســانی تعلــق بگیــرد و یــا بــه چــه کســانی تعلــق نگیــرد.
بــرایمثــال ،دولــت بــه بازنشســتهها کمتــر از نیروهــای کار فعــال ،حقــوق و مزایــا میدهــد و بــا
تصویــب قوانیــن مختلــف نیــز اجــازه کار بعــد از بازنشســتگی را بــه ســالمندان نمیدهــد و از ایــن
طریــق ،ســالمندان را در جایــگاه اقتصــادی پایینتــری در جامعــه نگــه مــیدارد (اســتس.)1979 ،
بنابرایــن ایــن نظریــه بــه اهمیــت دولــت در تعریــف و تجربــه ســالمندی اشــاره میکنــد .اســتس
( )2001بــرای اهمیــت دولــت در تعریــف و تجربــه ســالمندی اســتدالل میکنــد زیــرا الــف) دولــت در
توزیــع قــدرت و منابــع مهــم اســت؛ ب) دولــت در روابــط بیــن گروههــای اجتماعــی مختلــف بــه منظــور
میانجیگــری دخالــت میکنــد ،و ج) دولــت بــرای بهبــود شــرایطی کــه ثبــات و انســجام کلــی جامعــه
1- Chronology
2- Bytheway
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را تهدیــد میکنــد ،مداخلــه میکنــد .از ایــن دیــدگاه ،ســالمندان بــه عنــوان گروهــی مجــزا از بســتر
اجتماعــی وســیعتر دیــده نمیشــوند ،بلکــه بــه عنــوان بخــش جداییناپذیــر هــر چنــد حاشــیهای
جامعــه دیــده میشــوند .ســرمایهداری و دولــت بــا هــم ،ســالمندان را بــه حاشــیه میبرنــد و بــر آنهــا
تســلط پیــدا میکننــد (واکــر .)1999 ،بــا ایــن حــال ،در ایــن دیــدگاه ،ســالمندان را نمیتــوان در انــزوا
از جامعــهای کــه در آن مســتقر هســتند ،تحلیــل کــرد (ویکتــور .)28-27 :2005 ،ایــن رویکــرد توضیــح
میدهــد کــه چگونــه تعامــل نیروهــای اقتصــادی و سیاســی تعییــن میکنــد کــه منابــع اجتماعــی
بــا چــه ســازوکاری اختصــاص داده شــود و اینکــه چگونــه تغییــرات در رفتــار و موقعیــت ســالمندان
میتوانــد بــا بررســی سیاســتهای عمومــی ،روندهــای اقتصــادی و عوامــل ســاختاری و اجتماعــی درک
شــود (واکــر1999 ،1؛ اســتس2001 ،؛ تاونســند 1981 ،2بــه نقــل از هیگــس و جونــز.)19 :2009 ،
از دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،ســالمندان بــه دلیــل اینکــه در اقتصــاد کالن کشــور ،جــزء نیــروی کار
محســوب نمیشــوند و بــرای دولــت هزینــهزا هســتند ،بــهعنــوان بخــش حاشــیهای جامعــه در نظــر
گرفتــه میشــوند (واکــر  .)1999ســالمندان اغلــب بــهعنــوان انســانهای ســربار ،منفعــل و وابســته
بازنمایــی میشــوند .دراینراســتا ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه روشهایــی توجــه دارد کــه
نظــام رفاهــی ،ســالمندی را بــه موقعیــت وابســته تبدیــل میکنــد (تاونســند.)2007 ،
از ایــن دیــدگاه ،بــازار کار یکــی از مهمتریــن حوزههــای کنارگــذاری و طردشــدگی ســالمندان اســت
(الــکاک و دیگــران .)293 :1391 ،مقــررات ســنی بــرای بازنشســتگی خــود نوعــی تبعیــض ســنی اســت.
حــذف ســالمندان از اشــتغال و وابستهســازی آنهــا بــه مســتمریها موجــب میشــود ســالمندان
محرومیــت اجتماعــی بیشــتری را تجربــهکننــد (ویکتــور .)28 :2005 ،بنابرایــن ،فقــر و وابســتگی
دوران ســالمندی ،نــه بــهواســطه گــذر زمــان ،بلکــه بــا تأثیرپذیــری از ســاختارهای اجتماعــی ســن و
از طریــق نهادهــا و سیاســتهای اجتماعــی تعییــن میشــوند (واکــر .)1981 ،بنابرایــن سیاســتهای
تامیــن اجتماعــی دولــت ،مقــررات بازنشســتگی و مســتمری بازنشســتگی و مســاعدتهای ســالمندی
و تبعیضهــای ســنی در بــازار کار در دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی اهمیــت خاصــی دارنــد و
توزیــع نابرابــر منابــع و تبعیضهــای ســنی ،میتوانــد بــه تثبیــت و حتــی تشــدید نابرابــری در بیــن
ســالمندان منتهــی شــود.
1- Walker
2- Townsend
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سالمندی در پارادایم فمینیستی
ســن و ســال یکــی از ابعــاد مهــم قشــربندی و نابرابــری اســت کــه بــا ابعــاد دیگــر نابرابــری چــون
جنســیت ترکیــب میشــود .اتخــاذ لنــز جنســیتی بــه ســالمندی در دهــه  1990بیشــتر رایــج بــود ،امــا
ـی جنســیت بــا ســن ،طبقــه ،نــژاد ،قومیــت و دیگــر
بهتدریــج بینشهــای فمینیســتی بــا بررســی تالقـ 
مولفههــای ســاختاری ،تنــوع تجربــه ســالمندی را مطــرح و تــاش کردنــد تــا گســتره نابرابریهــای
ســاختاری را کــه ســالمندان در اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی تجربــه میکننــد ،نشــاندهنــد (آربــر
و گیــن1991 ،؛ آربــر و گیــن1995 ،؛ اســتس 1991 ،بــه نقــل از دیویدســون .)235 :2013 ،روایــت
ســالمندی را در پارادایــم فمینیســتی میتــوان بــا دو لنــز جنســیتی و لنــز تالقــی ارائــه کــرد.

لنز جنسیتی

نظریههــای فمینیســتی در حــوزه ســالمندی از ایــن نقطــه آغــاز میکننــد کــه زندگــی ســالمندی،
زنــان و مــردان را بهطــور یکســان متأثــر نمیســازد و ســالمندی برحســب جنســیت بــه گونــهای
متفاوتــی تجربــه میشــود .بنابرایــن ســالمندی پدیــدهای جنســیتی اســت .سالمندشناســی فمینیســتی
بــر روابــط قــدرت و ســتمهای وارد شــده در طــول زندگــی بــر زنــان ســالمند تاکیــد میکنــد.
نظریههــای فمینیســتی ســالمندی معتقدنــد کــه جنســیت بایــد در تحلیــل اجتماعــی ســالمندی مــورد
بررســی قــرار گیــرد .ایــن نظریههــا ،جنســیت را بــه عنــوان یــک اصــل ســازماندهنده بــرای زندگــی
اجتماعــی در طــول عمــر و مســیر زندگــی در نظــر میگیرنــد کــه تجربــه ســالمندی را اغلــب بــه شــکل
نابرابــر و تبعیضآمیــزی شــکل میدهــد (کاالســانتی1999 ،1؛ مکمولــن .)1995 ،2بههمیندلیــل،
تئوریهــای فمینیســتی ســالمندی ،عــدم حضــور زنــان در نظریهپــردازی ســنتی در مــورد ســن و
ســالمندی را مــورد نقــد قــرار میدهنــد (برونــه1998 ، 3؛ بلیزنــر1993 ،4؛ کاالســانتی1999 ،؛ رای،5
1996بــه نقــل از فیلیپــس و دیگــران .)2010 ،تئوریهــای فمینیســتی ســالمندی ،تفــاوت دسترســی
بــه منابــع مالــی ،ســامت و منابــع مراقبتــی را بررســی میکننــد کــه تجربــه ســالمندی را بــرای زنــان
و مــردان متمایــز میکنــد .زنــان بــهعنــوان بخشــی از مســئولیتهای خانوادگــی و خویشــاوندی ،بــار
ـه عنــوان مراقبتکننــده و پرســتار
مراقبــت از ســالمندان را بــه شــکل غیررســمی بهعهــده دارنــد ،یــا بـ 
1- Calasanti
2- McMullen
3- Browne
4- Blieszner
5-Ray
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مراقبتهــای بهداشــتی و اجتماعــی ،در نهادهــای رســمی کار میکننــد (آربــر و گیــن 1995 ،بــه نقــل
از هیگــس و جونــز .)58 :2009 ،بنابرایــن جنســیت بــر تجربــه ســالمندی بــه شــکلهای مختلفــی
تاثیــر میگــذارد و موقعیــت زندگــی زنــان طــی مســیر زندگــی بــر تجربــه ســالمندی آنهــا بســیار
تاثیرگــذار اســت.
لنز تالقی
ایــن رویکــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه ســن بایــد از طریــق لنزهــای تالقــی بررســی شــود (گیلــرد و
1

هیگــس .)30 :2015 ،2طبقــه اجتماعــی ،جنســیت ،قومیــت ،ناتوانــی و ســن باعــث ایجــاد نابرابــری
در دسترســی بــه منابــع مالــی و ســایر اشــکال قــدرت و نابرابــری میشــود (پرایــس و لیوســی،3
 .)306 :2015تجربــه ســالمندی از ترکیبــی از هویتهــای مبتنــی بــر طبقــه ،جنســیت و قومیــت و
دیگــر مولفههــای ســاختاری متاثــر میشــود و درنتیجــه جامعهشناســان ســالمندی بایــد ایدههــای
تقاطعــی را در تحلیلهــای اجتماعــی در نظــر بگیرنــد (ویکتــور .)49 :2013 ،ایــن رویکــرد نشــان
میدهــد کــه تالقــی ســن و جنســیت ،نــژاد ،طبقــه ،قومیــت ،توانایــی جســمانی یــا معلولیــت اســت کــه
بــه تبعیــض و نابرابــری مضاعفــی منتهــی میشــود .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد بایــد گفــت تبعیــض تنهــا
از طریــق ســن ایجــاد نمیشــود بلکــه بایــد بــه تالقــی ســن بــا مولفههــای دیگــری چــون جنســیت،
طبقــه ،نــژاد و مولفههایــی ازیــن قبیــل توجــه داشــت (آیالــون و تس-رومــر .)8 :2018 ،4بنابرایــن
ســالمندان در معــرض کنارگــذاری و تبعیــض چندگانــه قــرار میگیرنــد .ســالمندان در کنــار تبعیــض
مبتنــی بــر سنوســال ،گاه بــا تبعیــض جنســیتی ،طبقاتــی ،نــژادی و قومیتــی نیــز مواجــه میشــوند
و درنهایــت نظامهــای قــدرت متقاطــع و چندگانــه منجــر بــه افزایــش آســیبپذیری و محرومیــت
مضاعــف ســالمندان میگــردد.

1- Intersectionality
2- Gilleard and Higgs
3- Price and Livsey
4- Ayalon and Tesch-Romer
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سالمندی در پارادایم پست مدرن
نظریهپــردازان پســتمدرن بــر آن هســتند تــا بــا ساختارشــکنی جنســیتی واقعیتهــا ،ســن را بــه
عنــوان یــک امــر ســیال و متکثــر مشــاهده کننــد و خــود را بــه گفتمــان پزشــکی کــه بــر ضعــف
و ناتوانیهــای ســالمندی تأکیــد میکنــد ،محــدود نســازند (پــاول و هیندریکــس.)91 :2009 ،
رویکردهــای پســتمدرن همچنیــن بــر اهمیــت بررســی و تحلیــل موقعیــت و نقــش ســالمندان در
فرهنــگ و جامعــه معاصــر اشــاره دارنــد ،زیــرا نقشهــای ســنی ســیالتر میشــوند (لونســتین و
کاتــز .)197 :2010 ،عــاوه بــر اینهــا ،امــروزه ســالمندان بــه گروههــای مصرفکننــده پیوســتهاند.
نمونــهای از فرهنــگ مصــرف در بیــن ســالمندان ،جراحیهــای زیبایــی ســالمندان اســت .ســالمندان بــا
ایــن کار بــا چالشهــای هویتــی ســنمحور مواجــه میشــوند و در هویــت شــخصی خــود بازاندیشــی
میکننــد (گیلیــرد .)1996 ،1فیدرســتون و هــپورث )1998( 2ظهــور فناوریهــای جدیــد پزشــکی
را بــه عنــوان وســیلهای بــرای گســترش شــادابی و گشــایش فرصتهــای جدیــد بــرای ســالمندان بــه
منظــور مشــارکت در انتخــاب ســبکهای زندگــی متنــوع میبیننــد .از ایــن منظــر ،پســتمدرنیته
چیــزی نیســت کــه از آن ترســید ،بلکــه ترکیبــی از تکنولــوژی پساانســانی اســت و فرهنــگ ابزارهایــی را
بــرای رهایــی ســالمندان از مفاهیــم طبیعتگرایانــه ســالمندی بیولوژیــک پیشــنهاد میدهــد (هیگــس
و جونــز .)61-60 :2009 ،فیدرســتون و هــپورث ( )1991بــا طــرح نظریــه «ماســک ســالمندی»
بــر ایــن باورنــد کــه تغییــر قیافــه و ظاهــر ،راهحلــی اســت کــه افــراد بــه منظــور مخفــی کــردن
نشــانههای ســالمندی اســتفاده میکننــد تــا ظاهــری از نظــر اجتماعــی مقبــول از خــود ارائــه دهنــد.
در ایــن رویکــرد ســالمندی ،چندالیــه و ســیال در نظــر گرفتــه میشــود و بــر خلــق تجربههــای متنــوع
ســالمندی تاکیــد میگــردد.
بحث نهایی
همانطــور کــه در ایــن مقالــه نشــان داده شــد ،بــه پدیــده ســالمندی میتــوان از رویکردهــای مختلفــی
نــگاه کــرد .همیــن موجــب شــده اســت کــه مطالعــات ســالمندی رنگوبــوی یکســانی نداشــته باشــند .از
دل گفتمانهــای مختلــف ،جهــان متفــاوت درک میشــود و پارادایــم فکــری مســلط ،هستیشناســی
و روششناســی خــاص خــودش را بــه وجــود مــیآورد .مــرور مطالعــات ســالمندی بیانگــر آن اســت کــه
1- Gilleard
2- Featherstone & Hepworth
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خوانــش جامعهشــناختی ســالمندی و سالمندشــدگی در معــرض دیدگاههــای مختلــف بــوده اســت؛
از دیدگاههــای خوشبینانــه بــه ســالمندی گرفتــه تــا دیدگاههــای بدبینانــه .برخــی از پژوهشهــا
ســالمندان را قربانیــان جامعــهای در نظــر میگیرنــد کــه آنهــا را از خــود رانــده اســت و یــا وابســته
بارشــان مــیآورد .برخــی دیگــر از پژوهشهــا ســالمندان را افــرادی فعــال و پرجنبوجــوش توصیــف
میکننــد (کارادک .)159 :1391 ،ایــن چشــماندازهای نظــری گوناگــون حکایــت دارد از ناهمگونــی
قشــر ســالمندان و تنــوع واقعیــت ســالمندی و اشــکال گوناگــون سالمندشــدگی .علیرغــم اینکــه
ســالمندی میتوانــد بــرای برخــی تــوأم بــا فعالیــت و رضایــت باشــد ،بــرای برخــی نیــز ســالمندی تــوأم
ـه اینهــا بــه
بــا وابســتگی و خانهنشــینی اســت و درنهایــت بــرای برخــی تــوأم بــا فقــر و وابســتگی .همـ 
اتخــاذ رویکــرد نظــری پژوهــش برمیگــردد .هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه اتخــاذ رویکــرد نظــری ،نــگاه
خــود را بــه ســوی برخــی از واقعیتهــا معطــوف میکنــد درحالــی کــه برخــی دیگــر از واقعیتهــا
را در تاریکــی باقــی میگــذارد (همــان .)160 :بنابرایــن انتخــاب رویکــرد نظــری در پژوهــش بســیار
مهــم اســت .مــدل تحلیلــی هــر یــک از ایــن چشــماندازهای نظــری را میتــوان در قالــب مــدل زیــر
ترســیم کــرد:

شکل  .2تحلیل سالمندی در چشماندازهای نظری مختلف (منبع :نگارنده)
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همانطــور کــه در ایــن مقالــه تشــریح شــد ،چش ـماندازهای نظــری ســالمندی از نظریههایــی کــه بــر
مســائل فــردی بــه ویــژه فعالیــت و رضایــت از زندگــی ســالمندان تمرکــز دارنــد تــا نظریههایــی کــه
بــر عوامــل ســاختاری تعیینکننــده موقعیــت زندگــی ســالمندان تاکیــد دارنــد ،متغیــر هســتند .هــر
یــک از چشــماندازهای نظــری ،مــدل تحلیلــی متفاوتــی از ســالمندی دارنــد .چشــماندازهای نظــری
کارکردگرایانــه ،تحلیلــی محافظهکارانــه و کارکــردی از ســالمندی ارائــه میدهنــد .ســالمندی در ایــن
دیــدگاه ،ســالمندی منفعــل ،ناتــوان ،حاشــیه نشــین ،طردشــده ،یــک شــکل و کلیشــه ای اســت .ایــن
چشـمانداز نظــری ،دوره زندگــی ســالمندی را در جامعــه ،دوره ناتوانــی ،بــدون کارکــرد و کــم کارکــرد و
غیرمولــد ،میدانــد و بــر کارکردهــای ســالمندان در جامعــه تاکیــد میکنــد .در ایــن رویکــرد ،تحلیــل
کلیشــهای از ســالمندی ارائــه میشــود و از تفاوتهــا و تضادهــا غفلــت میشــود.
محصــول چش ـمانداز نظــری کنــش متقابــل نمادیــن از تحلیــل ســالمندی ،ســالمندی فعــال ،مولــد،
موفــق ،رضایــت بخــش و ســالمندی مثبــت اســت .ایــن رویکــرد بــر فعالیــت ،مشــارکت و تعامــات
اجتماعــی ســالمندان در جامعــه و همچنیــن عاملیــت ،تاثیرگــذاری و هویــت ســالمندان در زندگــی
روزمــره تاکیــد دارد .ایــن رویکــرد نیــز از مالحظــه تفــاوت هــا و تضادهــا چشــم پوشــیمی کنــد و
تحلیلــی فردگرایانــه و بــه دور از تحلیــل هــای ســاختاری از ســالمندی ارائــه میدهــد .در ایــن میــان،
چشــم انــداز نظــری انتقــادی اســت کــه تحلیــل ســاختاری و کالن محــور از ســالمندی ارائــه میدهــد.
در ایــن چشــم انــداز ،تحلیــل ســالمندی مبتنــی بــر مســیر زندگــی مــورد نظــر اســت و درنتیجــه بــر
نابرابــری هــای اجتماعــی و اقتصــادی ســالمندان طــی مســیر زندگــی تاکیــد میشــود .ایــن رویکــرد
همچنیــن بــر نقــش سیاسـتهای اجتماعــی و رفاهــی دولــت هــا در تحلیــل پدیــده ســالمندی متمرکــز
اســت و در ایــن زمینــه از طردشــدگی و بــه حاشــیه راندگــی ســالمندان در نظــام رفاهــی بحــث میکنــد.
چش ـمانداز نظــری فمینیســتی نیــز تحلیــل جنســیتی از ســالمندی ارائــه مــی دهــد بــه نحــوی کــه
عــاوه بــر قشــربندی ســنی ،مــی تــوان از قشــربندی جنســیتی صحبــت کــرد .در واقــع ســالمندان
عــاوه بــر اینکــه در معــرض تبعیضهــای ســنی قــرار دارنــد ،از تبعیضهــای ســنی جنســیتی نیــز رنــج
میبرنــد .امــا عــاوه بــر تبعیضهــای ســنی جنســیتی بایســتی بــه تالقــی ســن و جنســیت بــا ســایر
مولفههــای نابرابــری ماننــد طبقــه ،معلولیــت ،قومیــت و نــژاد نیــز توجــه داشــت .درنهایــت روایــت
چش ـمانداز نظــری پســت مــدرن از ســالمندی ،ســالمندی چندالیــه ،تغییرپذیــر و ســیال از ســالمندی
اســت؛ بــه نحــوی کــه میتــوان از ســالمندی ســیال و همچنیــن ســالمندی متکثــر صحبــت کــرد .در
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ایــن رویکــرد هویــت ،ســبک زندگــی و تمایــز ســالمندان از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت.
بــه هــر یــک از ایــن پارادایمهــای نظــری انتقاداتــی وارد اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه تاکیــد ضمنــی کارکردگرایــی بــر نظــم اجتماعــی ،تعــادل و حفــظ
وضعیــت موجــود اســت ،از ایــن رو ،دیدگاههــای کارکردگرایانــه ســالمندی ،اساســاً محافظهکارانــه
بــه نظــر میرســند .همچنیــن در نظریــه هــای ســالمندی بــا قرائــت کارکردگرایانــه ،قــدرت افــراد
بــرای تاثیرگــذاری بــر محیــط اجتماعــی شــان بســیار محــدود و بــه عنــوان بازیگــران اجتماعــی منفعــل
تلقــی مــی شــود (آرونــی و مینچلــو 1992،بــه نقــل از ویکتــور .)2005 ،عــاوه بــر ایــن ،کارکردگرایــان
بررســی نکردنــد کــه چگونــه عواملــی ماننــد طبقــه و منابــع مــادی ســالمندان ممکــن اســت فرصــت
تعامــات اجتماعــی را ارتقــاء دهنــد یــا محــدود کننــد (ویکتــور .)48 :2013 ،در ایــن رهیافــت نظــری،
عواملــی کــه بــه تضــاد و تفکیــک منجــر میشــوند و همچنیــن تفاوتهــا و نابرابریهــای مبتنــی بــر
طبقــه ،نــژاد و جنســیت نادیــده گرفتــه میشــود .بــرای مثــال در ایــن زمینــه ،بــه نظریــه رهایــی
از تعهــد ایــن انتقــاد وارد شــده اســت کــه تاثیــر عوامــل اجتماعــی ماننــد جنســیت ،وضعیــت شــغلی
یــا خانوادگــی ،قومیــت یــا طبقــه را نادیــده میگیــرد (هــاف و پــرک بیــاالس .)12 :2015 ،در ایــن
زمینــه هاچشــلید )1975( 1نیــز مطــرح مــی کنــد کــه ایــن نظریــه مســائل مربــوط بــه قــدرت را نادیــده
میگیــرد (هیگــس و جونــز .)19 :2009 ،نقــد دیگــر ایــن اســت کــه ایــن نظریــه کلیش ـههای رایــج
را بدیهــی میانــگارد؛ اینکــه دوره ســالمندی ،دوره ضعــف و بیمــاری و وابســتگی اســت درحالــی کــه
همیشــه ایــن گونــه نیســت (هندریکــس1992 ،؛ گیدنــز و ســاتن .)482 :1395 ،همچنیــن ایــن نظریــه
از قابلیــت تعمیــم پذیــری برخــوردار نیســت؛ هرچنــد بســیاری از ســالمندان ممکــن اســت از تعامــات
و فعالیــت هــای اجتماعیشــان کنــاره گیــری کننــد ،امــا بســیاری نیــز ایــن گونــه نیســتند (بنگســتون و
دیگــران .)2005 ،ایــن دیــدگاه ،تنــوع ،خالقیــت و انــواع فعالیتهایــی را کــه بســیاری از ســالمندان در
دوران ســالمندی تجربــه میکننــد ،توضیــح نمیدهــد.
انتقــاد دیگــر بــه مردمحــور بــودن ایــن نظریــه اســت؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه زنــان در آن دوره کمتــر
در اشــتغال طوالنــی مــدت بودنــد و حــس انفصــال ناشــی از بازنشســتگی را تجربــه نمیکردنــد .بنابرایــن،
ایــن تئــوری تجربــه زنــان ســالمند را در نظــر نمیگیــرد (دیویدســون .)231 :2013 ،بــه عــاوه ،نظریــه

کنارهگیــری عمدتــاً دربــاره بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و ســالمندانی را کــه عضــو نظــام
1- Hochschild
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بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمیگیــرد (کارادک .)126 :1391 ،نظریــه کنارهگیــری عمدتــاً دربــاره
بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و ســالمندانی کــه در نظــام بازنشســتگی قــرار ندارنــد را در نظــر
نمیگیــرد .همچنیــن در ایــن دیــدگاه ،نشــانههایی از کــم ارزشکــردن اهمیــت و ســهم ســالمندان در
جامعــه وجــود دارد و کلیش ـههای منفــی را نســبت بــه ســالمندان تقویــت میکنــد (ویکتــور:2013 ،
 .)48-47بــه طــور کلــی ایــن رویکــرد بــا غلبــه نــگاه روانشــناختی ،تقویمــی و ســن محــور ،دربرگیرنــده
نــگاه منفــی نســبت بــه ســالمندان اســت .حاصــل ایــن رویکــرد ،احســاس طــرد و انــزوای اجتماعــی
ســالمندان اســت .درنهایــت مــی تــوان گفــت چش ـماندازهای نظــری کارکردگرایــی عــاوه بــر اینکــه
بــرای ســالمندان عاملیــت و تاثیرگــذاری قائــل نیســتند ،اهمیــت ســاختارهای اجتماعــی نابرابــر چــون
تفاوتهــای طبقاتــی و اقتصــادی را نیــز درنظــر نمیگیرنــد.
پارادایــم کنــش متقابــل نمادیــن ،نیــز بــه دلیــل تأكيــد زيــاد بــر فــرد و فرایندهــای خــرد و كمتوجهــى
نســبت بــه جنبههــاى گســتردهتر نظــام اجتماعــى و ســاختارها و نادیــده انــگاری روابــط قــدرت مــورد
انتقــاد واقــع شــده اســت (ویکتــور .)32 :2005 ،دیــدگاه هــای ســطح خــرد بــه دلیــل فقــدان درگیــری
نســبی بــا موضوعاتــی چــون طبقــه ،نــژاد و جنســیت قــادر بــه توضیــح تجربیــات ســالمندی نیســتند
(ویکتــور .)49 :2013 ،بــرای مثــال نظریــه فعالیــت بــه دلیــل نادیــده انــگاری نابرابــری هــای اجتماعــی
اقتصــادی و همچنیــن نابرابــری هــای ســامتی مــورد انتقــاد واقــع شــده اســت (آچنبــوم.)2009 ،1
نقــد دیگــری کــه بــه ایــن رویکــرد مــی شــود ،ایــن اســت کــه زمینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی
ســالمندان نادیــده گرفتــه شــده اســت .همــه افــراد بــرای دســتیابی بــه ســالمندی موفــق بــه منابــع
یکســانی دسترســی ندارنــد .خانــواده ،جنســیت ،آمــوزش و ســابقه شــغلی بــر میــزان فعالیــت افــراد در
ســالمندی تاثیــر مــی گــذارد در حالــی کــه ایــن متغیرهــا درنظــر گرفتــه نشــده اســت .بنابرایــن نظریــه
فعالیــت بســیاری از تجربیــات زندگــی ماننــد تجربــه زنــان ،قومیــت هــا ،ناتوانــی و معلولیــت را در نظــر
نمــی گیــرد (دیویدســون و میــدوس .)2009 ،2ایــن رویکردهــای نظــری فــارغ از مالحظــه تفاوتهــا،
تنوعهــا و نابرابریهــای بیــن ســالمندان هســتند .همچنیــن ارزیابــی ایــن نظریــه از توانایــی و ظرفیــت
ســالمندان بــرای حفــظ ســطوح فعالیــت شــان خــوش بینانــه و فردگرایانــه اســت .اگرچــه برخــی از
ســالمندان مــی تواننــد همچنــان فعــال بماننــد ،برخــی از ســالمندان بــه دالیــل مختلفــی از جملــه فقــر،
جنســیت ،طبقــه اجتماعــی و وضعیــت ســامتی و معلولیــت قــادر نیســتند درحالــی کــه نظریــه فعالیــت
1- Achenbaum
2- Davidson and Meadows
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ایــن شــرایط را نادیــده میگیــرد و از مالحظــه موانعــی کــه بســیاری از جوامــع بــرای پیگیــری ســالمندی
موفــق و فعــال دارنــد ،چشــم پوشــی میکنــد (بــه نقــل از هــاف و پــرک بیــاالس .)12 :2015 ،1تاونســند
نیــز معتقــد اســت کــه نظریــه فعالیــت ،چگونگــی و روش بــی اعتبــار شــدن موقعیــت ســالمندان از
طریــق جامعــه را نادیــده میگیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه نظریــه فعالیــت مشــکالت ســالمندان را از نــوع
ســازگاری فــردی تلقــی میکنــد و بــه ایــن مســائل از دیــدگاه سیاســی مینگــرد (کارادک:1391 ،
.)126
درحالــی کــه پارادایمهــای کارکردگرایــی و کنــش متقابــل نمادیــن تاثیــر ســاختارهای اجتماعــی
کلیــدی چــون طبقــه ،جنســیت ،فقــر ،قومیــت و دیگــر مولفــه هــای ســاختاری را در شــکلگیری
تجربــه ســالمندی و اواخــر عمــر نادیــده میگرفتنــد ،در مطالعــات انتقــادی ســالمندی بــه ایــن ابعــاد
بســیار توجــه شــده و پارادایــم انتقــادی از جهــت تأکیــد بیــش از حــد بــر طبقــه اجتماعــی و فقــدان
توجــه بــه عاملیــت و اســتقالل بــرای ســالمندان و غفلــت نســبی از فهــم تجــارب فــردی ســالمندان و
نــوع درک ســالمندی در بیــن افــراد مــورد نقــد واقــع شــده اســت (ویکتــور .)28 :2005 ،همچنیــن در
ایــن رویکــرد روابــط ســنی ،فرعــی اســت و درعــوض دیگــر ســاختارهای ســلطه بــه ویــژه طبقــه بــه
عنــوان عامــل تعییــن کننــده بــر موقعیــت زندگــی ســالمندان تلقــی میگــردد .بــرای مثــال نظریــه
اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــا تمرکــز بــر روابــط بــازار کار و مســائل مربــوط بــه بازنشســتگی کــه بــرای
نس ـلهای کنونــی ســالمندان عمدت ـاً بــه مــردان مربــوط میشــود ،بــه انــدازه کافــی بــه مســائل زنــان
و اعضــای گروههــای قومــی و اقلیتــی نمیپــردازد (دیویدســون .)234 :2013 ،در پایــان الزم بــه تاکیــد
اســت کــه نظریــه فمینیســتی ســالمندی و اینترســکشنالیتی بــرای تحلیــل ســالمندی از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت و نــگاه جامعــی بــه تنــوع و تکثــر تجربــه ســالمندی بــا مالحظــه تفاوتهــا و
نابرابریهــای اجتماعــی دارد نظریــه کنارهگیــری عمدت ـاً دربــاره بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و

ســالمندانی را کــه عضــو نظــام بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمیگیــرد..
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واکاوی دالیل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج
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چکیده:

هــدف :علیرغــم اینکــه ازدواج یکــى از مهمتریــن و حســاسترین مراحــل زندگــى انســان بــه شــمار مـىرود ،امــا بنــا بــه
دالئــل گوناگــون امــروزه برخــی جوانــان از تشــکیل خانــواده اجتنــاب نمــوده و زندگــی مجــردی را در پیــش میگیرنــد.
بــر ایــن اســاس ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان  27-35ســاله
شهرســتان خرمآبــاد میباشــد.
روش تحقیــق :روش پژوهــش پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان
خرمآبــاد در محــدوده ســنی  35-27ســاله در نیم ـه دوم ســال  1399اســت .روش نمونهگیــری بــه صــورت تصادفــی
ســاده بــود .حجــم نمونــه ایــن پژوهــش  380نفــر میباشــند کــه از طریــق فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد .جهــت
تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :یافتههــای پژوهــش ،نشــان داد مولفههــای میــزان اعتقــادات دینــی ،ســطح انتظــارات ،لــذت بــردن از تجــرد،
وضعیــت تحصیلــی ،وضعیــت شــغلی و شــکاف نســلی درگرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان تاثیــر دارنــد.
نتیجهگیــری :گرایــش بــه زندگــی مجــردی بــه صــورت یــک معضــل و آســیب اجتماعــی رونــد فزاینــده در جامعــه دارد
کــه ضــرورت دارد برنامهریــزان و مســئوالن بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.
واژگان کلیدی :زندگی مجردی ،جوانان ،ازدواج ،خرمآباد و شکاف نسلی.

 -1دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی tajbakhsh_gr@yahoo.com
 -2کارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاه آیت اهلل بروجردی
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مقدمه و بیان مسئله
تشــکیل خانــواده جوابگــوی احتیاجــات غریــزی انســان ،نيازهــای اقتصــادی و ارتباطــات فرهنگــی و
اجتماعــی وی را نيــز تامیــن میكنــد و بــه عنــوان یــک معیــار و قاعــده پذيرفتــه شــده در همــه جوامــع
محســوب میشــود (کاظمیپــور .)76:۱۳۸۸ ،خانــواده اولیــن ارگان مشــارکتی جامعــه بــه حســاب
میآیــد و کشــور (جامعــه) محصــول تعــداد زیــادی از ایــن خانوادههــا (ارگانهــا) بــه حســاب میآیــد
کــه محیــط نگرشــی و اقتصــادی کشــور مــوارد طــرز تفکــر آن محســوب میشــود .خانــواده بــا ازدواج
بــه وجــود میآیــد ،بدینســبب ازدواج عرص ـهای مهــم از زندگــی اســت ،کــه در میــان ســایر مراحــل
زندگــی از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت(احمدی موحــد .)۳:۱۳۸۶،جامعــه شناســان ازدواج را یــک
قــرارداد اجتماعــی و ضامــن بقــای نســل انســان و ســبب آرامــش و امنیــت در جوامــع میدانســتند
(آقاســی و فــاح میــن باشــی .)۱-۲۱:۱۳۹۴ ،بعضیهــا بــر ايــن باورنــد كــه ازدواج وتأهــل باعــث ايجــاد
محدوديــت و موانــع بســیار در راه رســیدن بــه تمایــات افــراد میگــردد .بنابرایــن ،تمایــل دارنــد بــه
صــورت تنهــا و آزادانــه زندگــی نماینــد .ایــن تمایــل فقــط در بيــن پســران وجــود نــدارد ،بلكــه برخــي
از دختــران هــم ازدواج را محدوديــت و مانــع بــر ســرراه رســیدن بــه خواســتههای خــود و همچنیــن
آن را موجــب ســلب آزادیهــای فــردی میداننــد .شــاید افــرادی كــه ازدواج را ســلبکننده اســتقالل
شــخصی بــه حســاب میآورنــد ،اصــل ازدواج را بــه درســتی متوجــه نشــدهاند و طرفــدار آزادی حاصــل
از آن بــه معنــای غربــی آن هســتند ،و همچنیــن درميــان آنــان افــرادی هســتند كــه بــا وجــود گرايــش
مذهبــی قــوی ،متمایــل بــه ادامــه نوعــی خــاص از زندگــی هســتند کــه درآن قیــد وبندهــای زندگــی
مشــترک وجــود نــدارد و آســايش ،آرامــش ،خودســازی و سيروســلوک معنــوی خــود را در داشــتن ایــن
شــیوه از زندگــی میداننــد .برخــی نيــز داشــتن فرزنــد را مانــع رشــد اجتماعــی ،كار و تحصيــل و زندگــی
مطلــوب خویــش میداننــد و زیــر بــار ازدواج نمیرونــد .عــدم توجــه خانوادههــا ،درک نشــدن نیازهــا و
خواســتههای جوانــان در خانــه و نداشــتن حریــم خصوصــی مختــص جوانــان ،باعــث ســرخوردگی جــوان
شــده و او را مشــتاق بــه تــرک خانــه و شــروع زندگــی مجــردی میکنــد (قرایــی مقــدم.)44 :1393 ،
بحرانهــای خزنــدهای همچــون افــول نــرخ رشــد جمعیــت ،باالرفتــن ســن ازدواج ،بحــران کاهــش
نیــروی انســانی ،ســالمندی و....در حــال گســترش اســت کــه توجــه متخصصــان امــر را بــه خــود جلــب
نمــوده ،تــا بــا اصــاح الگــوی جمعیــت از بحــران و رکــود جمعیتــی کــه کشــورهای غربــی دچــار آن
هســتند ،برحــذر باشــیم .بــا عنایــت بــه لــزوم ارتقــای شــاخصهای مهــم جمعیتــی ،مقــام معظــم
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رهبــری بــا دیدگاهــی کالن ،جامــع و آیندهنگرانــه ،اصــول  14گانــهای جهــت هدایــت سیاســتهای
کلــی جمعیــت مشــخص نمودنــد و نقــش گســتردهای بــرای کلیــه نهادهــا و ســازمانهای متولــی و
تاثیرگــذار مشــخص نمودنــد .مطابــق بــر بنــد  2سیاســتهای کلّــی جمعیــت رفــع موانــع ازدواج،

تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد ،کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوجهــای جــوان
و توانمنــد ســازی آنــان در تأمیــن هزینههــای زندگــی و تربیــت نســل کارآمــد ،یکــی از وظایــف مهــم
دســتگاهها و ارگانهــای اجرایــی کشــور اســت( .تــاج بخــش.)45 ،1399 ،
در دهــه اخیــر جامعــه در حــال گــذار ایــران ،از نظــام ســنتی بــه نظــام مــدرن ،شــاهد تغییراتــی
درســطوح مختلــف کالن ،میانــی و خــرد در میــان اقشــار گوناگــون شــد .ایــن تغییــرات فرهنگــی و
اجتماعــی بــه نوبــه خــود موجــب ایجــاد دگرگونــی در هنجارهــا و ارزشــها ،انتظــارات و مطالبــات مــردم
بویــژه جوانــان گردیــد .در ســالهای اخیــر دغدغــه تغییــر در ســبک زندگــی ایرانــی ،بــه ویــژه در میــان
نســل جــوان بــه ســبک زندگــی غیــر اســامی و غربــی مــورد توجــه اندیشــمندان و پژوهشــگران واقــع
شــده اســت .یکــی از ایــن تفییــرات و چالشهــای اصلــی و اساســی در جامعــه ایرانــی گرایــش بــه
زندگــی مجــردی و رویگردانــی از امــر ازدواج اســت .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی حــادث شــده در جامعــه ،ســطح انتظــارات و توقعــات جوانــان از ازدواج تغییــر
یافتــه و همیــن امــر منجــر بــه رویگردانــی آنهــا از ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی شــده اســت.
دربــاره اهمیــت ایــن پژوهــش میتــوان گفــت ،کــه گرایــش جوانــان بــه تجــرد بــه یــک مســئله مهــم
در جامعــه تبدیــل شــده کــه بــه نوبــه خــود غفلــت از آن ســبب انحرافــات بســیار و بیبندوباریهــای
اخالقــی در جامعــه بــه خصــوص در بیــن جوانــان خواهــد شــد .ازدواج مناســبترین راه بــرای تامیــن
نیازهــای روانــی ،عاطفــی و جنســی جــوان اســت و همیــن امــر موجــب ســامت در دیــن و اخــاق
جوانــان خواهــد شــد.
ایــن آمــار در شــهر خرمآبــاد ،روزبـهروز در حــال افزایــش اســت و مســائل و مشــکالت زیــادی را بــرای
خانوادههــا و جامعــه ایجــاد نمــوده و بــه یــک مســئله اجتماعــی مبــدل شــده اســت .از ایــن رو ،ایــن
مقالــه تالشــی بــرای بررســی و شناســایی زمینههــا و بســترهای تشــکیل دهنــده تمایــل جوانــان بــه
زندگــی مجــردی در شــهر خرمآبــاد اســت .ســوال اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه چــه عوامــل
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی باعــث گرایــش بــه زندگــی مجــردی میشــود؟ در شــهر خرمآبــاد
ســهم کــدام یــک از عوامــل از بقیــه بیشــتر میباشــد؟
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116
پیشینه پژوهش

در جــدول زیــر خالصــهای از پژوهشهــای صــورت گرفتــه در خصــوص گرایــش بــه تجــرد و افزایــش
ســن ازدواج ارائــه شــده اســت:

جدول  :1پیشینه داخلی و خارجی

سال

پژوهشگر

عنوان

یافته ها

1398

باقری و
همکاران
برساخت

برساخت معنایی تاخیر سن
ازدواج بر اساس نظریه زمینهای

«تجربة تجرد ،تأخیری معنادار» بهعنوان مقولة نهایی انتخاب شد و در
پایان مدل پارادایمی مستخرج از دادهها طرح شد

1398

زارعی
سمگنان

علل تاخیر در ازدواج جوانان و
راهکارهای مقابله با آن

به منظور کمک به کاهش سن ازدواج پس از بررسی عوامل تاخیر در
ازدواج ،راهبردهای عملی در جهت کاهش سن ازدواج مطرح شده است.

1397

انتظاری و
همکاران

عوامل موثر افزایش سن ازدواج
جوانان در شهر تهران

وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعی اقتصادی با سن ازدواج ،بیانگر
تغییر در سبک زندگی خانواده و نظام ارزشهای اجتماعی است.

1395

جهانبخشی و
همکاران

ریشهیابی و رتبهبندی علل
افزایش سن ازدواج در بین
دانشجویان

بیکاری ،نداشتن درآمد کافی ،خوف از افزایش هزینهها ،تأکید بر
داشتن مسکن و خودرو پیش از ازدواج ،استقالل مالی ،گسترش روابط
ناسالم بین دختران و پسران ،کاهش اعتماد به طرف مقابل ،گسترش
فرهنگ تجملگرایی ،تأکید بر داشتن شغل مناسب با مدرک دانشگاهی،
مسئولیتپذیر نبودن افراد برای اداره زندگی ،از مؤثرترین عوامل برای
افزایش سن ازدواج دانشجویی هستند.

1393

طیبی نیا

میزان تمایل جوانان به ازدواج و
شناسایی موانع و مشکالت آن

اکثریت جوانان تمایل به ازدواج دارند.

1392

خلج آبادی
فراهانی و
همکاران

تاثیر معاشرت با جنس مخالف
قبل از ازدواج بر سن ازدواج

در ارتباط با معاشرت های دوستی در دختران ،با تمایل بیشتر به ازدواج
رابطه معنادار وجود دارد ،در حالیکه در پسران معاشرت ،با تمایل کمتر به
ازدواج رابطه معنادار داشته است.

1392

سرایی و
اجاقلو

مطالعه نسلی تغییر ارزش
ازدواج در ایران

ازدواج در بین نسل های مختلف معنای متفاوتی دارد.

1391

مرادی و
صفاریان

شناخت عوامل اقتصادی و
اجتماعی در ارتباط با باال رفتن
سن ازدواج جوانان

میان مولفههایی مثل دیدگاه اشخاص به تساوی جنسیتی ،تحصیالت،
میزان توقعات ،و مقدار خشنودی از تجرد ،ارتباط مشخصی میباشد

1390

ساروخانی و
مقربیان

شناسایی گرایش به تجرد و
نگرش به مراسم ازدواج وآثار
آن در واسطه گزینش همسر و
گرایش به مهریه

بین تجدد گرایی و همسر گزینی ،رابطه معناداری گزارش شده است.

1390

بحیرانی

نگرش خانواده نسبت به ازدواج
و بی اعتمادی اجتماعی با
افزایش سن ازدواج

رابطه معناداری میان متغیر های ادامه تحصیل ،اشتغال دختران و شرایط
.اقتصادی است

1390

حبیب پور و
غفاری

افزایش سن ازدواج دختران

دخترانی که دیر ازدواج می کنند از تحصیالت باالتری برخوردارند و نگرش
.فرامادی به ازدواج دارند

1390

رضادوست و
مبینی

بررسی متغیرهای مرتبط با
تاخیر سن ازدواج در زنان شاغل

بین تاخیر سن ازدواج زنان و متغیرهای مانند تحصیالت،میزان درآمد،
میزان وابستگی اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.

1390

ضرابی و
مصطفوی

عوامل موثر بر سن ازدواج در
ایران با رویکرد اقتصادی

تاثیر مثبت سطح تحصیالت را بر سن ازدواج زنان تایید می کند ،همچنین
سن ازدواج در میا ن خانوارهای طبقات اقتصادی باالتر ،پایین تر می باشد.

واکاوی دالیل گرایش جواانن به زندیگ مجردی و رویگرداین از ازدواج...
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1388

کاظمی پور

سنجش نگرش جوانان نسبت
به ازدواج و شناخت آثار و
پیامدهای آن با تاکید بر ازدواج
های دانشجویی

ازدواج ها در بین دانشجویان به سمت غیر رسمی شدن پیش میرود.

1387

فرهمند بیگی

بررسی رفتارهای فرد گرایانه و
جمع گرایانه به تفکیک جنس
در تاخیر ازدواج

تأخیر در ازدواج با گرایش به رفتارهای فردگرایانه و جنسیت رابطه معنی
داری دارد.

1387

حسین زاده

میزان درآمد خانواده با تأخیر
در سن ازدواج جوانان

رابطه معنی داری میان وضعیت شغلی ،میزان تحصیالت ،وضعیت مسکن
جوانان و میزان درآمد خانواده با تأخیر در سن ازدواج جوانان می باشد.

1386

مقدس
جعفری و
یعقوبی چوبری

پیوند سنت و نوسازی در
افزایش

عامل نوسازی در افزایش سن ازدواج تأثیر فراوانی داشته است که این عامل
خود را در قالب سطح تحصیالت به طور عمیق نشان داده است.

1385

شیرزاد

بررسي ديدگاه دانشجويان مجرد
پيرامون عوامل مؤثر در ازدواج

بين سه مؤلفه موفقيت يا شکست يکی از اعضای خانواده در ازدواج ،ميزان
پايبندی به اعتقادات مذهبی خانواده ،جنسيت و نگرش به ازدواج ،رابطه
معناداری وجود دارد.

1388

محمودیان

سن ازدواج در حال افزایش:
بررسی عوامل پشتیبان

ازدواج های جدیدتر در سنین باالتری اتفاق افتاده اند .میزان تحصیالت
به ویژه در مقاطع باالی تحصیلی با افزایش سن ازدواج همبستگی داشته
است.

1387

اسکندری
چراتی

بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر
سن ازدواج در ایران با تأکید بر
استان گلستان

بین متغیرهای ادامه تحصیل و باال بودن انتظارات و سخت گیری در
انتخاب همسر و نداشتن شغل مناسب و فقر خانواده و موقعیت اجتماعی
خانواده و وضع ظاهری ،با تأخیر سن ازدواج جوانان رابطه معنی داری
وجود دارد.

2010

سرویتی و وبر

رابطه بين جنس و نگرش به
ازدواج

نگرش دختران به ازدواج مثبت تر از پسران به دست آمده است .همچنين،
دختران اعتقاد بيشتری به اين موضوع دارند که عشق اساس ازدواج است.

2007

همیلتون و
سیون

طبقه ،جنسیت و ازدواج ،نقش
عوامل اجتماعی در افزایش
تقاضا براي ازدواج بین مردان
و زنان

تقاضاي ازدواج براي افراد بستگی به وضعیت اقتصادي اجتماعی افراد دارد.
به این معنا که افرادي که در سطح وضعیت اقتصادي-اجتماعی باالتري قرار
دارند ،تقاضاي ازدواج براي آنها بیشتر است.

2000

سوزان
فرگوسن

عدم تمایل زنان به ازدواج

چگونگی زناشویی والدین ،موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده
و یا تنها دختر ،اهداف تحصیلی و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملی
است که بر عدم تمایل زنان به ازدواج تاثیر گذاشته است.

1994

مک دونالد و
همکاران

علل افزایش سن ازدواج

تحصیالت عالی زنان ،اشتغال زنان ،دشواری دسترسی به زوج مناسب

1992

لیشتر و
همکاران

گرایش به سمت اهمیت ازدواج
و خانواده و نقش های زنان در
خانواده

زنان جوانی که به ارزش های سنتی کمتر معتقدند ،بیشتر احتمال دارد
که ازدواج را به خاطر تحصیالت باالتر یا وارد شدن به بازار کار به تاخیر
بیندازد.

1388

مک دونالد
هیوول

بررسی علل افزایش سن ازدواج

میان میزان تحصیالت عالی زنان ،اشتغال زنان و میزان آزادی در انتخاب
همسر ،با تأخیر در سن ازدواج رابطه معنی داری وجود دارد.

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:
اگــر چــه وجــه اشــتراک پژوهشهــای فــوق الذکــر ،بررســی موضــوع افزایــش ســن ازدواج جوانــان در
جامعــه میباشــد ،ولــی بــا توجــه بــه مطالعــات مذکــور ،بــه وضــوح میتــوان عــدم بررســی خــاص و
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ویــژه دالئــل گرایــش بــه زندگــی مجــردی و رویگردانــی از امــر ازدواج را دیـد؛ در نتیجــه ،اهمیــت ایــن
پژوهــش در آن اســت کــه بطــور ویــژه بــه ایــن موضــوع مهــم در میــدان وســیع تحقیــق میپــردازد.
بطــور کلــی جمعبنــدی و نتیجهگیــری از پیشــینههای داخلــی و خارجــی ذکــر شــده در مقالــه
حاضــر ،حکایــت از فقــدان پژوهشــی مســتقل و مســتقیم مرتبــط بــا اهــداف ،روش و ســاختار ایــن
تحقیــق دارد.
مبانی نظری پژوهش

بــه دلیــل خصلــت چنــد وجهــی بــودن موضــوع پژوهــش و تکثــر نظریههــاي متعــدد ،در ایــن مقالــه از
میــان نظــرات مختلــف ،صرفــا برخــی از نظریههــا مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.
رویکــرد نوســازی ،بــرای تحلیــل مجموعــه پیچیــدهای از تحوالتــی کــه در همــه زمینههــا بــرای انتقــال
از جامعــه ســنتی بــه جامعــه مــدرن رخ میدهــد ،بــه کار بــرده میشــود .نوســازی شــامل تحــوالت
در زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،روانــی و اجتماعــی اســت .پیــروان ایــن دیــدگاه فکــری،
عناصــری همچــون خــردورزی ،تعقــل گرایــی ،نظــم داشــتن ،تقدیرگــرا نبــودن ،محاســبه گــر بــودن و
 .....را بعنــوان خمیــر مایههــای اولیــه جریــان نوســازی بــر میشــمارند.
بــه موجــب ایــن رویکــرد ،میتــوان ریشــه اولیــه و علتالعلــل تمامــی ریشــههاي ثانــوي تأثیرگــذار
بــر رویگردانــی از ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی را ،گــذار جامعــه ایــران از نظــم ســنتی بــه نظــم
مــدرن دانســت کــه باعــث تغییــر و تحوالتــی در ســطوح مختلــف خــرد ،میانــی و کالن در بیــن تمامــی
گروههــا و اقشــار جامعــه ،بویــژه جوانــان شــده کــه ایــن تغییــرات بــه نوبــه خــود ،موجــب دگرگونــی
در نگرشهــا ،ارزشهــا ،انتظــارات و مطالبــات جوانــان میشــود .بنابرایــن موضــوع تجربــه مدرنیتــه و
نوســازي جامعــه ایرانــی در بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان اثــر گــذار میباشــد .بنابــر تئــوری نوســازی
ويليــام گــود ،رویگردانــی از ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی ،بــا درجــات مدرنيزاســيون جامعــه
ارتبــاط دارد.
رویکــرد بیســازمانی اجتماعــی ،بــه فقــدان ســازگاری یــا ســازگاری ضعیــف بیــن اجــزای یــك نظــام
اشــاره دارد .تغییــرات اجتماعــی ،معمــوال بــه عنــوان علــت اصلــی و تغییــرات تکنولوژیــك ،جمعیــت
شــناختی و فرهنگــی نیــز بــه عنــوان شــرایط تســریع کننــده بــی ســازمانی تلقــی شــدهاند .بــی
ســازمانی شــخصیتی و عــدم تعــادل نظــام اجتماعــی از پیامدهــای بــی ســازمانی اجتماعــی محســوب
میشــوند .راه حــل بیســازمانی ،برگــردان اجــزای نظــام اجتماعــی بــه حالــت تعــادل اســت .بــر
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اســاس ایــن رویکــرد ازدواج و تشــکیل خانــواده ،زمانــی رخ میدهــد کــه جامعــه بتوانــد ،اهــداف معیــن
و راههــای وصــول بــه آنهــا را مشــخص نمایــد ،تــا جامعــه درحالتــی متعــادل و منســجم حفــظ شــود
و تــداوم یابــد و در صورتیکــه اهــداف و وســایل بــا ســاختار جامعــه مغایــرت و عــدم هماهنگــی داشــته
باشــد ،جامعــه دچــار مشــکل خواهــد شــد.
دیکســون ،در نظریــه خــود بــر ســه مولفــه دسترســی ،امــکان و تمایــل تاکیــد کــرده و معتقــد اســت که
ایــن ســه متغیــر در ازدواج نکــردن افــراد موثــر هســتند .وی چنیــن میپنــدارد کــه متغیرهــای مذکــور،
تاثیــر ســاختار اجتماعــی بــر مولفههــای ازدواج را کاهــش میدهنــد .براســاس دیــدگاه دیکســون،
مولفــه «دسترســی» از طریــق تســاوی نســبت ســنی -جنســی اشــخاص در ســن ازدواج و متدهــای
گزینــش همســر مشــخص میگــردد .وی بیــان مــیدارد ،وقتیکــه نبــود تســاوی مناســب در نســبت
سنی-جنســی جمعیــت در ســن ازدواج وجــود دارد ،بعضــی از ازدواجهــا بــا دیرکــرد صــورت میگیرنــد
و زمانیکــه اشــخاص بــرای گزینــش همســر اســتقالل دارنــد ،ازدواجهــا نســبت بــه وقتیکــه همســران
از طــرف والدیــن گزینــش میگردنــد ،دیرتــر صــورت میگیــرد .متغیــر «تمایــل» ،مربــوط بــه تعییــن
کنندههــای مشــارکتی و اقتصــادی میگــردد کــه زوجهــای جــوان ســبب تشــکیل خانــواده ،الزامــی
بــه حســاب میآورنــد .همچنیــن در قســمتهای شــهری بــه ســبب تاکیــد بــر وظایــف شــخصی ،احتیــاج
بــه گســترش و بــه دســت آوردن خصوصیــات و بــه دســت آوردن تجربــه بــرای مدیریــت یــک خانــواده
جداگانــه ،قبــل از ازدواج ،ازدواج اشــخاص نســبت بــه نواحــی روســتایی دیرتــر اتفــاق میافتــاد .متغیــر
«امــکان» ،مربــوط بــه تعیینکنندههــای اجتماعــی و اقتصــادی میشــود کــه زوجهــای جــوان جهــت
تشــکیل خانــواده ضــروری میداننــد .همچنیــن در نواحــی شــهری ،بــه دلیــل تاکیــد بــر مســئولیتهای
فــردی ،نیــاز بــه توســعه و کســب مهارتهــا و بــه دســت آوردن تجربــه بــرای اداره یــک خانــواده
مســتقل ،ازدواج افــراد نســبت بــه نواحــی روســتایی بــه تاخیــر میافتــد.
براســاس ایــن دیــدگاه کــه توســط نگویــن (نظریــه تحــول ســن ازدواج) در ســال  1997طــرح شــده،
هنجارهــای ســنتی ازدواج ،براســاس تغییــرات اجتماعــی و آشــفتگیهای سیاســی رو بــه کاهــش
گــذارده اســت .وی یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر در افزایــش ســن ازدواج (بــه ویــژه زنــان) را توســعه
سیســتم آموزشــی وتحصیــات و اشــتغال میپنــدارد .تحصیــات ســبب بــه وجــود آمــدن ایدههــا
و نگرشهــای جدیــد دربــاره ازدواج ،بــه ویــژه تمرکــز بــر ازدواجهــای کــه براســاس عشــق اســت،
میشــود .عامــل دیگــر تحــول ســن ازدواج ،مجموع ـهای از اصالحــات قانونــی مربــوط بــه ســن ازدواج
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اســت .در کشــورهای مختلــف ،حداقــل ســن ،بــرای ازدواج رســمی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
باالتــر از ســن ازدواج در دوره هــای پیــش اســت و لــذا بــه صــورت طبیعــی میانگیــن ســن ازدواج بــاال
خواهــد رفــت.
از منظــر تئــوری فردگرایــی توکویــل در عصــر برابــری ،هــر فــرد احساســاتش را بــه ســمت خــود
میچرخانــد کــه نمیتــوان بــه آن نــام خودخواهــی داد .زیــرا خودخواهــی از یــک غریــزه کورکورانــه
سرچشــمه میگیــرد .نــام خاصــی کــه بــه ایــن حالــت میتــوان داد ،فردگرایــی اســت .فــرد گرایــی
احســاس اندیشــیده و آرامــی اســت کــه هــر فــرد در اختیــار دارد و بــه وســیله آن خــود را از تــوده
همنوعــش جــدا تصــور میکنــد و بــا خانــواده و دوســتانش خــود را بــه کنــاری میکشــد ،بــه نحــوی
کــه پــس از بــه وجــود آمــدن یــک جامعــه کوچــک بــرای خــود ،جامعــه بــزرگ را بــه حــال خــود وا
میگــذارد (توســلی )107:1386 ،بنابرایــن تئــوری فــرد گرایــی ،ایــن رابطــه را بدســت میدهــد کــه
هــر چقدراحســاس فردگرایــی در افــراد بیشــتر باشــد ،بــه همــان انــدازه افــراد از ازدواج گریــزان بــوده و
تاخیــر در ســن ازدواج جوانــان بــه عنــوان یــک مســاله اجتماعــی ،نمــود پیــدا میکنــد.
مدل پژوهش

(محقق ساخته؛ با اقتباس از ناكس و كارولني)2005 ،
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روش تحقیق:
ایــن پژوهــش بــر اســاس هــدف ،از نــوع تحقیقــات کاربــردی بــه حســاب میآیــد .همچنیــن ایــن
پژوهــش را میتــوان از نظــر ماهیــت جــزء تحقیقــات پیمایشــی بــه شــمار آورد .جامعــه آمــاری ایــن
پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان خرمآبــاد ،در محــدوده ســنی  35-27ســاله در نیمـه
دوم ســال  1399اســت .روش نمونهگیــری پژوهــش حاضــر بــه صــورت تصادفــی بــود .انتخــاب حجــم
نمونــه در ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد .حجــم نمونــه ایــن پژوهــش 380
نفــر میباشــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده میشــود.
شــاخصهای آمــاری توصیفــی مــورد اســتفاده عبارتنــد از :جــداول فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن،
انحــراف اســتاندارد جهــت عینیتــر شــدن نتایــج بــه دســت آمــده .از طرفــی بــه منظــور اثبــات یــا
رد فرضیههــای پژوهــش از روش همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .در کلیــه تجزیــه و تحلیلهــای
آمــاری ایــن پژوهــش از نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت.
یافته های توصیفی پژوهش
بــر حســب متغیــر ســن ،دادههــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنیهــا  %32بیــن ســن ()27-29؛ %34
بیــن ســن ( )29-32و  %34بیــن ســن ( )32-35بــود .بــر حســب متغیــر تحصیــات ،دادههــا نشــانگر
ایــن اســت کــه آزمودنیهــا  70( %18نفــر) زیــر دیپلــم؛  95( %25نفــر) دیپلــم؛  100( %26نفــر)
مــدرک فوقدیپلــم؛  88( %23نفــر) لیســانس و  27( %8نفــر) دارای مــدرک ارشــد و باالتــر بودنــد .بــر
حســب متغیــر جنســیت ،دادههــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنیهــا  210( %55نفــر) دارای جنســیت
مذکــر و  170( %45نفــر) دارای جنســیت مونــث بودنــد .بــر حســب متغیــر شــغل ،دادههــا نشــانگر
ایــن اســت کــه آزمودنیهــا  50( %13نفــر) دارای شــغل کارمنــد؛  100( %26نفــر) دارای شــغل آزاد؛
 55( %14نفــر) مشــغول بــه تحصیــل (دانشــجو)؛  40( %10نفــر) دارای ســایر شــغلها و 135( %37
نفــر) دارای شــغلی نمیباشــند.
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یافته های استنباطی پژوهش
آزمون فرضیه اول

جدول  -2محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین میزان اعتقادات دینی و گرایش به زندگی مجردی جوانان
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان اعتقادات دینی

29/16

6/34

0/43

0/000

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیــن اعتقــادات دینــی و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان بــا اهمیــت بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و ضریــب همبســتگی
( )0/43میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن اعتقــادات دینــی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان
رابطـهی معنــاداری وجــود دارد .مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده ،میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه
اعتقــادات دینــی جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــی
مجــردی آنهــا تاثیــر دارد ،لــذا فرضیـه مذکــور تاییــد میگــردد .بــر ایــن اســاس ،رابطـه بیــن دو متغیــر
فــوق در ســطح حداقــل  95درصــد معنــادار اســت .بنابرایــن بیــن اعتقــادات دینــی و گرایــش بــه
زندگــی مجــردی جوانــان در شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
آزمون فرضیه دوم

جدول  -3محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سطح انتظارات و گرایش به زندگی مجردی جوانان
متغییر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سطح انتظارات

10/39

3/61

0/414

0/000

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان بــا اهمیــت بــه میــزان معنــیداری حاصــل شــده ( )0/000و ضریــب همبســتگی
( )0/414میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان
رابطــه معنــاداری وجــود دارد .بــا افزایــش ســطح انتظــارات ،گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان
افزایــش مییابــد .بنابرایــن ،بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــی مجــردی در بیــن جوانــان
شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
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آزمون فرضیه سوم

جدول  -4محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین میزان لذت بردن از تجرد و گرایش به زندگی
مجردی جوانان
متغییر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان لذت بردن از تجرد

15/11

7/02

0/388

0/000

همانطــور کــه در جــدول بــاال مالحظــه میشــود ،بیــن لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و ضریــب همبســتگی
( )0/388میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
جوانــان رابط ـ ه معنــاداری وجــود دارد .بــا افزایــش میــزان لــذت بــردن از تجــرد ،گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان افزایــش مییابــد .بنابرایــن ،بیــن لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
در بیــن جوانــان شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
آزمون فرضیه چهارم

جدول  -5محاسبه ضریب همبستگی پیرسون وضعیت تحصیلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان
متغییر

میانگین

وضعیت تحصیلی

30/15

انحراف استاندارد ضریب همبستگی سطح معناداری
7/30

0/88

0/000

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیــن میــزان وضعیــت تحصیلــی و گرایــش بــه
زندگــی مجــردی جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و ضریب همبســتگی
( )0/88میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن وضعیــت تحصیلــی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان،
رابط ـ ه معنــاداری وجــود دارد .مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده ،میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه
میــزان وضعیــت تحصیلــی جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه
زندگــی مجــردی آنهــا تاثیــر دارد ،لــذا فرضیـه مذکــور تاییــد میگــردد .بــر ایــن اســاس رابطـه مذکــور
بیــن دو متغیــر فــوق در ســطح حداقــل  95درصــد معنــادار اســت .بنابرایــن بیــن وضعیــت تحصیلــی و
گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان در شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
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آزمون فرضیه پنجم

جدول  -6محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت شغلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان
متغییر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

وضعیت شغلی

29/79

6/15

0/80

0/000

همانطورکــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیــن وضعیــت شــغلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و ضریــب همبســتگی ()0/80
میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن وضعیــت شــغلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان رابطــه
معنــاداری وجــود دارد .مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده ،میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه وضعیــت
شــغلی جوانــان ،بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن ،در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــی مجــردی
آنهــا تاثیــر دارد ،لــذا فرضیـ ه مذکــور تاییــد میگــردد .بــر ایــن اســاس ،رابطـه مذکــور بیــن دو متغیــر
فــوق در ســطح حداقــل  95درصــد معنــادار اســت .بنابرایــن بیــن وضعیــت شــغلی و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان در شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
آزمون فرضیه ششم

جدول  -7محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین شکاف نسلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان
متغییر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

شکاف نسلی

30/09

7/10

0/91

0/000

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیــن شــکاف نســلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و ضریــب همبســتگی ()0/91
میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن شــکاف نســلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی جوانــان رابطــهی
معنــاداری وجــود دارد .مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده ،میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه شــکاف
نســلی جوانــان ،بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن ،در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــی مجــردی
آنهــا تاثیــر دارد ،لــذا فرضیـ ه مذکــور تاییــد میگــردد .بــر ایــن اســاس ،رابطـه مذکــور بیــن دو متغیــر
فــوق در ســطح حداقــل  95درصــد معنــادار اســت .بنابرایــن بیــن شــکاف نســلی و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی جوانــان در شهرســتان خرمآبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
خانــواده گســتردهترین و مهمتریــن نهــاد اجتماعــی اســت ،بــه طــوری کــه میتــوان گفــت در تجربــه
زیســته و زندگــی روزمــره انســانها ،نقشــی اساســی دارد .آنچــه موضــوع خانــواده را مســئلهمند
مینمایــد ،تغییراتــی اســت کــه در حیطــه تــداوم ازدواج صــورت گرفتــه اســت .بــا شــتاب گرفتــن رونــد
تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور ،الگــوی ســنتی خانــواده بــه تدریــج دچــار تغییــر شــده اســت،
بــه نحــوی کــه امــروزه بــا چالــش بســیار مهمــی ماننــد گرایــش بــه زندگــی مجــردی روبــرو هســتیم.
در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــی مجــردی و رویگردانــی از ازدواج
در بیــن جوانــان مجــرد شــهر خــرم آبــاد صــورت گرفــت 6 ،فرضیــه از طریــق آزمــون همبســتگی مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
در فرضیــه اول بــه بررســی رابطــه بیــن میــزان اعتقــادات دینــی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی در
بیــن جوانــان پرداختیــم .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول شــماره  ،2از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری بــه
دســت آمــده ( )0/000و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/43بــود ،بنابرایــن
بــا اطمینــان  95درصــد فرضیــه محقــق تاییــد میگــردد ،یعنــی بیــن اعتقــادات دینــی و گرایــش
بــه زندگــی مجــردی در بیــن جوانــان شهرســتان خرمآبــاد رابط ـ ه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن
قســمت بــا مطالعــات (طیبینیــا1393 ،؛ ســرایی و همــکاران1392 ،؛ حبیبپــور و غفــاری1390 ،؛
ضرابــی و مصطفــوی1390 ،؛ محمودیــان ،1383 ،همیلتــون و همــکاران2007 ،؛ لیشــتر و همــکاران،
1992؛ گریـنگالس)1989 ،؛ همراســتا بــود و نشــان دادنــد کــه میــزان اعتقــادات مذهبــی بــا گرایــش
بــه زندگــی مجــردی ،میتواننــد ارتباطــی تنگاتنــگ بــا هــم داشــته باشــند .اطــاع رســانی و آگاه
ســازی بــه جوانــان در خصــوص ویژگیهــای ازدواج درســت از دیــدگاه معصومیــن (ع) بــه وســیلهی
نهــاد هــای تربیتــی و دینــی از ضروریــات در پیشــرفت امــر ازدواج اســت .بــا اهمیــت بــه جایــگاه و
تاثیــر معانــی و اعتقــادات دینــی و عالقــه زیــاد مــردم بــه ائمــه اطهــار (ع) ،بیــان الگوهــای خانــواده
ســالم و ازدواج درســت بــا بیــان زندگینامــه آن بزرگــواران جایــگاه بخصوصــی در بــاال رفتــن آگاهــی
جوانــان و صــورت دادن و پیشــرفت نگرشهــای صحیــح گردیــده و گرایــش بــه ازدواج صحیــح را در
بیــن جوانــان تقویــت میبخشــد.
در فرضیــه دوم ،بــه بررســی رابطــه میــان میــزان ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــی مجــردی در
بیــن جوانــان پرداختیــم .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،3از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری به دســت آمده
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( )0/000و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/414بــود ،بنابرایــن بــا اطمینــان
 95درصــد ،فرضیــه محقــق تاییــد میگــردد ،یعنــی بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــی
مجــردی در بیــن جوانــان شهرســتان خرمآبــاد رابط ـ ه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن قســمت بــا
مطالعــات (ســرایی و همــکاران1392 ،؛ ســاروخانی و همــکاران1390 ،؛ رضادوســت و همــکاران1390 ،؛
کاظمیپــور1388 ،؛ حســینزاده1387 ،؛ لیزاســرویتی و همــکاران2010 ،؛ لیشــتر و همــکاران)1992 ،
همراســتا بــود .بــه شــکلی کــه نشــان دادنــد بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی جامعــه ،ســطح توقعــات و
انتظــارات جوانــان ،نقــش تاثیرگــذاری بــر روی گرایــش بــه زندگــی مجــردی آنهــا دارد.
در تبییــن ایــن قســمت میتــوان گفــت کــه امــروزه افزایــش ســطح انتظــارات ،نبــود فضــای مناســب
بــرای انتخــاب و معرفــی افــراد بــه یکدیگــر از عوامــل اصلــی افزایــش ســن ازدواج جوانــان در جامعــه
اســت ،کــه دولــت بایــد نــگاه خــود را بــه آنهــا معطــوف کنــد و بــا ارائــه طرحهــای مناســب در جهــت
کاهــش ســطح انتظــارات جوانــان جامعــه و تجدیدنظــر در شــیوههای تربیتــی و ســبک زندگــی در کنــار
فراهــم آوردن شــرایط اقتصــادی ،زمینــه را بــرای ازدواج بهموقــع جوانــان فراهــم نمایــد .طبــق دیــدگاه
دلبســتگی کــه بــه وســیل ه جــان بالبــی ،بیــان گردیــد ،تجــارب نخســتینی کــه شــخص در ارتبــاط بــا
پــدر و مــادر خویــش بــه دســت مــیآورد ،ســبب بــه وجــود آمــدن مولفههــای فعــال درونــی میگــردد
کــه خــود بــر نظریههــا و توقعــات از ارتبــاط بعــدی ،تاثیــر دارد .از طرفــی طبــق دیــدگاه تدریــس
مشــارکتی آلبــرت بانــدورا ،مشــاهده یــا تجربــه رفتــار ،ســبب آمــوزش میگــردد .برایــن اســاس شــخص
بــا مشــاهده ارتبــاط و اختالفــات میــان پــدر و مــادر ،راجــع بــه ارتبــاط دوســتانه یادگرفتــه و توقعــات
ازدواج در او شــکل میگیــرد .بــاال رفتــن ســطح انتظــارات در جوانــان باعــث بــه تعویــق افتــادن ازدواج
و بــاال رفتــن ســن جوانــان میشــود .ازدواجهــای دانشــجویی و ترغیــب جوانــان بــه ازدواج در دوران
تحصیــل بــا تأکیــد بــر تعدیــل خواســتهها و توقعــات فــرد و خانــواده از زندگــی مشــترک و اتخــاذ
تدابیــر خــاص ،میتوانــد بــه حــل عمــده ایــن مشــکل بینجامــد.
فرضیــه ســوم ،بــه بررســی رابطــه بیــن میــزان لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،4از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده
( )0/000و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/388بــود ،بنابرایــن بــا اطمینــان
 95درصــد فرضیــه محقــق ،تاییــد میگــردد .یعنــی بیــن میــزان لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش
بــه زندگــی مجــردی در بیــن جوانــان شهرســتان خرمآبــاد رابط ـ ه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن
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قســمت بــا مطالعــات (خلجآبــادی و همــکاران1392 ،؛ ضرابــی و همــکاران1390 ،؛ حســینزاده1387 ،؛
کنعانــی1385 ،؛ اســکندری1378 ،؛ گری ـنگالس1989 ،؛ لیشــتر و همــکاران )1992 ،همراســتا بــود.
بــه شــکلی کــه مشــخص اســت ،در حــال حاضــر بــا وجــود شــرایطی از جملــه رســانهها و شــبکههای
اجتماعــی و ...کــه ســبب میگــردد ،جوانــان از زندگــی مجــردی لــذت ببرنــد ،همیــن امــر موجــب بــاال
رفتــن میــزان گرایــش بــه زندگــی مجــردی در جوانــان گشــته اســت.
در تبییــن ایــن قســمت میتــوان گفــت ،کــه فرهنــگ مصــرف گرایــی و میــزان لــذت بــردن از تجــرد،
نیــز بــه طــرز چشــمگیری در بیــن جوانــان افزایــش یافتــه و باعــث باالرفتــن ســن ازدواج و تجــرد
شــده اســت .تضعیــف روابــط خانوادگــی در کنــار ســریالهای دنبالــه دار ماهــواره ای نیــز ایــن روش از
زندگــی را بــه جامعــه در حــال گــذار مــا تزریــق میکنــد .آن چــه باعــث میشــود ،جوانــان بــه زندگــی
مجــردی روی بیاورنــد ،نداشــتن آرامــش اســت .جــوان امــروزی بــه آرامــش خیــال و احتــرام در خانــواده
نیــاز دارد .هــم چنیــن اختــاف فرهنگــی میــان خانوادههــا و میــان فرزنــدان ،پــدران و مــادران عامــل
مهــم دیگــری اســت کــه زندگــی مجــردی را در کل دنیــا و بــه ویــژه در داخــل ایــران افزایــش داده
اســت .درآمــد پاییــن و نداشــتن اســتقالل کافــی و بــه ویــژه عــدم تأمیــن اجتماعــی ،عامــل دیگــری
در افزایــش زندگــی مجــردی اســت .برخــی از جوانــان دوســت ندارنــد کــه در مقابــل برخــی رفتارهــای
شــان ،والدیــن ،آنهــا را مــورد مؤاخــذه قــرار دهنــد .بنابرایــن ،وقتــی کــه جــوان گمــان میکنــد ،آزادی
او مــورد تهدیــد واقــع شــده ،از کانــون گــرم خانــواده جــدا میشــود و بــه زندگــی انفــرادی روی مـیآورد.
ـمندان قائــل بــه رویکــرد ایــدهای ،معتقدنــد عوامــل ارزشــی و فرهنگــی همچــون ســکوالریزم،
اندیشـ
ِ

اندیش ـههای دموکراتــی و برابــری گرایانــه ،گســترش آزادیهــای فــردی و اجتماعــی ،ســبب تحــوالت
اخیــر در خانــواده شــدهاند .مدرنیتــه بــه عنــوان یــک نظــام ،مجموع ـهای از ارزشهــای فردگرایانــه و
ســبک زندگیهــای متنــوع و متفــاوت را پیــش روی افــراد قــرار داده اســت .در اندیشــه مــدرن ،میــزان
لــذت بــردن از تجــرد در جوانــان ،بعنــوان یــک اصــل بــر تمــام تصمیمــات انســانی غالــب میشــود.
ازدواج نیــز بعنــوان یــک قــرارداد دو طرفــه بــر مبنــای نفــع و لــذت و ترجیحــات فــردی تلقــی میشــود.
بالتبــع آن عــدم تمایــل بــه فرزنــدآوری ،ســقط جنیــن ،ازدواج ســفید ،تولــد فرزنــدان نامشــروع و اولویت
یافتــن مالکهــای مــادی در امــر ازدواج ،اتفــاق میافتــد .بدیــن ترتیــب بــا رهایــی از ســنتها و
مســئولیتهای مربــوط بــه ازدواج ســنتی ،دسترســی بیشــتر بــه منابــع آموزشــی و مالــی و کــم رنــگ
شــدن مرزهــای جنســیتی ،تمایــل افــراد بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده کاهــش پیــدا میکنــد.
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فرضیــه چهــارم ،بــه بررســی رابطــه بیــن وضعیــت تحصیلــی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی میپــردازد.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،5از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و همچنیــن
میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/888بــود ،بنابرایــن بــا اطمینــان  95درصــد ،فرضیــه
محقــق تاییــد میگــردد ،یعنــی بیــن وضعیــت تحصیلــی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی در بیــن جوانان
شهرســتان خرمآبــاد رابطــ ه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن قســمت بــا مطالعــات (کاظمیپــور،
1388؛ فرهمندبیگــی1387 ،؛ یعقوبــی و همــکاران1386 ،؛ محمودیــان1383 ،؛ شــهروزی1386 ،؛
ســیون و همــکارن2007 ،؛ مکدونالــد و همــکاران1994 ،؛ گریــنگالس )1989 ،همراســتا بــود .بــه
شــکلی کــه مشــخص شــد ،میــزان تحصیــات بــه ویــژه در مقاطــع بــاالی تحصیلــی بــا گرایــش بــه
افزایــش ســن ازدواج در بیــن جوانــان ،بســیار پراهمیــت و در ارتبــاط میباشــد.
در تبییــن ایــن قســمت ،میتــوان گفــت در گذشــته وقایــع مهــم افــراد شــامل تحصیــل در مدرســه
و ســپس آمادگــی بــرای ازدواج بــود .خصوصــا پســران بــرای گذرانــدن دوران ســربازی و پیــدا کــردن
شــغل در مســیر ازدواج قــدم میگذاشــتند ،امــا بــه تدریــج بــا حضــور مصادیــق و نیمــه مــدرن در
زندگــی جوانــان ،آنــان ترجیــح میدهنــد ،ابتــدا تحصیــات عالــی خــود را بگذراننــد و حتــی بعــد
از یافتــن شــغل و ســطح مالــی باثبــات ،بــه دنبــال تشــکیل خانــواده برونــد .مهاجرتهــای تحصیلــی
عامــل دیگــری بــرای تمایــل جوانــان بــه زندگــی مجــردی اســت .بیشــتر جوانانــی کــه شــهر محــل
زندگــی خــود را بــرای تحصیــل تــرک میکننــد ،بــه شــهر خــود بــاز نمیگردنــد و بــه زندگــی مجــردی
ادامــه میدهنــد.
فرضیــه پنجــم ،میــزان وضعیــت شــغلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی را بررســی مینمایــد .بــا
توجــه بــه نتایــج جــدول  ،6از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( )0/000و همچنیــن
میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/80بــود ،بنابرایــن بــا اطمینــان  95درصــد ،فرضیــه
محقــق تاییــد میگــردد ،یعنــی بیــن وضعیــت شــغلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی در بیــن جوانــان
شهرســتان خرمآبــاد ،رابطــه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن قســمت بــا مطالعــات (اســکندری،
1378؛ شــهروزی1386 ،؛ یعقوبــی و همــکاران1386 ،؛ فرهمندبیگــی1387 ،؛ ضرابــی و همــکاران،
1390؛ مــرادی و همــکاران1391 ،؛ ســوزان2000 ،؛ لیشــتر و همــکاران1992 ،؛ همیلتــون و همــکاران،
 )2007همراســتا بــود .آنهــا نشــان دادنــد کــه مولفــ ه وضعیــت شــغلی جوانــان ارتبــاط مســتقیم و
معنــیداری بــر روی اینکــه جوانــان بــه ازدواج دیــررس رو میآورنــد ،بســیار نقــش دارد .در تبییــن
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ایــن قســمت ،میتــوان گفــت ،کــه زندگــي مجــردي مختــص زمــان مــا نيســت و در طــول تاريــخ
بــراي زنــان و مــردان بــه نســبت خــود وجــود داشــته اســت؛ امــا آنچــه آمــار و ارقــام نشــان ميدهــد
ايــن اســت كــه زندگــي مجــردي در دوران صنعتــي و پــس از آن افزايــش بيشــتري پيــدا كــرده اســت
كــه بخشــي از ايــن افزايــش بــه ســاختارهاي كل جامعــه بــاز ميگــردد؛ كــه يكــي از ايــن مــوارد،
منزلتهــاي شــغلي و درآمــدي بــراي افــراد در دوران مــدرن اســت .در جامعــه مــا بــا توجــه بــه اينكــه
انتخــاب همســر و اداره امــور زندگــي زناشــويي بــه لحــاظ مــادي بــر عهــده مــردان گذاشــته شــده
اســت ،بنابرايــن در چنيــن شــرايطي ،چنانچــه امكانــات مناســب شــغلي و درآمــدي بــراي مــردان در
ســن شــغل و ازدواج ايجــاد نشــده باشــد ،طبيعــي اســت كــه  2وضعيــت پيــش ميآيــد )1( .بــاال رفتــن
ســن ازدواج بــراي ايــن مــردان و ( )2چنانچــه امــكان شــغل و درآمــد فراهــم نشــده باشــد ،ممكــن
اســت بــه زندگــي مجــردي قطعــي آنهــا منتهــي شــود .بخشــي از زنــان و مــردان مجــرد در جامعــه
ايرانــي ،زندگــي مجردانــه تحميــل شــده انتخــاب كردهانــد .در واقــع ايــن گــروه از دختــران و پســران
از خانوادههايــي هســتند كــه بــه دليــل از كار افتادگــي ،فــوت والديــن و ...علــي رغــم داشــتن شــغل و
امكانــات بــه دليــل سرپرســتي از والديــن و خواهــران و برادرانشــان ،خــود از تشــكيل زندگــي زناشــويي
بازماندهانــد .طبيعــي اســت كــه بــراي زنــان در ســن  35و مــردان در ســن  40ســالگي بــه بــاال امــكان
ازدواج كمتــر فراهــم خواهــد بــود؛ امــا بــه ميــزان كمتــري از ايــن افــراد ،مــا بــا مجردهايــي اعــم از زن
و مــرد مواجــه هســتيم كــه امكانــات مالــي مناســب دارنــد و از امكانــات شــغلي هــم برخــوردار هســتند،
امــا از ازدواج ســرباز زده انــد .دليــل ســرباز زدگــي ايــن گونــه مجردهــا از ازدواج  -1اهميــت دادن بيشــتر
آنهــا بــه شــغل و منصــب شــغلي و منزلــت شــغلي شــان اســت و گمــان كــرده و ميكننــد كــه ازدواج و
تشــكيل خانــواده مانــع پيشــرفت اجتماعــي آنهــا خواهــد شــد .گــروه ديگــر كســاني هســتند كــه زندگي
مجردانــه را بــراي آن انتخــاب كردهانــد كــه در وضعيــت تجــرد ميتواننــد ،روابــط متعــددي در ارتبــاط
بــا زنــان و مــردان ديگــر و دوستانشــان داشــته باشــند.
یکــی از وظایــف ذاتــی دولتهــا ،تاميــن زندگــي بــدون دغدغــه شــهروندان آن کشــور اســت .بــه
ميزانــي كــه قانــون گــذاران و مجريــان قانــون در يــك جامعــه ســازو كارهايــي فراهــم كــرده باشــند كــه
افــراد در ســن اشــتغال اعــم از زن و مــرد توانســته باشــند ،دسترســي بــه شــغل و درآمــد پيــدا كــرده
باشــند ،بــه همــان ميــزان ميتــوان اميــدوار بــود كــه جوانــان نســبت بــه تشــكيل خانــواده ،رويكــرد
مثبتــي داشــته باشــند.
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فرضیــه ششــم ،بــه بررســی رابطــه بیــن میــزان شــکاف نســلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
میپــردازد .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،7از آنجایــی کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ()0/000
و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده ( )0/91بــود ،بنابرایــن بــا اطمینــان 95
درصــد ،فرضیــه محقــق تاییــد میگــردد ،یعنــی بیــن شــکاف نســلی و گرایــش بــه زندگــی مجــردی
در بیــن جوانــان شهرســتان خرمآبــاد ،رابط ـه معنــیدار وجــود دارد .نتایــج ایــن قســمت بــا مطالعــات
(طیبینیــا1393 ،؛ صفاریــان1391 ،؛ مقربیــان1390 ،؛ غفــاری و همــکاران1390 ،؛ مصطفــوی1390 ،؛
کاظمیپــور1388 ،؛ بیگــی1387 ،؛ مقــدس جعفــری1386 ،؛ اســکندری1378 ،؛ گری ـنگالس1989 ،؛
هیــوول1388 ،؛ لیشــتر و همــکاران )1992 ،همراســتا بــود .بــه شــکلی کــه بیــان نمودنــد ،فاصلـه بیــن
نس ـلها و شــکافی کــه میــان آن یعنــی جوانــان بــا نســل ســنتی بــه وجــود آمــده ،ســبب گشــته تــا
طــرز افــکار جوانــان بســیار متفــاوت باشــد و بــه همیــن دلیــل موجــب بــاال رفتــن ســن ازدواج در آنهــا
گــردد .در تبییــن ایــن قســمت ،میتــوان گفــت ،کــه دوری از نظــارت والدیــن و ســخت گیــری آنــان،
شــکاف بیــن نســلی ،دســت یابــی جوانــان بــه ســطحی از درآمــد و تحصیــات کــه زندگــی مجــردی را
برایشــان امــکان پذیــر میکنــد و فــرار از اصــرار خویشــاوندان بــرای ازدواج ،از دالیــل تمایــل آنــان بــه
تنهــا زیســتی اســت .ایــن روزهــا شــکاف نســلی بیــن والدیــن و جوانــان و دیــدگاه متفــاوت این دو نســل
(گذشــته و حــال) باعــث شــده اســت ،قشــر جــوان خلــق و خــوی مجــردی خــود را از دوران نوجوانــی
حفــظ کــرده و بیشــتر بــه زندگــی مجــردی ســوق پیــدا کننــد .متاســفانه و یــا خوشــبختانه پیشــرفت
تکنولــوژی (علــم روز) ضمــن عملکــرد موفــق در حــوزه علــم و دانــش ،خواســتهها ،دیدگاههــا ،رفتارهــا،
نــوع زندگــی ،اخالقهــا ،رفــت و آمدهــا ،طــرز تفکــر و همــه اعمــال روز مــره یــک خانــواده کــه
متشــکل از دو دوره گذشــته (پــدر و مــادر) و حــال (فرزنــدان) اســت ،را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت؛
بطــوری کــه هیــچ یــک از اعمــال روزمــره بیــن والدیــن و فرزنــدان در یــک مســیر حرکــت نمیکنــد
و در نتیجــه شــکاف نســلی نیــز ایجــاد میشــود و همیــن مســاله ســبب میشــود کــه جوانــان بــه
زندگــی مجــردی رو بیاورنــد.
وقتــی شــکاف نســلی بیــن تفکــرات و دیدگاههــای والدیــن و جوانــان ایجــاد میشــود .ایــن شــکاف
باعــث میشــود ،دیدگاههــا و نیازهایــی کــه یــک جــوان دارد و بــه خاطــر آنهــا میخواهــد زندگــی
تشــکیل دهــد ،بــا نیازهایــی کــه پــدر و مــادر احســاس میکننــد ،متفــاوت باشــد .بنابرایــن در اینجــا
تعارضــی ایجــاد میشــود کــه موجــب حرکــت نکــردن جوانــان بــه ســمت تشــکیل خانــواده میشــود

واکاوی دالیل گرایش جواانن به زندیگ مجردی و رویگرداین از ازدواج...

131

و یکــی از دالیلــی اســت کــه انتخــاب ســبک زندگــی مجــردی را بــه دنبــال دارد.
نتیجــه گیــری کلــی تحقیــق حاضــر ،ایــن اســت کــه بــا نگاهــی انتقــادي بــه وضعیــت اجتماعــی،
اقتصــادي و فرهنگــی جامعــه ،مشــخص خواهــد شــد کــه نابســامانیهای داخلــی و خارجــی حــادث
شــده در جامعــه و عــدم توجــه بــه نیازهــا و مطالبــات نســل جــوان و در کنــار آن افزایــش مســائل و
مشــکالت اقتصــادي و مؤلفههــاي مهمــی همچــون بیــکاري ،مصــرف گرایــی ،افزایــش ســطح انتظــارات
و ......آثــار منفــی بــر جوانــان گذاشــته اســت و از ایــن رو آنهــا گرایــش بــه زندگــی مجــردی را انتخــاب
نمودهانــد.
محدودیت پژوهش
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر در مقطــع زمانــی صــورت گرفــت کــه سراســر دنیــا درگیــر مقابلــه
بــا بیمــاری کرونــا بودنــد ،بــه همیــن ســبب ،دســتیابی بــه آزمودنیهــای ایــن پژوهــش (جوانــان)
بســیار مشــکل بــود.
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چکیده:

تقاضــای پــول همــواره مــورد توجــه اقتصاددانــان و نظریهپــردازان اقتصــاد پولــی در مکاتــب مختلــف اقتصــادی بــوده
اســت .عوامــل متعــددی بــر تقاضــای پــول مؤثــر هســتند .ســاختار ســنی جمعیــت در کنــار متغیرهــای دیگــری از
جملــه نــرخ بهــره ،درآمــد ملــی و ریس ـکداراییها ،از عوامــل تعییــن کننــده میــزان تقاضــای پــول هســتند .میــزان
تأثیرگــذاری ســاختار ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن
پرداختــه میشــود .در ایــن پژوهــش از مــدل خــود رگرســیونبرداری ســاختاری ( )SVARو دادههــای ســاالنه -1365
 1395اســتفاده شــده اســت .متغیرهــای جمعیتــی بــه نحــوی ســاخته شــدهاند کــه نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار
ســنی جمعیــت باشــند .نتایــج حاصلــه ،حاکــی از وجــود یــک رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای جمعیتــی مــورد نظــر و
تقاضــای پــول اســت .افزایــش نســبی جمعیــت در گــروه میانســال جامعــه ،کــه تأمینکننــده اصلــی درآمــد و پسانــداز
جامعــه هســتند ،تقاضــا بــرای پــول را افزایــش میدهــد ،در صورتــی کــه افزایــش نســبی در گــروه ســنی جــوان و پیــر
جامعــه تقاضــای بــرای پــول را در جامعــه کاهــش میدهــد .اثــر جمعیتــی گروههــای ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا

منفــی اســت ،ســپس مثبــت شــده و بــه حداکثــر خــود میرســد و پــس از آن مجــددا ً کاهشیافتــه و در نهایــت بــاز
هــم منفــی مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر ضریــب گروههــای ســنی تــا  34ســال و نیــز باالتــر از  55ســال منفــی بــوده

و ضریــب گروههــای ســنی مابیــن آنهــا مثبــت اســت .بیشــترین ضریــب تأثیرگــذار بــر روی تقاضــای پــول نیــز مربــوط
بــه گــروه ســنی  40تــا  44ســال اســت.
واژگان کلیدی :تحوالت جمعیتی ،تقاضای پول ،SVAR ،ایران و نرخ بهره

 -1دانشجوی دکتری جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران Top.researcher@yahoo.com
 -2استادیار جمعیتشناسی ،دانشکده علوماجتماعی ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران sharifim@UT.AC.IR
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در قــرن اخیــر هــم زمــان بــا بهبــود شــرایط و امکانــات زندگــی ،افزایــش قابــل توجهــی در جمعیــت
بشــر مشــاهده شــده اســت .ایــن افزایــش جمعیــت بــدون شــک بــه طــور بالقــوه بــر روی بســیاری از
جنبههــای زندگــی نظیــر ســاختارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی اثرگــذار اســت .بــر همیــن
اســاس مطالعــات زیــادی از دیــدگاه علــوم مختلــف در کشــورها انجــام شــده اســت ،کــه در ایــن میــان
مطالعــات اقتصــادی بخــش قابــل توجهــی از ایــن مطالعــات را بــه خــود اختصــاص میدهــد .بنابرایــن
مطالعــه ســاختار ســنی جمعیــت و تحــوالت آن در طــول زمــان بــه عنــوان یکــی از مســائل مهــم
و اثرگــذار بــر بخشهــای مختلــف جوامــع از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .نــوع ترکیــب ســنی
جمعیــت در یــک جامعــه ،خــود میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در رونــد توســعه ،رشــد اقتصــادی و
میــزان تقاضــای پــول در آن جامعــه ایفــا نمایــد (کان و پرتنــر.)2018 ،1
تقاضــای پــول عبــارت اســت از مقــدار پولــی کــه افــراد تمایــل دارنــد بــه صــورت نقــد (اســکناس و
مســکوک) در حســاب جــاری نگ ـهداری نماینــد .جهــت نگهــداری یــا تقاضــای پــول دالیــل مختلفــی
در قالــب انگیــزه تقاضــای پــول مطــرح گردیــده اســت کــه شــامل انگیــزه معامالتــی ،انگیــزه احتیاطــی
و انگیــزه ســفته بــازی میباشــند .یکــی از مهمتریــن دالیــل تقاضــای پــول ،تقاضــای آن بــا انگیــزه
معامالتــی اســت .عــدم مطابقــت یــا یکــی نبــودن زمــان دریافــت درآمــد و مصــرف دلیــل نگهــداری پول
بــا انگیــزه معامالتــی میباشــد .اغلــب افــراد بــرای تامیــن نیازهــای مصرفــی روزمــره خــود نیازمنــد پــول
هســتند ،امــا درآمــد خــود را در یــک زمــان خــاص دریافــت میکننــد ،از ایــن رو افــراد تمایــل دارنــد
بخشــی از درآمــد خــود را بــا انگیــزه معامالتــی نگهــداری کننــد .از آنجایــی کــه مخــارج افــراد تــا حــد
زیــادی بــه ســطح درآمــد آنهــا بســتگی دارد ،میتــوان بیــان کــرد کــه تقاضای پــول بــا انگیــزه معامالتی
تابعــی از درآمــد ملــی میباشــد (حیــدری و همــکاران .)1391 ،دومیــن انگیــزه نگهــداری پــول ،انگیــزه
احتیاطــی اســت .افــراد و بنــگاه هــا همــواره بــا حــوادث و رخدادهــای غیــر مترقبهای اعــم از خوشــایند و
ناخوشــایند مواجــه هســتند کــه آن مســتلزم صــرف و پرداخــت پــول میباشــد .لــذا بخشــی از تقاضــای
پــول تحــت تأثیــر عوامــل غیرقابــل پیشبینــی اســت کــه ایــن شــکل از تقاضــای پــول نیــز تابعــی
مســتقیم از درآمــد ملــی اســت .کالســیک هــا معتقــد بودنــد کــه افــراد پــول را تنهــا بــرای انگیزههــای
معامالتــی و احتیاطــی تقاضــا مینماینــد ،لیکــن کینــز )1973( 2بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه افــراد عــاوه
1- Kuhn and Prettner
2- Keynes
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بــر دو هــدف فــوق ،بــرای هــدف ســومی نیــز پــول نــزد خــود نگهــداری مینماینــد کــه همــان انگیــزه
ســفته بــازی میباشــد .منظــور از تقاضــای ســفته بــازی پــول ایــن اســت کــه پــول بــا هــدف و امیــد
انجــام معامــات ســودآور و بهرهبــرداری از فرصتهایــی کــه پیــش میآیــد ،نگهــداری شــود .از آنجــا
کــه نگهــداری پــول در شــکل ســاده آن مشــمول هزینــه فرصــت بــوده و باعــث از دســت رفتــن ســود
ناشــی از ســرمایهگذاری در اوراق بهــادار یــا حســابهای ســپرده ســرمایهگذاری میگــردد ،لــذا ایــن
قســم از تقاضــای پــول بــا نــرخ بهــره رابطــه معکــوس داشــته و بــا بــاال رفتــن نــرخ بهــره ویــا بــه عبــارت
دیگــر هزینــه نگهــداری پــول ،تقاضــای ســفتهبازی پــول کاهــش مییابــد و بالعکــس.
عوامــل متعــددی همچــون نــرخ بهــره ،درآمــد ملــی و نــرخ ارز میتواننــد بــر تقاضــای پــول مؤثــر
باشــند .عــاوه بــر ایــن عوامــل ،عامــل ســاختار ســنی جمعیــت از جملــه عوامــل حائــز اهمیتــی اســت
کــه طــی ســالیان گذشــته قــادر بــوده اســت ،تقاضــای پــول را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد .نــرخ
فزاینــده رشــد جمعیــت بــه خصــوص در کشــورهای توســعه نیافتــه ماننــد ایــران و ازدیــاد تراکــم
جمعیتــی در ایــن کشــورها در نیمــه دوم قــرن بیســتم ،نشــان دهنــده پدیــدهای اســت کــه میتــوان
آن را انفجــار جمعیــت نامیــد .ایــن افزایــش شــدید جمعیــت ،ســاختار ســنی جمعیــت را هــم تغییــر
داده اســت (محمــدزاده و احمــدزاده .)1385 ،بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه کــه در مرحلهگــذار
جمعیتــی بــه ســر میبرنــد ،ســاخت ســنی در حــال انتقــال از جوانــی بــه ســالخوردگی دارنــد ،بــه
ایــن معنــی کــه بــه تدریــج از نســبت درصــد جمعیــت کمتــر از  15ســال کاســته شــده و بــه جمعیــت
واقــع در ســنین فعالیــت افــزوده میشــود تــا در نهایــت پــس از چندیــن دهــه ایــن افزایــش در ســنین
ســالخوردگی متجلــی میشــود .ایــران هــم جــزو کشــورهایی اســت کــه مرحلهگــذار جمعیتــی را طــی
میکنــد و دارای ســاختار ســنی میانســال ولــی در حــال انتقــال اســت.
در جوامعــی کــه ســاختار ســنی آنهــا در طــول زمــان تغییــر چندانــی نکــرده و هــرم ســنی آنهــا
تقریبـاً اســتوانهای شــکل اســت ،در نظــر نگرفتــن متغیــر ســاختار ســنی جمعیــت در تبییــن تغییــرات

متغیرهــای اقتصــاد کالن مشــکل ســاز نیســت ،ولــی در جامعــه ایــران کــه بــا انفجــار جمعیتــی دهــه
 1360مواجــه بــوده اســت ،توجــه بــه تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت بــه عنــوان یکــی از عوامــل
مهــم تأثیرگــذار بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی بــه ویــژه تقاضــای پــول بســیار حائــز اهمیــت اســت
(نوفرســتی.)1390 ،
ســاختار ســنی جمعیــت ،تابــع ســه عامــل میــزان بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت و همچنیــن
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عاملــی تأثیرگــذار بــر روی متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی و  ...محســوب میشــود) محمــدزاده
و احمــدزاده .)1385 ،بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران در گــروه کشــورهایی قــرار میگیــرد کــه
از جمعیــت جــوان قابــل توجهــی برخــوردار اســت و همچنیــن جمعیــت ایــران ماننــد بســیاری از
کشــورهای در حــال توســعه بــه دنبــال کاهــش مــداوم و مســتمر بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی
اســت ،تغییــرات اساســی و مهمــی را در ســاختار ســنی خــود تجربــه میکنــد ،کــه ایــن تغییــرات از
نظــر سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی دارای مالحظــات مهــم اقتصــادی و اجتماعــی اســت( .محمدپــور و
همــکاران )1392 ،و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پــول و تقاضــای پــول نقــش بســیار مهمــی در رشــد
و توســعه اقتصــادی هــر کشــوری بــازی میکنــد ،بــه همیــن دلیــل ایــن پژوهــش نیــز تــاش میکنــد،
جمعیــت و مؤلفههــای آن را بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول در اقتصــاد ایــران
مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
 .2مبانی نظری پژوهش

 .2.1مفهوم ساختار سنی جمعیت
واژه جمعیــت بــه اجتماعــی از افــراد مقیــم در یــک مــکان اطــاق میشــود ،اعــم از اینکــه اقامتشــان
مســتمر باشــد یــا موقــت .در علــم جمعیتشناســی معمــوال منظــور از جمعیــت ،تجمعــی اســت از
افــراد انســانی کــه در یــک منطقــه زیســت میکننــد .از ایــن رو ،جمعیتــی خــاص کــه بــرای منظــوری

در زمــان و مــکان معیــن گــرد هــم جمــع میشــوند ،لزوم ـاً بــه معنــای جمعیــت قلمــداد نمیشــود.
ســاختار ســنی جمعیــت را نیــز میتــوان بــه صــورت الگویــی تعریــف کــرد کــه بــر اثــر طبقهبنــدی
مــردم بــر حســب ســن و سالشــان ،بــه وجــود میآیــد .بــه ایــن ترتیــب انــدازه هــر طبقــه یــا گــروه را
تعــداد افــرادی تشــکیل میدهنــد کــه در چارچــوب ســن معینــی قــرار دارنــد .بــاروری ،مــرگ و میــر
و مهاجــرت ســه عامــل شــناخته شــده تکویــن جمعیــت آیندهانــد .در کنــار ایــن ســه عامــل ،عامــل
جمعیتشــناختی دیگــری هــم هســت کــه تأثیــر آن در تغییــرات جمعیــت آینــده شــاید ،برخــاف ســه
عامــل مزبــور ،چنــدان آشــکار نباشــد .ایــن عامــل ،ترکیــب ســنی جمعیــت اســت( .ســرایی.)1379 ،
جمعیــت و مســائل مربــوط بــه آن ،از جملــه مســائل چنــد بعــدی و پیچیــده جوامــع انســانی اســت کــه
هــم تحتتأثیــر عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و غیــره اســت و هــم بــر آن تأثیــر
ن گفــت کــه مســائل جمعیتــی و تحــوالت مربــوط بــه آن ،بــه قــدری گســترده
میگــذارد .میتــوا 
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و دارای پراکندگــی اســت کــه در قالــب نظریــه یــا فرمــول خاصــی قــرار نمیگیــرد ،بلکــه حــرکات
جمعیتــی خــاص در یــک جهــت ویــژه در شــرایط زمانــی و مکانــی متفــاوت ،دالیــل مختلــف ،متنــوع
و گاه متضــادی داشــته اســت .در کشــورهایی کــه رشــد جمعیــت بــر توســعه اقتصــادی تأثیــر معکــوس
دارد ،یکــی از عوامــل مؤثــر بــر میــزان بــاروری و در نتیجــه کنتــرل جمعیــت ،بهبــود وضــع اجتماعــی و
اقتصــادی خانوارهــا اســت( .محمــودی و همــکاران.)1391 ،
اثــرات رشــد جمعیــت بــر رونــد توســعه اقتصــادی ،از دیربــاز توجــه بســیاری از اقتصاددانــان جهــان
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .تغییــرات جمعیــت اثــرات بالقــوه وســیعی در بســیاری از جنبههــای
زندگــی بشــری نظیــر ســاختارهای اقتصــادی ،اجتماعــی ،بازارهــا ،آمــوزش و نظایــر آن داشــته اســت و
یافتــن رابطــه بیــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی میتوانــد نقــش مهمــی در برنامهریزیهــای اساســی
کشــور ایفــا کنــد (بخشــی دســتجردی و خاکــی .)1389 ،نــرخ فزاینــده جمعیــت ،بــه خصــوص در
کشــورهای توســعه نیافتــه ماننــد ایــران و ازدیــاد تراکــم جمعیتــی در کشــورهای مزبــور در نیمــه دوم
قــرن بیســتم ،گویــای پدیدهایــی اســت کــه میتــوان آن را انفجــار جمعیــت نامیــد ،کــه ایــن افزایــش
شــدید جمعیــت ســاختار ســنی جمعیــت را هــم تغییــر داده اســت .ســاختار ســنی جمعیــت بــه دو
صــورت عمــل میکنــد ،از یکســو خــود حاصــل کنــش و واکنشهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی اســت ،یعنــی اینکــه ســاخت ســنی تابعــی از ســه عامــل میــزان زاد و ولــد ،میــزان بــاروری
و مهاجــرت اســت و از ســوی دیگــر خــود عامــل تأثیرگــذار بــر روی متغیرهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و ...
محســوب مــی شــود (محمــدزاده و احمــدزاده .)1385 ،سیاســتها و برنامههــای جمعیتــی در ایــران
بیشــتر بــر پویایــی رشــد و حجــم جمعیــت متمرکــز بــوده و کمتــر بــه ســاختارهای ســنی جمعیــت،
تغییــرات و پیامدهــای آن توجــه شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه کاهــش ســریع بــاروری در دو
دهــه اخیــر منجــر بــه تغییــرات بنیــادی در ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت.
در بســتر ایــن تغییــرات ،فــازی از تحــوالت جمعیتــی در ایــران آغــاز شــده اســت کــه پنجــره جمعیتــی
نامیــده مــی شــود .پنجــره جمعیتــی وضعیتــی موقــت در ســاختار جمعیتــی ایــران اســت کــه در ســال
 1385بــاز شــده و بــرای حــدود چهــار دهــه طــول میکشــد .در ایــن دوران ،نســبت جمعیــت در
ســنین فعالیــت بــه حداکثــر خــود میرســد و نســبتهای وابســتگی ســنی کاهــش مییابــد و در نتیجــه
فرصــت طالیــی و منحصــر بــه فــردی فــرا روی توســعه اقتصــادی فراهــم میشــود .البتــه ایــن وضعیــت
بــه صــورت اتوماتیــک و خــود بــه خــود عمــل نمــی کنــد و بهــره بــرداری از آن نیازمنــد بســترهای
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اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و نهــادی مناســب اســت (صادقــی.)1391 ،
پویایــی جمعیــت و ابعــاد آن یعنــی میزانهــای رشــد ،ســاختار ســنی ،بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت،
هــر چنــد بــه شــدت متأثــر از محیــط و بســتر اجتماعــی در حــال تغییــر پیرامونــی خــود هســتند ،امــا
آنهــا نیــز بــه نوبــه خــود ،ابعــاد مختلــف توســعه نظیــر توســعه اقتصــادی ،توســعه اجتماعــی ،توســعه
انســانی و توســعهپایدار را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد .همچنیــن ابعــاد دیگــری نظیــر ســامت
جمعیــت ،بهداشــت بــاروری ،توانمندســازی زنــان و حمایتهــای بیــن نســلی نیــز بــه طــور قــوی متأثــر
از پویایــی و روندهــای جمعیتــی میباشــند .از ایــن رو ،تغییــرات جمعیتــی در بســتر توســعه اقتصــادی
اجتماعــی شــکل میگیرنــد و در مقابــل ،ابعــاد مختلــف توســعه را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد .در ایــن
فراینــد ،رابطــه جمعیــت و توســعه تــک بعــدی و تــک جهتــی نبــوده و تعامــات درهــم تنیدهــای بیــن
ابعــاد مختلــف جمعیــت و توســعه وجــود دارد (کاظمــی پــور.)1389 ،
رســیدن بــه رشــد اقتصــادی باالتــر ،از جملــه اهــداف مهمــی اســت کــه همــه اقتصادهــا در پــی
دســتیابی بــه آن هســتند .امــا دســتیابی بــه نــرخ بــاالی رشــد اقتصــادی ،نیازمنــد شــناخت عوامــل
و امکانــات بالقــوه و بــه کارگیــری مناســب آنهاســت .در بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی،
عوامــل فراوانــی همچــون ســرمایه گــذاری در ســرمایههای مــادی و انســانی ،ثبــات جوامــع ،نقــش
دولــت ،نــوع نظــام سیاســی کشــور و نیــز رشــد جمعیــت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت،
امــا در ایــن میــان یکــی از عوامــل مهــم و اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادی کــه کمتــر بــه آن پرداختــه
شــده ،ســاختار ســنی جمعیــت اســت .تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت کــه در نتیجــه تغییــر نــرخ رشــد
جمعیــت بــه وجــود میآیــد ،میتوانــد اثــرات مهــم و تعییــن کننــدهای بــر رشــد اقتصــادی جوامــع
داشــته باشــد .در واقــع ،بــه نظــر میرســد رشــد جمعیــت بــه تنهایــی بازگــو کننــده بســیاری از حقایــق
موجــود در زمینــه تأثیــر جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی نباشــد .از ایــن رو بــرای دســتیابی بــه حقایــق
بیشــتر و نتایــج مفیدتــر در ایــن زمینــه ،توجــه بــه ترکیــب ســنی جمعیــت و تحــوالت آن از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار اســت .تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت از راههــای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر
میگــذارد ،از یــک طــرف بــا تغییــر ســهم جمعیــت در ســن کار از کل جمعیــت ،بــازار نیــروی کار را
متأثــر میکنــد و از طــرف دیگــر بــا تغییــر ســهم جمعیــت آمــوزش دیــده و متخصــص از کل جمعیــت،
بــر میــزان ســرمایه انســانی جوامــع تأثیــر میگــذارد (نیکوقــدم و همــکاران .)1392 ،در تحقیــق بلــوم
و همــکاران ( ) 2003مباحثــات در مــورد رابطــه بیــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی ،ســه جنبــه را شــامل
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میشــود .بــه ایــن ترتیــب کــه رشــد جمعیــت ،رشــد اقتصــادی را محــدود میکنــد ،آن را بهبــود
میدهــد و یــا اینکــه مســتقل از رشــد اقتصــادی اســت ،کــه بــه ترتیــب بیانگــر نظریههــای بدبینانــه،
خوشــبینانه و بیطرفانــه اســت (نیکوقــدم و همــکاران.)1392 ،
نظریههــای بدبینانــه را میتــوان در پایــان قــرن هجدهــم ردیابــی کــرد ،هنگاهــی کــه تومــاس
مالتــوس از قالــب کتــاب مشــهورش ،مقالــه ای در بــاب اصــول جمعیــت ،را در ســال  1798منتشــر
کــرد .مالتــوس ادعــا کــرد کــه جمعیــت در یــک نــرخ هندســی افزایــش مییابــد ،مادامــی کــه تولیــد
در یــک نــرخ حســابی افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن بــا منابــع داده شــده محــدود رشــد جمعیــت،
رشــد اقتصــادی مختــل میشــود .بــه طــور کلــی بدبینــان جمعیتــی عقیــده دارنــد کــه رشــد ســریع
جمعیــت بدبخــت کننــده اســت ،چــرا کــه هــر واکنشــی کــه توســط پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و
انباشــت ســرمایه تحریــک شــده اســت را پایمــال میکنــد (بلــوم و ویلیامســون .)1998 ،1محققــان بــا
بســط کار مالتــوس ،مدلــی را کــه مــدل کالســیکی نامیــده میشــود ،توســعه دادنــد (بــاگ.)1380 ،
آنهــا دیدگاهــی را ارائــه کردنــد کــه در آن رشــد اقتصــادی بــه صــورت برونــزا تعییــن شــده اســت و
رشــد جمعیــت بایــد در دوره بلندمــدت بــا آن تعدیــل شــود .نکتــه مهــم در مدلهــای رشــد اقتصــادی
ســولو و رمــزی ،نئوکالســیکی ،نئوکینــزی ،هــارود و نیــز نظریــه رشــد درونــزا ایــن اســت کــه رشــد
تکنولــوژی ،رشــد ســرمایه انســانی و یــا رشــد ایــده ،تابعــی مســتقیم از رشــد جمعیــت مالحظه شــدهاند.
بــه عبــارت دیگــر در ایــن مدلهــا ،افزایــش جمعیــت از دو طریــق زمینهســاز رشــد اقتصــادی میشــود:
یکــی از طریــق افزایــش عرضــه فیزیکــی نیــروی کار ســاده و دیگــری از طریــق افزایــش نیــروی کار
متخصــص در قالــب ایــده ،ســرمایه انســانی و تحقیــق و توســعه (بخشــی دســتجردی و خاکــی.)1390 ،
خوشبینــان جمعیتــی ،رشــد جمعیــت را بــه عنــوان یــک جــزء ضــروری بــرای تحریــک رشــد اقتصــادی
میبیننــد .مطابــق دیــدگاه آنهــا ،جمعیتهــای بزرگتــر ،تقاضــای مصرفــی مــورد نیــاز بــرای ایجــاد
مقیــاس اقتصــادی مناســب در تولیــد را فراهــم مــیآورد .هزینههــای تولیــد را پاییــن آورده و یــک
عرضــه نیــروی کار کافــی و کــم هزینــه بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر تولیــد فراهــم میکنــد .بــه
عــاوه رشــد جمعیــت ،رقابــت را تشــویق میکنــد کــه باعــث تحریــک پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و
ابداعــات میشــود (ســاواش .)2008 ،خوشبینــان جمعیتــی عقیــده دارنــد کــه رشــد ســریع جمعیــت
بــه کشــورها اجــازه مــی دهــد کــه از مقیــاس اقتصــادی بهــره بگیرنــد و ابداعــات نهــادی و تکنولوژیکــی
1- Bloom and Williamson
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را ترفیــع بدهنــد (بلــوم و ویلیامســون.)1998 ،
نظریــه بیطرفانــه (خنثــی) ،از میانــه دهــه  1980دیــدگاه مســلط بــوده اســت (بلــوم و فینــای،1
 .)2009مکتــب بیطرفــی جمعیتــی ،مطابــق مدلهــای تجربــی بحــث میکنــد کــه هنگامــی کــه همــه
عوامــل دیگــر کنتــرل شــده باشــند ،نــرخ رشــد جمعیــت هیــچ گونــه اثــر معن ـیداری بــر دورنمــای
اقتصــادی یــک کشــور نــدارد (نیکــو قــدم و همــکاران .)1392 ،البتــه ایــن ســه رهیافــت نظــری ،بــر
انــدازه جمعیــت و رشــد جمعیــت تمرکــز کــرده و از یــک بعــد بســیار مهــم پویاییهــای جمعیــت کــه
همــان ،ســاختار ســنی جمعیــت اســت ،غفلــت میکننــد.
 .2.2تقاضای پول
وقتــی اقتصاددانــان از تقاضــا بــرای پــول صحبــت میکننــد ،منظورشــان انبارهایــی از داراییهــا اســت
کــه بــه صــورت نقــد ،حســابهای چــک و داراییهــای بــه طــور نزدیــک مرتبــط نگهــداری میشــود و بــه
عبــارت دیگــر تقاضــا بــرای پــول بــه معنــی نگهــداری پــول توســط اشــخاص یــا بنــگاه هــا نــزد خــود
یــا در حســاب جــاری خــود اســت ،یــا تقاضــا بــرای نقدینگــی عبــارت از نگهــداری پــول و شــبه پــول
توســط اشــخاص و بنگاههــا نــزد خــود یــا در حســاب جــاری خــود یــا در حســابهای ســپرده مــدت دار
یــا پسانــداز اســت .مفهــوم تقاضــای پــول بــه یــک رابطــه تابعــی میــان مقــدار پولــی کــه مــردم تمایــل
دارنــد نگهــداری کننــد و متغیرهایــی کــه بــر آن تأثیــر دارنــد (ماننــد نرخهــای بهــره ،درآمــد ،ثــروت
و )...اشــاره دارد کــه غالب ـاً بــه صــورت یــک معادلــه ریاضــی بیــان میشــود .امــا ســؤالی کــه در ایــن

قســمت مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چــرا غالب ـاً بــه جــای داراییهایــی بــا بازدهــی باالتــر ،پــول
نگهــداری میکننــد و بــه طــور کلــی علــت نگهــداری و تقاضــای پــول در چیســت؟ (شــاکری.)1391 ،
افــراد بــه دالیــل و انگیزههــای زیــر تقاضــای پــول میکننــد ،از جملــه انگیــزه معامالتــی ،انگیــزه
احتیاطــی و انگیــزه ســفته بــازی.
 .2.3تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول
بــا وجــود رشــد روز افــزون جمعیــت و دانــش بشــری ،دنیــای کنونــی مملــو از تحــوالت و ابداعــات
نوینــی شــده اســت کــه ایــن ابداعــات ســبب گردیــده تمامــی بخشهــای مرتبــط بــا جوامــع انســانی
1- Bloom and Finlay

برریس أتثیر تحوالت جمعییت بر اقتصاد و تقاضای پول در ایران....

143

بــا گســتردگی و پیچیدگــی زیــادی روبــرو گردنــد .یکــی از بخشهــای بســیار پیچیــده در هــر کشــوری
اقتصــاد ملــی اســت کــه توجــه بــه ارتقــا و رونــق آن ،اثــرات مثبــت فراوانــی بــر ســایر بخشهــا خواهــد
گذاشــت (ســوری .)1394 ،یکــی از مباحــث و رویکردهــای نظــری طوالنــی و متــداول در حــوزه اقتصــاد
جمعیــت ،بحــث دربــاره تأثیــرات جمعیــت بــر مســائل اقتصــادی بــوده اســت .کاهــش نــرخ مــرگ و
میــر بــه دلیــل بهبــود شــرایط بهداشــتی از یــک ســو و نیــز بــه دنبــال آن بــا کمــی تأخیــر ،اجــرای
سیاس ـتهای گســترده کاهــش نــرخ زاد و ولــد در بیشــتر کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه
بــه منظــور کنتــرل و مهــار جمعیــت از ســوی دیگــر ،مســأله بررســی ارتبــاط بیــن ســاختار ســنی
جمعیــت و مســائل اقتصــادی را ســرعت بخشــید ،بــه طــوری کــه مطالعــات گســتردهای بــه صــورت
تئــوری و تجربــی توســط محققــان علــم اقتصــاد انجــام گرفــت .شــالوده مطالعــات فــوق حاکــی از آن
اســت کــه کاهــش نــرخ مــرگ و میــر و نیــز کاهــش میــزان بــاروری اثــرات قابــل توجهــی بــر رفتــار
گروههــای مختلــف ســنی خواهــد داشــت (منــادی .)1395 ،بیشــتر مطالعــات اقتصــادی کــه در حــوزه
جمعیــت انجــام پذیرفتــه اســت بــه بررســی جمعیــت در قالــب کلــی و یــا رشــد جمعیــت و اثرگــذاری
آن بــر ســایر متغیرهــای اقتصــادی پرداختــه اســت ،در صورتــی کــه نــوع ترکیــب ســنی جمعیــت در یک
جامعــه خــود میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در رونــد توســعه و چگونگــی رشــد اقتصــاد آن جامعــه ایفــا
کنــد .از آنجایــی کــه رفتــار اقتصــادی و نیازهــای مــردم در مراحــل مختلــف زندگــی تفــاوت میکنــد،
تغییــرات در ســاختار ســنی یــک کشــور میتوانــد اثــرات معنـیداری بــر عملکــرد اقتصــادی آن کشــور
داشــته باشــد (بلــوم و همــکاران.)2007 ،
 .3پیشینه مطالعاتی
مسکیــن یــار و همــکاران ( )1399طــی مقالــه ای بــه بررســی برخــی عوامــل اقتصــادی بــر رشــد
جمعیــت ایــران پرداختهانــد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل اقتصــادی موثــر بــر رشــد جمعیــت
(افزایــش بــاروری) در ایــران انجــام گرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ،اثــر کوتاهمــدت و هــم بلندمــدت
عوامــل اقتصــادی موثــر بــر نــرخ بــاروری بــا اســتفاده از مدلهــای انــگل -گرنجــر و تصحیــح خطــا
بررســی شــده اســت .تخمیــن ایــن دو مــدل بــر اســاس دادههــای ســری زمانــی در بــازه زمانــی ســالهای
 2015-1960انجــام شــده اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،درآمــد ناخالــص داخلــی ســرانه،
شــاخص قیمــت مصــرف کننــده ،نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان ،بــار تکفــل (نســبت وابســتگی) از عوامــل
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موثــر بــر نــرخ بــاروری بــوده اســت .در مطالعــه دیگــری کــه توســط عزتــی و همــکاران ( )1398انجــام
شــده اســت ،اثــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر امنیــت اقتصــادی ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن راســتا نخســت ،شــاخص امنیــت اقتصــادی بــا اســتفاده از منطــق فــازی بــرآورد
شــده اســت .نتایــج ،بیانگــر بیثباتــی ایــن شــاخص طــی دوره مــورد بررســی میباشــد .ســپس اثــر
الگــوی جمعیتــی ایــران در کنــار ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار بــر امنیــت اقتصــادی ایــران بــا اســتفاده
از روش  GMMســری زمانــی ارزیابــی شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه ســاختار
ســنی جمعیــت ،تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر امنیــت اقتصــادی ایــران دارد .رشــد جمعیــت ،موجــودی
ســرمایه ،توســعه مالــی ،آزادی تجــاری و نــرخ پسانــداز ،اثــر مثبــت و معنــاداری بــر امنیــت اقتصــادی
داشــته اســت ،ولــی نــرخ تــورم ،اثــر معنــاداری بــر شــاخص امنیــت اقتصــادی نداشــته اســت .جمعیــت
ایــران بــه ســرعت در حــال پیــر شــدن بــوده و اگــر رونــد کنونــی ادامــه یابــد ،میبایــد منابــع محــدود
اقتصــادی بجــای ســرمایهگذاری در بخشــهای تولیــدی و عمرانــی ،صــرف تأمیــن نیازهــای ســالمندان
شــود .بنابرایــن ضــرورت دارد کــه برنامهریــزی الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن مســاله انجــام شــود.
میــری و همــکاران ( )1397در پژوهشــی بــه بررســی مســأله ســالمندی و رشــد اقتصــادی پرداختهانــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد ســالمندی جمعیــت (رشــد جمعیــت بیــش از  64ســال) در
بلندمــدت بــر رشــد اقتصــادی کشــور اثــر منفــی خواهــد داشــت .بنابرایــن ،بــرای جبــران اثــرات ســوء
ســالمندی ،پیشــنهاد میشــود تمهیــدات الزم بــرای افزایــش مشــارکت نیــروی کار ،افزایــش مشــارکت
زنــان ،بهــرهوری عوامــل تولیــد و توســعه ســرمایه انســانی اندیشــیده شــود .مقصودپــور ( )1395در مقاله
خــود تأثیــر توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی ایــران را بررســی نمــوده اســت .ایــن مقالــه
بــا اســتفاده از مدلهــای رشــد درونــزا و روش خــود توضیــح بــرداری بــا وقفههــای گســترده ( )ARDLدر
دوره زمانــی  1393-1355انجــام گرفتــه اســت .بــرای ســنجش چگونگــی توزیــع جمعیــت 31 ،مرکــز
اســتان در ســال  1390انتخــاب شــد .ســپس بــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز هرفینــدال -هیرشــمن
( )HHPتوزیــع جمعیــت در بیــن آنهــا محاســبه و بــه عنــوان شــاخص توزیــع ناهمگــون جمعیــت
در دو وضعیــت بــا تهــران و بــدون تهــران بــه مــدل رشــد درونــزای اقتصــادی اضافــه شــد .نتایــج
تحقیــق نشــان دهنــده تأثیــر منفــی توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی ایــران اســت .بــر
اســاس یافتههــای تحقیــق ،بکارگیــری سیاس ـتهای تمرکزگرایــی و توزیــع متعــادل جمعیــت توصیــه
میگــردد.
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محمــودی و همــکاران ( )1391در مقالــه خــود ،رشــد جمعيــت ايــران بــا توجــه بــه مؤلفههــاى
اقتصــادى -اجتماعــى و مبتنــى بــر رويكــرد ميــان رشــته اى را مــورد بررســی قــرار دادهاند .در ایــن مقاله،
بــا توجــه بــه نظريــه نوســازى و تحــول فرهنگــى اينگلهــارت و ولــزل ،در كنــار مؤلفههــاى اقتصــادى،
تبيينــى از مســأله رشــد جمعيــت بيــان شــده اســت .در ايــن تحقيــق ،تــاش شــده بــا رويكــردى
ميــان رشــته اى ،متغيــر راهبــردى رشــد جمعيــت بــر اســاس متغيرهــاى اجتماعــى و اقتصــادى مؤثــر
بــر آن ،در قالــب ســه ســناريوى اقتصــادى ،يعنــى ادامــه رونــد كنونــى ،تأثيــر اجــراى قانــون هدفمنــد
كــردن يارانــه هــا و تحقــق اهــداف چشــم انــداز  ،1404مبتنــى بــر نظريــه اينگلهــارت ،الگوســازى و تــا
افــق  ،1404پيشبينــى گــردد .نتايــج پژوهــش نشــان داد كــه در هــر يــك از ســناريوهاى اقتصــادى،
رشــد جمعيــت ،رونــد كاهنــده را ادامــه خواهــد داد كــه نظريــه نوســازى و تحــول فرهنگــى را دربــاره
خيــزش ارزشــهاى فرامــادى تأييــد مىكنــد .تدويــن سياسـتهاى جامــع جمعيتــى ،مبتنــى بــر نگــرش
توســعهاى و ميــان رشــتهاى كــه شــرايط آينــده را در جنبههــاى اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگــى ،بــه
خوبــى پيشبينــى و تحليــل كنــد ،از الزامهــاى فعلــى در نظــام برنامهريــزى راهبــردى و بلندمــدت
كشــور اســت .بافنــده ایمــان دوســت و قاســمی ( )1390در مقالــهای بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای پــول ایــران در شــرایط عــدم اطمینــان مــدل پرداختهانــد .در ایــن مقالــه از روش میانگیــن
گیــری بیــزی مــدل بــه دلیــل ویژگیهــای مناســب بــرای در نظــر گرفتــن فــرض عــدم اطمینــان مــدل
اســتفاده شــده اســت .بــا بــرآورد  14000رگرســیون و میانگینگیــری بیــزی از ضرایــب ،متغیرهــای
مؤثــر مشــخص شــدند .دوره زمانــی مــورد بررســی  32ســاله و بیــن ســالهای  1385-1354میباشــد.
نتایــج بدســت آمــده نشــان میدهــد کــه عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای پــول عبارتنــد از :تولیــد ناخالــص
ملــی ،شــاخص قیمــت کاال و خدمــات ،نــرخ ارز رســمی ،کســری بودجــه بــه تولیــد ،متغیــر وابســته بــا
وقفــه و شــاخص قیمــت کاال و خدمــات بــا وقفــه.
بخشــی دســتجردی و خاکــی نجفآبــادی ،در مقالــه خــود در ســال  ،1390تأثیــر جمعیــت بــر رشــد
اقتصــادی در ایــران را در چارچــوب یــک الگــوی رشــد بهینــه و بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک مــورد
بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رشــد جمعیــت در ســالهای
 ،1385-1350ســهم عمــدهای از رشــد ســرمایه ســرانه و تولیــد ســرانه را در اقتصــاد ایــران توضیــح
مــی دهــد .همچنیــن پیــش بینــی هــای مــدل آنهــا حاکــی از ایــن اســت کــه در صــورت افزایــش
یــک درصــدی نــرخ رشــد جمعیــت ،مصــرف ســرانه ،ســرمایه ســرانه ،درآمــد ســرانه و پــس انــداز بــه
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ترتیــب رشــدی معــادل  4/33درصــد 18 ،درصــد 8/2 ،درصــد و  9/7درصــد خواهنــد داشــت .باوازیــر

1

و همــکاران ( )2019تغییــر جمعیتــی و رشــد اقتصــادی را مــورد بحــث قــرار دادهانــد .ایــن مطالعــه
بــه دنبــال بررســی تأثیــرات تغییــر جمعیتــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای خاورمیانــه اســت.
بــه عنــوان یــک گام بعــدی ،جمعیــت در ســن کار بــر اســاس ســن و جنــس تفکیــک شــده اســت
تــا تأثیــرات آنهــا را بــر رشــد اقتصــادی بررســی کنــد .ایــن مطالعــه از مدلهــای داده ای صفحــه
پانــل خطــی ثابــت بــرای ده کشــور خاورمیانــه بــرای  5دوره از  1996تــا  2016اســتفاده کــرده
اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه کارگــران جــوان ،کارگــران میانســال ،کارگــران ارشــد ،نــرخ رشــد
جمعیــت و نســبت وابســتگی قدیمــی بــر رشــد اقتصــاد تأثیــر مثبــت دارنــد ،در حالــی کــه نســبت
وابســتگی جوانــان بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر منفــی میگــذارد .تجزیــه و تحلیــل بــر اســاس جنســیت
نشــان میدهــد کــه جمعیــت مــرد در ســن کار بیــش از زنــان در ســن کار در رشــد اقتصــادی نقــش
دارنــد .ایــن یافتههــا تأییــد میکنــد کــه دولتهــا بایــد سیاس ـتهایی را تدویــن کننــد کــه زنــان را
ترغیــب بــه مشــارکت فعــال در بــازار کار کنــد ،تــا بهــرهوری آنهــا افزایــش یابــد و آنهــا را قــادر ســازد
تــا در دســتیابی بــه اقتصــادی بــا درآمــد بــاال مشــارکت کننــد.
ســانچز -رومــرو  2و همــکاران ( )2018تأثیــر جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بحــث قــرار دادهانــد.
در ایــن پژوهــش ،بــرای ســنجش پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از روندهــای جمعیتشــناختی ،بــا توجــه
بــه ســطح تحصیــات ،الگــوی همپوشــانی نســلها پیادهســازی شــده اســت کــه در آن تصمیمــات
افــراد دربــاره مصــرف کاالهــای تولیــدی در بــازار و خانــه و همچنیــن زمــان صــرف شــده بــرای کار
بــا حقــوق و دســتمزد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه حــدود 17
درصــد افزایــش مشــاهده شــده در رشــد درآمــد ســرانه از  1850بــه  2000بــه دلیــل انتقــال جمعیتــی
بــوده اســت .همچنیــن حــدود  50درصــد از ســهم جمعیتــی بــا افزایــش متوســط بهــرهوری بــه ازای
هــر کارگــر ناشــی از تغییــر در ســاختار ســن جمعیــت و افزایــش میــزان پسانــداز خانوارهــا اســت.
 50درصــد باقیمانــده بــا عنــوان نــرخ رشــد باالتــر کارگــران نســبت بــه کل جمعیــت توضیــح داده
شــده اســت .بوبیســا 3و همــکاران ( )2017در مقالــه خــود بــه بررســی رابطــه بیــن تغییــرات اقلیمــی و
جمعیتــی بــر تــورم پرداختهانــد .آنهــا بــر اســاس مــدل  VARبــه یــک رابطــه بلندمــدت مثبــت بیــن
1- Bawazir
2- Sánchez-Romero
3- Bobeica
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تــورم و نــرخ رشــد دســت یافتهانــد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه دیــدگاه رونــد جمعیتــی
(پیــر شــدن افــراد) در محیــط اقتصــادی بــا سیاســتهای پولــی مخالــف اســت و ایــن امــر بــه ویــژه
بــرای بســیاری از کشــورها در اروپــا کــه بــا پیــری جمعیــت مواجهانــد وجــود دارد .یــون 1و همــکاران
( )2014در مقالـهای بــه بررســی تغییــرات جمعیتــی بــر تــورم و اقتصــاد کالن پرداختهانــد .ایــن مقالــه
نشــان میدهــد کــه چگونــه متغیرهــای جمعیــت و تجزیــه و تحلیــل آنهــا در طــول زمــان بــر متغیرهــای
کالن اقتصــادی ماننــد رشــد اقتصــادی ،تــورم ،پــس انــداز ،ســرمایهگذاری و تــوازن مالــی از دیــدگاه
تجربــی تأثیــر میگذارنــد .بــر اســاس یافتههــای تجربــی پژوهــش در مــورد اثــر تــورم و پیامدهــای آن،
در سیاســتهای اقتصــاد کالن از جملــه سیاســتهای پولــی مــورد بحــث اســت و همچنیــن تعامــل بیــن
پویایــی جمعیــت و متغیرهــای کالن اقتصــادی در تصمیمگیــری بــرای سیاسـتهای کالن اقتصــادی باید
در نظــر گرفتــه شــوند .در مطالعــه دیگــری ،زانــگ 2و همــکاران ( )2013در مطالعــه خــود تحــت عنــوان
گذارجمعیتــی و رشــد اقتصــادی مــدارک و شــواهد از اســتانهای چیــن ،نتیجــه گرفتنــد کــه تغییــرات
در ســاختار ســن ،کــه بــا تغییــر در هــر دو انــدازه جمعیــت و ترکیــب ســن کار در جمعیــت منعکــس
شــده ،بــه میــزان قابــل توجهــی بــا نــرخ رشــد اقتصــادی در ارتبــاط اســت.
 .4روششناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش بــه منظــور بــرآورد روابــط اقتصادســنجی از دادههــای ســاالنه ســری زمانــی طــی
دوره زمانــی  1395-1365اســتفاده گردیــده اســت .دادههــای مربــوط بــه متغیرهــا از بانــک اطالعــات
ســریهای زمانــی بانــک مرکــزی ،ســالنامه آمــاری ،بانــک جهانــی ،نتایــج سرشــماری جمعیتــی و
دادههــای موجــود در مرکــز آمــار ایــران اســتخراج شــده اســت .بــرای بررســی اثــر تحــوالت جمعیتــی
بــر تقاضــای پــول در اقتصــاد ایــران ،در پژوهــش حاضــر از الگــوی خــود رگرســیونبرداری ســاختاری
( )SVARاســتفاده شــده اســت .مدلهــای خــود رگرســیونبرداری بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه
بایســتی در مدلســازی بــه ویــژه در تعییــن متغیرهــای درونــزا و برونــزا ،از اعمــال ســلیقه هــای فــردی
پرهیــز شــود و لــذا همــه متغیرهــا را درونــزا در نظــر مــی گیرنــد .مشــابه معــادالت همزمــان طراحــی
مــی شــوند کــه در آن همــه متغیرهــا تابعــی از مقادیــر جــاری و گذشــته می باشــند .چهــار روش معروف
بــرای شناســایی مــدل  SVARعبارتنــد از :تجزیــه چولســکی ،تجزیــه ســیمز و برانکــی ،تجزیــه بالنچــارد
1- Yoon
2- Zhang
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کــوآ و تجزیــه پســران شــین.
 .4.1تصریح مدل و معرفی متغیرهای پژوهش

شکل عمومی مدل خود رگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر میباشد:
رابطه ()1
کــه در آن

بیانگــر بــردار شــوکهای فــرم ســاختاری کــه بــه صــورت ســریالی و متقابــل ناهمبســته

اســت و در نتیجــه متعامــد فــرض شــده اســت j ،طــول وقفــه بهینــه ای اســت کــه بــرای هــر متغیــر بــه
دســت میآیــد ،بــردار متغیرهــای درونــزای سیســتم را نشــان میدهــد .در فــرم ســاختاری هــر متغیــر
تابعــی از مقادیــر جــاری متغیرهــا و وقفههــای خــود و ســایر متغیرهاســت ،یعنــی هــر متغیــر تأثیــر
همزمــان بــر ســایر متغیرهــا دارد .همچنیــن بــردار را میتــوان بــه صــورت زیــر نشــان داد:

کــه  yدرآمــد ملــی IRIS,IRIL ،نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بانــک هــای دولتــی و ,POPP2
 POPP0 ,POPP1متغیرهــای جمعیتــی مــی باشــند.
مهمتریــن متغیــر مؤثــر بــر تقاضــای پــول هــر فــرد میــزان درآمــد وی میباشــد .دسترســی بــه آمــار
دقیــق ایــن متغیــر همــواره بــا مشــکالتی روبــه رو بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل در تمامــی مطالعــات
انجــام شــده از متغیرهــای جانشــین اســتفاده میشــود .عمدتــاً از تولیــد ناخالــص داخلــی یــا ملــی

بــه عنــوان جانشــین اســتفاده شــده اســت .در ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت نیــز بــه
عنــوان جانشــین درآمــد قابــل تصــرف اســتفاده شــده اســت .در مطالعــه حاضــر از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت بــه صــورت لگاریتمــی ،بــه عنــوان جانشــین متغیــر درآمــد اســتفاده شــده اســت.
متغیرهــای وارد شــده در معادلــه (از جملــه متغیــر درآمــد) بــر جمعیــت مــورد نظــر تقســیم شــده و
از درآمــد ســرانه اســتفاده شــده اســت (منصــوری بیرجنــدی .)1385 ،از جملــه متغیرهــای دیگــری
کــه بــر تقاضــای پــول مؤثــر هســتند ،متغیرهــای هزینــه فرصــت ،شــامل نــرخ بهــره و تــورم انتظــاری
میباشــد .البتــه بــرای کشــورهای در حــال توســعه هیــچ مــدرک قاطعــی کــه تقاضــا بــرای پــول نســبت
بــه نــرخ بهــره حســاس باشــد ،وجــود نــدارد .مطالعــات عــده ای از محققــان نشــان داده اســت کــه تقاضــا
بــرای پــول نســبت بــه نــرخ بهــره کوتاهمــدت و بلندمــدت حســاس نیســت (منصــوری بیرجنــدی،
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 .)1385در مطالعــه حاضــر از نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت و بلندمــدت بــه
صــورت لگاریتمــی بــه عنــوان دو متغیــر تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول اســتفاده شــده اســت .یکــی دیگــر
از متغیرهــای وارد شــده در الگــوی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،متغیرهــای جمعیتــی هســتند.
ایــن متغیرهــای جمعیتــی بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه کــه بررســی اثــر تحــوالت جمعیتــی بــر
تقاضــای پــول میباشــد؛ بــه گون ـهای طراحــی شــدهاند تــا بتواننــد نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار
ســنی باشــند.
بــا توجــه بــه آمارهــای جمعیتــی در ایــران و نیــز تعریــف جمعیــت فعــال از  18گــروه ســنی طبقهبنــدی
شــده آمــاری 10 ،گــروه انتخــاب و متغیرهــای  POPP1t, POPP0t، POPP2tرا بــرای هــر ســال بدســت
آورده ایــم .پــس از تخمیــن الگــو و ترســیم ضرایــب گروههــای ســنی بــر حجــم پــول انتظــار داریــم
کــه نمــودار حاصــل شــکل  Uبرعکــس باشــد.
 .5تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش

 .5.1آمار توصیفی متغیرها

آمار توصیفی مرتبط با داده های پژوهش حاضر در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغییر آمار
توصیفی

LMP

LYP

LIRIS

LIRIL

POPP0

POPP1

POPP2

میانگین

1/986822

3/632885

-7/097625

-7/461705

0/899741

-1/181775

-11/66278

میانه

1/381184

3/578992

-8/111759

-7/369791

0/912357

-1/190251

-11/64440

حداکثر سری

5/014123

4/143657

-7/402053

-7/208850

0/905370

-1/011310

-10/54430

حداقل سری

0/698025

2/876162

-8/668486

-7/849365

0/896721

-1/335430

-12/97500

انحراف معیار

1/355005

0/316243

0/246111

0/210780

0/000872

0/067950

0/578368

کشیدگی

0/970609

-0/092328

1/106465

-0/790235

0/295631

0/334963

-0/080877

چولگی

2/522992

2/152897

4/515459

2/262125

13/61142

3/556946

2/894651

آمــاره جــارک
بــرا

5/082396

0/970930

9/291835

3/929704

145/78561

0/980292

0/040298

احتمال

0/07862

0/615411

0/019602

0/141287

0/00000

0/612935

0/980053

31

31

31

31

31

31

31

تعداد مشاهدات
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 .5.2آزمون هم انباشتگی جوهانسون و بررسی روابط بلندمدت متغیرها
بــه منظــور بــرآورد رابطــه تعادلــی بلندمــدت بیــن متغیرهــا از روش حداکثــر راســت نمایــی جوهانســون
اســتفاده میشــود .جهــت انجــام آزمــون همگرایــی از آزمونهــای جوهانســون یعنــی آزمــون حداکثــر
مقــدار ویــژه و آزمــون اثــر بهــره بــرده میشــود .وقفــه بهینــه بــرای انجــام ایــن آزمــون همــان وقفــه
بهینــه در آزمــون  VARاســت ،لــذا بــرای انجــام ایــن آزمــون از وقفــه یــک اســتفاده شــده اســت (جــدول .)2

جدول  :2آزمون حداکثر مقدار ویژه جوهانسون برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی
آزمون صفر

آزمون مقابل

مقدار ویژه

آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه

سطح بحرانی 5درصد

سطح بحرانی 1درصد

r=0

r=1

0/952996

94/78260

46/22157

0/000

0≤r≤1

r=2

0/807767

51/12049

40/17755

0/0031

1≤r≤2

r=3

0/788203

48/11599

33/87677

0/0007

2≤r≤3

r=4

0/697109

38/02542

27/58434

0/0048

3≤r≤4

r=5

0/377025

14/67075

21/13162

0/3412

4≤r≤5

r=6

0/107336

3/519488

14/26460

0/8561

5≤r≤6

r=7

0/018557

0/580469

4/861443

0/5423
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اگــر میــان متغیرهــا روابــط بلندمــدت وجــود داشــته باشــد یــا بــه عبــارت دیگــر بــرای اینکــه بدانیــم
چنــد بــردار همجمعــی میــان متغیرهــای پژوهــش وجــود دارد ،بایــد آمــاره آزمــون حداکثــر مقــدار ویــژه
از آمــاره ســطوح بحرانــی 1درصــد و  5درصــد بیشــتر باشــد ،در غیــر ایــن صــورت بــردار همجمعــی بیــن
متغیرهــا وجــود نــدارد .همانطــور کــه نتایــج جــدول نشــان میدهــد ،بــر اســاس ایــن آزمــون در ســطح
بحرانــی پنــج درصــد ،چهــار بــردار هــم انباشــتگی و در ســطح بحرانــی یــک درصــد ،هفــت بــردار هــم
انباشــتگی موجــود میباشــد.
 .5.3برآورد مدل SVAR
بــه منظــور بــرآورد مــدل قبــل از هــر چیــزی وقفــه بهینــه سیســتم را بــا اســتفاده از معیارهــای تعییــن
وقفــه بهینــه بدســت آورده میشــود کــه نتیجــه تعییــن وقفــه در جــدول زیــر گــزارش شــده اســت.
ســپس بــه بررســی توابــع واکنــش آنــی و تجزیــه و تحلیــل تجزیــه واریانــس پرداختــه میشــود.
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جدول  :3آزمون تعیین وقفه بهینه
وقفه

Lagl

LR

FPE

0

231/2892

AIC

SC

HQ

NA

1/15e-15

-14/53479

-14/21099

-14/425179

1

386/4260

225/2676

1/72e-18

-21/12426

-18/53289

-20/27984

2

473/1265

93/05864

2/19e-19

-22/71663

-18/53217

-22/13244

مأخذ :یافته های پژوهش

همانطــور کــه نتایــج جــدول بــاال نشــان مــی دهــد ،وقفــه بهینــه بــر اســاس معیارهــای آکائیــک()AIC
شــوارتز -بیزیــن ( )SCو حنــان -کوییــن ( )HQوقفــه  2میباشــد.
 .5.3.1توابع واکنش آنی
توابــع واکنــش آنــی رفتــار پویــای متغیرهــای دســتگاه در طــول زمــان بــه هنــگام بــروز یــک شــوک را
نشــان مــی دهــد .بدیــن منظــور بــه تجزیــه و تحلیــل نمودارهــای بدســت آمــده پرداختــه مــی شــود.
نمودارهــای موجــود در شــکل  1پاســخ (عکــس العمــل) متغیــر تقاضــای پــول بــه یــک شــوک در
متغیرهــای مــدل را نشــان میدهــد .خطــوط خطچیــن بیانگــر فاصلــه اطمینــان یــا خطــای اســتاندارد
یــک در اطــراف تخمیــن ضرایــب توابــع واکنــش آنــی بــه یــک اخــال ( )LMPاســت .نمــودار اول پاســخ
(عکــس العمــل) لگاریتــم متغیــر تقاضــای پــول ســرانه ســاختاری (شــوک) مثبــت اعــام نشــده در رشــد
خــود تقاضــای پــول را نشــان میدهــد کــه یــک تأثیــر مثبــت و معن ـیداری بــر رشــد تقاضــای پــول
دارد .ایــن اثــر از ابتــدا مثبــت اســت و ســپس رونــد صعــودی را بــرای تمــام دورههــا در پیــش میگیــرد.
نمــودار دوم نشــان میدهــد یــک تغییــر ناگهانــی یــا شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف
معیــار در رشــد لگاریتــم درآمــد ملــی ( )LYPیــک تأثیــر مثبــت و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول
( )MPدارد کــه بــرای ســه دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی صعــودی را بــرای تمامــی دورههــا در پــی
میگیــرد کــه ایــن نتیجــه بــا آنچــه کــه در مطالعــات پیشــین و همچنیــن آنچــه کــه در نظریــات
اقتصــاد کالن بدســت آمــده ،مطابقــت دارد.
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شکل  :1واکنش متغیر تقاضای پول به یک شوک در متغیرهای مدل در طول دوره 1395-1365

نمــودار ســوم پاســخ (عکــس العمــل) متغیــر تقاضــای پــول بــه یــک اخــال ســاختاری (شــوک) مثبــت
اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار بــر لگاریتــم نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت
( )LIRISرا نشــان میدهــد .شــوک وارده بــر نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت یــک
تأثیــر منفــی و معن ـیدار بــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی بــرای  7دوره متوالــی ادامــه دارد.
طبــق نظریــات اقتصــاد کالن و مطالعــات پیشــین نیــز بــا افزایــش نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری
انگیــزه افــراد بــرای ســرمایهگذاری در بانــک افزایــش مییابــد و در نتیجــه مقــدار پولــی (میــزان نقدینگــی)
کــه در دســت افــراد باقــی میمانــد کاهــش مییابــد .نمــودار چهــارم ،نشــان میدهــد یــک شــوک
مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار در رشــد لگاریتــم نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری
بلندمــدت ( )LIRILیــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر بــرای ســه
دوره ثابــت اســت و ســپس شــروع بــه افزایــش میکنــد و از دوره نهــم بــه بعــد رونــد نزولــی در پیــش
میگیــرد .نمــودار پنجــم ،پاســخ (عکــس العمــل) تقاضــای پــول بــه یــک اخــال ســاختاری (شــوک) مثبــت
اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار بــر متغیــر جمعیتــی ( )POPP0را نشــان میدهــد .شــوک
وارده بــر متغیــر جمعیتــی یــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار بــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر در ابتــدا
منفــی و ســپس شــروع بــه افزایــش میکنــد و از دوره نهــم بــه بعــد رونــد نزولــی در پیــش میگیــرد.
نمــودار ششــم ،پاســخ (عکــس العمــل) تقاضــای پــول بــه یــک شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو
انحــراف معیــار بــر یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی ( )POPP1را نشــان میدهــد .شــوک وارده بــر متغیــر
جمعیتــی یــک تأثیــر مثبــت و معنـیداری بــر تقاضــای پــول دارد و ایــن تأثیــر بــرای دو دوره ثابــت اســت و
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ســپس بــا درصــدی کاهــش نزولــی میشــود و از دوره هفتــم بــه بعــد رونــد صعــودی در پیــش میگیــرد.
نمــودار هفتــم (آخــر) نشــان میدهــد یــک تغییــر ناگهانــی یــا شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو
انحــراف معیــار در رشــد متغیــر جمعیتــی( )POPP2یــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول
دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی بــرای یــک دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی نزولــی در پیــش میگیــرد .نتایــج
بدســت آمــده بــرای متغیرهــای جمعیتــی بــا نتایــج بدســت آمــده از مطالعــات پیشــین (نوفرســتی ،منــادی،
منصــوری بیرجنــدی) مطابقــت دارد.
نتایــج بدســت آمــده از توابــع عکسالعمــل آنــی بــرای تمــام متغیرهــا بــا آنچــه کــه در مطالعــات پیشــین و
نظریههــای اقتصــاد کالن آمــده اســت ،مطابقــت دارد.
 .5.3.2تجزیه واریانس

1

تجزیــه واریانــس ،تغییــرات در یــک متغیــر درونــزا را نســبت بــه شــوک هــای متغیرهــای درونــزای دیگــر

تفکیــک مــی کنــد .بنابرایــن تجزیــه واریانــس اطالعاتــی در رابطــه بــا اهمیــت نســبی هــر یــک از شــوک
هــای تصادفــی بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن متغیرهــای مــدل را آمــاده مــی کنــد .در روش تجزیــه واریانــس،
ســهم شــوک هــای وارد شــده بــر متغیرهــای مختلــف الگــو در واریانــس خطــای پیــش بینــی یــک متغیــر در
کوتــاه مــدت و بلندمــدت مشــخص میگــردد.

جدول  :4تجزیه واریانس تغییرات تقاضای پول

دوره

انحراف معیار

LMP

LYP

LIRIS

LIRIL

POPP0

POPP1

POPP2

1

1/189961

100/0000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

2

0/267093

94/17939

0/515344

3/476799

0/004513

0/063714

0/666284

1/093954

3

0/375879

93/34504

0/262307

4/193158

0/991247

0/045000

0/466782

0/652148

4

0/462331

93/29210

0/277308

3/335479

2/202913

0/028997

0/308257

0/554845

5

0/558302

91/84591

0/198326

3/095175

4/271336

0/031199

0/213231

0/419562

6

0/656675

90/57489

0/168256

2/543432

6/193152

0/036335

0/173712

0/309766

7

0/758559

89/00396

0/126385

2/298959

8/139450

0/037718

0/160063

0/233714

8

0/865116

87/34949

0/118510

2/134489

10/00952

0/040629

0/167050

0/181306

9

0/973255

85/76895

0/133459

2/067414

11/66528

0/042929

0/177956

0/144030

10

1/083625

84/24784

0/188556

2/095579

13/10542

0/043312

0/184568

0/120359

مأخذ :یافته های پژوهش
1- Variance Decomposition
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نتایــج حاصــل از جــدول تجزیــه واریانــس متغیــر تقاضــای پــول نشــان میدهــد کــه در دورۀ اول
تمــام واریانــس خطــا در تقاضــای پــول( )LMPتوســط خــود آن توجیــه میشــود .در دورۀ دوم 94/17
درصــد از واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/51 ،درصــد توســط لگاریتــم
درآمــد ملــی ( 3/47 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت (،)LIRIS
 0/0045درصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت ( 0/063 ، )LIRILدرصــد
توســط یکــی از متغیرهــای جمعیــت ( 0/66 ،)POPP0درصــد توســط متغیــر جمعیتــی ( )POPP1و
 1/093درصــد توســط آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )POPP2توجیــه میشــود .در دورۀ ســوم  93/34از
واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/26 ،درصــد توســط لگاریتــم درآمــد
ملــی( 4/19 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت (0/99 ،)LIRIS
درصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت ( 0/044 ،)LIRILدرصــد توســط یکــی
از متغیرهــای جمعیتــی( 0/46 ،)POPP0درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی ()POPP1
و  0/69درصــد توســط آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )POPP2توجیــه میشــود .باالخــره در دوره دهــم
 84/26درصــد از واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/18 ،درصــد توســط
لگاریتــم درآمــد ملــی( 2/09 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت
( 13/10 ،)LIRISدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلنــد مــدت(0/043 ،)LIRIL
درصــد توســط یکــی از متغیرهــای جمعیتــی ( 0/18)POPP0درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای
جمعیتــی( 0/12 ،)POPP1درصــد توســط آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )POPP2توجیــه میشــود.
در کوتــاه مــدت (اولیــن دورههــای پیــش بینــی) ،میانمــدت ،بلندمــدت (اگــر دوره ده ســاله را بلنــد
مــدت در نظــر بگیریــم) متغیــر تقاضــای پــول باالتریــن ســهم را در تغییــرات تقاضــای پــول دارد و پــس
از آن نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت و کوتاهمــدت باالتریــن ســهم را در تغییــر
تقاضــای پــول بــه خــود اختصــاص میدهنــد .ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلنــد
مــدت از تغییــر در تقاضــای پــول طــی 10دوره افزایشــی اســت ،امــا ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپرده
هــای ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت طــی 10دوره کاهشــی اســت .ســهم تأثیــر متغیــر درآمــد ملــی از
تغییــر در تقاضــای پــول طــی  10دوره رونــدی کاهشــی دارد و ســهم تأثیــر متغیــر جمعیتــی ()popp0
از تغییــرات تقاضــای پــول بــرای دو دوره کاهــش مییابــد و بعــد از آن بــرای ســه دوره ثابــت میمانــد و
ســپس بــا یــک صــدم درصــد افزایــش مییابــد و بــا ایــن افزایــش بــرای ســه دوره آخــر ثابــت میمانــد.
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ســهم متغیــر جمعیتــی ( )popp1از تغییــر در تقاضــای پــول بــرای چهــار دوره ،رونــدی کاهشــی دارد
و بعــد از آن بــرای ســه دوره ثابــت میمانــد ،امــا بــرای ســه دوره آخــر رونــدی افزایشــی بــه خــود
میگیــرد و ســهم آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )popp2از تغییــرات تقاضــای پــول تــا پایــان دوره دهــم
رونــدی کاهشــی دارد.
 .5.4اثر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول
ضرایــب ســه متغیــر جمعیتــی  popp0,popp1,popp2ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا اثــر ســاختار
ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول مشــخص گــردد .بــرای ایــن کار ابتــدا ضریــب y0_y1 _y2را از رابطــه
( )2بدســت مــی آوریــم ،کــه ایــن yهــا ضرایــب متغیرهــای جمعیتــی در رابطــه تعادلــی بلندمــدت
ضرایــب مربــوط بــه هــر گــروه ســنی را محاســبه

هســتند و بــا اســتفاده از قیــد

مــی کنیــم .نتایــج در جــدول  5قابــل مشــاهده اســت.
رابطه ()2
جدول  :5ضرایب مربوط به هر گروه سنی
گروه سنی

ضریبa

24-20

-5/02872

29-25

-2/16815

34-30

-0/12839

39-35

1/09057

44-40

1/49076

49-45

1/07113

54-50

-0/16732

59-55

-2/22755

64-60

-5/10657

65+

-8/8152

مأخذ :محاسبات پژوهش

ضرایــب بدســت آمــده ،نشــان دهنــده اثــر جمعیتــی هــر یــک از گروههــای ســنی بــر تقاضــای پــول
اســت .همانطــوری کــه در شــکل  2و جــدول  5نیــز نشــان داده شــده اســت ،اثــر جمعیتــی گروههــای
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ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا منفــی اســت ،ســپس مثبــت شــده و بــه حداکثــر خــود میرســد و

پــس از آن مجــددا ً کاهــش یافتــه و در نهایــت بــاز هــم منفــی میشــود .بــه عبــارت دیگــر گروههــای
ســنی تــا  34ســال و نیــز باالتــر از  55ســال دارای تقاضــای پــول منفــی بــوده و گروههــای ســنی مابیــن
آنهــا دارای تقاضــای پــول مثبــت هســتند .بیشــترین میــزان تقاضــای پــول نیــز مربــوط بــه گــروه ســنی
 40تــا  44ســال اســت و شــاخه نمــودار شــکل  2قبــل از ایــن گــروه ســنی ،دارای شــیب باالرونــده و
پــس از آن دارای شــیب پاییــن رونــده اســت.

 .6نتیجه گیری

شکل  :2ضرایب محاسبه شده ،برای گروههای سنی مختلف

جمعیــت ایــران در نیــم قــرن اخیــر در بســتر گــذار جمعیتــی ،تحــوالت بیســابقه ای را تجربــه کــرده
اســت ،تعــداد جمعیــت کــه در ســال  19 ،1335میلیــون نفــر بــوده بــه بیــش از چهــار برابــر افزایــش
یافتــه و در ســال  ،1395از مــرز  79میلیــون نفــر گذشــت.
تنظیــم عرضــه پــول متناســب بــا حجــم فعالیتهــای اقتصــادی و تعییــن اثــر تغییــر برونــزای عرضــه
پــول بــر متغیرهــای اقتصــاد کالن بــه نحــو بــارزی ،بســتگی بــه قابــل پیشبینــی بــودن تقاضــای پــول
دارد .عــدم شــناخت صحیحــی از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول و میــزان اثرگــذاری هــر یــک،
باعــث میشــود تــا سیاسـتگذاران اقتصــادی نتواننــد نیــاز پولــی جامعــه را بــه درســتی بــرآورد کــرده
و اثــر سیاس ـتگذاریهای پولــی بــر متغیرهــای هــدف را بــه گونــه مناســبی بــرآورد کننــد .در میــان
متغیرهــای معمــول تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول ،یکــی از متغیرهایــی کــه در شــرایط کنونــی جامعــه
مــا اثــر محسوســی بــر تقاضــای پــول دارد و نادیــده گرفتــن آن ارزیابــی مــا از تقاضــا بــرای پــول را بــا
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خطــای جــدی مواجــه میســازد ،تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت اســت.
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی اثــر تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول ،بــر اســاس
فرضیــه دوران زندگــی آنــدو و مادیگلیانــی ،الگویــی بــرای توضیــح تقاضــای پــول ،ارائــه گردیــد.
بــر اســاس نتایــج حاصــل شــده در ایــن پژوهــش ،رابطــه بلندمــدت اســتخراج شــده بیــن متغیرهــا
نشــان دهنــده معنــادار بــودن تمــام ضرایــب در معادلــه مــورد بررســی اســت .ســه متغیــر جمعیتــی کــه
نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت انــد ،معنــا دارنــد و لــذا اثــر ایــن متغیــر بــر تقاضــای
پــول تأییــد میشــود .همچنیــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه اثــر متغیرهــای درآمــد ( )YPو متغیــر
جمعیتــی  POPP1بــر تقاضــای پــول مثبــت و اثــر متغیرهــای نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری
کوتــاه مــدت( ،)IRISنــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بلندمــدت ( )IRILو متغیرهــای جمعیتــی
 POPP0,POPP2بــر تقاضــای پــول منفــی اســت.
بــا توجــه بــه اســتخراج ضرایــب مربــوط بــه  10گــروه ســنی در مــدل مشــخص گردیــد کــه بیشــترین
ضریــب مربــوط بــه گــروه ســنی  44-40ســال مــی باشــد .افزایــش نســبت افــراد در گــروه ســنی کمتــر
از  34ســال ســبب کاهــش تقاضــای پــول میشــود ،امــا افزایــش نســبی جمعیــت در گروههــای
مختلــف ســنی بیــن  35تــا  54ســال باعــث افزایــش مقــدار تقاضــای پــول میشــود .در ایــن میــان
گــروه ســنی  40تــا  44ســال و پــس از آن گــروه ســنی  35تــا  39ســال بیشــترین اثــر را بــر افزایــش
تقاضــای پــول دارد .در نهایــت افزایــش نســبی جمعیــت در گــروه ســنی  55ســال و باالتــر از آن ســبب
ایجــاد رونــد رو بــه کاهــش در میــزان تقاضــای پــول مــی شــود.
تمرکــز جمعیــت در ســنین زیــر  25ســال در ســه دهــه اخیــر باعــث شــده تــا فرصــت افزایــش تقاضــای
پــول از جامعــه گرفتــه شــود ،امــا بــا توجــه بــه آمــار جمعیتــی کشــور ،در ایــن دهــه میــزان جمعیــت
زیــر  25ســال کاهــش یافتــه اســت و در عــوض بــر میــزان جمعیــت در گروههــای ســنی میانــه
افــزوده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن رونــد و رشــد گــروه هــای ســنی باالیــی هــرم جمعیتــی ،انتظــار
مــیرود شــاهد افزایــش تقاضــای پــول و نیــز کاهــش فشــارهای تورمــی ناشــی از افزایــش شــدید
جمعیــت دهــه  60باشــیم .بدیــن روی الزم اســت مقامــات پولــی در تنظیــم عرضــه پــول مــورد نیــاز
و اجــرای سیاس ـتهای پولــی بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر ،میــزان اثرگــذاری متغیــر
ســاختار ســنی جمعیــت را در کنــار ســایر عوامــل معمــول تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول مــورد توجــه
قــرار دهنــد .بــا توجــه بــه ورود متولدیــن مــوج پیشــین افزایــش جمعیــت بــه ســن کار ،میتــوان
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گفــت کــه افزایــش جمعیــت فعــال ،ســاختار ســنی مطلــوب و مســاعدی را ایجــاد کــرده و فرصــت
ایــده آلــی بــرای افزایــش تقاضــای پــول فراهــم آورده اســت ،امــا اســتفاده از مزایــای ایــن پنجــره
جمعیتــی ایجــاد شــده در جهــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور ،مســتلزم برنامهریــزی صحیــح و
اتخــاذ سیاســتهای مناســب توســط برنامهریــزان و سیاســتگذاران کشــور در ایــن زمینــه میباشــد
(سیاســتهایی ماننــد انعطــاف و توســعه در بــازار کار ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای جمعیــت در
ســن کار ،تشــویق ســرمایهگذاری و پسانــداز و سیاس ـتهایی از ایــن قبیــل) .بــه عبــارت دیگــر اگــر
سیاس ـتهای مناســب در دوره طالیــی جمعیــت اتخــاذ نگــردد ،ممکــن اســت منجــر بــه هــدر رفتــن
ســرمایهگذاری در بخــش آمــوزش ،افزایــش بیــکاری و بــار اقتصــادی غیــر قابــل تحمــل بــر بخشهــای
تأمیــن اجتماعــی و بیمــه در آینــده گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه در آینــدهای نــه چنــدان دور ،مــوج پیشــین افزایــش جمعیــت از مرحلــه میانســالی
عبــور کــرده و بــه دوره ســالخوردگی وارد خواهــد شــد ،بنابرایــن از هــم اکنــون ضــرورت برنامهریــزی
بــرای زمانــی کــه درصــد ســالمندان در ســاختار جمعیتــی کشــور افزایــش قابــل توجهــی مییابــد،
احســاس میشــود کــه بــا برنامهریــزی صحیــح میتــوان اوالً دوران مطلوبــی را بــرای ســالمندان خلــق

کــرد و ثانیـاً بــار اقتصــادی ناشــی از ســالمندی جمعیــت را تــا حــدود زیــادی کاهــش داد.

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه براســاس الگــوی تصریــح شــده و ضرایــب بدســت آمــده ،نــرخ ســود
ســپردههای ســرمایهگذاری بانکــی دارای اثــر منفــی بــر تقاضــای پــول اســت ،لــذا سیاســتهای
پولــی بایــد در راســتای محــدود نمــودن رشــد نــرخ ســود ســپردههای بانکــی متحــول شــود .در نهایــت
بــر طبــق رابطــه مثبــت حاصــل شــده بیــن میــزان تقاضــای پــول و تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان
درآمــد ،بایــد سیاســتی اتخــاذ شــود تــا تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد.
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چکیده:

پژوهــش حاضــر درصــدد تحليــل کيفــي چالشهــای پیــشروی توســعه فرهنگــی در قــوم بختیــاری اســت .روش
پژوهــش ،مبتنــی بــر روش کیفــی اســت .دادههــا بــا اســتفاده از فنــون مصاحبــه عمیــق و مشــاهده مشــارکتی گــردآوري
شــدند .افــراد مــورد مطالعــه درايــن پژوهــش  38نفــر بودنــد و بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل چارچــوب ،دادههــا
تحلیــل شــدند .یافتههــای پژوهــش حــول هفــت درونمایــه اصلــی بــا عناويــن کثرتگرایــی فرهنگــي ،ســنتگرایی،
خاصگرایــی ،عــام کــردن امــر خــاص ،عامگرایــی ،برابــری جنســیتی و قانونگرایــی مــورد تحليــل قــرار گرفتنــد .هــر
یــک از درونمایههــای مذکــور ســه درون مایــه فرعــی را پوشــش ميدهنــد کــه در پایــان بــا ترکیــب درونمایههــاي
اصلــي و فرعــي بــه چارچــوب و الگــوي نظــری نهایــی دســت یافتیــم .يافتههــا نشــان داد کــه بختياريهــا در برابــر
ارزشهــاي توســعهمحور کمتــر مقاومــت ميکننــد و تمايــل دارنــد تــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری ،بــه اشــاعه
آن پرداختــه و از مزايــاي ســاير فرهنگهــا نيــز برخــوردار شــوند .بخشــي ديگــر از يافتههــا بيانگــر عــدم نهادينــه
شــدن قانونگرايــي و برابــري جنســيتي در بيــن قــوم بختيــاري هســتند .نتايــج نهايــي نشــان داد کــه قــوم بختيــاري
از ظرفيتهــاي اوليــه بــراي توســعه فرهنگــی برخــوردار اســت و بختیاریهــا بــا توســل بــه برخــي از ارزشهــا و
ويژگيهــاي فرهنگــي ،درصــدد دســتيابي بــه يــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي هســتند ،امــا شــرايط مذکــور
ـی بومــي شــده منجــر بــه توســعهنيافتگي شهرســتان اليگــودرز شــده
در ســايه عــدم يــک سياس ـ 
ت و الگــوي فرهنگـ ِ

اســت.
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مقدمه و بیان مسئله
تــا اوایــل قــرن بیســتم ،بیشــتر نظریاتــی کــه در خصــوص توســعه ارائــه گردیــده بــر یــک بُعــد مـــسلط

توســـعه مبتنــی بــوده و بــر عامــل فرهنگــی کمتــر تأکیــد شــده اســت .از اوایــل قــرن بیســتم ،مقولــه
فرهنــگ در اندیشــه افــرادي ماننــد ماکــس وبــر( ،)۱۳۸۴جایــگاه ویــژهاي یافــت و بعدهــا ایــن نــوع
رویکــرد بــه توســعه ،در اندیشــه ســاير صاحــب نظــران متأثر از وبــر ماننــد پارســونز( ،)۱۳۷۹ایزنـــشتاد و
متفکـــران مکتـــب نوســـازي مـــورد توجــه قــرار گرفت .بـــدين ترتیب بعــد از دهــه  ،1980يک چرخش
نظــري نســبت بــه جايــگاه فرهنــگ در برنامههــاي توســعه صــورت گرفــت و رويکردهايــي کــه بــه
فرهنــگ بــه عنــوان مقولـهاي تزئینــی نــگاه ميکردنــد مــورد تعديــل و بازنگــري قــرار گرفتند(رادکليــف
 .)45-50 :2006،وقتيکــه صحبــت از توســعه فرهنگــي در جوامــع چنــد فرهنگــي و چنــد قوميتــي بــه
ميــان ميآيــد در برنامههــاي توســعه و سياســتگذاري فرهنگــي توجــه بــه ويژگيهــاي فرهنگــي
و قوميتــي هــر يــک از اقــوام از اهميتــي ويــژه برخــوردار اســت .يکــي ديگــر از اهــداف برنامههــاي
توســعه در جوامــع چنــد قوميتــي ،دســتيابي بــه انســجام و اتحــاد قومــي و اجتماعــي اســت .نتايــج
مطالعــات صــورت گرفتــه نشــان ميدهــد کــه ايــن مهــم در برنامههــاي توســعه در ايــران کمتــر

مــورد توجــه قــرار گرفتــه و غالب ـاً منجــر بــه بــروز واگرايــي قومــي در ايــران شــدهاند (اشــرف1383:؛
آبراهاميــان1383:؛ فــوران1388:؛ ؛ کاتوزيــان.)1389:
قــوم بختيــاري از جملــه اقــوام ايرانــي هســتند کــه تجــارب تاريخــي و تحــوالت فرهنگــي و سياســي
ويــژهاي را پشــت ســر گذراندهانــد .الهيــاري و همــکاران ( )139۰در خصــوص تحــوالت تاريخــي در
ســاختار اجتماعــي و سياســي قــوم بختيــاري معتقدنــد کــه ســاختار اجتماعــی سیاســی بختیــاری هــا
از الگــوی خاصــی پیــروی نمــوده اســت و در طــول تاریــخ دچــار تغییــر گردیــده اســت ،قــدرت در
بختیــاری بــر خــاف جوامــع عشــایری دیگــر از ســطوح و الیــه هــای مختلفــی تشــکیل شــده بــود.
اگرچــه در گذشــته خوانیــن در راس ســاختار سیاســی و کالنتــران ،کدخدایــان و ریــش ســفیدان بــه
ترتیــب بعــد از آنهــا قــرار داشــتند ،امــا بــا قــدرت گرفتــن دولــت مرکــزی و گســترش پاســگاه هــای
نظامــی بــه تدریــج از قــدرت خوانیــن کاســته شــد و ســاختار سیاســی بختیــاری هــا دچــار تغییــر
گردیــد ،بــه طــوری کــه امــروز خوانیــن در ســاختار قــدرت بختیــاری هــا جایگاهــی ندارنــد .مقول ـهي
توســعهنيافتگي قــوم بختيــاري و پيامدهــاي اقتصــادي ،فرهنگــي و سياســي آن بــه طــور غيــر مســتقيم
در مطالعــات مختلفــي بــه آن اشــاره شــده اســت .بــه عنــوان مثــال نتايــج مطالعــه کاظمــي ()1395
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بــا عنــوان تحليــل جامعهشــناختي واکنــش قــوم بختيــاري بــه ســريال ســرزمين کهــن ،کــه بــا روش
کيفــي و بــه شــیوة مصاحبــة عمیــق بــا نخبــگان قــوم بختیــاری انجــام شــده اســت ،نشــان داد کــه
از نظــر بیشــتر آنهــا ،علــت اعتــراض ،عالوهبــر توهیــن بــه نمادهــای قومــی ،محرومیــت اقتصــادی و
احســاس طــرد اجتماعــی و فرهنگــی در میــان مــردم بختیــاری بــوده اســت .بــرای احتــراز از خشــونت
جمعــی اقــوام کــه ممکــن اســت کل جامعــه را بهســمت ناآرامــی ببــرد و وحــدت و انســجام ملــی را
تهدیــد کنــد ،ضــروری اســت کــه بــه حقــوق تمامــی اقــوام و اقلیتهــا و مطالبــات آنهــا بــه یــک
نســبت احتــرام گذاشــته شــود و بــا حــذف تبعیــض و تفــاوت قومــی در همــۀ زمینههــا ،احســاس تعلــق
بــه کشــور و برخــورداری از مواهــب آن تقویــت شــود.
در ایــن پژوهــش ،بــه دنبــال بررســی چالشهــاي پيــشروي توســعه نیافتگــی فرهنگــی در قــوم
بختیــاری هســتيم .اگــر يکــي از اهــداف توســعه فرهنگــی را ،بويــژه در جوامــع چنــد فرهنگــي ،فراهــم
شــدن امــکان رشــد و تعالــی عناصــر قومــي در ابعــاد مــادی و معنــوی آن بدانيــم ،آن وقــت ضــرورت
و اهميــت شناســايي و تحليــل چالشهــاي پي ـشروي ايــن مقولــه نيــز نمايــان ميشــود .بنابرايــن ،در
ايــن مطالعــه نخســت بــه توصيــف عناصــر و ويژگيهــاي فرهنگــي در بيــن قــوم بختيــاري ميپردازيــم،
ســپس از طريــق شناســايي فرصتهــا و تهديدهــاي پيـشروي توســعه فرهنگــي درصــدد ارائــه برخــي
از شــاخصهای توســعه فرهنگــی در قــوم بختیــاری برميآييــم .هــدف از طــي نمــودن فراينــد مذکــور
دســتيابي بــه چارچــوب و الگويــي نظــری اســت کــه در خــال آن ،امــکان تحليــل شــرايط فرهنگــي
حاکــم بــر قــوم بختيــاري و همچنيــن چالشهــای پیــش روی توســعه فرهنگــی در شهرســتان اليگــودرز
ميســر شــود.
پيشينه پژوهش
محمــودي و همــکاران ( )1398بــا اســتفاده از روش فراتحليــل بــه ارزیابــی الگوهــای سياســتگذاري و
مدیریــت قومــی در ایــران پرداختهانــد کــه نتايــج ايــن مطالعــه نشــان ميدهــد توســعه نامــوزون بــه
ویــژه در بُعــد اقتصــادی و نابرابــری اجتماعــی سیاســی ،برخــورد سیاســی و ایدئولوژیــک بــا اقــوام،

عــدم رعایــت قانــون مربــوط بــه اقــوام ،کنتــرل فرهنگــی اقــوام ،روش هــای اقتدارگرایانــه ،دخالــت

بیگانــگان ،دســتگاه بوروکراتیــک حکومتــی و تمرکزگرایــی و تأکیــد بــر هویــت ملــی بیشــتر از هویــت
قومــی از عوامــل عــدم کامیابــی سیاســت هــای قومــی بودنــد .از ســوی دیگــر تأکیــد بــر اشــتراکات
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اجتماعــی ،مشــارکت سیاســی اقــوام ،جایــگاه اقــوام در قــدرت ،احتــرام بــه زبــان و آداب و رســوم،
اســتفاده از نخبــگان قومــی ،بافــت گوناگــون اقــوام ایرانــی و ایجــاد تــوازن و ســازش میــان تعلقــات ملــی
و قومــی نقــاط قــوت سیاســت هــای قومــی بــوده و ســعی شــده ایــن الگوهــا بــه گونـهای سیاســتگذاری
و مدیریــت شــود کــه در تعــارض بــا انســجام جامعــه ملــی قــرار نگیــرد و بــا پذیــرش تنــوع گــروه هــای
قومــی بــه عنــوان واقعیتــی اجتماعــی ،تمامیــت ارضــی حفــظ و همگرایــی و یکپارچگــی ایجــاد شــود.
آسيبشناســي سياســتگذاري فرهنگــي جمهــوري اســامي ايــران عنــوان پژوهشــي اســت کــه توســط
مقتدائــي و ازغنــدي ( )1395انجــام شــده اســت .در ايــن پژوهــش عنــوان شــده اســت کــه هــدف
سیاســتگذاری فرهنگــی بایســتی معطــوف بــه فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی اســتعداد

انســانها و اشــاعه خالقیــت و نــوآوری باشــد و طبعـاً چنیــن امــری بــدون مشــارکت مــردم امکانناپذیــر
اســت و ایــن خــود در گــرو ارتبــاط متقابــل میــان ملــت و دولــت اســت دولــت زمانــی میتوانــد در امــور
فرهنگــی کارآمــد باشــدکه فضائــی فراهــم آورد تــا در آن شــهروندان احســاس قــدرت کننــد و بایــد وزن
مســئولیت دولــت بــه نفــع افزایــش نهادهــای غیردولتــی کاهــش یابــد.
امانالهــي بهارونــد ،در مقالـهاي بــه بررســي «تغييــر و تحــوالت در لرســتان و پيامدهــاي آن» پرداختــه
اســت .ايــن مقالــه مبتنــي بــر رهيافــت انسانشناســي اســت و محقــق در آن بــه ريش ـهيابي مســايل
و مشــكالت لرســتان در ارتبــاط بــا تغييــر و تحــوالت در ايــن منطقــه پرداختــه كــه شــامل ســه
دوره اوضــاع لرســتان پيــش از نوســازي ،اقدامــات و برنامههــاي نوســازي در طــول حكمرانــي سلســله
پهلــوي ( )1304-1357و دوره بعــد از انقــاب ميباشــد و بــه ايــن نتيجــه رســيده اســت كــه نفــوذ
تمــدن نويــن غــرب مايــه دگرگونــي در ايــران از جملــه لرســتان شــده اســت .امــا نقــاط مختلــف ايــران
ت تأثيــر تمــدن غــرب قــرار داشــته و از ايــن رهگــذر از
بــه داليــل گوناگــون بهطــور يكنواخــت تح ـ 
دســتاوردهاي علــوم و فنــون بيشــتر بهرهمنــد شــدهاند در حالــي كــه نقــاط ديگــري چــون لرســتان
از چنيــن فرصتهايــي محــروم شــده و در نتيجــه كمتــر رشــد كردهانــد .از طرفــي نفــوذ تمــدن
غــرب در ايــران منجــر بــه تشــكيل دولــت نوينــي شــده كــه بــا اســتفاده از نيــروي نظامــي مجهــز بــه
ســاحهاي غربــي بــه ســركوبي مخالفــان پرداخــت و پــس از تســلط بــر نقــاط مختلــف ايــران ،قــدرت
را در تهــران متمركــز كــرد .ايــن رويــداد در زمــان حكمرانــي پهلــوي اول ( )1304-1320اتفــاق افتــاد.
در نتيجــه ،بعضــي مناطــق چــون لرســتان كمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و از ايــن رهگــذر بــه
صــورت اســتانهاي محــروم و يــا بــه عبارتــي عقبمانــده درآمدنــد .برنامههــاي نوســازي ناهماهنــگ
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در لرســتان ،باعــث ،تغييــرات ناهماهنــگ در ســاختار سياســي ،اقتصــادي ،اجتماعــي و آموزشــي گرديــد
(اماناللهــي.)1380 ،
امانالهــي بهارونــد ( )1379در پژوهشــي ديگــر بــه تحليــل تاريخــي و جامعهشــناختي توســعهنيافتگي

مناطــق لُــر نشــين در ايــران پرداختــه اســت .در بخشــي از نتايــچ ايــن پژوهــش چنيــن آمــده اســت
«آنچــه بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه ،وضعیــت ایــران تغییــر کــرده و بهتریــن راه بــرای پیشــرفت
ایــن ســرزمین ،عــدم تمرکزگرائــی یعنــی افزایــش تصمیمگیــری در اســتانها و تقســیم عادالنــه بودجــه

بــرای مناطــق مختلــف اســت؛ امــا بهبــود وضعیــت اســتانهاي محــروم ،یــک برنامــه ضربتــی را
میطلبــد کــه بــا دلســوزی هرچــه بیشــتر بــه مرحلــۀ اجــرا درآیــد؛ در غیــر اینصــورت ،بایــد انتظــار
مشــکالت فراوانــی را داشــت» (همــان .)219:در بخشــي ديگــر از پژوهــش مذکــور عنــوان شــده کــه
«عوامــل نوســازی موجــب یکپارچگــی مــردم ایــران شــده اســت و درنتیجــه ،لرهــا هماننــد دیگــر مــردم
ایــن ســرزمین در همــه امــور مملکــت فعالیــت دارنــد؛ امــا بــا همــه اینهــا بــه علــت کــم توجهــی دولــت
بــه اســتان هــای لرنشــین در مقایســه بــا اســتان هــای برخــوردار ،ایــن مناطــق بــا انــواع مشــکالت
روبــه رو هســتند .بــرای چیــره شــدن بــر مشــکالت چنیــن وضعیــت نامطلوبــی ،بایــد اقداماتــی جــدی
نمــود» (همــان .)219:بــه طــور کلــی میتــوان از ایــن تحقیقــات نتیجــه گرفــت کــه نارضایتــی اقــوام
از نابرابــری هــای اجتماعــی ،توزیــع نابــرار امکانــات فرهنگــی ،گســترش مشــکالت اجتماعــی و رشــد
آگاهیهــای اجتماعــی ،شــکلگیری روابــط اجتماعــی و فرهنگــی ناعادالنــه ،تقــدم توســعه اقتصــادی
بــر فرهنگــی کــم توجهــی بــه توســعه فرهنگــی اقــوام در توســعه نیافتگــی فرهنگــی اقــوام مختلــف در
ايــران نقــش اساســی دارنــد.
.

چارچوب مفهومی پژوهش
تئوریهــای جامعهشناســی ،مســائل فرهنگــی و توســعه فرهنگــی را در قالــب دو رهیافــت ســاختارمحور
و عامليتمحــور بررســی مــی کننــد .ماکــس وبــر( )۱۳۸۴از جملــه افــرادي اســت کــه بــا تأکيــد
بــر اهميــت کنشگــران بــر اســتقالل فرهنــگ تاکیــد دارد و ارزشهــا را مهمتريــن اجــزاي فرهنــگ
میدانــد كــه جهـــت و معنــاي كنــش را تعييــن ميكننــد .بســياري از جامعهشناســان ديگـــر نيـــز
در تحليــل تحـــوالت اجتماعــي تأكيــد خاصــي بــر ارزشهــا دارنــد .از نظــر آنهــا ،يكــي از مهمتريــن
عناصــر توســعه فرهنگــی یعنــی وجــود باورهــا ،ارزشهــا و نگرشهــاي همســو بــا توســعه و مقــوم
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آن در جامعــه اســت .اساس ـاً بســياري از صاحبنظــران علــوم اجتماعــي ،همچـــون وبــر ،مككلهلنــد و
پارســونز تأكيــد خاصــي بــر نقــش باورها ،ارزشها و نگـرشهـــا ،و بـــه طـــور كلــي ،نظامهاي فرهنگـــي،
در تحقـــق توســـعه دارنـــد (بابايــي فــرد 19 :1389 ،بــه نقــل از بــودون و بريکــو .)224-225 :1385،به
عقیــدهی وبــر کنــش رفتــاری و انســانی زمانــي مــورد توجــه جامعهشناســي اســت کــه دارای معنــای
ذهنــی خاصــی باشــد .رفتــار انســانی براثــر محــرک بوجــود میآیــد اگــر خواســته را منشــاء رفتــار
بدانیــم ایــن رفتارهــای معن ـیدار بــه کنــش تبدیــل مــی شــوند (وبــر .)1384،25
در بيــن نظريهپــردازان مکتــب نوســازي آلكساينكلــس يــك مــدل نوســازي انســان را بــر اســاس
تحقيــق گســتردهاي كــه در شــش كشــور در حــال توســعه انجــام داده ،رواج داد .وي در ايــن خصــوص
اعتقــاد دارد كــه ،خصوصيــت برجســتهي انســان نويــن كــه عامــل نوســازي اســت ،دو جنبــه دارد :يكــي
داخلــي و ديگــري خارجــي ،يكــي بــه محيــط مربــوط ميشــود و ديگــري بــه ديدگاههــا ،ارزشهــا
و احساســات او .از نظــر اينكلــس ويژگيهــاي انســان نــو بديــن شــرحاند :اوليــن ويژگــي او آمادگــي
او بــراي ابــداع و تغييــر؛ دوميــن ويژگــي انســاني نــو ايــن اســت كــه نــه تنهــا در بــارهي موضوعــات و
مســائل موجــود در محيــط خــود ،بلكــه در بــارهي مســائل و موضوعــات خــارج از ايــن محيــط عقايــدي
داشــته باشــد و جهتگيــري او در برابــر عقايــد ،آزادانديشــانهتر باشــد؛ ســومين ويژگــي ،انســاني نــو
محســوب ميشــود كــه ذهــن او بــه حــال و آينــده بيشــتر از گذشــته متوجــه باشــد و در نظــر مــا
انســاني نوتــر اســت كــه تقســيم زمــان بــه ســاعات ثابــت را بپذيــرد؛ چهــارم ،گرايــش بــه برنامهريــزي
و ســازمان دادن بــه امــور ،بــه عنــوان نوعــي راه و رســم و ادارهي زندگانــي؛ پنجميــن معيــار ،كارآمــدي
اســت .انســان مــدرن كســي اســت كــه معتقــد اســت انســان ميتوانــد بهطــور اساســي بيامــوزد كــه
بــه جــاي اينكــه تحــت ســلطهي محيــط باشــد بــراي رســيدن بــه مقاصــد و هدفهــاي خــود بــر محيــط
مســلط شــود؛ معيــار ششــم موضــوع قابــل محاســبه بــودن اســت .بنــا بــر تعريــف مــا ،انســان مــدرن
كســي اســت كــه بيشــتر بــه قابــل محاســبه بــودن جهــان خــود معتقــد اســت و عقيــده دارد كــه مــردم
و مؤسســاتي كــه در اطــراف او قــرار دارنــد ،ميتواننــد از عهــدهي تعهــدات و مســئوليتهاي خــود
برآينــد ،بــه عبــارت ديگــر ،او بــه جهانــي اعتقــاد دارد كــه بــر آن قانــون حكمفرماســت و در ضبــط
(كنتــرل) انســان اســت؛ هفتميــن ضابطــه ،حيثيــت اســت .مــا احســاس ميكنيــم كــه انســان مدرنيتــه
كســي اســت كــه بــه حيثيــت ديگــران آگاهتــر و بــراي احتــرام گذاشــتن بــه ديگــران آمادهتــر اســت؛
هشــتمين معيــار ايــن اســت کــه انســان مــدرن ،بــه علــم و تكنولــوژي بيشــتر ايمــان دارد؛ و نهميــن
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ويژگــي انســان مــدرن آن اســت كــه بــه عدالــت همگانــي معتقــد اســت؛ بديــن مفهــوم كــه او معتقــد
اســت اجــر و پــاداش هــر كســي بايــد بــر اســاس كمكــي كــه ميكنــد داده شــود نــه از ســر هــوي و
هــوس يــا خصوصياتــي كــه بــه كمــك او ربطــي نــدارد (اينکلــس.)1960:
بــه نظــر پارســونز در نظــام اجتماعــي ،تشــخيص عليــت اجتماعــي بســيار پيچيــده اســت .چــرا
کــه تمامــي نهادهــا ،اعــم از سياســي ،اقتصــادي ،فرهنگــي و دينــي بــا هــم عمــل ميکننــد و بــر
يکديگــر اثــر ميگذارنــد .او برخــاف نظــر مارکــس ،نهادهــاي فرهنگــي ،سياســي ،حقوقــي و دينــي
را روبنــا نميدانــد و بــراي آنهــا قائــل بــه تأثيــر بنيانــي اســت (بابابــي فــرد 18 :1389،بــه نقــل
از توســلي .)241 :1371،پارســونز بــراي اجتنــاب از تحويلگرايــي زيستشــناختي نظريــه غرايــز،
ميکوشــد تصويــري جامعهشناســانه از شــخصيت ازائــه دهــد .پارســونز ايــن داعيــه را مطــرح ميکنــد
کــه در نهايــت ارزشهــا ،بــه عنــوان مهمتريــن اجــزاي فرهنــگ هســتند کــه جهــت و معنــاي کنــش
را تعييــن ميکننــد (همــان.)18:
نظريهپردازانــي ديگــر ماننــد آنتونــي گيدنــز بــه اثرگــذاري دو ســويه فرهنــگ و کنشــگران معتقدنــد و
در بســتر فراينــدي متقابــل و ديالکتيکــي بــه تحليــل واقعيتهــاي اجتماعــي ميپردازنــد .در نــگاه
گيدنــز ،فرهنــگ بــه عنــوان ســاختار مربــوط بــه آن دســته از قواعــد و نابــع مشــترکي اســت کــه
ش بــه آنهــا مراجعــه ميکننــد و بــر اســاس آنهــا دســت
کنشــگران در زندگــي روزمــره بــراي کن ـ 
بــه عمــل ميزننــد .فرهنــگ بــه عنــوان زيســتجهان مربــوط بــه قابليتهايــي اســت کــه فرهنــگ
بــراي تعريــف و معنابخشــي و تنظيــم و تغييــر بــه کنشــگران ميدهــد .فرهنــگ در ايــن معنــا مفهومــي
اســت منبســط در ميــان همــه اعضايــي کــه متعلــق بــه فرهنــگ واحــدي اســت (گيدنــز 1986:بــه
نقــل از اجتهــد نــژاد کاشــاني و اجاللــي .)41 :1393 ،گيدنــز در پــي ايجــاد نظريـهاي اســت کــه رابطــه
ميــان نظامهــاي اجتماعــي و کنشــگراني کــه متقــاالً يکديگــر را متأثــر ميســازند ،تصريــح کنــد .در

رابطــه بــا وضعیــت فرهنگهــای محلــی در رويارويــی بــا فرهنگعــام جهانــی رونالــد رابرتســون از عــام
شــدن امرخــاص و خــاصشــدن امرعــام ســخن مــی گويــد .بــه رغــم رابرتســون جهانــی شــدن در
درجــه نخســت پديــدهای فرهنگــی اســت ،چــرا کــه بســتری بــرای جهانــی شــدن فرهنگهــای خــاص
و بومــی و محلــی شــدن عناصــر فرهنگــی جهانــی را فراهــم میکنــد (بییــر 28: 1994،بــه نقــل از گل
محمــدی.)143:1381،
آنچــه کــه در جهانبينــي و نظــام فرهنگــي افــراد مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضــر ،يعنــي
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بختیاریهــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز ،ســاري و جــاري اســت ميتوانــد متفــاوت از تحليلهــاي
موجــود در ادبيــات مــرور شــده باشــد .از ايـنرو ،مبنــاي تحليــل نهايــي در ايــن مطالعــه نــوع خوانــش
و تفســير افــراد مــورد مطالعــه از وضعيتــي اســت کــه در آن قــرار گرفتهانــد .عليرغــم ايــن ،مراجعــه
و اســتفاده مناســب از مفاهيــم نظــري و تحليلــي موجــود در ادبيــات نظــري و تجربــي ميتوانــد بــه
تقويــت پايههــاي نظــري در مطالعــات کيفــي کمــک کنــد .برايــن اســاس ،بــا مــرور و مراجعــه بــه آرای
انديشــمندان حــوزه جامعهشناســي فرهنگــي نظيــر ماکــس وبــر( ،)۱۳۸۴تالکــوت پارســونز(،)۱۳۷۹
رونالــدرابرتســون ( )۱۳۹۳و آنتونــي گیدنــز ( )۱۳۷۷تــاش ميشــود تــا بــه تحليــل کيفــي و نظــري
چالشهــاي پيــشروي توســعهفرهنگــی در بيــن بختیاریهــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز
پرداختــهشــود.
میدان مورد مطالعه
در پژوهــش حاضــر ،میــدان مــورد مطالعــه شهرســتان الیگــودرز اســت .شهرســتان الیگــودرز بــا
مســاحتی  5000کیلومتــر مربــع در شــرق اســتان لرســتان واقــع شــده اســت .جمعیــت ایــن شهرســتان
 137534هــزار نفــر اســت و جمعیــت شــهری آن  90799نفــر و پنجمیــن شــهر اســتان لرســتان اســت
(مرکــز آمــار ایــران  .)1395،ســاکنين شهرســتان اليگــودرز بــه لحــاظ فرهنگــي و قوميتــي بــه قــوم
بختيــاري تعلــق دارنــد .قــوم بختیــاری ،بــه عنــوان پــر جمعیتتریــن جامعــه عشــایری کشــور ،یکــی
از قدیمیتریــن اقــوام ایرانــی و از شــاخههای قــوم لــر محســوب میشــود کــه ســاختار و قــدرت و
ســازمان اجتماعــی تعریــف شــدهای را در ســایر ایالت و عشــایر ایــران دارد (الهیــاری و همــکاران.)1390،
اماناللهــي بهارونــد در پژوهــش خــود بــا عنــوان ايرانشناســي لُرهــا :تحليــل تاريخي-جامعهشــناختي

در خصــوص لُرهــا چنيــن ميگويــد:

«لُرها قومی ایرانی هستند که هزاران سال است در زاگرس میانی و پیرامون آن زندگی می
کنند .قلمرو لُرها از بنادر خلیج فارس چون بندر دیلم ،گناوه و بوشهر تا استان های مرکزی،
همدان و مرزهای عراق گسترده است  .هویت فعلی لرها که بیشتر ریشه در زبان آنها دارد،
در قرن چهارم هجری شکل گرفت اما گفتنی است که ریشه قومی لُرها به عیالمیان ،کاستی
ها و هخامنشیان بر میگردد .زندگی لُرها در طول هفت دهه گذشته درنتیجه عوامل نوسازی
دچار دگرگونی شده است .هم اکنون بیش از  50درصد از لرها شهرنشین شده اند .اقتصاد آنها
اکنون ترکیبی است از اقتصاد شهری  -روستایی .نظام سیاسی اجتماعی آنها نیز دگرگون
شده است و اکنون پایگاه اجتماعی افراد اکتسابی و برپایه میزان تحصیالت ،درآمد و شغل
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مشخص می شود .گسترش سوادآموزی باعث شده است که لُرها در رشتههای گوناگون
تحصیل کنند و اکنون متخصصان لُر در تمام زمینهها چه در داخل ایران و چه در خارج فعالیت
دارند» (اماناللهي بهاروند.)1379:219،

همچنيــن اماناللهــي بهارونــد در تحليــل ريشــههاي تاريخــي و زبانشــناختي زبــان لُــري چنيــن
ميگويــد:
«آنچه مسلم است،زبان لری مشتق از زبان پارسی باستان است:راولینسون این واقعیت
راحدود  160سال پیش در سفر به لرستان و بختیاری بهدرستی دریافته بود .این منطقه،یکی
از مناطق کهن جهان بهشمارمیرود که در طول چهل هزار سال گذشته همواره جوامع انسانی
و فرهنگهای،مختلفی را در دلخود پرورانده است و شاهد مراحل مختلف تکامل فرهنگ از
دیرینه سنگی،میانهسنگی ونوسنگی تا مرحلۀ شهرنشینی و تمدن بوده است .آشکار است
که بررسی پیشینۀ لرها که از بازماندگان اقوام گوناگون چون عيالميان،کاستیها،پارسها
و نیز اقوام پیش از آنها هستند و نیز ازآنرو که این اقوام به علت نبود خط ناشناخته
ماندهاند،کاری دشوار خواهد بود .در زمان پهلوی دوم ،چهار استان در مناطق لرنشین از جمله
ایالم(پشتکوه لرستان) ،لرستان ،چهارمحالو بختیاری و کهگیلویه-بویراحمد تأسیس شد؛
این واقعه از جهاتی در تخصیص بودجه برای این مناطق مؤثر بوده است .ساختار اجتماعی-
سیاسی تا پیش از تحوالت اخیر ،نظام اجتماعی-سیاسی اغلب لُرها مبتنی بر خویشاوندی
و بهصورت قبیلهای بود؛ اما در پشتکوه لُرستان(استان ایالم) و بختیاری ،دو حکومت
ی برقرار بود که اولی حدود  800سال سابقه داشت و دومی نیز در زمان حکمرانی
فراقبیلها 
ناصر الدین شاه،قاجار شکل گرفته بود .نظام اجتماعی-سیاسی لرها چون دیگر جنبههای
زندگی آنها ،از اوایل حکومت پهلوی به این طرف به تدریج دگرگون شده است» (اماناللهي
بهاروند.)1379:219،
پوشــش مــردان بختیــاری در شهرســتان الیگــودرز شــامل چوقــا ،شــلوار دبیــت،کاله ســیاه و گیــوه ملکی
میباشــد و پوشــش زنــان شــامل شــلوار ،پیراهــن ،چــادر ،لچــک ،روســری و مینــا اســت .از میــان صنایــع
دســتی در شهرســتان الیگــودرز تولیــد لباسهــای بختیــاری ،چوقــا ،شــلوار دبیــت لبــاس زنانــه ،گلیــم
بافــی ،جاجیــم بافــی قدمــت طوالنــی دارد و مــردم بختیــاری را بــا لبــاس ،زبــان و فرهنــگ خــاص خــود
مــی شناســند و لبــاس آنــان از لحــاظ فرهنگــی دارای فلســفه خاصــی اســت .بــا توجــه بــه ســه شــیوه

زندگــی شــهری ،روســتایی و عشــایری در داخــل کشــور و مهاجــرت تعــدادی از ایــن قــوم بــه خــارج از
کشــور آمــار دقیقــی در مــورد جمعیــت آنهــا در دســت نیســت وکمتــر اســتانی از کشــور را ســراغ داریــم
کــه جمعیتــی از قــوم بختیــاری در آن ســاکن نباشــد.

172

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

روششناسي پژوهش
روششناســی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش تحقیــق کیفــی اســت .در ایــن مطالعــه دادههــا بــا اســتفاده
از تکنيکهــاي مشــاهدهی مشــارکتی ،مشــاهدهی میدانــی و فنــون مصاحبــه عمیــق گــردآوری
شــدهاند .همچنیــن از تکنیــک تحلیــل چارچــوب بــه منظــور تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد .تحلیــل
چارچــوب یکــی از شــیوههای مــورد اســتفاده در تحلیــل دادههــای کیفــی اســت کــه دارای انعطــاف
زیــادی اســت .بــه گونــهاي کــه میتــوان از ایــن شــیوه در دو مرحلــهی اتمــام جمــعآوری داده یــا
حیــن جمــع آوریدادههــا اســتفاده کــرد .در پژوهــش حاضــر ،تحلیــل دادههــا طــی فراینــد جمـعآوری
دادههــا صــورت گرفــت .بــر اســاس رویکــرد سلســله مراتبــی حاکــم بــر روش تحلیــل چارچــوب ،بــه
طبقهبنــدی و ســازماندهی دادههــا بــر اســاس درونمایههــای کلیــدی و طبقــات پرداختــه ميشــود.
ایــن رویکــرد بــه دلیــل وضــوح و شــفافیت مراحــل انجــام تحقیــق انعطافپذیــری و ســهولت کاربــرد
بســیار مــورد توجــه مطالعــات کيفــي قــرار گرفتــه اســت (اسپنســر و همــکاران .)2004:براســاس
تکنيــک تحليــل چارچــوب ،پژوهشــگر اطالعــات را طبقهبنــدی و ســازماندهی ميکنــد و دادههــا را بــر
اســاس درونمایههــای کلیــدی تفســیر و تحليــل ميکنــد .مراحــل تحلیــل داده در ایــن روش دارای
پنــج مرحل ـهی آشناســازی ،فــن شناســایی یــک چارچــوب موضوعــی ،جدولبنــدی ،نمایــه ســازی و
ترکیــب دادههــا اســت (علــوی مجــد و همــکاران.)44-45- :1392،
بــه پيــروي از ماهیــت هستیشناســی و فلســفی پژوهشهــای کیفــی ،در پژوهشهــای کیفــی بحــث
باورپذيــري بیشتــر از موضــوع تعميــم ميدانــي و يــا آمــاري يافتههــا مــد نظــر اســت .از اي ـنرو ،بــه
منظــور ارتقــاء اعتبــار و باورپذيــري یافتههــا از روش مــورد نظــر فلیــک یعنــی باورپذیرکــردن گزینشــی
اســتفاده شــده اســت (فلیــک .)140:1387،منظــور وی از اصطــاح مذکــور مســتدل کــردن متــن بــا
نقــل قولهایــی قابــل قبــول و باورپذيــر اســت .همچنيــن بــا عملياتــي نمــودن تکنیــک مــورد نظــر
گوبــا و لینکلــن ( ،)۱۹۸۱يعنــي تکنيــک اعتبــار پاســخگو و یــا کنتــرل توســط اعضــاء تــاش کرديــم از
صحــت و دقــت دادههــا اطمينــان حاصــل کنيــم .بدیــن صــورت کــه جهــت حصــول اطمینــان از اعتبــار

یافتههــا بــه طــور مــداوم بعــد از پاســخگویی مخاطبــان ،مجــددا ً پاســخ را بــرای آن مخاطــب قرائــت
میشــد و از پاســخگو ســؤال ميشــد کــه آیــا منظــور شــما همیــن بــود کــه مــن بــرای شــما قرائــت
شــد و اگــر مطلبــی جدیــد را بیــان میکــرد بــه پاس ـخها اضافــه ميشــد .عــاوه بــر آن ،بــا رعايــت
مالحظــات اخالقــي و فرهنگــي در هنــگام مصاحبــه و کســب اجــازه ،صــداي مصاحبهشــوندهها ضبــط
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ميشــد و بــا گــوش دادن مکــرر فایلهــای صوتــی و مراجعــه مســتمر بــه فايلهــاي پیــاده شــده،
تــاش شــد تــا دســتیابی بــه حصــول اطمینــان از دقيــق و گويــا بــودن جوابهــا ميســر شــود.
بطــور معمــول در مطالعــات کيفــي حجــم نمونــه را نمیتــوان از قبــل بــرآورد کــرد .در مطالعــات
کيفــي مصاحبــه بــا افــراد مــورد مطالعــه تــا رســیدن بــه مرحلــه تکــرار داده و اظهارنظــر گوینــدگان
پیــدا خواهــد کــرد .در ایــن پژوهــش بــا  30نفــر از مطلعيــن بومــي و همپنيــن نخبــگان قــوم بختيــاري
در حوزههــاي علمــي و اجرايــي مصاحبــه عمیــق بــه عمــل آمــد .لــذا جهــت اطمينــان از عــدم ظهــور
دادههــاي جديــد ،مصاحبــه را تــا  38نفــر ادامــه داديــم و چــون بــه داده جدیــدی نرســیديم کار
مصاحبــه را متوقــف نموديــم .بنابریــن افــراد مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش  38نفــر هســتند.
افــراد مــورد مطالعــه عبارتنــد از  15نفــر از اســاتید دانشــگاه در رشــته هــای مختلــف جامعهشناســی،
تاریــخ ،روانشناســی ،جغرافیــا ،مدیريــت شــهری کــه دارای مــدرک دکتــری بودنــد 2 .نفــر از نماینــدگان
مجلــس ،یکــی بــا مــدرک دکتــری و دیگــری بــا مــدرک کارشناســی ارشــد و  3نفــر از مدیــران حــوزهي
مديريــت شــهری ،ادارهی تبلیغــات ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و فرمانــداری .همچنيــن بــا 10نفــر از
بــزرگان ایــل دو نفــر از قــوم ذلقــی ،دو نفــر از قــوم بســاک ،یــک نفــر از قــوم آســترکی ،یــک نفــر از قــوم
موگویــی یــک نفــر از قــوم عبــد الونــد ،یــک نفــر از قــوم حاجــی ونــد ،یــک نفــر از قــوم محمــود صالــح
و یــک نفرهــم از قــوم عیســوند مصاحبــه بعمــل آمــد .کلیــه مــورد مطالعــه بــه بختیاريهــای ســاکن
در شهرســتان اليگــودرز تعلــق داشــتند کــه بــه گویــش بختیــاری صحبــت میکننــد.
یافته های پژوهش
فراينــد تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل چارچــوب ،کــه دارای پنــج مرحلــه اســت ،صــورت
گرفتــه اســت .مراحــل مذکــور عبارتنــد از آشــنا شــدن بــا دادههــا ،شناســایی و تدویــن یــک چارچــوب
موضوعــی ،نمایهســازی ،جدولبنــدی و تلخیــص نهایــی درونمایههــای اســتخراج شــده و تدویــن
چارچــوب نظریــه نهایــی .آنچــه کــه در ادامــه ميآينــد براينــد انجــام مراحــل پنجگانــه در تکنيــک
تحليــل چارچــوب اســت.
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جدول :1آشنایی با دادهها (خالصهی مرحله اول و دوم)
با توجه به اینکه شما خودتان از قوم بختیاری می باشید ،به چه کسانی یا افرادی بختیاری گفته می شود و اصوالَ بختیاریها از نظر
موقعیت جغرافیایی در کجای ایران قرار دارند ،و جمعیت آنها چقدر میباشد ؟
بختیاریها یک شاخه از قوم لر و یکی از
اصیلترین اقوام ایرانی است و دارای آداب
و رسوم و زبان و فرهنگ لباس و موسیقی
خاص خود هستند (هویت شناسی قوم
بختیاری).

جمعیت قوم بختیاری حدود  8میلیون نفر
است که بزرگترین ایل ایران وجهان شناخته
شده است (شناخت قوم بختیاری).

بختیاریها اکثرا در مناطق زاگرس و به طور
کلی در اکثر استانها پراکنده شده اند اما
تراکم جمعیتی آنها در غرب و جنوب غربی
ایران می باشد (پراکندگی جمعیتی).

از نظر شما مهمترین شاخصها ویژگیهای فرهنگی قوم بختیاری چه مواردی هستند؟ منظور آن است که چه ویژگیهایی از قوم بختیاری
را میتوان به عنوان شاخصهای فرهنگی قوم بختیاری نام برد؟
ساختار قومی و وحدت ایلی ،شجره نامه
و هویت قومی غیرت ملی و وطن پرستی،
دشمن شناسی ،احترام به ارزشها،
اتحادهای قومی ،شخصیتهای فرهنگی
و اسطورهای ،همدلی و همزبانی ،اعتقاد و
احترام به اشخاص مذهبی ،امامان سادات،
باعث تقویت توسعه فرهنگی میشود (احترام
به سلسه مراتب و احترام به بزرگان قوم).

میتوان گفت که گویش و زبان ،موسیقی،
لباس ،آداب و رسوم ،ضرب المثلها،
گاگریوه ،مراسمات شادی و شیون،
هیجارها ،گردهماییها ،جشن بلوط ارتباط
با سایر اقوام ،شاهنامهخوانی ،همیاری و
تعاون ،عفو و گذشت ،اخالق مداری باعث
معرفی و تعامالت فرهنگی قوم بختیاری
میشود (تالش برای معرفی فرهنگ سنتی و
خاص قوم بختیاری).

آثار باستانی ،شیر سنگی ،آرامستانها
و مراسمات خاص ،محیطزیست،
موقعیتجغرافیایی ،صنایع دستی ،کوچ،
جذب گردشگر و معرفی فرهنگ این
قوم به سایر مناطق و کشورهای مختلف
میباشد(تالش برای معرفی المانهای
بختیاری).

از نظر شما در قوم بختیاری چه پتانسیلها و ظرفیتهایی وجود دارند که میتوانند به توسعه فرهنگی قوم بختیاری کمک کنند؟ لطفاً
چند مورد را به ترتیب اهمیت و اولویت ذکر کنید؟ به نظر شما چرا این موارد مهم هستند و میتوانند در توسعه فرهنگی قوم بختیاری
نقشآفرینی داشته باشند؟
ادبیاتایلی ،شاهنامهخوانی ،اندیشهپردازی
شخصیتهای اسطورهای و فرهنگی،
هنرمندان  ،تعامالت فرهنگی ،امانت داری،
نمادسازی،مشاهیربختیاری،پیشینه فرهنگی
قوم،ظرفیت های انسانی و اجتماعی،
پیشینه تاریخی ،اسناد و مدارک ،کتب،
سازگاریفرهنگی ،سلسلهمراتب قومی،
وحدت ساختاری و ایلی ،تولیدات فرهنگی،
حل مسایل ومشکالت اجتماعی ،همگرایی
وسازگاری فرهنگی ،هم دلی (تعامالت
فرهنگی) .

گردشگری ،توریسم ،محیط زیست ،بوم
گردی ،محیط زیست ،مکانهای سیاحتی
و زیارتی ،آشتی با طبیعت ،آثار باستانی،
صنایع دستی ،موسقی زبان ،اشعار
بختیاری ،لباس ،شیوهی زندگی ،مراسمات،
تعامالت فرهنگی ،ارتباط با سایر اقوام،
مبادالت و اشاعه فرهنگی (اشاعه فرهنگی).

چون فرهنگ بختیاری براساس این
شاخصها شکل وتبلور یافته و ساخته و
پرداخته شدهاند و در معرفی و توسعه این
فرهنگ نقش اساسی و محوری دارند در
واقع چراغ راهنما و بستر هدایت توسعه
فرهنگی قوم بختیاری می باشند واین
شاخصها خود به خود براساس ارزشها و
هنجارهای اجتماعی در افراد قوم درونی
میشوند و جامعهپذیری افراد بر اساس آنها
شکل میگیرد و قوم بختیاری هویتشان
براساس این شاخصها شکل گرفته ومعرفی
میشوند(نقش فرهنگ بختیاری).

با توجه به تعریف فرهنگ و نقش و اهمیت آن تو سعهی فرهنگی را از دیدگاه قوم بختیاری چگونه است؟
توسعه فرهنگی یعنی آنچه را که داریم
نظیر آداب ورسوم داشته ها توانمندیها
میراث فرهنگی محیط زندگی ویافتهها
موسیقی ،زبان هویت ،اصالت ،ضمن اعتقاد
به انها پتانسیلهای فرهنگی این قوم را به
نسل موجود وآینده که ضمن ثبات در برابر
تغییرات فرهنگی با توجه به ابعاد توسعه
فرهنگی پویایی خود را هم داشته باشد آنها
را به مردم معرفی کنیم (پویایی فرهنگی ).

من آداب و رسوم قوم بختیاری از سایر اقوام
متمایز میدانم و باید آداب رسوم بختباری
را در زندگی خود بکار ببریم .حتی میتوانیم
ازطریق فضای مجازی جهت شناخت
فرهنگ دیگر اقوام و معرفی این قوم استفاده
کرد( .تالش برای شناخت فرهنگ های
دیگر اقوام)

ما باید برای توسعه فرهنگی قوم بختیاری از
تجارب اقوام دیگر بهره ببریم( .تالش برای
ارتقا توسعه فرهنگی قوم بختیاری)

شاخصهای برجسته و خوب توسعهی فرهنگی کداماند و چگونه می توانیم این شاخصها را به سایر اقوام ایرانی و جهان معرفی بکنیم.؟

تحلیل کییف چالشهای پیش روی توسعه فرهنیگ در قوم بختیاری...
بازیهای محلی و برگزاری رسوم و آداب
محلی قوم بختیاری مثل جشنواره بلوط
و هیجار و این قبیله مراسمات و اسطوره
های این قوم و موسیقی غنی این قوم را
بتوانیم در شبکههای ملی و بین المللی
نشان بدهیم (تالش برای تروج فرهنگ
خاص بختیاری).

باید تالش کنیم آثار معماری و باستانی
مانند شیر سنگی که خاص قوم بختیاری
است و طبیعت فوق العاده این منطقه را به
دنیا در معرض نمایش قرار بدهیم (تالش
برای معرفی کردن ویژگی های خاص قوم
بختیاری).
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به نظرم باید از صنایع دستی قوم مانند
لچک و گیوه ملکی و چوغا و شلوار دبیت
،شلوار قری پرچین را تولید کرد و بازاریابی
شود تا این لباس و صنایع بتوانند در بازار
های دنیا و ایران و در تیمهای ورزشی و
فرهنگی و هنری استفاده کرد (تالش برای
دستیابی به بازار از طریق شاخص های
خاص قوم بختیاری).

موانع و مشکالت توسعهی فرهنگی را که در حال حاضر در این قوم مشاهده می کنید کداماند ؟
به نظرم بی تفاوتی مردم و عدم سرمایه
گذاری آنها در حوزه فرهنگی و مهیا
نبود زیر ساختها در این مناطق عدم
پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مخاطبین از
طریق رسانهها (نبود الگوی فرهنگی).

در اختیار نداشتن رسانه محلی و جایگاه
نداشتن در بدنه صدا و سیما و عدم تولید
سریال به زبان بختیاری و حتی عدم تولید
سریال یا فیلم در مورد اسطورههای این قوم
دردناک هست (موانع توسعه فرهنگی ).

نبود شبکههای دیجتالی کامل ونبود
تولیدات کتاب و مجالت و نشریات و ایده
فرهنگی با محوریت فرهنگ بختیاری که بی
تفاوتی افراد حوزه فرهنگ نسبت به توسعه
فرهنگی اقوام میباشد (عدم توجه دست اندر
کاران حوزه فرهنگی).

چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فرهنگی را در قوم بختیاری در چه عواملی می دانید ؟
برای رسیدن به
توسعه فرهنگی زنان
همانند مردان باید
مشارکت داشته
باشند و زنان هم
باید همانند مردان از
لحاظ مهارت شغل و
درآمد آنها را توانمند
سازیم (برابری
).جنسیتی

برای توسعه فرهنگی همانطور که
در آموزش برای پسران در همه
مقاطع شرایط را فراهم میسازیم
برای دختران هم فراهم سازیم
().جنسیت و توسعه

زنان در معرفی فرهنگ
بختیاری در تولیدات
فرهنگی مانند لباس و
صنایع دستی و آداب ورسوم
نقش اساسی دارند و باید به
آنها اجازه ورود داد (تالش
برای حضور زنان در ترویج
).فرهنگ قوم

در توسعه فرهنگی نقش زنان را همانند
نقش مردان ببینیم و کار آنها را در زمینه
توسعه فرهنگی قوم از حاشیه خارج و پر
).رنگ نماییم (نقش زنان در توسعه

اگر در حوزهی فرهنگی و توسعهی فرهنگی در اقوام و یا کشور ،مسئولیتی داشته باشید ،در این مورد چه اقداماتی انجام می دهید؟
به همهی اقوام و فرهنگ آنها احترام
میگذارم و برای تقویت هم افزایی فرهنگی
و سازگاری فرهنگی در اقوام ،احترام به
بزرگان اقوام ،فرهنگ آداب و رسوم و به
تصویر کشیدن توانمندیها ی فرهنگی قوم
تالش میکنم (تالش برای عمومی کردن
فرهنگ)

برگزاری همایشهای مختلف با مشارکت
حضوری اقوام در هر استان به منظور معرفی
توانمندیهای فرهنگی هر قوم (ترویج
فرهنگ بختیاری).

افزایش اعتبارات حوزهی فرهنگی و تقویت
زیر ساختهای آنها ،مشارکت مردم جهت
سرمایهگذاری در حوزه ی فرهنگی با توجه
به ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی آنها
(سرمایه گذاری فرهنگی).

اگر مطلب ،نکته یا سوالی به ذهنتان می رسد که این جانب از شما نپرسیدهام و آن را مهم و ضروری میدانید بیان کنید ؟
در صورت داشتن قدرت در سازمانهای
فرهنگی کشور اولویت را به اقوام و
وابستگان خود نمیدادم بلکه به افراد توانمند
این وظیفه را میسپردم (عدم اجرای قانون).

حق و حقوق همهی اقوام یکی باید باشد
و حق و حقوق همهی اقوام باید یکسان و
متعادل در نظر گرفته شود (تالش برای
اجرای قانون) .

منافع قوم و قبیله خود را بر دیگر اقوام و
قومیتها و مصالح کشور ترجیح نمیدادم
بلکه منافع ملی اولویت ما میباشد (احترام
به قانون).
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شکل :2نمایهسازی (مرحله سوم)

تحلیل کییف چالشهای پیش روی توسعه فرهنیگ در قوم بختیاری...
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جدول  :2تلخیص و جدول بندی درون مایههای استخراج شده از داده های کیفی (مرحله چهارم)
درون مایهها

درون مایه اصلی :کثرت گرایی فرهنگی
درون مایه فرعی :تعامالت فرهنگی

نقل قولها

درون مایه
نقل قولها
درون مایه

برای اینکه فرهنگ بختیاری را توسعه بدهیم باید با اقوامی
که منطقه بختیاری یا بختیاریهایی که در شهرهای دیگر
زندگی میکنند تعامل داشته باشیم و فرهنگ خود را به
آنان معرفی کنیم (مرد 50ساله ،متاهل ،مدرس دانشگاه).

دوستدارم در برنامههای فرهنگی بختیاری که اجرا
میشود به نوعی به اقوام دیگر هم معرفی شوند (زن35 ،
ساله ،متاهل ،روانشناس).

درون مایه فرعی :سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی
اگر ثروتی داشته باشم آن را در حوزه گسترش فرهنگ
بختیاری هزینه میکردم زیرا هیچ قومی برای قوم دیگری
هزینه نمیکند (مرد  40ساله ،متاهل ،جامعه شناس )

اگر دارای مسولیت بودم در زمینه توسعه اولویت را به
توسعه فرهنگی می دادم چون بستر سایر ابعاد توسعه
است (مرد  52ساله ،متاهل مدیریت شهری).

درون مایه اصلی :مصرف رسانه
درون مایه فرعی :تلویزیون داخلی و خارجی

نقل قولها

آرزو دارم فرهنگ بختیاری توسط افرادتوانمند قوم از طریق
رسانهها با گویش و پوشش بختیاری به نسل جدید و
بیننسلی انتقال داده شود (زن  36ساله ،اقتصاد).

نبود شبکه تلویزیونی و رسانههای مهم در مورد قوم
بختیاری باعث شده فرهنگ این قوم به درستی معرفی
نشود (مرد  55ساله ،متاهل عمران).

درون مایه :شبکههای اجتماعی مجازی
نقل قولها

درون مایه

من در طول روز از فضای مجازی مانند اینستاگرام ،واتساپ
وتلگرام استفاده می کنم ولی نبود و تولید برنامههای
فرهنگی در مورد قوم بختیاری کامال احساس می شود (مرد
 30ساله ،مجرد خدمات اینترنتی).

ارزو دارم در برنامه های رادیو فرهنگ موسیقی بختیاری
همانند اسطورهی ایل مسعود بختیاری پخش شود
(مرد 25 ،ساله ،مجری برنامه سنتی).

درون مایه اصلی :برابر جنسیتی
درون مایه فرعی :توانمند سازی زنان

نقل قولها
درون مایه
نقل قولها

درون مایه

دوست دارم در مکانهایی که جلسات هماندیشی در مورد
قوم بختیاری برگزار میشود زنان نیز مشارکت داشته باشند
(زن 28 ،ساله ،معلم).

زنان در معرفی فرهنگ بختیاری ،لباس ،صنایع دستی،
مراسمات نقش انکارناپذری دارند (مرد 48 ،ساله،
جغرافیای شهری).

درون مایه فرعی :زنان و توسعه
باید برای توسعه فرهنگی و تولید برنامههای فرهنگی
همانند مردان شرایط را برای حضور زنان در عرصههای
مختلف فرهنگی فراهم آوریم ومورد حمایت قرار دهیم (زن
 27ساله ،روانشناس).

باید زنان از حق و حقوق فرهنگی و اجتماعی خود آگاهی
یابند (مرد 32،ساله ،معلم).

درون مایه اصلی :عامگرایی
درون مایه فرعی :سازگاری فرهنگی

نقل قولها

درون مایه

فرهنگ ما به فرهنگ عامهی کشور وابسته است فرهنگ
عمومی برای من مهم هست و در کنار فرهنگ عام کشور
باید فرهنگ قوم بختیاری را توسعه دهیم (مرد25 ،ساله،
مجرد ،معلم).

در توسعه فرهنگی باید همسو و هماهنگ عمل کنیم و
با فرهنگ اقوام دیگر همزیستی داشته باشیم (زن 41،
ساله ،متاهل ،مدرس دانشگاه).

درون مایه فرعی :بسطعامگرایی
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نقل قولها
درون مایه
نقل قولها

درون مایه
نقل قولها

درون مایه
نقل قولها

درون مایه
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اگر فرهنگ قوم را با فرهنگ عامه پیگیری کنیم تعادل
فرهنگی و اجتماعی گسترش می یابد (مرد  58ساله،
متاهل ،جامعه شناس).

در مسایل فرهنگی باید همه افراد جامعه را با یک چشم
نگاه کنیم (مرد 33،ساله ،متاهل ،ارشاد اسالمی).

درون مایه فرعی :وحدت فرهنگی
دوستدارم که تیمهای ورزشی که در سطح یک کشور
حضور دارند با نمادی از لباس بختیاری در بازی ها حضور
پیدا کنند ولوگوسازی لباس بختیاری بر روی لباس آنها
درج بشود (زن23،ساله ،مجرد ،تربیت بدنی).

چوغا و گیوه و دبیت و لباس خاص زنانه قوم بختیاری
را تولید و به فروش در سطح بین المللی و ملی برسانیم،
واقعا طراحی این لباسها بصورت خاص است و قابل
برندسازی می باشد (مرد  52ساله ،متاهل،کارمند).

درون مایه فرعی :صنایع دستی
جاجیمهای در این منطقه بافته میشود دارای طراحی
خاصی است که تمام طرحهای آن برگرفته از طبیعت
است که چشم هر بینندهای را خیره خود میکند چه بهتر
است از این پتانسیل نیز بهره ببریم (مرد  61ساله ،متاهل،
بزرگان قوم)

کاله بختیاری و چوغا و نمد وقالی که خاص قوم هستند
را تولید کنیم و بازاریابی کنیم تا سهمی از بازار را نیز
داشته باشم و هم سهم فرهنگی در ترویج این برند ها
داشته باشیم (مرد 47ساله ،متاهل ،هنرمند).

درون مایه فرعی :آثار باستانی
قبرستانهای تاریخی این قوم مانند شیر سنگی یا برد شیر
که بر روی قبر بزرگان قوم بختیاری و معرف شخصیت آنها
در طول دوره زندگی است را میتوانیم از طریق روشهای
مختلف در مقابل چشم مخاطبان قرار دهیم (مرد  55ساله
متاهل ،ریش سفید).

قلعههای تاریخی و باغ های تاریخی ،اسیاب های
تاریخی،آتشکده های تاریخی و غارهای تاریخی ما کامال
در هیاهوی تبلیغات مغفول مانده اند و معرفی نشده اند
(مرد  28ساله ،متاهل ،مهندس عمران).

درون مایه اصلی :قانون گرایی
درون مایه فرعی :هویت قانون گرا

نقل قولها
درون مایه
نقل قولها
درون مایه
نقل قولها

تا جایی که امکان دارد قانون را رعایت میکنم ولی بعضی
مواقع نمیشه به صورت قانونی رفتار کنیم (مرد 28 ،ساله،
متاهل ،آزاد).

سعی میکنم همیشه قانون را رعایت کنم در حقیقت
قانون اصل زندگی من است (مرد  43ساله ،متاهل،
دکتر).

درون مایه اصلی :اختالفات قومی
هنگامی که اختالفی صورت بگیرد سعی میکنم ابتدا برای
حل مشکل تالش کنم ولی اگر مشکلی پیش بیاید و از
فامیل خود دفاع میکنم (مرد  36ساله ،متاهل ،آزاد)

معموال اختالفات قومی خیلی کم به قانون میرسد و
کدخدایان و بزرگان با کدخدامنشی این مشکالت را حل
میکنند (مرد  47ساله ،متاهل ،حقوق ).

درون مایه اصلی :قانون مندی
در هر اداره یا جایی بروم حق و حقوق مردم را رعایت
میکنم و حق کسی حتی در یک صف را هدر نمیدهم ولی
در مقابلش کسی هم اجازه نمیدم که حقم را ضایع کند
(مرد  55ساله ،متاهل ،آزاد)

در انجام کارهای فرهنگی کارایی و قانونمداری و تخصص
افراد را مهم میدانم (مرد 51سال ،متاهل ،اجرایی)

تحلیل کییف چالشهای پیش روی توسعه فرهنیگ در قوم بختیاری...

جمع بندی و نتیجهگیری
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شکل  : 3تدوین چارچوب نظری (مرحله پنجم)

یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن بودنــد کــه در جامعــهی مــورد مطالعــه ،قــوم بختیــاری در الیگــودرز
افــراد بــه شــیوه آگاهانــه شــرایط توســعه فرهنگــی قــوم خــود را میســنجند و بــر اســاس فرصتهــا،
و محدودیتهــای احتمالــی در پاســخگویی بــه ســواالت مطــرح شــده برمیآمدنــد .در همیــن رابطــه
کثرتگرایــی نســبی فرهنگــی یکــی از درونمایههــای برآمــده از دادههــای میدانــی بــود .بــه طــوری
کــه افــراد ترجیــح میدادنــد بــرای توســعه فرهنگــی تــاش و فعالیــت بیشــتری انجــام دهنــد .افــراد
مــورد مطالعــه معتقــد بودنــد کــه از طریــق تعامــات و همزیســتی و ســازگاری فرهنگــی اســت کــه
میتوانیــم بــا افــرادی کــه در شــهرهای دیگــر یــا در مکانهایــی کــه زندگــی میکننــد تعامــل داشــته
و فرهنــگ خــود را معرفــی و بــه توســعه آن امیــدوار شــویم .در کنــار شــرایط جهانــی و پیچیدگیهــای
فرهنگــی حاکــم بــر نظــام جهــان کنونــی تغییــر نگــرش افــراد جامعــه دربــاره توســعه فرهنگــی اقــوام
ارتبــاط و تعامــل آنهــا بــا نظــام فرهنگــی محلــی ،ملــی و جهانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه فراینــد جامعهپذیــری در جامعــه مــورد مطالعــه
بــه گون ـهای اســت کــه افــراد بــا رفتــار و گفتــار و عملکــرد خــود تــاش میکننــد تــا ضمــن حفــظ
فرهنــگ بختیــاری در آینــده بــه توســعه آن هــم دســت یابنــد .در ســایه شــکلگیری چنیــن شــرایطی
اســت کــه کثرتگرایــی نســبی فرهنگــی در جامعــه مــورد مطالعــه شــکل گرفتــه اســت و میتــوان از
بسترمندشــدن نســبی توســعه فرهنگــی در بیــن مــردم بختیــاری ســاکن در شهرســتان الیگــودرز ســخن
گفــت .غالــب مشــارکتکنندگان معتقــد بودنــد کــه امــروزه دولتهــا و بخــش خصوصــی تمایلــی بــه
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ســرمایهگذاری بــرای محقــق کــردن ظرفیتهــای موجــود در عناصــر فرهنگــی اقــوام ندارنــد و بــا
اولویتدهــی بــه اقتصــاد در برابــر فرهنــگ ،بویــژه در مناطــق کــم برخــوردار ،زمینههــای شــکلگیری
یــک سیاســگذاری بومــی شــده کــه متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و اقتصــادی اقــوام باشــد فراهم نشــده
اســت .افــراد مــورد مطالعــه بهطــور مــداوم اشــاره میکردنــد کــه گویــا دولتهــا و سیاســتگذاران
برنام ـهای بــرای گســترش توســعه فرهنگــی اقــوام و قومیتهــا ندارنــد .اگــر چــه کــه آنهــا بــه ایــن
موضــوع نیــز اشــاره میکردنــد کــه ضــروری اســت تــا نخبــگان فرهنگــی و اقتصــادی فعــال در اقــوام
مختلــف مشــارکت و فعالیــت کننــد ،چراکــه هیــچ قومــی بــرای حفــظ ،پویایــی و توانمنــدی و توســعه
فرهنگــی قــوم دیگــر هزینــه نمیکنــد و ایــن مســیری اســت کــه بایــد شــالوده آن بــا مشــارکتهای
مردمــی و محلــی پیریــزی شــود .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه گرایــش و اســتقبال مــردم از
توســعه فرهنگــی خــود منجــر بــه هدفمندشــدن فعالیتهــای آنهــا نســبت بــه توســعه فرهنگــی قــوم
بختیــاری شــده اســت .آنهــا امیــدوار بودنــد کــه بــا پشــتوانه یکدیگــر چالشهــا و محدودیتهــای
فرهنگــی قــوم خــود را پشــت ســر میگذارنــد ولــی در کنــار آن بــه ضــرورت حمایتهــای دولتــی نیــز
اشــاره میکردنــد .دربــارهی شــیوههای توســعه فرهنگــی یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن هســتند کــه
افــراد مــورد مطالعــه ابــراز تمایــل میکردنــد کــه از طریــق تعامــل بــا اقــوام و فرهنگیهــای مختلــف
زمینــه اشــاعه عناصــر فرهنگــی موجــود در قــوم بختیــاری را از قبیــل گویــش و پوشــش فراهــم کننــد و
از فرهنــگ خــود حمایــتکننــد .تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی ناشــی از نظــام جهانــی و عصــر اطالعــات
در جامعــه ایــران منجــر بــه بازاندیشــی کنشــگران بومــی در شــیوههای بازتولیــد فرهنــگ بومــی و
تــاش بــرای ارتقــای آن براســاس رویکردهــای فرامحلــی شــده اســت .اندیشــمندانی ماننــد رونالــد
رابرتســون از چنیــن تغییراتــی تحــت عنــوان عــام کــردن امــر خــاص یــاد میکننــد .بدســت آمــدن
چنیــن نتایجــی همســوی بــا یافتههــای مطالعــات عبدالهــی (۱۳۹۵؛  )۱۳۹۸و همچنیــن مطالعــه
توســلی و قلیپــور ( )۱۳۸۶اســت.
بخــش دیگــری از یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه نابرابریجنســیتی منجــر بــه شــکلگیری
اختــاف در ميــزان مشــارکت فرهنگــی اجتماعــی نــزد زنــان و مــردان شــده اســت و مــردان بــه مراتــب
بيشــتر از زنــان از ســرمايهي فرهنگــي برخوردارنــد .يافتههــا حاكــي از کاهــش برخــورداري زنــان از
مشــاركتهاي اجتماعــي در عرص ـهي توســعه فرهنگــی اســت .نتايــج مربــوط بــه بررســی نقــش زنــان
و مــردان در توســعه فرهنگــی نشــان ميدهــد كــه نقــش آنهــا بــا يكديگــر برابــر نیســت و ايــن امــر
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بيانگــر نهادینــه نشــدن برابــری جنســیتی و کاهــش قــدرت تصميمگيــري زنــان و توجــه بــه نظــرات
و تصميمــات آنهــا در عرصــه توســعه فرهنگــی قــوم بختیــاری اســت .ایــن در حالــی اســت کــه زنــان
میتواننــد در معرفــی لباسهــای محلــی ،صنایعدســتی ،و بازنمایــی آداب و رســوم محلــی نقشهــای
فعالــی را ایفــا نماینــد .از ایــنرو ،بــا ارتقــای مهارتهــای فنــی و حرفــهای زنــان میتــوان آنهــا را
توانمنــد ســاخت و از حاشــیه بیــرون آورد و نقــش آنــان را در توســعه عناصــر فرهنگــی پررنــگ کــرد.
افــراد مــورد مصاحبــه بــه ایــن نکتــه اشــاره میکردنــد کــه بایــد توانمندیهــای فرهنگــی کــه معــرف
فرهنــگ بختیــاری هســتند بــا اســتفاده از راهکارهــای مختلــف نظیــر مســابقات ورزشــی و همچنیــن
برگــزاری جشــنوارههای ملــی و بینالمللــی بــه منظــور ارائــه صنایــع دســتی و ســایر عناصــر فرهنگــی
نظیــر چوقــا ،گیــوه ملکــی لبــاس مــردان و زنــان ،شــیرهای ســنگی و بــه دنبــال آن برندســازی و توســعه
فرهنگــی بختیاریهــا پرداخــت .بخشــی دیگــر از یافتههــا بــه نهادینــه نشــدن مقولــه قانونگرایــی
در بیــن قــوم بختیــاری اســت و عواملــی مثــل اختالفــات قبیلــهای و ناســازگاریهای محلــی منجــر
بــه تشــدید و گســترش پیامدهــای منفــی قانونگریــزی شــده و بــه یکــی از چالشهــای پیــشروی
توســعهیافتگی فرهنگــی قــوم بختیــاری تبدیــل شــده اســت.
در پایــان مــی تــوان گفــت کــه بختياريهــا در برابــر ارزشهــاي توســعهمحور کمتــر مقاومــت
ميکننــد و تمايــل دارنــد تــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری ،بــه اشــاعه آن پرداختــه و از مزايــاي
ســاير فرهنگهــا نيــز برخــوردار شــوند .همچنیــن نتايــج نهايــي نشــان داد کــه قــوم بختيــاري از
ظرفيتهــاي اوليــه بــراي توســعه فرهنگــی برخــوردار اســت و بختیاریهــا بــا توســل بــه برخــي از
ارزشهــا و ويژگيهــاي فرهنگــي ،درصــدد دســتيابي بــه يــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي
ـی بومــي شــده منجــر بــه
هســتند ،امــا شــرايط مذکــور در ســايه عــدم يــک سياسـ 
ت و الگــوي فرهنگـ ِ
توســعهنيافتگي شهرســتان اليگــودرز شــده اســت.
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مقایسه الگوی سنی -جنسی تمایل به تغییر شغلی دانشآموختگان آموزش عالی و
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چکیده:

یکــی از منابــع مهــم در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هرکشــوری ،ســرمایه انســانی آن اســت .امــروزه ،بــه دلیــل تغییــر تکنولــوژی،
افزایــش جمعیــت فعــال از نظــر اقتصــادی و تغییــرات در ســاختار شــغل ،بــه نوبــه خــود ،تمایــل بــه تغییــر شــغل طــی دورههــا و
درگروههــای ســنی مختلــف دچــار تغییــر شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،تحلیــل تفاوتهــای ســنی و جنســی الگــوی
تمایــل بــه تغییــر شــغل ،در بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی و مقایســه آن بــا دانشآموختــگان دارای تحصیــات
عمومــی کشــور در دوره  1384 -1394میباشــد .دادههــای پژوهــش ،مبتنــی بــر دادههــای طــرح آمارگیــری نمون ـهای نیــرویکار
مرکــز آمــار ایــران ،طــی دوره  1384تــا  1394بــوده اســت .جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل نمونــه شــاغالن دانشآموختــه
دارای تحصیــات عالــی و عمومــی واقــع درگروههــای ســنی  5ســاله 20تــا  64ســاله تشــکیل میدهــد کــه  1525858نفر میباشــند.
یافتههــای تحقیــق نشــان داد ،الگــوی ســنی -جنســی تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی بــا
دانشآموختــگان دارای تحصیــات عمومــی بــر حســب ســن ،جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره ،معنــادار و متفــاوت بــود .بطــور
متوســط ،تمایــل دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی بــه جســتجویکار دیگــر ،حــدود  15درصــد و بــرای دانشآموختــگان
دارای آمــوزش عمومــی ،حــدود  22درصــد بدســت آمــده اســت .توجــه کافــی بــه اهمیــت و اثرگــذاری عوامــل جمعیتشــناختی
بــر بــازارکار نیرویانســانی در بدنــه سیاســتگذاریهای کالن اقتصــادی و اجتماعــی کشــور ،از مهمتریــن توصیههــای سیاســتی
تحقیــق ،بــه شــمار میآید.
واژگان کلیــدی :ســاختار ســنی -جنســی جمعیــت ،تمایــل بــه تغییــر شــغل ،دانــش آموختــگان دارای تحصیــات عالــی و
تحصیــات عمومــی

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی در رشته جمعیتشناسی نویسنده دوم ،بوده و از حمایت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
و نیز موسسه پژوهش و برنامهریزی درآموزش عالی بهرهمند شده است.
 -2استاد دانشگاه تهران
 -3استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور nmhaghshenas@ut.ac.ir
 -4دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
 -5استادیار دانشگاه تهران
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طرح مسئله
یکــی از مکانیســمها و منابــع مهــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هــر کشــوری ،میــزان بهرهگیــری
درســت و منطقــی از تواناییهــا و اســتعدادهای نیــروی انســانی هــر جامعــه اســت .نیــروی انســانی یــک
نقــش دوگانــه در برنامهریــزی اقتصــادی دارد .از طرفــی بــه عنــوان عامــل توســعه و از طــرف دیگــر بــه
عنــوان هــدف توســعه مطــرح بــوده و درکانــون توجــه در تئوریهــای توســعه اســت .توجــه بــه رشــد و
پیشــرفت اقتصــادی کشــورها ،ســابقه چنــد صــد ســاله دارد و مطالعــه آن بطــور نظاممنــد بــا انتشــار
کتــاب ثــروت ملــل آدام اســمیت در ســال  1776شــروع شــده اســت .بــا ایــن حــال ،پذیــرش آمــوزش
و ســرمایه انســانی بــه منزلــه عامــل اصلــی رشــد ،بــه اواســط قــرن بیســتم بــاز میگــردد .بــه خصــوص
درطــول دهههــای اخیــر کــه مزیــت نســبی کشــورها بــه وســیله توجــه بــه نیــروی انســانی و بــه ویــژه
نیــروی انســانی متخصــص ،مشــخص میشــود.
مســأله نیــروی انســانی ،مقول ـهای اســت کــه بــا عوامــل متعــددی در ارتبــاط اســت .عرضــه نیــروی
جمعیــت ،بــاروری ،مــرگ
جمعیــت ،توزیــع ســنی و جنســی
انســانی بــا متغیرهایــی همچــون رشــد
ّ
ّ

ومیــر و مهاجــرت در ارتبــاط اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ســاختار نیــرویکار درکشــور مرتبــط بــا ســاختار
جمعیتــی آن اســت .متغیرهــای جمعیتــی بــا آهنــگ بطئــی و آرام نســبت بــه متغیرهــای اقتصــادی
ّ

(ماننــد میــزان اشــتغال و بیــکاری) تغییــر میکننــد .نتایــج تحــوالت ســاختار ســنی جمعیــت ،توجــه
بســیاری از مطالعــات اقتصــاد جمعیــت را در حــال حاضــر بــه خــود معطــوف داشــته اســت.

در دو دهــه گذشــته ،اقتصــاد جهــان شــاهد تغییــرات قابــل توجهــی در ســاختار و پویایــی بــازارکار
بــوده اســت .تجــارت بینالمللــی و رقابتپذیــری افزایــش یافتــه اســت .در دنیــای امــروزی ،تمایــل
بــه تغییــر شــغل و جســتجوی شــغل جدیــد بــه دالیــل متعــدد دچــار دگردیســی شــده اســت .پــاره
ای از ایــن تحــوالت ناشــی از تغییــرات ســاختار جمعیــت افــراد جویــای کار و بخشــی دیگــر بــه دلیــل
پیشــرفتهایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده اســت .صاحبنظــران اقتصــاد ایــران ،معتقدنــد
تغییــرات مؤلفههــای بــازارکار در طــی دهــه گذشــته ،از ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی برخــوردار

بــوده کــه کام ـ ً
ا متفــاوت از روندهــای بلنــد مــدت آن در طــی چهــار دهــه گذشــته بــوده اســت.

تجربــه ايــران درخصــوص تحــوالت جمعيتــي نشــان ميدهــد از یــک ســو ،عليرغــم كنــد شــدن آهنــگ
ميــزان رشــد جمعيــت بـ ه دليــل تأثيــر تحــوالت متغيرهــاي جمعيتــي از جمله کاهــش باروري (عباســی
شــوازی و همــکاران 2005 ،و  2009و آقاجانیــان و مهریــار )1999 ،و ميــزان رشــد چشــمگیر جمعيــت
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فعــال كشــور ب ـ ه دليــل تغییــر در ســاختار ســني جمعيــت (میرزائــی و همــکاران  1382و مشــفق و
میرزائــی  ،)1389و از ســوی دیگــر ،عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد نیــاز ،رونــد متفــاوت تغییــرات
مؤلفههــای بــازارکار طــی دهــه گذشــته درکشــور(فرجادی  ،1385 ،1383صالحــی اصفهانــی،1394
قــارون  1395و بهنیــا و علویــان ،)1396مطلــوب نبــودن وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان بــه ویــژه
آمــوزش عالــی و عــدم توفیــق رهایــی از تجربــه شــوک دهــه  ،1360حيــات اقتصــادي و اجتماعــي
کشــور را تحــتتأثيــر قــرار دادهانــد .از ســوی دیگــر ،صاحبنظــران اقتصــاد ایــران معتقدنــد پدیــده
نوظهــوری کــه در دو دهــه اخیــر رخ داده ،ایــن اســتکــه علیرغــم حرکــت رو بــه رشــد اقتصــادی،
جمعیتشــناختی تمایــل
شــاغالن بــه ســمت فقیــر شــدن حرکــت میکننــد .بنابرایــن ،مقایســه الگــوی
ّ

جمعیــت دارای آموزشهــای پایــه و عمومــی،
بــه تغییــر شــغل در بیــن افــراد دارای تحصیــات عالــی و
ّ
بــه لحــاظ نظــری و از نقطــه نظــر سیاس ـتگذاری اقتصــادی و اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت.

هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،تحلیــل تفاوتهــای ســنی و جنســی الگــوی تمایــل بــه تغییــر شــغل در
بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی و مقایســه آن بــا دانشآموختــگان دارای تحصیــات
عمومــی کشــور در دوره  1384 -1394میباشــد .بررســی ســاختار ســنی -جنســی جمعیــت 20 - 64
ســاله دانشآموختــگان دارای آمــوزش عالــی و دانشآموختــگان دارای آمــوزش عمومــی بــه تفکیــک
دوره ،بررســی ســطح و رونــد تعــداد شــاغالن ایــن دو گــروه در گروههــای عمــده شــغلی و پــی بــردن
بــه رابطــه علّــی بیــن متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغل نیــروی کار و متغیرهــای پیــش بیــن ســن ،جنس،

دوره و نــوع شــغل و میــزان تأثیــر هریــک از ایــن عوامــل تعیینکننــده ،اهــداف جزیــی پژوهــش را
تشــکیل میدهنــد.
شواهد تجربی موضوع
براســاس نتایــج مطالعــات انجــام شــده توســط رز و اســتیون ( ،)2018کالوتــا وآیلــی ( ،)2013ماچــادو،
ملــو و پنیــدو ( )2010و تاســکی و تانســل ( )2005درحــوزه ثبــات و تغییــر شــغلی دانشآموختــگان،
نوســانات قابــل تأم ـل در الگــوی شــغلی جمعیــت برحســب گروههــای ســنی و بــه تفکیــک جنــس در
یــک دوره زمانــی مشــخص رخ داده اســت .برخــی مطالعــات بــه تحلیــل تغییــرات در بــازارکار براســاس
دورههــای رونــق و رکــود اقتصــادیپرداختهانــد ،گارتــل ( ،)2010آســتین ( ،)2010مارجینســون
( )2004و بالنچــارد و دایمونــد ( .)1990تأثیــر عامــل مهاجــرت ،نــوع شــغل و رشــته تحصیلــی در
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انتقــال شــغلی در مطالعــات کوســتنکو ،هریــس و ژائــو ( ،)2009ســیل و دیلــون ( ،)2018آقــا
( ،)1385پرچمــی و آشــوری ( )1395اثبــات شــده اســت .نتایــج بررســی مطالعــات داخلــی ،نشــان
داد ،علیرغــم کارهــای ارزشــمند جدیــد ،در حــال رشــد و کاربــردی کــه در حــوزه آمــوزش و بــازارکار
ایــران در ســالهای اخیــر انجــام شــده ،شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت ،کار مســتقل و جامعــی کــه بــا
پارادایــم جمعیتشــناختی و در ســطح خــرد بتوانــد بــه ســنجش مفهــوم تمایــل بــه تغییــر شــغل ،در
بیــن دانشآموختــگان آمــوزش عالــی و دارای تحصیــات عمومــی ،عوامــل تعییــن کننــده و مقایســه
بیــن ایــن دو گــروه در ایــران بپــردازد ،معرفــی نشــده اســت.
مالحظات نظری
در مطالعــه حوزههــای میــان رشــته ای ،انتخــاب چارچــوب نظــری جامــع و نظاممنــد در تبییــن
تغییــرات جمعیتــی ،اجتماعــی و اقتصــادی بــر ژرفــای تجزیــه و تحلیلهــای ارائــه شــده کمــک مؤثــری
خواهــد کــرد.
رویکــرد و مکانیــزم پویایــی جمعیــت و رشــد اقتصــادی در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه روندهــای در
حــال تغییــر جمعیتــی کشــورهای در حــال توســعه ،اهمیــت فزاینــده ای یافتــه اســت .ایــن کشــورها
در مســیر انتقــال و گــذار جمعیتشــناختی خــود ،ابتــدا بــا یــک دوره انفجــار موالیــد بــه ویــژه در
دوره  1970تــا  1980مواجــه شــدند ،ســپس بــا اعمــال سیاس ـتهای جمعیتــی و برنامههــای تنظیــم
خانــواده بــه موفقیتهــای چشــمگیری در زمینــه کاهــش بــاروری دســت یافتنــد .بــه همیــن جهــت
ایــن کشــورها در نیمــه اول قــرن 21بــرای مــدت  30تــا  40ســال ،بــا انتقالهــای ســاختار ســنی
در جهــت متــورم شــدن و افزایــش جمعیــت در ســنین فعالیــت اقتصــادی ( 15تــا  64ســاله) مواجــه
میشــوند و ایــن وضعیــت جمعیتــی ،یــک فرصــت و پتانســیل اســتثنایی را فــراروی اقتصــاد ایــن
کشــورها قــرار میدهــد و کشــور ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .انتقــال جمعیتــی و بــه
ویــژه کاهــش بــاروری در ایــران ،منجــر بــه تغییــرات بنیــادی در ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت
(صادقــی و فرجــادی ،1388 ،عباســی شــوازی و همــکاران.) 2009 ،
مطالعــه تــداوم و تغییــر خانــواده در بســتر تحــوالت جامعــه ایــران ،نشــان میدهــد اقتصــاد خانگــی
پیــش از گــذار جمعیتــی ،هــم بــه تدریــج در شــهرها بــه ســوی اقتصــاد غیرخانگــی مناســب شــرایط
جدیــد تغییرکــرد .در نتیجــه ،ســاختار نیــروی کار چــه بــه لحــاظ فعالیــت عمــده و چــه بــه لحــاظ

مقایسه الگوی سین– جنیس متایل به تغییر شغیل دانش آموختگان آموزش عایل...

189

شــغل و وضــع شــغلی بــه تدریــج تغییــر یافــت (ســرایی.)1385 ،
جمعیتشناســی ،انتقــال جمعیتــی بــه عنــوان یــک تئــوری و چارچــوب تحلیلــی مســلط مطــرح
در
ّ
شــده کــه بــه تبییــن تحــوالت جمعیتــی در طــول زمــان در قالبگــذار از میزانهــای بــاالی موالیــد و
مرگومیــر بــه میزانهــای پاییــن موالیــد و مرگومیــر بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد توســعه اقتصــادی
جوامــع از اقتصــاد کشــاورزی بــه اقتصــاد صنعتــی میپــردازد .فرآینــد انتقــال جمعیتــی ،بــا نوعــی
انتقــال در ســاختار ســنی همــراه اســت .بــر ایــن اســاس ،تحلیــل فرآینــد انتقــال ســاختار ســنی مهــم
میباشــد .تحلیــل تغییــرات ســاختار ســنی بــه دو دلیــل مهــم اســت ،نخســت اینکــه فازهــای متمایــز
انتقــال ســنی ،امــکان بررســی و تحلیــل تأثیــرات ســاختار ســنی بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را
ممکــن میســازد و دوم اینکــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی ،شــباهتهایی را در تجربــه تاریخــی بیــن
زمــان و مــکان نشــان میدهــد (صادقــی و فرجــادی .)1388 ،بــر اســاس نظریــه اقتصــاد جمعیــت
تــودارو ،بــه لحــاظ تئوریــک ،عرضــه نیــروی کار فعــال از هــر جمعیتــی ،بــه حجــم آن جمعیــت برحســب
گروههــای ســنی و جنســی و میــزان مشــارکت اقتصــادی هــر یــک از گروههــا وابســته اســت .میــزان
مشــارکت نیــرویکار ،بــه خــودی خــود ،تحــت تأثیــر میزانهــای بــاروری ،مــرگ و میــر و الگوهــای
مهاجــرت معینــی قــرار دارد کــه حجــم جمعیــت و میــزان رشــد جمعیــت را تعییــن مینماینــد.
مفهــوم ســرمایه انســانی ،هســته اصلــی بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه اقتصــاد آمــوزش را تشــکیل
میدهــد .آمــوزش ،مهمتریــن شــکل توســعه انســانی اســت .ســرمایه انســانی عبــارت اســت از علــم و
دانــش ،مهــارت و تجربــه ،تــوان و قابلیتهــا و باالخــره نظــم و انظباطــی کــه در نیــرویکار یــک جامعــه
ذخیــره شــود و ســبب افزایــش بهــرهوری آنــان در تولیــد اجتماعــی میشــود (فرجــادی.)29 :1383 ،
بــازار نیــرویکار بــرای انــواع آموزشهــا در طــول زمــان دســتخوش تغییــر میشــود ،بطــوری کــه
در دهــه  1960میــادی ،بــازار کار ایــران و جهــان ،تقاضــای زیــادی بــرای دانشآموختــگان داشــت و
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص ،یکــی از معضــات کشــورها را تشــکیل مـیداد .ایــن موضــوع رشــد
ســریعتر دســتمزد و درآمــد افــراد بــا تحصیــات عالــی را نســبت بــه متوســط دســتمزدها در اقتصــاد
دامــن م ـیزد .امــا در دهههــای بعــد بــا مــازاد عرضــه نیــروی انســانی مواجــه هســتیم .از آنجــا کــه
اغلــب دوره تحصیــل و تعلیــم آمــوزش بــرای نیــرویکار متخصــص طوالنــی اســت ،عرضــه متخصصیــن
بــرای حرکــت بــه ســمت تعــادل و همــگام شــدن بــا تقاضــای بــازار ،محتــاج بــه زمــان اســت و بــه
همیــن دلیــل ،بــازار کار بــرای ایــن گــروه از آمــوزش دیــدگان بــه یــک الگــوی متمایــز تعدیــل در یــک
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دوره زمانــی“ ،یعنــی الگــوی تــار عنکبوتــی عرضــه و تقاضــا”  1گرایــش دارد.
درحــوزه اقتصــادکار و ادبیــات سیاســت اجتماعــی ،یکــی از تئوریهــای مطــرح ،اصطــاح بازارهــای
کار انتقالــی اســت کــه توســط گانتــر اشــمید (مافلــز  2)2002مطــرح شــده اســت .در ایــن نظریــه،
سیاســتهای بــازارکار بایــد معطــوف بــه تســهیل کــردن انتقــاالت ،میــان حوزههــای متفــاوت
فعالیتهــای بهــره ور بــه لحــاظ اجتماعــی باشــند .از چشـمانداز یــک بــازارکار انتقالــی ،یعنــی افزایــش
پویایــی در بــازارکار ،گذشــته از انتقــاالت کاری و شــغلی ،روشــی بــرای دســتیابی بــه اشــتغال کامــل از
یکطــرف و ایجــاد تعــادل بــه دلیــل نیــاز بــه چیزهــای مهــم دیگــر در یــک دوره زندگــی از طــرف دیگــر
اســت .ایــن واقعیــت کــه افــراد شــغلهای خــود را داوطلبانــه یــا غیــر داوطلبانــه تغییــر میدهنــد،
ضرورتـاً همیشــه خــوب یــا بــد نیســت .اشــمید ،بیشــتر بــر انتقــاالت میــان کار و مراقبــت ،کار و تحصیل

ی اســت ،امکانــی بــرای ترکیــب
و بــر عکــس ،تمرکــز میکنــد .امنیــت اشــتغال در ایــن زمینــه ،ترکیبـ 
مراقبــت ،تحصیــل و کار در طــول زندگــی یــا حتــی در یــک دوره زمانــی مشــخص اســت .ایــن شــکل
از امنیــت ،مســتلزم اشــکال متنوعــی از انعطافپذیــری اســت (دکــر .)2010 ،3الزم بــه ذکــر اســت،
ف کاربــردی از مفهــوم امنیــت (در مفهــوم پایــداری) اشــتغال کــه توســط دکــر ،ارائــه شــده
تعریــ 
عبــارت از اعتمــاد و اطمینــان بــه قــادر بــودن بــرای حفظکــردن ،پیــدا کــردن و ایجــاد کــردن اشــتغال
درآمــدزا و مفیــد در زمــان حــال و آینــده ،مبتنــی بــر توســعه ســرمایه انســانی خــود و عملکــرد مطلــوب
نهادهــای بــازارکار اســت.
انعطافپذیــری اشــتغال ایــن امــکان را ایجــاد میکنــد تــا قــدرت بیشــتری بــرای تطبیــق و تعدیــل
تولیــد بنــگاه یــا بــازار کــه شــامل تقاضــا بــرای محصــوالت ،تکنولــوژی و رقابتپذیــری اســت ،فراهــم
شــود .برخــی اســتداللکردهاند کــه انعطافپذیــری اشــتغال ،میتوانــد منجــر بــه اشــتغال بیشــتر و
گســتردهتری گــردد .بــا ایــن وجــود ،یــک رابطــه معکــوس بــه طــور روشــن بیــن انعطــاف اشــتغال و
امنیــت اشــتغال حداقــل در یــک دوره متوســط وجــود دارد .ایــن مســأله از برخــی مطالعــات اخیرکــه
درکشــورهای درحــال توســعه اجــراء شــده ،آشــکار اســت .طــی یــک دوره افزایــش انعطافپذیــری
بــازارکار در ایــن کشــورها ،امنیــت اشــتغال نیــز افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن ،در طــول مــدت
انعطافپذیــری پایــدار ،ممکــن اســت کارکنــان بــا امنیــت کمتــری مواجــه شــوند .در نتیجــه ،دلیــل
1-Cobweb Theorem
2- Muffels
3- Dekker

مقایسه الگوی سین– جنیس متایل به تغییر شغیل دانش آموختگان آموزش عایل...

191

اصلــی افزایــش انعطافپذیــری ،معمــوالً بــه پیشــرفت اقتصــاد و ســازمانها نســبت داده شــده اســت.
بدیــن نحــو کــه ناچــار شــدهاند ،رویههــای اشــتغال را بــه دلیــل رویارویــی بــا افزایــش رقابتپذیــری،
تغییــر تکنولــوژی و بازارهــای بیثبــات تغییــر دهنــد (زمانیــان و موســوی .)1394 ،یــک عنصــر مهــم
در هــر مفهومــی از امنیــت اشــتغال ،قابلیــت اشــتغال اســت .قابلیــت اشــتغال ،مفهومــی اســت مبتنــی
بــر روانشناســی و اولیــن بــار درســال  1918میــادی در مجلــه روانشناسـیکاربردی بــکار گرفتــه شــد.
در ابتــدا قابلیــت اشــتغال بــه عنــوان یــک ظرفیــت فکــری تعریــف شــده بــود ،یــک ویژگــی شــخصیتی
کــه منتــج بــه یــک احتمــال باالتــر یــا پایینتــر اشــتغال میگــردد .در ادبیــات کنونــی بــازار کار ،قابلیــت
اشــتغال یــک مفهــوم وســیعتر اســت کــه بــه توانایــی اشــخاص از دســتیابی بــه اشــتغال اولیــه ،حفــظ
کــردن اشــتغال و بــه دســت آوردن اشــتغال جدیــد در صــورت لــزوم اشــاره دارد.
اســتندینگ )1999(4بــرای ارزیابــی امنیــت شــغلی ،یــک ســری شــاخصهای عینــی و ذهنــی مطــرح
کــرده اســت .شــاخصهای عینــی امنیــت شــغلی بــه ویژگیهــای بــازارکار ،ویژگیهــای قــراردادی
و ویژگیهــای حکومتــی مربــوط میشــود .شــاخصهای ذهنــی آن بــه احســاس فــرد دربــاره
احتمــال تــداوم اشــتغال خــود و احســاس امنیــت بــه گســتره وســیعی از تحــوالت بــازارکار کــه شــامل
تهدیــد احتمالــی از دســت دادن شــغل میشــود ،مربــوط اســت .بــا وســعت و گســتردگی شــرایط
عینــی ،شــاخصهای ذهنــی آن تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .امنیــت شــغلی میتوانــد در ســه ســطح
ملــی-کالن ،ســطح بنــگاه یــا میانــه و ســطح فــردی و کوچــک ارزیابــی شــود .در ســطح فــردی ،هــم
شــاخصهای عینــی و هــم شــاخصهای ذهنــی وجــود دارد کــه بخــش قابــل ســنجش و یــا غیرقاب ـل
ســنجش میباشــند .شــاخصهای عینــی امنیــت شــغلی ،بــه ویژگیهــای بــازارکار و محیــط نهــادی-
ســازمانی و قانونــی کــه اشــتغال مــداوم و مســتمر را تضمیــن میکنــد ،مرتبــط اســت .شــاخصهای
عینــی بســتگی بــه عوامــل کارکــردی (رفتــاری) ،قــراردادی و حکومتــی خواهنــد داشــت کــه بــر ورود
و خــروج از اشــتغال و بیــکاری و نــرخ تغییــر و چرخــش اشــتغال اثــر میگذارنــد .هافمــن)1999( 5
گونهشناســی دیگــری از فعالیتهــای اقتصــادی کــه شــامل اشــتغال غیرثابــت و اشــتغال متغیــر،
میشــود را مطــرح کــرده اســت .اشــتغال ثابــت (پایــدار) بــرای افــرادی بــه کار م ـیرود کــه بــرای کل
دوره در یــک شــغل اســتخدام شــدهاند .اشــتغال متغیــر ،بــرای افــرادی بــه کار مـیرود کــه بــرای یــک
دوره کامــل اســتخدام میشــوند ،امــا شــغلها ،صنعــت یــا حرفــه تغییــر میکنــد .اشــتغال غیــر ثابــت
4- Standing
5- Hoffmann
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(ناپایــدار) بــرای افــرادی بــه کار مـیرود کــه پــس از یــک دوره بیــکاری بلندمــدت یــا طــی یــک دوره
قابــل مالحظــه ،خــارج از نیــروی کار (حداقــل بــرای یــک مرتبــه) اســتخدام میشــوند .ایشــان معتقــد
اســت ،اشــتغال ناپایــدار ،گرایــش اخیــر کشــورهای صنعتــی ســرمایهداری بــوده اســت .گرچــه ایــن

مفهــوم ،یــک مفهــوم جدیــد در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه نیســت ،امــا قطع ـاً در شــکلی
از اشــتغال غیررســمی یــا اتفاقــی در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت .بــا ایــن وجــود ،اطالعــات
دقیــق یــا کامــل در خصــوص اشــتغال ناپایــدار مشــکل اســت .همچنیــن ،همــه شــغلهایی کــه موقــت
نیســتند ،یعنــی دائــم هســتند ،میتواننــد غیــر منظــم یــا بیثبــات باشــند.
روش تحقیق و دادهها
کمــی بــوده و از روش تجزیــه و تحلیــل دادههــای
روش تحقیــق ایــن پژوهــش ،مبتنــی بــر رویکــرد ّ
موجــود (تحلیــل ثانــوی) بهــره گرفتــه شــده اســت .مبنــای روشــی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــه
رونــدی بــوده کــه بــه بررســی تفاوتهــای الگــوی ســنی – جنســی تمایــل بــه تغییــر شــغلی
دانشآموختــگان دارای آموزشعالــی و مقایســه آن بــا دانشآموختــگان دارای آمــوزش عمومــی
پرداختــه اســت .دادههــای پژوهــش مبتنــی بــر دادههــای طــرح آمارگیــری نمونــه ای نیــروی کار طــی
دوره  1384تــا  1394اســت.
جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل دانشآموختــگان شــاغل آمــوزش عالــی و آمــوزش عمومــی (64
 20ســاله) درگــروه هــای عمــده شــغلی در یــک دوره  11ســاله تشــکیل میدهــد کــه 1525858نفــر بــوده کــه  259085نفــر دارای تحصیــات عالــی و  1266773نفــر دارای تحصیــات آمــوزش پایه و
عمومــی اســت .واحــد تحلیــل فــرد اســت .متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانشآموختــگان ،از ســوال
تمایــل بــه جســتجوی کار دیگــر ســاخته شــده اســت ،بطــوری کــه اگــر تمایــل بــه جســتجوی شــغل
دیگــری وجــود داشــته باشــد ،نشــانگر تغییــر شــغلی و در مقابــل اگــر تمایــل بــه جســتجوی شــغل
دیگــر وجــود نداشــته باشــد ،نشــان از ثبــات شــغلی فــرد دارد.
مفهــوم ثبــات شــغلی بــه واقعیتــی اشــاره دارد کــه در آن گروهــی از شــاغالن (کارکنــان) قــادر بــه
حفــظ یــک شــغل بــرای مــدت زمــان طوالنــی هســتند و معمــوالً بــا مفهــوم امنیــت و پایــداری شــغلی
(اســتندینگ و هافمــن )1999 ،مقایســه میشــود .مبنــای ایــن طبقــه بنــدی بــر اســاس اعتبــار صــوری
و محتوایــی بدســت داده شــده اســت .منظــور از تمایــل بــه تغییــر شــغل در بیــن دانشآموختــگان در
مفهــوم عــام ،میــزان تمایــل بــه تغییــر شــغلی آنهــا در گروههــای ســنی -جنســی و دورههــای مختلــف
اســت.
بــرای تحلیــل آمــاری از نســبت بخــت در رگرســیون لوجســتیک بــرای ســنجش ارتبــاط بیــن متغیرهای
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تمایــل بــه تغییــر شــغل بــا ســن ،جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره اســتفاده کردیــم .رگرســیون
لوجســتیک یــک مــدل آمــاری رگرســیون احتمالــی بــرای متغیرهــای وابســته دو و چنــد ارزشــی اســت.
ایــن مــدل را میتــوان بــه عنــوان مــدل خطــی تعمیــمیافتـهای کــه از تابــع لوجیــت بــه عنــوان تابــع
پیونــد اســتفاده میکنــد و خطایــش از توزیــع چنــد جمل ـهای پیــروی میکنــد ،بهشــمارآورد.
مدل عمومی رگرسیون لوجستیک
β 0 + β i x 1 + β j x 2 + ... + βω x n + e k



e βi χi = OR

در ایــن مــدل ،بــا اســتفاده از فرمــول  ، Pبــرآوردی از

βi χi

 p 
Ln 
=
 1− p 






1

ω


bi x i
− b0 +

1+e  i =1

∑


=P

 eکــه نشــان دهنــده نســبت بخــت

(احتمــال) بــر اســاس مقــدار ضریــب بتــای  β iهــر یــک از متغیرهــای مســتقل  χ iبــا کنتــرل
متغیــر دوره اســت ،ارائــه شــد.
یافته ها

الگوی سنی -جنسی دانشآموختگان شاغل دارای آموزش عالی و عمومی
در ابتــدا ویژگیهــای جمعیتشــناختی دانشآموختــگان شــاغل دارای آموزشعالــی بــر حســب
گروههــای ســنی  5ســاله و بــه تفکیــک جنــس در دوره  1384-94ارائــه و ســپس مقایســهای بــا
دانشآموختــگان دارای تحصیــات عمومــی شــده اســت .همانطــوری کــه در نمــودار شــماره 1-1
مشــاهده میشــود ،ســهم نســبی جمعیــت مــردان دارای تحصیــات عالــی در گــروه ســنی  25-29ســاله
نســبت بــه ســایر گروههــای ســنی  5ســاله مــردان ( 19/8درصــد) بیشــتر بــوده اســت .در بیــن زنــان
نیــز ،درصــد جمعیــت واقــع در گروههــای ســنی  30-34ســاله ( 23/4درصــد) و  25-29ســاله (22
درصــد) بــه ترتیــب بیشــترین ســهم نســبی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ادامــه ایــن رونــد در گــروه
ســنی  60-64ســاله بــر محــور ســن حالــت ممــاس پیــدا کــرده اســت .میانگیــن ســنی جمعیــت 35/4
ســال بدســت آمــده اســت (میانگیــن ســنی زنــان  34/2ســال و مــردان  35/9ســال) .ایــن تفاوتهــا
در گروههــای ســنی  30-34ســاله قابــل مالحظــه بــوده و متأثــر از اشــتغال تعــداد بیشــتری از زنــان
تحصیلکــرده در بخشهــای دولتــی و خصوصــی اســت .ایــن مســأله از تغییــرات ســاختار ســنی جمعیــت
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کشــور در دهــه اخیــر متأثــر بــوده اســت .مطالعــات نشــان میدهنــد ،کــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی،
شــباهتهایی را در تجربــه تاریخــی بیــن زمــان و مــکان آشــکار میســازد .شــاید بــه جــرأت بتــوان
گفــت ،دســتاورد جمعیتشــناختی تغییــر ایــن الگــو ،تکویــن پنجــره جمعیتــی در ســطح آمــوزش
عالــی کشــور اســت .بررســی الگــوی ســنی و جنســی شــاغالن دارای تحصیــات عمومــی نیــز کــه متأثــر
از تغییــرات جمعیتــی کشــور بــوده ،الگــوی بــه تقریــب یکنواختــی را نشــان میدهــد .میانگیــن ســنی
ایــن گــروه از شــاغالن  36/4ســال بدســت داده شــده (میانگیــن ســنی زنــان  34/2ســال و مــردان 35/9
ســال) کــه تفاوتــی در حــدود  1ســال را نشــان داده و قابــل تأمــل اســت .شــاید علــت ایــن امــر بــه
چارچــوب نمونهگیــری و نیــز اشــتغال جدیــد در دهــه اخیــر بــر میگــردد.
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نمودار :1-1الگوی سنی جمعیت دانشآموختگان شاغل دارای تحصیالت عالی (20-64ساله) برحسب
گروههای سنی  5ساله و به تفکیک جنس در دوره 1384-94
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نمودار :1-2الگوی سنی جمعیت دانش آموختگان شاغل دارای تحصیالت عمومی( 20-64ساله)
برحسب گروه های سنی  5ساله وبه تفکیک جنس دردوره 1384-94
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الگوی سنی دانش آموختگان شاغل دارای آموزش عالی و عمومی به تفکیک دوره
در اینجــا ،ویژگیهــای جمعیتشــناختی جمعیــت دانشآموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عالــی
کشــور برحســب گروههــای ســنی  5ســاله و بــه تفکیــک دوره هــا ارائــه و ســپس مقایسـهای بــا دانــش
آموختــگان دارای تحصیــات عمومــی شــده اســت .نتایــج نشــان داد ،تغییــرات نســبتاً محسوســی در
ســهم نســبی جمعیــت گروههــای ســنی  5ســاله دردوره زمانــی  1384-94اتفــاق افتــاده اســت .ایــن
تفاوتهــا در میــان دانشآموختــگان شــاغل دارای تحصیــات عمومــی ،در مقایســه بــا آمــوزش عالــی
چشــمگیر بــوده اســت.
نکتــه مهــم ،ایــن اســت کــه ســهم نســبی جمعیــت شــاغل دارای تحصیــات عالــی در گــروه ســنی -24
 20ســاله در ابتــدای دوره ( )1384 -1385نســبت بــه پایــان دوره در ســال  ،1394بــا افتوخیزهایــی
همــراه بــوده و از  9/9درصــد بــه  7/7درصــد کاهشیافتــه اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ایــن الگــوی
ســنی در جمعیــت دانشآموختــه شــاغل دارای تحصیــات عمومــی ،تغییــرات محسوســی را نشــان
داده ،بطــوری کــه ســهم ایــن گــروه ســنی ( 20-24ســاله) در ابتــدای دوره ( )1384-1385نســبت
بــه پایــان دوره در ســال  ،1394از  19/2درصــد بــا رونــد کاهشــی بــه  9/8درصــد رســیده اســت .ایــن
الگــو ،در ســایر گروههــای ســنی در بیــن دانشآموختــگان آمــوزش عالــی و عمومــی بــه تقریــب ،رونــد
نســبتاً مشــابهی را تــا پایــان دوره تجربــه میکنــد .نمــودار شــماره ( )2-1و ( ،)2-2تفــاوت در الگوهــای
ســنی ایــن دو گــروه را بــه روشــنی در بیــن دورههــای مختلــف مطالعــه ،نشــان میدهــد.
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نمودار :2-1الگوی سنی جمعیت دانشآموختگان شاغل دارای تحصیالت عالی (20-64ساله) برحسب
گروههای سنی  5ساله و به تفکیک دوره 1384-94
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نمودار :2-2الگوی سنی جمعیت دانشآموختگان شاغل دارای تحصیالت عمومی (20-64ساله)
برحسب گروههای سنی  5ساله و به تفکیک دوره1384-94

رابطه سن و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره
جــدول شــماره ( )2توزیــع درصــدی متغیــر ســن را بــر حســب تمایل بــه تغییــر شــغلی دانشآموختگان
دارای تحصیــات عالــی و عمومــی نشــان میدهــد .نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان میدهــد کــه در بیــن
دانشآموختــگان آموزشعالــی نســبت بخــت در گــروه ســنی  25-29ســاله 2/4 ،برابــر گــروه مرجــع
 20-24ســاله و معنــادار بدســت آمــده اســت .ایــن نســبت در بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات
پایــه و عمومــی برابــر بــا  2/7و معنــادار بدســت آمــده اســت .بــر اســاس نتایــج ،نســبت بخــت بدســت
آمــده ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در بیــن ایــن دو گــروه ،تمایــل بــه تغییــر شــغل دانشآموختــگان
آمــوزش عمومــی نســبت بــه آمــوزش عالــی در گروههــای ســنی بعــدی بیشــتر اســت .ایــن تفاوتهــا
در گروههــای ســنی  30-34ســاله 35-39 ،ســاله چشــمگیر اســت .بطــوری کــه در گــروه ســنی -34
 30ســاله نســبت بخــت در دانشآموختــگان آمــوزش عمومــی  2/75و درگــروه ســنی  35-39ســاله،
 2/6برابــر گــروه مرجــع بدســت آمــده کــه در مقایســه بــا دانشآموختــگان آمــوزش عالــی کــه بــه
ترتیــب برابــر بــا  2/1و  1/6برابــر گــروه مرجــع میباشــد ،نســبت باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
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جدول شماره ( )2توزیع درصدی متغیر سن برحسب تمایل به تغییر شغل دانشآموختگان دارای
آموزش عالی و آموزش عمومی
آموزش عالی

گروه های سنی  /وضعیت

آموزش عمومی

درصد

درصد

درصد

متمایل است

متمایل نیست

20-24

20/8

79/2

100

25-29

18/7

81/3

100

25/6

30-34

15/0

85/0

100

24/6

75/4

35-39

12/7

87/3

100

23/1

76/9

100

40-44

10/6

89/4

100

20/3

79/7

100

45-49

9/6

90/4

100

18/1

81/9

100

50-54

9/4

90/6

100

15/8

84/2

100

55-59

9/4

90/6

100

13/9

86/1

100

60-64

9/8

90/2

100

11/1

88/9

100

کل

14/3

85/7

100

22/2

77/8

100

)

1

متمایل است

متمایل نیست

25/7

74/3

100

74/4

100
100

(

)− −0.364 y 2 −0.095 y 3 −0.38 y 4 −0.46 y 5 −0.48 y 6 − +0.893( A ge )−1.960 (Const .
1

1+e


= PH

e 0.893 = 2.441
)

1

(

)− −0.18 y 2 +0.21 y 3 −0.03 y 4 −0.06 y 5 −0.003 y 6 − +1.016 ( A ge )− 2.067 (Const .
1

1+e


= PG

e 1.016 = 2.761
رابطه جنس و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره
جــدول شــماره ( )3توزیــع درصــدی متغیــر جنــس را بر حســب تمایــل به تغییــر شــغلی دانشآموختگان
دارای تحصیــات عالــی و عمومــی نشــان میدهــد .نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان میدهــد کــه نســبت
بخــت در بیــن دانشآموختــگان آموزشعالــی برابــر بــا  1/2و معنــادار بدســت آمــده ،یعنــی تمایــل بــه
تغییــر شــغل در مــردان  1/2برابــر زنــان اســت .ایــن نســبت در بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات
عمومــی نیــز برابــر بــا  1/4و معنــادار بدســت آمــده و نشــان میدهــد تمایــل بــه تغییــر شــغل در مــردان
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 1/4برابــر زنــان میباشــد .میتــوان نتیجــه گرفــت ،کــه در بیــن ایــن دو گــروه ،بــر حســب جنــس،

تمایــل بــه تغییــر شــغل دانشآموختــگان آمــوزش عمومــی نســبت بــه آموزشعالــی نســبتاً بیشــتر

اســت .مقایســه تفاوتهــای بیــن دو جنــس در ایــن دو گــروه روشــن میســازد کــه زنــان نســبت بــه
مــردان ،تمایــل کمتــری بــه جســتجوی کار دیگــر دارنــد و ایــن نســبت در زنــان شــاغل دانشآموختــه
دارای آمــوزش عمومــی بــه تقریــب اختــاف  7درصــدی را نشــان میدهــد .بطــور متوســط ،میــزان
تمایــل دانشآموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عالــی بــه جســتجوی کار دیگــر14/3 ،درصــد بدســت
آمــده کــه در مقایســه بــا دانشآموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عمومــی کــه  22/2درصــد اســت،
کمتــر اســت.

جدول شماره ( )3توزیع درصدی متغیرجنس برحسب تمایل به تغییر شغل دانشآموختگان
دارای آموزشعالی و آموزشعمومی
گروه های سنی /
وضعیت

)

آموزش عالی

درصد

آموزش عمومی

درصد

متمایل است

متمایل نیست

مرد

15/2

84/8

100

زن

12/3

87/7

100

16/8

کل

14/3

85/7

100

22/2

1

درصد

متمایل است

متمایل نیست

23/0

77/0

100

83/2

100

77/8

100

(

)− −0.35 y 2 −0.09 y 3 −0.39 y 4 −0.45 y 5 −0.48 y 6 − +0.254 ( Sex )−1.695 (Const .

1+e


= PH

e 0.254 = 1.290
)

1

(

)− −0.19 y 2 + 0.19 y 3 −0.07 y 4 −0.11 y 5 −0.06 y 6 − +0.397 ( Sex )−1.566 (Const .

1+e


= PG

e 0.397 = 1.487
ســهم نســبی عــدم تمایــل دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی بــه جســتجوی کار دیگــر ،بــه
حــدود  86درصــد و در بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات عمومــی بــه حــدود  78درصــد رســیده
اســت .علــت ایــن امــر نیــز از همزمانــی ورود بــه بــازار کار متولدیــن دهههــای مختلــف ،ثبــات نســبی
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در ســاختار شــغل مــورد نیــاز و رونــد متفــاوت تغییــرات مؤلفههــای بــازار کار طــی دهــه گذشــته (دوره
 )1384- 94در کشــور متأثــر بــوده اســت .مطالعــه تاســکی و تانســل ،در ترکیــه نیــز روشــن ســاخت
متغیــر ســطح تحصیــات ،در مــورد مــردان بــه خوبــی توضیــح دهنــده تفــاوت احتمــال خــروج از
جمعیــت شــاغل بــه بیــکار و غیــر فعــال اســت و در ســطح تحصیــات دانشــگاهی ایــن احتمــال بســیار
پایینتــر از افــراد بــا ســطح تحصیــات پایینتــر اســت .همچنیــن ،نتایــج مطالعــه شــیری و محســن
خانــی ،نیــز نشــان داد ،نیــرویکار زنــان تحصیلکــرده در مقایســه بــا مــردان ،اشــتغال ناقــص زمانــی
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .مطالعــه ماچــادو و همکارانــش در خصــوص تجزیــه و تحلیــل
مبتنــی بــر جنســیت در انتقــال شــغلی جوانــان مناطــق کالن شــهری برزیــل نشــان میدهــد ،در فرآینــد
انتقــال شــغلی ،شــرایط زنــان بهبــود پیــدا نمیکنــد و تنهــا در مشــخصه جوانــان مقیــد بــه کار ،زنــان
نســبت بــه مــردان بیشــتر بــه ســمت اشــتغال حرکــت میکننــد.
رابطه نوع شغل و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره
جــدول شــماره ( )4توزیــع نســبی متغیــر نــوع شــغل را بــر حســب تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانــش
آموختــگان دارای تحصیــات عالــی و عمومــی نشــان میدهــد .نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان میدهــد
کــه نســبت بخــت برابــر بــا  1/8و معنــادار بدســت آمــده ،یعنــی تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان
 1/8برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانــون گــذاران ،مقامــات عالــی رتبــه و مدیــران اســت .ایــن نســبت در
بیــن دانشآموختــگان دارای تحصیــات پایــه و عمومــی نیــز برابــر بــا  2/2و معنــادار بدســت آمــده و
نشــان میدهــد ،تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان  2/4برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانونگــذاران،
مقامــات عالیرتبــه و مدیــران اســت .بــر اســاس نتایــج ،نســبت بخــت بدســت آمــده ،میتــوان نتیجــه
گرفــت ،کــه در بیــن ایــن دو گــروه ،تمایــل بــه تغییــر شــغل دانــش آموختــگان آمــوزش عمومــی،
نســبت بــه آمــوزش عالــی در گروههــای شــغلی بعــدی از یــک رونــد مشــابهی تبعیــت میکنــد.
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جدول شماره ( )4توزیع درصدی متغیر نوع شغل برحسب تمایل به تغییرشغلی دانش آموختگان دارای
آموزش عالی و آموزش عمومی
نوع شغل  /وضعیت

آموزش عالی

درصد

آموزش عمومی

درصد

متمایل است

متمایل نیست

قانونگذاران ،مقامات عالی رتبه و مدیران

10/3

89/7

100

متخصصان

14/3

85/7

100

17/4

تکنسینها و دستیاران

13/1

86/9

100

15/7

84/3

کارمندان امور اداری و دفتری

10/6

89/4

100

10/9

89/1

100

کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها
و بازارها

12/3

87/7

100

12/1

87/9

100

کارکنان ماهرکشاورزی ،جنگلداری و
ماهیگیری

28/6

71/4

100

21/2

78/8

100

صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

22/6

77/4

100

22/6

77/4

100

متصدیان ماشین آالت و دستگاهها،
مونتاژکارها و رانندگان وسایل نقلیه

20/4

79/6

100

20/9

79/1

100

کارگران ساده

27/9

72/1

100

35/8

64/2

100

نظامی

5/7

94/3

100

5/1

94/9

100

کل

14/3

85/7

100

22/2

77/8

100

)

1

متمایل است

متمایل نیست

11/5

88/5

100

82/6

100
100

(

)− −0.37 y 2 −0.14 y 3 −0.45 y 4 −0.54 y 5 −0.59 y 6 − +0.601( Job )− 2.47 (Const .
1
1+e


= PH

e 0.601 = 1.824
)

1

(

)− −0.22 y 2 + 0.13 y 3 −0.16 y 4 −0.18 y 5 −0.14 y 6 − +0.887 ( Job ) − 2.84 ( Const .
1

1+e

= 2.428


= PG
0.887

e

همانطــوری کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،در بیــن دانشآموختــگان آموزشعالــی ،بــه ترتیــب
ســهم افــراد در گروههــای عمــده شــغلی کارکنــان ماهرکشــاورزی ،جنگلــداری و ماهیگیــری (28/6
درصــد) و کارگــران ســاده (27/9درصــد) کــه تمایــل بــه جســتجوی کار دیگــر دارنــد ،نســبت بــه
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ســایر گروههــای عمــده شــغلی بیشــتر بــوده اســت .ایــن وضعیــت در بیــن دانشآموختــگان دارای
تحصیــات عمومــی در گــروه شــغلی کارگــران ســاده ،تفــاوت قابــل مالحظـهای را نشــان میدهــد .علــت
امــر نیــز بــه چالشهــای ســاختاری اقتصــاد کشــاورزی و چالشهــای فــردی و مهارتــی بــر میگــردد.
کمتریــن تمایــل بــه تغییــر شــغلی بعــد از گــروه شــغلی نظامــی ،اختصــاص بــه گــروه شــغلیکارمندان
امــوراداری و دفتــری ،اختصــاص دارد کــه اکثریــت در بخــش دولتــی متمرکــز شــدهاند.
نتیجه گیری
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای قــرن بیســتم ،تغییــرات و تحــوالت شــگرف جمعیتــی بــوده اســت.
جمعیتــی و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع تبییــن شــده اســت.
ایــن تغییــرات در بســتر گــذار
ّ

درکشــورهای توســعهیافته ایــن دگردیســیها ،در مقایســه بــا کشــورهای درحــال توســعه بــه لحــاظ
زمانــی در یــک دوره بلندمــدت و بــه صــورت تدریجــی از اواخــر قــرن  18آغــاز شــده و در اواخــر قــرن
 19بــا کاهــش میــزان بــاروری ادامــه یافــت ،بطــوری کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم ،مراحــل انتقــال
جمعیتــی را پیمودنــد .کشــور ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه ایــن تحــوالت را در نیمــه دوم قــرن
بیســتم تجربــه کــرده اســت.
تحــوالت اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی در ایــران نشــان داد ،عليرغــم كنــد شــدن ضربــه آهنــگ
ميــزان رشــد جمعيــت و تغییــر در ســاختار ســني جمعيــت و نیــز عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد
نیــاز ،مطلــوب نبــودن وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان بــه ویــژه آموزشعالــی و پدیــده نوظهــور
شــاغالن فقیــر بــا وجــود حرکــت رو بــه رشــد اقتصــادی در کشــور ،حیــات اقتصــادی و اجتماعــی آن را
تحتتأثیــر قــرارداده اســت.
در بســتر ایــن تحــوالت ،تمایــل بــه تغییــر شــغل و جســتجوی شــغل جدیــد بــه دالیــل متعــدد ،دچــار
دگردیســی شــده اســت .پــارهای از ایــن تحــوالت ناشــی از تغییــرات ســاختار جمعیــت افــراد جویــای کار
و بخشــی دیگــر بــه دلیــل پیشــرفتهایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده و ایــن امــر ماهیــت
کار را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت .یافتههــای تحقیــق ،نشــان داد الگــوی ســنی  -جنســی تمایــل بــه
تغییــر شــغلی دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی بــا دانشآموختــگان دارای تحصیــات عمومــی
برحســب ســن ،جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره ،معنــادار و متفــاوت بــود .بطــور متوســط ،میــزان
تمایــل دانشآموختــگان دارای تحصیــات عالــی بــه جســتجویکار دیگــر ،حــدود 15درصــد و بــرای

202

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

دانشآموختــگان دارای آمــوزش عمومــی حــدود  22درصــد بدســت آمــده اســت.
نتایــج نشــان داد ،کــه الگــوی تمایــل بــه تغییــر شــغل در بیــن دانشآموختــگان ،حاکــی از ارتبــاط
معنــادار آمــاری آن بــا متغیرهــای پیــش بیــن ســن ،جنــس و نــوع شــغل پــس ازکنتــرل دوره بــود.
زمینههــای نظــری و تجربــی کار نیــز ایــن مســأله را حمایــت میکنــد.
در ســطح کالن ،اغلــب رویکردهــای نظــری کــه بــه بررســی نقــش پویایــی جمعیت بــر پویایــی پیامدهای
اقتصــادی و اجتماعــی میپردازنــد ،بــر نقــش متفــاوت ویژگیهــای جمعیتــی در دورههــای مختلفگــذار
جمعیتــی تأکیــد داشــتهاند .نظریــه بازارهــای کار انتقالــی نیــز ســعی در تئوریــزه کــردن احســاس فــرد
دربــاره احتمــال تــداوم اشــتغال خــود داشــت کــه تــا حــد زیــادی توانســت ،مســأله ثبــات و تمایــل بــه
تغییــر شــغلی را در بیــن دانشآموختــگان شــاغل ایــران تبییــن کنــد.
محوریــت توصیههــای سیاســتی مطالعــه مبتنــی بــر توجــه کافــی بــه اهمیــت و اثرگــذاری عوامــل
جمعیتشــناختی و تغییــرات آن بــر بــازار کار نیــروی انســانی در بدنــه سیاســتگذاریهای کالن
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور و توجــه کافــی بــه بهبــود کیفیــت در نظــام آموزشعالــی بــه لحــاظ
تعــدد رشــتهها ،انعطافپذیــری و پاســخگویی بــه نیازهــای شــغلی نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر
در بخشهــای دولتــی و خصوصــی اســت.
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آســیا واقیانوســیه.
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قــارون ،معصومــه ( ”.)1395اشــتغال دانشآموختــگان :واقعیتهــا و رویکردهــا “ ،مقالــه ارائــه شــده در هشــتمینهمایــش انجمــن جمعیتشناســی ایــران :تحــوالت جمعیــت ،نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران ،یــزد ،دانشــگاه
یــزد 5 ،و  6آبــان مــاه .1395
مرکــز آمــار ایــران ( ” .)1345 -1395نتایــج تفصیلــی سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن 1395 ،“1345تهــران ،مرکــز آمــار ایــران.مشــفق ،محمــود و محمــد میرزائــی ( ” .)1389انتقــال ســني در ایــران :تحــوالت ســنی جمعیــت وسیاس ـتگذاریهای اجتماعــی – جمعیتــی“ ،فصلنامــه جمعیــت ،شــماره  ،71-72تهــران ،ســازمان ثبــت احــوال

کشــور.

میرزایــی ،محمــد (” .)1384جمعیــت و توســعه بــا تأکیــد بــر ایــران (ده مقالــه) “ ،تهــران ،مرکــز مطالعــات وپژوهشــهاي جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه،
میرزائــی ،محمــد و همــکاران (” )1382بررســی و تحلیــل مســائل و چالشهــای جمعیتــی ایــران و پیامدهــایآن“ ،کمیســیون جمعیــت و چالشهــای اجتماعــی ،تهــران ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی.
-میــر فــاح نصیــری ،ســید نعمــت الــه و همــکاران ( ”.)1395بررســی طــول مــدت بیــکاری زنــان و مانــدگاری
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، تحــوالت جمعیــت:مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیتشناســی ایــران،“ آنــان در بــازار کار
.1395  آبــان مــاه6  و5 ، دانشــگاه یــزد، یــزد،نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران
“ بررســی تأثیــر تغییــرات ســاختاری بــر اشــتغال و تحــرک.)1395(  منصــور و بهــروز جعفــر زاده،مهینــی زاده تحــوالت: مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیتشناســی ایــران،نیــروی کار در اقتصــاد ایــران
.1395  آبــان مــاه6  و5 ، دانشــگاه یــزد، یــزد، نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران،جمعیــت
 انتشــارات موسســه، “تهــران، آمــار آمــوزش عالــی.)1390( موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی.”پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی
 چالشهــا و رویکردهــای دســتیابی بــه رشــد پایــدار:“ اقتصــاد ایــران، )1396(  مســعود و حمیــد کردبچــه،نیلــی.17  ص، موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامهریــزی، تهــران،” و اشــتغال زا
-Abbasi-Shavazi M.J. & et.al (2009), The fertility Transition in Iran: Revolution and
Reproduction, Springer;
-Abbasi-Shavazi, M.J. and et al (2005), Fertility Transition in Iran: Evidence from Four Selected
Provinces [Persian]”, Iranian Ministry of Health, Tehran.
-Aghajanian, A. and, A.H. Mehryar (1999), Fertility, contraceptive use and family planning
program activity in the Islamic Republic of Iran, International Family Planning Perspectives,
25(2): 98 - 102.
-Austin, A., (2010), Graduate Employment Gap: Students of Color Losing Ground, Economic
policy Institute.
-Banks,J., Blundell, R. & Tanner, S.,(1998), Is there a retirement-saving puzzle? American
Economic Review,88(4),769 - 788.
-Brown, P., & Lauder (1992), Education for Economic Survival: From Fordism to Post-fordism,
London., Routledge.
-Bouts, J.K., (1999), A Dutch approach for creating growth and employment, Institute
Del’Enterprise.
-Calota, G. Ilie, G. (2013), The Lost Generation. An Analysis on the Employability of Higher
Education Graduates in Europe: Case Study: Romania, Internal Auditing & Risk Management,
2 (30).
-Davis, K., (1945), The World Demographic Transition, SAGE, 237(1),
https://doi.org/10.1177000271624523700102/,
-Fertig, M., Schmidt,C.M, Sinning, M.G., (2009), The impact of demographic change on
human capital accumulation , Labour Economics, No. 4180.
-Furgang Kertcher, E.( 2014), Transitions: The occupation of changing occupations, British
Journal of Occupational Therapy, 74(1), 12 - 19.
-Gartell, M., (2010). The College-to-Work Transition during the 1990s: Evidence from Sweden.
Working Paper, Institute for Futures Studies; 2010:3.
-Gilleard,C.,& Higgs, P., (2007), The third age and the baby boomers two approaches to the
social structuring of later life. International Journal of ageing and later life, 2(2),13 - 30.
-Ghasi-Farogh, M.,(1975), Population Growth, Manpower and Employment in W. Robinson
edited Population and development , Population Council.

112  و111 فصلنامه جمعیت مشاره

206

-Gloser,S., & Hartwig, J.,(2015), The classical Cobweb Theorem and real commodity market
behavior, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Karlsruhe Germany.
-Gomes, R. & D.K. Foot (2003), Age Structure, Income Distribution and Economic Growth,
Interdisciplinary Institute of Management London School of Economics, Department of
Economics University of Toronto.
-Hamilton, M. & Hamilton,C.(2006), Rich boomer, Poor Boomer: Retirement Prospects for the
Not-So-Lucky Generation, The Australia Institute.
-Hoffmann, E.,(1999), Presenting statistics on labour market dynamics, Geneva: ILO.
-Kostenko,W., Harris, M. & Zhao, X. (2009), Occupational transition and country-of-origin
effects in the early stage occupational assimilation of immigrants: some evidence from
Australia, Melbourne Institute Working Paper Series, Working Paper No.2009/.
-Kuznets,S. (1973), Modern Economic Growth: Findings and Reflections, The American
Economic Review, 63(3), 247 - 258
-Machado, A.F., Federico L. Barbosa de Melo & Mariangela Rangel Penido, (2010), A genderbased analysis of the occupational transition of youth in Brazilian metropolitan areas, GENUS,
Journal of Population science, 66(3).
-Mason, A. (2005). Economic Demography, In Handbook of Population, edited by Dudley L.
Poston and Michael Micklin. US: Kluwer Academic. Plenum Publisher. PP. 549 - 575.
-Mehryar, A.H ., (2002), Labor Force Participation of Women in Iran :Trends and Covariates,
Working Paper; Tehran: Population Studies & Research Center in Asia and the Pacific; Institute
for Research on Planning and Development.
-Mehryar, A.H, & Ahmad-Nia,S., (2004), Age-Structural Transition in Iran: Short and LongTerm Consequences of Drastic Fertility Swings During the Final Decades of Twentieth Century,
Population Studies and Research Center for Asia and Pacific, Tehran: Iran.
-Muffels, R.,(2002), Labour market transitions and employment regimes: evidence on the
flexibility-security nexus in transitional labour markets, Working Paper.
-Nefedov,S.A. (2004), A Model of Demographic Cycles in Transitional Societies: The Case of
Ancient China, Social Evolution & History 3(1):69 - 80.
-Ouellette N., Barbieri M., Wilmoth JR., (2014), Period-Based Mortality Change: Turning
Points in Trends since 1950, Population Development Review, 40(1):77 - 106.
-Standing, G, (1999), Global Labour Flexibility-seeking distributive justice, London: Macmillan
Press Limited.
-Sil, A. & Dhillon, P., (2018), Intergenerational Occupational Mobility amomg Social and
Demographic Groups in India, 4th Asian Population Association Conference,11 - 14 July,
Shanghai ,China.
-Singh, J. S.(1996), Higher Education & Development: The Experience of Four Newly
Industrializing Countries in Asia in Higher Education in an International Perspective: Critical
Issues. Edited by Zaghloul, M. & Philip, G. A. Paris: UNESCO. 142 - 156.
-Roos,P.A. &. Stevens, L.M., (2018), Integrating occupations: Changing occupational sex
segregation in the United States from 2000 to 2014.
-Ryder,N. (1965), The Cohort as a concept in the study of social Change, American Sociological
Association, American Sociological Review, 30(6), 843.
-Tasci, H. M., & Tansel, A. (2005), Unemployment and transitions in the Turkish labor market:
Evidence from Individual level data.

فصلنامه جمعیت /سال بیست و هفتم ،بهار و تابستان /1399شماره 111و 207-233/112
مروری

تأثیر مدیریت بدن برکاهش باروری

حدیثه اسفندیار 1و دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان

2

چکیده:

یکــی از اولویتهــای اصلــی در ســطح مدیریــت کالن کشــور ،کنتــرل نــرخ رشــد جمعیــت بــه دنبــال افزایــش ســریع
جمعیــت در دهههــای  50و  60بــود .هرچنــد ایــن کنتــرل ،نشــان از تواناییهــای مختلــف در عرصــه برنامهریــزی و
سیاسـتگذاری بــود ،امــا بــا تبدیــل مســاله کنتــرل جمعیــت از یــک سیاســت موقــت و مقطعــی بــه یــک شــیوه زندگــی
در ســطح جامعــه ،بــا مســاله جدیــد شــکلگیری فرهنــگ تــک فرزنــدی مواجــه شــدیم؛ بــه تعبیــر دیگــر درســبک
زندگــی جدیــد یکــی از مهمتریــن کارکردهــای خانــواده کــه تولیــد فرزنــد و تربیــت نســل جدیــد اســت ،آگاهانــه تــرک
شــده اســت .در ایــن تحقیــق بــه تاثیــر فمنیســم ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تولیــدات مدرنیتــه ،در شــکلگیری
ســبک زندگــی مــدرن زنــان پرداختــه شــده اســت .ســپس بــا کمــک گرفتــن از دســتاوردهای تحقیقــات محققــان در
ایــران ،اهمیــت مدیریــت بــدن بــه عنــوان یکــی از دغدغههــای مهــم در ســبک زندگــی زنــان نشــان داده شــده اســت و
بــر ایــن امــر تاکیــد شــده کــه مدیریــت بــدن از جملــه مقــوالت مهــم در کاهــش فرزنــدآوری در ایــران اســت کــه موجــب
کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در ســالهای اخیــر در کشــور شــده اســت.
واژگان کلیدی :سبک زندگی مدرن ،مدرنیته ،فمنیسم ،زنان ،مدیریت بدن

 -1دانشآموخته کارشناسیارشد رشته ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) hs_esfandiyar@yahoo.com
 -2دانشیار گروه مطالعات راهبردی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
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امــروزه فرهنــگ غــرب بــا تســلط بــر بیشــتر امکانــات و ظرفیتهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ،ســعی در
تحمیــل الگوهــای ناقــص خویــش بــه ملتهــای جهــان دارد .امــروز كمتــر كشــوری را میتــوان یافــت
كــه خــود را عضــوی از ایــن دنیــای مــدرن احســاس نكنــد ،بــا ایــن تفــاوت كــه دنیــای مــدرن ،جهــان
طبقهبنــدی شــدهای اســت كــه بــه درجــه یــك ،دو و ســه یــا جهــان پیشــرفته ،در حــال توســعه و
توســعه نیافتــه ،تقســیمبندی شــده اســت و هــر یــك از كشــورها بــر اســاس معــادالت غربیهــا ســهمی
از ایــن درجــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در ایــن میــان ،انقــاب اســامی ایــران رویــدادی اســت
كــه بــا انقالبهــای مــدرن دنیــا تفاوتــی بنیادیــن دارد و خــود را عضــوی از ایــن جهــان تقســیمبندی
شــدة مغــرب نمیدانــد؛ زیــرا خواهــان طــی شــدن فراینــدی اســت كــه نتیجــه آن عینیــت یافتــن
حیــات معنــوی اســت .چنیــن آرمانــی در تقابــل جــدی بــا خواســت نهایــی مدرنیتــه اســت كــه در پــی
زیســت مــادی عــاری از معنویــت اســت .گــذار شــتابان جامعــه ســنتي بــه ســمت مدرنيتــه و عــاوه
بــر آن تاثيــرات رويكــرد پســت مدرنيســتي بــر جامعــه آســيبزاي موجــود کــه بــه طــور عــام جوامــع
رو بــه توســعه و بــه طــور خــاص جامعــه ایــران و بخصــوص جوانــان را تحــت تاثیــر خویــش قــرار داده
اســت ،ضــرورت پرداختــن بــه آســيبهاي اجتماعــي ناشــي از آن را دو چنــدان كــرده اســت کــه اگــر
بــا هنجارهــای حاكــم بــر جامعــه مــورد ارزيابــي قــرار گیــرد ،در دو ســوي افراطــي طيــف هنجارهــا
قــرار ميگيــرد .بنابرایــن شــتاب و تنــوع تغییراتــی کــه جامعــه در حــال گــذار ایــران تجربــه میکنــد و
تحــوالت ســاختاری و نهــادی مــازم بــا آن ،ابعــاد پیچیــده و مهمــي بــه مســائل ایــران بخشــیده اســت.
بیتردیــد در طــول ســالیان دراز كشــور مــا خواســته یــا ناخواســته بــه تبعیــت از فرهنــگ مدرنیتــه
و تحــت تأثیــر شــرائط فرهنگــی ـ اجتماعــی حاكــم بــر كل جهــان ،الگوهایــی را در زمینــه حضــور
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی زنــان پذیرفتــه و بعضـاً آنهــا را بــه بــاور عمومــی تبدیــل كــرده اســت؛
مســائل زنــان و كاســتیها و بایســتههای مربــوط بــه آن از دیربــاز جــزء مســائل مهــم جوامــع مختلــف
از جملــه جامعــه ایــران بــوده اســت .ایــن امــر در ســالهای پــس از انقــاب صنعتــی و تحقــق مدرنیتــه
در كلیــه جوامــع از امتیــاز و ویژگــی بیشــتری برخــوردار گشــته اســت.
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کتابخانــهای دادههــای مرتبــط بــا چارچــوب مفهومــی گــردآوری
شــده اســت و ســپس بــا تکیــه بــر دســتاوردهای تحقیقــات میدانــی موجــود در زمینــه بــاروری و
فرزنــدآوری و تحلیــل وتفســیرآنها ،رابطــه مدیریــت بــدن و تاثیــر آن بــر کاهــش رشــد جمعیــت مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
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 .1چارچوب مفهومی
 -1-1مدرنیته

ی اشــار ه دارد كــه از
ی اجتماعــ 
ی اجتماعــی و تشــكیالت و ســازمانها 
مدرنیتــ ه بــه شــیوههای زندگــ 
ت و نفــوذ
ج دامن ـه تاثیــرا 
ف در اروپــا ظاهــر شــدند ،و ب ـه تدری ـ 
م ب ـه ای ـن طــر 
ن هفده ـ 
حوال ـی قــر 
ی زندگــیاجتماعــی،
ط و گســترش یافــت .شــیوهها 
ن نیــز بسـ 
ش در ســایر نقــاط جهــا 
م و بیـ 
آنهــا كـ 
ش از اروپــا بــه
ن هفدهــم (زمــان) ،اروپــا (مــكان) و نفــوذ و گســتر 
نهادهــایاجتماعــی ،حوالــیقــر 
ســایر نقــاط ،پنــج عنصــری اســت کــه گیدنــز ،در مفهــوم مدرنیتــه آغازیــن بــه آن اشــاره میکنــد؛ در
ی ویژگیهایــی اســت مضاعــف و یــا فراتــر از آنچــه کــه
ی ك ـ ه معتقــد اس ـت ،مدرنیت ـ ه فعل ـی دارا 
حال ـ 
در ابتــدا داشــت .امــا منکــر قــرار گرفتــن در عصــری جدیــد کــه دوره گــذار اســت ،نمیباشــد ،دورهای
کــه عــدهای از آن بــه عنــوان جامعــه اطالعاتــی یــاد میکننــد (گیدنــز.)4 :1377 ،
مدرنیتــه محصــول تحــوالت اروپــا از رنســانس و بــه عبارتــی روشــنتر از قــرن هیجدهــم ،عصــر
روشــنگری ،بــه ایــن ســو اســت .گفتــه میشــود ،آنچــه در آمریــکا و اروپــا بــه نــام مدرنیتــه تحقــق
یافتــه اســت ،تنهــا الگــوی ممکــن از مدرنیتــه اســت ،بنابرایــن تمــام جوامــع بــرای رســیدن بــه توســعه،
راهــی جــز پذیــرش آنچــه غــرب تجربــه کــرده اســت ،نــدارد .الگــوی مدرنیتــه غــرب متشــکل از چنــد
عنصــر اساســی تجربهگرایــی ،سکوالریســم ،نســبیتگرایی ،اومانیســم ،فردیــت و لیبرالیســم اســت.
تجربهگرایی
ابطــال گزارههــای كلیســا توســط یافتههــای مســلم علــوم تجربــی ،فصــل جدیــدی را در تاریــخ بشــر
رقــم زد و موجــب گرایــش شــدید افــكار عمومــی بــه علــوم تجربــی شــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
كــه واقعیــات ،تنهــا از راه تجربــه اثبــات میشــود ،و بطــان گزارههــای كلیســا را بــه همــه گزارههــای
عقالنــی و وحیانــی تســری دادنــد و اعتبــار آنهــا را در واقــع نمایــی مــردود شــمردند .تجربهگرایــی
اصــرار میورزیــد كــه عقــل بــدون یــاری حــواس ،هیــچ گونــه شــناختی نــدارد و تنهــا راه معرفــت،
توســل بــه تجربههــای حســی اســت .از ایــن رو ،هــر آن چــه در چارچــوب معرفــت حســی و دانــش
تجربــی نگنجــد ،نــه تنهــا قابــل اعتنــا نیســت ،بلكــه بایــد آن را در زمــره موهومــات و تخیــات بشــری
بــه شــمار آورد (ســتوده.)55 :1383 ،
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سکوالریسم
بــا حاكمیــت روش تجربــی ،دوران حكمرانــی خــدا و دیــن ،بــر جوامــع غربــی بــه پایــان رســید؛ زیــرا
خداونــدی كــه وجــودش از طریــق روشهــای تجربــی بــه اثبــات نرســیده و بودنــش در هالــهای از
ابهــام و تردیــد قــرار گرفتــه بــود ،نمیتوانســت مرجــع حكــم و قانــون گــذاری باشــد .بنابرایــن ،انســان
متجــدد ،بــه سكوالریســم رو آورد و همــه صحنههــا و ســاختهای اجتماعــی را دیــن زدایــی كــرد.
سکوالریســم عبــارت اســت ،از اعتقــاد بــه اینکــه زندگــی و امــور مربــوط بــه آن بایــد از دیــن فاصلــه
بگیــرد و مالحظــات دیــن نادیــده گرفتــه شــود .بــر ایــن اســاس ،ارزشهــای اخالقــی و روشهــای
اجتماعــی بایــد بــا توجــه بــه معیشــت دنیــوی و رفــاه اجتماعــی تعییــن گــردد ،نــه بــا رجــوع بــه دیــن.
تــا پیــش از دوران رنســانس ،خــدا و احــكام و دســتورهای او در عرصههــای زندگــی ،حكــم میرانــد
و آموزههــای دینــی ،چگونگــی ارتبــاط انســان بــا خــود ،خــدا ،طبیعــت و انســانهای دیگــر را تعییــن
میكــرد؛ امــا بــا حاكمیــت بالمنــازع علــوم تجربــی ،خــدا بــه دلیــل تجربــه ناپذیــری ،امــری موهــوم و
خیالــی تلقــی شــد و بنابرایــن ،انســانها و جوامــع انســانی متجــدد و تجربهگــرا در رویكــردی مشــترك،
خــدا و دیــن را از عرصههــای چهــار گانــه زندگــی  -یــا دســت كــم دو عرصــه عمومــی ،یعنــی ارتبــاط
انســان بــا طبیعــت و انســانهای دیگــر  -بیــرون راندنــد .رویكــرد نویــن جوامــع غربــی را در دین-زدایــی
یــا انحصــار آن بــه حوزههــای خصوصــی  -ارتبــاط انســان بــا خــود و خــدا « -سكوالریســم» مینامنــد
(همان.)52 :
نسبیت گرایی
در كنــار سكوالریســم ،یكــی دیگــر از مهمتریــن ارمغانهــای تجربــه گرایــی ،نســبیت ارزش یــا
جداســازی ارزشهــا از واقعیــات بــود .از آنجــا كــه تجربــه گرایــی ،معرفــت دقیــق ،همگانــی و قابــل
اتــكا را معرفتــی میدانســت كــه از جهــان عینــی و بــه روش تجربــی گرفتــه شــده باشــد ،مقوالتــی

فراحســی ،هــم چــون ارزشهــای حقوقــی و اخالقــی ،اصــوالً نمیتوانســت جنبــه علمــی و عینــی
بــه خــود بگیــرد؛ زیــرا ارزشهــا و امــور اخالقــی بــه گونــهای ملمــوس در جهــان محســوس دیــده
نمیشــوند ،تــا بتــوان بــا بــا پژوهشهــای تجربــی آنهــا را اثبــات نمــود .بنابرایــن ،خــوب یــا بــد بــودن،
امــری واقعــی نیســت ،بلكــه امــری موهــوم ،خیالــی و ناشــی از داوری اخالقــی فــردی اســت .ایریــس
مــورداك ،در ایــن بــاره میگویــد« :بــا رویكــرد تجربــی ،ارزشهــا از عالــم اعلــی ،بــه دامــان اراده انســان
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ســقوط كــرد .واقعیــت متعالــی وجــود نــدارد .تصــور از خــوب ،غیرقابــل تعریــف و تهــی اســت و انتخــاب
انســان میتوانــد آن را پــر كنــد» .بنابرایــن ،ارزشهــا و امــور اخالقــی ،امــوری كامــا نســبی و فــردی
هســتند و هیــچ ارزش و آرمــان مشــتركی بیــن انســانها وجــود نــدارد .مهمتریــن پیامــد تاکیــد بــر
نســبیت اخالقــی ایــن اســت کــه انســان را از همــه قیــود اخالقــی و ارزشهــای انســانی آزاد میکنــد
و سرکشــی در برابــر فرمانهــای اخالقــی و دینــی را مجــاز میشــمارد (زیبایــی نــژاد.)27 :1382 ،
اومانیسم
اومانیســم ،نظامــی اعتقــادی اســت کــه نیازهــای بشــری را مــورد توجــه قــرار میدهــد و راه حــل
آنهــا را بــه جــای ایمــان بــه خــدا از طریــق عقــل و خــرد جســت و جــو میکنــد و بــا انــكار و نادیــده
انــگاری مبــدأ هســتی ،انســان محــوری  -اومانیســم  -جایگزیــن خــدا محــوری شــد .بــر اســاس ایــن
اندیشــه ،انســان مــدار و محــور همــه اشــیا و آفریننــده ارزشهــا و شــاخص شناســایی نیکــی و بــدی
اســت .در ایــن دیــدگاه ،انســان میتوانــد بــدون کمــک گرفتــن از دیــن و ارتبــاط بــا مــاورای طبیعــت،
مشــکالت زندگــی خــود را حــل کنــد؛ و بــا داشــتن دو هــرم عقــل و دانــش ،دیگــر نیــازی بــه دیــن
نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه ،همــه نظریــات دینــی در تقابــل بــا فهــم انســانی قــرار میگیرنــد؛
بنابرایــن بایــد از معرکــه خــارج شــوند .از ســوی دیگــر ،بــا انــکار معــاد و اینکــه زندگــی انســان محــدود
بــه دنیــا میشــود ،بســیار طبیعــی و معقــول اســت كــه لــذت و كامجویــی خــود را بــر هــر امــری ترجیــح
دهــد .بــه ایــن ترتیــب ،اومانســیم و لذتگرایــی ،دو بخــش جدایــی ناپذیــر اندیشـههای سكوالرســیتی
محســوب میشــود .پیشتــر از ایــن نیــز ،قــرآن ایــن حقیقــت را یــادآور شــده بــود و انــكار خــدا و

معــاد را مســتلزم دنیاگرایــی و لــذت جویــی دانســته بــود( .مثـ ً
ا ر.ك :آیــات ۱و ،۳ســوره ماعــون؛ ۴و ،۵
ســوره قیامــت) دقیقـاً بــه همیــن دلیــل ،بهرهمنــدی حداکثــری از انــواع لــذات دنیــوی و غرایــز حیوانــی،
ســبک زندگــی غربــی شــد و بــه یكــی از پایههــای اساســی ادبیــات و فرهنــگ غــرب معاصــر تبدیــل
شــد (چراغــی.)68_65 :1389 ،
فردگرایی
آلــن بیــرو ،در تعریــف فردگرایــی چنیــن مینویســد« :فردگرایــی ،هــر نظریــه ،آییــن یــا هــر اقدامــی
را میرســاند کــه انســان را در فردیتــش ،شــالوده نظــام اندیشــه و تبییــن قاعــده رفتــاری یــا واقعیــت
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اساســی و بــا بــه طــور کلــی واالتریــن ارزش بــه حســاب آورد».
فردگرایــی را میتــوان قلــه اندیشــه غــرب ،عصــاره عصــر روشــنگری و یكــی از پیامدهــای طبیعــی
اومانیســم و سكوالریســم بــه شــمار آورد .فردگرایــی محــور بــودن غریــزه و امیــال انســانی را در گزیــدن
ارزشهــا ،خلقیــات و رفتارهــا میپذیــرد و خــرد آدمــی را بــه منزلــه ابــزاری در خدمــت تامیــن منافــع
فــردی و اغــراض و امیــال شــخصی قــرار میدهــد .اصالــت فــرد و تمنیــات او فضایــی را میســازد
کــه در آن جــز آزادی و رهایــی بــرای رســیدن بــه خواســتهها و امیــال نفســانی وجــود نــدارد و
جــز خواســتههای دیگــران ،چیــزی محــدود کننــده ایــن تالشهــا نخواهــد بــود .در ایــن دیــدگاه
تمایــات انســانی ،جایگاهــی تعییــن كننــده در معــادالت فــردی و اجتماعــی دارنــد .فــرد گرایــی بــه
منزلــه فلســفه نخســت لیبرالیســم ،بســیار بــا هویــت مدرنیتــه گــره خــورده اســت .در جوامــع مــدرن
مبنــای تنظیــم روابــط اجتماعــی ،توجــه بــه هویــت فــردی و شــخصیت مســتقل اســت (همــان:1389 ،
.)76_73
لیبرالیسم
عبــارت اســت از «نوعــی ایدئولــوژی و گونــهای جهــان بینــی کــه فــرد را پایــه ارزشهــای اخالقــی
میشــمارد ،و همــه افــراد را دارای ارزش برابــر میدانــد؛ از ایــن رو فــرد بایــد در انتخــاب هــدف زندگــی
خــود آزاد باشــد»
از ایــن نــگاه ،چــون در جهــان هیــچ حقیقــت اخالقــی وجــود نــدارد ،و ارزشهــای انســانی جــز بــر پایــه
تمایــات افــراد قابــل تعریــف و وصــف نیســت .پــس چــارهای نیســت جــز آنکــه افــراد هرکــدام آزادانــه
و بــه طــور برابــر ،در پــی خواســتهها و امیالشــان باشــند و هیــچ چیــز ،جــز خواســتههای دیگــران
نمیتوانــد خواســتههای انســان را محــدود کنــد .بــر اســاس ایــن نگــرش ،بشــر بایــد آزادی خــود را
در طبیعــت و جامعــه بــه دســت آورد و خــود بــر سرنوشــتش حاکــم شــود و حقــوق خویــش را تعییــن
کنــد .امیــال انســانی یکــی از مفاهیــم محــوری در اندیشــه لیبرالیســم اســت .در ایــن نــگاه بنمایــه
کنشهــای انســانی ،تمنیــات و امیــال ذاتــی انســان اســت کــه از درون فــرد میجوشــد .در مرحلــه
بعــد فــرد بــرای ارضــای ایــن امیــال بــه عقــل نیــاز دارد .بــه بیــان دیگــر شــهوات و خواســتههای
نفســانی هســتند کــه بــه فــرد جــان میدهنــد و جایــگاه عقــل در ایــن نــگاه ،جایــگاه خدمتــکار و بــرده
شــهوت اســت (چراغــی)80_78 :1389 ،

أتثیر مدیریت بدن بر کاهش ابروری ....

213

 - 2-1سبک زندگی
گســترش پژوهــش در حــوزه ســبک زندگــی بــا محوریــت نظریــات و آرای جامعــه شناســانی همچــون
ماکــس وبــر ،گیدنــز ،وبلــن ،بوردیــو ،پیترســون و متفکــران مکتــب فرانکفــورت و نئومارکسیســتها
صــورت پذیرفتــه اســت .تعاریــف متعــددی تاکنــون دربــاره ســبک زندگــی در علــوم اجتماعــی ارائــه
شــده اســت .ســبکهای زندگــی بــه معنــای عــام روشهــای متمایــز زیســتن اســت کــه توســط
گروههــای مختلــف مــردم برگزیــده میشــود (خادمیــان .)18 :1388 ،فاضلــی ،تعاریــف مربــوط بــه
ســبک زندگــی را بــه دوگــروه عمــده تقســیم میکنــد :مجموعــه تعاریفــی کــه ســبک زندگــی را از
جنــس رفتــار میداننــد و ارزشهــا و نگرشهــا و جهتگیریهــای ذهنــی را از دایــره ایــن مفهــوم
بیــرون میگذارنــد .دســته دوم تعاریــف ســبک زندگــی ،تعاریفــی هســتند کــه بیشــتر جنبــه روان
شــناختی دارنــد و در تعریــف ایــن مفهــوم ،جمــع رفتــار و ذهنیــت را در نظــر میگیرنــد .ایــن دســته
تعاریــف ،ابتــدا در مطالعــات بازاریابــی و بــازار پژوهــی ظهــور یافتــه و ســپس گســترش پیــدا کردهانــد
(فاضلــی)14 :1382 ،
بــه لحــاظ تاریخــی ،مطالعــات ابتدایــی در خصــوص ســبک زندگــی ،بــر رفتارهــا و فعالیتهــای عینــی
تمرکــز داشــتند ،امــا بــه تدریــج ،ارزشهــا و نگرشهــا نیــز بــه عنــوان عناصــر مهــم در تعریــف ســبک
زندگــی نمایــان شــدند .اگــر طیفــی از دیدگاههــا را در ایــن خصــوص متصــور شــویم ،در یــک ســر
طیــف ،اندیشــمندان (زیمــل ،کالکهــون ،لیــزر ،مــک کــی ،بوردیــو و لســلی) رفتارهــای عینــی را نمــود
خارجــی ذهنیــات و باورهــا دانســته ،بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه ســبک زندگــی صرفــا بــر اســاس
فعالیتهــا و رفتارهــا بررســی میشــود .در ســوی دیگــر طیــف ،تنهــا بــر جنبههــای ذهنــی و درونــی
انســان تمرکــز داشــته ،ســبک زندگــی را حاصــل خویهــا و منشهــای فــرد میدانــد (آدلــر) .دســته
دیگــر از صاحــب نظــران (وبلــن ،وبــر ،ونــزل ،یــوث و گیدنــز) بــا دیدگاهــی بینابینــی ،ســبک زندگــی
را مشــتمل بــر جنبههــای عینــی (رفتارهــا و فعالیتهــا) و ذهنــی (ارزشهــا و نگرشهــا) میداننــد
(مهــدوی کنــی.)56: 1387 ،
در ادبیــات جامعهشناســی از مفهــوم ســبک زندگــی دو برداشــت و دو گونــه مفهومســازی متفــاوت بــه
عمــل آمــده اســت .در برداشــت نخســت کــه ســابقه آن بــه دهــه  1920بــاز میگــردد ،ســبک زندگــی
معــرف ثــروت و موقعیــت اجتماعــی افــراد و غالبــا شــاخصی بــرای تعییــن طبقــه اجتماعــی اســت .در
فرمولبنــدی دوم ،ســبک زندگــی نــه راهــی بــرای تعییــن طبقــه اجتماعــی ،بلکــه شــکل اجتماعــی
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نوینــی دانســته میشــود کــه تنهــا در متــن تغییــرات فرهنگــی مدرنیتــه و رشــد فرهنــگ مصــرف
گرایــی معنــا مییابــد .در ایــن معنــا ،ســبک زندگــی راهــی اســت ،بــرای تعریــف ارزشهــا و نگرشهــا
و هویــت افــراد کــه اهمیــت آن بــرای تحلیلهــای اجتماعــی روز بــه روز افزایــش مییابــد (محمــدی،
.) 237 :1386
ســبک زندگــی را میتــوان در تمامــی کنشهــا و رفتارهــای فــرد و در تعامــات و ارتباطــات وی بــا
دیگــران ،طبیعــت و بــه طــور کلــی محیــط اجتماعــی اطــراف وی مالحظــه و مشــاهده کــرد .از ایــن
منظــر ســبک زندگــی جنبههــای عینــی ،مشــهود و ملمــوس فرهنــگ و نظــام ارزشــی در یــک جامعــه
اســت و گویــای بخــش قابــل رویــت هویــت جمعــی و هویــت فرهنگــی در یــک جامعــه میباشــد.
ســبک زندگــی را میتــوان در اوقــات فراغــت ،تفریــح ،رفتارهــای جنســیتی ،عالیــق حرفــهای ،شــغلی،
هنــری ،ادبــی ،ورزشــی و مدیریــت بــدن مــورد بررســی قــرار داد (حاجیانــی.)8 :1386،
اهمیــت یافتــن بــدن انســان و متعاقــب آن مقبولیــت اجتماعــی افــراد از پیامدهــای اساســی ظهــور
جامعــه مصرفــی مــدرن میباشــد کــه در آن افــراد بــا تغییــر ویژگیهــای ظاهــری بــدن ،مبــادرت بــه
ســاخت بــدن اجتماعــی ،مــورد پذیــرش جامعــه میکننــد .تغییــرات اعمــال شــده روی بــدن از نظــر
آرایــش و پوشــش ظاهــری ،جراحیهــای زیبایــی ،رویههــای الغــری ،ورزش و نگهــداری بــدن تحــت
عنــوان کلــی مدیریــت بــدن ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
توجــه بــه مســاله رابطــه بــدن و جامعــه در رویکردهــای مختلــف جامعــه شناســی ،فمنیســم و مطالعــات
فرهنگــی مــا را در درک بهتــر تاثیــر آن بــر کنشهــای مرتبــط بــا مدیریــت بــدن یــاری مینمایــد.
رویکرد جامعه شناسانه
توجــه بــه مقولــه بــدن ،همزمــان بــا توجــه بــه مفهــوم خــود در جامعــه شناســی وجــود دارد .در ســالهای
اخیــر ،نظریــه پــردازی در ایــن خصــوص رونــد ســریعی بــه خــود گرفتــه اســت .ایــن نظریههــا را
میتــوان در چنــد دســته جــای داد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه نظریــات کنــش متقابــل نمادیــن،
نظریــات مدرنیســتها ،نظریههــای ســاختارگرایانه و نظریههــای پساســاختارگرایانه اشــاره کــرد.
از مکاتــب جامعــه شناســی کــه بــدن را بــه عنــوان موضــوع مباحــث خــود قــرار دادنــد ،میتــوان از
ی تبــار ،اروینــگ گافمــن ،یــاد کــرد.
مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن و آثــار جامعهشــناس کانادایــ 
گافمــن بــا اثــر «نمــود خــود در زندگــی روزمــره» بــه بحــث خــود اجتماعــی و خــود انســانی میپــردازد.
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گافمــن ،بــر ایــن تأکیــد میکنــد کــه چگونــه بیــن خــود اجتماعــی مــا و یــا هویــت اجتماعــی مــا ،بــا
خــود واقعــی مــان فاصلــه وجــود دارد .گافمــن ،برداشــت از خــود را بــا رهیافــت نمایش ـیاش تشــریح
میکنــد .گافمــن بــا رویکــرد نمایشــی خــود ،نقشهــای اجتماعــی ،موقعیتهــای اجتماعــی و  ...را
تنهــا نمایشهایــی میبینــد کــه در زندگــی روزمــره اجــرا میشــوند .بــه عقیــده او «خــود» افــراد
بــه وســیله نقشهایــی کــه در ایــن موقعیتهــا اجــرا میکننــد ،شــکل میگیــرد و معنــا مییابــد
(حاجــی میــری.)1391 ،
گافمــن ،بــا ارائــه نظریــه نمایشــی ،از اســتعارههای تئاتــری بــرای توصیــف نمایــش افــراد یــاری
میگیــرد .او زندگــی اجتماعــی را مجموعــهای از نقشهــای نمایشــی ماننــد اجــرای نقــش در صحنــه
تئاتــر میدانــد .بــه اعتقــاد گافمــن ،از آنجــا کــه در رویاروییهــا «تاثیرگذاریهــای اولیــه مهــم
هســتند» ظاهــر ،کــه بــرای خــود شــخص و بــرای دیگــران قابــل نمایــش اســت و بــه عنــوان کانــون
توجــه در برخوردهــای اجتماعــی قلمــداد میشــود ،میتوانــد بــه عنــوان نشــانهای بــرای تفســیر کنــش
بــه کار گرفتــه شــود .بــه نظــر او «خــود در رویاروییهــای عمومــی نامعلــوم اســت و مشــارکت کننــدگان
بایــد از آن مراقبــت نماینــد» و جنبــهای از خــود کــه مطلــوب و مقبــول دیگــران باشــد را بــه نمایــش
بگذارنــد .از اینــرو مراقــب هســتند تــا ویژگیهــا و صالحیتهــای خــود را نشــان دهنــد و مدیریــت
نماینــد تــا حــرکات و اعمــال بدنــی خــود را بــه طــور دقیــق و بــه دور از هرگونــه اختــال و کاســتی
انجــام دهنــد و از ایــن روســت کــه بــه زعــم گافمــن ،تکنیکهــای بــدن نقــش مهمــی را در اینجــا ایفــا
مینماینــد (ذکایــی.)48 :1387 ،
گافمــن ،خــودی را کــه بایــد در کنشهــای متقابــل زندگــی روزمــره در نقشهــای گوناگــون خلــق
شــود را بســیار آســیب پذیــر میدانــد ،بنابرایــن بــرای محافظــت از خــود و اجراهــای آن در زندگــی
روزمــره مفهــوم مدیریــت تأثیرگــذاری را مطــرح میکنــد .وی در پرداخــت ایــن مفهــوم چنیــن ادعــا
میکنــد کــه افــراد در هنــگام کنــش متقابــل ،میکوشــند جنبــهای از خــود را نمایــش دهنــد کــه
مــورد پذیــرش دیگــران باشــد .امــا کنشــگران حتــی در حیــن انجــام ایــن عمــل ،میداننــد کــه
تماشــاچیان ممکــن اســت در اجــرای نقــش آنهــا اختــال ایجــاد کننــد .بــه همیــن دلیــل کنشــگران
نیــاز بــه نظــارت بــر تماشــاچیان را احســاس میکننــد ،بــه ویــژه مراقبــت از عناصــری کــه ممکــن
اســت ،اخاللگــر باشــند .کنشــگران امیدوارنــد خــودی را کــه بــه تماشــاچیان نشــان میدهنــد ،بــه
انــدازهای قدرتمنــد باشــد کــه خودشــان میخواهنــد ،نشــان دهنــد .کنشــگران همچنیــن امیدوارنــد،
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کــه نمایــش آنهــا تماشــاچیان را وا دارد تــا داوطلبانــه بــه دلخــواه آنهــا عمــل کننــد .گافمــن ،ایــن
عالقــه اصلــی را بــه عنــوان «مدیریــت تأثیرگــذاری» مطــرح کــرد (ریتــزر .)1384:296 ،ایــن مدیریــت
شــگردهایی را بــرای تأثیرگــذاری و اجــرای مطلــوب کنــش در بــر میگیــرد .موضــوع بســیاری از ایــن
شــگردها ،بــدن کنشــگران اســت .کنشــگران بــرای اجــرای نقشهــا و ســامان دادن بــه کنــش متقابلــی
کــه رخ میدهــد ،ناگزیرنــد کــه بــدن خــود را بــه شــیوه خاصــی بــه حرکــت و نمایــش درآورنــد.
رشــد جامعــه شناســی بــدن را عمدتــا بــه زمــان انتشــار کتــاب معــروف بریــان ترنــر ،بــا عنــوان بــدن و
جامعــه در ســال  1984نســبت میدهنــد .او در ایــن کتــاب بــه مباحــث گوناگونــی در خصــوص رابطــه
بــدن و جامعــه پرداختــه و معتقــد اســت ،کــه تغییراتــی چــون صنعتــی شــدن ،فردگرایــی و مدرنیتــه
ســبب توجــه بــه بــدن شــده و بــدن در ایــن دوران بــا هویــت و بــا مفهــوم خــود ارتبــاط پیــدا کــرده
اســت و البتــه ظهــور خــود مــدرن ،کامــا بــا توســعه مصــرف گرایــی و مصــرف مرتبــط اســت .او توجــه
تجــاری و مصرفــی بــه بــدن را بــه عنــوان نشــانهای از زندگــی خــوب و شــاخصی از ســرمایه فرهنگــی در
جوامــع مــدرن و پســا صنعتــی در نظــر میگیــرد ،کــه توجــه بــه زیبایــی بــدن ،انــکار بــدن ســالخورده،
طــرد مــرگ ،اهمیــت ورزش و ارزش متناســب بــودن بــدن در جوامــع از پیامدهــای آن بــوده اســت
(ذکایــی.)48 :1387 ،
برایــان ترنــر ،بــر ایــن بــاور اســت کــه بــدن در نظامهــای اجتماعــی مــدرن زمینــه اصلــی فعالیــت
فرهنگــی و سیاســی گردیــده اســت .صنعــت زیبایــی ،ضمــن ارائــه دانــش و مهارتهــای ویــژه بــه
کارفرمایــان و اشــخاص بــه اهمیــت رو بــه رشــد آن دســته از اشــکال اجتماعــی هویــت بدنــی کــه از
نظــر اجتماعــی پذرفتــه شــده هســتند ،دامــن میزنــد .ایــده بــدن بــه مثابــه پــروژه ،بیانگــر وجــود طــرز
تلقیهــای جدیــد نســبت بــه بــدن و مداخلههــای امــروزی در بــدن اســت کــه از ســوی بســیاری از
جامعهشناســان معاصــر بــرای توضیــح و تبییــن آن بــه کار گرفتــه میشــود (اخالصــی.)24 :1391 ،
جامعهشــناس انگلیســی ،آنتونــی گیدنــز بــه عنــوان یکــی از طرفــداران مدرنیتــه متاخــر ،معتقــد اســت
در نظــم پساســنتی ،هویــت شــخصی پــروژهای بازاندیشــانه میشــود؛ پــروژه بازاندیشــانه پــروژهای
اســت کــه پیوســته روی آن کار میکنیــم .در حقیقــت در جامعــه مــدرن ،انســانها دائمــا هویــت خــود
را خلــق و تصحیــح میکننــد و دائمــا ایــن موضــوع را کــه ،کــه هســتند و چگونــه ایــن شــدند را مــرور
میکننــد (گیدنــز .)23 :1384 ،وی ویژگــی خــاص مدرنیتــه را پویایــی ،تاثیــر جهــان گســتر و تغییــر
فزاینــده رســوم ســنتی ،میدانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه مدرنیتــه ســبب میشــود افــراد هرچــه
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بیشــتر از قیــد انتخابهایــی کــه ســنت بــه طــور معمــول در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد ،رهــا شــوند
(گیدنــز.)119: ،1387 ،
او بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه هویــت مــدرن ،در جســتجوی هویتــی اســت کــه در آن بــدن ،مــکان
و منبعــی بــرای حضــور آن اســت .در ایــن معنــا بــدن بــه محلــی بــرای ایجــاد و خلــق آرزوهــا و
آرمانهــای انســان و راه دســتیابی او بــه هویتهــای خــاص کــه از طریــق اعمــال مصرفــی ،آراســتن،
عــادات ،ســلوک و رفتــار بیــان میشــود ،تبدیــل میشــود و در واقــع وی بــدن را بــه عنــوان پــروژهای
بازتابانــه از هویــت خــود در نظــر میگیــرد (ارمکــی.)104 : 1387 ،
آنتونــی گیدنــز ،دوره مــدرن را دورهای میدانــد کــه بــا بــاز اندیشــی مشــخص میشــود ،بــدن را
نیــز درگیــر ســازمان بازاندیشــانه زندگــی اجتماعــی میدانــد و معتقــد اســت «مــا نــه تنهــا مســئول
طراحــی خودهایمــان هســتیم ،بلکــه همچنیــن بایــد در ارتبــاط بــا خــود بدنهایمــان را نیــز طراحــی
کنیــم» .بــه اعتقــاد گیدنــز ،در عصــر مــدرن ،خــود بــه طرحــی تبدیــل میشــود کــه بایــد ایجــاد کــرد
و نــه چیــزی کــه ســنت یــا عــادت بــه طــور قطعــی تعییــن کــرده اســت .او ایــن تغییــر نگــرش نســبت
بــه خــود  -و نیــز نســبت بــه بــدن  -را بــه مفهــوم سیاســت زندگــی پیونــد میزنــد .سیاســت زندگــی
کــه حــول هویــت ،ســبک زندگــی و اخالقیــات دور میزنــد«در پیونــد بــا آزادی افــراد بــرای انتخــاب
و مطــرح کــردن پاســخهای بــه ایــن پرســش حیاتــی اســت کــه چگونــه فــرد بایــد زندگــی کنــد ،بــه
دیگــر ســخن ،سیاســت زندگــی ارتقــای خــود شــکوفایی فــردی اســت» (ذکایــی.)49 :1387 ،
بــه اعتقــاد گیدنــز ،بــدن فقــط نوعــی موجودیــت ســاده نیســت ،بلکــه بــه عنــوان وســیلهای عملــی بــرای
کنــار آمــدن بــا اوضــاع و احــوال و رویدادهــای برونــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،بــه عبــارت دیگــر
حــاالت چهــره و دیگــر حــرکات بــدن فراهــم آورنــده قرائــن و نشــانههایی اســت کــه ارتباطــات روزمــره
مــا مشــروط بــه آنهاســت .بــه عبــارت دیگــر بــرای اینکــه بتوانیــم بــا دیگــران در تولیــد و بازتولیــد
روابــط اجتماعــی شــریک شــویم ،بایــد قــادر باشــیم ،نظارتــی مــداوم و موفقیــت آمیــز بــر چهــره و بــدن
خویــش اعمــال کنیــم (گیدنــز .)87 :1385 ،همچنیــن از نــگاه وی «واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بیــش
از پیــش مســئول طراحــی بــدن خویــش میشــویم و هرچــه محیــط فعالیــت اجتماعــی مــا از جامعــه
ســنتی مــا بیشــتر فاصلــه گرفتــه باشــد ،فشــار ایــن مســئولیت را بیشــتر احســاس میکنیــم» (گیدنــز،
.)88 :1385
برخــی از صاحــب نظــران نیــز تنــوع ســبک زندگــی را محصــول مدرنیســیم میداننــد ،زیــرا مدرنیســم
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افــراد را از قیــد انتخابهــای محــدودی کــه ســنت در اختیــار آنــان قــرار میدهــد ،رهایــی میبخشــد.
شــیلینگ ،نیــز معتقــد اســت کــه بــدن بــه مثابــه پــروژه بــه عنــوان بخشــی از برســاختن هویت شــخصی
حائــز اهمیــت اســت .در دوران مدرنیتــه متاخــر ،مــا بــا ســقوط روایتهــای کالن دیــن و سیاســت کــه
معنایــی بــرای زندگــی افــراد فراهــم میســاختند ،مواجهیــم .چنیــن تحوالتــی همــراه بــا عقالنــی
ســاختن بــدن و افزایــش تکنولوژیهایــی کــه در خدمــت بــدن میباشــند ،مــا را قــادر میســازد از
وجــود جســمانی خــود مراقبــت نماییــم و یــا آن را درکنتــرل داشــته باشــیم .جامعهشناســان اعمــال
مدیریــت بــدن را بــه عنــوان بازتابــی از تفکــر معاصــر بــدن بــه مثابــه پــروژه میداننــد کــه تغییــر
شــکلی در مســیر حــس توســعه یافتــهای از خــود میباشــد .بــرای شــیلینگ ،بــدن در فرهنــگ معاصــر
بــه عنــوان یــک «پــروژه ناتمــام» تعریــف شــده اســت ،یعنــی فضایــی اســت بــرای خــود شــکوفایی
مســتمر (ارمکــی.)104 : 1387 ،
پیــر بوردیــو ،جامعهشــناس معاصــر فرانســوی گرچــه مســتقیما بــه بحــث بــدن نپرداختــه ،ولــی بــا
ارائــه مفاهیمــی چــون زمینــه ،عــادت و راه ،ســرمایه نمادیــن ،ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه اجتماعــی ،به
مباحــث جامعهشناســی بــدن و مصــرف نزدیــک شــده اســت .بوردیــو ،هــدف مدیریــت بــدن را اکتســاب
منزلــت ،تمایــز و پایــگاه اجتماعــی میدانــد .وی در تحلیــل خــود از بــدن بــه کاالیــی شــدن بــدن در
جوامــع مــدرن اشــاره میکنــد کــه بــه صــورت ســرمایه فیزیکــی ظاهــر میگــردد .بوردیــو ،تولیــد ایــن
ســرمایه فیزیکــی را در گــرو رشــد وگســترش بــدن میدانــد؛ بــه گونــهای کــه بــدن حامــل ارزش در
زمینههــای اجتماعــی میگــردد .از نظــر بوردیــو ،بــدن بــه عنــوان شــکل جامعــی از ســرمایه فیزیکــی،
در بردارنــده منزلــت اجتماعــی و اشــکال نمادیــن متمایــز اســت .تبدیــل ســرمایه فیزیکــی در واقــع بــه
معنــای ترجمــه و تفســیر حضــور بدنــی بــر حســب اشــکال گوناگــون ســرمایه (اقتصــادی ،اجتماعــی
فرهنگــی) در میــدان کار و فراغــت و  ...میباشــد .بوردیــو ،بــا در نظــر گرفتــن بــدن بــه عنــوان یــک
ســرمایه فیزیکــی ،هویتهــای افــراد را بــا ارزشهــای اجتماعــی منطبــق بــا انــدازه ،شــکل و ظاهــر
بدنــی مرتبــط میســازد (شــکربیگی.)90 :1392 ،
او بــه ســرمایه فرهنگــی در تولیــد نابرابــری اشــاره میکنــد و آن را موجــب بــروز تفاوتهایــی در
جریــان زندگــی روزمــره افــراد میدانــد .بــه نظــر او ســرمایه فرهنگــی اشــاره بــه ســایق و الگوهــای
مصرفــی اســت کــه از لحــاظ فرهنگــی دارای ارزش بــوده و خــود را در ســبک زندگــی متجلــی
میســازند (ذکایــی.)49 :1387 ،
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برایــن اســاس بــدن پنــداری ،رکــن اساســی هویــت شــخصی در جامعــه و در دوران مــدرن میگــردد.
تصــور بــدن یــک بازنمایــی ذهنــی اســت کــه در آن جســم و بــدن مــا خــود را بــه مــا عرضــه مــیدارد.
ایــن تصــور ،فهــم و اســتنباطی از ظاهــر و نمایــش فیزیکــی اســت و بــا نحــوه و کیفیــت اندیشــیدن
یــک فــرد بــه دیگرانــی کــه او را چگونــه میبیننــد و او در نــزد آنــان چگونــه بــه نظــر میآیــد ،در
ارتبــاط اســت .بــدن پنــداری در ســه زمینــه صــورت میگیــرد؛ قیافــه و شــکل ،انــدازه (وزن ،درازا،
چاقــی ،الغــری )...و در نهایــت امــور زیبایــی شــناختی .و در واقــع اگرچــه ایــن تصــور بــه شــدت بــا
حــس فــردی از هویــت در ارتبــاط اســت ،امــا درون متــن فرهنگــی رشــد میکنــد .معیارهــای اساســی
در نحــوه تصــور از بــدن یکــی زیبایــی و دیگــری تناســب انــدام اســت .در واقــع ایــن دو از دالیــل
اصلــی بــرای مراقبــت از خــود و در نتیجــه رژیمهــای جســمانی در دوران کنونــی محســوب میشــوند
(ارمکــی.)105 : 1387 ،
رویکرد فمنیستی
رویکردهــای فمنیســتی جامعــه شــناختی ،بــه رغــم تنــوع ،از وجــه مشــترک اساســی نیــز برخوردارنــد.
در ایــن رویکردهــا زمینــه ،تصویــر و ارزیابــی دختــران از انــدام خــود ،در متــن مشــکالت آنهــا در جامعــه،
فرهنــگ ،نظــام معنایــی و یــا موقعیــت زبانــیای دیــده میشــود کــه زنــان نمایــش میدهنــد .تقســیم
بنــدی کالســیک ایــن رویکردهــا بــه محافظــه کار ،سوسیالیســت و رادیــکال ،تحلیلهــای متفاوتــی را
از رابطــه زنــان بــا بــدن خــود ارائــه میکننــد .بــرای مثــال ،در اســتدالل فمنیســتی نــوع لیبــرال ،زنــان
پایــگاه اجتماعــی و قــدرت پایینتــری دارنــد و در نتیجــه از امکانــات کمتــری برخوردارنــد .نتیجــه مهــم
ایــن موقعیــت پایینتــر ،ارزش زدایــی از خصوصیــات و ویژگیهایــی اســت کــه بــا زن بــودن همــراه
اســت و یــا بــه آن منتســب دانســته ،میشــود .ایــن احســاس کهتــری ،میتوانــد تقویــت کننــده دو
ســویگی جنســیتی گــردد .بــه همــان ســان ،گونــه رادیــکال فمنیســم ،زنــان را قربانیــان روابــط قــدرت
ســتیزانه بیــن دو جنــس ،میدانــد کــه نتیجــه آن ریشــهدار شــدن تنفــر از بــدن در میــان زنــان اســت.
ســرانجام در فمنیســت سوسیالیســت ،مقصــر اصلــی بیگانگــی از بــدن ،نظــام مصرفــی ســرمایهداری
غربــی ،معرفــی میشــود کــه ترویــج کننــده نارضایتــی زنــان از بــدن خویــش و صــرف پــول زیــاد،
بــرای خریــد کاالهــا و خدماتــی اســت کــه ایــن نقیصــه را جبــران ســازند (ذکایــی.)173 -174 :1386 ،
بــه عبــارت دیگــر ،بهبــود کیفیــت زندگــی و نیــز منطــق نظــام ســرمایه داری یعنــی بــازار مصــرف انبــوه
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و ســود فــراوان بــه مــوازات یکدیگــر و البتــه بــا یــاری رســانهها ،مصــرف و میــل بــه مصرفگرایــی
را افزایــش داده و هــر روز بیــش از قبــل ،زنــان را بــه ایــن ســو ســوق میدهــد و لــذا زنــان در عصــر
مصــرف گرایــی و تبلیغــات ،هویــت خــود را در ارتبــاط بــا ظاهــر خــود تعریــف مینماینــد .آنچنــان کــه
میتــوان گفــت« :ظاهــر ،بــدن و هویــت بــا مصرفگرایــی قــرن بیســت و یکــم پیونــد خــورده اســت».
زنــان بــه منظــور دســتیابی بــه ایدهآلهــا و معیارهــای زیبایــی ،بــا فشــارها و اختــاالت روحــی و
جســمی فراوانــی رو بــه رو میگردنــد .از همیــن رو دســتیابی زنــان بــه معیارهــای مطلوبیــت و ایــدهآل
بــودن ،تنهــا بــا اختصــاص میــزان زیــادی از وقــت بــه ورزش ،انــرژی بــرای رژیــم گرفتــن و یــا صــرف
پــول بــرای جراحــی زیبایــی امــکان پذیــر اســت (ذکایــی.)51 :1387 ،
فمنیســتها در زمینــه کارکــرد تولیــد مثــل ،بــه بحثهــای گوناگــون پرداختهانــد کــه در آنهــا دو
مســئله برجســته تــر اســت :یکــی اصــل مســئله بــارداری و تولیــد مثــل و موضــوع فنــون کنتــرل
بــارداری و دیگــری مســاله ســقط جنیــن و حــق زن در کنتــرل بــدن خویــش .در نظــر برخــی ،تولیــد
مثــل و مــادری کــردن ،بــاری بــر دوش زنــان و بخشــی از ســرکوبی اســت کــه بایــد از ســر راه زنــان
برداشــته شــود (چراغــی.)129 :1389 ،
فریــدان ،نظریــه پردازفمنیســم لیبــرال ،معتقــد اســت ،چــون زن موجــودی مســتقل اســت ،حــق دارد بــر
جســم خــود کنتــرل داشــته باشــد ،و ایــن حــق از بــاور بــه شــان انســانی مســتقل زن ،هماننــد مــرد
برگرفتــه شــده اســت .او برایــن بــاور نیســت کــه زنــان بایــد از مــادری رهــا شــوند ،بلکــه میانــگارد
کــه مــادری تنهــا وقتــی بــه عملــی لــذت آفریــن و مســئوالنه تبدیــل میشــود کــه زنــان بتواننــد بــا
آگاهــی و مســئولیت انســانی کامــل ،تصمیــم بگیرنــد مــادر باشــند .بــه ایــن ترتیــب حــق کنتــرل بــر
بــاروری ،بــه مثابــه حقــی مدنــی دانســته میشــود کــه هیــچ مرجعــی نمیتوانــد جــز خــود زن ،دربــاره
آن تصمیــم بگیــرد (همــان.)120 :
رویکرد مطالعات فرهنگی
عالقــه اولیــه بــه مقولــه بــدن را میتــوان در مطالعــات فرهنگــی بریتانیایــی دیــد .کتــاب خــرده
فرهنــگ ،معنــای ســبک دیــک هبدیــژ ،کــه بــه تحلیــل خــرده فرهنگهــای خیابانــی میپــردازد،
بــدن را بــه عنــوان نخســتین محمــل هویــت آنــان ،بــر میشــمارد و معتقــد اســت کــه آنهــا «بــه جــای
امــر مصــرف بــر بدنهایشــان بــه عنــوان ابــزار تجلــی تکیــه میکننــد ،چــرا کــه بــدن یکــی از معــدود
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مصالحــی اســت کــه در اختیــار دارنــد» .ایــن خــرده فرهنگهــا ،همچنیــن ســبکها را بــا یکدیگــر
تلفیــق کــرده و بــه یکدیگــر پیونــد میدهنــد ،بــه گونــهای کــه از آن معنــای خــاص و جدیــدی بــه
دســت میآیــد (ذکایــی.)50 :1387 ،
 .2پیشینه تحقیق
پژوهشهــای فراوانــی در رابطــه بــا تغییــرات بــاروری و فرزنــدآوری انجــام شــده اســت .بــا ایــن وجــود
متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری وجــود دارد کــه پژوهشــگران ایــن عرصــه کمتــر بــه آن
پرداختهانــد .تغییــرات ســبک زندگــی موجــب میشــود ،تــا متغیرهایــی جدیــد کــه تاثیــر ِویــژهای بــر
رفتــار بــاروری دارنــد ،بــارز باشــد و توجــه محققــان را در ایــن زمینــه بــه خــود جلــب کنــد.

در ارتبــاط بــا بــدن ،تصــور از بــدن و مدیریــت آن هماننــد فرزنــدآوری ،پژوهشهــای فراوانــی انجــام
گرفتــه اســت .مطالعــات انجــام شــده بیشــتر در پــی تبییــن مدیریــت بــدن بــا اســتفاده از متغیرهــای
اجتماعــی و اقتصــادی بودهانــد (مهــدوی و عباســی1389 ،؛ شــکربیگی و امیــری1390 ،؛ خواجــه نــوری
و دیگــران1390 ،؛ ابراهیمــی و ضیاپــور1391 ،؛ رضایــی و دیگــران.)1389 ،
بــا ایــن وجــود ،رابطــه بــدن ،تصــور از بــدن و مدیریــت آن بــا فرزنــدآوری و رفتــار بــاروری توجــه کمتری
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .در مطالعــه کارتــر )2010( 1کنتــرل بــدن در زمــان حاملگــی و تاثیراتــی
کــه فرزنــدآوری بــر کنتــرل بــدن و درک از خــود دارد ،بررســی شــده اســت .بــدن افــراد در روابــط آنهــا
تاثیــر میگــذارد و همچنیــن بــارداری تغییراتــی را در شــکل و انــدازه بــدن ایجــاد میکنــد .بــه همیــن
دلیــل زنــان در قبــل ،حیــن و بعــد از حاملگــی تصــورات مختلفــی از بــدن خــود دارنــد.
در پژوهــش پیــش رو ،مقولــه مدیریــت بــدن ،بیانگــر یــک وضعیــت فکــری و معنایــی در میــان زنــان
اســت کــه طبــق آن فرزنــدآوری متعــدد ،منجــر بــه از بیــن رفتــن تعــادل جســمانی آنهــا خواهــد شــد.
نتیجــه ایــن امــر ،کاهــش بارداریهــا و بــه تبــع آن زایمــان اســت؛ چــرا کــه زایمــان میتوانــد شــکل
و فــرم بــدن را از حالــت معمولــی خــود خــارج ســازد.

1-Shannon K. Carter
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 .3روش تحقیق و داده ها
در طــول فراینــد مطالعــه ،همــواره الزم اســت کــه پژوهشــگر بــه عمــق برگــردد و اطالعــات قبلــی را
دســتکاری ،تعدیــل و بازنویســی نمایــد .در ایــن پژوهــش ابتــدا دادههــای مرتبــط بــا چارچــوب مفهومــی
گــردآوری شــده اســت و ســپس بــا تکیــه بــر دســتاوردهای تحقیقــات میدانــی موجــود در زمینه بــاروری
و فرزنــدآوری و تحلیــل وتفســیر آنهــا ،رابطــه مدیریــت بــدن و تاثیــر آن بــر کاهــش رشــد جمعیــت
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
 .4یافتهها
بــا توجــه بــه ایــن کــه ســبک زندگــی مــدرن ،موجــب تغییــرات زیــادی در ســبک زندگــی زنــان در
جامعــه ایــران شــده اســت ،در اینجــا بــه بررســی دامنــه ایــن دگرگونیهــا بــر ســه مولفــه بینــش ،ارزش
و کنــش زنــان پرداختهایــم.
 .1-4سبک زندگی مدرن و تغییر بینش
اصــوال هــر بینــش و نگرشــی بــه پدیدههــای هســتی ،بــر مجموعــهای از اصــول و بنیانهــای فکــری
و فلســفی ویــژه اســتوار اســت و بــا تکیــه بــر آن اصــول ،بــه تبییــن و تحلیــل پدیدههــا میپــردازد.
منظــور از اصــل ،در اینجــا گــزارهای اســت کــه از چارچوبهــای نظــری یــک نظــام پــرده بــر مــیدارد،
یــا جهــت گیریهــای کالن یــک نظــام را توضیــح میدهــد .فمنیســم نیــز بــه عنــوان مولــود مدرنیتــه،
از ایــن قاعــده بــر کنــار نیســت .اندیشــههایی کــه پــس از رنســانس ظاهــر شــدند ،بســتری مناســب
بــرای ظهــور و بــروز فمنیســم ایجــاد کردنــد و در جایــگاه اصــول و مبانــی فمنیســم قــرار گرفتنــد .در
واقــع بــن مایــه هویتــی فمنیســم و آنچــه آن را مســتقل از غیــر فمنیســم میکنــد ،اصــول شــش گانــه
اومانیســم ،سکوالریســم ،فردگرایــی ،نســبیت گرایــی اخالقــی ،لیبرالیســم و برابــری اســت (چراغــی،
.)64 :1389
در نــگاه انســانگرایانه فمنیســتها ،محــور در خانــه و خانــواده ،انســان و خواســتههای نفســانی
او اســت؛ از اینــرو خانــواده بایــد بــه گونــهای بازســازی و تعریــف شــود کــه لــذت ،نقــش محــوری
در آن داشــته باشــد .بدیــن جهــت هرآنچــه بخواهــد ،لــذت دنیــوی انســان را محــدود و یــا تهدیــد
کنــد ،محکــوم بــه زوال و نابــودی اســت؛ هرچنــد ایــن عامــل تحدیــد و یــا تهدیــد کننــده لــذت،
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نظــام خانــواده و کارکردهــای آن باشــد (همــان .)68 :فمنیســتها بــا پذیــرش نقشهــای متفــاوت
و از پیــش تعییــن شــده و کلیشــهای مذکــر و مونــث در خانــواده ،مخالفنــد و بــر ایــن باورنــد کــه در
روابــط زناشــویی ،شــادکامی و رضایــت خودمحورانــه زن و شــوهر اصــل اســت؛ نــه تشــکیل خانــواده
و تربیــت فرزنــد .آنهــا بــر رد ایفــای نقــش مــادری و همســری بــرای زنــان ،بــه منزلــه یــک تکلیــف
اصــرار میورزنــد و کار خانگــی را از آن جهــت کــه بــه طــور رســمی بــه حســاب نمیآیــد ،ظالمانــه
میداننــد (همــان)50 :
سکوالریســم ،بــا حــذف خــدا و مفاهیــم متعالــی از عرصــه اجتماعــی ،افــراد را بــه بهــره بــردن از
لذتهــای مــادی تشــویق کــرد .بــه گفتــه «پــل ویتــز» بــا فراگیــر شــدن سکوالریســم ،دلیلــی بــرای
تحمــل محدودیتهــا و دشــواریهای ازدواج و خانــواده وجــود نــدارد .براســاس ایــن ایــده ،فــرد از
ازدواج و صاحــب فرزنــد شــدن امتنــاع مــیورزد؛ چــرا کــه هــم ازدواج و هــم بچــهدار شــدن ،هــر دو
نیــاز بــه ایثــار دارد تــا آزادی بــی قیــد و اختیــار تــام .در واقــع فراینــد فروپاشــی خانــواده از سکوالریســم
آغــاز شــد و تــا زمانــی کــه سکوالریســم بــر تمــدن غــرب حکومــت کنــد ،فراینــد فروپاشــی خانــواده
ادامــه خواهــد یافــت (چراغــی.)71- 70 :1389 ،
فردگرایــی از آنجــا کــه بســتر مناســب را بــرای خواســتههای تشــابه طلبانــه ،آزادیهــای فــردی و رشــد
اســتقالل خــود محورانــه زنــان (کــه از اصــول جامعــه مــدرن اســت) فراهــم میســازد ،در کانــون توجــه
فمنیســتها قــرار گرفتــه اســت .در نــگاه فمنیســم ،اصالــت فــرد شــامل اصالــت حقــوق ،خواســتهها،
غرایــز ،ایدههــا و عقایــد فــرد اســت و چنــان اهمیــت دارد کــه هیــچ قانونــی ،قــدرت ســلب مشــروعیت
و یــا ایجــاد محدودیــت آن را نــدارد .اهمیــت دادن بــه هــر آنچــه فــرد میخواهــد ،آغــاز تفــردی
بیپایــان اســت کــه بــه تفرعنــی بــی پایانتــر میانجامــد ،تــا آنجــا کــه حتــی نهــاد محبــوب و
مقدســی چــون خانــواده کــه در طــول تاریــخ ،کانــون احتــرام فرهنگهــای گوناگــون بــوده اســت،
«نمیتوانــد» و یــا « نمیبایــد» مانــع و یــا محــدود کننــده خواســتههای شــخصی افــراد باشــد؛
از اینــرو اگــر تامیــن خواســته فــرد ،منجــر بــه تخریــب خانــواده شــود ،بازهــم اولویــت انتخــاب و
هنجارســازی جامعــه و قانــون اســت (همــان .)76 :بــه ایــن ترتیــب ،میبینیــم کــه طرحــی کــه در
تمــام نظریههــای فمینســیتی بــرای از میــان برداشــتن دیــدگاه فرودســتی زنــان ،بــه چشــم میخــورد،
تاکیــد بــر مفهــوم پرســنالیتی و شــخصیتگرایی بــرای زنــان اســت .ایــن نــگاه ،خواهــان حیثیــت و
کرامــت فــردی اســت؛ و ایــن کرامــت خواهــی فردگرایانــه تــا بدانجــا پیــش مــیرود کــه مــادری و
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همســری را در آســتان خــود ذبــح میکنــد .حتــی آنهــا کــه معتقــد بــه خانــواده و نقــش مــادری
هســتند ،زنــان را مســتقل و در عــرض خانــواده میخواهنــد و در تزاحمهــای حقوقــی بیــن زن و
خانــواده ،حتمــا بــه فردیــت و شــخصیت مســتقل اولویــت میدهنــد .مثــا در بحثهــای جمعیــت
شــناختی ،اگــر کشــور بــا رشــد منفــی جمعیــت روبــه رو شــد ،حــق نــدارد زنــان را بــه تولیــد مثــل وادار
کنــد و از آن جهــت کــه حقــوق زن در حیطــه اختیــار بــر جســمش غیــر قابــل انتقــال اســت ،نبایــد
تابــع برخــی مالحظــات جمعیتشناســی باشــد (همــان.)78 :
فمنیســم بــه مثابــه پیامــد فرهنــگ لیبرالیســتی غــرب نیــز در اندیشــههای خــود از اصــل نســبیتگرایی
اخالقــی ســود میجویــد و هیــچ ارزش اخالقــی و دینــی را ثابــت و مطلــق نمیدانــد ،و عقیــده دارد
هرکــس ،حــق دارد هرگونــه کــه بخواهــد زندگــی کنــد .تربیــت جنســی آرمانــی بــرای فمنیســتها
آن اســت کــه هــر فــرد مناســبترین ســبک زندگــی را بــرای خــود برگزینــد ،و گزینــش او را دیگــران
بپذیرنــد و بــه آن احتــرام بگذارنــد ،حــال میخواهــد خانــهداری یــا خانــه شــوهری باشــد یــا زندگــی
مجــردی ،بچــهدار یــا بیبچــه؛ و یــا نوعــی ارضــای جنســی انعطافپذیــر را در پیــش گیــرد( .همــان:
.)73
نفــی نهــاد ازدواج و معرفــی آن بــه منزلــه «فحشــای عمومــی» و عامــل بدبختــی زنــان و جایگزینــی
نظریــه «زوج آزاد» و «همزیســتی مشــترک» ولــی بــدون هیچگونــه تعهــد و مســئولیت زن و مــرد بــه
منظــور تامیــن آزادی مطلــق زن و مــرد و تصریــح بــه سوسیالیســم جنســی ،از پیامدهــای پذیــرش
نــگاه لیبرالیســتی در اندیشــه نظریــه پــردازان جریــان فمنیســم اســت .در واقــع ایــن نــوع همزیســتی،
پیامدهایــی دســت و پاگیــر ماننــد زایمــان و فرزندزایــی را نــدارد و زنــان را از خــود دیگربینــی تاریخــی
رهــا خواهــد ســاخت .اندیشــمندان فمنیســم در دفــاع از آزادی تــا آنجــا پیــش میرونــد کــه ازدواج و
تشــکیل خانــواده را بــه بردگــی تشــبیه میکننــد و آن را تنهــا بــردهداری قانونــی میشــمارند (همــان
.)81 :
برابــری خواهــی ،نیــز از آموزههــای فمنیســتی ،محســوب میشــود .در تعالیــم فمنیســم برابــری و
نفــی تفــاوت دو جنــس در عرصــه خانــه و اجتمــاع ،چنــان پــی گرفتــه میشــود کــه هرآنچــه بــه
منزلــه نقــش ،مبتنــی بــر جنــس اســت ،بایــد نقــش بــر آب شــود و فقــط آخریــن الیــه تفــاوت کــه
تنهــا تفــاوت پذیرفتــه شــده از جانــب فمنیستهاســت ،یعنــی صــرف «نرینگــی و مادینگــی» میتوانــد
بمانــد .ایــن موضــوع نقشهــای طبیعــی و تاریخــی آنهــا را آن قــدر کــم رنــگ میکنــد کــه بــه راحتــی
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میتواننــد بــه جــای هــم نقــش ایفــا کننــد .ایــن اصــل را میتــوان محوریتریــن آرمــان فمنیســم
نامیــد .فمنیســیم مدعــی اصــل برابــری کامــل و یــک نواخــت و بــه دور از هرگونــه تفــاوت بیــن حقــوق
همــه انســانها اعــم از زن و مــرد اســت .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه برابــری بــدان معنــا نیســت کــه
همــه توانایــی برابــر یــا درک اخالقــی برابــر یــا جاذبــه شــخصی برابــر دارنــد ،بلکــه مــراد از برابــری ایــن
اســت کــه همــه در برابــر قانــون حقــوق برابــر دارنــد و حــق دارنــد از آزادی مدنــی برخــوردار شــوند.
برابــری حقــوق و منزلــت زن و مــرد شــعار همیشــگی فمنیســم بــوده اســت و تقریبــا همــه دیدگاههــای
فمنیســتی بــرای کســب حقــوق برابــر زنــان و مــردان ،مبــارزه نظــری و عملــی کردهانــد .آنهــا تــا بــدان
جــا بــر برابــری پــای میفشــارند کــه الگوهــای ارزشــی و رفتــاری متمایــز میــان زن و مــرد را بــه مثابــه
بــر هــم زننــده اصــل برابــری برنتابیــده و خواســتار تحــول آنهــا شــدهاند .آنهــا عقیــده دارنــد کــه بایــد
انســان بــودن جــای زن یــا مــرد بــودن ،هــدف فراینــد جامعــه پذیــری باشــد (همــان.)83-82 :
آزادی طلبــی فمنیســتها ،از نــگاه اومانیســتی آنــان بــه آزادی نشــات میگیــرد .در ایــن مکتــب
انســان موجــودی اســت آزاد آزاد نــه آزاد مســئول .بنابرایــن برداشــت ،آزادی یعنــی مجــاز بــودن هــر
نــوع اراده و هرنــوع انتخــاب .از ســویی چــون اصــل دیگــری بــا عنــوان یکــی شــدن بــا مــردان حامــل
پیامــی تحقیــر کننــده اســت ،یعنــی زن حیثیــت فــردی اســت و مــرد حیثیــت اصلــی؛ پــس شایســته
اســت زن مثــل مــرد شــود و آن کــه بایــد تغییــر کنــد و بــا عنــوان برابــری هماننــد دیگــری شــود،
زن اســت نــه مــرد .پــس آزادی تنهــا راه رســیدن بــه ایــن برابــری اســت .اصــل برابــری را نبایــد هیــچ
انــرژی و ارادهای محــدود کنــد؛ خــواه اراده عواطــف مادرانــه و یــا خصایــص زنانــه و یــا هــر نــوع بایــد
اخالقــی و یــا قــرارداد اجتماعــی .همــه موانــع بایــد بــه حرمــت اینکــه آدمــی در هــر کاری مجــاز اســت و
آزاد ،کنــار گذاشــته شــود .حتــی زمینــه مســاوی بــرای آزادی در انتخــاب هــم نبایــد فراهــم آیــد؛ چــون
در آن صــورت ممکــن اســت زنــان چیزهایــی را برگزیننــد کــه بــا معیارهــای اخالقــی ،قراردادهــای
اجتماعــی و خصایــص زنانگــی تناســب داشــته باشــد (همــان.)80 :
 .2-4سبک زندگی مدرن و تغییر ارزش ها
در هــر جامع ـهای یکســری الگوهــا و ایدهآلهــای فرهنگــی در ارتبــاط بــا خصوصیــات زیبایــی انــدام
و چهــره در مــورد زنــان مــورد تبلیــغ و اشــاعه قــرار میگیــرد .بــا توجــه بــه پدیــد ه انتشــار گســترده
الگوهــای فرهنگــی غربــی در ســطح بینالمللــی کــه از طریــق رســانههای جمعــی و تکنولوژیهــای
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نویــن ارتباطــی تشــدید و تســهیل میگــردد ،ارزشــهای خاصــی مرتبــط بــا اشــکال و اندازههــای بدنــی
ایــدهآل و مطلــوب مــورد تاکیــد قــرار میگیــرد .اینگونــه ارزشهــا بــه عنــوان ایدهآلهــا و اهــداف
عینــی بــر رفتارهــای افــراد بویــژه زنــان در جوامــع مختلــف بــرای هماهنــگ کــردن یــا نزدیکتــر
کــردن خصوصیــات بــدن خــود بــا ایــن ارزشــها مــورد توجــه قــرار میگیرنــد .نمونـه مشــخصی از ایــن
ارزشــها کــه امــروزه در مــورد زنــان در اکثــر جوامــع مــورد توافــق قــرار گرفتــه ،باریکاندامــی اســت.
گروگــن ،بــا ارجــاع بــه تحقیقــی از بــوردو ،مینویســد« :در جوامــع غربــی باریکاندامــی صفــت بــا
ارزشــی بــرای زنــان تلقــی میگــردد کــه بــا جذابیــت ،کنتــرل بــر نفــس ،مهــارت اجتماعــی ،موفقیــت
شــغلی ،و جوانــی تداعــی میشــود» (احمدنیــا.)135 :1385 ،
 .3-4سبک زندگی مدرن و تغییر کنش (مدیریت بدن):
جذابیــت جســمانی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در دوران مــدرن اســتانداردهای جدیــدی پیــدا
کــرده و از عوامــل شــکل دهنــده روابــط افــراد محســوب میشــود ،بــه طــوری کــه مدیریــت بــدن در
دوران مــدرن ،اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت و رفتارهــای گوناگــون بهداشــتی نظیــر بــدن ســازی،
رژیــم هــای غذایــی ،تجهیــزات ورزشــی و آرایشــی مختلــف بــرای مراقبــت از بــدن پدیــدار شــده اســت.
تغییــرات اعمــال شــده روی بــدن از نظــر آرایــش و پوشــش ظاهــری ،جراحیهــای زیبایــی ،رویههــای
الغــری ،ورزش و نگهــداری بــدن تحــت عنــوان کلــی مدیریــت بــدن ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
اهمیــت یافتــن بــدن انســان و متعاقــب آن مقبولیــت اجتماعــی افــراد از پیامدهــای اساســی ظهــور
جامعــه مصرفــی مــدرن میباشــد کــه در آن افــراد بــا تغییــر ویژگیهــای ظاهــری بــدن مبــادرت
بــه ســاخت بــدن اجتماعــی ،مــورد پذیــرش جامعــه میکننــد .بــه نظــر میرســد ،در دوره جدیــد بــا
تحــوالت جهانــی شــدن ،بیــش از حــد بــه مســئله بــدن توجــه شــده اســت .بــا آمــدن مدرنیتــه نگرانیای
در انســان مــدرن در خصــوص رابطــه اجتماعــیاش بــا دیگــران و قضــاوت آنهــا دربــاره خــودش بــه
وجــود آمــد کــه بــدن یکــی از مهمتریــن عرصــه ایــن نگرانیهاســت .در عصــر حاضــر ،زندگــی روزمــره
بــه موضــوع انتخــاب شــخصی تبدیــل شــده اســت .بدیــن معنــا کــه مــردم میتواننــد کاری را انجــام
دهنــد کــه میخواهنــد و میتواننــد چیــزی بشــوند کــه خودشــان میخواهنــد ،بشــوند ،رویــهای کــه
حاکــی از فــردی شــدن اســت .امــروزه انســانها بــه طــور فزاینــدهای بــر مبنــای عالیــق و منافــع فــردی
دســت بــه کنــش میزننــد و بــدن نیــز در ایــن جریــان فــردی شــدن ،اختصاصیتــر میشــود و
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هرکــس ســعی در مدیریــت بــدن خویــش دارد (رضایــی و اینانلــو.)142: 1389 ،
فرهنــگ در دوره مدرنتیــه متاخــر ،فرهنگــی بصــری و نمایشــی اســت .بصــری شــدن ،سرچشــمه و
منبــع اصلــی ارتبــاط و بــه کار بســتن معناهــا شــده اســت .در نتیجــه اگــر مدیریــت بــدن از جملــه
چارچوبهــای اصلــی ســازماندهی و دخــل و تصــرف در هویــت افــراد باشــد ،آنــگاه چگونگــی مدیریــت
ظاهــر از رهگــذر نمایــش دائمــا در حــال تغییــر ســطوح ظاهــری بــدن میباشــد .بنابرایــن اهمیــت
قطعــی ظواهــر و نمادهــای تصویــری از آنجــا ناشــی میشــود کــه منبــع اصلــی تعییــن معناهــای
هرچیــز ،همــان ظاهــر آن چیــز خواهــد بــود و دوم اینکــه اعضــای فرهنــگ مــدرن کــه نســبت بــه
اهمیــت ظواهــر وقــوف یافتهانــد ،اهمیــت زیــادی بــه نظــارت و مراقبــت از ظواهــر خــود خواهنــد داد .از
میــان ایــن ظواهــر ،بــدن بــه منزلــه مســتقیمترین و دردســترسترین قرارگاهــی کــه میتوانــد حامــل
و نمایشــگر تفاوتهــای شــیوه زندگــی و شــکلهای هویــت باشــد ،اهمیــت اساســی مییابــد .و بدیــن
ســان جســم بــه یــک اصــل هویتــی بــدل میشــود.
یعنــی بــه تدریــج کــه محیــط فعالیتهــای اجتماعــی انســانها از جامعــه ســنتی فاصلــه میگیــرد،
افــراد بیــش از پیــش مســئول طراحــی بدنهــای خویــش میشــوند .بدیــن معنــا کــه در دنیــای امــروز
مدیریــت بــدن بــه رســانهای بــرای هویــت شــخصی بــدل شــده اســت .در دنیــای مدرنیتــه متاخــر،
انســانها بــه هــر ســختی تــن میدهنــد تــا ماشــین بدنشــان بدنــهای جــذاب داشــته باشــد و از اینــرو
میــان رژیــم غذایــی و هویــت و بــدن خویــش بــه گونــهای رابطــه برقــرار میکننــد و مدیریــت بــدن
خــود و هویــت و کیســتی خــود را در میــان دیگــران بــه نمایــش میگذارنــد و بدینســان بــدن را
قرارگاهــی میســازند کــه حامــل و نمایشــگر ســبکهای زندگــی و اشــکال هویتــی افــراد میشــود
(همــان.)166-165:
مــد ،نیــز بــی ارتبــاط بــا مســئله رژیــم غذایــی و تناســب انــدام نیســت .زیمــل ،در رســاله فلســفه مــد،
معتقــد اســت کــه شــهر بــا آزاد ســاختن فــرد از بســیاری از قیــد و بندهــای جامعــه ،فردیــت را بــه
ارمغــان مــیآورد ،امــا همیــن فــرد آزاد شــده ،خــود را در میانــه فشــارهای جامعــه مییابــد کــه دائمــا
بــه عرصــه فردیــت او تجــاوز و تعــارض میکننــد .از دیــد زیمــل ،فــرد مــدرن بــا پیگیــری نمادهــا و
نشــانههای مــد ،فردگرایــی را گســترش میدهــد و بــه عبارتــی مــد ،دیالکتیــک میــان شــبیه بــودن
فــرد از یــک ســو و در همــان حــال ،متمایــز بــودن از دیگــران اســت ،بــه ایــن ترتیــب افــراد در دنیــای
مــدرن از طریــق توجــه بــه بــدن خــود ،بــه گونــهای ســعی در متمایــز کــردن خــود از دیگــران دارنــد
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کــه ایــن امــر بــه بصــری شــدن هویتهــا در دنیــای امــروز اشــاره دارد (همــان.)144 :
مدیریــت بــدن در زنــان ،اهمیــت دوچندانــی دارد ،زیــرا زنــان بهویــژه بــر اســاس ویژگیهــای
جسمانیشــان مــورد قضــاوت قــرار میگیرنــد ،و احســاس شرمســاری نســبت بــه بدنشــان رابطــه
مســتقیمی بــا انتظــارات اجتماعــی دارد .زنــان در مقایســه بــا مــردان ،بیشــتر در معــرض اختــاالت
تغذی ـهای قــرار میگیرنــد کــه وی آنــرا ناشــی از چنــد دلیــل عمــده میدانــد :اول اینکــه هنجارهــای
اجتماعــی مــا در مــورد زنــان بــه نســبت بیشــتری بــر جذابیــت جســمانی تاکیــد دارد .دوم اینکــه ،آنچــه
بــه لحــاظ اجتماعــی تصویــری مطلــوب از بــدن تعریــف میشــود ،در مــورد زنــان تصویــری الغرانــدام و
نــه عضالنــی اســت .ســوم اینکــه ،هرچنــد امــروزه زنــان در عرصـه عمومــی و زندگــی اجتماعــی نســبت
بــه قبــل ،فعالتــر شــدهاند ،امــا همچنــان ،همانقــدر بــر اســاس پیشــرفتها و موفقیتهایشــان مــورد
ارزیابــی قــرار میگیرنــد کــه بــر پایــ ه وضعیــت ظاهریشــان (احمدنیــا.)135 :1385 ،
ـه اخیــر ،الغــری در ایــران نیــز بــه عنــوان معیــار زیبایــی انــدام ،مــورد توجــه دختــران
در چنــد دهـ 
و زنــان جــوان قــرار گرفتــه اســت و اقــدام بــرای رعایــت رژیــم غذایــی الغــری ،جهــت دســتیابی بــه
تناســب انــدام بــه دغدغـه بســیاری از دختــران و زنــان ایرانــی تبدیــل شــده اســت .در حالیکــه در مــورد
نســلهای پیشــین ،چنیــن تاکیــد شــدیدی بــر الغــری موجــود نبــوده اســت و حتــی میتــوان ادعــا
نمــود کــه ادبیــات عامیانــه بــا کاربــرد اصطالحاتــی چــون ضــرورت وجــود “یــک پــرده گوشــت” ســلیقه
ایرانــی را در مــورد معیــار زیبایــی انــدام بــرای زنــان تــا حــدی در تضــاد بــا الغــری افراطــی آنچنــان
کــه در کشــورهای غربــی در حــال حاضــر تبلیــغ میشــود ،نشــان میدهــد .بایــد دانســت ،حتــی در
غــرب نیــز همچنــان کــه گروکــن ،یــادآور گردیــده ،تغییــر ســلیقه عمومــی مبنــی بــر ترجیــح الغــری
بــر چاقــی در واقــع پدیــده نســبتا جدیــدی اســت کــه ظهــور آن بــه آغــاز قــرن بیســتم بازمیگــردد
(احمدنیــا.)135 :1385 ،
مقولــه مدیریــت بــدن ،اشــاره بــه معانــی و مفاهیمــی دارد کــه زنــان در مــورد جســم خــود بیــان
کردهانــد و آن را در پیونــد بــا فرزنــدآوری خــود قــرار دادهانــد و خــود شــامل دو خــرده مقولــه حفــظ
تناســب انــدام و ســامت جســمانی اســت .ایــن مقولــه بیانگــر یــک وضعیــت فکــری و معنایــی در ایــن
جامعــه و از جملــه در میــان زنــان اســت کــه طبــق آن فرزنــدآوری متعــدد ،منجــر بــه از بیــن رفتــن
تعــادل جســمانی آنهــا خواهــد شــد .در واقــع ایــن تفکــر در میــان زنــان رایــج اســت کــه ســامت
جســمانی و تعــادل انــدام خــود را ،بــر داشــتن فرزندانــی بیشــتر ترجیــح دهنــد .در حقیقــت امــروزه نــه
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تنهــا تفکــر کمفرزنــدی بــه ایــن امــر کمــک کــرده ،بلکــه برخــی امکانــات موجــود در حــوزه پزشــکی
و بهداشــت و نهادهــای ورزشــی نیــز ،نیــل بــه ایــن هــدف نویــن را آســانتر کــرده اســت .توجــه بــه
ابعــاد فیزیکــی فرزنــدآوری و بــه ویــژه توجــه بــه بــدن و تــاش بــرای کنتــرل وضعیــت مناســب آن یــا
همــان ریخــت و فــرم بــدن در میــان زنــان نســل جدیــد بیشــتر اســت .امــروزه زنــان در نتیجــه نیروهــا و
شــرایط گوناگــون بــا دغدغههــای جدیــد از جملــه اهمیــت یافتــن بــدن بــه عنــوان یــک کل ،ســامت و
ســاختار آن ،روبــه رو هســتند کــه میتوانــد در فرزنــدآوری آنهــا دخیــل و حتــی در تصمیــم گیریشــان
تعییــن کننــده باشــد (محمودیــان)194 : 1391 ،
امــا اهمیــت ایــن موضــوع در کاهــش رشــد جمعیــت ،کاهــش زایمــان اســت .یعنــی زن ،بــه خاطــر
حفــظ تناســب انــدام خــود ،ابتــدا میــل بــه فرزنــدآوری را در خــود کاهــش و حتــی در برخــی مــوارد
مشــاهده میشــود از شــیردادن بــه فرزنــد خــودداری میکنــد ،چــرا کــه زایمــان میتوانــد شــکل و
فــرم بــدن را از حالــت معمولــی خــود خــارج ســازد.
البتــه بســیاری از زنــان متاهــل بــه زایمــان اشــاره نمــوده وآنــرا دلیلــی بــرای دور شــدن از انــدام
مطلــوب ذکــر کردهانــد .زایمــان میتوانــد شــکل و فــرم بــدن را از حالــت معمولــی بــدن خــارج ســازد.
لــذا بــرای بســیاری از ایــن زنــان-در عملهــای ســینه وشــکم  -ایــن دغدغــه بعــد از زایمــان بــه وجــود
آمــده و عمدتـاً آنهــا را بــا درگیریهــای ذهنــی مواجــه ســاخته اســت .گاه ایــن نگرانــی ،مــادران را وادار

بــه انتقــال تجربههــای خــود بــه دخترانشــان کــرده اســت (ذکایــی :1387 ،ص .)57
اظهــار نظــر یکــی از زنــان متاهــل در ایــن خصــوص جالــب بــه نظــر میرســد« :بــرای خــودت وجســمت
هــم همیــن دو تــا کافــی اســت؛ بیشــتر از ایــن تاثیــرات منفــی دارد ،مشــکالت خــودش را دارد .مگــر
یــک زن چقــدر کشــش دارد کــه بچــه دیگــری را نیــز بــه دنیــا بیــاورد .االن شــما میبینیــد کــه چقــدر
زنــان بــه ورزش رو آوردهانــد .بــه خصــوص در چنــد ســال گذشــته واقعــا زنــان بســیار بیشــتر از گذشــته
بــه ایــن باشــگاههای ورزشــی روی آوردهانــد .بیشترشــان فقــط بــرای تناســب اندامشــان میآینــد و نــه
ســامتی ،مــن خــودم از نزدیــک شــاهدم».
توجــه بــه ابعــاد فیزیکــی فرزنــدآوری و بــه ویــژه توجــه بــه بــدن و تــاش بــرای کنتــرل وضعیــت
مناســب آن یــا همــان ریخــت و فــرم بــدن ،درمیــان زنــان نســل جدیــد و بــه ویــژه در میــان دختــران
مجــرد کــه در آینــده ازدواج کــرده و مــادر میشــوند ،بیشــتر اســت .یــک دختــر  24ســاله مجــرد
دیپلــم میگویــد« :مــن واقعــا خیلــی بــه بدنــم اهمیــت میدهــم .در میــان اطرافیانــم همیــن نــوع
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اهمیــت و توجــه بــه فــرم بــدن را میبینــم .نمیخواهــم بــا بچــه آوردن ایــن فــرم متناســب را بــه هــم
بریــزم .بــا یکــی دو تــا بچــه ،میتــوان تناســب را تاحــدی حفــظ کــرد» .گفتههــای فــوق ایــن نکتــه
را آشــکار میکنــد کــه امــروزه زنــان در نتیجــه نیروهــا و شــرایط گوناگــون بــا دغدغههایــی جدیــد از
جملــه اهمیــت یافتــن بــدن بــه عنــوان یــک کل ،ســامت و ســاختار آن ،روبــرو هســتند ،کــه میتوانــد
در فرزنــدآوری آنهــا دخیــل و حتــی در تصمیمگیریشــان تعییــن کننــده باشــد (محمودیــان:1391 ،
.)195-194
فشــارهای فرهنگــی نیــز از جملــه مهمتریــن عواملــی اســت کــه در گرایــش زنــان بــه تناســب انــدام اثــر
میگــذارد ،در واقــع تاثیــر فشــارهای فرهنگــی در ســطح بینالمللــی و از طریــق رســانههای جمعــی
تشــدید میشــود ،بــه طــوری کــه ارزشهــای خــاص مرتبــط بــا اشــکال و اندازههــای بدنــی ایــدهآل
و مطلــوب در رفتارهــای افــراد اثــر میگــذارد ،کــه نمونــه بــارز آن اهمیــت باریــک اندامــی در جوامــع
غربــی اســت کــه بــه جامعــه ایــران نیــز ســرایت یافتــه اســت (رضایــی .)146 :توجــه تــام بــه خــود و
اهمیــت یافتــن جســم بــرای زنــان در برخــی یافتههــای تحقیقاتــی بــه وضــوح دیــده میشــود؛ «در
گذشــته بــه خــودم بیتوجــه بــودم ،در واقــع در گذشــته بــه دیگــران اهمیــت مــیدادم کــه آیــا آنهــا
از رفتــار مــن راضــی هســتند یــا خیــر؟ از ایــن جهــت درگیــر مســایلی بــا دیگــران میشــدم و مــدام
ذهنیــت خــود را در ایــن ارتبــاط گســترش مــیدادم .ولــی حــاال برگشــتم بــه خــودم .چــه بــه افــکارم
وچــه بــه جســمم و همــه چیــز بــرای خــودم اهمیــت پیــدا کــرده اســت وآن چیــزی کــه اهمیــت دارد،
خــودم اســت (ارمکــی.)118 :1387 ،
بــدن یــک پــروژه و یــک پــروژه ناتمــام اســت« .بــدن بــه مثابــه هویــت» عبارتــی اســت کــه بــرای
ایــن گــروه طبــق طــرز تلقیهایشــان برگزیدهایــم .ایــن گــروه خــود را بیشــتر از طریــق بــدن تجربــه
میکننــد وتجربــه جســمانی را تنهــا تجربههــای ممکــن بــرای خــود میداننــد و یــا آنــرا میپســندند.
ذهــن وابســتگی شــدیدی بــه بــدن دارد ،بــه طــوری کــه ایــن بــدن اســت کــه راهبــر ذهــن اســت.
علــوم و دانــش بــه عنــوان دســتاوردهای ذهنــی ،در خدمــت نیازهــا ونگرانیهــای جســم اســت .ایــن
نگرانیهــا در چارچــوب گفتمــان لــذت و مانــدگاری شــکل میگیــرد (همــان.)120 :
از ســوی دیگــر نبایســت ایــن نکتــه را فرامــوش کــرد کــه دغدغههــای زنــان بــرای داشــتن نوعــی
آرامــش روانــی و عاطفــی در زندگــی روزمــره و نیــز آگاهــی از مشــکالت عاطفــی بالقــوهای کــه فرزنــدان
ممکــن اســت در آینــده برایشــان داشــته باشــند ،باعــث شــده در مــورد تعــداد انــدک فرزندانشــان بــه
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نوعــی قناعــت برســند (همــان.)198 :
 .5بحث و نتیجهگیری

بــا اجــرای سیاســتهای کنتــرل موالیــد در ایــران در دهــه هفتــاد شمســی و کاهــش چشــمگیر رشــد
جمعیــت در دهــه هشــتاد ،مســئله کاهــش بــاروری زنــان و اکتفــاء بــه یــک فرزنــد بــه شــکلی عــام در
جامعــه بوجــود آمــد؛ تــا جایــی کــه امــروزه اکثریــت دختــران و پســران جــوان آنــرا پســندیده و تجربــه
میکننــد .ازآنجایــی کــه ســبک زندگــی جدیــد در جامعــه ایــران محصــول مدرنیتــه و مولــود آن یعنــی
فمنیســم اســت؛ زنــان بــه مســئله بــدن بــه عنــوان هویــت خــود و الاقــل بخشــی از هویــت خویــش
میاندیشــند و در نتیجــه بــه فکــر مدیریــت بــدن بــه عنــوان یــک پــروژه در زندگــی جدیــد افتادهانــد؛
بــه عبــارت دیگــر ایــن پنــدار بوجــود آمــد کــه مســئله بــاروری و فرزنــدآوری از ســوی زنــان ،در تقابــل
بــا حفــظ ســامت بــدن و تناســب انــدام و نیــز زیبایــی و ظاهــر خــود اســت .در واقــع بــا ارزش تلقــی
شــدن تناســب انــدام و زیبایــی بــدن و تبدیــل آن بــه یــک دغدغــه مهــم در ســبک زندگــی جدیــد ،کــم
کــم نگــرش تــازهای در جامعــه بوجــود آورد ،و ایــن بــاور بــرای جامعــه خصوصــا زنــان جــوان شــکل
گرفــت کــه مدیریــت صحیــح بــدن بــا کاهــش فرزنــدآوری نســبت مســتقیم دارد.
پیامــد چنیــن بــاوری ،آن اســت کــه کنشگــران در جریــان درک و تفســیری کــه از شــرایط و
بســترهای زندگــی اجتماعــی خــود دارنــد ،کنشهــای خــود را تنظیــم و هدایــت میکننــد .از ایــن
رو کنشگــران در ارتبــاط بــا کنــش فرزنــدآوری بــه درک جدیــد و تفســیر نویــن دســت یافتهانــد و
امــکان بازاندیشــی و دگرگونــی در شــرایط زندگــی و کنــش فرزنــدآوری بــرای آنهــا ایجــاد شــده اســت.
متاســفانه کنــش کاهــش فرزنــدآوری بــه عنــوان کنــش رایــج و اصلــی در ســبک زندگــی جدیــد پذیرفته
شــده اســت کــه بــه طــور طبیعــی موجــب کاهــش شــدید رشــد جمعیــت در کشــور شــده اســت .البتــه
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه ســطح بــاروری در ایــران هنــوز بــه ســطح بســیار نگــران کننــده
ماننــد برخــی از کشــورهای اروپایــی نرســیده اســت ،امــا ضــرورت دارد کــه بــرای حفــظ میــزان جمعیــت
در ســطح متعــادل و قابــل قبــول راهکارهــای مناســب و بلنــد مــدت طراحــی شــود و در عرصــه سیاســت
گذاریهــا نیــز سیاســتهای کارآمــدی اتخــاذ گــردد .بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــا کمــک گرفتــن
از آموزههــای دینــی و نیــز تبلیــغ صحیــح از ســوی مبلغــان دینــی و رســانههای جمعــی و همچنیــن
سیاســتهای حمایتــی دســتگاههای دولتــی ،جلــوی ایــن رونــد کاهــش را گرفــت و آنــرا بــه طــور
صحیــح مدیریــت نمــود.
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کمشــماری در گــروه ســنی  19-15ســاله و  24-20ســاله مــردان و گــروه ســنی  34-15ســاله زنــان ،غیرقابــل اغمــاض
میباشــد .همچنیــن در ارزیابــی سرشــماریهای ســال 1390و  1395بــا اســتفاده از نســبت جنســی بــه تفکیــک ســن،
درگروههــای ســنی شناســایی شــده تغییراتــی متفــاوت بــا ســایر گروههــای ســنی پدیــدار شــده اســت کــه تائیــدی بــر
وجــود اشــتباهات پوششــی در سرشــماری ســال  1395میباشــد.
واژگان کلیــدی :سرشــماری عمومــی؛ معادلــه تــوازن؛ داده هــای ثبتــی؛ ثبــت احــوال؛ هــرم ســنی؛ نســبت جنســی؛
والدت؛ فــوت؛ مهاجــرت.

 -1با تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم معصومه مومن طایفه رئیس گروه محترم تدوین و اطالع رسانی آمارهای جمعیتی و مهاجرت دفتر آمار و
اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور.
 -2کارشناسی ارشد و مدیر کل اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی Nasrin.salimi@Gmail.Com
 -3کارشناسی ارشد آمار  -ریاضی و کارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعیتی اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی*
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مقدمه

کســب دانــش دربــاره انــدازه و ویژگیهــای جمعیــت یــک کشــور ،اســتان و ســطوح مختلــف نواحــی
جغرافیایــی در داخــل یــک کشــور ،در بازههــای زمانــی مشــخص ،پیــش نیــاز برنامهریــزی اجتماعــی،
اقتصــادی و تصمیمگیریهــای آگاهانــه اســت .سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن و آمارهــای
ثبتــی و آمارهــای نمونــهای از مهمتریــن منابــع آمارهــای جمعیتــی بشــمار میرونــد کــه در حــال
حاضــر بــا بهرهگیــری از پیشــرفتهای روز علمــی و ارتقــاء کیفیــت دادههــای بهنــگام ثبتــی تولیــد شــده
از ثبــت احــوال ،پوشــش کامــل جغرافیایــی جمعیــت و گروههــای جمعیتــی کوچــک ،فراهــم شــده
اســت .ایــن منبــع ایــدهآل بــرای اســتخراج اطالعــات دقیــق ،جامــع ،بــه موقــع و مســتمر دربــاره وقایــع
حیاتــی ،میتوانــد جریــان آمــاری ســالیانه از کوچکتریــن تقســیمات جغرافیایــی را در برگیــرد کــه
هیــچ نظــام گــردآوری دادهای ،نمیتوانــد آن را فراهــم ســازد.
حــال مســاله اساســی مــورد بحــث ،تعییــن دقیــق انــدازه جمعیــت یــک منطقــه جغرافیایــی اســت کــه
پایــه برنامهریزیهــای صحیــح در هــر منطقــه گــردد و ارزیابــی و پایــش وضیعــت اجتمــاع مدنظــر
بدرســتی صــورت پذیــرد .در ایــن مقالــه جمعیــت اســتان خراســان شــمالی در سرشــماری عمومــی
نفــوس و مســکن ســال  1395بــا برآوردهــای جمعیتــی بــه دســتآمده در آبــان مــاه ســال  1395بــر
پایــه دادههــای ثبتــی اســتخراج شــده از پایــگاه اطالعــات ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،بــر اســاس
سرشــماری ســال ،1390مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .اختــاف چشــمگیر بیــن جمعیــت محاســبه
شــده بــر پایــه دادههــای ثبتــی و سرشــماری ســال  ،1395ســبب شــده تــا بــا اســتخراج اطالعــات
وقایــع حیاتــی ســال  1385لغایــت 1390از پایــگاه اطالعــات جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور،
بــرآورد جمعیــت بــرای ســال 1390بــا اطالعــات جمعیتــی سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1390
نیــز مــورد بررســی واقــع گــردد .در ادامــه روشهــای دیگــری بــرای ارزیابــی سرشــماری عمومــی نفــوس
و مســکن ســال  1395بــه لحــاظ پوششــی بــکار خواهیــم بــرد.
روش:
بطــور کلــی اشــتباهات آمارهــای جمعیتــی را میتــوان بــه دو گــروه عمــده اشــتباهات پوششــی و
اشــتباهات محتوایــی تقســیم نمــود .در خصــوص اشــتباه نــوع اول کــه در ایــن مقالــه بــدان تاکیــد
میشــود ،روشهــای ارزیابــی مختلفــی وجــود دارد کــه در ذیــل ،روش غیرمســتقیم معادلــه
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تــوازن از ارزیابــی مبتنــی بــر مقایســه کل جمعیــت دو سرشــماری ،بــرای ارزیابــی جمعیــت اســتان
خراسانشــمالی بیــان خواهــد شــد.
در ایــن روش در هــر فاصلــه زمانــی ،بــرای مثــال فاصلــه بیــن دو سرشــماری ،جمعیــت یــک کشــور،
یــک اســتان و  ...در نتیجــه والدت و مهاجــرت بــه داخــل ،افزایــش و در نتیجــه مــرگ و مهاجــرت از
کشــور یــا اســتان و  ،...کاهــش مییابــد .لــذا هنگامــی کــه آمــار دو سرشــماری در دســترس باشــد و
همچنیــن آمــار والدت ،مــرگ و میــر و مهاجــرت بــه داخــل و خــارج معلــوم و دقیــق باشــد ،معادلــه

بیــن آنهــا دقیق ـاً بایســتی متــوازن باشــد.

اســتان خراســان شــمالي بــا مســاحتي حــدود  ۲۸۱۷۹كيلومتــر مربــع از  8شهرســتان بجنــورد (مركــز
اســتان) ،شــيروان ،اســفراين ،مانــه و ســملقان ،جاجــرم ،فــاروج و گرمــه و راز و جــرگالن 19 ،بخــش20،
شــهر و  45دهســتان تشــكيل شــده اســت کــه جمعیــت آن طبــق سرشــماری ســال 863092 ،1395
نفــر اعــام گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت اســتان طــی سرشــماری نفــوس و مســکن
ســال ،1390متوســط رشــد جمعیــت محاســبه شــده بــرای اســتان طــی ســالهای  1390لغایــت ،1395
منفــی  0.11میباشــد.
مطابــق گــزارش آمــار موالیــد اســتخراج شــده از ســامانه گزارشــات ســازمان ثبــت احــوال ،در بــازه
زمانــی  90/8/1لغایــت  95/8/1تعــداد  96558ســند والدت در اســتان خراســان شــمالی بــه ثبــت
رســیده اســت کــه از کل اســناد ثبــت شــده  95771ســند بــا فاصلــه زمانــی کمتــر از یکســال پــس از
وقــوع و  94649در مهلــت قانونــی  15روز پــس از وقــوع بــه ثبــت رســیده اســت .همچنیــن در بــازه
زمانــی مذکــور تعــداد فــوت ثبــت شــده بــا فاصلــه زمانــی کمتــر از یکســال پــس از وقــوع 20839
رویــداد گــزارش شــده اســت .بــدون احتســاب آمــار مهاجــرت بــا توجــه بــه جمعیــت اعــام شــده طــی
سرشــماری ســال  ،1390بــا حســابی سرانگشــتی بــرآورد جمعیــت اســتان در پایــان آبــان مــاه ســال
 ،1395بصــورت ذیــل محاســبه میگــردد:
برآورد جمعیت
استان در آبان ماه
سال 1395

=

فوت ثبت شده تا یکسال پس
از وقوع در بازه زمانی 90/8/1
لغایت 95/8/1

-

موالید ثبت شده تا یکسال
پس از وقوع در بازه زمانی
 90/8/1لغایت 95/8/1

+

جمعیت استان
طبق سرشماری
90

942659

=

20839

-

95771

+

867727
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همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،اختــاف جمعیــت اســتان خراســان شــمالی طــی سرشــماری عمومــی
نفــوس و مســکن ســال  1395و جمعیــت بــرآورد شــده بــر پایــه دادههــای ثبتــی بــدون احتســاب آمــار
مهاجــرت 79567 ،نفــر میباشــد .حــال بــا توجــه بــه گزارشهــای منتشــر شــده مرکــز آمــار ایــران
در خصــوص آمــار مهاجــران واردشــده طــي  5ســال گذشــته برحســب محــل اقامــت قبلــي و فعلــي
براســاس آخریــن جابجایــی انجــام شــده ،خالــص مهاجــرت اســتان خراســان شــمالی طــی ســال 1390
لغایــت  1395منفــی  15هــزار و  215نفــر میباشــد کــه بــرآورد جمعیــت اســتان در آبــان مــاه ســال
 1395بــا احتســاب آمــار مهاجــرت بصــورت ذیــل بــرآورد میگــردد:
برآورد
جمعیت
استان در
آبان ماه
سال 1395
942659

=

خالص
مهاجرت

+

=

15215-

+

فوت ثبت
شده تا
یکسال پس از
وقوع در بازه
زمانی 90/8/1
لغایت 95/8/1
20839

-

-

موالید ثبت شده
تا یکسال پس
از وقوع در بازه
زمانی 90/8/1
لغایت 95/8/1

+

جمعیت
استان طبق
سرشماری
90

95771

+

867727

بــا احتســاب آمــار مهاجــرت ،بــاز هــم اختــاف بیــن بــرآورد جمعیــت بــر پایــه دادههــای ثبتــی
و جمعیــت اعــام شــده در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  1395برابــر  64هــزار و
 352نفــر میباشــد و ایــن رقــم بیــش از جمعیــت دو شهرســتان جاجــرم و گرمــه از توابــع اســتان
خراسانشــمالی میباشــد کــه بــا وجــود ایــن تفــاوت بــارز دســت کــم صحــت یکــی از دو سرشــماری
عمومــی ســال  1390و ســال 1395مــورد تردیــد قــرار میگیــرد( .جــدول شــماره)1
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جدول  .1جمعیت و خانوار کشور به تفکیک استان ،شهرستان
شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

خراسان شمالي

863092

433633

429459

254747

اسفراين

120513

60334

60179

36519

بجنورد

324083

162778

161305

94457

جاجرم

36673

18463

18210

11154

راز و جرگالن

59210

29338

29872

15903

شيروان

146140

73658

72482

43873

فاروج

49271

24771

24500

15469

گرمه

25475

12882

12593

7748

مانه وسملقان

101727

51409

50318

29624

ســوالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه بــرآورد جمعیتــی بــر پایــه دادههــای ثبتــی
بــرای ســال 1390بــر اســاس سرشــماری ســال  ،1385تــا چــه انــدازه بــا جمعیــت اعــام شــده طــی
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  1390تطابــق دارد .در پاســخ بــه ایــن ســوال هماننــد آنچــه
در بــاال بــدان اشــاره شــده در ابتــدا گــزارش موالیــد و وفــات ثبــت شــده طــی بــازه زمانــی 85/8/1
لغایــت  90/8/1از پایــگاه اطالعــات جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور اســتخراج گردیــده اســت
کــه نتایــج آن بشــرح جــدول ذیــل خالصــه شــده اســت.
برآورد
جمعیت
استان در
آبان ماه سال
1390

=

فوت ثبت شده
تا یکسال پس از
وقوع در بازه زمانی
 85/8/1لغایت
90/8/1

-

879438

=

20930

-

موالید ثبت شده تا یکسال
پس از وقوع در بازه زمانی
 85/8/1لغایت 90/8/1

+

جمعیت استان طبق
سرشماری 85

88796

+

811572

طبــق سرشــماری ســال 1390جمعیــت اســتان خراسانشــمالی  867727نفــر اعــام گردیــده اســت
کــه بــا توجــه بــه جمعیــت اســتان طــی سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ،1385متوســط رشــد
جمعیــت محاســبه شــده اســتان طــی ســالهای  1385لغایــت  1.35 ،1390درصــد میباشــد .بــا
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توجــه بــه جمعیــت  879هــزار و  438نفــری بــرآورد شــده در آبــان مــاه ســال  ،1390برپایــه دادههــای
ثبتــی ،بــر اســاس جمعیــت اســتان خراسانشــمالی طــی سرشــماری ســال  ،1385مشــاهده میشــود
بــدون احتســاب خالــص مهاجــرت ،اختــاف جمعیــت بــرآورد شــده بــا جمعیــت اســتان در سرشــماری
ســال 11 ،1390هــزار و  711نفــر میباشــد .طبــق گــزارش آمــاری منتشــر شــده مرکــز آمــار ایــران
در خصــوص مهاجرتهــای داخلــی کشــور در ســطح شهرســتان بــر اســاس نتایــج سرشــماری،1390
در دوره زمانــی  1390-1385در مجمــوع تعــداد  30068نفــر از ســایر اســتانهای کشــور بــه اســتان
خراسانشــمالی مهاجــرت و تعــداد  30593نفــر نیــز از اســتان خراسانشــمالی خــارج شــده و بــه
اســتانهای دیگــر کشــور مهاجــرت کردهانــد .بــر اســاس اطالعــات فــوق تعــداد خالــص مهاجــران اســتان
در دوره زمانــی مــورد بحــث ،بــدون در نظــر گرفتــن مهاجرانــی کــه از خــارج کشــور آمــده و یــا بــه خارج
کشــور رفتهانــد و نیــز مهاجرانــی کــه اســتان محــل اقامــت قبلــی آنــان نامعلــوم اســت ،منفــی 525
نفــر بــوده اســت کــه بــا کســر  525نفــر ،از جمعیــت بــرآورد شــده در بــاال بــه جمعیــت  878هــزار و
 913نفــر خواهیــم رســید .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،مغایــرت در بــرآورد جمعیــت ســال1390
بــا احتســاب خالــص مهاجــرت 11186 ،نفــر و مغایــرت در بــرآورد جمعیــت ســال  1395بــا احتســاب
خالــص مهاجــرت 64352 ،نفــر میباشــد کــه بــا ایــن وجــود کمشــماری در سرشــماری ســال 1395
محتملتــر بنظــر میرســد.
نگاهــی بــه هــرم ســنی اســتان خراسانشــمالی طــی سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن 1385
لغایت 1395
نمــودار شــماره  ،1هــرم ســنی اســتان طــی دو سرشــماری  1390و  1395را نشــان میدهــد کــه در
آن مســتطیلهای توخالــی ،هــرم ســنی اســتان مطابــق آمــار جمعیتــی ســال 1390میباشــد .بمنظــور
تســهیل در مقایســه جمعیــت گروههــای ســنی بــر حســب جنــس در دو سرشــماری صــورت گرفتــه،
تمامــی گروههــای ســنی پنــج ســاله در سرشــماری ســال 1390را بــه  5ســال باالتــر انتقــال میدهیــم
کــه در نمــودار ذیــل آورده شــده اســت .اختــاف بیــن جمعیــت سرشــماری شــده در ســال  1395بــا
جمعیــت گــروه ســنی ماقبــل در سرشــماری ســال  90در چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله 34-15 ،ســاله
مــردان و زنــان در سرشــماری ســال  ،95قابــل مالحظــه میباشــد.
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نمودار شماره  ،1هرم سنی استان خراسان شمالی طی سرشماری سال  95و انتقال هرم سال  90به 5
سال باالتر

از آنجائیکــه جمعیــت گــروه ســنی  34-15بســیار تاثیرپذیــر از میــزان مهاجــرت میباشــد ،بــرای ایــن
منظــور گــزارش مهاجــرت بتفکیــک گروههــای ســنی را مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.
بــا توجــه بــه جــدول شــماره  2و جــدول شــماره  ،3از تفاضــل مهاجــران وارد شــده طــي  5ســال
گذشــته کــه اســتان محــل اقامــت قبلــي آنهــا خراســان شــمالی بــوده اســت ،از تعــداد مهاجــران وارد
شــده طــی  5ســال گذشــته کــه اســتان محــل اقامــت فعلــی آنهــا خراسانشــمالی میباشــد ،برحســب
جنــس و ســن ،میتــوان گزارشــی از خالــص مهاجرتهــای صــورت گرفتــه از اســتان را بتفکیــک
جنــس و ســن بدســت آورد کــه در جــدول شــماره  ،4آورده شــده اســت.
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جدول شماره  ،1مهاجران واردشده طي  5سال گذشته برحسب جنس ،و سن
(بر اساس آخرين جابجايي انجام شده) استان محل اقامت قبلي آنها خراسان شمالی
جنس

جمع

 4-0ساله

 9-5ساله

 14-10ساله

 19-15ساله

 24-20ساله

 29-25ساله

 34-30ساله

 39-35ساله

 44-40ساله

 49-45ساله

 54-50ساله

 59-55ساله

 64-60ساله

 69-65ساله

 74-70ساله

 75ساله و بيشتر

جمع

64714

4005

5137

4857

9739

10854

10236

8026

4915

2807

1684

972

645

314

176

116

231

مرد

32822

2067

2605

2375

5056

4810

5152

4282

2632

1565

965

550

377

169

67

58

زن

31892

1938

2532

2482

4683

6044

5084

3744

2283

1242

719

422

268

145

109

58

92

139

جدول شماره  ،2مهاجران وارد شده طي  5سال گذشته برحسب جنس و سن
(بر اساس آخرين جابجايي انجام شده)  -استان محل اقامت فعلی آنها خراسان شمالی

جنس

جمع

 4-0ساله

 9-5ساله

 14-10ساله

 19-15ساله

 24-20ساله

 29-25ساله

 34-30ساله

 39-35ساله

 44-40ساله

 49-45ساله

 54-50ساله

 59-55ساله

 64-60ساله

 69-65ساله

 74-70ساله

 75ساله و بيشتر

جمع

49499

3001

4055

4259

8453

7776

6286

5773

4003

2358

1393

782

601

309

166

111

173

مرد

24956

1523

2025

2070

4299

3509

3014

2984

2190

1359

805

439

357

169

72

58

83

زن

24543

1478

2030

2189

4154

4267

3272

2789

1813

999

588

343

244

140

94

53

90

243
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جدول شماره  ،3خالص مهاجرت استان خراسان شمالی برحسب جنس و سن
(بر اساس آخرين جابجايي انجام شده)
جنس

جمع

 4-0ساله

 9-5ساله

 14-10ساله

 19-15ساله

 24-20ساله

 29-25ساله

 34-30ساله

 39-35ساله

 44-40ساله

 49-45ساله

 54-50ساله

 59-55ساله

 64-60ساله

 69-65ساله

 74-70ساله

 75ساله و بيشتر

جمع

-15215

-1004

-1082

-598

-1286

-3078

-3950

-2253

-912

-449

-291

-190

-44

-5

-10

-5

-58

مرد

-7866

زن

-460

-502

-293

-529

-1777

-1812

-955

-470

-243

-131

-79

-24

-5

-15

-5

-7349

-544

-580

-305

-757

-1301

-2138

-1298

-442

-206

-160

-111

-20

0

5

0

-9
-49

حــال بــا توجــه دادههــای سرشــماری ســال  1395و  1390بــه تفکیــک جنــس و ســن ،بــرای هــر یــک
از چهــار گــروه ســنی  34-15ســاله ســال  ،1395بــا کســر جمعیــت گــروه ســنی  19-15ســاله ســال
 ،95از جمعیــت گــروه ســنی 14-10ســاله ســال ،90بــه تفکیــک جنــس ،بــه ترتیــب ارقــام  4934و
 4756نفــر بــرای مــردان و زنــان حاصــل میشــود کــه بطــور مشــابه بــرای ســه گــروه ســنی34-20
ســاله مــردان ،اختالفــات بــه ترتیــب  5446 ،6888و 3680نفــر و بــرای زنــان نیــز بــه ترتیــب ،8221
 7107و  4727نفــر میباشــد .بــا توجــه بــه خالــص مهاجــرت صــورت گرفتــه ،مطابــق جــدول شــماره
 ،4مشــاهده میشــود کــه بــا احتســاب مهاجــران خــارج شــده از اســتان خراســان شــمالی ،مغایــرت
در چهــار گــروه ســنی  34-15ســاله مــردان بــه ترتیــب بــه ارقــام  3308 ،5587 ،4177و  2382و در
گروههــای ســنی مذکــور بــرای زنــان بــه ترتیــب بــه ارقــام  5295 ،6444 ،4227و  3772نفــر تقلیــل
مییابــد .ولــی همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،احتســاب عامــل مهاجــرت در گروههــای ســنی
 19-15ســاله و 24-20ســاله مــردان و چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله  34-15ســاله زنــان ،پاســخگوی
کمشــماری صــورت گرفتــه در ایــن گروههــای ســنی ،علیالخصــوص گــروه ســنی  24-20ســاله زنــان
نمیباشــد.
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ارزیابی سرشماری با استفاده از نسبت جنسی به تفکیک سن
طبقهبنــدی بــر حســب جنــس در آمارهــای جمعیتــی ،اهمیــت اساســی دارد .برخــاف ســن ،کمتــر
ممکــن اســت کــه جنــس غلــط گــزارش شــود .بــا ایــن وجــود ،ممکــن اســت بــه دالیلــی چون نقــص در
سرشــماری ،آمارهــای مربــوط بــه جنــس اشــکال داشــته باشــد ،بویــژه ممکــن اســت ،آمارهــای مربــوط
بــه یــک جنــس کامــل تــر از جنــس دیگــر باشــد .در ارزیابــی سرشــماریها بــا اســتفاده از نســبت
جنســی بــه تفکیــک ســن ،چنانچــه عواملــی چــون مهاجــرت بیشــتر یــا مــرگ و میــر بیشــتر ،یکــی از
دو جنــس در پــارهای از ســنین مطــرح نباشــد ،تغییــرات نســبت جنســی از هــر ســن بــه ســن بعــدی،
قاعدتـاً بایــد بســیار ناچیــز باشــد.

مطابــق نمــودار شــماره  ،2ارقــام بدســت آمــده بــرای نســبتهای جنســی در گروههــای ســنی کمتــر
از 50ســاله بــرای سرشــماری ســال ،1390از انطبــاق باالیــی بــا رونــد مــورد انتظــار برخــوردار میباشــد.
در ایــن نمــودار ،افزایــش نســبت جنســی در ســه گــروه ســنی 24-20،ســاله 29-25 ،ســاله و34-30
ســاله در سرشــماری ســال  1395نســبت بــه سرشــماری ســال  1390مشــاهده میشــود کــه نیازمنــد
بررســی دقیقتــری میباشــد ،چــرا کــه عموم ـاً در گروههــای ســنی مذکــور ،نســبت جنســی کمتــر از
ارقــام مــورد انتظــار میباشــد.

نمودار شماره  ،2نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی منظم پنج ساله برای سرشماری های  1390و
 1395استان خراسان شمالی

تحلییل بر رسمشاری  95و برآوردهای جمعییت بر اپیه داده های ثبیت...

245

چنانچــه در فاصلــه دو سرشــماری مهاجــرت و یــا مــرگ و میــر فــوق العــادهای بــرای گــروه ســنی و
جنســی خاصــی صــورت نگرفتــه باشــد ،نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت و نیــز گروههــای مختلــف
ســنی در دو سرشــماری میبایســت ،ارقامــی نزدیــک بــه یکدیگــر باشــد .در صــورت مالحظــه اختــاف
چشــمگیر نســبت جنســی در دو سرشــماری ،بــا عــدم دقــت در گــزارش ســن و شــمارش افــراد در
هــر دو یــا یکــی از سرشــماریها ،مواجــه هســتیم .چنانچــه نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت در دو
سرشــماری اختــاف چشــمگیری داشــته باشــد ،نشــاندهنده اشــتباه در شــمارش افــراد و یــا دســت
کــم افــراد یــک جنــس در یــک یــا هــر دو سرشــماری میباشــد کــه در ســه سرشــماری اخیــر طــی
ســال  1385لغایــت  ،1395نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت بــه ترتیــب 98.9 ،98.1 ،و  101بدســت
آمــده اســت.
نمــودار شــماره  ،3تصویــری از تفــاوت نســلی نســبت جنســی در گروههــای ســنی بــرای دو سرشــماری
عمومــی ســال  1390و  1395بــرای اســتان خراسانشــمالی میباشــد کــه بوضــوح میتــوان مشــاهده
نمــود ،کــه بــه جــزء در برخــی از گروههــای ســنی از تطابــق نســبتاً خوبــی برخــوردار میباشــد .طبــق
مشــاهدات در گــروه ســنی  24-20ســاله و  29-25ســاله و  34-30ســاله در سرشــماری ســال ،1395
افزایــش نســبت جنســی تائیــدی بــر کمشــماری قابــل مالحظــه در جمعیــت زنــان ایــن ســه گــروه
ســنی ،نســبت بــه مــردان میباشــد کــه در مطالــب قبلــی بــا مقایســه جمعیــت گروههــای ســنی
بتفکیــک جنــس بــرای دو سرشــماری ســال  1390و  1395بــا توجــه بــه خالــص مهاجــرت ،مطــرح
گردیــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه در بخــش قبلــی ،از آنجائیکــه کمشــماری در گــروه ســنی 19-15
ســال بــرای مــردان و زنــان تقریبـاً بــه یــک انــدازه اتفــاق افتــاده اســت ،لــذا در شــاخص نســبت جنســی

مربــوط بــه ایــن گــروه ســنی در سرشــماری ســال  1395افزایــش یــا کاهــش قابــل مالحظــهای نســبت
بــه سرشــماری ســال  1390مشــاهده نمیشــود.
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نمودار شماره  ،3نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی منظم پنج ساله برای سرشماری  1395و
تفاوت نسلی آن نسبت به سرشماری  1390استان خراسان شمالی

نتایج:
بــا توجــه بــه تحلیــل صــورت گرفتــه شــده بــر اســاس گــزارش آمارهــای جمعیتــی سرشــماری ســال
 ،1385ســال  1390و ســال  1395و اطالعــات دادههــای ثبتــی اســتخراج شــده از پایــگاه اطالعــات
جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،خطــای کمشــماری در سرشــماری ســال  ،1395قابــل مالحظــه
میباشــد و بــر اســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه بــه تفکیــک گروههــای ســنی بــر حســب جنــس،
دو گــروه ســنی  19-15ســاله و  24-20ســاله مــردان و چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله  34-15ســاله
زنــان نســبت بــه ســایر گروههــای ســنی از کــم شــماری بیشــتری برخــوردار بودهانــد .لــذا از آنجائیکــه
در ایــن مقالــه مســاله پوشــش سرشــماری ســال  1395بــرای جمعیــت اســتان خراسانشــمالی مطــرح
شــده اســت و یکــی از روشهــای ارزیابــی پوشــش سرشــماری روش مســتقیم ،یعنــی شــمارش دوبــاره
نمونــهای یــک درصــد یــا حداکثــر پنــج درصــد از جمعیــت اســت کــه الزم اســت ،بالفاصلــه بعــد از
سرشــماری عمومــی و قبــل از هرگونــه جابجایــی جمعیــت صــورت پذیــرد ،در نتیجــه در حــال حاضــر

تحلییل بر رسمشاری  95و برآوردهای جمعییت بر اپیه داده های ثبیت...
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بــا گذشــت قریــب  4ســال از اجــرای سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  ،1395تنهــا میتــوان
بــا انطبــاق رکوردهــای ثبــت شــده بــر اســاس شــماره ملــی افــراد در سرشــماری ســال  1395و پایــگاه
اطالعــات جمعیــت ایرانیــان ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،نســبت بــه تصحیــح اطالعــات مربــوط بــه
جمعیــت اســتان خراســان شــمالی اقــدام نمــود.
منابع:
 ســازمان ثبــت احــوال کشــور( .)1395اصــول و توصیــه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی ( )CRVSدرراســتای بهبــود کیفیــت آمــاری .مترجــم ســمانه مــداح .چــاپ دوم.
 میرزایــی ،محمــد ( ،)1385گفتــاری در بــاب جمعیــت شناســی کاربــردی .انتشــارات دانشــگاه تهــران.چــاپ چهــارم.
 مرکز آمارایران ( ،)1385نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. مرکز آمارایران ( ،)1390نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. -مرکز آمارایران ( ،)1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

….
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بررسی ضرورت انعکاس رویدادهای ازدواج و طالق در شناسنامه
موضوع ماده  33قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18

سید مجید نبوی

1

چکیده:

شناســنامه معــرف هویــت اشــخاص اســت و بــا ارائــه آن اطالعاتــی از فــرد ارائــه دهنــده در اختیــار احــراز کننــده
هویــت گــذارده میشــود و بســته بــه ویژگیهــای فــردی صاحــب مــدرک هویتــی ،از جملــه ســن ،جنــس ،موقعیــت
اجتماعــی و غیــره میــزان حساســیت در افشــاء اطالعــات شــخصی متفــاوت خواهــد بــود .مســئله انعــکاس دو رخــداد
حیاتــی ازدواج و طــاق در شناســنامه جمعیــت اتبــاع ایرانــی کــه ازدواج دائــم و ثبــت شــده دارنــد ،در مواجهــه بــا نحــوه
برخــورد جامعــه بــا آن بســیار مهــم بــوده و نیازمنــد حکــم مناســب قانونــی بــرای مدیریــت ایــن نیــاز و حفــظ حقــوق
مــردم و جامعــه اســت .طیفهــای مختلــف جمعیــت ایرانــی نســبت بــه درج رویــداد ازدواج و طــاق در مــدرک هویتــی،
واکنشهــای متفــاوت نشــان میدهنــد .کاربــرد و نحــوه ارائــه مــدرک هویتــی و احــراز هویــت اتبــاع ایرانــی در طــول

بیــش از یــک قــرن عمــر ثبــت احــوال ،متفــاوت بــوده و طبیعت ـاً حساســیتهای صاحــب شناســنامه نیــز بــه شــدت
شــرایط فعلــی نبــوده اســت .در نوشــته حاضــر ،رونــد تقنینــی و چالشهــای پیــش روی آن و برخــورد مــردم و مســئولین
مربــوط را از نقطــه نظــر واکنشهــای اجتماعــی ،همینطــور از بعــد زمینــه بــروز جــرم و امــکان ســوء اســتفاده از قوانیــن
و مقــررات مربــوط و نحــوه طراحــی راهکارهــای حقوقــی الزم توســط ســازمان ثبــت احــوال کشــور و نتایــج عملــی

اجــرای مقــررات مربــوط و میــزان اســتقبال مخاطبیــن قانــون و مقــررات مربــوط ،نهایتــا میــزان ضــرورت پرداختــن بــه
ایــن مســئله را بررســی کــرده اســت.
واژگان کلیدی :ازدواج ،طالق ،شناسنامه ،ثبت رویداد ،سندهویتی ،مدرکهویتی

 -1کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه seyedmajid_nabavi@yahoo.com
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مقدمه:
عــدم تمایــل افــراد بــه انعــکاس وقایــع ازدواج و طــاق قبلــی آنــان در مــدرک هویتــی آنهــا ریشــه در
عــرف حاکــم بــر جامعــه امــروزی و فرهنــگ جامعــه در برخــورد بــا ایــن وضعیــت دارد .بــه همیــن
منظــور مقنــن در ســال  1355در قانــون ثبــت احــوال ســعی در حــل ایــن مســئله داشــته اســت .از
طرفــی معمــوال قوانیــن و مقــررات ،حتــی در مراحــل تصویــب از ســوی بداندیشــان مــورد توجــه بــرای
سوءاســتفاده قــرار میگیــرد .زاویــه نــگاه و قصــد قانونگــذار از تصویــب قســمت اخیــر مــاده 33
قانــون ثبــت احــوال مصــوب ســال  ،1355پیشــگیری از ورود آســیب روانــی بــه دختــران مطلقــه بــوده
اســت .در مقابــل ،ایــن ظرفیــت قانونــی میتوانــد توســط ســودجویان و فرصتطلبــان مــورد ســوء
اســتفاده قــرار گرفتــه و برخــی از افــراد کــه قب ـ ً
ا ازدواج نمودهانــد ،در زمانــی کــه تصمیــم بــه ازدواج
مجــدد گرفتنــد ،خــود را مجــرد هرگــز ازدواج نکــرده معرفــی نمــوده و موجــب فریــب طــرف مقابــل
خــود شــوند .در واقــع بــه نظــر میرســد ،مخاطــب مقنــن در مــاده  ۳۳عامــه مــردم بــوده نــه صرف ـاً
خواســتگار جدیــد دختــر مطلقــه ،چــرا کــه هرگــز کتمــان ایــن رویــداد را پشــتیبانی نکــرده و حــق
خواســتگار جدیــد را مراعــات نمــوده اســت .از طرفــی مجــرد جلــوه دادن مبتنــی بــر مــدرک هویتــی،
صرفــا نــزد کســانی کاربــرد دارد کــه بــه ظواهــر امــور و اظهــارات طــرف مقابــل بســنده میکننــد.
بدیهــی اســت ،چنیــن اظهــاری نــزد مامــور قانــون ،پذیرفتــه نخواهــد بــود و منجــر بــه اســتعالم خواهــد
شــد.
اهمیــت ایــن موضــوع در واقــع تعــارض بیــن دو حــق اســت و تکالیفــی کــه بــه نوعــی مزاحــم رعایــت
حقــوق افــراد اســت .از طرفــی رعایــت حریــم خصوصــی افــراد بســیار مهــم اســت و از ســویی حفــظ
حقــوق اشــخاصی کــه حــق دانســتن اطالعــات خصوصــی کســانی را دارنــد کــه منافــع آنــان در هــم
گــره خــورده اســت و بــه نوعــی الزم و ملــزوم هــم هســتند.
بــا بررســی ســابقه توجــه نظــام قانونگــذاری بــه موضــوع حفــظ اطالعــات ازدواج و طــاق مــردم ،رونــد
تغییــر در رفتــار مــردم و اثــر آن در ایجــاد رویــه قانونــی تبییــن میشــود .اهمیــت حفــظ حریــم
خصوصــی افــراد از منظــر مــردم و مســئولین حــوزه هویــت یعنــی ثبــت احــوال در ایــن بررســی بیــان
میشــود .همــواره بداندیشــان در جامعــه بــا عــدم اجــرای قانــون و عبــور از مقــررات قانونــی یــا ســوء
اســتفاده از مقــررات پیــش بینــی شــده توســط مقنــن و یــا ســایر روشهــای مجرمانــه ،ســعی در اجــرای
مقاصــد پلیــد خــود دارنــد .در ایــن مقولــه نیــز بــا اهدافــی از جملــه فریــب زوج آینــده ،خــود از اجــرای
قانــون ســرباز زده و متمســک بــه وســایل متقلبانــه میشــود.
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الف) سابقه تقنینی
ســازمان ثبــت احــوال کشــور از بــدو تاســیس ،تکلیــف ثبــت و ضبــط رویدادهــای ازدواج و طــاق را
عــاوه بــر وقایــع والدت و وفــات داشــته اســت .ثبــت ابتدایــی رویدادهــای والدت و وفــات در ادارات
ثبــت احــوال اتفــاق میافتــد ،ولــی دو واقعــه ازدواج و طــاق پــس از ثبــت در محاضــر مربــوط (دفاتــر
رســمی ازدواج و طــاق) ،بــا ارســال اعالمیــه رویــداد مذکــور بــه اســناد ثبــت احــوال منتقــل میشــود.
در ادامــه ســیر تطــور قانونگــذاری در ایــران بررســی میشــود:
 -1اولیــن قانــون ثبــت احــوال تحــت عنــوان تصویبنامــه ثبــت احــوال مصــوب ســال  ۱۲۹۷اســت کــه
در مــاده  26چنیــن میگویــد« :هــر یــک از علمــا پــس از نوشــتن عقدنامــه یــا طالقنامــه مکلــف هســتند
کــه ســواد قبالجــات مزبــوره را بــه اداره ســجل احــوال محــل اقامــت خــود بدهنــد ».از ایــن مــاده قانونــی
اســتنباط میشــود کــه روحانیــون بــه عنــوان شــخص حقیقــی مســئول اجــرای صیغههــای ازدواج و
طــاق بــوده و مکلــف بــه انعــکاس آنهــا در قالــب رونوشــت بــه ثبــت احــوال بودنــد.
 -2در مــاده  11قانــون ثبــت احــوال مصــوب  1304/3/14نیــز ایــن طــور حکــم شــده اســت کــه« :در
موقــع ازدواج یــا طــاق مامــور ســجل احــوال ســوادی از عقدنامــه یــا طالقنامــه را بــه امضــای مجــری

صیغــه و امضــای دو نفــر شــاهد گرفتــه ضبــط مینمایــد .در مــوردی کــه طــاق مســتقیماً از طــرف
خــود زوج میشــود ،اظهــار زوج یــا شــهادت دو نفــر شــاهد کافــی خواهــد بــود .مأمــور ســجل احــوال
بایــد خالصــه مــوارد مذکــور یــا اظهــار زوج و شــهود را در دفتــر مخصــوص و در ورقــه هویــت زوجیــن
ثبــت کنــد ».بــا گذشــت  7ســال و تصویــب قانــون جدیــد ثبــت ،خالصــه رویــداد ازدواج و طــاق در
مــدرک هویتــی زوجیــن بــرای اولیــن بــار انجــام گرفــت.
 -3قانــون ســجل احــوال مصــوب ســال  ۱۳۰۷در مــاده  5آورده اســت »:در موقــع ازدواج یــا طــاق
شــوهر مکلــف اســت ورق ـهای کــه حاکــی از وقــوع عقــد یــا طــاق بــوده و معــرف زوجیــن باشــد ،بــه
امضــای مجــری صیغــه رســانیده و بــرای ضبــط در دفتــر ســجل احــوال بــه نظمیــه یــا شــعبات نظمیــه
و یــا کدخــدا تســلیم نماینــد .ادارات و مأموریــن مزبــور بایــد پــس از تحقیــق در صحــت مندرجــات
ورقــه ،عیــن آن را در اســرع اوقــات بــه دفتــر ســجل احــوال بفرســتند ».در اینجــا مقنــن حکــم بــه درج
خالصــه واقعــه ازدواج و طــاق در مــدرک هویتــی زوجیــن ننمــوده اســت ،ولــی خــاف دو قانــون قبــل
شــوهر مکلــف بــه اعــام رویــداد شــده اســت.

 -4در نظامنامــه ســجل احــوال مصــوب  ،۱۳۰۷هماننــد قانــون ســال  ،1304مجــددا ً انعــکاس وقایــع
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حیاتــی ازدواج و طــاق در ورقــه هویتــی حکــم شــده و اینطــور در مــاده  ۲۵قانــون اخیرالذکــر آمــده
اســت« :در موقــع ثبــت ازدواج و طــاق در دفاتــر مربوطــه ،متصــدي ســجل احــوال مباشــر ثبــت ،بايــد
ســوادي از عقدنامــه يــا طالقنامــه بــه امضــاي مجــري صيغــه اخــذ و ضبــط و پــس از ثبــت وقايــع
مزبــوره ،خالصــه ازدواج يــا طــاق را در صفحــات ورقــه هويــت زوجيــن ثبــت و چنانچــه جایــی در
محــل ثبــت  -وقايــع مزبــوره باقــي نباشــد ،متصــدي ســجل احــوال از عيــن صفحــات ازدواج و طــاق
كــه نــزد اوســت بــه آخريــن صفحــه ورقــه هويــت الصــاق نمــوده و طرفيــن ورقــه الصاقيــه را مهــر و
خالصــه حادثــه را در روي ورقــه الصاقيــه ثبــت مينمايــد ».در اینجــا مجــددا ً تکلیــف اعــام رویــداد بــه

عهــده مامــور ثبــت احــوال قــرار گرفتــه اســت.
 -5در مــاده  28قانــون اصــاح قانــون ثبــت احــوال مصــوب  1319چنیــن آمــده« :ســردفترهاي رســمي
ازدواج و طــاق موظــف هســتند هــر نــوع عقــد ازدواج و طــاق و رجــوع و بــذل مــدت كــه در دفاتــر
ثبــت ميكننــد در صفحــهمخصــوص شناســنامه طرفيــن قيــد كــرده و مراتــب را در ظــرف پانــزده روز
بــه نماينــده ثبــت احــوال اعــام نماينــد .نماينــدگان ثبــت احــوال پــس از وصــول اعالميههــاي ازدواج
و طــاق فــوق الذکــر مراتــب را در مســتندات مربــوط بــه زوجيــن ثبــت نماينــد ».ایــن قانــون کامــل

تــر از قوانیــن قبلــی اســت ،چــرا کــه اوالً یــک شــخصیت حقوقــی موظــف بــه اعــام رســمی رویــداد
ازدواج و طــاق و ثبــت آن در شناســنامه زوجیــن شــده اســت ،ثانی ـاً تعییــن مهلــت نشــان از اهمیــت
موضــوع نــزد قانونگــذار اســت ،ثالث ـاً ثبــت ازدواج منقطــع را مثــل ازدواج دائــم و نیــز انحــال آنهــا را

پیشبینــی نمــوده اســت.
 -6آئیــن نامــه قانــون اصــاح قانــون مصــوب  1319در مــاده  ۶۳گفتــه اســت« :دفاتــر رســمی ازدواج و
طــاق بایــد هــر نــوع عقــد ازدواج و طــاق و رجــوع و بــذل مــدت را کــه در دفاتــر ثبــت میکنــد ،در
روی نمونــه کــه ضمیمــه ایــن آئیــن نامــه اســت تنظیــم و در روز پانزدهــم و آخــر هــر مــاه بــه نماینــده
حــوزه مربوطــه ثبــت احــوال تســلیم نماینــد ».در ایــن مقــرره فــرم مخصوصــی بــرای اعــام رویــداد
پیشبینــی شــده اســت .گویــا در دوره هــای قبــل بــه جاریکننــدگان صیغــه ازدواج و طــاق بــه هــر
طریقــی کــه امــکان داشــت ،نســبت بــه اعــام رویــداد ازدواج و طــاق اقــدام مینمودنــد.
 -7در قانــون ثبــت احــوال کنونــی بــه مســئله ای پرداختــه کــه در طــول  58ســال عمــر ثبــت
احــوال تــا تصویــب قانــون مصــوب ســال  1355مطــرح نبــوده اســت و در ایــن قانــون بــه شــکل حکــم
اســتثنایی آمــده اســت .در مــاده  ۳۳قانــون اخیرالذکــر حکــم شــده اســت« :وقایــع ازدواج و طــاق یــا
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وفــات زوج یــا زوجــه و رجــوع و بــذل مــدت و فســخ نــکاح بایــد در دفاتــر ثبــت کل وقایــع ثبــت شــود،
ولــی در شناســنامه بــه شــرح زیــر انعــکاس خواهــد یافــت .در المثنــای شناســنامه مــرد یــا زن آخریــن
نــکاح و طــاق یــا بــذل مــدت و در صــورت تعــدد زوجــات آن تعــداد از ازدواج کــه بــه قــوت خــود باقــی
اســت ،منعکــس خواهــد شــد .ازدواج و طــاق غیــر مدخولــه باکــره -در المثنــی شناســنامه درج نخواهــد
شــد ».در واقــع نــگاه مــردم و طــرز تلقــی جامعــه از زوجیــن کــه زیــر یــک ســقف نرفتهانــد ،مــورد
مالحظــه قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت .البتــه وجــود ایــن اســتثناء مســائل و چالشهایــی را بدنبــال
داشــته کــه در ادامــه میآیــد.
ب) تعارض حقوق اشخاص در اجرای ماده 33
حکــم مــاده  33قانــون ثبــت احــوال مصــوب  1355ضامــن حقــوق مــردم و جامعــه بــه کیفیــت زیــر
اســت:
 .1حــق دولــت بــرای تنظیــم و تنســیق امــور و ایجــاد نظــم در جامعــه بــا ثبــت کلیــه رویدادهــای
ازدواج و طــاق اشــخاص در ســند ســجلی آنــان
 .2حــق افــراد در شــرف ازدواج بــه دانســتن ســابقه طــرف مقابــل بــه لحــاظ وجــود ازدواج یــا طــاق،
بــا امــکان صــدور گواهــی تجــرد یــا اعــام وضعیــت تاهــل اشــخاص
 .3حــق اشــخاصی کــه ازدواج دائــم کوتــاه مــدت ناموفــق داشــتهاند بــه رعایــت حیثیــت اجتماعــی آنــان
در جامعــه بــا حــذف رویــداد ازدواج و طــاق ،البتــه صرفـاً از مــدرک هویتــی آنــان

بدیهــی اســت ،جمــع بیــن ایــن حقــوق بــرای ســازمان ثبــت احــوال و مــردم مشــکالتی را بــه همــراه
خواهــد داشــت .چــرا کــه بــا بوجــود آمــدن تعــارض منافــع اشــخاص در اجــرای مفــاد مــاده  33برخــی
مخالــف اعــان رویــداد ازدواج و طــاق در مــدرک هویتــی (شناســنامه) هســتند و پــاره ای از افــراد
موافــق آن .موافقیــن کــه عمومــا زنــان میباشــند ،نگــران علنــی شــدن ازدواج و طــاق ســابق خــود
هســتند و مخالفیــن نگــران مــورد فریــب واقــع شــدن خــود در زمــان ارائــه شناســنامه طــرف مقابــل
میباشــند.
«در خصــوص ثبــت وقایــع مربــوط بــه نــکاح یــا انحــال آن در معنــای عــام در شناســنامه ،قانونگــذار بــا
مدنظــر قــرار دادن برخــی مالحظــات اجتماعــی ،اســتثنائاتی را در ارتبــاط بــا نحــوه ثبــت ایــن وقایــع
در شناســنامه المثنــی قائــل شــده اســت( ».میرشــکاری .عبــاس -قانــون ثبــت احــوال در نظــم حقوقــی
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ایــن تعــارض در طــول تاریــخ  40ســاله از آخریــن قانــون ثبــت احــوال ،همــواره صــدور آراء و تصویــب
مقــررات مختلــف و درخواســت ابطــال آن از ســوی مخالفیــن را بــه دنبــال داشــته اســت.
دلیــل دیگــر حــذف طــاق از شناســنامه ،ســهولت ازدواج مجــدد دختــران مطلقــه اســت .البتــه برخــی
نیــز معتقــد بــه بــی اثــر بــودن حــذف رویــداد طــاق از شناســنامه در توفیــق زنــان مطلقــه در ازدواج
مجــدد هســتند« .آنچــه امــروز نیــز مطــرح شــده اســت ،ثبــت نکــردن طــاق بــه طــور کلــی نیســت؛
بــرای ثبــت طــاق یــک دفتــر فیزیکــی در دفترخانــه هــا وجــود دارد کــه البتــه همــه وقایــع در آن ثبــت
میشــود .بنابرایــن حــذف ظاهــری ثبــت طــاق از شناســنامه ،عمــا باعــث تســهیل ازدواج مجــدد
نمیشــود .همچنیــن مشــکالت زنــان مطلقــه را نیــز برطــرف نخواهــد کــرد و اساســا برطــرف کــردن
مشــکالت ایــن زنــان بــا حــذف طــاق از شناســنامه یــک ادعــای بــزرگ اســت .بــه نظــر میرســد انگیــزه
(تصویــب) ایــن قانــون ،آن اســت تــا اقــوام درجــه چنــدم و افــراد دیگــر در جریــان قــرار نگیرنــد .امــا
ایــن مهــم امــکان تســری بــه افــراد دیگــر را نــدارد و بــه همیــن دلیــل بــرای فهمیــدن ســابقه تاهــل و
یــا عــدم تاهــل افــراد اســتعالم میگیرنــد.
مصاحبه رادیو گفتگو با خانم فاطمه بداغی:

http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175102&n=157001

ج) وظیفه انعکاس رویداد ثبت شده ازدواج و طالق در اسناد سجلی
ســازمان ثبــت احــوال کشــور برابــر بنــد «د» مــاده ( )۱قانــون ثبــت احــوال مصــوب تیرمــاه ۱۳۵۵
مجلــس شــورای ملــی متضمــن اصالحیــه  1363/10/18مجلــس شــورای اســامی (بنــد د مــاده :1
ثبــت ازدواج و طــاق و نقــل تحــوالت) تکلیــف انعــکاس دو رویــداد حیاتــی ازدواج و طــاق را کــه در
قالــب اعالمیههایــی از محاضــر ازدواج و طــاق دریافــت میکننــد ،در محــل مخصــوص (بنــد  ۹مــاده
 :۱۳خالصــه اطالعــات راجــع بــه ازدواج طــاق و یــا وفــات همســر) در اســناد ثبــت کل وقایــع دارد.
ایــن اقــدام ادارات ثبــت احــوال سراســر کشــور متعاقــب دریافــت اعالمیههــای ازدواج و طــاق حــاوی
خالصــه رویــداد ازدواج یــا طــاق کــه در دوره هــای  15روزه از دفاتــر ازدواج و طــاق محــدوده اداره
واصــل میگــردد ،صــورت میگیــرد.
دفاتــر رســمی ازدواج و طــاق وفــق مــاده  ۶۳آییــن نامــه قانــون ثبــت احــوال مصــوب اردیبهشــت
( ۱۳۱۹مــاده  : ۶۳دفاتــر رســمی ازدواج و طــاق بایــد هــر نــوع عقــد ازدواج و طــاق و رجــوع و بــذل
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مــدت را کــه در دفاتــر ثبــت میکنــد ،در روی نمونــه کــه ضمیمــه ایــن آییننامــه اســت ()14-13
تنظیــم و در روز پانزدهــم و آخــر هــر مــاه بــه نماینــده حــوزه مربوطــه ثبــت احــوال تصمیــم نماینــد).
مکلــف هســتند تــا مراتــب ثبــت رویدادهــای ازدواج و طــاق را در قالــب فــرم مخصــوص در روز پانزدهــم
و پایــان هــر مــاه بــه اداره ثبــت احــوال حــوزه خــود تســلیم نماینــد.
در مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال ،مجــددا موضــوع بنــد «د» مــاده ( )۱قانــون اخیرالذکــر بــا تفســیر
بیشــتری آمــده اســت ،ولــی اساســا تاکیــد مــاده  ۳۳در خصــوص مــدرک هویتــی اســت نــه ســند
ســجلی و چگونگــی درج اطالعــات مربــوط بــه دو رخــداد ازدواج و طــاق در شناســنامه زوجیــن را
مشــخص نمــوده اســت.
برابــر ایــن مــاده (مــاده  :۳۳وقایــع ازدواج و طــاق یــا وفــات زوج یــا زوجــه و رجــوع و بذلمــدت و
فســخ نــکاح بایــد در دفاتــر ثبــت کل وقایــع ثبــت شــود ولــی در شناســنامه بــه شــرح زیــر انعــکاس
خواهــد یافــت .در المثنــی شناســنامه مــرد یــا زن آخریــن نــکاح و طــاق یــا بذلمــدت و در صــورت
تعــدد زوجــات آن تعــداد از ازدواج کــه بــه قــوت خــود باقــی اســت منعکــس خواهــد شــد .ازدواج و
طــاق غیرمدخولــه در المثنــی شناســنامه درج نخواهــد شــد ).در صــورت فقــدان شناســنامه افــرادی
کــه ســابقه ازدواج و طــاق را در ســند ســجلی خــود دارنــد ،در نمونــه المثنــی شناســنامه آنــان آخریــن
ازدواج و انحــال آن درج میشــود .در خصــوص مــردان در صــورت وجــود ازدواج توامــان کلیــه ازدواج
هــا منعکــس خواهــد شــد.
مــاده  33قانــون ثبــت احــوال مصــوب ســال  1355دارای یــک حکــم اســتثنایی اســت .ایــن حکــم
مربــوط بــه زنــان مطلقــه بائــن غیــر مدخولــه اســت .ادارات ثبــت احــوال وفــق دســتورالعمل مــورخ
 1386/12/26ضمــن ثبــت توضیحــات (بــه موجــب طالقنامــه شــماره  ...مــورخ  ....دفترخانــه طــاق
شــماره  ...شهرســتان  ...واقعــه ازدواج مابیــن آقــای  ...و خانــم  ...بــه طــاق بائــن غیرمدخولــه منجــر
گردیــده اســت ).در ســند ســجلی ،شناســنامه بــدون درج واقعــه ازدواج و طــاق موصــوف صــادر و
تســلیم متقاضــی میکننــد.

د) ثبت احوال و چالش اجرای قسمت اخیر ماده 33
بعضــاً اتفــاق میافتــد کــه مــدت بســیار کوتاهــی پــس از اجــرای صیغــه نــکاح ،ادامــه زندگــی بــه
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دالیلــی بــرای زوجیــن امکانپذیــر نمیشــود و آنــان پیــش از شــروع زندگــی زیــر یــک ســقف از هــم
جــدا شــده و پیونــد زناشــویی آنــان بــه طــاق منجــر میگــردد .نظــر بــه هنجارهــای حاکــم بــر جامعــه
و نــوع نــگاه و برخــوردی کــه اجتمــاع بــا یــک زن مطلقــه دارد ،همــواره زنــان بیــوه تمایــل بــه اعــان

رویــداد طــاق نداشــته و معمــوالً یــا خــود را متاهــل یــا مجــرد هرگــز ازدواج نکــرده معرفــی مــی کننــد،
ایــن وضعیــت بــه وجهــی برتــر بــرای دختــران ســختتر اســت و اطــاق بیــوه بــه آنــان بــا توجــه بــه
طــول مــدت کوتــاه ازدواج آنهــا ،بیانصافــی اســت .بنابرایــن ایشــان بــه نحــوی شــدیدتر تقاضــای
حــذف رویــداد ازدواج و طــاق را از مــدارک هویتــی خــود یعنــی شناســنامه دارنــد.
ایــن مســئله اجتماعــی و تــا انــدازهای فرهنگــی ،باعــث شــد تــا قانونگــذار در ســال  ،۱۳۵۵اســتثنایی را

در مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال قــرار دهــد .البتــه مصــرف ایــن اســتثناءصرفاً بــرای عامــه مــردم اســت،
چــرا کــه چنانچــه زنــی مطلقــه ازدواج قبلــی خــود را از خواســتگار خــود مخفــی نمایــد ،خــود مرتکــب
فریــب شــده اســت و از طرفــی زندگــی خــود را بــا دروغ پایهریــزی کــرده اســت .چنانچــه بخواهــد
حقیقــت را مطــرح و علنــی کنــد ،نیــازی بــه کتمــان آن در مــدرک هویتــی خــود نــدارد .پــس تنهــا
از منظــر برخــورد افــراد در جامعــه بــا یــک مطلقــه و احتمــال ایجــاد مزاحمــت بــرای آنــان ،تقاضــای
حــذف واقعــه از شناســنامه خــود دارد .بــا گذشــت  40ســال از تصویــب قانــون و بــا تغییــرات فرهنگــی
و اجتماعــی در جامعــه کنونــی ،از شــدت تقاضــای حــذف واقعــه نیــز کاســته شــده اســت.
ه) راهکار مقنن در سال  1355و آثار و تبعات بعد از آن
از آنجایــی کــه کلیــه رویدادهــا و تحــوالت حیاتــی افــراد ایرانــی در ســند ثبــت کل وقایــع آنهــا ثبــت و
امــروزه در مرکــز داده و پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ذخیــره میگــردد ،لــذا امــکان مخفــی نــگاه
داشــتن ازدواج و طــاق صــورت گرفتــه وجــود نــدارد و بــه صــرف اســتعالم مراجــع مربــوط از ثبــت
احــوال ،مراتــب در اســرع وقــت بــه مرجــع اســتعالم کننــده منعکــس خواهــد شــد.
معیــار قانونگــذار در تشــخیص وضعیــت دختــران مطلقــه بــرای حــذف رویــداد ازدواج و طــاق آمیــزش
جنســی بــود ،بــه همیــن دلیــل از واژه مدخولــه «عنــوان زوجــه ای کــه مــورد دخــول واقــع شــده باشــد
«(جعفــری لنگــرودی ،محمــد جعفــر ،ترمینولــوژی حقــوق ،ص  )630یعنــی باکــره بهــره جســته اســت.
برابــر تبصــره  ۴مــاده  ۳۶قانــون ثبــت احــوال دفاتــر اســناد رســمی ازدواج و طــاق از جملــه مراجعــی
هســتند کــه حــق نــگارش در شناســنامه را دارنــد( .تبصــره  ۴مــاده  :۳۶بــه اســتثنای ســازمان ثبــت
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احــوال کشــور ،دفاتــر اســناد رســمی ازدواج و طــاق ،نمایندگیهــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران
در خــارج از کشــور ،اداره تشــخیص هویــت و پلیــس بیــن الملــل و اداره کل انتخابــات ،هیچیــک از
ارگانهــا و نهادهــا و موسســات دولتــی و بخــش خصوصــی حــق نقــش مهــر و درج هیــچ گونــه مطلــب و
یــا آثــار دیگــری بــر روی شناســنامه را ندارنــد .متخلــف از ایــن امــر تحــت پیگــرد قانونــی قــرار خواهــد
گرفــت  -الحاقــی )1363/10/18
بنابرایــن ســردفتران ازدواج و طــاق در مواجهــه بــا درخواســت اجــرای صیغــه نــکاح و نیــز ارائــه گواهــی
عــدم امــکان ســازش از ســوی زوجیــن نســبت بــه اجــرای صیغــه مربوطــه و ثبــت آن در دفاتــر خــود
اقــدام و ســپس نتیجــه را در قالــب پیشبینــی شــده در شناســنامه منعکــس مینماینــد.
مســئله عــدم تمایــل زنــان و دختــران مطلقــه بــر عــدم انعــکاس رویــداد ازدواج و طــاق در شناســنامه
آنهــا انگیــزه بــرای درخواســت صدورالمثنــی اســت.
اختصــاص حکــم قســمت اخیــر مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال بــه زنــان از ســوی ادارات ثبــت احــوال
برابــر بخشــنامههای ســازمان ثبــت احــوال ،مــورد اعتــراض مــردم قــرار گرفتــه و منجــر بــه صــدور
احکامــی از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری شــد( .رای شــماره  1381/6/10 -183هیــات عمومــی
دیــوان عدالــت اداری :حکــم مقــرر در قســمت آخــر مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال مصــوب  ۱۳۵۵مفیــد
عــدم درج ازدواج و طــاق غیرمدخولــه در المثنــی شناســنامه زوجیــن اســت .بنابرایــن مفــاد بخشــنامه
شــماره 1370/10/14-1/4320ســازمان ثبــت احــوال کشــور کــه عــاوه بــر عمــوم و اطــاق حکــم
مقنــن عــدم درج ازدواج و طــاق غیرمدخولــه را منحصــرا ً در المثنــی شناســنامه زوجــه پذیرفتــه و در
نتیجــه دایــره شــمول قانــون را محــدود و تضییــق کــرده اســت ،خــاف قانــون تشــخیص داده میشــود
و بــه تجویــز قســمت دوم مــاده  ۲۵قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میگــردد).
شــورای حقوقــی و شــورای عالــی ثبــت احــوال نیــز در تســری حکــم مــاده  33بــه مــردان نیــز بــا
اســتدالل امــکان ورود آســیب روانــی بــه پســران و بــر اســاس تقاضاهــای مکــرر ایــن طیــف از جامعــه
بــه اجــرای ایــن قانــون اقــدام نمــوده اســت.
از طرفــی در خصــوص دفعــات ازدواج غیــر مدخولــه نیــز ســازمان ثبــت احــوال جهــت پیشــگیری از
ســوء اســتفاده از حکــم بخــش اخیــر مــاده  33بــا مصوبــه جلســه مــورخ  ۱۳۸۷ /۱۱ /۱۳شــورای عالــی
ثبــت احــوال مبنــی بــر الحــاق عباراتــی بــه بنــد  ۳دســتورالعمل «نحــوه ثبــت وقایــع ازدواج و طــاق
غیرمدخولــه در اســناد ســجلی و حــذف آن از شناســنامه زوجیــن» آن را محــدود بــه دفعــه اول نمــوده
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کــه بــا آراء شــماره  206و  207دیــوان عدالــت اداری ابطــال گردیــد( .پیــرو نامــه شــماره /۲ش ع /۲
 ۱۳۸۷ /۲بدیــن وســیله مصوبــه جلســه مــورخ  ۱۳۸۷ /۱۱ /۱۳شــورایعالی ثبتاحــوال مبنــی بــر
الحــاق عبــارات زیــر بــه بنــد  ۳دســتورالعمل «نحــوه ثبــت وقایــع ازدواج و طــاق غیــر مدخولــه در
اســناد ســجلی و حــذف آن از شناســنامه زوجیــن» جهــت اطــاع و ابــاغ بــه واحدهــای ذیربــط اعــام
میشــود« .عــدم درج وقایــع ازدواج و طــاق غیرمدخولــه در شناســنامه زوج بــا ارائــه مــدارک الزم
صرفــا بــرای بــار اول امکانپذیــر بــوده و در صــورت ثبــت ازدواج و طــاق غیرمدخولــه مجــدد ،حــذف
از شناســنامه میســور نخواهــد بــود .در ایــن گونــه مــوارد پــس از ازدواج مجــدد زوج ،در صــورت تعویــض
شناســنامه نســبت بــه حــذف واقعــه ازدواج و طــاق غیرمدخولــه اقــدام خواهــد شــد ».مقتضــی اســت
ضمــن نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــه مذکــور ،وصــول آن را نیــز بــه دبیرخانــه شــورایعالی اعــام
فرماییــد».
متن رای شمارههای  ۲۰۶ ۲۰۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابــق ذیــل مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال مصــوب ســال ۱۳۵۵مقــرر شــده اســت کــه «در المثنــی
شناســنامه مــرد یــا زن آخریــن نــکاح و طــاق یــا بــذل مــدت و در صــورت تعــدد زوجــات آن تعــداد
ازدواج کــه بــه قــوت خــود باقــی اســت ،منعکــس خواهــد شــد .ازدواج و طــاق غیرمدخولــه در المثنــی
شناســنامه درج نخواهــد شــد ».نظــر بــه ایــن کــه اجــرای قســمت اخیــر حکــم قانونــی فوقالذکــر
مقیــد بــه تحقــق و حصــول شــرط و شــرایطی نیســت ،بنابرایــن مصوبــه چهــل و هشــتمین جلســه
شــورایعالی ثبــت مــورخ  ۱۳۸۷ /۱۱ /۱۳و بخشــنامه شــماره  ۱۳۸۷ /۱۲ /۳ ،۱ /۴۶۴۷رییــس ســازمان
ثبــت احــوال کشــور از ایــن حیــث کــه اجــرای حکــم مقنــن را بــا پیشبینــی شــرایطی محــدود و
مضیــق کــرده اســت ،مغایــر قانــون پیــش گفتــه تشــخیص و بــه اســتناد بنــد  ۱مــاده  ۱۹و مــاده ۴۲
قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میشــود)».
مــاده  ۳۳مربــوط بــه انــواع ازدواج و طــاق اســت ،ولــی قســمت اخیــر آن بــا توجــه بــه عــرف حاکــم بــر

جامعــه مــا معمــوالً ازدواج دائــم را در بــر دارد ،بــه ویــژه انواعــی کــه بــه ثبــت رســیده باشــند .در واقــع
مشــکل وجــه شــرعی نــکاح نیســت ،بلکــه وجــه قانونــی یــا تشــریفات اداری آن اســت .بنابرایــن چنانچــه
ازدواج از نــوع متعــه باشــد و بــه ثبــت نیــز رســیده باشــد و در شناســنامه زوجیــن نیــز منعکــس شــده
باشــد ،میتوانــد مشــمول حکــم قســمت اخیــر مــاده  ۳۳شــود .البتــه چنانچــه افــراد مایــل بــه درج
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وقایــع ازدواج و طــاق ســابق باشــند ،برابــر نظریــه اداره کل امــور حقوقــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور
منعــی نــدارد( .نظریــه  1391/6/26-2/11/71309اداره کل امــور حقوقــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور:
بــه موجــب حکــم مــاده  ۳۳قانــون ثبــت احــوال و نظریــه مــورخ  1390/3/9شــورای حقوقــی ســازمان،
آخریــن واقعــه در شناســنامه اشــخاص الزامــی اســت .لیکــن در صورتــی کــه متقاضــی درخواســت ثبــت
واقعــه قبلــی را در شناســنامه نمایــد ،اجابــت خواســته منــع قانونــی نــدارد ،مراتــب جهــت هرگونــه
اقــدام الزم اعــام مــی گــردد).
و) ازدواج و طالقهایی که صرف ًا ثبت می شوند ،از نگاه جمعیتشناختی
بــه لحــاظ مطالعــات آمــاری و جمعیتشــناختی ممکــن اســت ازدواجهایــی کــه صرفــا روی ســند
ثبــت شــدهاند و هیچــگاه پیونــد عاطفــی بیــن زوجیــن بوجــود نیامــده و بــه دالیلــی در مــدت کوتاهــی
منجــر بــه طــاق شــدهاند ،در آمارهــا خدشــه وارد آورنــد و روی نــرخ ازدواج و طــاق تاثیــر گذارنــد.
در حالیکــه میدانیــم ،ایــن ثبــت و رفــع آن از ســند هویتــی بــه هیــچ وجــه ازدواج بــه معنــی واقعــی
خــود نبــوده اســت« .در تعریــف ازدواج گفتهانــد :رابطــه قانونــی ،عرفــی و یــا مذهبــی اســت کــه زن و
مــرد را بــرای شــرکت دائــم یــا موقــت در زندگــی بــه هــم پیونــد میدهــد .برونیســاو مالینوفســکی،
مــردم شــناس انگلیســی در تعریــف ازدواج گفتــه اســت :قــراردادی اســت بــرای بوجــود آمــدن فرزنــدان
و حفــظ و نگاهــداری آنــان( ».کالنتــری ،صمــد ،مبانــی جمعیتشناســی ،ص .)87تولیــد نســل کــه از

اهــداف اساســی ازدواج اســت ،در ازدواجهــای صرفـاً ثبتــی دیــده نمیشــود و دالیلــی نظیــر شــتابزدگی
در انتخــاب شــریک زندگــی باعــث وقــوع ایــن رویــداد شــده اســت« .ایــن دو واقعــه ازدواج و طــاق-
بــه دلیــل تغییــر موقعیــت خانوادگــی افــراد و تاثیــر در بــاروری و توالــد و تناســل از اهمیــت زیــادی

برخوردارنــد .در حقیقــت ازدواج آغازگــر بــاروری و منشــاء تولــد اســت( ».کاظمــی پــور ،شــهال ،مبانــی
جمعیــت شناســی ،ص .)83از طرفــی تشــکیل خانــواده یعنــی زندگــی زوجیــن در زیــر یــک ســقف ،در
صورتیکــه ازدواج تصادفــی و چنــد روزه نمیتوانــد عنــوان رخــداد ازدواج و انحــال آن عنــوان رویــداد
طــاق را بــه خــود نســبت دهــد« .ازدواج واقعــه ای اجتماعــی ،زیســتی و فرهنگــی اســت کــه بــه دلیــل
نقــش بنیادیــن آن در تشــکیل خانــواده از اهمیــت بســزائی برخــوردار اســت .بــه طــوری کــه پایندگــی
گــروه و زندگانــی کمــی و کیفــی نســلهای متوالــی بــه ازدواج بســتگی دارد( ».احمــدی ،وکیــل و
رضایــی ،انیــس ،فصلنامــه جمعیــت ،ص .)82عــرف و مــردم نیــز ازدواج را در یکــی شــدن زن و شــوهر
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میداننــد و بــا مشــاهده شــاکله زندگــی میفهمنــد کــه ازدواجــی اتفــاق افتــاده اســت« .ازدواج عبــارت
از یــک قــرارداد اجتماعــی مبتنــی بــر توافــق و ســازش بیــن زن و مــرد اســت کــه موجــب شــروع یــک
زندگــی مشــترک مــی شــود .بــه ایــن ترتیــب آنهــا در غــم و شــادی و لــذت و رنــج یکدیگــر ســهیم
میشــوند و مشــکالت زندگــی را بــه یــاری همدیگــر حــل مــی کننــد( ».ایــران محبــوب ،جلیــل و
مختــاری ،مریــم ،فصلنامــه جمعیــت ،ص  .)82در نهایــت بایــد گفــت ،تلقــی ازدواج و طــاق از دو
رویــداد تقریب ـاً توامــان عقــد و انحــال آن بــا فاصلــه زمانــی بســیار کــم بســیار دور از ذهــن اســت.
حجــم ایــن دو رویــداد صرفــا قابــل مطالعــه در حــوزه خــاص خــود بــه واســطه آســیب شناســی ایــن
پدیــده اســت و در مطالعــات جمعیتــی باعــث مخــدوش شــدن نتایــج آن خواهــد شــد« .هــر چنــد
از دیــدگاه جمعیــت شناســی دو رویــداد ازدواج و طــاق بایســتی جــدای از یکدیگــر مــورد بررســی
قــرار گیرنــد ،امــا در جوامــع ســنتی بیــن حجــم ایــن دو ،رابطــه مســتقیم وجــود دارد و در مصوبــات
بینالمللــی نیــز اشــاراتی در ایــن زمینــه وجــود دارد( ».رحــمدل ،عزتالــه ،فصلنامــه جمعیــت ،ص
)82
ح) نتیجه گیری
بــا توجــه بــه دالیــل موافقیــن و مخالفیــن عــدم درج خالصــه رویــداد ازدواج و طــاق در شناســنامه
زوجیــن و شــرایط فعلــی جامعــه و ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،موضــوع رفتــه رفتــه از حالــت حــاد
خــارج شــده و بــا عنایــت بــه چهــار دلیــل ذیــل میتوانــد در شــرایط فعلــی و بــا وضــع مقــررهای
خــاص ،موضــوع انعــکاس یــا عــدم انعــکاس خالصــه وقایــع ازدواج یــا طــاق در شناســنامه بــه اختیــار
مــردم واگــذار گــردد:
 -1وجــود مرکــز داده بهنــگام ثبــت احــوال (پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور) و گســتره بهرهبــرداری
از ســامانه اســتعالم الکترونیــک برخــط ،هــر تغییــری کــه در ســند ســجلی اتبــاع ایرانــی اتفــاق بیافتــد،
از نظــر دســتگاههای خدمترســان بــه مــردم ،حســب وظایــف آنــان مخفــی نمیمانــد.
 -2تغییــر ســبک زندگــی مــردم و وجــود رســانههای ارتبــاط جمعــی معمــوال مانــع کتمــان رویدادهــای
مهــم زندگــی افــراد از جملــه ازدواج و طــاق اســت.
 -3بــا پیشــرفت کشــور در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،نیــاز و کارکــرد شناســنامه محــل
تامــل اســت و بــا توجــه بــه اظهــارات مســئولین ســازمان ثبــت احــوال بــه زودی شناســنامه از مــدارک
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هویتــی مــردم حــذف خواهــد شــد« .رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور گفــت :بــا صــدور کارت ملــی
هوشــمند ،ضرورتــی بــرای وجــود شناســنامه در ســالهای آینــده وجــود نــدارد ،لــذا حــذف شناســنامه
جــزو برنامههــای آینــده ایــن ســازمان خواهــد بــود( ».ایســنا ،یکشــنبه  18:50 ،1396/6/12کــد خبــر
)9606120724
 -4کاربــرد ایــن اســتثناء صرفــا در خصــوص طیــف زنــان مطلقــه بائــن غیرمدخولــه اســت .چنانچــه
قصــد توســعه ایــن قاعــده بــه تمامــی زنــان بیــوه مطلقــه یــا بیــوه در اثــر فــوت همســر در دســتور کار
قــرار گیــرد ،حداکثــر زنانــی را شــامل میشــود کــه از ازدواج هــای قبــل خــود ،فرزنــد ندارنــد .چــون
حکــم مــاده فقــط در خصــوص همســر اســت نــه فرزنــدان.

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

262
منابع:

 احمــدی ،وکیــل و رضایــی ،انیــس ،1394 ،فصلنامــه جمعیــت شــماره 93و ،94ســازمان ثبــت احــوالکشو ر
 ایــران محبــوب ،جلیــل و مختــاری ،مریــم ،1385 ،فصلنامــه جمعیــت شــماره 57و ،58ســازمان ثبــتاحــوال کشــور
 جعفــری لنگــرودی ،محمــد جعفــر ،1368 ،ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران ،کتابخانــه گنجدانــش ،چــاپچها ر م
 رحم دل ،عزت اله ،1379 ،فصلنامه جمعیت شماره 33و ،34سازمان ثبت احوال کشور کاظمیپــور ،شــهال ،1388 ،مبانــی جمعیتشناســی ،تهــران ،انتشــارات مرکــز مطالعــات وپژوهشهــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه ،چــاپ ســوم
 کالنتری ،صمد ،مبانی جمعیتشناسی ،اصفهان ،انتشارات مانی ،چاپ اول تصویبنامه ثبت احوال مصوب ۱۲۹۷ قانون ثبت احوال مصوب 1304/3/14 قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۰۷ قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 1319 قانون ثبت احوال مصوب 1355 دســتورالعمل ثبــت وقایــع ازدواج و طــاق غیرمدخولــه در اســناد ســجلی و حــذف آن از شناســنامهزوجیــن مصــوب 1386/12/26
 قانون ثبت احوال در نظم حقوقی میرشکاری ،عباس-https://www.isna.ir/news/96061207245
-http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175102&n=157001
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مولفههای موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل شهر تهران:
همبستهها و الزامات سیاستی
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چکیده:

همزمــان بــا مدرنیزاســیون و تغییــر در ســاختار خانــواده ،افزایــش ســطح تحصیــات ،شهرنشــینی ،مشــارکت زنــان
در بــازارکار ،فرزنــدآوری در ســالهای اخیــر در بیــن زنــان بــه تدریــج کاهــش یافتــهاســت و میتــوان انطبــاق فراینــد

انتقــال جمعیــت دوم در ایــران خصوصـاً کالن شــهری ماننــد شــهر تهــران را ،بــا تغییــر در بســیاری از ارزشــها ،نگرشــها

وگرایشــها بــه فرزنــدآوری بــه وضــوح مشــاهد ه کــرد .پژوهــش حاضــر بــه شــیوه پیمایشــی و بــا هــدف شناســایی
مولفههــای تاثیرگــذار بــر فرزنــدآوری زنــان شــاغل شــهر تهــران انجــام گردیــده اســت .دادههــا بــا اســتفاده از ابــزار
پرسشــنامه محقــق ســاخته و  1065نمونــه بــه روش نمونهگیــری اتفاقــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
حاصــل از تحلیــل رگرســیون نشــان میدهــد ،حــدود  30درصــد از تغییــرات متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط
متغیرهایــی چــون تحصیــات ،ســن ،تعــداد فرزنــدان ،تعــداد فرزنــدان ایــدهال ،مولفــه ســازمانی و اجتماعــی تبییــن
شــده اســت .تحصیــات و تعــداد فرزنــد رابطــه معکوســی باتمایــل بــه فرزنــدآوری دارنــد و همچنیــن بــه لحــاظ ســازمانی
هرچــه حمایــت ســازمانی بیشــتر باشــد ،تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل افزایــش خواهــد داشــت .بنابرایــن پیشــنهاد
میشــود کــه سیاســتهای جمعیتــی از برنامههــای طوالنــی مــدت پیــرویکنــد و اجــرای آن توســط مســووالن
و مدیــران ســازمان بــا تمرکــز ویــژه بــه ارزشگــذاری فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی از ســازگاری نقــش مــادری و
کارمنــدی زنــان شــاغل تضمیــن شــود.
واژگان کلیدی :مولفههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتی ،سازمانی ،فرزندآوری ،زنان شاغل

 -1گروه جمعیت شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه علوم اجتماعی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران ،نویسنده مسوول sharifim@UT.AC.IR
 -3گروه جمعیت شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
یکــی از تحــوالت بســیار مهــم و قابــل توجــه درحــوزه جمعیتــی در نیــم قــرن اخیــر در ایــران،
فرزنــدآوری اســت .شهرنشــینی ،صنعتــی شــدن باالرفتــن تحصیــات و اشــتغال زنــان ســهم عمــدهای
در ایــن تحــوالت داشــته ،چنانچــه بــا شهرنشــینی ،تحــرک اجتماعــی و مکانــی ،تقســیم کار ،تغییــر
ســاختار خانــواده در همــه بخشهــای زندگــی مشــهود اســت و مــا حصــل آن تغییــر ســبک زندگــی،
تغییــر ارزشــها ،هنجارهــای افــراد جامعــه اســت.کاهش فرزتــدآوری نیــز بــه دنبــال تغییــر ســاختار
خانــواده درجامعــه شــهری ظهــور پیــدا کــرده اســت ،درچنیــن شــرایطی فرزنــدآوری متحــول میشــود
و افزایــش فردگرایــی ،عقلگرایــی و تفکــر منطقــی و اســتدالل درخانوادههــا اشــاعه مییابــد .در
نتیجــه خانوادههــای ســنتی بــه شــکل خانــوادهمــدرن تغییرحالــت میدهنــد ،اینگونــهتحــوالت
آســیبهایی منجملــه محــدود شــدن گســتره خانــواده و روابــط خانوادگــی ،کمرنــگ شــدن نقشــهای
بــرادر وخواهــری ،پنــاه بــردن فرزنــدان بــه گروههــای همســاالن و همچنیــن کمرنــگ شــدن نقشهایــی
ماننــد خالــه ،دایــی ،عمــو ،عمــه و ...را بــه همــراه دارد (شــیدانی) 6:1392،
جمعیــت دارد ،بــر
تغییــر در رفتــار بــاروری زنــان ،عــاوه بــر تأثیــر قاطعــی کــه بــر میــزان رشــد
ّ

جمعیــت نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت (عباســی شــوازی و دیگــران .)2009 ،طبــق
ترکیــب و ســاختار
ّ
گزارشــات ســازمان ملــل 1میــزان بــاروری کل 2در کشــورهای در حــال توســعه 1950و  1960حــدود 6

فرزنــد بــه ازای هــرزن بــوده ،ولــی از آن زمــان بــه بعــد روبــه کاهــش اســت و در ســالهای 1995-2000
بــه حــدود  1/3تولــد بــه ازای هــر زن رســیده اســت (بنگارتــز .)3:1999 ،3نیمــی از جمعیــت زنــان در
جهــان در حــال حاضــر در مناطقــی بــا میزانهــای بــاروری کل پاییــن تــر از ســطح جانشــینی جمعیــت
زندگــی میکننــد (بنگارتــز و ســابوتکا .)1:2011 ،4اﻳﺮان نیــز دریــک دوره کوتــاه ســیر کاهشــی بــاروری
از حــدود  7فرزنــد بــه ازای هــر زن در ســال  1359بــه حــدود  2فرزنــد در ســال  1395رســید (مرکــز
آمــار ایــران  .)1395ایــن رونــد کاهشــی از بــاروری اواســط دهــه  1360شــروع و از  8/6فرزنــد در
ســال  1362بــه  5 /5فرزنــد در  1367و ســپس  2/8فرزنــد در ســال  1375کاهــش یافــت ،چنانچــه
بــاروری در ســال  1379بــه ســطح جانشــینی و در ســال  1390بــه حــدود  1/8فرزنــد یعنــی زیــر
1- United Nations Population Division (2015).
2- Total fertility rate
3- Bongart’s
4-Bongart’s, J., & Sobotka
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ســطح جانشــینی(میزان بــاروری اســت کــه منجــر بــه جبــران جمعیــت درگذشــته بــا جمعیــت جدیــد
میشــود) رســیده اســت (عباســی شــوازی و خواجــه صالحــی)45-46 : 1392 ،
پدیــده کمفرزنــدی ،تکفرزنــدی و بیفرزنــدی اکنــون بــه شــاخصی از زندگــی مــدرن تبدیــل
شــده اســت و بســیاری از زوجهــای جــوان از آن اســتقبال میکننــد .ایــن عامــل باعــث شــده تــا
ســن فرزنــدآوری افزایــش یافتــه و تمایــل زوجیــن بــرای بچــهدار شــدن و مــادر بــودن کاهــشیابــد
(رســتگارخالد و همــکاران .)8 :1396 ،زنــان پــس ازگذرانــدن تجربــه شهرنشــینی ،مدرنیتــه و تحصیــات
عالــی خــود را مکلــف بــه مشــارکت در تولیــد اقتصــادی میداننــد و هنگامــی کــه در فراینــد مشــارکت
در بــازار کار شــرکت یابنــد ،جایــگاه و منزلــت اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا تغییــر مییابــد ،لــذا از نقــش
مادرانــه خــارج گردیــده و در پــی بدســت آوردن جایــگاه اجتماعــی و اســتقالل اقتصــادی از نقشهــای
پیشــین فاصلــه میگیرنــد ،درنتیجــه زمانــی کــه بــه زنــان تحصیــات و فرصتهــای شــغلی مشــابه
بــا مــردان داده میشــود ،ایــن فرصتهــا منجــر بــه محــدود کــردن تعــداد فرزنــدان میشــود (مــک
دونالــد.)2013، 1
اشــتغال زنــان تاثیــر مســتقیم بــر نقشهــای خانوادگــی برجــای میگــذارد و نقــش ســنتی زنــان را
برهــم میزنــد و آنهــا را بــه ایفــای نقشهــای برابــر بــا مــردان در جامعــه رهنمــون میکنــد و ســبب
بــروز نقشهــای دوگانــه در زنــان میشــود کــه از یــک طــرف بعنــوان مــادر و همســر بــار ســنگینی را
بــه دوش خواهنــد کشــید و از طرفــی بعنــوان زن شــاغل بــه انجــام وظایــف ســازمانی خواهنــد پرداخــت
و چــه بســا از نقــش مادرانــه فاصلــه خواهنــد گرفــت و هــر روز بــه تعــداد مادرانــی کــه بــه اشــتغال
بیــرون از خانــه روی میآورنــد ،افــزوده میشــود .بنابرایــن فرزنــدآوری و تمایــل بــه داشــتن فرزنــد از
ایــن وضعیــت جدیــد تاثیــر میپذیــرد.
مطابــق نتايــج سرشــماري عمومــي نفــوس و مســكن ســال  ،١٣٩٥حداقــل ميــزان بــاروري كل مربــوط
بــه اســتان گيــان بــا رقــم  1/38و حداكثــر آن مربــوط بــه اســتان سيســتان و بلوچســتان بــا مقــدار
 3/96فرزنــد ميباشــد ايــن شــاخص بــراي اســتانهاي گيــان ،مازنــدران و تهــران بــه ترتيــب بــا ارقــام
 38/1و  51/1و 56/1حداقــل ميــزان بــاروري را داشــتهاند ،ازآنجــا کــه تهــران جــزو یکــی از اســتانهایی
ی را دارد ،لــذا فرزنــدآوری بعنــوان یکــیاز شــاخصهای
اســت کــه نــرخ بــاروری زیــر ســطح جانشــین 
مهــم جمعیتــی ایــن کالن شــهر میباشــد و جلوگیــری از اســتمرار کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری و
1- Macdonald

266

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

ارتقــاء آن در ســطح جانشــینی ،نیــاز بــه شــناخت وآگاهــی از تمایــات فرزنــدآوری زنــان و مولفههــای
موثــر بــرآن و همچنیــن شناســایی راهکارهــا و رفــع موانــع ضــروری میباشــد .بــا توجــه بــه موقعیــت
جغرافیایــی شــهر تهــران و دارا بــودن زیــر ســاختهای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،بعنــوان یکــی
از بزرگتریــن و پرجمعیتتریــن کالن شــهرها در ایــران حجــم زیــادی از شــاغلین را تشــکیل میدهــد
و بســتر مناســبی بــرای اشــتغال زنــان را دارا میباشــد و زنــان ســهم باالیــی از مشــارکت در بــازار
کار را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و درســازمانها و ادارات مختلــف از جایــگاه اجتماعــی و ســازمانی
برخــوردار میباشــند .بنابرایــن بــا توجــه کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری پایینتــر از ســطح جانشــینی
در ایــن شــهر آیــا میتــوان گفــت ،اشــتغال بــر تمایــات فرزنــدآوری زنــان موثــر اســت؟ مولفــه موثــر
بــر تمایــات فرزنــدآوری آنهــا کــدام اســت؟
پیشینه پژوهش
مولفــه موثــر بــر فرزنــدآوری و اشــتغال زنــان در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه جامعهشناســان،
جمعیتشناســان و اقتصاددانــان بــوده اســت .برخــی مطالعــات مســائل نهــادی را مســئول فرزنــدآوری
ّ
پاییــن زنــان میداننــد (کرامــر1980 1،؛ فلمــل1993 ،2؛ اســمیت لویــن و تایــک مایــر)1978 ،3؛

برخــی دیگــر وجــود ضعــف در مراکــز مراقبــت از کــودکان (مطالعــات ادســرا2005 4،؛ بیــاری)2008 5،؛
را علــت کــم فرزنــدآوری زنــان میداننــد و بعضــی نیــز جدایــی بیــن محــل زندگــی خانــواده و فرزنــدان
(رادفــورد و همــکاران1996 ،؛ بیــاری)2008 ،؛ و برخــی نیــز عــدم هماهنگــی بیــن کارهــای خانــه
و بچــهداری ،نبــود انعطــاف پذیــری شــغلی و مرخصــی زایمــان (داســیلوا)2008،6؛ و همچنیــن بــار
مضاعــف زنــان شــاغل نســبت بــه زنــان خانــهدار وترکیــب کارهــای خانــه بــا اشــتغال بــه کار خــارج
از خانــه (مــک گینیتــی و راســل)2008 7،؛ را از دالیــل پاییــن بــودن فرزنــدآوری زنــان ذکــر نمودنــد.
برخــی از تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه برخــاف نظریههــای سـ ّنتی ،رابطــه اشــتغال زنــان
و رفتــار بــاروری بــه ویــژه در بســترهای بــاروری پاییــن منفــی نیســت و در بســیاری از کشــورهای

1-Cramer
2- Felmlee
3- Smith – Lovin, L and A. Tickamyer
4- Adsera
5- Bellary
6- De silva
7- McGinnity, F. and Russell
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اروپایــی همبســتگی منفــی بیــن میــزان بــاروری و میــزان مشــارکت زنــان در بــازار کار قبــل از دهــه
 1980بــه یــک همبســتگی مثبــت در بعــد از آن تغییرکــرده اســت (بکمــن1979 ،1؛ رایندفــوس و
همــکاران)2003 ،2
مطالعــات انجــام شــده در ایــران بیشــتر بــر الگوهــا و مولفههــای موثــر بــر تمایــات فرزنــدآوری تاکیــد
دارنــد .ایــن بررســیها بطــور کلــی نشــان میدهنــد ،زنانــی کــه اســتقالل بیشــتری داشــته و تمایــل
بــه اشــتغال در خــارج از خانــه دارنــد ،تمایــل کمتــری بــه فرزنــدآوری را نشــان میدهنــد (حســینی و
بگــی)1391،؛ اثــر اشــتغال زنــان بــر كاهــش بــاروری بــه نــوع شــغل ،بخشــی از اقتصــاد كــه زنــان در
آن اشــتغال دارنــد ،نــوع جامعــه و هنجارهــای حاكــم بــر آن و ســــطح توســعهیافتگی آن بســــتگی دارد
(عباســی شــوازی و علــی منــدگاری .)1389،مطالعــات دیگــر بــه رابطــه منفــی و معکــوس بیــن اشــتغال
زنــان و بــاروری پیبردنــد ،بــدان معنــا کــه بــا افزایــش اشــتغال زنــان ،بــاروری کاهــش مییابــد.
(شــیری و بیداریــان1388 ،؛ نــوروزی1377 ،؛ شــیری ،نوراللهــی و رســتمی)1392 ،
پژوهشهــای انجــام گرفتــه ،نشــان دهنــده تاثیــر مولفههــای جمعیتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و ســازمانی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری میباشــد .تحــوالت ارزشــی و ســاختاری خانــواده از
جملــه اشــتغال زنــان ،بــاال رفتــن تحصیــات و اســتقالل زنــان کــه از نتایــج صنعتــی شــدن و رواج
شهرنشــینی اســت ،زنــان را بــه ســمت مســئولیتهای جدیــد بیــرون از خانــه رهنمــون میکنــد و
اشــتغال و مســائل ســازمانی مــن جملــه احســاس عــدم امنیــت شــغلی ،ارتقــاء شــغلی ،اشــتغال پــاره
وقــت ،تمایــل آنهــا را بــه فرزنــدآوری بــه منظــور تعــادل بیــن وظایــف مادرانــه و شــاغل بــودن کاهــش
میدهــد .برخــی مطالعــات داخلــی بــر هنجارهــای حاکــم در جامعــه در دوره گــذار خانــواده از ســنتی
بــه مدرنتیتــه اشــاره دارد و مشــاهده میشــود ،هــرگاه زمینــه اشــتغال و اســتقالل زنــان فراهــم گردیــده
اســت ،فرزنــدآوری کاهــش یافتــه اســت ،امــا در هیچکــدام از ایــن پژوهشهــا بصــورت جامــع و کامــل
مولفههــای موثــر بــر تمایــات فرزنــدآوری زنــان متاهــل شــاغل را بررســی نکــردهاســت .پــس بــا
توجــه بــه تمایــز فرزنــدآوری زنــان شــاغل و غیــر شــاغل ،ایــن پژوهــش بــا ارائــه مــدل نظــری زیــر
درصــدد شناســایی مولفههــای اثرگــذار بــر تمایــات فرزنــدآوری زنــان شــاغل میباشــد.

1- Beckman
2- Rindfuss, R.R., K. Benjamin
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شکل - 1مدل نظری پژوهش

بطورکلــی مولفههــای موثــر بــر تمایــات فرزنــدآوری از یــک ســو بــه اثــر گــذاری هنجــاری و ارزشــی
زنــان شــاغل و از یــک ســو بــه جایــگاه و منزلــت اجتماعــی و ســازمانی آنهــا باتوجــه بــه مولفههــای
جمعیتــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد کــه برمبنــای فرضیــات وچارچــوب نظــری پژوهــش شــکل
گرفتــه اســت.
مبانی نظری
فرزنــدآوری یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای جمعیتــی اســت کــه نقــش عمــدهای در تحــوالت کمــی و
کیفــی جمعیــت هــر کشــور دارد ،از ایــنرو سیاســتهای جمعیتــی در کشــورهای مختلــف دنیــا عمدتــا
ًحــول محــور کاهــش یــا افزایــش فرزنــدآوری اعمــال میشــود .برایــن اســاس نظریههــای مختلفــی
وجــود دارد کــه علــل گرایــش بــه فرزنــدآوری را تبییــن و تحلیــل نمودهانــد .از آنجــا کــه مــا در ایــن
پژوهــش مولفههــای تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل را بررســی میکنیــم ،توجــه بــه یــک رویکــرد
کافــی نخواهــد بــود و نمیتوانــد جنبههــای مختلــف از مولفههایــی کــه بــه کاهــش فرزنــدآوری
منجــر خواهــد شــد را مــورد ســنجش قــرار ندهــد ،لــذا در ایــن پژوهــش مــا از نظریــات مختلفــی بــرای
چارچــوب نظــری خــود اســتفاده کردهایــم ،چنانچــه نظریههــای مبتنــی بــر تبییــن انتخــاب عقالنــی
و ســاختاری اســتدالل میکنــد کــه در زمانهــای مختلــف در یــک کشــور یــا شــهر شــرایط ســاختاری
ماننــد شهرنشــینی ،صنعتــی شــدن ،تغییــر ســاختار خانــواده ،باســوادی زنــان ،اشــتغال ،میتوانــد
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زمینــه کاهــش تمایــات فرزنــدآوری یــا حتــی بیفرزنــدی را فراهــم کنــد .طبــق نظریــه کالســیک
انتقــال جمعیتــی (مدرنیزاســیون) بــاروری در کشــورهای توســعه یافتــه بــه لحــاظ هزینــه و منافــع از
اهمیــت عمــدهای برخــوردار اســت .در ایــن جوامــع فرهنــگ و تحصیــات هــردو احتمــال پذیــرش اولیــه
ایدههــای جدیــد را فراهــم م ـیآورد ،پــس از آن امیدهــا بــرای مصــرف افزایــش مییابــد و زنــان بــه
جســتجوی شــغل بــرای دســتیابی بــه منزلــت اجتماعــی و برطــرف نمــودن نیازهــای جدیــد اقتصــادی
بــه کار در بیــرون ازخانــه اشــتیاق بیشــتری نشــان میدهنــد تــا بتواننــد نیازهــای مصرفــی خــود و
خانــواده را تامیــن نماینــد ،معمــوال در بســیاری از جوامــع بــه دنبــال توســعه و نوســازی ،ارزشــهای
مربــوط بــه آن نیــز وارد جامعــه میشــود ،زنــان نیــز بــرای اینکــه از دســتاوردهای نوســازی ماننــد
اشــتغال و تحصیــات بهرهمنــد شــده و بــه اســتقالل برســند ،متحــول میشــوند و پــس از بهرهمنــدی
از ایــن دســتاوردها کار در بیــرون از خانــه را بــه فرزنــدآوری ترجیــح میدهنــد ،زیــرا وقتــی شــاغل
باشــند ،نمیتواننــد بــاردار شــوند و از فرزنــد خــود مراقبــت کننــد ،در نتیجــه فرزنــدآوری و تمایــل بــه
آن کاهــش مییابــد و تاحــدی مراقبــت از فرزنــدان خــود را بــه اقــوام یــا مراکــز مراقبــت از کــودکان
میســپارند (کلــه لنــد وویلســون .)5-30 :1987 ،1از ســوی دیگــر ،برطبــق نظریــه گــذاردوم جمعیتــی
بــه دنبــال ایجــاد جنبشهــای اجتماعــی ،آگاهــی جوامــع بــه دنبــال تکنیکهــای مــدرن درآمــوزش
عمومــی و بهبــود بهداشــت کــه بــه جامعــه وارد میشــود ،تغییــرات اجتماعــی افزایــش مییابــد و بــه
دنبــال آن منزلــت اجتماعــی زنــان اهمیــت پیــدا میکنــد و در نتیجــه ازدواج و بــاروری زود هنــگام
نیــز دچــار دگرگونــی میشــود (لســتاق و ون دکا  .)9-24 :1986،2در فراینــد نوســازی بــا گســترش
ارتباطــات اجتماعــی ،باســواد شــدن زنــان و ارتقــاء ســطح تحصیــات و تغییــرات ســاختاری خانــواده از
ســنتی بــه مــدرن و افزایــش شهرنشــینی بــر رفتارهــای بــاروری تاثیــر میگــذارد .همچنــان کــه بــر
مبنــای نظری ـ ه برابــری جنســیتی و نظریههــای فمینیســتی ،در پــی پیشــرفت و توســع ه جوامــع و بــا
گســترش شهرنشــینی ،تحصیــات و اشــتغال بیــن زنــان ،وضعیــت آنهــا در ســاختار خانــواده و جامعــه
تغییــر مییابــد .زنــان ترجیــح میدهنــد بــه موقعیتــی مســاوی بــا مــردان دســت یابنــد و بــه همیــن
دلیــل ازدواج و مــادر شــدن را بــه خاطــر از دســت نــدادن موقعیــت اجتماعــی خویــش بــه تأخیــر
میاندازنــد (مــک دونالــد.)2000،
چارچــوب نظــری مقالــه ،ترکیبــی از تبییــن رفتارهــای بــاروری ،تبییــن انتخــاب عقالنــی  -ســاختاری
1- McGinnity, F. and Russell
2- Lesthaeghe, R & Van de Kaa
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و تبییــن هنجــاری -فرهنگــی اســت .تمایــات فرزنــدآوری زنــان شــاغل همــواره تحــت تاثیــر انتخــاب
عقالنــی قرارمیگیــرد و تبییــن هنجــاری  -فرهنگــی نیــز در تمایــل بــه فرزنــدآوری در حــال تغییــر
میباشــد و فرزنــدآوری زنــان بــا نظــرات متفــاوت در معــرض تاثیــر انتخــاب عقالنــی و تبییــن
هنجــاری قــرار میگیــرد .همچنــان کــه در بحــث نظــری مالحظــه گردیــد ،در نظریــه کالســیک
انتقــال جمعیــت (مدرنیزاســیون) تحصیــات میتوانــد منزلــت اجتماعــی زنــان را تغییــر دهــد و باعــث
پذیــرش ایدههــای جدیــدشــود کــه زنــان را بــه کار در بیــرون از خانــه ترغیــبکنــد ،تاجایــی کــه
فرزنــدآوری خــود را کاهــش میدهنــد ،تــا منزلــت اجتماعــی را حفــظ یــا ارتقــاء دهنــد ،چنانچــه زنــان
در موقعیــت ســنجی خــود منزلــت اجتماعــی را بــر فرزنــدآوری ترجیــح میدهنــد .اگــر فرزنــدآوری
در مقابــل منزلــت اجتماعــی قــرار گیــرد ،زنــان فرزنــدآوری را محــدود میکننــد و کمکــم ایــن رفتــار
بصــورت هنجــار اشــاعه پیــدا میکنــد .بنابرایــن انتظــار مـیرود زنــان شــاغل بــا ســیرتحوالت اجتماعــی
و فرهنگــی در شــهر تهــران بــا تغییــرات بخصوصــی در الگوهــا و رفتارهــای فرزنــدآوری همــگام شــوند و
بســیاری از هنجارهــا بــر فرزنــدآوری ارجحتــر شــود.
با توجه به مالحظات نظری و پیشینه پژوهش فرضیات زیر در نظر گرفته میشوند:

مولفــه جمعیتــی (ســن ،ســن فرزنــدآوری ،تعــداد فرزنــدان) بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغلتاثیــر میگــذارد.
 مولفــهاجتماعــی ،فرهنگــی (میــزان تحصیــات ،حمایــت اجتماعــی ،حمایــت فرهنگــی) در تمایــل بــهفرزنــدآوری زنــان شــاغل تاثیــر میگــذارد.
 مولفهاقتصادي (درآمد) بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل تاثیر میگذارد. مولفهسازمانی (حمایت سازمانی) بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل تاثیر میگذارد.روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه روش پیماشــی انجــام شــدهاســت .بعــد از جمــع آوري و کدگــذاري پرسشــنامهها،
دادههــا وارد نــرم افــزار آمــاري  SPSSشــد و بــا اســتفاده از فنــون و روشــهاي آمــاري تجزيــه و تحليــل
گردید.
جامعــه آمــاری پژوهــش همــه زنــان شــاغل ( )15-49در ســازمانها و ادارات مختلــف ســطح شــهر تهــران
میباشــد ،براســاس اطالعــات سرشــماری ســال  ،1395زنــان در گــروه ســنی ( )15-49ســال شــهر
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تهــران  505899نفــر میباشــند .شــیوه نمونهگیــری در دســترس (اتفاقــی) 1بــا مراجعــه بــه ســازمانها
و ادارات دولتــی و غیــر دولتــی انتخــاب شــده اســت .حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و
پذیــرش خطــای نمونهگیــری  0/03تعــداد  1065نفــر تعییــن گردیــده اســت.
در ایــن پژوهــش در بعــد جمعیتــیاز متغیــر ســن ،ســن در اولیــن ازدواج ،تعــداد فرزنــدان ،ســن اولیــن
فرزنــدآوری اســتفاده شــدهاســت ،کــه ایــن متغیــر بــا پرســیدن تعــداد و ســن پاســخگویان عملیاتــی
شــدهاســت .بــرای اندازهگیــری شــاخص فرهنگــی و اجتماعــی از متغیرهــای ســطح تحصیــات کــه
از طریــق ســاخت ســطوح تحصیلــی زیردیپلــم تــا دکتــرا ،وضعیــت اســتخدامی در ســه نــوع قــراردادی،
رســمی ،آزمایشــی ،حــق الزحمــهای ،محــل اشــتغال در ســه بخــش دولتــی ،نیمــه دولتــی و خصوصــی
عملیاتــی شــدهاســت .شــاخص اقتصــادی از متغیــر درآمــد بــه وســیله ســه ســطح درآمــد کــم ،متوســط
و زیــاد تعریــف گردیــدهاســت و ازطریــق تشــکیل طیــف لیکــرت ،برحســب میــزان موافقــت بــرای

ا موافقــم تــا کام ـ ً
فرزنــدآوری از گزینــه کام ـ ً
ا مخالفــم ایــن گــزاره عملیاتــی شــده اســت .شــاخص
ســازمانی نیــز از ســه متغیــر حمایــت کــم ،حمایــت متوســط ،حمایــت زیــاد ،برحســب میــزان موافقــت

ا موافقــم تــا کامـ ً
بــرای فرزنــدآوری از گزینــه کامـ ً
ا مخالفــم ایــن گــزاره عملیاتــی شــده اســت .متغیــر

وابســته تمایــل بــه فرزنــدآوری بــوده کــه درایــن پژوهــش بــا  14گویــه کــه از گزینــه کام ـ ٌ
ا موافقــم
تــا کام ـ ٌ
ا مخالفــم نمرهگــذاری شــده اســت .بــه منظورســنجش روايــي پژوهــش از دو شــاخص آلفــای

کرونبــاخ و اعتبــار ســازه اســتفاده شــده اســت.
جدول  : 1بررسی اعتبار سازه وروایی متغیرهای تحقیق
ضرایب آلفای کرونباخ

اعتبار سازه متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرهای
پژوهش

شاخص
کفایت نمونه

واریانس
تبیینی متغیر

آلفای
کرونباخ

تعداد گویه

سطح معنی
داری

1

تمایل به فرزند
آوری(متغیر وابسته)

0/745

54/14

0/761

14

0/000

2

مولفه اجتماعی

0/677

56/13

0/646

6

0/000

3

مولفههای اقتصادی

0/783

63/47

0/780

11

0/000

4

مولفههای فرهنگی

0/636

52/20

0/592

8

0/000

5

مولفههای سازمانی

0/761

58/13

0/861

28

0/000
1- Acsident
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همانطورکــه در جــدول  1مشــاهده میکنیــد ،اعتبــار و پایایــی ابــزار اندازهگیــری نیــز بــا انجــام یــک
پیــش آزمــون و بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ و تحلیــل عاملــی مــورد بررســی و تاییــد قرارگرفت.
شــاخص کفایــت نمونــه در تمایــل بــه فرزنــدآوری بعنــوان متغیــر وابســته و ســایر متغیرهــای مســتقل
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی وســازمانی از اعتبــار و روایــی و پایایــی بــاالی برخــوردار میباشــند.
یافتههای توصیفی پژوهش
ـن اولیــن ازدواج  26ســال
ـن زنــان شــاغل 34/37ســال ،میانگیــن سـ ّ
مطابــق ایــن بررســی ،میانگیــن سـ ّ

و میانگیــن ســن زنــان در اولیــن زایمــان  24ســال بــوده اســت و میانگیــن تعــداد فرزنــدان  1/8بــوده و

بیشــتر پاســخگویان تــک فرزنــد میباشــند ،همچنیــن اطالعــات منــدرج در جــدول توزیــع متغیرهــای
آل بــرای زنــان شــاغل ،نشــان میدهــد میانگیــن شــمار
جمعیــت نمونــه بــر حســب تعــداد فرزنــد ایــده 
ّ
فرزنــدان ایــدهآل زنــان شــاغل  2فرزنــد میباشــد.

جدول 2توزیع نسبی ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان
متغیر های جمعیتی

میانگین

میانه

نما

کمترین

بیشترین

سن

37/34

38

40

20

49

سن ازدواج

26/47

26

25

13

40

سن فرزندآوری

23/94

28

30

15

41

تعداد فرزندان

18/1

00/1

1

0

4

تعداد فرزند ایده ال

2/03

2

2

1

2
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جدول : 3جدول توزیع فراوانی ویژگیهای اجتماعی و سازمانی پاسخگویان
محل اشتغال

فراوانی

درصد فراوانی

شاغل در بخش دولتی

179

16/8

شاغل در بخش خصوصی

427

40/01

شاغل در بخش نیمه دولتی

459

43/1

کل

1065

100

وضعیت استخدامی
قراردادی

485

45/5

رسمی

491

46/1

آزمایشی

57

5/4

حق الزحمه ای

32

3/0

کل

1065

100

سطح تحصیالت
زیردیپلم

14

1/3

دیپلم

52

4/9

فوق دیپلم

329

30/9

لیسانس

538

50/5

فوق لیسانس

67

6/3

دکترا

65

6/1

کل

1065

100.0

یافتههــای توصیفیجــدول  ،3نشــان میدهــد  16/8درصــد زنــان شــاغل در بخــش دولتــی40/1 ،
درصــد آنهــا در بخــش خصوصــی و  43/1درصــد نیــز در بخــش نیمهدولتــی مشــغول بــکار بــوده و
همچنیــن وضعیــت اســتخدامی پاســخگویان بصــورت قــراردادی  45/5درصــد ،رســمی  46/1درصــد،
 5/4درصــد آزمایشــی و  3درصــد حــق الزحمـهای میباشــد .طبــق مندرجــات جــدول فــوق 50درصــد
از زنــان بررســی شــده در تحقیــق حاضــر دارای مــدرک لیســانس بــوده کــه حکایــت از وضعیــت
تحصیلــی بــاالی جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه دارد .یافتههــا همچنیــن گویــای آن اســت کــه حــدود
 82/5درصــد زنــان تحصیــات دانشــگاهی دارنــد و تنهــا  7/5درصــد زنــان فاقــد تحصیــات دانشــگاهی
میباشــند.
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یافتههای استنباطی پژوهش

بــه منظــور بررســی تاثیــر مســتقل مولفههــای جمعیتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ســازمانی
بــا تمایــل بــه فرزنــدآوری در بخــش اســتنباطی پژوهــش از آزمــون همبســتگی رگرســیون خطــی چنــد
متغیــره اســتفاده شــده اســت.
  جدول  :4ضرایب همبستگی ورگرسیونی روابط متغیرهای مستقل وتمایل به فرزندآوری

ضرایب رگرسیون استاندارد متغیرهاβ

ضرایب مدل رگرسیون

شرح

ضریب همبستگیR

ضریب تعیین 2^R

ضریب تعیین اصالح شده()R adjusted

ضریب تعیین باقیمانده()Dorbin Watson

مقدار ثابت ()Constant

وضعیت قتصادیβ

حمایت سازمانی

حمایت فرهنگیβ

حمایت اجتماعیβ

سن β

درآمدβ

تحصیالتβ

تعداد فرزندانβ

0/428

0/183

0/179

1/89

1/30

*

0/38

0/19

*

0/09

0/12

-0/10

کلی

-0/07

مدل

 Sig= 0 /000عالمت (*) نشاندهنده عدم معنی داری متغیر می باشد.

جــدول  ،4نشــان میدهــد بــا ورود متغیرهــای ســن ،تحصیــات ،تعــداد فرزنــدان ،درآمــد،
حمایــت ســازمانی کلیــه ضرایــب رگرســیون اســتاندارد بغیــر از وضعیــت اقتصــادی و حمایــت
اجتماعــی ،ســایر متغیرهــا در ســطح بیــش از  95درصــد اطمینــان معنــیداری میباشــند.
ضریــب رگرســیون همبســتگی همزمــان 0/428حاکــی از همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل
(وضعیــتاقتصــادی ،حمایــت ســازمانی ،حمایــت فرهنگــی ،ســن ،درآمــد ،تحصیــات ،تعــداد
فرزنــدان) بــا متغیــر وابســته (تمایــل بــه فرزنــدآوری) میباشــد .ضریــب تعییــن مــدل برابــر
 ،0/183نشــان میدهــد کــه  18/3درصــد تغییــرات واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری
توســط متغیرهــای مســتقل توضیــح داده شــده اســت ،همچنیــن تحصیــات و تعــداد فرزنــدان
بــه ترتیــب  -0/10و  -0/07دارای رابطــه منفــی و معکــوس برتمایــل بــه فرزنــدآوری میباشــند.
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جدول  :5مدل رگرسیون برحسب متغیرهای جمعیتی
ضرایب رگرسیون

شرح

معدل
یک

ضریب R2

ضریب
تعیین R2

0/226

0/051

تغییرات آماری

ضریب
تعیین
اصالح شده
)(R-djusted

ضریب
تعیین
باقیمانده
Dorbin
watson

تغییرات
ضریب
تعیین

درجه
آزادی1

درجه
آزادی 2

(Fتوزیع
احتمال
پیوسته)

تغییرات
سطح
معنی
داری

0/049

1/783

0/051

3

1061

19/111

0/00

بدیــن معنــی کــه هرچــه تحصیــات و تعــداد فرزنــدان افزایــش یابــد ،تمایــل بــه فرزنــدآوری کاهــش
مییابــد .مقادیــر جــدول  ،5حاکــی از همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل (تعــداد فرزنــدان ایــده
آل ،ســن ،تعــداد فرزنــدان) بــا متغیــر وابســته (تمایــل بــه فرزنــدآوری) بــه میــزان  0/23میباشــد و
همچنیــن ضریــب تعییــن مــدل نشــان میدهــد 0/051،واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط
متغیرهــای مســتقل :ســن ،تعــداد فرزنــدان ،تعــداد فرزنــد ایــدهآل توضیــح داده شــده اســت.
  جدول  : 6ضرایب همبستگی ورگرسیونی روابط متغیرهای جمعیتی وتمایل به فرزندآوری
مدل دو

ضرایب غیر
استانداردβ

ضرایب
انحراف معیار

ضرایب
استاندارد β

t

سطح معنی داری

تعداد فرزند

-0/069

0/039

-0/060

-1/787

0/074

سن

0/74

0/48

0/48

1/532

0/126

تعدادفرزندایده آل

0/233

0/32

0/234

7/268

0/00

متغیر وابسته :تمایل یه فرزندآوری

ضرایــب بتــا نشــان میدهــد ،کــه تاثیــر تعــداد فرزنــدان بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری منفــی بــوده ،بــه
ایــن معنــی کــه بــه ازای یــک واحــد تغییــر از متغیــر تعــداد فرزنــدان در  % 90ســطح معنــی داری،
تمایــل بــه فرزنــدآوری  -0/60کاهــش پیــدا کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار میباشــد .همچنیــن
تعــداد فرزنــدان ایــدهال در بیــش از  99درصــد معنــی دار میباشــد.
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جدول  : 7ضرایب همبستگی ورگرسیونی روابط متغیرهای مستقل وتمایل به فرزندآوری
مدل سه

ضرایب غیر
استانداردβ

ضرایب انحراف
معیار

ضرایب استاندارد
β

t

سطح معنی
داری

مولفه سازمانی

0/371

0/28

0/371

13/221

0/000

مولفه اقتصادی

0/069

0/45

0/043

1/541

0/124

مولفه فرهنگی

0/130

0/31

0/110

4/243

0/000

مولفه اجتماعی

0/341

0/38

0/260

8/853

0/000

متغیر وابسته :تمایل یه فرزندآوری

ضرایــب بتــا ،نشــان میدهــد کــه تاثیــر مولفــه ســازمانی ،مولفــه اقتصــادی ،مولفــه فرهنگــی ،مولفــه
اجتماعــی برتمایــل بــه فرزنــدآوری مثبــت بــوده ،بــه ایــن معنــی کــه بــه ازای یــک واحــد تغییــر از
متغیــر مولفــه ســازمانی  99%در ســطح معنــی داری بــوده و تمایــل بــه فرزنــدآوری  37درصــد افزایــش
پیــدا کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار میباشــد .همچنیــن بــه ازای یــک واحــد تغییــر از متغیــر
مولفــه فرهنگــی  99%در ســطح معنــی داری بــوده و تمایــل بــه فرزنــدآوری  31درصــد افزایــش پیــدا
کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار میباشــد و در مولفــه اجتماعــی نیــز 99درصــد در ســطح معنــی
داری بــوده و بــه ازای هــر واحــد تغییــر از متغیــر اجتماعــی 38 ،درصــد تمایــل بــه فرزنــدآوری افزایــش
پیداکــرده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،مولفــه اقتصــادی در ایــن مــدل معنــیدار نمیباشــد.
جدول  :8مدل رگرسیون متغیرای مستقل (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سازمانی)
ضرایب رگرسیون

شرح

مدل
چهار

ضریب
همبستگی
R

ضریب
تعیین R2

0/5465

0/299

تغییرات آماری

ضریب
تعیین
اصالح شده
)(R-djusted

ضریب
تعیین
باقیمانده
Dorbin
watson

تغییرات
ضریب
تعیین

درجه
آزادی1

درجه
آزادی 2

0/296

1/781

0/299

4

1060

( Fتوزیع
احتمال پیوسته)

112/791

تغییرات
سطح
معنی
داری

0/00
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مقادیــر جــدول  ،8حاکــی از شــدت همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل اجتماعــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،ســازمانی بــا متغیــر وابســته (تمایــل بــه فرزنــدآوری) بــه میــزان  0/54میباشــد و همچنیــن
ضریــب تعییــن مــدل نشــان میدهــد  %30واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط متغیرهــای
مســتقل :اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،ســازمانی توضیــح داده شــده اســت.
بحث و نتیجه گیری
جمعیــت ایــران درطــول چنددهــة گذشــته ،بهویــژه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــا
تحــ ّوالت
ّ

شــتاب باورنکردنــی اتفــاق افتــاده اســت و جامعــه را دچــار تغییــرات زیــادی نمــوده اســت .حضــور زنــان
در ســطوح مختلــف جامعــه از جملــه ایــن تغییــرات اســت و اثرگــذاری ایــن حضــور بســیار شــدیدتر
از چنــد دهــه قبــل اســت .مــوج اصلــی تغییــرات منبعــث از مدرنیتــه و تغییــر ســاختار خانــواده آغــاز
گردیــد و بــا تغییــر باورهــا ،ارزشــها ،هنجارهــای اجتماعــی بــا گــذار از جامعــه ســنتی بــه جامعــه مــدرن
نمایانتــر شــد ،همزمــان بــا ایــن تغییــرات نــگاه ســنتی بــه فرزنــدان متحــول گردیــد و بــا افزایــش
ســطح تحصیــات و حضــور زنــان در بیــرون از خانــه تمایــل بــه فرزنــدآوری رونــد نزولــی پیــدا کــرد.
مطالعــات نشــان میدهــد ،نــرخ بــاروری در ایــران بــه زیرســطح جانشــینی رســیده اســت و مســئله
فرزنــدآوری در دورههــای مختلــف نقــش موثــری در حــوزه خانــواده داشــته اســت.
در بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق نتایج زیر بدست آمده است:

فرضیــه اول ،بــه بررســی تاثیــر ســن و تعــداد فرزنــدان ،تعــداد فرزنــد ایــدهآل بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری
زنــان شــاغل میپــردازد .مشــخصگردید ،تمایــل بــه فرزنــدآوری در ســنین بــاالی  40ســال افزایــش
مییابــد و هرچــه ســن پاســخگویان بیشــتر باشــد ،تمایــل بــه فرزنــدآوری آنهــا بیشــتر میشــود و هــر
انــدازه ســن پاســخگویان کمتــر باشــد تمایــل بــه فرزنــدآوری کمترخواهــد بــود .نتایــح ایــن پژوهــش
همســو بــا بررســی داوودی ( )1395اســت .همچنیــن هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر باشــد ،تمایــل بــه
فرزنــدآوری کاهــش مییابــد .همچنــان کــه در مطالعــات (محمودیــان ،133 :1384،عباسیشــوازی
وعســگری ندوشــن )36 :1384،گویــای ایــن مهــم اســت ،.بــه مــوازات بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،زنــان
قــدرت اقتصــادی بیشــتری بــرای تصمیــم گیــری درخانــواده دارنــد و انتظــار مــیرود کنشهــا و
رفتارهــای فرزنــدآوری زنــان ماننــد تعــداد فرزنــدان ،تعــداد فرزنــدان ایــدهآل دســتخوش تغییــر واغلــب
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کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری شــود.
فرضیــه دوم ،بــه بررســی تاثیــر مولفههــای اجتماعــی ،فرهنگــی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل
میپــردازد .نتایــج نشــان میدهــد ،هرچــه ســطح تحصیــات افزایــش مییابــد ،تمایــل بــه فرزنــدآوری
کمتــر اســت ،بدیــن معنــی کــه تحصیــات رابطــه معکوســی و منفــی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری دارد.
ایــن نتایــج بــا پژوهــش عباسیشــوازی وعلــی منــدگاری در ایــران همســو بــوده و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺪول
ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻼت زوﺟﯿﻦ ،از ﻣﯿﺰان فرزنــدآوری آنهــا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﮐﻪ
ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﻪ آنهــا ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪآوري دارﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ بررســیهای برومنــد وارجمنــد ســیاهپوش (،)1395
قدرتــی وهمــکاران ( )1390میباشــد...
فرضیــه ســوم ،بــه بررســی تاثیــر مولفــه اقتصــادي (وضعیــت اقتصــادی ،درآمــد) بــر تمایــل بــه
فرزنــدآوری زنــان شــاغل مــی پــردازد .گرچــه وضعیــت اقتصــادی در مــدل کلــی رگرســیون اثرگــذار
نمیباشــد
فرضیــه چهــارم ،بــه بررســی مولفــه ســازمانی (حمایــت ســازمانی) بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان
شــاغل میپــردازد .در متغیرحمایــت اجتماعــی مشــاهده میشــود ،زنانــی کــه از حمایــت ســازمانی
کمتــری برخوردارنــد ،تمایــل کمتــری بــه فرزنــدآوری دارنــد و هنگامــی کــه تاثیــر حمایــت اجتماعــی

پررنگتــر میشــود ،تمایــل بیشــتر خواهــد شــد .بایــد گفــت زنــان معمــوالً از یــک هنجــار اجتماعــی
حاکــم در جامعــه تبعیــت میکننــد و کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری و کــم فرزنــدی در الگوهــای
اجتماعــی آنهــا نهادینــه شــده اســت.

از نظــر تئوریــک ،هــر انــدازه قــدرت زنــان در محیــط خانــواده ،بــرای مثــال در نتیجــه افزایــش
تحصیــات زنــان و مشــارکت اقتصــادی آنهــا بیشــتر شــود ،بــه همــان انــدازه انتظــار مـیرود ،کنشهــا
و رفتارهــای بــاروری زنــان ماننــد تعــداد فرزنــدان ایــدهآل ،تعــداد فرزنــدان خواســته دســتخوش تغییــر

و اغلــب بــا کاهــش روبــرو شــود .افزایــش قــدرت زنــان در خانــواده ،تمایــل بــه فرزنــدآوری و فرزنــدآوری

را کاهــش میدهــد ،ایــن نتیجــه بــا انتظــارات تئوریــک ،یعنــی نظریــه قــدرت و جنســیت و نیــز نظریــه
منابــع قــدرت در خانــواده هماهنــگ اســت .براســاس تئوریهــای مذکــور انتظــار م ـیرود کــه قــدرت

در خانــواده برحســب جنســیت متفــاوت باشــد و ویژگیهــای اقتصــادی  -اجتماعــی افــراد ،یعنــی زن

مولفههای موثر بر متایل به فرزندآوری زانن شاغل هشر هتران....
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و مــرد ،تعییــن کننــده قــدرت آنهــا در خانــواده اســت .از آنجــا کــه زنــان شــاغل ،قــدرت اقتصــادی و

جایــگاه اجتماعــی بواســطه اشــتغال بدســت میآورنــد ،قــدرت تصمیــم گیــری بیشــتری در خانــواده
دارنــد ،همچنــان کــه در مطالعــهای نشــان داده شــد ،میانگیــن تعــداد فرزنــدان خواســته شــده ایــن

گــروه ،کمتــر از زنانــی اســت کــه قصــد اشــتغال خــارج از منــزل را نداشــتند .در ایــن پژوهــش مشــاهده
شــد همزمــان بــا افزایــش ســطح تحصیــات ،تمایــل بــه فرزنــدآوری کاهــش پیــدا کــرده و میــل بــه

پیشــرفت و ارتقــاء جایــگاه اجتماعــی و ســازمانی ،زنــان را بــه ارتقــاء ســطح تحصیــات تشــویق میکنــد

و در نتیجــه قــدرت تصمیــم گیــری بیشــتری در خانــواده بــرای زنــان ایجــاد میکنــد .ایــن نتایــج بــا
یافتههــای (ســلطانیان و همــكاران  ،)1386عباسیشــوازی و علیمنــدگاری ( ،)1389گشتاســبی و

وحدانــی نیــا ( )1385همســو میباشــد .همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد ،تعــداد فرزنــدان
ایــدهآل  2فرزنــد میباشــد کــه ایــن نتیجــه بــا برخــی مطالعــات پیشــین (محمودیانــی1393،؛ حســینی

وبگــی ،1393عباسیشــوازی و همــکاران )1389 ،همســو میباشــد .ایــن یافتههــا ،چنــد نکتــه را

مشــخص نمــود کــه هیــچ زنــی در پژوهــش ،بــی فرزنــدی را ایــده آل نمیدانــد و بــه عبارتــی زنــان

بررســی شــده ،برایــن باورنــد کــه داشــتن فرزنــد الزم اســت ،چنانچــه اگــر زنــان بیــش از  30ســال
داشــته باشــند ،ایــن خواســته پررنــگ تــر خواهــد بــود ،ولــی بایــد توجــه داشــت ،همــواره زنــان شــاغل با
انتخــاب عقالنــی و اســتدالل منطقــی تمایــات خــود را بــه فرزنــدآوری کنتــرل میکننــد کــه بعضـاً ایــن

انتخــاب تحــت تاثیــر شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی آنهــا صــورت مــی پذیــرد .ایــن نتیجــه

بــا نظــر لیتــل در نظریــه انتخــاب عقالنــی همســو میباشــد .در مجمــوع بــه نظــر میرســد ،تمایــات
فرزنــدآوری درگــذر زمــان تغییــر مییابــد ،امــا مهمتریــن زمینههایــی كــه از نظــر پاســخگویان بــه

کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل میانجامــد ،تحصیــات ،هنجارهــای حاکــم بــه جامعــه،
تغییــر ســاختار خانــواده ،موانــع و محدودیــت ســازمانی و دغدغههــای اقتصــادی اســت .پیشــنهاد
میشــود همزمــان بــا تحــوالت ســاختاری در خانــواده ،سیاســتهای جمعیتــی نیــز الزامــا بــه روزرســانی

شــود و بصــورت جامــع و کامــل بــه کلیــه ســازمانها بصــورت نظامنامــه بــا ضمانــت اجرایــی ابــاغ گــردد.
سیاســتهای جمعیتــی بایــد بــه ســمت پررنــگ کــردن مشــوقهای فرزنــدآوری ،ســازگاری نقــش دوگانــه

کارمنــدی و مــادری زنــان شــاغل هدایــت شــود .لــذا بــا گســترش برخــی حمایتهــای اجتماعــی از
جملــه باالبــردن ســطح رفــاه اجتماعــی ،افزایــش امنیــت اجتماعــی ،ارتقــاء ســطح معیشــتی افــراد
جامعــه و حمایتهــای ســازمانی ماننــد افزایــش امنیــت زنــان شــاغل ،ارتقــاء کیفیــت مراکــز نگهــداری

کــودکان ،افزایــش مرخصــی زایمــان ،میتــوان امیــد داشــت تمایــات فرزنــدآوری را بــه ســمت و ســوی
افزایــش فرزنــدآوری هدایــت نمــود.
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منابع:
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Abstracts

COMPONENTS AFFECTING THE DESIRE TO HAVE CHILDREN
OF WORKING WOMEN IN TEHRAN: CORRELATIONS AND
POLICY REQUIREMENTS
BY: Afsaneh Mirzaei, Mansour Sharifi & Ali Pezhhan

Abstract:

■Simultaneously with modernization and change in family structure, increasing level
of education, urbanization, women›s participation in the child labor market in recent
years among women has gradually decreased and the process of transfer of the second
population in Iran, especially metropolitan cities such as Tehran can be adapted to
many clearly observed values, attitudes and tendencies towards childbearing. The
present study was conducted by survey method with the aim of identifying the
factors affecting the fertility of working women in Tehran. Data were analyzed using
a questionnaire and 1065 samples were analyzed by random sampling. The results
of regression analysis show that about 30% of the changes in the variability of the
tendency to have children by variables such as education, age, number of children,
number of children. Ideally, the organizational and social component is explained.
Education and the number of children are inversely related to the desire to have
children, and also organizationally, the more organizational support, the greater the
desire to work for working women. Therefore, it is suggested that population policies
follow long-term plans and its implementation by officials and managers of the
organization with a special focus on valuing childbearing and organizational support
to ensure the compatibility of maternal and employee roles of working women.

Keywords: cultural, social, economic, demographic, organizational,
childbearing components, working women
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EXAMINING THE NECESSITY OF REFLECTING THE EVENTS OF
MARRIAGE AND DIVORCE IN THE IDENTITY CARD; SUBJECT OF
ARTICLE 33 OF THE CIVIL REGISTRATION LAW

By: S. M. Nabavi
Abstract:

■The identity card represents the identity of individuals and by providing it,
information from the citizen is given to the Government agent and depending on
the personal characteristics of the citizen, such as age, gender, social status, etc.,
the sensitivity in disclosing personal information will be different. The issue of
reflecting the two vital events (marriage and divorce) in the identity card of Iranian
citizens who have permanent and registered marriages is very important in the face
of society›s treatment of it and requires an appropriate legal ruling to manage this
need and protect the rights of people and society. Different types of the Iranian
population, show different reactions to the register of marriage and divorce in the
identity document. The usage and how of presenting the identity document and
authentication of Iranian citizens have been different during more than a century of
civil registration, and naturally, the sensitivities of the identity card holder have not
been as severe as the current situation. In this article, the legislative process and it’s
challenges and the attitude of the people and relevant officials from the point of view
of social reactions as well as the background of crime and the possibility of abusing
the relevant laws and regulations and how to design the necessary legal solutions by
the Civil Registration Organization And the practical results of the implementation
of the relevant regulations and the acceptance rate of the addressees of the law and
related regulations have finally examined the extent of the need to address this issue.

Keywords: Marriage, divorce, birth certificate, event registration, identity
record, identity document
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AN ANALYSIS OF THE CENSUS DATA OF 2016 AND DEMOGRAPHIC
ESTIMATES BASED ON THE REGISTERED DATA OF NORTH
KHORASAN PROVINCE
By: Ali Zahedinia & Nasrin Salimi
Abstract:
■In November 2016, the population of North Khorasan Province, based on the 2011
census and based on registration data, was estimated at 942,659 people. After the
publication of the 2016 census information and immigration reports, there was a
significant difference between the estimated population and the census. While during
the years 2011 to 2016, the province with high birth rates was one of the top provinces
in the country and in the report of the Statistics Center of Iran, in 2016, North Khorasan
province with a fertility rate of 2.84 has been introduced as the third province in the
country. For this purpose, in this article, an analysis has been done on comparing the
population of the province in the 2016 and 2011 censuses and population estimates based
on recorded data from the population balance equation method, Finally, undercount in
the census of 2016 has been confirmed for 2016. Looking at the age pyramid during
two consecutive censuses, including immigration, the undercount in the age group of
19- 15 years and 20- 24 years for men and the age group of 15- 34 years for women
is not negligible. Also, in evaluating the censuses of 2011 and 2016 using sex ratio
by age, different changes have appeared in the identified age groups with other age
groups, which is a confirmation of the existence of cover errors in the census of 2016.
Keywords: General Census of Population and Housing; population balance equation;
Registration data; civil Registration; Age pyramid; Sex ratio; Birth; death; Migration.
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THE EFFECT OF BODY MANAGEMENT ON FERTILITY
REDUCTION
By: Hadiseh Esfandiar & Dr. Seyed Mohammad Hossein Hashemian
Abstract:

■One of the main priorities at the national management level was to control the
population growth rate following the rapid increase in population in the 50s and 60s.
Although this control showed different abilities in the field of planning and policymaking, but by transforming the issue of population control from a temporary and
cross-sectional policy to a way of life at the community level, with the new issue of
forming a culture of one child we faced; In other words, in the new lifestyle, one of
the most important functions of the family, which is to produce children and raise
a new generation, has been consciously abandoned. In this research, the influence
of feminism, as one of the most important products of modernity, in shaping the
modern lifestyle of women, has been studied in a library method. Then, with the help
of research findings of researchers in Iran, the importance of body management has
been shown as one of the important concerns in women›s lifestyle and it has been
emphasized that body management is one of the important categories in reducing
childbearing in Iran. It has reduced the population rate in recent years in the country.

Keywords: Modern lifestyle, modernity, feminism, women, body
management
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A COMPARISON OF AGE-SEX PATTERNS OF TENDENCY TO
THE JOB CHANGE BETWEEN THE HIGHER EDUCATION
GRADUATES WITH THE NON –HIGHER EDUCATION
GRADUATES IN IRAN
BY: Mohammad Mirzaei, Nader Motie Haghshenas, Gholam Ali Farjadi
& Majid Kooshashi
Abstract:
■One of the important sources in the socio-economic development for each country
is human capital. Today, due to the technological change, increase of economically
active population and changes in occupational structure, tendency to the job change is
shifted in various periods and age groups.
The aim of this study is to compare age-sex differences of tendency to the change
among the higher education graduates in comparing with the non- higher education
graduates in Iran during 2005 -2015 period.
Data are mostly taken from the Labor Force Sampling Project which is conducted
by the Statistical Center of Iran (20052015-). Statistical population of study is total
number of higher and non-higher education graduates by five years age-groups
between 20 to 64 years old (N=1525858).
The results show that the age-sex patterns of tendency to the job change pattern among
the higher education graduates and non-higher education graduates varied in terms of
age, sex and the type of job variables by controlling period and were statistically
significant. In average, the rate of tendency to the job change was approximately 15
percent for the higher education graduates and 22 percent for the non-higher education
graduates. Due attention to the importance and effectiveness of demographic factors
on labor market in the body of macro socio-economic policy-making is research
policy requirement.
Keywords: Age- Sex Structure of population, Period, Tendency to the job Change,
Higher Education Graduates, Non-Higher Education Graduates
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QUALITATIVE STUDY OF THE CHALLENGES OF CULTURAL
DEVELOPMENT IN THE BAKHTIARI ETHNIC
BY: Masoud Azarkhos, Adel Abdolahi & Mozafaraldin Shahbazi
Abstract:

■This article addresses to the qualitative study of the challenges on cultural development
in the Bakhtiari ethnic. The research method is based on qualitative method. Data
were collected using in-depth interview techniques and participatory observation. We
interviewed with 38 people and the data were analyzed using the framework analysis
technique. The research findings were analyzed based on seven main themes: cultural
pluralism, traditionalism, particularism, universalization of the particular (similar
to Hellenistic culture), universalism, gender inequality and Non-institutionalization
of law. Each of these themes covers three sub-themes which finally trough mixing
main and sub-themes we have reached to the theoretical pattern. Findings showed
that Bakhtiari people are less persistence to development-oriented values and tend
to diffusion Bakhtiari culture while reproduce it and also use the advantages of other
cultures. Another part of the findings indicates the lack of institutionalization of legalism
and gender equality among the Bakhtiari people. The final results showed that the
Bakhtiari people have basic capacities for cultural development and Bakhtiari people
by using developmental based values and attitudes, seek to achieve a local pattern for
cultural development. However, these conditions have led to the underdevelopment
of Aligoodarz city due to the absence of an indigenous cultural policy and pattern.

Keywords: Cultural Development, Development Pattern, Bakhtiari Ethnic,
Aligoodarz.
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INVESTIGATING THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHANGES
ON ECONOMY AND MONEY DEMAND IN IRAN
BY: Susan farhadi & Mansour Sharifi
Abstract:

■The demand for money has always been of interest to economists and theorists of
monetary economics in various schools of economics. There are several factors that
affect the demand for money. The age structure of the population, along with other
variables such as interest rates, national income and asset risk, are determinants of
money demand. The extent to which the age structure of the population influences
the demand for money is of particular importance, which is addressed in this study. In
this research, the structural vector self-regression model (SVAR) and annual data of
2016 -17 have been used. Demographic variables are constructed to reflect changes
in the age structure of the population. The results indicate that there is a long-term
relationship between the desired demographic variables and money demand. The
relative increase in population in the middle-aged group of society, which are the
main source of income and savings, increases the demand for money, while the
relative increase in the young and old age group of society reduces the demand
for money in society. The demographic effect of age groups on money demand is
initially negative, then positive and peaks, then decreases again, and finally negative
again. In other words, the coefficient of age groups up to 34 years and above 55
years is negative and the coefficient of age groups between them is positive. The
most influential factor on the demand for money is the age group of 40 to 44 years.

Keywords: Demographic Changes, Money Demand, SVAR, Iran.
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INVESTIGATING THE REASONS FOR YOUNG PEOPLE › S
TENDENCY TO LIVE SINGLE AND TURNING AWAY FROM
MARRIAGE
BY: Gholamreza Tajbakhsh & Haniyeh Mohammadi

Abstract:
■ Despite the fact that marriage is one of the most important and
sensitive stages of human life. But for various reasons, some young
people today avoid starting a family and lead a single life. Accordingly,
the purpose of this study was to investigate the factors affecting the
tendency to single life of 27 - 35 years old youth in Khorramabad city.
The approach of the present study is descriptive-survey. The statistical
population of this study includes all single young people in Khorramabad
city in the age range of 35 - 37 years in the second half of 1399.
The sampling method was simple random. The sample size of this
study is 380 people which was obtained through Cochran›s formula.
Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.
Findings: The findings showed that the components of religious beliefs,
expectations, and enjoyment of celibacy, educational status, employment status
and generation gap have an impact on the tendency of young people to live single.
Conclusion: The tendency to live single as a problem and
social harm has an increasing trend in society that planners
and officials need to pay attention to this important issue.
Keywords: single life, youth, marriage, Khorramabad
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THEORETICAL CONCEPTS AND APPROACHES IN SOCIOLOGY
OF AGEING; TYPOLOGY, REVIEW AND CRITIQUE
BY: Shiva Parvaei

Abstract:
■In this article, theoretical perspectives and approaches in the sociology
of ageing has been categorized into several theoretical paradigms such as
functionalism, symbolic interaction, critical, feminist, and postmodern, and
central concepts and categories in each type has reviewed and critiqued in
detail. By introducing these different perspectives and theoretical insights,
researchers of ageing studies and social gerontology understand the conceptual
and theoretical complexities of ageing and also diversity and multiplicity of
the experience of ageing and position of the elderly in contemporary society.
Obviously, deep and profound understanding of different dimensions of ageing
and everyday life of the elderly in transition of social and demographic changes,
requires to recognition of different theoretical approaches for conceptual and
theoretical explanations. In this way, the discovery of obvious and hidden
dimensions of the social phenomenon of ageing and analysis of the issues of
the elderly population can be explored and studied. Overall, the present article
promotes the theoretical insight and knowledge of researchers in ageing
studies, social gerontology, sociology of ageing and demography of ageing.
Keywords: Ageing, Social Gerontology, Sociology of Ageing, Theories of
Ageing, Theoretical Typology.
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INVESTIGATING THE MOTIVES OF MIGRATION OF
CHOGHAKABOOD VILLAGE RESIDENTS TO KERMANSHAH
BY: Aij Azmi & Peyman Torbati Panah
Abstract:
■Migration is one of the events that has occurred in rural areas of Iran at different
times for various reasons and factors. Kermanshah province is one of the provinces
that people migrating from rural to urban areas. In this regard, Harsin city is one of
the cities with the highest emigration rate. Chaghakabood village is one of the villages
with a high volume of rural to urban migration, which is why it has been selected
to study the migration motives of villagers. The research method is descriptive and
analytical. The sample size includes 48 people (out of 108 residents of the village).
The method of determining the sample size of Cochran›s formula was sampling
method, systematic randomization and data collection tool was a questionnaire.
The reliability of the study was confirmed with the help of Cronbach›s alpha (equal
to 0.78) and the validity was confirmed with the help of experts in geography and
rural planning and rural development of Razi University. Spearman›s correlation
findings show that employment, rural inequality, public sector investment, and
public participation have been the most important motivations for migration.
Also, based on the beta results of the regression test, it can be understood that the
lack of public sector investment has been the most important motivation for the
migration of villagers to the city, which shows the indifference of the officials to
Chaghakbood village. It is suggested that the government invest in rural infrastructure
and use public opinion at all levels of participation to reduce rural-urban migration.
Keywords: Immigration, Government Investment, Unemployment, Chaghakabood
Village, Kermanshah Province
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POPULATION CENSUS, A SPECIAL OPPORTUNITY FOR
MATERNAL MORTALITY STUDIES
BY:Mohammad Bagher Abbasi, Masoumeh Todeh Fallah, Sedigheh Omidvar
Shalmani & Ameneh Khatibi

Abstract:
■Over the past three decades high levels of maternal mortality in
developing countries have been increasingly taken into consideration as a
public health issue, as well as were considered as a major problem in the
public health system. The global decline in maternal deaths is the target
of Millennium and Sustainable Development Goals, which is one of the
main priorities of the health system toward safe fertility and childbearing.
Although national civil registration systems in developed counties are
generally a solid basis for documentation of maternal deaths and live births,
but studies have shown that even in this countries, underreporting maternal
deaths were one-third. In developing countries, underreporting maternal
death, particularly due to misclassification of deaths are so dramatic. Hence,
a review of maternal death as an important global indicator, and adding a
question on death in reproductive age to regular censuses can be a fundamental
requirement. This issue also has been endorsed by the United Nations.
The necessity for collection of maternal death information in population and
housing censuses in Iran, and its impact on the assessment of civil registration
system is a fundamental question. In this paper, we will answer to this question
by documentary based research, national and international experiences.
Keywords: Maternal death, Census, Reproductive age mortality surveys,
Surveillance system
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DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF THE HEALTH- ORIENTED
LIFESTYLE PATTERN OF THE ELDERLY PEOPLE IN QARCHAK CITY:
CORRELATES AND POLICY OPTIONS

BY: Behnaz Nouri-Kourabbaslou, Nader Motie Haghshenas & Seyed Reza Moeini

Abstract:
■In today›s world, health has become an important issue in social and demographic
studies. The main purpose of this article is to identify the demographic determinants
of the health-oriented lifestyle pattern of the elderly people in Qarchak City. The
research method was survey and data were collected using a researcher-made
questionnaire technique from 383 elderly people aged 60 years and older. Findings
show that the health-centered lifestyle index of Qarchak elderly has been different
in terms of their demographic determinants and were evaluated at a moderate level.
The results showed that there was a statistically significant difference between men and
women in terms of leisure time, smoking, and nutrition. But there was no significant
difference in marital status, social hope, social status and overall health index. The results
of multivariate regression model showed that according to the statistically significant
level, the variables of education level, sex and number of children were effective on
health index. The amount of variance explained by the health variable was obtained by
independent variables of 15% and the rest of the changes in the dependent variable were
related to other factors that were not in the model. The effect of the first two variables
has been confirmed in studies. Creating access to education, health and nutrition
facilities for the elderly by eliminating social - economic inequality and achieving
to healthy and active aging is the most important policy recommendation of study.
Keywords: Population Dynamic, Active Aging, Health-Oriented Lifestyle
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