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ــت در  ــوع جمعي ــا موض ــی ب ــه  علم ــن فصلنام ــت«، اولي ــه »جمعي ــار فصلنام ــاز انتش ــرن از آغ ــع ق ــک رب ــش از ي بي
ــترش  ــرای گس ــی ب ــاد فرصت ــه، ايج ــن فصلنام ــار اي ــور از انتش ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــت س ــذرد. ني ــران می گ اي
بــوده اســت.  و تصميم گيــران کشــور  نظــران، پژوهش گــران  دانــش جمعيت شناســی در ســطح صاحــب 
ــای  ــه  حوزه ه ــی در هم ــاالت تخصص ــه مق ــن فصلنام ــود. اي ــر می ش ــی منتش ــورت فصل ــت به ص ــه جمعي فصلنام
ــت.  ــار اس ــی مخت ــاالت دريافت ــول مق ــا قب ــه در رد ي ــرد. فصلنام ــی می پذي ــان فارس ــه زب ــی را ب جمعيت شناس
ــاب دهنــده  ــه بازت ــن فصلنام ــوای آن نيســت و مقــاالت منــدرج در اي ــای تأييــد محت ــه معن ــه ب قبــول و نشــر مقال
ــيراز  ــوژی ش ــوم و تکنول ــه ای عل ــه منطق ــه در کتابخان ــن فصلنام ــاالت اي ــت. مق ــندگان آن اس ــد نويس آراء و عقاي
ــت. ــذ آزاد اس ــر مأخ ــا ذک ــريه ب ــب نش ــل مطال ــود. نق ــه می ش ــانی www.ISC.gov.ir و www.srlst.com نماي ــه نش ب

ــان امــام خمينــي )ره(، شــماره 184، کــد پســتي1137719411، ســازمان ثبــت احــوال کشــور،  نشــاني: تهــران، خياب
دفتــر آمــار و اطالعــات جمعيتــی و مهاجــرت، تلفکــس: 66705959 021



راهنامی نویسندگان:

از نویسندگان ارجمند تقاضا می شود در نگارش و ارسال مقاله ها، به این نکات توجه فرمایند

1. ارسال 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.ir( مقدور است. 

2. ارسال 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.

3. مقاله باید در دو فرمت pdf و word )تهیه شده با نسخه های 2010 یا باالتر نرم افزار( 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.

4. مقاله های 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-mail( و نشانی پستی؛ شامره تلفن )همراه(؛ چکیده  فارسی )شامل نتیجه  اصلی مقاله به صورت 

توصیفی در حداکرث 250 کلمه. توجه کنید، در چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود.(؛ واژگان 

کلیدی )حداقل 3 و حداکرث 10 واژه(؛ مقدمه )مخترص و بدون عنوان، شامل خالصه ای از پژوهش های انجام شده قبلی 

که به آنها ارجاع داده می شود.(؛ بدنه  اصلی مقاله )شامل بیان مسأله، روش، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج(؛ بحث و 

نتیجه گیری؛ سپاسگزاری )درصورت لزوم(؛ مرجع ها؛ پیوست ها.

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 250 کلمه(؛ واژگان کلیدی انگلیسی )اکیداٌ از ارسال ترجمه های 

ماشینی اجتناب گردد.(

5. در صفحه بندي مقاله براي متام صفحه ها، حاشيه منت از باال، پایین، راست و چپ 5 سانتی مرت انتخاب گردد.   قلم منت 

B Nazanin  با اندازه 11 و قلم انگلييس Times New Roman با اندازه 10 لحاظ شود. منودار، يا جدول را مي توان در 

هرکجاي منت قرار داد. عنوان جدول ها باالی آن و عنوان شکل ها زیر آن با قلم 10 برجسته )Bold( نوشته شود. سعي 

شود منودارهايي که از محاسبات و با استفاده از نرم افزار ها به  دست مي آيد به طور مستقيم وارد منت شود. در غري اين 

 صورت ابتدا آنها را با قالب TIFيا TIFF ضبط کنيد. سپس با استفاده از جعبه ابزار Insert شکل را در محل مورد نظر 

وارد کنيد. براي حفظ کيفيت تصوير روي صفحه کاغذ از به کارگريي تصويرهايي با قالب هايBMP، PNG، GIF  و

JPEG  اجتناب گردد. 



الزم است بخش ها و زیر بخش های مقاله شامره گذاری شوند.

مطمنئ شوید که هیچ جدول، شکل یا فرمولی از حاشیه ها 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 می شود در صورتی که برای جایگزین 

کردن نقطه ».« با این عالمت »/«، از فرآیند جستجو و جای گذاری نرم افزاری استفاده می منایید، حتام از صحت اعداد و 

جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاری اطمینان حاصل فرمایید.

6. رعایت پیشنهادهای نگارشی فرهنگستان، به ویژه نکات زیر الزامی است:

- رعایت فاصله گذاری و پیوسته نویسی بین کلامِت دارای معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمه ای؛

- استفاده از نیم فاصله به جای فاصله بین »می« و بن مضارع در افعال استمراری، مانند: می شود، منی باشد؛

- استفاده از نیم فاصله به جای فاصله در جمع با »ها«، مانند: کتاب ها، مجله ها، زندگی ها. تنها استثناء در این مورد کلمه  

»آن ها« است که به صورت »آنها« هم قابل استفاده است.

- استفاده از نیم  فاصله به جای فاصله یا پیوسته نویسی در صفات برتر )تفضیلی(، مانند: زیبنده تر، رسیع تر، پایین تر. تنها 

استثناء در این مورد، پیوسته نویسی صفات »بزرگرت، کوچکرت و بهرت« است.

7. الگوی نقل منبع در منت مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه  آن است. به عنوان مثال، )امانی، 

.)4 :1380

8. الگوی نقل منبع در بخش منابع به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام )سال انتشار(، عنوان، مکان، نام نارش، 

شامره ی چاپ. 

1- معینی، سیدرضا؛ پایدارفر، علی )1376(. روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری. فصلنامه 

جمعیت، شامره 19و20، صص 97-112. 

9. درصورت ترجمه بودن اثر، نام مرتجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نرش ترجمه اثر در الگو جایگزین 

شود. مثال:

1- سووی، آلفرد )1357(. مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 

10. الگوی 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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فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هفتم، بهار و تابستان1399/ شماره 111و 1-24/112

تعیین کننده های جمعیت شناختی الگوی سبک زندگی سالمت محور سالمندان 
قرچک1: همبسته ها و الزامات سیاستی 

بهناز نوری کورعباسلو2  
نادر مطیع حق شناس3 
سید رضا معینی4

چکیده:

ــده  ــی ش ــی و جمعیت ــات اجتماع ــوری در مطالع ــم و مح ــوع مه ــک موض ــه ی ــل ب ــامت تبدی ــی، س ــای کنون در دنی
اســت. هــدف اصلــی ایــن رســاله شــناخت تعیین کننده هــای جمعیت شــناختی الگــوی ســبک زندگــی ســامت محــور 
ســالمندان شــهر قرچــک اســت، روش تحقیــق پیمایشــی بــوده و داده هــا بــه کمــک تکنیــک پرسشــنامه محقــق ســاخته 
از 383 نفــر از ســالمندان60 ســاله و باالترگــردآوری شــده اســت. یافته هــا نشــان می دهــد کــه شــاخص ســبک زندگــی 
ــطح  ــوده و درس ــاوت ب ــا متف ــناختی آنه ــای جمعیت ش ــب تعیین کننده ه ــک برحس ــالمندان قرچ ــور س ــامت مح س
ــرف  ــوه مص ــت، نح ــات فراغ ــذران اوق ــوه گ ــان داد نح ــا نش ــاوت میانگین ه ــی تف ــج بررس ــد. نتای ــی ش ــط ارزیاب متوس
ــد  ــویی،  امی ــع زناش ــا وض ــت. ام ــاداری داش ــاوت معن ــاری تف ــر آم ــان از نظ ــردان و زن ــن م ــه در بی ــات، تغذی دخانی
اجتماعــی، منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت. نتایــج مــدل رگرســیون چنــد 
ــه دســت آمــده، متغیرهــای ســطح تحصیــات، جنــس و  ــه ســطح معنــاداری آمــاری ب ــا توجــه ب متغیــره نشــان داد ب
تعــداد فرزنــدان بــر شــاخص ســامت موثــر بودنــد. مقــدار واریانــس تبییــن شــده متغیــر ســامت توســط متغیرهــای 
ــه ســایر عوامــل می باشــد کــه در  ــوط ب مســتقل 15 درصــد بدســت داده شــده و مابقــی تغییــرات متغیــر وابســته مرب
مــدل نبودنــد. تأثیــر دو متغیــر اول در مطالعــات انجــام شــده، تأییــد شــده اســت. ایجــاد زمینــه دسترســي ســالمندان 
بــه امکانــات آموزشــي، بهداشــتي و تغذیــه اي از طریــق از میــان بــردن نابرابــري اجتماعــي، اقتصــادي و دســتیابی بــه 
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طرح مسأله
ــالمندان و مســاله  ــه س ــوط ب ــی مرب ــان، مســائل اقتصــادی و اجتماع ــر کشــورهای جه ــروزه در اکث ام
ــات  ــدارک خدم ــه و ت ــه تهی ــاز ب ــوازات نی ــه م ــی ب ــتی و رفاه ــات بهداش ــای خدم ــن هزینه ه باالرفت
و  برنامه ریزی هــا  بــه  نیــاز  و  اســت  پیچیده تــر شــده  از ســالمندان  افزونــی  روز  تعــداد  بــرای 
ــوان  ــه عن ــامت ب ــد. س ــا می طلب ــامت آنه ــای س ــت ارتق ــق جه ــع و دقی ــت گذاری های جام سیاس
ــی1،  ــازمان بهداشــت جهان ــده اســت )س ــف ش ــی« تعری ــی و اجتماع ــل جســمانی، روان ــایش کام »آس

 .)1984
ارتقــای ســامت تنهــا یــک عنصــر آگاهــی بخــش بــه عوامــل شــکل دهنــده رفتــار ســالم نیســت، بلکــه 
ــل  ــد تحلی ــن هــدف، نیازمن ــه ای ــل ب ــه آن اســت. نی ــراد در دســتیابی ب ــرای تشــویق اف ــن راه ب بهتری
ــی، ســیاه و  ــر و غن ــر و جــوان، فقی ــرد، پی ــر زن و م ــی نظی ــف اجتماعــی- جمعیت ــای مختل زیرگروه ه
ســفید بــا آگاهــی از اعتقــادات، نگــرش هــا و منافــع آنــان اســت )بانتــون2 و مــک دونالــد3، 85:2005(. 
ــد  ــی و ســامت در نتیجــه فرآین ــاط ســبک زندگ ــه مبحــث ارتب ــزون ب ــژه و در حــال روزاف توجــه وی
ــدید  ــرات ش ــا اث ــارزه ب ــن دوران و مب ــن در ای ــای مزم ــور و اوج بیماری ه ــت، ظه ــالخوردگی جمعی س
وضعیــت بیولوژیکــی4 افــراد در دوران ســالمندی می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن خــط ســیر، شــیوه مثبــت 
یــا منفــی ســالمندی در ایــن دوران بــه طــور عینــی تنهــا یــک وضعیــت فیزیکــی نمی باشــد کــه توســط 
روش هــای پزشــکی کشــف شــده باشــد، بلکــه بــه طــور اجتماعــی نیــز توســط طبقه بنــدی اخاقــی و 
ترجیحــات اجتمــاع ســالمندی ســاختار یافتــه اســت )بانتــون و نتلتــون5، 2005: 175(. همــراه شــدن 
ــراد ســالمند  ویژگی هــای خــاص فیزیکــی و زیست شــناختی دوران ســالمندی و تصــورات جامعــه از اف
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 داغ گــذاری و تصــورات قالبــی منفــی نســبت 
ــده  ــک پدی ــد ی ــی می توان ــه تنهای ــه، خــود ب ــالمندان در جامع ــداد س ــش تع ــالمند، افزای ــراد س ــه اف ب

اجتماعــی قابــل بررســی باشــد.
بررســی زمینه هــای 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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ــداد  ــود شــرایط بهداشــتی، تع ــی در نتیجــه پیشــرفت های پزشــکی و بهب ــه زندگ روشــن می ســازد ک
ــد. هــم  ــت اجتماعــی دارن ــه حمای ــاز ب ــه ســن ســالخوردگی می رســند کــه نی بیشــتری از جمعیــت ب
اکنــون، در کشــور ایــران، تعــداد ســالمندان ســهم کمتــری از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت، امــا بــه توجــه  بــه شــروع مرحلــه انتقــال ساختارســنی از جوانــی بــه ســالخوردگی و فزونــی 
ســرعت رشــد جمعیــت ســالمند در مقایســه بــا رشــد کل جعیــت کشــور و پیش بینــی افزایــش تعــداد و 
ســهم ســالخوردگان در ســال های آتــی، لــزوم برنامه ریــزی آینده نگــر بــرای کنتــرل مســائل ایــن گــروه 
از جمعیــت را مــورد تاکیــد قــرار می دهــد. بــا افزایــش تعــداد ســالمندان، نیاز هــای اختصاصــی )ماننــد: 
نیازهــای دارویــی، نگهــداری و مراقبــت از افــراد ســالمند و...( آنهــا نیــز افزایــش می آیــد )مطیــع حــق 
ــه و  ــد و تأثیــر دوگان ــراد می افزای ــا افزایــش امیــد زندگــی براحتمــال بازماندگــی اف شــناس، 1389(. ب
متضــادی بــر بعــد خانــوار اعمــال می کنــد کــه از آن جملــه ســالمندی جمعیــت، ســالمندی نیــروی کار 

و افزایــش تعــداد و درصــد ســالمندان اســت )زنجانــی 1383(. 
براســاس نتایــج سرشــماری ســال 1395، 9/3 درصــد از کل جمعیــت ایــران را افــراد ســالمند بــاالی 60 
ــن  ســال تشــکیل می دهنــد )سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن، 1395( و پیش بینــی می شــود ای
رقــم تــا ســال 2050 بــه 26 میلیــون و 393 هــزار نفــر معــادل 26 درصــد کل جمعیــت کشــور برســد. 
درگــزارش مرکــز آمــار ایــران، امید زندگــی بــرای مــردان و زنــان ایرانــی بعــد از 60 ســالگی طــی ســال 
هــای 2005 تــا 2010 بــه ترتیــب 17 و 18 ســال بــرآورد شــده اســت. میــزان رشــد جمعیــت کشــور در 
ــه 1/24 درصــد رســیده  ــه 1/29 درصــد و در دوره متناظــر 95-1390ب فاصلــه ســال های 90-1385 ب
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه میــزان رشــد جمعیــت ســالمندی بیــش از 2/5 درصــد 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 ســازمان های بهداشــتی کشــورها و نهادهــای 
ــر  ــای معاص ــان در دهه ه ــی آن ــیوه زندگ ــام و واکاوی ش ــالخوردگی و اهتم ــائل س ــه مس ــی ب بین الملل
ــگ  ــودکان پررن ــراض مســری در ک ــای ناشــی از ام ــه مرگ و میر ه ــوط ب ــایر مشــکات مرب ــار س در کن
ــه ســامت و دسترســی  تــر شــود. مطالعــات نشــان می دهــد کــه شــیوه زندگــی، مشــکات مربــوط ب
ــوب نیســت.  ــر مطل ــای پزشــکی ســالمندان در شــهرهای مهاجر پذی ــات پزشــکی و مراقبت ه ــه امکان ب
لــذا بررســی ابعــاد مختلــف ســبک زندگــی ســامت محــور ســالمندان در کشــور بــه ویــژه در شــهرهای 
ــه لحــاظ اولویت هــای سیاســت گذاری اجتماعــی و جمعیت شــناختی  ــر، از حیــث علمــی و ب مهاجر پذی
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حائــز اهمیــت اســت. بــه عبــارت روشــن، مطلــوب نبــودن شــیوه زندگــی و مشــکات مربــوط به ســامت 
ــر  ــک، مهاجرپذی ــهر قرچ ــالمندان در ش ــکی س ــای پزش ــکی و مراقبت ه ــات پزش ــه امکان ــی ب دسترس
ــی  ــودن شــهر و مشــکات ناشــی از افزایــش جمعیــت، وضعیــت ســامت و وجــود تابعیت هــای ایران ب
ــا توجــه شــیوه  ــزوم ترســیم خــط مشــی جمعیــت ســالمند شــهر قرچــک ب ــی )نســل اول( و ل و افغان
زندگــی و ســطح کفایــت شــاخص های ســامت ســالمندان، ضــرورت ایــن مطالعــه را ایجــاب می کنــد. 
درایــن پژوهــش از رویکــرد فــرد- محیــط بــه موضــوع ســامت نگریســته شــده و بــه دنبــال شــناخت 
وضعیــت ســامت و عوامــل اجتماعــی- جمعیت شــناختی مرتبــط بــا آن در میــان ســالمندان 60 ســاله 
ــت  ــای جمعی ــناخت تعیین کننده ه ــه ش ــن مقال ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــک می باش ــهر قرچ ــر ش و باالت
شــناختی الگــوی ســبک زندگــی ســامت محــور ســالمندان قرچــک اســت. شــناخت وضــع موجــود 
ــر اســاس معرف هــای ســبک زندگــی  جمعیــت ســالمند، بررســی شــیوه زندگــی جمعیــت ســالمند ب
ــر  ــناختی نظی ــر جمعیت ش ــل موث ــی عوام ــه و....( و بررس ــبک تغذی ــام ورزش، س ــور )انج ــامت مح س
ــر شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور  ــوار و... ب ســن، جنــس، وضــع تاهــل، تابعیــت، تعــداد خان

ــد.  ــه را تشــکیل می دهن ــن مطالع ــی ای ــداف فرع ــالمندان قرچــک، اه س

مالحظات تجربی و نظری 
در دهــه اخیــر ســبک زندگــی بــه علــم و ســبک زندگی ســامت محور بــه خــاص مــورد توجــه محققــان 
علوم اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. کتــاب تمایــز بوردیــو1 ســهم قابــل توجهــی در درک و فهــم ســبک 
زندگــی بــرای محققــان ایجــاد کــرده اســت و کاکرهــام2 کــه  از جامعه شناســان پزشــکی معاصــر اســت، 
ــای  ــی الگوه ــاد وی ســبک زندگ ــه اعتق ــرده اســت. ب بحــث ســبک زندگــی را وارد حــوزه پزشــکی ک
ــر  ــراد ب ــی اســت کــه اف ــر انتخاب های ــی ب ــا ســامتی اســت. کــه مبت جمعــی از رفتارهــای مرتبــط  ب

حســب شــرایط اجتماعــی و زیســتی شــان در دســترس دارنــد )کاکرهــام، 56:2008(.
 از نظــر ابــل3 ســبک زندگــی ســامت محور الگوهایــی اســت از افــراد هســتند در که در پاســخ بــه محیط 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی شــکل می گیــرد )ابــل،1999، بــه نقل از کــرد زنگنــه، 21:1389(.

1-Bourdieu
2- Cockerham
3- Abel 
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تئــوری تغییــرات و واکنش هــای جمعیتــی در ســال 1963 توســط کینگزلــي دیویــس1 بــه عنــوان یــک 
مقدمــه و نــه بــه عنــوان یــک راه حــل بــراي تئــوري انتقــال جمعیــت مطــرح شــد. توجــه دیویــس بــه 
علــل رشــد جمعیــت، بــر اســاس فرضیاتــي اســت کــه او آنهــا را بــه عنــوان علــل اصلــي رشــد جمعیــت 
مي دانــد. مشــکل اساســي تاش هــاي دیویــس مربــوط بــه موضــوع محــوري تئــوري انتقــال جمعیــت 

بــود )فتــح زاده، 1379(.
ــه  ــذارد، البت ــراد می گ ــش روی اف ــا پی ــا و انتخاب ه ــی از فرصت ه ــه تنوع ــز2 مدرنیت ــاد گیدن ــه اعتق ب
ــا  ــاز اســت ب ــراد ب ــه روی اف ــا نیســت کــه همــه کــه انتخابهــا ب ــن معن منظــور از کثــرت انتخــاب بدی
ایــن کــه مــردم همــه تصمیم هــای مربــوط بــه انتخــاب خویــش را بــا آگاهــی کامــل از کلیــه امکانــات 
اتخــاذ می کنند.گزینــش بــا ایجــاد ســبک زندگــی تحــت تأثیــر فشــارهای گروههــا و الگــو رفتــاری آنهــا 
اســت و همچنیــن تحــت اوضــاع و احــوال اجتماعــی و اقتصــادی صــورت می گیــرد )گیدنــز، 19:1382(.
ــامت           ــو وارد س ــه بوردی ــوب نظری ــه چارچ ــت ک ــر اس ــکی معاص ــان پزش ــام از جامعه شناس کاکره
ــا ســامت  ــاد وی ســبک زندگــی ســامت محــور تجمعــی از رفتارهــای مرتبــط ب ــه اعتق ــد و ب می کن
اســت کــه براســاس مجموعــه انتخابهــا، فرصت هــای زندگــی در اختیــار افــراد قــرار می گیــرد منظــور 
از فرصتهــای زندگــی جنــس، نــژاد، قومیــت و دیگــر متغیرهــا هســتند کــه بــر انتخــاب شــیوه زندگــی 
ــژه  ــی وی ــای منزلت ــت اجتماعــی و ویژگی هــای گروه ــه وســیله موقعی ــد. فرصــت زندگــی ب تاثیرگذارن
ــتی  ــات بهداش ــردن، مراع ــذا، ورزش ک ــرف غ ــاره مص ــری درب ــام تصمیم گی ــود. کاکره ــن می ش تعیی
ــا اســترس، اســتعمال ســیگار، مصــرف الــکل، مــواد مخــدر، بســتن کمربنــد ایمنــی،  فــردی، مقابلــه ب
ــتی  ــی بهداش ــبک زندگ ــاخص های س ــکی را از ش ــات دوره ای پزش ــام دادن معاین ــواک زدن و انج مس

می دانــد )کاکرهــام، 1409:2004(.
در طبقه بنــدی ســامت دو رویکــرد فکــری عمــده وجــود دارد. رویکــرد اول، زنجیــره ســامت بیمــاری 
اســت کــه دو بخشــی بــودن ســامت و بیمــاری را نشــان می دهــد و رویکــرد دوم، کــه از دهــه 1970 
بــه بعــد شــکل گرفتــه، ســامت را بــه عنــوان یــک پدیــده گســترده از الگــوی فــرد- محیــط در نظــر 
می گیــرد و بــر ایــن بــاور اســت کــه ســامت، خروجــی الگــوی کنــش متقابــل فــرد- محیــط در طــول 

ــدل4، 2006: 5(. ســال های زندگــی اســت )ادلمــن3 و من

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 
ــه عبارتــی دیگــر، درســت اســت کــه در  تاثیــر ســاختار، وضعیــت و شــرایط اجتماعــی افــراد اســت. ب
ــن آزادی توســط برخــی از ســاختارها  ــا ای ــل اســت ام ــداری از عنصــر آزادی دخی ــا مق ــن انتخاب ه ای
ــوگویاما5،  ــن4، س ــمیت3 و گلدم ــو2، اس ــویج1، اوالن ــط س ــه توس ــز ک ــی نی ــردد. تحقیقات ــدود می گ مح
گرنــدی6 و ســولگت7 و اسپنســر8، انجــام گرفتــه، همگــی در جهــت تاییــد ایــن نظریــات می باشــد. در 
مطالعــه اوالئــو )2006( کــه بــر روی787 ســالمند بــاالی 64 ســاله اســپانیایی بــا هــدف کشــف عوامــل 
ــر میــزان اســتفاده از مراقب هــای بهداشــتی در یــک نظــام بهداشــتی عمومــی انجــام شــد، دو  موثــر ب
شــاخص خــود سانســوری ســالمندان در ابتــا بــه بیماری هــای مزمــن و ســطح ســواد آنــان بیشــترین 
تأثیــر را بــر عــدم اســتفاده ســالمندان از مراقب هــای بهداشــتی داشــته بــود. ســوگو یامــا )2007( نیــز 
بــا تحقیقــی کــه بــر ســالمندان بریتانیایــی انجــام دادنــد نتیجــه می گیرنــد کــه محیــط ســالم محلــی و 
فعالیــت خــارج از منــزل بــه عنــوان دو شــاخص ســبک زندگــی ســالم می توانــد برســامت ســالمندان 
ــده  ــاء دهن ــی ارتق ــبک زندگ ــه س ــر در زمین ــورهای دیگ ــیاری در کش ــات بس ــند. مطالع ــد باش مفی
ســامت ســالمندان انجــام گرفتــه اســت آدامــز و دیگــران)2000(، اســتوکرت )2000(، بوالنــد)2000(، 
بالتــروس)2002(، کاالجــان)2005( ، اونــس)2006(، هنریتــا )2006(، لــی)2006(، ســندرس)2008(، 
ــد  ــد کرده ان ــدل وی را تایی ــه و م ــدر انجــام گرفت ــدل پن ــور براســاس م ــات مذک ــم )2009(. مطالع کی
)بــه نقــل از میرخانــی، 1394(. در اکثــر مطالعــات تاکیــد بیشــتر برخــودکار آمــدی ســامت بــه عنــوان 
ــی از  ــی در برخ ــت. حت ــده اس ــاده ش ــامت نه ــده س ــاء دهن ــبک زندگی ارتق ــی س ــده اصل تعیین کنن
ایــن مطالعــات، نظیــر اونــس )2006( خودکارآمــدی، بــه عنــوان تنهــا متغییــر پیش بینــی کننــده رفتــار  
ارتقــای ســامت بــوده اســت. بعــاوه برخــی عوامــل زمینــه ای نظیــر تحصیــات، درآمــد و جنــس نیــز 
ــاس  ــر اس ــذا ب ــد. ل ــامت محور بوده ان ــبک زندگی س ــذار برس ــتقل تاثیرگ ــای مس ــوان متغیره ــه عن ب

مبانــی نظــری و مطالعــات پیشــین، مــدل نظــری تحقیــق بــه شــکل ذیــل ترســیم می شــود: 

1-Swag
2- Olano
3- Smith
4- Goldman
5- Sogoyama
6- Grande
7- Solget
8- Spencer
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شکل1: مدل نظری تحقیق

روش تحقیق و داده 
روش شناســی مســلط ایــن مطالعــه مبتنــی بــر»روش تحقیــق کّمــی« بــوده و از روش پیمایــش و تکنیک 
ــری  ــه از روش نمونه گی ــای نمون ــن واحد ه ــرای تعیی ــرده اســت. ب ــره ب ــق ســاخته به پرسشــنامه محق
چنــد مرحلــه ای طبقــه ای اســتفاده شــد. در مرحلــه اول، مناطــق 3 گانــه شــهرقرچک را از نظــر ســطح 
توســعه اقتصــادی - اجتماعــی ســاکنین آن بــه3 طبقــه )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 بلوک هایــی درمنطقــه مذکــور بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــدند 
و بــا مراجعــه بــه فــرد ســالمند در هــر بلــوک، عملیــات اجرایــی پرسشــنامه ها صــورت گرفــت. برپایــه 
ــر  ــن تحقیــق شــامل تمامــی ســالمندان 60 ســاله و باالت ــج سرشــماری 1395، جامعــه آمــاری ای نتای
شــهر قرچــک در ســال 1395 بــا  دارا بــودن جمعیــت 16132 نفــر از کل جمعیــت 269138 در قرچــک 
ــه تعییــن  ــی، تعــداد400 نمون ــر اســاس جــداول تیــپ اســتاندارد ل ــه ب زندگــی می کننــد. حجــم نمون

شــد. 
شــاخص ســبک زندگــی ســامت محــور از ترکیــب معرف هــا و متغیرهــای نحوه گــذران اوقــات 
فراغــت، روابــط درون خانــواده، منزلــت ســالمندان، امیــد اجتماعــی، مصــرف دخانیــات، ســبک تغذیــه، 
ــا  ــد، ســاخته شــد ب ــه بودن فعالیت هــای ورزشــی، مراقبــت ســالمندان کــه هرکــدام شــامل چنــد گوی
توجــه بــه ســطح ســنجش گویه هــا کــه ترتیبــی بودنــد و براســاس وزن و نمــره هــر گویــه، نمــره نهایــی 
ــاال،  محاســبه و تغییــرات دامنــه شــاخص مشــخص و در ســه قالــب ســطح ســبک زندگــی ســامت ب
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متوســط و پاییــن دســته بنــدی شــد. تحلیــل داده هــا بــه کمــک نــرم افــزار SPSS  انجــام و از روش های 
آمــاری توصیفــی و اســتنباطی متناســب بــرای ســنجش اهــداف و ســواالت تحقیــق اســتفاده شــد. بــرای 
ــه  ــامت محور ب ــبک زندگی س ــاخص س ــر ش ــناختی ب ــای جمعیت ش ــر متغیره ــاط و اث ــنجش ارتب س

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 جمعیت شــناختی روشــن می ســازد کــه بطورکلــی، وضعیــت کشــور ایــران در فرآینــد افزایــش 
ــه دو دهــه  ــران در فاصل ــی کــه کل جمعیــت ای ــژه اســت. در حال ــا وی تعــداد ســالمندان جمعیــت دنی
1370 و 1380 بــا نــرخ رشــدی آرام تــر از ســه دهــه قبــل تغییــر کــرده اســت، میــزان رشــد جمعیــت 
ســالمندان60 ســاله و بیشــتر بــه ســرعت افزایــش یافتــه و تــا 3 برابــر رشــد کل جمعیــت شــده اســت. 
ــرآورد   ــه ب ــی ک ــد، در حال ــل متح ــازمان مل ــای س ــخه پیش بینی ه ــن نس ــاس آخری ــن براس همچنی
مي شــود کــه میــزان رشــد کل جمعیــت کشــور در فاصلــه ســال های 1390 تــا 1405 در حــدود 1/1 
ــاله و  ــت ســنین 60 س ــد جمعی ــی بمان درصــد و در طــول دوره 1430-1405 حــدود 0/5 درصــد باق
باالتــر در طــول دوره اول حــدود 4/6 درصــد و در طــول دوره دوم حــدود 4/1 درصــد در ســال افزایــش 
ــالهای 1405- ــالمندان کشــور در س ــت س ــاالنه جمعی ــد س ــارت روشــن تر رش ــه عب ــت. ب ــد یاف خواه
1390 حــدوداً 4 برابــر و درســال هــای30-1405 حــدوداً  8 برابــر میــزان رشــد کل جمعیــت کشــور 
خواهــد بــود. ســطح و تغییــرات جمعیتــی در قرچــک بــه عنــوان شــهری کــه 10 درصــد از جمعیــت 
مهاجــران اســتان تهــران را بــه خــود اختصــاص داده، نشــان می دهــد تعــداد جمعیــت کل قرچــک بــر 
اســاس نتایــج سرشــماری مرکــز آمــار ایــران از جمعیــت 174006 نفــر در ســال 1385 بــه 269138 
نفــر در ســال 1395 رســیده کــه رونــد صعــودی داشــته اســت. جمعیــت ســنین  60 ســاله و باالتــر در 
طــول دوره بــه 16132 نفــر رســیده کــه از ایــن تعــداد 7959 نفــر مــرد و 8173 نفــر زن می باشــند. 
حســب  بــر  قرچــک  شــهر  ســالمندان  جمعیت شــناختی  و  اجتماعــی  ویژگی هــای  ابتــدا  در 
ــورد  ــدان و مهاجــرت م ــداد فرزن ــویی، تع ــوزش، وضــع زناش ــت، وضع آم ــای ســنی، تابعی جنس،گروه ه
بررســی قــرار گرفــت. همانطــوری کــه در جــدول 1 آمــده اســت از کل نمونــه، 39/7 درصــد زن و 60.3 
ــاله  ــا 60-65 س ــن آنه ــد س ــد 54.5 درص ــان می ده ــه نش ــنی نمون ــع س ــد، توزی ــرد بوده ان ــد م درص
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ــا 75 ســاله، 6.3 درصــد بیــن 76  ــا 70 ســاله، 8.9 درصــد بیــن 71 ت ــوده، 27.4 درصــد بیــن، 66 ت ب
تــا 80 ســاله و 3.1 درصــد ســن آنهــا 81 ســاله و بیشــتر بــوده اســت. از نظــر تابعیــت، 53 درصــد از 
آن هــا تابعیــت ایرانــی داشــته و 47 درصــد افغانســتانی بوده انــد، 82.2 درصــد از آن هــا باســواد بوده انــد 
ــی  ــواد قرآن ــات، 29.5 درصــد دارای س ــه لحــاظ ســطح تحصی ــد. ب ــوده ان ــواد ب و 17.8 درصــد بی س
ــم و 0.3  ــد فوق دیپل ــی، 1 درص ــد راهنمای ــی، 13 درص ــا ابتدای ــواد آنه ــزان س ــد می ــد،31 درص بوده ان
ــه لحــاظ ترکیــب زناشــویی، 79.1  ــوده  اســت. ب درصــد میــزان تحصیــات آنهــا دکتــری تخصصــی ب
درصــد از آنهــا دارای همســر، 2.1 درصــد هرگــز ازدواج نکــرده، 16.2 درصــد بــدون همســر بــر اثــر فــوت 
همســر و 2.6 درصــد بــدون همســر بــر اثــر طــاق بوده انــد. بــه لحــاظ تعــداد خانــوار، 88.2 درصــد از 
تعــداد افــراد خانــوار آنهــا دو نفــر بوده انــد و 11.2 درصــد تعــداد افــراد خانــوار آنهــا ســه نفــر بوده انــد.
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جدول 1 :  بررسی ویژگی های نمونه برحسب متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی سالمندان قرچک
درصد فراوانی شرحمتغیرها

جنس
15239.7زن

23160.3مرد

گروههای سنی

6520854.5-60 ساله

7010527.4-66 ساله

75348.9-70 ساله

80246.3-76 ساله

81123.1 ساله و بیشتر

تابعیت
20353.0ایرانی

18047.0افغانستانی

وضع سواد

31582.2باسواد

6817.8بی سواد

11329.5سواد قرآنی

12231.9ابتدایی

5213.6راهنمایی

میزان تحصیات

195.0متوسطه

174.4دیپلم

41.0فوق دیپلم

2.5لیسانس

61.6فوق لیسانس

1.3دکتری تخصصی

وضعیت زناشویی

30379.1دارای همسر

82.1هرگز ازدواج نکرده

6216.2بدون همسر بر اثر فوت همسر

102.6بدون همسر بر اثر طاق

تعداد افراد خانوار
34088.8دو نفر

4311.2سه نفر

 تغییر محل سکونت
در پنج سال اخیر

12532.6بله

25897.4خیر
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روابط دو متغیره: همبسته ها 
رابطه جنس و شاخص سبک زندگی سالمت محور 

در جــدول2، فراوانــی 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 
35 درصــد زن بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا در ســطح متوســط بــوده اســت، 
ــاال بــوده  35 درصــد مــرد و 65 درصــد زن بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا ب
ــا  ــر ب ــه دســت آمــده براب ــا ب ــد. مقــدار آمــاره گام اســت، 30.9 درصــد مــرد و 69.1 درصــد زن بوده ان
0.284 یعنــی 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 0.05 می باشــد 
ــوان گفــت کــه در ســطح بیــش از 99 درصــد تفــاوت معنــاداری آمــاری بیــن شــاخص ســامت  می ت

ســالمندان و جنــس وجــود دارد.

جدول 2: ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب جنس
کلزنمردجنسشاخص

432467فراوانیپایین

100.0%35.8%64.2%درصد

91169260فراوانیمتوسط

100.0%65.0%35.0%درصد

173855فراوانیباال

100.0%69.1%30.9%درصد

151231382فراوانیکل

100.0%60.5%39.5%درصد
                                         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 3، از بیــن افــرادی کــه شــاخص ســامت آنهــا ضعیــف بــوده اســت، 34 درصــد 
ســن آنهــا بیــن60-64 ســال و 1.5 درصــد 90 ســال و باالتــر بــوده اســت، از بیــن افــراد دارای شــاخص 
ســامت متوســط، حــدود 46 درصــد ســن آنهــا 64-60 و 1.9 درصــد ســن آنهــا 90 ســاله و بیشــتر 
ــوده اســت، 43.6 درصــد در گــروه ســنی     ــاال ب ــوده اســت، از بیــن کســانی وضعیــت ســامت آنهــا ب ب
ــه دســت  ــاره ســامرز ب ــدار آم ــا 84 ســال ســن داشــته اند، مق ــوده و 3.6 درصــد 80 ت 60-64 ســال ب
ــطح  ــدار س ــوده و مق ــف ب ــر ضعی ــن دو متغی ــن ای ــاط بی ــدت ارتب ــی ش ــا 0.065- یعن ــر ب ــده براب آم
معنــاداری 0.091 بدســت آمــده اســت. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار 
ــامت  ــاخص س ــن ش ــاری بی ــاداری آم ــه معن ــه رابط ــت ک ــوان گف ــد می ت ــر از 0.05 می باش بزرگت

ــدارد.  ســالمندان و ســن وجــود ن

جدول 3: ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب  سن
 شاخص
سالمت

 گروه
سنی

کل60-6469-6574-7079-7584-8090-8591

پایین
232112730167فراوانی

100.0%1.5%0.0%4.5%10.4%17.9%31.3%34.3%درصد

متوسط
119852814815260فراوانی

100.0%1.9%0.4%3.1%5.4%10.8%32.7%45.8%درصد

باال
24177520055فراوانی

100.0%0.0%0.0%3.6%9.1%12.7%30.9%43.6%درصد

کل
16612347261316382فراوانی

100.0%1.6%0.3%3.4%6.8%12.3%32.2%43.5%درصد
          Somers› d= -0.065   Sig.= 0. 091
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رابطه تابعیت و شاخص سبک زندگی سالمت محور 
در جــدول 4، فراوانــی 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 بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت، 54 
درصــد ایرانــی و 45.8 درصــد افغانســتانی بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا بــاال 
بــوده اســت،50 درصــد ایرانــی و 49 درصــد افغانســتانی بوده انــد. مقــدار آمــاره گامــا بــه دســت آمــده 
برابــر بــا 0.07- یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر ضعیــف و منفــی بــوده اســت. مقــدار ســطح 
معنــاداری 0.332 بدســت آمــده اســت. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار 
ــاداری  ــاوت معن ــد، تف ــش از 90 درص ــطح بی ــه در س ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــر از 0.05 می باش بزرگت

آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و تابعیــت وجــود نــدارد.

جدول 4 : ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان برحسب تابعیت
کلافغانستانیایرانیتابعیتشاخص

343367فراوانیپایین

100.0%49.3%50.7%درصد

141119260فراوانیمتوسط

100.0%45.8%54.2%درصد

282755فراوانیباال

100.0%49.1%50.9%درصد

203179382فراوانیکل

100.0%46.9%53.1%درصد
                                                    Gamma= -0.07   Sig.= 0.332                 
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رابطه وضع سواد و شاخص سبک زندگی سالمت محور 
در جــدول 5،  فراوانــی 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 
17.9 درصــد بی ســواد بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت، 
ــامت  ــاخص س ــه ش ــخگویانی ک ــد، از کل پاس ــواد بوده ان ــد بی س ــواد و 17.7 درص ــد با س 82.3 درص
ــه  ــا ب ــاره گام ــدار آم ــد. مق ــوده اســت، 81.8 درصــد با ســواد و 18 درصــد بی ســواد بوده ان ــاال ب ــا ب آنه
ــا 0.2 یعنــی شــدت ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر متوســط بــوده و مقــدار آمــاره  دســت آمــده برابــر ب
ــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــر 0.15 ب ســامرز نیــز براب
ــاداری  ــاوت معن ــد تف ــش از 99 درص ــطح بی ــه درس ــت ک ــوان گف ــد می ت ــر از 0.05 می باش کوچکت
آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و تحصیــات وجــود دارد کــه مطالعــات قبلــی هــم تأییــد 

کرده انــد. 

جدول 5:  ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب وضع سواد
کلبی سوادبا سوادوضع سوادشاخص

551267فراوانیپایین

100.0%17.9%82.1%درصد

21446260فراوانیمتوسط

100.0%17.7%82.3%درصد

451055فراوانیباال

100.0%18.2%81.8%درصد

31468382فراوانیکل

100.0%17.8%82.2%درصد
                                          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 6، فراوانــی و ســهم نســبی شــاخص ســبک زندگی ســامت محور 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 6 درصــد 
بــدون همســر بــر اثــر طــاق بوده انــد، مــرد و 35 درصــد زن بوده انــد، از کل پاســخگویانی کــه شــاخص 
ســامت آنهــا متوســط بــوده اســت، 83.5 درصــد دارای همســر، 1.5 درصــد هرگــز ازدواج نکــرده، 13.1 
درصــد بــدون همســر بــر اثــر فــوت همســر و 1.9 درصــد 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 بوده انــد. مقــدار آمــاره اتــا بــه دســت آمــده برابــر بــا 0.214 یعنــی شــدت 
ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر متوســط بــوده اســت. مقــدار ســطح معنــاداری 0.028 بدســت آمــده اســت 
ــوان  ــه ســطح معنــاداری بدســت آمــده کــه ایــن مقــدار کوچکتــر از 0.05 می باشــد، می ت ــا توجــه ب ب
گفــت کــه درســطح بیــش از 99 درصــد تفــاوت معنــاداری آمــاری بیــن شــاخص ســامت ســالمندان و 

وضعیــت زناشــویی وجــود دارد.

    جدول 6 : ارتباط شاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان بر حسب وضع زناشویی شاخص سالمت     

 شاخص
سالمت

 وضع
زناشویی

دارای همسر
 هرگز ازدواج

نکرده

 بدون همسر
 در اثر فوت

همسر

 بدون همسر بر
اثر طالق

کل

پایین
42417467فراوانی

100.0%6.0%25.4%6.0%62.7%درصد

متوسط
2174345260فراوانی

100.0%1.9%13.1%1.5%83.5%درصد

باال
44011055فراوانی

100.0%0.0%20.0%0.0%80.0%درصد

کل
3038629382فراوانی

100.0%2.4%16.2%2.1%79.3%درصد
        Eta= 0.214 ,  Sig.= 0.028    
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آزمون تفاوت های زیر شاخص سبک زندگی سالمت محور 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 جمعیت شــناختی آن، تفــاوت زیــر شــاخص های ســبک زندگی 
ســامت محور در بیــن جنــس و بــر حســب تابعیــت مــورد ســنجش قــرار گرفــت. در جــدول 7، نتایــج 
ــر  ــر شــاخص ســبک زندگی ســامت محور ب ــن زی ــاوت میانگی ــرای بررســی تف ــی مســتقل ب ــون ت آزم
ــت، نحــوه  ــات فراغ ــذران اوق ــه مشــاهده می شــود نحوه گ ــده اســت. همانطــوری ک ــس آم حســب جن
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 می دهــد. امــا وضــع زناشــویی، امیــد اجتماعــی، منزلــت 
ــه ایــن کــه ســطح معنــاداری بزرگتــر از 0.05 اســت  ــا توجــه ب اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت ب

تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. 

  جدول7:  نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت زیرشاخص های سالمت در بین دوجنس

مقدار آماره  t درجه آزادیسطح معناداری
 انحراف
معیار

زیرشاخصجنستعدادمیانگین

0.001380-4.61
زن0.441.91152

اوقات فراغت
مرد0.491.90231

0.3963800.850
زن0.571.75151

امید اجتماعی
مرد0.491.77231

0.6473810.422
زن0.622.30152

منزلت اجتماعی
مرد0.552.39231

0.012381-2.47
زن0.261.07152

مصرف دخانیات
مرد0.521.21231

0.0013813.90
 زن0.621.98152

تغذیه
مرد0.552.17231

0.1973801.293
زن0.581.37152

نیاز به کمک
مرد0.561.58231

0.9463800.068
زن0.611.83151

شاخص کلی
مرد0.522.06231
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در جــدول 8، نتایــج 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 
ــطح  ــه س ــه ب ــا توج ــتانی ها ب ــا و افغانس ــن ایرانی ه ــه در بی ــات و تغذی ــرف دخانی ــوه مص ــت، نح فراغ
ــا بیــن وضــع  ــاداری وجــود دارد. ام ــر از 0.05 اســت از نظرآمــاری تفــاوت معن ــاداری کــه کوچکت معن
زناشــویی، امیــد اجتماعــی، منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت بــا توجــه بــه ایــن کــه ســطح 

معنــاداری بزرگتــر از 0.05 اســت تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. 

 جدول 8:  نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت زیرشاخص های سالمت برحسب تابعیت
زیر شاخصملیتتعدادمیانگینانحراف معیارمقدار آماره tدرجه آزادیسطح معناداری

0.001380-4.16
 ایرانی0.481.80203

اوقات فراغت
افغانستانی0.432.02180

0.3963800.850
 امیدایرانی0.521.79203

اجتماعی افغانستانی0.521.74179

0.6743810.422
 منزلت ایرانی0.582.37203

اجتماعی افغانستانی0.582.34180

0.012381-2.47
 مصرفایرانی0.361.10203

دخانیات افغانستانی0.511.22180

0.0013813.90
ایرانی0.481.20203

تغذیه
افغانستانی0.661.97180

0.1973801.29
ایرانی0.601.53203

نیاز به کمک
افغانستانی0.551.46180

0.9463800.068
ایرانی0.551.97203

شاخص کلی
افغانستانی0.581.97179
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سنجش اثرمتغیرهای زمینه ای جمعیت شناختی برشاخص سبک زندگی سالمت محور سالمندان قرچک 

در جــدول 9 مــدل رگرســیون چنــد متغیــره بــرای ســنجش اثــر متغیرهــای پیــش بیــن ســن، جنــس، 
ــدان،  ــد، ســطح تحصیــات، قومیــت، تعــداد فرزن ــوار، وضعیــت زناشــویی، محــل تول ــراد خان تعــداد اف
ــج  ــت. نتای ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــت، برشــاخص ســبک زندگی ســامت محور م ــت ســواد تابعی وضعی
ــه دســت آمــده متغیرهــای ســطح تحصیــات، جنــس و  ــاداری ب ــه ســطح معن ــا توجــه ب نشــان داد ب
تعــداد فرزنــدان بــر شــاخص ســامت موثــر بوده انــد و ســایر متغیرهــا بــه دلیــل نداشــتن تــوان افزایــش 
ــای  ــط متغیره ــامت توس ــر س ــده متغی ــن ش ــس تبیی ــدار واریان ــده اند. مق ــادار نش ــزان R2  معن می
ــه ســایر عوامــل  ــوط ب ــر وابســته مرب ــرات متغی مســتقل 15 درصــد بدســت داده شــده و مابقــی تغیی

ــد.  ــدل نبودن ــه در م ــد ک می باش

جدول 9 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیرهای موثر بر شاخص سالمت

مدل
ضریب استاندارد نشده

  ضرایب استاندارد
  آزمون  Tشده

 سطح
معناداري

b مقدار)بتا( انحراف معیار

25.727.000___ 12.745.495مقدار ثابت

1.048.295-056.-013.013.-سن

568.160.1873.618.000.جنس

638.524.-047.-003.004.-محل تولد

134.276.045.486.627.تابعیت

240.810.-012.-000.001.قومیت

1.036.301-074.-289.279.-وضعیت سواد

102.033.1993.120.002.سطح تحصیات

908.364.-050.-087.096.-وضعیت زناشویی

332.740.-019.-089.267.-تعداد افراد خانوار

1.965.050-116..-087.044.-تعداد فرزندان
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ــا  ــر بت ــه مقادی ــد ب ــته را بای ــر وابس ــن متغی ــا در تبیی ــک از متغیره ــر ی ــهم ه ــورد س ــاوت در م قض
ــم                            ــا را فراه ــن متغیره ــه بی ــکان مقایس ــوده و ام ــتاندارد ب ــر اس ــن مقادی ــه ای ــرا ک ــرد، چ ــذار ک واگ
ــر  ــترین تاثی ــس دارای بیش ــات و جن ــطح تحصی ــده س ــادار ش ــای معن ــن متغیره ــد. در بی می کنن
ــتوکرت  ــران)2000(، اس ــزو دیگ ــات آدام ــت در مطالع ــس و تابعی ــر جن ــر دو متغی ــه تأثی ــد ک بوده ان
)2000(، بوالنــد )2000(، بالتــروس )2002(، کاالجــان )2005(، اونــس)2006(، هنریتــا )2006(، 

ــت.  ــده اس ــد ش ــم )2009( تأیی ــندرس)2008(، کی ــی)2006(، س ل

بحث و نتیجه گیری
ــه ســرعت در حــال  ــران ب شــواهد جمعیت شــناختی نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر جمعیــت ای
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 می شــود و از جمعیــت نوجــوان و جــوان کاســته 
می گــردد، نتایــج پیش بینــی جمعیــت کشــور توســط ســازمان ملــل بــا ســناریوی رشــد متوســط نشــان 
می دهــد کــه در ســال 2045 در حــدود 70 درصــد از جمعیــت کشــور در گروه هــای ســنی 15 تــا 64 
ســاله، 14 درصــد در گروه هــای ســنی بــاالی 65 ســال و بقیــه در گروه هــای ســنی زیــر 15 ســال قــرار 
خواهنــد گرفــت و نیــز میانــه ســنی بــه حــدود 39 ســال 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، مشــکات مربــوط بــه ســامت و دسترســی بــه امکانــات 
ــوب  ــهر قرچــک مطل ــر ش ــر نظی ــهرهای مهاجرپذی ــالمندان در ش ــای پزشــکی س پزشــکی و مراقبت ه
ــای جمعیت شــناختی ســبک زندگی ســامت  ــدف شــناخت تعیین کننده ه ــا ه ــه ب ــن مطالع نیســت. ای

محــور ســالمندان 60 ســاله و بیشــتر شــهر قرچــک در ســال 1398 انجــام شــد. 
ــب  ــک برحس ــالمندان قرچ ــامت محور س ــبک زندگی س ــاخص س ــه ش ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه
ــا  ــاوت میانگین ه ــی تف ــج بررس ــت. نتای ــوده اس ــاوت ب ــا متف ــناختی آنه ــای جمعیت ش تعیین کننده ه
ــا  ــان ب ــردان و زن ــن م ــه در بی ــات، تغذی ــت، نحــوه مصــرف دخانی ــات فراغ ــذران اوق نشــان داد نحوه گ
توجــه بــه ســطح معنــاداری کــه کوچکتــر از 0.05 اســت از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری داشــت. امــا 
وضــع زناشــویی، امیــد اجتماعــی، منزلــت اجتماعــی و شــاخص کلــی ســامت بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــدل رگرســیون  ــج م ــاداری وجــود نداشــت. نتای ــاوت معن ــر از 0.05 اســت تف ــاداری بزرگت ســطح معن
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چنــد متغیــره نشــان داد بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آمــاری بــه دســت آمــده، در بیــن متغیرهــای 
ــد. مقــدار  ــوده ان ــدان دارای بیشــترین تاثیــر ب معنــادار شــده ســطح تحصیــات، جنــس و تعــداد فرزن
ــده  ــت داده ش ــد بدس ــتقل 15 درص ــای مس ــط متغیره ــامت توس ــر س ــده متغی ــن ش ــس تبیی واریان
ــر  ــد. تأثی ــدل نبودن ــه در م ــل می باشــد ک ــایر عوام ــه س ــوط ب ــر وابســته مرب ــرات متغی ــی تغیی و مابق
ــتوکرت  ــران)2000(، اس ــزو دیگ ــات آدام ــد در مطالع ــس و درآم ــات، جن ــطح تحصی ــای س متغیره
هنریتــا)2006(،  اونــس)2006(،  کاالجــان)2005(،  بالتــروس)2002(،  بوالنــد)2000(،   ،)2000(

ــد شــده اســت.   ــم)2009( تأیی ــی)2006(، ســندرس)2008(، کی ل

پیشنهادات و الزام های سیاستی 
بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا در زمینــه حمایــت از ســالمندان برنامــه اي منســجم و هدفمنــد وجــود 
ــالمندان  ــور س ــي ام ــازمان هاي متول ــان س ــد می ــدا بای ــه در ابت ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــت، ب ــته اس نداش
ــاي  ــي برنامه ه ــه تمام ــه نحــوي باشــد ک ــا ب ــن آنه ــاط بی ــرد و ارتب ــگ صــورت پذی انســجامي هماهن
ــه  ــت ک ــوان گف ــر مي ت ــان دیگ ــه بی ــردد. ب ــوردار گ ــي برخ ــدرت اجرای ــازمان ها از ق ــن س ــوب ای مص
ــور در  ــازمان هاي مذک ــه س ــت ک ــن اس ــالمندان ای ــه س ــوط ب ــاي مرب ــدن برنامه ه ــي ش ــة اجرای الزم
یــک جهــت حرکــت نمــوده و از برنامه هــاي مصــوب یکدیگــر حمایــت نماینــد. از جملــه اقداماتــي کــه 
ــي  ــر باشــد، ایجــاد شــبکه هاي حمایت ــه مؤث ــت ســالمندان در جامع ــود وضعی ــد در جهــت بهب مي توان
ــرار دادن جامعــه هــدف و  ــا تحــت پوشــش ق ــه نحــوي کــه ایــن شــبکه ها ب از ســالمندان مي باشــد. ب
همچنیــن ارتبــاط مؤثــر بــا ســازمان هاي مرتبــط بــا امــور ســالمندان، زمینــه را در جهــت باقــي مانــدن 

ســالمندان در بطــن جامعــه فراهــم ســازند. 
ــتاي  ــن در راس ــم نمادی ــي مراس ــا برپای ــت ب ــالمندان مي بایس ــي س ــبکه هاي حمایت ــازمان ها و ش س
ــي  ــان بازیاب ــص جوان ــه باالخ ــراد جامع ــن اف ــالمندان را در ذه ــگاه س ــالمندان، جای ــت س سپاس داش
ــود.  ــاد ش ــي ی ــه و دانای ــار از تجرب ــرادي سرش ــوان اف ــه عن ــالمندان، ب ــه از س ــوي ک ــه نح ــد. ب نماین
همچنیــن در ایــن راســتا بایــد برنامه هایــي اتخــاذ و اجــرا گــردد تــا اینکــه نــه تنهــا ارتبــاط بیــن نســل 
جــوان و ســالمندان گســیخته نشــود بلکــه ایــن ارتبــاط از انســجام و همبســتگي بیشــتري برخــوردار 
ــئولیت هایی  ــف و مس ــالمندان وظای ــورد س ــردم در م ــامی، م ــادل و اس ــه متع ــک جامع ــود. در ی ش
ــرام  ــت احت ــالمندان، رعای ــال س ــئولیت در قب ــاس مس ــد. احس ــه کنن ــا توج ــه آنه ــد ب ــه بای ــد ک دارن
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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 
ــام ارزشــمند ســالمندان،  ــا و گرامــی داشــت مق ــا آنه ــت اصــول انســانی در برخــورد ب ــه، رعای و جامع
ــه تنهــا موجــب خشــم خداســت، بلکــه نظــام حیــات را هــم  وظایفــی اســت کــه ســرپیچی از آنهــا، ن
ــد، در  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــی نادان ــه نوع ــن آنک ــالمندان ضم ــمردن س ــک ش ــد. کوچ ــون می کن دگرگ
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 

ــی گــردد:  ــد در مقیــاس ســطح خــرد شــهر قرچــک عملیات ــر پیشــنهاد مي گــردد کــه مــی توان زی
ــع و  ــت از مناف ــداری و حمای ــا و پاس ــرام آنه ــت احت ــالمندان، رعای ــال س ــئولیت در قب ــاس مس احس
ــا رویــی گشــاده، قدرشناســی از آنهــا در  ــان ب ــرآورده کــردن توقعــات و پذیرفتــن آن ــح ایشــان، ب مصال

ــادل و اســامی؛  ــه متع ــک جامع ی
ــاي روش  ــوزش مهارت ه ــت و آم ــرش مثب ــاد نگ ــواده و ایج ــالمند در خان ــور س ــش و حض ــت نق تقوی
ــان و نهادینــه  ــواده بــه ویــژه جوان ــا ســالمندان از طریــق برنامه هــاي آمــوزش خان برخــورد و ســلوک ب
نمــودن آن؛  ارتقــاء منزلــت اجتماعــي ســالمندان از طریــق ایجــاد نگــرش مثبــت در جوانان و ســالمندان 
نســبت بــه یکدیگــر از طریــق آشــنائی جوانــان بــا وظایــف خــود و اجــرای آنهــا و نیــز تهیــه برنامه هــاي 

ویــژه در ایــن زمینــه توســط رســانه ملــی؛
کاهــش اضطراب هــا و فشــارهاي روحــي و روانــي از طریــق ایجــاد انجمن هــاي خــود همیــار، اردوهــاي 

مســافرتي دســته جمعــي، کلوپ هــاي ویــژه ســالمندان و... ؛
ــق از میــان  ــه اي از طری ــات آموزشــي، بهداشــتي و تغذی ــه امکان ایجــاد زمینــه دسترســي ســالمندان ب

ــه ســالمندي ســالم و فعــال؛ ــري اجتماعــي و اقتصــادي و دســتیابی ب ــردن نابراب ب
آینده نگــری الگــوی متناســب جمعیتــی و تدویــن برنامــه اقتصــادي و اجتماعــي خــاص ســالمندان در 

برنامه هــاي توســعه اقتصــادي، اجتماعــي پنجســاله کشــور؛
آینده نگــری الگــوی متناســب جمعیتــی و اتخــاذ سیاســت های تعدیــل ســاختار ســنی جمعیــت بــرای 

دســتیابی بــه یــک ســطح بــاروری مطلــوب و متناســب بــا رشــد جمعیــت ســالمند درکشــور؛
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سرشماری نفوس فرصتی ویژه برای مطالعات مرگ مادری
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چکیده:

در طــول ســه دهــه  اخیــر، ســطوح بــاالی مــرگ مــادری به عنــوان یکــی از مســائل ســالمت عمومــی در کشــورهای در 
ــه  ــه و یکــی از مشــکالت عمــده نظــام بهداشــت عمومــی ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــده ای م حــال توســعه به طــور فزاین
شــمار مــی رود. تــا آن جــا کــه کاهــش جهانــی مــرگ مــادران از اهــداف اصلــی توســعه هــزاره و توســعه پایــدار و یکــی از 

ــان اســت.  ــاروری و زایم ــه ب ــازی زمین ــرای فراهم س ــای بهداشــتی کشــورها ب ــی نظام ه ــای اصل اولویت ه
اگرچــه سیســتم های ملــی ثبــت آمــار حیاتــی در کشــورهای توســعه یافته معمــوالً پایــه محکمــی بــرای مستندســازی 
مــرگ مــادری و والدت هــای زنــده هســتند امــا مطالعــات، از کم گزارشــی حــدود یــک ســوم مرگ هــای مــادری در ایــن 
ــدی  ــل طبقه بن ــژه به دلی ــادری به وی ــرگ م ــی م ــعه کم گزارش ــال توس ــورهای در ح ــت دارد. در کش ــتم ها حکای سیس
اشــتباه مرگ هــا بســیار چشــم گیر اســت. از ایــن رو بازاندیشــی مــرگ مــادری به عنــوان یــک شــاخص مهــم جهانــی و 
اضافــه کــردن ســواالتی در مــورد مــرگ در ســنین بــاروری بــه سرشــماری های معمــول، می توانــد یــک الــزام اساســی 

قلمــداد شــود، موضوعــی کــه مــورد تأییــد ســازمان ملــل اســت.
لــزوم گــرد آوری اطالعــات مــرگ مــادری در سرشــماری های 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 بهره گیــری از روش مطالعــه اســنادی 

و بررســی تجربــه ملــی و تجــارب کشــورهای دیگــر بــه آن پاســخ خواهیــم داد.

واژگان کلیدی: مرگ مادری، سرشماری، آمارگیری مرگ ومیر، سن باروری، نظام ثبت احوال، نظام مراقبت.
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1- مقدمه  
ــرگ  ــبت م ــاخص نس ــبه ش ــه در محاس ــادری ک ــرگ م ــت، م ــی بهداش ــازمان جهان ــف س ــق تعری طب
مــادری1 مــورد اســتفاده می گیــرد، عبــارت اســت از: مــرگ هنــگام حاملگــی تــا 42 روز پــس از ختــم 
بــارداری، صرف نظــر از مــدت و محــل حاملگــی بــه هــر علتــی مرتبــط بــا بــارداری، تشــدید شــده در 

ــا تصــادف. ــه ی ــه علــت حادث ــه ب ــه شــده طــی آن، امــا ن ــه علــت مراقبت هــای ارائ ــا ب ــارداری، ی ب
مرگ و میــر مــادران به عنــوان یــک مســأله بهداشــت جهانــی و بــه واســطه ورود آن به عنــوان شــاخصی 
ــودکان2 در ســال  ــرای ک ــل نشســت ســران ب ــی از قبی ــای بین الملل ــدادی از کنفرانس ه ــدی در تع کلی
1990، کنفرانــس بین المللــی جمعیــت و توســعه3 در ســال 1994، و کنفرانــس جهانــی زنــان4 در ســال 

1995 در طــول دو دهــه اخیــر بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 
ــومی  ــش دو س ــرگ مادری،کاه ــبت م ــاخص نس ــه ش ــی در زمین ــای بین الملل ــد هدف گذاری ه تأکی
ــر از 420 در  ــادری کمت ــرگ م ــبت م ــا نس ــورهای ب ــال 2030 در کش ــا س ــاخص ت ــن ش ــزان ای می
صدهــزار تولــد زنــده )در ســال 2010، اکثــر کشــورهای دنیــا از جملــه ایــران( و افزایــش ســیر نزولــی 
ایــن شــاخص تــا ســال 2030 در کشــورهای بــا نســبت مــرگ مــادری بیشــتر از 420 در صدهــزار تولــد 
زنــده )در ســال(2010  اســت. بدیــن ترتیــب ســازمان جهانــی بهداشــت پیشــگیری از مرگ هــای قابــل 
ــد)6(.  ــه می کن ــوق توصی ــه شــاخص ف ــرای دســتیابی ب ــی ب ــی نهای ــوان هدف ــادران را به عن ــاب م اجتن
بــا وجــود تــالش روزافــزون کشــورها بــرای دســتیابی بــه داده هــای مرگ ومیــر مــادری در دهــه گذشــته 
و روش هــای گــرد آوری اطالعــات آن، برپایــه  گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، 12 کشــور در ســال 
2015 داده هــای ملــی بــرای اندازه گیــری شــاخص های مــرگ مــادری را نداشــتند. روش هــای متعــددی 
بــرای اندازه گیــری مــرگ مــادری در دنیــا وجــود دارد و هریــک از کشــورها بــا توجــه بــه امکانــات خــود 
از یــک تــا چنــد منبــع بــرای تولیــد آمــار مرگ ومیــر مــادران اســتفاده می کننــد. از جملــه ایــن منابــع 
ــواری گذشــته نگر و  ــر آمارگیری هــای خان ــی، روش هــای متعــدد متکــی ب ــع ثبت ــارت اســت از مناب عب

ــی. ــماری های مل سرش
بــر پایــه ی بنــد 502 اصــول و توصیه هایــی 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 داده هــای تکمیــل کننــده اســت، امــا هیــچ جایگزینــی بــرای یــک نظــام ثبــت 
احــوال درســت طراحــی شــده به عنــوان منبعــی بــرای رویدادهــای حیاتــی و تولیــد آمارهــای آن وجــود 
نــدارد. بــا این حــال تعــداد محــدودی از کشــورها قــادر بــه گــرد آوری آمارهــای مــورد نیــاز در زمینــه  
مــرگ مــادری هســتند )5(. مشــکل اصلــی نظام هــای ثبــت احــوال در کشــورهای در حــال توســعه و 
حتــی کشــورهای توســعه یافته ایــن اســت کــه مــرگ مــادری اغلــب بــا کم گزارشــی مواجــه می شــود. 
ــی و  ــورهای اروپای ــت، در کش ــان داده اس ــادری نش ــرگ م ــه م ــترده در زمین ــات گس ــه مطالع چنانچ
ــغ اســت،  ــان بال ــرگ زن ــی از م ــا دارای پوشــش کامل ــوال آنه ــت اح ــه سیســتم ثب ــاالت متحــده ک ای
حــدود یــک ســوم از مرگ هــای مــادری کــم گــزارش می شــوند )10(. روش دیگــر اندازه گیــری مــرگ 
ــای  ــری، آمارگیری ه ــل روش خواه ــته نگر از قبی ــه ای گذش ــای نمون ــتفاده از آمارگیری ه ــادری اس م
ــادران اســت. اســتفاده  ــرگ م ــر م ــد ب ــا تأکی ــد شــکافی شــفاهی ب ــاروری و کالب ــر ســنین ب مرگ ومی
از ایــن روش هــا بــه مثابــه نــوری در جهــت نمایــش مشــکالت موجــود اســت. بــا ایــن  وجــود، چنیــن 
ــای  ــتند. برآورده ــه نیس ــر کل جامع ــای آن نمایانگ ــرا برآورده ــد، زی ــر واقع گرایانه ان ــی غی برآوردهای
ــی  ــل پیش بین ــای غیرقاب ــه اریبی ه ــر ب ــت منج ــن اس ــه ای ممک ــای نمون ــن طرح ه ــل از چنی حاص
ــه   ــدازه نمون ــد ان ــه ای، نیازمن ــای نمون ــن آمارگیری ه ــل از ای ــق حاص ــج دقی ــه نتای ــتیابی ب ــود. دس ش
ــه صرفــه نخواهــد  ــزرگ اســت. در نتیجــه محاســبه ایــن برآوردهــا در ســطح ملــی مقــرون ب بســیار ب
بــود. ایــن روش هــا مشــاهدات کافــی بــرای تحلیــل تفاوت هــای منطقــه ای، اجتماعــی و یــا اقتصــادی 

ــد)10(.  ــه نمی دهن ــادری ارائ ــرگ م م
ــوس و مســکن و  ــماری های نف ــه سرش ــاروری ب ــنین ب ــرگ در س ــورد م ــواالتی در م ــردن س ــه ک اضاف
اینکــه آیــا ایــن مــرگ در دوره بــارداری رخ داده اســت، فرصتــی  بــرای کســب اطالعــات در مــورد مــرگ 
ــرگ  ــری م ــکن در اندازه گی ــوس و مس ــماری های نف ــتفاده از سرش ــد)8(. اس ــم می کن ــادری فراه م
ــری،  ــدم وجــود خطــای نمونه گی ــه ع ــوان ب ــای آن می ت ــی اســت. از مزای ــا و معایب ــادری دارای مزای م
امــکان ارائــه برآوردهــا در ســطح منطقــه ای و ناحیــه ای، ارائــه نتایــج بــه تفکیــک وضعیــت اقتصــادی 
ــع  ــرای شناســایی مــرگ مــادری، وجــود دانــش و مناب ــوار، کاهــش هزینــه و زمــان ب و اجتماعــی خان
کافــی در زمینــه تحلیــل، ارزیابــی و تعدیــل داده هــای سرشــماری اشــاره کــرد )13(. در مقابــل، مســائلی 
ــا 10 ســاله، هزینــه اضافــه کــردن  ــودن سرشــماری به عنــوان مثــال دوره هــای 5 ی از قبیــل دوره ای ب
ســواالت مــرگ مــادری و وجــود برخــی هزینه هــای پنهــان از جملــه مــواردی اســت کــه اســتفاده از 
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ــد)8(.  ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــن روش را م ای
در ایــران اطالعــات مرگ ومیــر مــادران از ســه منبــع نظــام مراقبــت مــرگ مــادر، نظــام ثبــت مــرگ 
ــژه  ــه صــورت وی ــع اول ب ــع، منب ــه منب ــن س ــن ای ــود. از بی ــرد آوری می ش ــوال گ ــت اح ــازمان ثب و س
ــادری  ــت م ــام مراقب ــرای نظ ــی و اج ــردازد. طراح ــادر می پ ــرگ م ــه م ــوط ب ــات مرب ــت اطالع ــه ثب ب
ــران  ــه ای ــال 1375 ک ــماری س ــج سرش ــال نتای ــردد. به دنب ــر می  گ ــال 1375 ب ــماری س ــه سرش ب
بــرای اولیــن بــار بــه همــراه چهــار کشــور بنیــن، الئــوس، ماداگاســکار و زیمبــاوه اقــدام بــه گــرد آوری 
داده هــای مــرگ مــادری در سرشــماری کــرد، مطالعــه »آمارگیری هــای مرگ ومیــر ســن بــاروری«1 در 
ســال 1376 اجــرا شــد. بررســی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد، نظــام موجــود به دلیــل عــدم گــرد آوری 
به موقــع اطالعــات کامــل، عــدم شناســایی و دســته بندی علــل قابــل اجتنــاب، عــدم طراحــی و اجــرای 
مداخلــه مناســب و مؤثــر و در نتیجــه عــدم کاهــش مــرگ مــادری، نیــاز بــه بازنگــری دارد )6(. بــه ایــن 
ــاز و اجــرای آن به صــورت  ــدای ســال 1379 آغ ــادری از ابت ــرگ م ــت م ــام مراقب ــب طراحــی نظ ترتی
ــد شــاخص های عملکــرد  ــدای ســال 1380 در سراســر کشــور شــروع شــد. بررســی رون رســمی از ابت
ایــن نظــام،  یــک دهــه پــس از اجــرای آن، نشــان داد در حــدود 15 درصــد از مــوارد مرگ هــا به موقــع 
گــزارش نمی شــود )7(. همچنیــن نتایــج طــرح اجــرا شــده توســط مؤسســه ملــی تحقیقــات ســالمت در 
زمینــه بــرآورد شــاخص مــرگ مــادری در کشــور و مقایســه میــزان کامــل بــودن داده هــای ثبــت شــده 
توســط ســه منبــع نظــام مراقبــت مــرگ مــادری، نظــام ثبــت مــرگ و ســازمان ثبــت احــوال کشــور در 
ســال های 1389 تــا 1393،  نشــان 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 نشــده اند، مثبــت واقعــی 
باشــند)یعنی مــرگ مــادری به درســتی تشــخیص داده شــده باشــد(، به طــور میانگیــن نزدیــک بــه 40 

درصــد کــم شــماری در نظــام مراقبــت مــرگ مــادری وجــود دارد.   
ــر  ــای دقیق ت ــه آماره ــزوم ارائ ــوق و ل ــای ف ــادری حاصــل از نظام ه ــرگ م ــج م ــان از نتای ــدم اطمین ع
ــل  ــر از قبی ــی دیگ ــع تکمیل ــا از مناب ــی آورد ت ــزام را به وجــود م ــن ال ــادری ای ــرگ م از شــاخص های م
ــرآورد مــرگ مــادری اســتفاده شــود. اســتفاده از نتایــج سرشــماری امــکان  ــرای ب نتایــج سرشــماری ب
ارائــه برآوردهــای مبتنــی بــر نتایــج سرشــماری بــرای اهــداف مقایســه ای را فراهــم می کنــد. همچنیــن 
ــه،  ــک ناحی ــه تفکی ــادری ب ــرگ م ــه شــاخص های م ــکان ارائ ــه ای، ام ــای نمون ــر خــالف آمارگیری ه ب
1- Reproductive age mortality surveys (RAMOS)
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ــماری  ــتفاده از سرش ــر اس ــت دیگ ــود. مزی ــم می ش ــادی فراه ــی و اقتص ــرایط اجتماع ــا ش ــه و ی منطق
ــل از  ــای حاص ــل داده ه ــی و تعدی ــرای ارزیاب ــر ب ــای معتب ــود روش ه ــادری، وج ــرگ م ــرآورد م در ب
سرشــماری اســت. چنانچــه کــه در سرشــماری ســال 1375 در ایــران شــاخص نســبت مــرگ مــادری 
غیرتعدیل یافتــه برابــر 39 بــه ازای هــر صــد هــزار تولــد زنــده اســت، در حالی کــه شــاخص تعدیل یافتــه 
آن برابــر 88 بــه ازای هــر صــد هــزار تولــد زنــده اســت )16(. بنابرایــن بــر پایــه توصیــه ســازمان ملــل 
متحــد )بنــد2.197( اطالعــات به دســت آمــده از سرشــماری بایــد بــا دقــت و پــس از ارزیابــی و اغلــب 

ــوند. ــیر ش ــای الزم تفس تعدیل ه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــادری ب ــرگ م ــات م ــرد آوری اطالع ــف گ ــع مختل ــی مناب ــن معرف ــه ضم ــن مقال در ای

ــت. ــم پرداخ ــا خواهی ــک از آنه ــب هری ــا و معای ــه مزای ــماری ب سرش

2-پیشینه
2-1- کشورهای دیگر

ــری  ــای آمارگی ــت، روش ه ــتم های ثب ــد، سیس ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــش مقدم ــه در بخ ــور ک همان ط
نمونــه ای و سرشــماری ســه منبــع مــورد اســتفاده بــرای گــرد آوری اطالعــات مــرگ مــادری اســت. در 
ــتباه  ــدی اش ــی از طبقه بن ــی ناش ــتفاده، کم گزارش ــورد اس ــر از روش م ــورها صرف نظ ــیاری از کش بس
ــال  ــوان مث ــت. به عن ــادری اس ــرگ م ــاخص های م ــبه ش ــده در محاس ــائل عم ــادری، از مس ــرگ م م
ــا  ــال های 1983 ت ــادری در س ــرگ م ــبت م ــی نس ــطح کم گزارش ــان داده س ــد نش ــه در هلن دو مطالع
1992 برابــر بــا 26 درصــد و در دوره هــای 1993 تــا 2005 برابــر بــا 33 درصــد بــوده اســت. به ویــژه 
مرگ هــای مــادری غیرمســتقیم، اغلــب به عنــوان مــرگ مــادری گــزارش نمی شــوند. 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 11 مــورد )72 درصــد(، در فرانســه 30 مــورد از 83 مــورد     
)36درصــد( و در دو ایالــت آمریــکا، 31 مــورد از 58 مــورد )53درصــد( مرگ هــای مــادری در آمارهــای 
رســمی گــزارش نشــده اســت. به طــور مشــابه در اســترالیا 38 درصــد از مرگ هــای مــادری به عنــوان 
ــا  ــادری غیرمســتقیم ت ــرای مرگ هــای م ــادری گــزارش نشــده اســت و حتــی کم گزارشــی ب مــرگ م

81 درصــد هــم بــوده اســت )8(. 
ــان 10-50  طــی مطالعــه ای در کالنشــهر آکــرا در کشــور غنــا، در ســال 2002 پرونده هــای مــرگ زن
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ــن  ــادران و درجــه  کم شــماری ای ــر م ــا هــدف شناســایی مرگ ومی ــع ب ــد منب ــا اســتفاده از چن ســاله ب
ــه  ــابه ک ــدت مش ــادر در م ــرگ م ــار م ــا آم ــاروری ب ــن ب ــان در س ــای زن ــی و مرگ ه ــا بررس مرگ ه
به طــور رســمی در کشــور منتشــر می شــد، مقایســه شــد. اطالعــات به دســت آمــده نشــان داده اســت 
کــه از مجمــوع 9248 مــرگ زنــان 50-10 ســاله، تعــداد 179 مــرگ مــادر شناســایی شــده اســت. در 
ایــن میــان فقــط 101 نفــر از آنهــا در گــزارش رســمی مــرگ مــادری ثبــت و 78 مــورد گــزارش نشــده 
ــگران  ــت. پژوهش ــود داش ــادر وج ــرگ م ــار م ــماری در آم ــد کم ش ــدود 44 درص ــی ح ــود. به عبارت ب
برپایــه نتیجــه ایــن بررســی، اســتفاده از روش بررســی مــرگ زنــان در ســنین بــاروری را بــرای تعییــن 

آمــار مــرگ مــادران روش مناســبی اعــالم کردنــد )1(.    
ــال های  ــی س ــل ط ــا2 در برزی ــت پاران ــادر در ایال ــرگ م ــوارد م ــی م ــی1 تمام ــدم گزارش ده ــل ع دالی
1991 تــا 2005 از جملــه مطالعاتــی اســت کــه بــه تجزیــه و تحلیــل ایــن عوامــل بــا هــدف شناســائی 
ــوت  ــای ف ــادری در گواهی ه ــرگ م ــوارد م ــدن م ــان مان ــی پنه ــل اصل ــورد دالی ــات بیشــتر در م جزئی
پرداختــه اســت. اطالعــات ایــن بررســی کــه از پایــگاه داده کمیتــه  مــرگ مــادر ایالــت پارانــا به دســت 
آمــده نشــان می دهــد کــه بــا وجــود کاهــش مــرگ مــادر بــه میــزان 26 درصــد طــی 15 ســال، ســطح 
ــا 1.8  ــدوده 1.6 ت ــان در مح ــادری( هم چن ــرگ م ــماری م ــا )کم ش ــام مرگ ه ــی تم ــدم گزارش ده ع
ــم گزارش دهــی، هماهنگــی  ــن ک ــل رســاندن ای ــه حداق ــرای ب ــل ب ــن دلی ــده اســت. به همی ــت مان ثاب
بیشــتر و نظــارت همــه جانبــه در تکمیــل گواهی هــای فــوت، شناســایی عوامــل مؤثــر در مــرگ مــادری 
ــاب،  ــل اجتن ــای قاب ــری از مرگ ه ــرای کاهــش آن و جلوگی ــر ب ــات مؤث ــف اســتراتژی ها و اقدام و تعری

ضــروری اســت )1(.
ــری در30 خوشــه مناطــق  ــه روش خواه ــادری ب ــرگ م ــت بررســی م ــه ای در ســال 1989 جه مطالع
شــهری و 30 خوشــه مناطــق روســتایی جیبوتــی انجــام و بــا 7463 زن در 15 تــا 49 ســاله مصاحبــه 
ــارداری و زایمــان 1 در 20 و  ــان به دلیــل عــوارض ب ــن مطالعــه خطــر مــرگ زن ــج ای ــه نتای شــد. برپای
نســبت مــرگ مــادران 740 در صــد هــزار تولــد زنــده محاســبه شــد. ایــن نتایــج بــا وضعیــت ســالمت 
ــاروری  ــت ب ــای بهداش ــه مراقبت ه ــادران ب ــی م ــرا دسترس ــت، زی ــی داش ــق هم خوان ــادران آن مناط م
کــم بــود. زنــان بطــور متوســط فقــط یــک بــار در اواخــر بــارداری مراقبــت می شــدند و معاینــه واژینــال 
ــد شــده و  ــادر تایی ــرگ م ــورد م ــال 19 م ــان س ــود. در هم ــان نب ــول آن ــورد قب ــی م از لحــاظ فرهنگ

1- Under reporting
2- Parana
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ــاروری در بخش هــای اورژانــس، مراقبــت ویــژه و جراحــی  همچنیــن 12 مــورد مــرگ زن در ســنین ب
ــد در بیمارســتان جیبوتــی  ــارداری و زایمــان فــوت شــده بودن کــه احتمــاال در اثــر تشــدید عــوارض ب

ثبــت شــده بــود )1(.
اگرچــه ســواالت مربــوط بــه مــرگ  بــه تفکیــک ســن و جنســیت در 12 مــاه گذشــته در سرشــماری های 
ــرای گــردآوری  ــوان روشــی ب ــا منشــأ اســتفاده از سرشــماری به عن ــی دارد، ام جمعیتــی ســابقه طوالن
ــماری1970            ــای سرش ــا در دوره ه ــن داده ه ــردآوری ای ــت. گ ــخص نیس ــادری مش ــرگ م ــای م داده ه
ــای  ــا در دوره ه ــود، ام ــی ب ــورهای آفریقای ــه کش ــدود ب ــا مح ــور( عمدت ــور( و 1980 )22 کش )8 کش
سرشــماری 1990)37کشــور(، 2000)53کشــور( و 2010)72 کشــور(، بــه کشــورهای آســیایی و 
آمریــکای التیــن گســترش یافــت. بــرای اولیــن بــار پنــج کشــوری کــه اقــدام بــه گــرد آوری داده هــای 
مــرگ مــادری در سرشــماری های اخیــر خــود کردنــد، عبــارت اســت از بنیــن )1992(، ایــران )1996(، 
الئــوس )1995(، ماداگاســکار )1993( و زیمبــاوه )1992(. منابــع و تاریخچــه کاملتــری از تجــارب ایــن 

کشــورها و همچنیــن تجــارب کشــورهای افریقایــی و آمریــکای التیــن در )9( ارائــه شــده اســت.

2-2- ایران
در ایــران بــرای اولیــن بــار در ســال 1353 دانشــکده بهداشــت دانشــگاه تهــران طرحــی باعنــوان« طــرح 
آمارهــای حیاتــی« اجــرا کــرد، کــه در آن میــزان شــاخص مــرگ مــادری 277 در 100 هــزار تولــد زنــده 
اعــالم شــده بــود. پــس از آن ســه طــرح نمونــه ای توســط وزارت بهداشــت و درمــان در ســال های1363، 
ــب 140، 91، 54 در  ــا به ترتی ــادری در آن طرح ه ــرگ م ــاب م ــه میزان ه ــد ک ــرا ش 1364و 1370 اج

100 هــزار تولــد زنــده به دســت آمــده اســت. 
ــادی  ــات اقتص ــری از خصوصی ــوان »آمارگی ــت عن ــران تح ــار ای ــز آم ــری در مرک ــه ای دیگ ــرح نمون ط
اجتماعــی خانــوار« طــی ســال های 74-1373 اجــرا شــد کــه در آن علــت مــرگ زنــان پرســیده شــده 
بــود. اگرچــه تعــداد نمونه هــای ایــن طــرح کــم و در اصــل بــرای دســت یابی بــه ایــن شــاخص بهینــه 
نبــود، ولــی میــزان مــرگ مــادری بــراورد شــده در آن طــرح حــدود 120 در 100 هــزار تولــد زنــده بــود 
ــی  ــاوت چندان ــران تف ــرای ای ــی ب ــازمان های بین الملل ــرآورد شــده توســط برخــی س ــزان ب ــا می ــه ب ک

نداشــت. 
در ســال 1375، بــا انجــام سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن امــکان اســتخراج مــرگ زنــان 10 تــا 
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50 ســاله از مجمــوع مرگ هــای اتفــاق افتــاده فراهــم شــد. ســپس در بررســی مجــدد پرسشــنامه های 
ــان  ــرگ زن ــوارد م ــوت، م ــل ف ــازل و مح ــه من ــه ب ــا مراجع ــت، ب ــط وزارت بهداش ــده توس ــل ش تکمی
ــادران فراهــم شــد.  ــرآورد شــاخص نســبت مــرگ م ــکان ب ــارداری و زایمــان شناســایی و ام ــت ب به عل
ــرگ  ــده و نســبت م ــد زن ــزار تول ــادران حــدود 37.4 در صــد ه ــرگ م ــن بررســی نســبت م ــق ای طب

ــا 50 ســال حــدود 4.1 درصــد گــزارش شــد.  ــاروری 10 ت ــان در ســنین ب ــه کل مــرگ زن مــادران ب
ــرآورد شــاخص مــرگ مــادر در کشــور و مقایســه میــزان کامــل  در ســال 1395، طرحــی باعنــوان »ب
ــای  ــک از بانک ه ــر ی ــرگ در ه ــت م ــای ثب ــرد آوری داده ه ــع گ ــده در مناب ــت ش ــای ثب ــودن داده ه ب
ــات  ــی تحقیق ــه مل ــا 1393« در موسس ــال 1389 ت ــران از س ــادران در ای ــرگ م ــت م ــی ثب اطالعات
ــام  ــع 1- نظ ــه منب ــادران س ــرگ م ــات م ــه در آن از اطالع ــت ک ــام گرف ــال 1395 انج ســالمت در س
ــه شــده  ــادر، 2- نظــام ثبــت مــرگ و 3- ســازمان ثبــت احــوال کشــور بهــره گرفت مراقبــت مــرگ م

اســت.
نتایــج ایــن طــرح کــه بــا اســتفاده از روش مطالعاتــی صیــد بــاز صیــد1  اجــرا شــده نشــان داد میانگیــن 
درصــد مــوارد مشــترک بیــن منبــع 1 بــا 2 برابــر 32.8 و بیــن منبــع 1 و 3 برابــر 32.9 درصــد بــوده 
ــات  ــه ثبــت اطالع ــژه ب ــادر به طــور وی ــه آنکــه نظــام مراقبــت مــرگ م ــا توجــه ب ــن، ب اســت. همچنی
ــج  ــد. نتای ــادران می باش ــرگ م ــت م ــداد ثب ــترین تع ــردازد، دارای بیش ــادر می پ ــرگ م ــه م ــوط ب مرب
ایــن طــرح همچنیــن نشــان داده اســت کیفیــت متغیرهــای شناســایی در منبــع 3، به مراتــب بهتــر از 
دو منبــع دیگــر اســت. طــرح، در اولویــت قــرار دادن تدویــن پروتکل هــای تضمیــن و کنتــرل کیفیــت 
بــرای قابــل اســتفاده بــودن داده هــای ثبــت شــده ایــن منابــع در تحلیل هــای آمــاری را پیشــنهاد کــرده 

اســت.

3-منابع و روش های گردآوری اطالعات مرگ مادری
ــرگ  ــاخص های م ــری ش ــرای اندازه گی ــاز ب ــورد نی ــات م ــرد آوری اطالع ــرای گ ــددی ب ــای متع روش ه
مــادری در دنیــا وجــود دارد و هریــک از کشــورها بــا توجــه بــه امکانــات خــود از یــک تــا چنــد روش 

ــد.  ــتفاده می کنن اس

1- Capture- recapture 
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3-1- منابع ثبتی 
3-1-1- ثبت احوال

تعــداد محــدودی از سیســتم های ثبــت احــوال قــادر بــه گــرد آوری داده هــای مــرگ مــادری هســتند. 
ــورت  ــا به ص ــوند و ی ــزارش می ش ــم گ ــادری ک ــای م ــوال مرگ ه ــت اح ــتم های ثب ــوالً در سیس معم

اشــتباه طبقه بنــدی می شــوند. 
ــل  ــت مــرگ در سیســتم ثبــت در شــکل 1 قاب ــور ثبــت احــوال در درج عل ــه ای از خطاهــای مأم نمون
ــا خــط پزشــک  مشــاهده اســت. در مواردی کــه در گواهــی پزشــک از واژگان التیــن اســتفاده شــده ی
ناخوانــا  باشــد، مأمــور ثبــت احــوال بــه اســتناد مــاده 29 قانــون ثبــت احــوال کشــور بایــد علــت مــرگ 
ــوت  ــت ف ــن مــورد )شــکل 1 مســتند ســمت راســت( عل ــد، در حالی کــه در ای ــوم« ثبــت  کن را »نامعل
منــدرج در سیســتم ثبــت احــوال بــه اســتناد گــواه گواهــان »عــوارض زایمــان و بــارداری« درج شــده 
اســت. همچنیــن در شــکل 1 مســتند 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 1. خطای ثبت علت مرگ در سیستم ثبت احوال
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3-1-2- نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
ــاروری« در  ــر ســن ب ــای مرگ ومی ــده از اجــرای طــرح »آمارگیری ه ــج به دســت آم ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ســال 1376، نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری از ابتــدای ســال 1379 تدویــن و اجــرای رســمی 
آن در سراســر کشــور از ســال 1380 بــا 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 به منظــور حــل مشــکالت و جلوگیــری از وقــوع مرگ هــای مشــابه از 
دیگــر اهــداف ایــن نظــام بــوده اســت. ایــن نظــام در ســال 1385 مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و از ســال 
1389 گــزارش مــوارد مــرگ مــادران بــه شــکل الکترونیــک بــه اداره ســالمت مــادران ارســال شــد. از 
ســال 1392 بــا همــکاری ســازمان ثبــت احــوال کشــور ســوالی در مــورد وضعیــت بــارداری فــرد متوفــی 

در گواهــی فــوت گنجانــده شــد)6(.

3-2- طرح های آمارگیری نمونه ای 
یکــی دیگــر از روش هــای گــرد آوری اطالعــات مــرگ مــادری، آمارگیرهــای خانــواری از قبیــل 
ــه معرفــی ایــن روش هــا  ــاروری و روش خواهــری اســت. در ادامــه ب آمارگیری هــای مرگ ومیــر ســن ب

می پردازیــم.

 )RAMOS(3-2-1- آمارگیری های مرگ ومیر سن باروری
آمارگیرهــای مرگ ومیــر ســن بــاروری از چنــد منبــع داده بــرای شناســایی تمــام مرگ هــای زنــان در 
ــاروری و در یــک دوره معیــن از زمــان و به ویــژه مرگ هایــی کــه واقعــاً مــرگ مــادری هســتند  ســن ب
ــتفاده  ــورد اس ــع م ــد. مناب ــان حاصــل کن ــری آن اطمین ــودن حداکث ــل ب ــا از کام ــد ت ــتفاده می کن اس
ــرای ایــن روش، می توانــد سیســتم های ثبــت احــوال، پرونده هــای ســالمت ثبــت شــده، پرونده هــای  ب
دفــن، مصاحبــه بــا اعضــای خانــواده و ســایر منابــع باشــند. RAMOS یــک اســتاندارد طالیــی بــرای 
بــرآورد نســبت های مــرگ مــادری اســت. از مزایــای ایــن روش، قابلیــت شناســایی مرگ هــای مــادری، 
ــر  ــایی مرگ ومی ــی شناس ــن روش توانای ــن ای ــت. همچنی ــارداری، اس ــه ب ــوط ب ــای مرب ــه مرگ ه و ن
ــن حــال ممکــن اســت برخــی از  ــا ای ــن روش، ب ــای ای ــا وجــود مزای ناشــی از ســقط جنیــن را دارد. ب
مرگ هــای مــادری هنــوز هــم ناشــناخته باشــند. ســطح نقصــان و صحــت برآوردهــا وابســته بــه منابــع 
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مــورد اســتفاده اســت. همچنیــن ایــن روش، به ویــژه در مقیــاس بــزرگ، زمانبــر و پرهزینــه اســت )8(. 
ــال 1375 تحــت  ــوس و مســکن س ــي نف ــماري عموم ــد از سرش ــار بع ــن ب ــرح اولی ــن ط ــران، ای در ای
عنــوان »تعییــن میــزان مــرگ مــادران از عــوارض بــارداری و زایمــان بــه روش مطالعــه مرگ هــای زنــان 

در ســنین بــاروری« انجــام شــده اســت )3(.

جدول 1. توزیع فراوانی و شاخص مرگ مادر از سال 1380 تا 1394 )6(        

تعداد موارد مرگ مادر گزارش سال
شده )مطابق با تعریف(

نسبت مرگ مادران 
درصد هزار تولد 

)MMRatio(زنده

1375)RAMOS 38237.4 )مطالعه

پس از اجرای نظام مراقبت مرگ مادری

138022220

138130827.4

138233228.3

138327824.1

138429523.8

138527321.7

138631624.7

138727320.9

138834225.4

138930122

139029721.5

139127819.5

139229119.7

139329018.9

139431520
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3-2-2- روش خواهری 
ــه  ــرای تخمیــن نســبت مــرگ مــادری، روش خواهــری1 اســت کــه ب یکــی از روش هــای گذشــته نگر ب

ــرد. ــام می گی ــتقیم انج ــتقیم و مس دو روش غیرمس
1-روش غیرمســتقیم خواهــری: در ایــن روش اطالعــات از طریــق مصاحبــه بــا زنــان نمونــه، گــردآوری و 
ســپس تعمیــم داده می شــود. تعــداد خواهــران ازدواج کــرده، تعــداد خواهــران زنــده و تعــداد خواهــران 
مــرده، و همچنیــن تعــداد خواهرانــی کــه در اثــر عــوارض بــارداری و زایمــان تــا 6 هفتــه پــس از ختــم 

بــارداری فــوت کرده انــد از ســواالت اصلــی در مصاحبــه بــه ایــن روش اســت.  
ــی  ــر چندان ــادران تغیی ــت ســالمت م ــر وضعی ــه طــی ســالهای اخی ــی ک ــوع بررســی در مناطق ــن ن ای
نکــرده، مناســب اســت.کم بــودن انــدازه نمونــه و هزینــه انجــام بررســی مطالعــه از مزایــای ایــن روش 
ــرآورد نســبت  ــان2 در ب ــازه اطمین ــودن ب ــاد ب ــه زی ــوان ب ــن روش می ت ــب ای ــل، از معای اســت. در مقاب
ــا 42 روز پــس از  ــا ت ــارداری3 )مــرگ حیــن ی ــا ب مــرگ مــادری و خطــای ثبــت مرگ هــای مرتبــط ب
ــن روش  ــرد )13(. ای ــاره ک ــادری اش ــای م ــای مرگ ه ــرگ( به ج ــت م ــارداری صرف نظــر از عل ــم ب خت

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. 

2- روش مســتقیم خواهــری: در روش خواهــری مســتقیم از پاســخگو خواســته می شــود کــه تاریخچــه 
ــان مــرگ تمــام  ــده اش، ســن در زم ــادرش از قبیــل ســن همــه خواهــر و برادرهــای زن ــدآوری م فرزن
ــه دهــد. روش  ــان ارائ ــوت آن ــان ف ــوت شــده اش و ســالهای ســپری شــده از زم خواهــر و برادرهــای ف
مســتقیم نیازمنــد فرضیــات کمتــری اســت و بهتــر قــادر بــه نمایــش روندهــا و تحلیــل دوره هــای زمانــی 
مــورد نظــر اســت. در آمارگیــری جمعیــت و ســالمت4 توصیــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت 
از روش هــای خواهــری بــرای بــرآورد مــرگ مــادری اســتفاده می شــود. تجربیــات اولیــه کاربــرد روش 
فــوق در دهــه 1990 نشــان داده اســت کــه داده هــای گــرد آوری شــده، نســبتاً کامــل بــوده و می توانــد 

ــه دهــد)8(. برآوردهــای قابــل قبولــی از مرگ هــای مــادری ارائ
1- Sisterhood method
2- Confidence Interval
3- Pregnancy-related
4- Demographic health survey (DHS)
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اگرچــه برخــی از مرگ هایــی کــه مــرگ مــادری نیســتند نیــز شــمارش می شــوند، امــا ایــن اطمینــان 
ــوان  ــخگویان به عن ــل پاس ــات ناکام ــل اطالع ــع، به دلی ــی مواق ــادری گاه ــای م ــه مرگ ه ــود داردک وج
ــان مــرگ، دچــار کم ثبتــی  شــود. اینکــه چقــدر دو عامــل »ثبــت  ــارداری زن در زم ــال وضعیــت ب مث
ــی«  ــر دلیل ــه ه ــادری ب ــای م ــت مرگ ه ــدم ثب ــادری« و »ع ــرگ م ــوان م ــادری به عن ــای غیرم مرگ ه

ــوم اســت )10(. ــد، نامعل ــادل می کنن ــر را متع همدیگ
ــا  ــد، ام ــادری دارن ــرگ م ــاخص هایی از م ــه ش ــر ارائ ــعی ب ــه ای س ــری نمون ــای آمارگی ــه روش ه اگرچ
ایــن روش هــا نیازمنــد انــدازه نمونــه بــزرگ هســتند. زیــرا مرگ ومیــر مــادران در خانــوار اغلــب جــزء 
مــوارد نــادر به شــمار مــی رود. هرچنــد اســتفاده از تکنیک هــای بــرآورد مســتقیم، مثــل روش خواهــری 
ــی  ــا حت ــد، ام ــرار ده ــار ق ــاز را در اختی ــورد نی ــه م ــدازه  نمون ــم ان ــه ک ــا هزین ــد ب ــتقیم می توان مس
اســتفاده از ایــن روش هــا هــم کــه نیازمنــد نمونــه ای بــه انــدازه   پنــج هــزار تــا پانــزده هــزار مورد اســت، 
برآوردهایــی بــا دقــت پاییــن ارائــه می دهنــد. ایــن مســئله در تکنیک هــای بــرآورد غیرمســتقیم ماننــد 

ــده می شــود )13(.  ــز دی ــری غیرمســتقیم نی روش خواه

3-3- سرشماری ها 
ــردازد  ــوار می پ ــه تحلیل هایــی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خان نتایــج حاصــل از سرشــماری ها ب
کــه حتــی در سیســتم های ثبــت وقایــع حیاتــی بــا فقــدان ایــن اطالعــات مواجــه هســتیم. ســواالتی کــه 
ــد.  ــت باش ــی جمعی ــای اصل ــده  ویژگی ه ــد در برگیرن ــود، بای ــرح می ش ــوس مط ــماری های نف در سرش
ــون  ــات گوناگ ــرد آوری اطالع ــرای گ ــی ب ــی طالی ــوان فرصت در بعضــی از کشــورها از سرشــماری به عن

ــود)4(. ــتفاده می ش اس
ــرای  ــی ب ــا، چارچوب ــاره بعضــی از متغیره ــل درب ــات کام ــرد آوری اطالع ــر گ ــالوه ب در سرشــماری ها ع
تهیــه اطالعــات درمــورد متغیرهــای دیگــر هــم فراهــم می شــود. مرگ و میــر مــادران از جملــه صفاتــی 
ــرای تمــام  اســت کــه معمــوالً در سرشــماری ها پرســیده نمی شــود، ولــی اطالعــات گــرد آوری شــده ب
ــواالتی در  ــردن س ــه ک ــد. اضاف ــادران باش ــرگ م ــات م ــه اطالع ــی ب ــه دسترس ــد پای ــا می توان مرگ ه
مــورد مــرگ در ســنین بــاروری بــه سرشــماری های 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 
ــل می رســاند. موضوعــی کــه  ــه حداق ــادری را ب ــان شناســایی مــرگ م ــه و زم ــد و هزین فراهــم می کن
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ــد در کشــورهایی  ــه می کن ــل توصی ــه اســت. ســازمان مل ــرار گرفت ــز ق ــل نی ــد ســازمان مل ــورد تأیی م
ــه  ــع ب ــواالتی راج ــاوی س ــماری ها ح ــت سرش ــتند، الزم اس ــرگ هس ــت م ــتم های ثب ــد سیس ــه فاق ک
ــر  ــل از ه ــاه قب ــبتا کوت ــع نس ــان مرج ــوار در زم ــر خان ــس در ه ــن و جن ــک س ــه تفکی ــا ب مرگ ه

ــند )10(. ــماری باش سرش
برپایــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، مزیــت اصلــی اســتفاده از سرشــماری ها بــرای اندازه گیــری 
ــه  ــه ای کــه عمومــا براوردهــای ملــی ارائ مــرگ مــادری ایــن اســت کــه برخــالف آمارگیری هــای نمون
ــی از  ــوان برآوردهای ــق سرشــماری ها می ت ــردآوری شــده از طری ــات گ ــا اســتفاده از اطالع ــد، ب می دهن
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 منطقــه ای بــا اســتفاده از سرشــماری 
ــی  ــن کــد  نواحــی جغرافیای ــی بی ــاق کامل ــل از اجــرای سرشــماری، انطب آن اســت کــه الزم اســت قب
ــورد اســتفاده توســط وزارت بهداشــت، در  ــار و »نواحــی ســالمت«1 م ــز آم ــف شــده توســط مرک تعری

حالــت ایــده ال برطبــق ترجیحــات وزارت بهداشــت، انجــام شــود. 
همچنیــن مطلبــی کــه بایــد در مــورد اضافــه کــردن ســواالتی از قبیــل ســن، جنســیت فــرد متوفــی 
ــه پرسشــنامه سرشــماری به منظــور اندازه گیــری شــاخص نســبت مــرگ  ــغ ب ــان بال ــان مــرگ زن و زم
ــن ســواالت در سرشــماری اســت  ــدن ای ــرای گنجان ــاز ب ــورد نی ــرد، فضــای م ــرار گی ــادری توجــه ق م
ــرایط پاســخگویی اســت.   ــه واجــد ش ــردی ک ــا از ف ــرای پرســش آنه ــاز ب ــورد نی ــی م ــان اضاف ــه زم ن
ــای  ــه آمارگیره ــزودن ســواالت ب ــا اف ــه سرشــماری ب ــک ســوال ب ــه کــردن ی ــا توجــه به اینکــه اضاف ب
خانــواری کامــاًل متفــاوت اســت، بنابرایــن توصیــه شــده کــه ســواالت مــرگ مــادری تنهــا در صورتــی 
ــده شــود کــه وزارت بهداشــت و ســایر ســازمان های دولتــی مرتبــط  در پرسشــنامه سرشــماری گنجان

ــج حاصــل از سرشــماری باشــند.   ــه اســتفاده از نتای متعهــد ب
تجربــه و دانــش زیــادی در زمینــه تحلیــل، ارزیابــی و تعدیــل داده هــای سرشــماری در مــورد مرگ هــای 
اخیــر بــه تفکیــک ســن وجــود دارد. روش هــای جمعیــت شــناختی ارزیابــی مــرگ مــادری و فاکتورهــای 
ــرگ  ــای م ــه داده ه ــن ک ــکای التی ــیایی و آمری ــی، آس ــورهای آفریقای ــتفاده در کش ــورد اس ــل م تعدی
مــادری مبتنــی بــر سرشماری هایشــان را ارزیابــی کرده انــد در )16( ارائــه شــده اســت. عوامــل تعدیــل 
ــان  ــدم اطمین ــان دهنده ع ــه نش ــود ک ــده می ش ــغ دی ــان بال ــای زن ــژه در مرگ ه ــه  ای به وی ــل توج قاب

کامــل بــه رقــم بدســت آمــده نســبت مــرگ مــادری از نتایــج سرشــماری اســت. 
1- Health regions
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4-  برخی مشکالت سرشماری برای گرد آوری اطالعات مرگ مادری 
ــادری،  ــرگ م ــاخص های م ــبه ش ــرای محاس ــماری ب ــات سرش ــتفاده از اطالع ــای اس ــار مزای در کن

مشــکالتی در بهره بــرداری از ایــن اطالعــات وجــود دارد. 
ــر  ــر ه ــدم ب ــه مق ــت ک ــوار اس ــک خان ــرگ در ی ــورد م ــی در م ــواالت عموم ــکل، س ــایع ترین مش ش
ســوال ویــژه ای در مــورد مــرگ مــادری اســت. بــه نظــر می رســد برخــی از خانوارهــا بــه علــت تابوهــا، 
ــورد  ــد. گــزارش و صحبــت در م ــل عاطفــی، مــرگ را گــزارش نمی کنن ــا دالی ــادات، ســنت ها و ی اعتق
مرگــی کــه اخیــرا در یــک خانــوار رخ داده اغلــب یــک تجربــه عاطفــی دشــوار اســت. ایــن مســاله ســبب 
ــا  ــوار را ب ــرگ در خان ــراد، م ــت اف ــن اس ــن ممک ــود. همچنی ــادری می ش ــرگ م ــی از م ــرآورد تقریب ب
مرگــی کــه در خانــوار دیگــری رخ داده اشــتباه بگیرنــد و ایــن ســبب ثبــت مــرگ به طــور مشــترک در 
ــت، مــرگ مــادری بیــش از حــد تخمیــن زده خواهــد شــد.  ــوار شــود. در ایــن حال بیــش از یــک خان
خطاهــا در ادراک دوره 12 ماهــه قبــل از سرشــماری نیــز ممکــن اســت ســبب کــم بــرآوردی و یــا بیــش 

بــرآوردی در مــرگ مــادری شــود )12(.
ــادری  ــای م ــای مرگ ه ــه ج ــارداری را ب ــا ب ــط ب ــای مرتب ــماری، مرگ ه ــر سرش ــی ب ــای مبتن روش ه
ــراوردی  ــبب بیش ب ــارداری، س ــا ب ــط ب ــای مرتب ــن مرگ ه ــد. بنابرای ــرار می دهن ــایی ق ــورد شناس م

مرگ هــای مــادری واقعــی می شــوند )11(. 
ــه  ــرد آن را ب ــه کارب ــودن سرشــماری اســت ک ــادری، دوره ای ب ــرگ م ــری م از دیگــر مســائل اندازه گی
تنهــا هــر 5 یــا 10 ســال محــدود می کنــد. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه خطاهــای نمونه گیــری قابــل 
ــادر تاثیــر می گــذارد، احتمــاالً غیــر واقعــی اســت کــه ســعی  ــرآورد پیشــامدهای ن ــر ب توجهــی کــه ب
شــود شــاخص های مــرگ مــادری بــرای دوره هــای نزدیکتــر از 5 یــا 10 ســال انجــام شــود. عــالوه بــر 
ایــن بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی پرســنل مراقبــت ســالمت مــادر، زیرســاخت های ســالمت و دسترســی 
بــه مراقبت هــای بهداشــتی در کاهــش تعــداد مــرگ مــادری، بعیــد اســت کــه کاهــش چشــمگیری در 

مرگ هــای مــادری در دوره هــای زمانــی کوتاهتــر در کشــورهای در حــال توســعه رخ دهــد)8(.
باتوجــه بــه هزینه هــای پنهانــی اضافــه کــردن هــر ســوال بــه ســواالت سرشــماری از جملــه هزینه هــای 
احتمالــی مربــوط بــه ورود داده هــا، پــردازش و پاکســازی، زمــان مــورد نیــاز بــرای ویرایــش و نظــارت و 
توضیــح ایــن ســوال بــه پرسشــگر، بــرآورد هزینــه اضافه کــردن ســواالت مــرگ مــادری دشــوار اســت 

 .)16(
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یکــی دیگــر از مشــکالت اندازه گیــری مــرگ مــادری بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از سرشــماری ایــن 
ــل  ــه دلی ــرگ ب ــان م ــه زم ــا ســواالتی راجــع ب ــان جــوان شناســایی میشــود، ام ــرگ زن ــه م اســت ک
ــارداری، زایمــان و یــا دوره پــس از زایمــان معمــوالً بــدون پاســخ اســت و اگــر ایــن ســواالت هرگــز  ب
ــی ایــن اســت کــه مــرگ به طــور خــودکار به عنــوان ورودی داده هــای  پرســیده نشــود، نتیجــه احتمال

مــرگ غیرمــادری طبقــه بنــدی شــوند.  
در برخــی مــوارد مرگهــای خــارج از بــازه ســنی معیــن شــده، بــرای مثــال مــرگ در ســن صفــر ســالگی 
ــن  ــوند. ای ــدی می ش ــادری طبقه بن ــای م ــوان مرگ ه ــت، به عن ــوزادان اس ــرگ ن ــده م ــان دهن ــه نش ک
نــوع خطــا نشــان دهنده آن اســت کــه پرسشــگر و یــا احتمــاال پاســخگو، مفهــوم پرســش را درک نکــرده 
اســت. همچنیــن تجــارب کشــورها نشــان میدهــد کــه در برخــی مــوارد پاســخگویان به طــور داوطلبانــه 
اطالعــات مربــوط به دلیــل مــرگ را در پاســخ بــه ســواالت آغازیــن کــه بــا هــدف شناســایی مــرگ در 
خانــوار مطــرح شــده، ارائــه می دهنــد. بــه عنــوان مثــال مطــرح می کننــد 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 به دلیــل بــارداری، 
ــه  ــه اطالعــات دیگــری کــه توســط پاســخ گو ارائ ــدون توجــه ب ــا دوره پــس از زایمــان را ب زایمــان و ی

شــده دنبــال کــرده تــا بــه ایــن طریــق مانــع از کــم بــرآوردی مــرگ مــادری شــود )10(.
بــا ایــن وجــود، مهم تریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا مشــکالت فــوق، آمــوزش پرسشــگران اســت. مــرگ 
ــی  ــخ  گو در پ ــدیدی از ســمت پاس ــای ش ــن اســت واکنش ه ــزی اســت و ممک ــه غم انگی ــادری، واقع م
داشــته باشــد. بنابرایــن الزم اســت آموزش هــای الزم بــه پرسشــگران بــرای برقــراری ارتبــاط مناســب  بــا 
پاســخ گویان داده شــود تــا بتواننــد مصاحبــه را تکمیــل کننــد. آمــوزش دقیــق پرسشــگران، شــرط الزم 
بــرای گــردآوری داده هــای خــوب اســت، امــا کافــی نیســت. الزم اســت زمــان آمــوزش اضافــی بــرای 

پوشــش ســواالت مــرگ مــادری در جــدول زمانــی سرشــماری در نظــر گرفتــه شــود )10(. 

5- اهمیت لزوم گرد آوری اطالعات مرگ مادری از نگاه مجامع بین المللی
 5-1- اصول و توصیه های سازمان ملل برای سرشماری

ــه  ــوط ب ــات مرب ــردآوری اطالع ــزوم گ ــر ل ــرای سرشــماری« ب ــل ب ــازمان مل ــای س »اصــول و توصیه ه
رویــداد مــرگ از طریــق سرشــماری تأکیــد دارد. بندهــای 2.194 تــا 2.196 اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد 
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کــه در حالــت ایــده آل، الزم اســت اطالعــات مربــوط بــه شــمار مرگ هــای رخــداده در بــازه 12 ماهــه 
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 به طــور واضــح دوره مرجــع را بــه پاســخ گو توضیــح دهیــم تــا از اشــتباهات ناشــی از 
تفســیر جلوگیــری شــود. به عنــوان مثــال، یــک دوره مرجــع دقیــق را می تــوان بــر حســب تاریــخ یــک 
ــت مــرگ مطــرح  ــف کــرد. ســواالتی کــه به منظــور شناســایی عل ــه تاریخــی در هــر کشــور تعری واقع

می شــود عبارت انــد از:

الف( آیا مرگ به دلیل حادثه، خشونت  قتل و یا خودکشی بوده است؟ 
ــن  ــا حی ــارداری، ی ــن ب ــرگ او در حی ــا م ــوده، آی ــاله ب ــا 49 س ــک زن 115 ت ــی ی ــرد متوف ــر ف ب( اگ

ــوده اســت؟  ــارداری ب ــم ب ــس از خت ــه پ ــا 6 هفت ــان و ی زایم
ــردآوری  ــکان گ ــورد ام ــی در م ــق جامع ــه تواف ــمی، اگرچ ــع رس ــن مرج ــای ای ــا توصیه ه ــق ب مطاب
اطالعــات دالیــل مــرگ قابــل اعتمــاد به عنــوان بخشــی از سرشــماری نفــوس و مســکن وجــود نــدارد، 
ــطوح و  ــا در س ــر رونده ــرای درک بهت ــد ب ــد، می توان ــت می آی ــواالت به دس ــه از س ــی ک ــا اطالعات ام
برخــی دالیــل مــرگ بزرگســاالن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. الزم اســت تحقیقــات بیشــتری، هــم در 
مــورد امــکان و هــم روش هــای گــردآوری اطالعــات دالیــل مــرگ به عنــوان بخشــی از سرشــماری های 

ملــی صــورت گیــرد )14(.

5-2- اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی
بــر پایــه بنــد 502 اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام ثبــت احــوال و آمــار حیاتــی، یــک نظــام کامــل 
آمارهــای حیاتــی نیازمنــد منابــع داده هــای تکمیل کننــده اســت و در کشــورهای فاقــد ثبــت احــوال و 
یــا دارای ثبــت احــوال ناکارآمــد، منابــع جایگزینــی ماننــد سرشــماری های جمعیــت یــا آمارگیری هــای 
نمونــه ای خانــوار بــرای گــردآوری اطالعــات راجــع بــه رخ داد رویدادهــای حیاتــی و تخمیــن یــا محاســبه 
ــاد و  ــی ایج ــه خوب ــز ب ــوال نی ــت اح ــه ثب ــی ک ــوند. در جای ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــای حیات میزان ه
ــرای  حفــظ شــده باشــد، ایــن داده هــای جمعیت شــناختی به عنــوان مکمــل ثبــت احــوال می تواننــد ب

 1- در برخی از کشورها می توان سن ابتدایی را کمتر در نظر گرفت از جمله ایران  از 10 سالگی.
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ــی  ــماری های جمعیت ــالوه سرش ــوند. به ع ــرده ش ــه کارب ــی ب ــای حیات ــش آماره ــطح پوش ــی س ارزیاب
بــرای محاســبه نرخ هــا و نســبت های حیاتــی در ترکیــب بــا داده هــای ثبــت احــوال ضــروری هســتند.

همچنیــن بــر پایــه بنــد 542، شــمارش مرگ هایــی کــه در طــول بــارداری، زایمــان و دوره نفــاس رخ 
ــوار  ــای خان ــت و آمارگیری ه ــماری های جمعی ــل از سرش ــای حاص ــتفاده از داده ه ــا اس ــد ب می دهن
امکان پذیرنــد. ایــن دو رویکــرد پرکاربــرد مســتلزم گرفتــن تاریخچــه کامــل خواهــر و بــرادر و اطالعــات 
ــه ضــرورت آمــوزش کامــل  ــا توجــه ب ــوار می باشــند. امــا در بنــد 543، ب ــاره مرگ هــای اخیــر خان درب
و نظــارت دقیــق مأمــوران عملیــات میدانــی بــرای موفقیــت در گــرد آوری داده هــای تاریخچــه خواهــر و 
ــه ایــن موضــوع در سرشــماری ها را چنــدان توصیــه نمی کنــد)5(. ــدن ســواالت راجــع ب ــرادر، گنجان ب

 
6-نمونه سواالت مربوط به مرگ مادری در سرشماری های نفوس و مسکن

ــادری الزم اســت  ــرگ م ــری م ــرای اندازه گی ــه آن اشــاره شــد، ب ــل ب ــای قب ــه در بخش ه همانطــور ک
اطالعــات جمعیــت بــه تفکیــک جنــس و ســن، مرگ هــای رخ داده بــه تفکیــک ســن و جنــس، تعــداد 
مرگ هــای مــادری و تعــداد والدت هــای زنــده در یــک دوره زمانــی معیــن گــردآوری شــود. گــردآوری 
اطالعــات توزیــع ســنی و جنســی جمعیــت عنصــر اساســی هــر سرشــماری جمعیتــی اســت. بــا ایــن 
ــتلزم  ــماری مس ــق سرش ــاروری از طری ــای ب ــادری و داده ه ــرگ م ــرگ، م ــل م ــرد آوری دالی ــود گ وج
ــت.  ــده اس ــه ش ــت ارائ ــی بهداش ــازمان جهان ــزارش س ــات آن در گ ــه جزئی ــت ک ــواردی اس ــت م رعای
همچنیــن مطلبــی کــه بایــد بــه آن قبــل از نهایــی شــدن ســاختار ســواالت توجــه شــود، ایــن اســت 
کــه ســواالت سرشــماری بایــد به طــور 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 اندازه گیــری مــرگ مــادری را نشــان 

می دهــد )15(.
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 شکل3. فرمت نمونه یک پرسشنامه سرشماری برای اندازه گیری مرگ و مرگ مادری.

شــکل 4 بخشــی از پرسشــنامه سرشــماری کشــور میانمــار در ســال 2014 را نشــان می دهــد کــه در 
آن اطالعــات مــرگ خانــوار گــرد آوری شــده اســت)12(. ایــن ســوال اخریــن ســوال در فــرم پرسشــنامه 
ــام، ســن و جنــس متوفــی، شــامل ســه ســوال مجــزا در مــورد  ــر اطالعــات ن ــوده و عــالوه ب ــوار ب خان
زمــان مــرگ نیــز بــوده تــا مرگ هــای رخ داده در دوره بــارداری، حیــن زایمــان و یــا در 6 هفتــه پــس 

از زایمــان قابــل شناســایی باشــد.

شکل4. سواالت مربوط به مرگ مادری در سرشماری 2014 میانمار.
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بررســی پرسشــنامه های سرشــماری نفــوس و مســکن ســالهای 95-1345 در کشــور نشــان می دهــد 
تنهــا در ســالهای 1365، 1375و 1390 در مــورد مرگ هــای رخ داده در خانــوار ســواالتی پرســیده شــده 
اســت. در سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1365 واقعــه 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 1375 بــا انجــام سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن امــکان اســتخراج مــرگ زنــان 10 تــا 
50 ســاله از مجمــوع مرگ هــای رخ داده فراهــم شــد. ســپس در بررســی مجــددی ضمــن مراجعــه بــه 
ــارداری و  ــان به دلیــل ب منــازل و محــل فــوت و تکمیــل پرسشــنامه های تهیــه شــده، مــوارد مــرگ زن
زایمــان شناســائی، تائیــد و شــاخص مربوطــه بــرآورد شــد. طبــق ایــن بررســی نســبت مــرگ مــادران 
حــدود 37.4 در صــد هــزار تولــد زنــده و نســبت مــرگ مــادران بــه کل مــرگ زنــان در ســنین بــاروری 

10 تــا 50 ســال حــدود 4.1 درصــد گــزارش شــد)7(. 
ــت. در  ــده اس ــیده ش ــن پرس ــس و س ــه جن ــوار برپای ــوت در خان ــه ف ــال 1390واقع ــماری س در سرش
زمینــه بــرآورد مــرگ مــادری، ســوال شــده کــه آیــا فــرد فــوت شــده ازدواج کــرده اســت و یــا خیــر. 
ــرار  ــاروری ق ــا در ســن ب ــه آی ــرده باشــد، پرســیده شــده ک ــوت شــده ازدواج ک ــرد ف ــه ف در صورتی ک
دارد یــا خیــر. امــا ســوالی در مــورد زمــان فــوت فــرد متوفــی بــرای شناســایی مــرگ مــادری پرســیده 
نشــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن ســوال می تــوان 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 نتیجه گیری 
شــاخص نســبت مــرگ مــادران یکــي از شــاخص هاي مهــم توســعه در هــر جامعــه اســت کــه افزایــش 
ــه  ــی ب ــان، دسترس ــواد زن ــت س ــر وضعی ــادی نظی ــی و اقتص ــل اجتماع ــر از عوام ــش آن متاث ــا کاه ی
ــن  ــری ای ــرای اندازه گی ــت. ب ــوار و .... اس ــد خان ــطح درام ــاروری، س ــت ب ــات بهداش ــات و خدم امکان
ــف  ــع مختل ــود مناب ــا وج ــران  ب ــود. در ای ــتفاده می ش ــی اس ــای متفاوت ــع و روش ه ــاخص از مناب ش
گــرد آوری اطالعــات مــرگ مــادری از جملــه سیســتم ثبــت احــوال و نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ 
ــاروری،  ــن ب ــر س ــری مرگ ومی ــرح آمارگی ــر ط ــف نظی ــری مختل ــای آمارگی ــرای طرح ه ــادری، و اج م
ــا  ــی بهداشــت ب ــه ســازمان جهان ــادری کشــور ب ــرگ م ــزارش از شــاخص های م ــه گ ــان در ارائ همچن

مشــکل مواجــه هســتیم.
ــودن  ــه دوره ای ب ــی از جمل ــادری معایب ــرگ م ــری م ــماری ها در اندازه گی ــتفاده از سرش ــه اس اگرچ
سرشــماری بصــورت 5 تــا 10 ســاله و همچنیــن هزینــه  اضافــه کــردن ســواالت مــرگ مــادری و برخــی 
ــری،  ــای نمونه گی ــود خطاه ــدم وج ــد. ع ــل ش ــد غاف ــای آن نبای ــا از مزای ــان دارد، ام ــای پنه هزینه ه
امــکان ارائــه برآوردهــا در ســطح منطقــه ای و ناحیــه ای، ارائــه نتایــج بــه تفکیــک وضعیــت اقتصــادی 
ــرای شناســایی مــرگ مــادری از جملــه دالیلــی اســت  ــوار، کاهــش هزینــه و زمــان ب و اجتماعــی خان
ــع دیگــر از فرصــت سرشــماری نیــز اســتفاده  ــا در کنــار مناب ــر آن داشــته ت کــه برخــی کشــورها را ب
کننــد. بــر پایــه اصــول و توصیه هــای ســازمان ملــل بــرای سرشــماری های نفــوس و مســکن و تجــارب 
کشــورهای مختلــف در زمینــه لــزوم گــرد آوری اطالعــات مــرگ مــادری از طریــق سرشــماری توصیــه 

ــع موجــود اســتفاده شــود. ــران نیــز از ایــن منبــع در کنــار ســایر مناب می شــود در ای
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منابع:
- اســتفاده از داده هــای مرحلــه آزمایشــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  ســال 1389 در اجــرای 
  )RAMOS( ــاروری ــان در ســنین ب ــه روش مطالعــه مــرگ زن پایلــوت بررســی مــوارد مــرگ مــادران ب
بــه منظــور تهیــه و نهائــی ســازی طــرح اصلــی )1389(. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 

دفتــر ســالمت خانــواده و جمعیــت.
ــت شــده در  ــای ثب ــودن داده ه ــل ب ــزان کام ــادر در کشــور و مقایســه می ــرگ م ــرآورد شــاخص م - ب
منابــع جمــع آوری داده هــای ثبــت مــرگ در هــر یــک از بانک هــای اطالعاتــی ثبــت مــرگ مــادران در 
ایــران از ســال 1389 تــا 1393« )1395(، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، موسســه ملــی 

تحقیقــات ســالمت. 
- برنامــه کشــوری اعتــالی ســالمت مــادران)1381(. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، دفتــر 

ســالمت جمعیــت، خانــواده و مــدارس/ اداره ســالمت.
ــن کتــب  ــه و تدوی ــه)1384(. تحلیــل جمعیت شــناختی. تهــران: ســازمان مطالع ــی، حبیــب ال - زنجان

علــوم انســانی دانشــگاهها )ســمت(.
- منتخــب اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی)1394(. دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی 

و مهاجــرت، ســازمان ثبــت احــوال کشــور، ویرایــش ســوم.
- نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری)1395(. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش، معاونت بهداشــت، 

دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده و مــدارس، اداره ســالمت، ویرایش ســوم.
- نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری )1389(. وزارت بهداشــت، دفتــر ســالمت جمعیــت؛ خانــواده 

و مــدارس، چــاپ ســوم.
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بررسي انگيزه هاي مهاجرت ساکنان روستاي چغاکبود به شهر کرمانشاه 
آئيژ عزمي1 و پيمان تربتي پناه2 

چکیده:

ــران  ــل و عوامــل متعــددي در روســتاهاي اي ــه عل ــف ب ــي اســت کــه در زمان هــاي مختل ــه رخدادهاي مهاجــرت از جمل
ــه شــهري اســت. در  ــاده اســت. اســتان کرمانشــاه يکــي از اســتان هاي مهاجرفرســت از نواحــي روســتايي ب ــاق افت اتف
ــرخ مهاجر فرســتي را دارد. روســتاي  ــن راســتا، شهرســتان هرســين، يکــي از شهرســتان هايي اســت کــه بيشــترين ن اي
ــراي مطالعــه  ــه هميــن دليــل ب ــه شــهر اســت کــه ب ــاالي مهاجــرت روســتا ب ــا حجــم ب چغاکبــود يکــي از روســتاها ب
انگيزه هــاي مهاجــرت روســتاييان انتخــاب شــده اســت. روش تحقيــق توصيفــي و تحليلــي اســت. حجــم نمونــه تحقيــق 
ــه فرمــول کوکــران، روش نمونه گيــري،  ــر )از 108 نفــر ســاکن روســتا( اســت. روش تعييــن حجــم نمون شــامل 48 نف
تصادفــي سيســتماتيک و ابــزار جمــع آوري اطالعــات پرسشــنامه بــوده اســت. پايايــي تحقيــق بــا کمــک آلفــاي کرونبــاخ 
)برابــر 0/78( و روايــي بــا کمــک نظــر متخصصــان جغرافيــا و برنامه ريــزي روســتايي و توســعه روســتايي دانشــگاه رازي 
ــري بيــن روســتاها، ســرمايه گذاري  ــد کــه اشــتغال، نابراب ــد شــد. يافته هــاي همبســتگي اســپيرمن نشــان مي دهن تايي
بخــش دولتــي، مشــارکت مردمــي، مهمتريــن انگيزه هــاي مهاجــرت بوده   انــد. همچنيــن بــر اســاس نتايــج بتــا، حاصــل از 
آزمــون رگرســيون مي تــوان فهميــد کــه کمبــود ســرمايه   گذاري بخــش دولتــي، مهمتريــن انگيــزه مهاجــرت روســتاييان 
بــه شــهر بــوده اســت، کــه نشــان از بي توجهــي مســئوالن بــه روســتاي چغاکبــود دارد. در مجمــوع پيشــنهاد مي شــود، 
ــر زيرســاخت هاي روســتايي و بکارگيــري نظــرات مــردم در تمامــي ســطوح مشــارکت،  ــا ســرمايه گذاري ب کــه دولــت ب

زمينــه کاهــش مهاجــرت روســتاييان بــه شــهر را فراهــم کنــد.

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

a.azmi@razi.ac.ir  1- استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه رازي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا، کرمانشاه، ايران
2- کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه رازي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا، کرمانشاه ايران

پژوهشی
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مقدمه

از اوايــل قــرن نوزدهــم مهاجــرت و بــه خصــوص مهاجــرت از روســتا بــه شــهر بــه عنــوان يــک 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 اصطــالح تــرك روســتا و 
روســتاگريزي در ســه دهــه اول قــرن بيســتم رايــج گرديــد )جمشــيديها و علــي بابايــي72:1381(. البتــه 
مهاجــرت و جابجايــي انســا ن ها در جوامــع پيشــرفته و صنعتــي بــا کشــورهاي در حــال توســعه، تمايــز 
ــوده اســت، در نتيجــه پيامدهــا و  آشــکاري دارد و چــون علــت و ماهيــت ايــن مهاجرت هــا متفــاوت ب
تأثيــرات متفاوتــي را بــر جــاي گذاشــته اســت. مهاجــرت در معنــاي مــورد نظــر در ايــران نيــز بعــد از 

اصالحــات ارضــي دهــه 1340 و در نتيجــه تأثيــرات آن تشــديد مي شــود.
تاريخچــه  پيدايــش مهاجــرت چنــدان روشــن نيســت. بشــر در طــول تاريــخ همــواره در حــال حرکــت 
ــت  ــه وضعي ــود بخشــيدن ب ــه بهب ــف از جمل ــل مختل ــه دالي ــه ب ــوده اســت. انســان اولي ــي ب و جابجاي
زندگــي، حــس تنوع طلبــي، اجبــار عوامــل سياســي و امنيــت و غيــره بــه تغييــر محــل ســکونت خــود 
پرداختــه اســت؛ امــا ايــن جابجايي هــا بــا آن چــه امــروز شــاهد آن هســتيم، کامــاًل متفــاوت اســت. از آن 
جايــي کــه در گذشــته رشــد جمعيــت و در نتيجــه جابجايــي انســان ها در مقيــاس بســيار کوچک تــري 
صــورت مي گرفــت، تأثيــر ايــن جابجايي هــا برســاختار اقتصــادي اجتماعــي و جمعيتــي مناطــق مهاجــر 
ــي و بعضــاً  ــاًل طبيع ــري کام ــي ام ــوده وحت ــل مالحظــه نب ــدان قاب ــر چن فرســت و مناطــق مهاجرپذي

ــي، 1387:1(. ــد تلقــي مي شــد )قاســمي اردهان مفي
ــوم  ــان عل ــه بســياري از محقق ــورد توج ــواره م ــه هم ــود ک ــي مي ش ــده اي تلق ــده پيچي ــرت پدي مهاج
ــايد در  ــرار دارد. ش ــي و... ق ــاد، روانشناس ــا و اقتص ــار، جغرافي ــي، آم ــه شناس ــه جامع ــف؛ ازجمل مختل
گذشــته، پديــده مهاجــرت ازنظــر اقتصــادي، بــه خصــوص در جريــان گــذار از زندگــي ســنتي بــه زندگي 
ــراي تخصيــص  ــرا از لحــاظ انتقــال نيــروي انســاني وســيله اي ب ــود؛ زي ــان مثبــت ب مــدرن، يــک جري
ــا مشــاهده  ــروزه ب ــي ام ــازده قلمــداد مي شــد؛ ول ــه نواحــي پرب ــازده، ب ــع از نواحــي کــم ب ــه مناب بهين
نرخ هــاي بــاالي مهاجــرت بــه ســوي نواحــي شــهري و بــه تبــع آن بــروز بي نظمي هايــي در گســترش 
فيزيکــي کالن شــهرها، ايجــاد و افزايــش حاشــيه نشــيني، گســترش مشــاغل کاذب در جامعــه و بــه هــم 
خــوردن تعــادل جمعيتــي اســتانهاي مهاجرفرســت و مهاجرپذيــر، مشــاهده تفــاوت قابــل مالحظــه در 
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نرخ هــاي بيــکاري و ســطح درآمــد بيــن مناطــق مهاجرپذيــر و مهاجرفرســت، افزايــش فقــر، دسترســي 
ناکافــي بــه مســکن و خدمــات اصلــي در نواحــي شــهري، کاهــش وفــاق اجتماعــي و افزايــش آنومــي 
اجتماعــي در مناطــق مهاجرنشــين شــهري و بــه خصــوص، شــکل    گيري ناهنجاريهــاي فضايــي از نــوع 
ــواع مشــکالت و بحرانهــاي سياســي،  ــروز ان ــراي ب ــه تبــع آن ايجــاد زمينــه ب فرهنگــي- اجتماعــي و ب
فرهنگــي- اجتماعــي و اقتصــادي و...، ايــن مســأله بــه يــک مشــکل جــدي بــراي جوامــع مهاجرپذيــر و 
حتــي مهاجرفرســت تبديــل شــده کــه جامعــه ايــران بــه ويــژه بــا توجــه بــه ترکيــب خــاص ســرزميني 
و جمعيتــي آن از لحــاظ فرهنگــي- قوميتــي و اقتصــادي، بــراي مطالعــه ايــن موضــوع نمونــه بــارزي بــه 

شــمار مــي رود )وليقلــي زاده، 1398: 160(. 
ــتان  ــا 1395 از اس ــال هاي 1390 ت ــه س ــران در فاصل ــار اي ــز آم ــزارش مرک ــن گ ــاس تازه تري براس
ــي  ــا بررس ــه ب ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ ــد. در اي ــرت کرده ان ــر مهاج ــزار و 928 نف ــاه 34 ه کرمانش
ــتان،  ــر اس ــده از ه ــارج ش ــده و خ ــران وارد ش ــداد مهاج ــاس تع ــه براس ــص ک ــرت خال ــزان مهاج مي
ــا جــذب 166 هــزار و 290 و 104 هــزار  ــه ترتيــب ب محاســبه مي شــود، اســتان هاي تهــران و البــرز ب
و 232 نفــر بيشــترين مهاجرپذيــري را داشــته اند. اســتانهاي خوزســتان، لرســتان و کرمانشــاه نيــز بــه 
ترتيــب بــا مهاجــرت 81 هــزار و 859 نفــر، 64 هــزار و 122 و 34 هــزار و 928 نفــر بيشــترين تعــداد 
مهاجرفرســتي را دارا بوده انــد )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 چغاکبــود، 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 
ــر  ــه شــهر و روســتاي ديگ ــر و از شــهر و روســتايي ب ــه شــخص ديگ ــم مهاجــرت از شــخصي ب تصمي
ــه بررســي  ــا ب ــه ايــن مســئله، قصــد دارد ت ــراي يافتــن پاســخي مناســب ب ــه ب تفــاوت دارد، ايــن مقال

ــردازد. ــود، بپ ــتاي چغاکب ــرت روس ــاي مهاج انگيزه    ه

مباني نظري تحقیق
ــوان  ــه عن ــتاين را ب ــاي راونش ــي، نظريه ه ــگران علوم اجتماع ــي از پژوهش ــتاين: برخ ــه راونش نظري
يکــي از نخســـتين نظريـه هـــاي مهـــاجرتي مي شــمارند. راونشــتاين ابتــدا در ســال 1885، در مقالــه اي 
بــا عنــوان »قوانيــن مهاجــرت«، نظريه هـــاي خـــود را بيـــان کــرد و ســپس در ســال 1889 بــه تکميــل 
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آن پرداخــت. طبــق ايــن قوانيــن، کوچنــده از منـــطقه اي کــه در آن فرصـــتهاي کمـــتري وجــود دارد، 
بـــه مــــناطقي مـــي رود کــه فرصتهــاي زيــادي در دســترس باشــد. گزينــش کوچــگاه بــه کمــک عنصــر 
فاصله انجـــام مـي پـــذيرد؛ زيـــرا مهـــاجر تمايــل دارد بــه مکانهايي کوچ کند کــه نزديکترند. راونشــتاين 
ســپس پــي بــرد کــه هــر جريـــان کـــوچ روســـتايي بـــه شــهر، يــک جريــان متقابــل کــوچ برگشــتي 
ــان  ــر از مردم ــينان کمت ــه شهرنش ــت ک ــن مي پنداش ــال دارد. وي چني ــه دنب ــتا را ب ــه روس ــهر ب از ش
روســتايي اهــل مهاجــرت هســتند و همچنيــن بــا گســترش کســب و صـــنعت، جريـــان کـــوچ شـــتاب 
بيشــتري بــه خــود مي گيــرد )اوبــراي، 1370،70(. بنابرايــن قوانينــي کــه مــورد بحث راونشـــتاين بـــوده 
اســـت، شـــامل قوانين فاصله و مهاجرت، مرحلـــه اي بـــودن مهـاجرت، ارتباطـات و مهـــاجرت و برتـري 

انگيـــزه  اقتصـــادي در مهاجــرت اســت )زنجانــي،1380 ،131 (.
نظريــه ي الري ساســتاد: الري ساســتاد، نظريــه راونشــتاين دربــاره  برتــري انگيزه هــاي اقتصــادي در 
مهاجــرت را بــه گونــه  ديگـــري مطـــرح کــرد و بــه مســأله  مهاجــرت از ديــد ســرمايه گذاري پرداخــت. 
ايــن بحــث بــه تدريــج تکميــل و بـــه نظريـــه  ســـرمايه  نيروي انســاني موســوم شــد. بــه نظــر وي مهاجر 
وقتــي اقــدام بــه مهاجــرت مي کنــد کــه ايــن امــر داراي بـــازده اقتصـــادي باشــد. بازدهــي کــه فراتــر از 
تفاوت درآمد در مبدأ و مقصد مهاجرتي اســت؛ زيـــرا بـــر اســـاس نظريـــه  وي کـــه بـــه نظريه  هزينه ـ 
فايــده موســوم اســت، مهاجــرت زماني انجام مي گيرد کـــه درآمـــد در مبـــدأ بـــه عـــالوه هزينـــه  واقعي 
مهاجــرت، کمتــر از درآمــد قابــل انتظــار باشــد. در غيــر اين صــورت، حّتي اگر درآمـــد قابـــل انتظـــار در 
مقصـــد، بيــش از درآمــد مبدأ باشــد، باز هم مهاجرتي انجـــام نمـي گيـــرد. در نظريـــه  وي هزينـه هـــاي 
ــي  ــي غيرمســتقيم و هزينه هــاي روان ــي مســتقيم، هزينه هــاي پول ــامل هزينه هــاي پول ــاجرت، شـ مهـ

اســت کــه مجمــوع آنهــا را هزينـه هـــاي واقعــي مهاجــرت مي نامــد )زنجانــي، 1380 ،132( .
نظريــه  اورت. اس. لــي: اورت. اس. لــــي. در ســــال 1966 در مقالــــه    اي بــــا عنــــوان »نظريــــه اي 
دربــــاره  مهــــاجرت« کــــه در مجلّــــه جمعيــت شناســي آمريکا منتشــر کــرد، مهاجرت را تحــت تأثير 
ــل  ــده(، عوام ــا بازدارن ــده ي ــدأ )برانگيزن ــود در مب ــل موج ــرد: عوام ــان ک ــر بي ــده  زي ــل عم ــار عام چه
موجــود در مقصــد )برانگيزنــده يــا بازدارنـــده(، عوامـــل موجــود در جريــان مهاجــرت از مبــدأ بــه مقصد 
و عوامــل شــخصي. لــي، در مقالــه  خــود کوشــش مي کنــد، چارچوبــي کلّــي 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 مي کنـــد و مهاجــرت را تغييــر دائمــي محــل اقامــت مي دانــد 
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ــت کار، هــر عمــل  ــا صعوب ــا بلنــدي مســافت، ســهولت يـ ــا چشــم پوشــي از کوتاهــي ي ــد: ب و مي گوي
ــودارو، 1367 ،22(. ــده اســت )ت ــت کنن ــع دخال ــدأ، مقصــد و زنجيرهــاي از موان ــده  مب دربرگيرن

ــا نظريــه  زيپــف: ايــن نظريــه  يــک بحــث ســاده  رياضــي اســت کــه ابتــدا  ــه  مهاجرتــي ي نظريــه جاذب
زيپــف، در ســـال 1946 مطـــرح و ســـپس از ســـوي ديگـــران تکميــل شــد. شــايد بتــوان آن را متأثـّـر 
ــاور وي  ــه ب ــوتن دانســت. ب ــه  نيـ ــه و مهاجــرت و قوانيــن جاذب ــاره  فاصل ــون اول راونشــتاين، درب از قان
ــه   ــهر و رابط ــت آن دو ش ــداد جمعي ــا تع ــتقيمي ب ــه  مس ــر، رابط ــهر ديگ ــه ش ــهري ب ــرت از ش مهاج

ــودارو، 1367 ،22(. ــا دارد )ت ــه  آنه ــا فاصل ــي ب معکوس
نظريــه  آرتــور لوئیــس: نظريــه آرتــور لوئيــس )1954( کــه بعـــدها فـــي و رانـــيس، آن را تکميـــل 
کردنـــد، مهـــاجرت را بطـــن فراينـــدهاي توســعه  اقتصــادي تبييــن مي کنــد. بــه نظــر آنــان در يــک 
اقتصــاد دوگانــه کــه از بخــش نـــوين ســـرمايه داري و بخـــش ســّنتي معيشــتي تشــکيل شــده باشــد، به 
دليــل آنکــه بخــش نويــن اقتصــادي بــر پايــه  بهـــره وري از نيـــروي کـــار بـــراي توليد و ســپس فروش و 
کســب ســود شــکل گرفتــه اســت؛ در مقابــل بخــش ســّنتي، بخــش معيشــتي قــرار مي گيــرد کـــه خــود 
اشتغال بوده و به دليل عدم بهـــره گيـــري اقتصـــادي از ســـرمايه و فنـــاوري، از بـــازدهي و بهـــره    وري 
کمتـــري برخــوردار اســت؛ بــه گونــه اي کــه بــازده نيــروي کار در آن، مي توانــد ناچيــز و حّتــي نزديــک 
بــه صفــر باشــد. وضعيتــي کـــه اقتصاددانــان از آن بــه عنــوان بيــکاري پنهــان نــام مي برنــد. در چنـــين 
شـــرايطي بخـــش اقتصـــاد ســـّنتي داراي مـــازاد نيــروي کار اســت کــه بازدهــي اندکــي دارد و بخــش 
اقتصاد نوين، نيازمنـــد نيـــروي کـــار اســـت تـــا از بـــازده نيـــروي اقتصادي آن بهره مند شــود، از اين 
رو، انتقــال نيــروي کار از بخــش ســّنتي بــه بخــش نويــن اقتصــادي بــه ايجـــاد ارزش اضافــي در بخــش 
ــه  ــداز و ســرمايه را ب ــس ان ــا گســترش بخــش ســرمايه داري، نســبت پ ســرمايه داري منجــر شــده و ب
توليــد ناخالــص ملّــي افزايــش مي دهــد، تــا وقتــي کــه چنيــن وضعــي ادامــه داشــته باشــد، مهاجــرت 

ــه، 1390: 96(  ــي زده و افراخت ــود )آقائ ــم مي ش ــي تشــديد ه ــد و حّت ــتمرار مي ياب ــز اس ني
ــد،  ــرت پرداخته    ان ــي مهاج ــه بررس ــه ب ــران ک ــد بيشــتر صاحبنظ ــز مانن ــودارو ني ــودارو: ت ــه  ت نظري
درصــدد تبييــن مهاجرت هـــاي روســـتا ـ شــهري بــوده اســت. وي عــالوه بــر آنکــه در کتــاب توســعه  
ــر ديگــر خــود در ســال  ــرده، در اث ــل ک ــي و تحليـ ــن مســأله را بررسـ ــان ســوم، اي اقتصــادي در جه
1969 بــه شــرح جنبه    هــاي نظــري آن پرداختـــه اســـت. بـــه بـــاور وي، مهـــاجرت از روســتا بــه شــهر 
در کشــورهاي رو بــه پيشــرفت، تنهــا بــا اختــالف درآمــدي واقعــي مـــورد انتظـــار مهـــاجر بـــين شـــهر 
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و روســتا تبييــن نمي شــود، بلکــه در ايــن بيــن عامــل مهــم ديگــري نيــز، ازجملــه احتمــال کاريـــابي 
در شـــهر، در آن مـــؤثّراست. تحــت تأثيــر ايــن دو عامــل، مهاجــر از نظــر اقتصــادي تصميــم عاقالنــه اي 
ــان، 136  ــراه آورد )هم ــه هم ــتا ب ــدگاري او را در روس ــا مان ــن اســت مهاجــرت يـ ــه ممک ــرد ک مي گي

 .)135-
ــه شناســي  ــاي جامع ــه  نظريه ه ــر پاي ــرت، ب ــاوري مهاج ــن کارکردب ــي: تبيي ــرد گراي ــه کارک نظري
کارکردبــاوري کالســيک اســت. ايـــن ديـــدگاه در جامعــه شناســي مهاجــرت، هــواداران بســياري داشــته 
و تــا مدتهــا يّکــه تــاز ميــدان نظريــه پـــردازي و پـــژوهش دربـــاره  مهاجــرت بــوده اســت. نظريه هــاي 
کارکردبــاوري مهاجــرت بــر تبييــن داليــل و پيامدهــاي مهاجــرت اســتوار اســت )پاپلــي يــزدي و رجبــي 
سناجردي، 1382 :223(. در واقـــع، نظريـــه  کـارکردگرايي مهـــاجرت، مبـاني روش شـناختي خـود را از 
بيـــنش جامعـــه شـــناختي و مــردم شــناختي کارکردگرايــي )فونکسيوناليســم( گرفتــه و بــه کارکردهاي 
پديده هـــاي اجتمـــاعي توجـــه دارد. ســـّنت نظريه    هــاي کارکردگرايانــه  مهاجــرت بــر تبييــن و توجيــه 

داليــل مهاجــرت اســتوار اســت )تقــوي، 1371،55(.
اقتصــاد نئــو کالســیک 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 
ــه مناطــق ثروتمنــد( مهاجــرت مي کننــد. تفــاوت دســتمزد بيــن مناطــق فرســتنده و  مناطــق فقيــر ب
دريافــت کننــدة مهاجــر عامــل مهــم در شــروع مهاجــرت اســت کــه مهاجــرت راهبــرد فــردي بــراي بــه 
حداکثــر رســاندن ســودمندي محســوب مي شــود. ايــن نظريــه در چارچــوب اصــل اقتصــادي »عرضــه و 
تقاضــا«، جريانهــاي مهاجــرت را تبييــن مي کنــد. کادوالــدر )1992( و جابــز)2000( بــا توجــه بــه ايــن 
رويکــرد نظــري معتقدنــد، جابــه جايــي مــردم نتيجــه اي از وزن گزينه هــاي اقتصــادي بيــن مکانهاســت. 
افــراد مکانــي را انتخــاب مي    کننــد کــه شــرايط زيستشــان را بهبــود بخشــد. از صاحبنظــران ايــن حــوزه 

مي تــوان بــه ساســتاد و تــودارو اشــاره کــرد.
نظريــه اقتصــاد جديــد مهاجــرت: طرفــداران نظريــة اقتصــاد جديــد مهاجــرت، از نظريــة اقتصــاد 
ــن  ــد. اي ــاد کرده ان ــرت انتق ــة مهاج ــري در زمين ــم گي ــردي دانســتن تصمي ــل ف ــه دلي ــيک ب نئوکالس
ديــدگاه، کنشــگران را بــه ســطح خانــوار توســعه مي دهــد و فــرض مي کنــد درآمــد خانــوار در ارتبــاط 
ــي  ــزه و تواناي ــات، انگي ــق برخــي از مطالع ــد )اســتارك، 1984(. طب ــش مي ياب ــردي افزاي ــد ف ــا درآم ب
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 مــي رود کــه خانواده هــا بــا توجــه بــه وجــوه ارســالي 

حاصــل از اعضــاي مهاجــر، خطرهــاي اقتصــادي )درآمــد و اشــتغال( را توزيــع مي کننــد.
انتظــار ارزش مهاجــرت: در نظريــة انتظــار ارزش مهاجــرت، کنشــگر محــل اقامــت خــود را از يــک 
ــه حداکثــر مي رســاند،  ــن کــه مجمــوع ســودمنديها را در ابعــاد مختلــف ب مجموعــه مکانهــاي جايگزي
انتخــاب مي کنــد )دجونــگ و گاردنــر، 1981(. چنــد عامــل ويــژه بر ايــن ارزش مــورد انتظــار از مهاجرت 
تأثيــر مي گذارنــد: اول »ويژگيهــاي فــردي و خانــواده«، دوم »هنجارهــاي اجتماعــي و فرهنگــي«، ســوم 
»عوامــل شــخصيتي ماننــد ريســک پذيــري يــا ســازگاري« و چهــارم »ســاختار فرصــت« )هــاج، 2008: 
588(. دجونــگ )2000( معتقــد اســت انتظــارات و اهــداف ارزش گــذاري شــده، انگيزه هــاي مهاجــرت 
را تعييــن مي کنــد. تصميــم خانوارهــا بــراي فرســتادن افــراد يــا جابــه جايــي خــود، بــا انتظــار دســتيابي 
ــن  ــر اولي ــي مهاج ــاي قبل ــدگاه، نيت ه ــن دي ــرد. در اي ــده صــورت مي گي ــذاري ش ــداف ارزش    گ ــه اه ب
تعيين کننــدة تصميــم بــه مهاجــرت واقعــي اســت. براســاس نظــر وي، انتظــارات همــراه بــا ضابطه هــاي 
ــه  ــه ب ــي هســتند ک ــراي جابه جاي ــي ب ــت قبل ــاي ني ــي کننده ه ــرت، پيش بين ــورد مهاج ــواده درم خان
ــراي مطالعــة تصميم گيــري  ــگ ب ترتيــب تعيين کننده هــاي بي واســطة عمــل مهاجــرت هســتند. دجون
مهاجــرت، مفاهيــم انتظــارات/ ارزشــها، هنجارهــاي مهاجــرت خانوادگــي، نقشــهاي جنســيتي، رضايــت 
ــژه  ــور وي ــه ط ــتقيم را ب ــاري مس ــاي رفت ــهيل کننده ه ــات و تس ــران و الزام ــبکة مهاج ــت، ش از اقام
ــي در مناطــق روســتايي  ــه جابه جاي ــات ب ــج بررســي جنســيت، ارزشــها و ني ــن کــرده اســت. نتاي معي
ــتگي و  ــاي ارزش وابس ــردان، اندازه ه ــراي م ــد ب ــان مي ده ــکاران،1996( نش ــگ و هم ــد )دجون تايلن
ــاي  ــن، تعيين کننده ه ــي زمي ــوار و داراي ــوان در خان ــراد ج ــي، حضــور اف ــبکه هاي اجتماع ــايش، ش آس
ــايش،  ــد و آس ــاي درآم ــان اندازه ه ــراي زن ــه ب ــي ک ــتند، درحال ــرت هس ــري مهاج ــدة تصميم گي عم
حضــور افــراد مســن در خانــوار، انــدازة جامعــه و از دســت دادن فرصــت، عامل هــاي برجســته محســوب 
مي شــوند. درکل، ويژگيهــاي جمعيتــي مهاجــران و شــرايط اقتصــادي موجــود و مــورد انتظــار در مبــدأ 
و مقصــد، تعيين کننده هــاي عمــدة رفتــار مهاجرتــي و نــوع مهاجرتهــاي افــراد در ديدگاههــاي نظــري 

ــوند. ــي مي ش ــور تلق مذک
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پیشینه تحقیق
فاوســت و همــکاران)1982( بــه نقــل از طاهر خانــي)1381( 4 عامــل؛ 1- فشــارهاي بــوم شــناختي2- 
عوامــل هنجــاري 3- انگيــزه اقتصــادي 4- انگيزه هــاي روانشــناختي، را در تصميم گيــري بــراي 
مهاجــرت موثــر مي داننــد. همچنيــن براســاس نظريــه جاذبــه - دافعــه افــراد غالبــاً تحــت تأثيــر عوامــل 
ــه  ــدام ب ــگاه( اق ــت )کوچ ــاط مهاجر فرس ــع نق ــل داف ــتگاه( و عوام ــر )خاس ــاط مهاجرپذي ــاذب نق ج
مهاجــرت مي کننــد )موبوگنــج،1372؛ بــه نقــل از صالحــي عمــران 1384(. بــه عبــارت ديگــر مطابــق 
ايــن نظريــه مجموعــه اي از علــل و عوامــل محيطــي اعــم از درون مــرزي و بــرون مــرزي بــه عنــوان علــل 
کششــي و  رانشــي، منجــر بــه تغييــر رونــد، گســترش و تــداوم مهاجــرت نيروهــاي متخصــص از کشــور 

ــران،1384(.  ــي عم ــوند )صالح مي ش
اســپير)1998( معتقــد اســت رضايــت از محــل ســکونت مولفــه کليــدي بــراي مهاجــرت کــردن و نکردن 
اســت و ايــن رضايــت تابعــي از ويژگي هــاي خانوادگــي، بعــد مکانــي و نيــز قراردادهــاي اجتماعــي اســت 
ــت؛  ــان اس ــراد از زندگي ش ــي اف ــناختي و عاطف ــاي ش ــل ارزيابي ه ــت حاص ــن رضاي ــو،1998(. اي )ل
ــوان  ــاس مي ت ــن اس ــر همي ــود. ب ــاد مي ش ــناختي ي ــتي روانش ــوان بهزيس ــه عن ــه از آن ب مفهومي ک

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 نمي گــذرد و بنابــر نظــر دياز-گوئــه 
ررو ايــن اصطــالح ابتــدا در ميــان روانشناســان اســپانيايي زبــان توســط کلمــن در 1983 مطــرح شــد. 
و بــا اينکــه هويــت ملــي بــا اصطــالح ملي گرايــي در حــوزه علــوم سياســي نيــز ارتبــاط پيــدا مي کنــد، 
ولــي روان شناســان ســعي کردنــد ايــن اصطــالح را در چارچــوب روان شناســي تعريــف کننــد )دياز-گوئــه 
ــژاد، 1380( تحقيقــات نشــان گر ايــن اســت کــه ايرانيــان مهاجــر پائين تريــن  ــه نقــل از رحيمي ن ررو ب
ســطح غــرور ملــي و ايرانيــان ســاکن تهــران باالتريــن ســطح غــرور ملــي را نشــان داده انــد )مظاهــري، 

مينــا کاري، صادقــي،1387(
در ايــران، مهاجــرت داخلــي بــه صــورت گســترده بعــد از وقايــع اجتماعي-سياســي شــامل اصالحــات 
ارضــي، انقــالب اســالمي و جنــگ تحميلــي و آثــار مســتقيم و غيرمســتقيم آنهــا تشــديد شــد. جابه جايي 
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. 
ــت،  ــناختي اس ــه ش ــاي جامع ــه از تئوريه ــه برگرفت ــرت ک ــد مهاج ــاي جدي ــل)1976( در الگوه کاپ
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ــروزه  ــت. ام ــي دانس ــرات اجتماع ــر تفک ــدن و تغيي ــي ش ــخاص را صنعت ــرت اش ــل مهاج ــوان دلي مي ت
يعنــي در عصــر ارتباطــات، نقــل و انتقالهــا ســاده تر شــده و ابعــاد آن گســترش يافتــه اســت و بيشــتر بــا 
هــدف پيشــرفت و دســتيابي بــه رفــاه و امکانــات بهتــر صــورت مي گيــرد. مهاجــرت همــواره در ميــان 
انســانها وجــود داشــته اســت، امــا جريــان مهاجرتــي از دوران بعــد از انقــالب صنعتــي چشــمگير شــده 

اســت. 
ــان  ــال جري ــاوت درح ــاي متف ــا انگيزه ه ــي( و ب ــن الملل ــي، بي ــف )داخل ــکلهاي مختل ــرت در ش مهاج
اســت. بــه اعتقــاد بــاالن)1981( افزايــش مطالعــات مهاجــرت از دهــة 1311 بــه بعــد پاســخي دربرابــر 
گســترش عالقــه سياســتگذاران و برنامه ريــزان در مــورد رشــد جمعيــت و بــه ويــژه شهرنشــيني بــوده 
ــي  ــاي اقتصــادي و اجتماع ــان انگيزه ه ــن مي ــي دارد و در اي ــل مختلف ــن، مهاجــرت دالي اســت؛ بنابراي

ــد.  ــده دارن ــي تعيين کنن نقش
گاراســکي )2002( معتقــد اســت فراينــد تصميــم بــه مهاجــرت از ســه عامــل مهــم فــردي، خانوادگــي 
و اجتمــاع محلــي تأثيــر مي پذيــرد. در زمينــة مجموعــه داليــل مؤثــر بــر افزايــش مهاجــران، مي تــوان 
بــه عامل    هــاي 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 1982، تــودارو 1969،  
هريــس  و تــودارو1979؛ تــودارو و ماريســکو1987( اشــاره 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 مي شــود.
آقايــاري هيــر و همــکاران)1397( در مقالــه اي معتقــد بودنــد کــه »ادراك فــردي از کيفيــت محيطــي« 
بيشــترين اثرگــذاري را در فــرد بــه عنــوان عامــل فعــال تصميــم گيرنــده بــراي مهاجــرت از روســتا دارد. 
نهايتــٌا نتايــج بررســي ماتريــس کوواريانــس متغيرهــاي مســتقل، بيانگــر ســطح بــاالي معنــي داري در 
ــا هــم مي باشــد. وطــن خــواه  ــه »تحليــل مســير« متغيرهــاي مــورد مطالعــه ب ــوط ب تخمين هــاي مرب
ــرات  ــن اث ــد. مهمتري ــرادي پرداخته ان ــرات مهاجــرت انف ــه بررســي تاثي ــکاران )1397( ب ــي و هم نوغان
مثبــت جنســيتي مهاجــرت مــردان در قالــب 5 عامــل بــا 38/68 درصــد واريانــس بــه ترتيــب شــامل 
افزايــش قــدرت تصميــم گيــري زنــان در خانــواده بــا 21/21، افزايــش اســتقالل مالــي زنــان بــا 2/16، 
ــا  ــدزا ب ــادي درآم ــاي اقتص ــام فعاليت ه ــه انج ــل ب ــا 4/13، تماي ــناختي ب ــدي روان ش ــش توانمن افزاي
ــا 5/8  درصــد واريانــس تبييــن شــد.  9 و افزايــش مشــارکت در حــوزه هــاي اقتصــادي و اجتماعــي ب
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ــه  ــا 17/63  درصــد واريانــس ب ــرات منفــي مهاجــرت مــردان ذيــل 5 عامــل ب همچنيــن مهمتريــن اث
ترتيــب شــامل برهــم خــوردن تقســيم کار جنســيتي در خانــواده بــا 2/19 درصــد، افزايــش وابســتگي 
زنــان بــه ســايرين بــا 13 درصــد کاهــش شــانس ازدواج و بــاروری بــا 5/12 درصــد، اشــکال در مديريــت 
ــا 8/5   ــادي ب ــاي اقتص ــه فعاليت ه ــاالن ب ــن س ــاالن و که ــد و ورود خردس ــا 10 درص ــواده ب ــور خان ام

درصــد واريانــس تبييــن شــده اســت.
مــا و همــکاران )2017(  بــه بررســي رفتــار مهاجــرت دانشــجويان و فــارغ التحصيــالن تحــت دوگانگــي 
ــن  ــگاه، باالتري ــر دانش ــت بهت ــه کيفي ــد ک ــان مي ده ــي نش ــج تجرب ــه و نتاي ــه اي پرداخت ــب منطق غال
احتمالــي اســت کــه فــارغ التحصيــالن بــراي تصميــم بــه مهاجــرت اتخــاذ کننــد کــه چنيــن پديــده    اي 

ــل توجــه اســت. در مناطــق کمتــر توســعه يافته، بســيار قاب
ــه  ــهري ب ــتمزد ش ــبت دس ــر، نس ــاي فق ــه متغيره ــد ک ــد بودن ــان )1397( معتق ــفندياري و نبي يي اس
روســتايي و اختــالف ضريــب جينــي روســتايي از شــهري بــر مهاجــرت از روســتا بــه شــهر تاثيــر مثبــت 
و معنــاداري داشــته    اند، در حالــي کــه متغيــر بهــره وري نيــروي کار در بخــش کشــاورزي، از نظــر آمــاري 

تاثيــر منفــي و معنــادار بــر مهاجــرت از روســتا بــه شــهر داشــته اســت. 
ــاعي  ــبکه اجتمـ ــي و شـ ــرمايه اجتماع ــد، س ــان مي ده ــکاران )2015( نش ــي و هم ــاي ناروتزک يافته ه
مـي توانـــد مهـــاجرت را ســـرکوب کنـد. خـانواده نيـز مـي توانـد بـر تمايـــل بـه مهـاجرت فـرد اثرگـذار 

باشـد. 
پــم )2014( يافتــن شـــغل يقـــه ســـفيد در شـــهر توســط جوانــان را عامــل مهاجــرت آنهــا از روســتا 

مي دانــد.
نگويــن و همــکاران )2013( رابطــه بيــن مهاجــرت، آســيب پذيــري نســبت بــه فقــر و رفــاه شــهروندان 
ــک  ــوان ي ــه عن ــد کــه مهاجــرت ب ــد و نشــان دادن ــام بررســي نمودن روســتايي را در ســه اســتان ويتن
ــاورزي رخ  ــادي و کش ــوکهاي اقتص ــطه ش ــه واس ــي ب ــتاندارد زندگ ــطح اس ــش س ــتراتژي در افزاي اس
ــر و  ــاني باالت ــرمايه انس ــا س ــا ب ــن خانواده ه ــتر و در بي ــالت بيش ــراي تحصي ــرت ب ــد و مهاج مي ده
ــرات توزيعــي مثبتــي دارد و موجــب  ــده مي شــود. همچنيــن مهاجــرت اث ــر دي ــي توانمندت از نظــر مال

ــود. ــتايي مي ش ــق روس ــر در مناط ــت فق ــود وضع بهب
چــن و راواليــون )2007( در تحقيقــي بــا اســتفاده از داده هــاي ســري زمانــي 2004 -1981 فقــر مطلــق 
را بــراي کشــورهاي در حــال توســعه بــرآورد کردنــد. بــراي محاســبه تعــداد و درصــد فقــرا از خــط فقــر 
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بين المللــي )درآمــد روزانــه يــک دالر( اســتفاده شــد. نتايــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه در طــول 
ســالهاي مــورد بررســي درصــد فقــرا بــه صــورت معنــاداري کاهــش پيــدا کــرده اســت؛ ولــي در زمينــه 
کاهــش تعــداد فقــرا، دســتاورد محسوســي مالحظــه نشــد، اگرچــه در چيــن وضعيــت متفــاوت بــوده، 

يعنــي تعــداد فقــر نيــز کاهــش پيــدا کــرده اســت.
ــه شــهر و بهــره وري بخــش  ــه بررســي مهاجــرت از روســتا ب گلداســميت )2004( در مطالعــه خــود ب
کشــاورزي در ســنگال بــا اســتفاده از سيســتم معــادالت همزمــان بــراي دوره 1996 -1961پرداخــت. 
نتايــج حاکــي از آن بــود کــه مهاجــرت از روســتا بــه شــهر بــا نــرخ درآمــد ســرانه شــهري بــه درآمــد 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــه بيانگ ــل از مطالع ــج حاص ــن نتاي ــتقيم دارد. همچني ــاط مس ــتايي ارتب ــرانه روس س

ــود.  ــرت ش ــش مهاج ــث کاه ــد باع ــاورزي مي توان ــش کش ــرمايه گذاري در بخ س
دنيــس)1997( مهاجــرت از روســتا بــه شــهر را بررســي کــرد و نشــان داد کــه اگــر فــرض شــود نــرخ 
تخصيــص مجــدد از رشــد جمعيــت تجــاوز يابــد و نيــروي کار از بخــش کشــاورزي بــه بخــش صنعــت 
ــادي  ــازده اقتص ــروي کار در ب ــب ني ــد و ترکي ــش مي ياب ــان کاه ــکاري پنه ــطح بي ــود، س ــل ش منتق

ــد. ــش مي ياب افزاي
ــر مي داننــد. در  آزادي و همــکاران )1393( هنجــار اخالقــي را نيــز در تمايــل رفتــاري کشــاورزان مؤث
ايــن مطالعــه، نيــت يــا تمايــل کــه در نهايــت بــه انجــام رفتــار مهاجــرت منجــر مي شــود، بررســي شــده 
اســت. در ايــن مطالعــه ســعي شــده تــا بــا اســتفاده از منابــع نظــري موجــود و مدلهــاي رفتــاري بيــان 
شــده يــک مــدل از چگونگــي شــکل گيري تمايــل بــه مهاجــرت بيــان شــود. بخــش زرقــان شهرســتان 
شــيراز از جملــه منـــاطقي اســت کــه در ســالهاي اخيــر خشکســالي بي ســابقه    اي را تجربــه کــرده اســت.

ســعدي و همکـــاران )1393( جوانــان تحصيــل کــرده بــه دنبــال شــغل مناســب خــود به شــهر مهاجرت 
ــد. مي کنن

شــهيدي و همکـــاران )1388( در تحقيـــق خـــود بـــر روي اثــرات خشکســالي بــر وضعيــت کمــي منابع 
آب زيرزميني به اين نتيجه رســيدند که ســـطح آب در دشـــت شـــيراز از ســـال 1372 تـــا 1386، يک 
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)2010 ( در بررســي خــود بــر علــل و اثــرات مهاجــرت خانوارهــاي مهـــاجر، ارتباطـــات 
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و چگـــونگي روابـــط خانوادگــي را مؤثــر مي دانــد. عــده    اي از روســتاييان نيــز بــه دليــل تغييــر ســبک 
ــد. ــرت مي کنن ــي مهاج زندگ

ــد کــه  ــان مي کنن ــا، بي ــي در غن ــر مهاجــرت داخل ــؤثر بـ ــدودو )2010( در تشــريح عوامــل مـ آکا و م
افراد جوان و تحصيل کرده تر بيشـــتر مهـــاجرت مـي کننـــد. عوامـــل مـــؤثر بـــر مهـــاجرت روســتاييان 
را مي تــوان بــا ســنجش تمايــل بــه مهاجــرت روســتاييان نيــز بيــان کــرد. تمايــل يــک قصــد رفتــاري 
اســت کــه پــس از آن عمــل بـــه وجــود مي آيــد. قصــد بــه عنــوان مجموعــه اي از انگيزه هــاي فــرد بــراي 
عملکــرد يــک رفتــار اســت. اگــر شــخص واقعــاً 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 )1991( ســه 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 بيني هــا وابســته اســت. در نمــودار 1 مــدل مفهومــي تحقيــق نمايــش داده شــده اســت.
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نمودار1: مدل مفهومي تحقیق
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روش تحقیق
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 108 نفر)سرشــماري نفــوس 
ــه بر اســاس  ــوده اســت. روش تعييــن حجــم نمون و مســکن، 1395( اســت. تعــداد نمونه هــا 48 نفــر ب
فرمــول کوکــران بــوده اســت. روش نمونه گيــري براســاس نمونه گيــري تصادفــي سيســتماتيک 
اســت. پايايــي تحقيــق بــر اســاس ضريــب آلفــاي کرونبــاخ )0/78( و روايــي تحقيــق بــر اســاس نظــر 
کارشناســان و متخصصــان جغرافيــا و برنامه ريــزي روســتايي و توســعه روســتايي دانشــگاه رازي بررســي 
ــب  ــن،  ضري ــتفاده ميانگي ــورد اس ــاي م ــت. آزمون    ه ــوده اس ــتفاده spss ب ــورد اس ــزار م ــد. نرم اف ش

ــوده اســت. جــدول 1 متغيرهــاي تحقيــق را نشــان مي دهــد. همبســتگي اســپيرمن و رگرســيون ب

جدول1: متغیرهاي تحقیق
متغيرهاي تحقيق

اشتغال زاييبيکاري

رفع نيازهاي مردمروند مهاجرت

طرح هاي اجراييمهاجرت معکوس

مديريت مناسبخدمات دولتي

عملکرد شوراهامشارکت شوراها

بازديد محليمشارکت مردمي

ارگان هاي دولتي در روستاحمايت هاي دولتي

اشتغال زايي زنان روستانابرابري

مهاجرتناکارآمدي برنامه ريزي

گردشگر پذيري روستااجبار

زيرساخت گردشگريمشارکت در برنامه ريزي

نابرابري بين روستاهاکاهش تمايل به کشاورزي

تعصب به روستابودجه روستا

همکاري مسئوالننهادهاي دولتي

تداوم مهاجرتتسهيالت دولتي
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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.

جدول2: مشخصات روستاي مورد مطالعه
                

    کرمانشاه استان  

  هرســينشهرستان 

چقاکبودروستا   

108جمعيت روستا

 موقعيت
جغرافيايي

 طول جغرافيايي  47 درجه و 37 دقيقه شرقي و
عرض جغرافيايی  16 درجه و 34 دقيقه شمالي

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

 
نقشه1: منطقه مورد مطالعه
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يافته هاي تحقیق

در جــدول 3 مشــخص اســت کــه بيشــتر پاســخگويان مــرد، بيــن 31 تــا 50 ســال، بيــکار و بي ســواد 
ــعه مناســب نيســت  ــراي توس ــدان ب ــتا چن ــت روس ــه وضعي ــد ک ــن جــدول نشــان مي ده ــد. اي بوده ان
ــغل هاي  ــامل ش ــاورزي، ش ــر کش ــراد غي ــر اف ــغل اکث ــود دارد. ش ــتا وج ــبي در روس ــرايط نامناس و ش

ــت. ــهر اس ــود در ش ــغل هاي اداري موج ــاً ش ــري و بعض ــهر، کارگ ــي در ش مسافرکش

جدول 3: ويژگي هاي توصیفي تحقیق
درصد فراوانی__متغير

جنسيت
3470/8مرد

1414زن

سن

1122/9زير 30 سال

2756/3بين 31 تا 50

1020/8باالي 51 سال

شغل

1327/1کشاورز

1633/3غيرکشاورزي

1939/6بيکار

تحصيالت

2753/3بي سواد

1633/3خواندن و نوشتن

510/4ديپلم

در جــدول 4 انگيزه هــاي مهاجــرت مــردم بررســي شــده اســت. در ايــن جــدول مشــخص اســت کــه 
افــراد اعــالم کرده انــد اقامــت آنهــا در روســتا از ســر اجبــار بــوده اســت و بــر اســاس عالقــه و تعصــب 
ــاال اســت. علــت  ــد مهاجــرت در روســتا ب ــد. رون ــه روســتاي خــود همچنــان در روســتا باقــي مانده    ان ب
ايــن امــر نبــود توجــه بــه روســتا و ســرمايه گذاري کــم و کمبــود شــغل اســت. همچنيــن پاســخ گويان 
معتقــد بودنــد کــه تاکنــون افــرادي کــه مهاجــرت کرده انــد، ديگــر بــه روســتا بــاز نگشــته اند. خدمــات 
بــه روســتا محــدود بــوده و زيرســاخت هاي آن ضعيــف اســت. از ديگــر عوامــل مهاجــرت مي تــوان بــه 
بي توجهــي مســئوالن محلــي و دولتــي اشــاره کــرد. حتــي برخــي از مســئوالن اســتانداري و بخشــداري 
ــا  ــي را در تصميم گيري ه ــردم بوم ــز م ــي ني ــئوالن محل ــته اند و مس ــتا نداش ــدي از روس ــون بازدي تاکن

ــد.  ــارکت نداده ان مش
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جدول4: انگیزه هاي مهاجرت روستايیان به شهر
معنی دارینگرشميانگينگویه ها

0/0زياد3/95.مهمترين علت مهاجرت ساکنين روستا بيکاري است

0/0کم2/75روند مهاجرت روستاي شما روند مداومي بوده است

0/01کم1/97مهاجرت هاي انجام گرفته منجربه بازگشت شده است

0/0کم2/35خدمات دولتي در روستا به حد مطلوب بوده است

0/02کم2/06آيا شوراي روستا از شما براي نظردهي در رفع نيازهاي روستا دخالت کمک گرفته اند؟

0/0زياد3/14شما تا چه ميزان حاضر به مشارکت دربرنامه ريزي هاي روستايي توسط شوراها هستيد؟

0/03کم2/04آيا حمايت هاي دولتي از روستاي شما عامل بازدارنده در مهاجرت بوده است؟

0/0کم2/83به نظرشما برتري زندگي شهري بر روستايي عامل مهاجرت روستاييان بوده است؟

0/0زياد3/91آيا روستاييان براساس ناکارآمدي برنامه ريزي هاي روستايي مهاجرت کرده اند؟

0/0زياد3/29.دليل مهاجرت اکثريت روستاييان تصميم از سر اجبار شرايط زندگي بوده است

0/0زياد3/56آيا مشارکت مستقيم روستاييان در مديريت و برنامه ريزي روستايي موثراست؟

0/0متوسط3آيا کشاورزي در روستاي شما مورد استقبال جوانان روستا به عنوان شغل بوده است؟

0/01کم2به نظرشما بودجه هاي مالي دولتي در روستاها هزينه مي شود؟

0/01کم1/85آيا نهادهاي دولتي استان پشتيبان واقعي براي روستاييان بوده اند؟

0/03کم1/89از تسهيالت دولتي براي رفاه بيشتر زندگي بهره برده ايد؟

0/0زياد3/72به نظر شما ايجاد شغل در روستا مي تواند عامل بازگشت مهاجرين به روستا شود؟

0/0کم2/31آيا برنامه ريزي هاي روستايي دولت مناسب رفع نيازهاي شمابوده است؟

0/03کم2آيا طرحي درجهت رفع نيازهاي شما اجرايي شده است؟

0/02کم1/87آيا مديريتي مناسبي در اجراي طرح يا برنامه ريزي هاي روستاي شما وجود داشته است؟

0/04کم2/10تا چه حد از شوراي اسالمي در رفع نيازهاي روستا راضي هستيد؟

0/003کم1/79آيا نهادهاي دولتي استان ازجمله استانداري از روستاي شما بازديد داشته است ؟

0/0کم1/75آيا ارگانهاي دولتي استان پشتيبان شوراها براي اجراي طرح ها هستند؟

0/02کم2/14تاکنون طرحي براي اشتغال زنان روستا به اجرا در آمده است؟

0/0زياد3/31آيا تا به حال به فکر مهاجرت از روستاي خود بوده ايد؟

0/0کم1/87آيا در زمينه پذيرش گردشگر برنامه ريزي يا طرحي از ارگانهاي دولتي ارائه شده است؟

0/01زياد4به نظر شما روستاي شما قابليت جذب گردشگر و جذب سرمايه گذاري را دارد؟

0/011زياد4/02آيا در بين روستاهاي استان از لحاظ رسيدگي به نيازها تفاوت قائل مي شوند؟

0/012زياد3/31علت ماندگاري شما در روستا مي تواند تعصب شما به زادگاهتان باشد؟

0/0کم1/81آيا شما با مسئولين استاني مي توانيد درجهت رفع نيازهايتان ارتباط برقرارکنيد؟

0/0زياد3/62به نظر شما با توجه به شرايط کنوني روستا روند مهاجرت ادامه دار است؟

زياد1/79کل
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در جــدول 5 عوامــل موثــر بــر مهاجــرت روســتاييان بــه شــهر بررســي شــده اســت. نتايــج ايــن جــدول 
ــتاهاي  ــن روس ــري بي ــاس نابراب ــتغال، احس ــا اش ــته ب ــتا وابس ــرت در روس ــه مهاج ــد ک ــان مي ده نش
داخــل منطقــه، ســرمايه گذاري بخــش دولتــي و مشــارکت مردمــي اســت. در حقيقــت مهمتريــن علــت 

ــر مشــاهده کــرد. ــن 4 متغي ــوان در اي مهاجــرت را مي ت

جدول5: همبستگي اسپیرمن بین متغیرهاي موثر بر مهاجرت

معني داريضريب همبستگيمتغير مستقلمتغير وابسته

مهاجرت

0/290/043اشتغال

0/350/014نابرابري بين روستاها

0/340/016سرمايه گذاري بخش دولتي

0/370/017مشارکت مردمي

ــود  ــر کمب ــدول زي ــاس ج ــر اس ــوند. ب ــان داده مي ش ــا نش ــن متغيره ــيون اي ــه رگرس ــه معادل در ادام
ســرمايه گذاري بخــش دولتــي مهمتريــن علــت مهاجــرت دانســته شــده اســت. در حقيقــت بــه علــت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــرت ص ــوده و مهاج ــف  ب ــاخت ها ضعي ــن زيرس ــرمايه گذاري پايي س

بتا مقدارbمتغير مستقل

2/76مقدار ثابت

0/150/22اشتغال

0/060/24نابرابري بين روستاها

0/280/28-سرمايه گذاري بخش دولتي

0/160/16-مشارکت مردمي
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نتیجه گیری

ــه  ــود توج ــتاييان، نب ــان روس ــهر در مي ــه ش ــرت ب ــت مهاج ــه عل ــد ک ــخص ش ــق مش ــن تحقي در اي
ــوده و  ــدود ب ــتا مح ــه روس ــات ب ــت. خدم ــغل اس ــود ش ــم و کمب ــذاري ک ــرمايه گ ــتا و س ــه روس ب
ــي و دولتــي از ديگــر عوامــل  زيرســاخت هاي آن ضعيــف اســت. همچنيــن بي توجهــي مســئوالن محل
مهاجــرت بــه شــهر بــوده اســت. ضعــف مشــارکت و بي توجهــي بــه نظــر مــردم در تصميم گيري هــا از 

ــوده اســت. ــل مهاجــرت ب ديگــر عل
ايــن تحقيــق همچــون يافته    هــاي فاوســت و همــکاران )1982( انگيــزه اقتصــادي و انگيزه هــاي 
روانشــناختي، را در تصميم گيــري بــراي مهاجــرت موثــر مي داننــد. همچنيــن طبــق يافته هــاي 
اســپير)1998( نبــود رضايــت از محــل ســکونت مولفــه کليــدي بــراي مهاجــرت کردن روســتاييان اســت. 
از طرفــي هماننــد صادقــي )1387( وجــود تعصــب و غــرور نســبت بــه محــل زندگــي يکــي از موانــع 
مهاجــرت روســتاي چقاکبــود بــوده اســت؛ هــر چنــد کــه همچــون بــاالن )1981( سياســت گذاري ها و 
مشــکالت ناشــي از ضعــف برنامــه ريــزي يــا بي توجهــي 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 انگيزه هــاي مهاجــرت 
ــن تحقيــق  ــده شــده اســت. اي ــز دي ــا و همــکاران )2017( ني ــن مســاله در يافته هــاي م اســت کــه اي
ــبت  ــر، نس ــاي فق ــه متغيره ــد ک ــان مي ده ــان)1397( نش ــفندياري و نبي يي ــاي اس ــون يافته ه همچ
دســتمزد شــهري بــه روســتايي از جملــه انگيزه هــاي مهاجــرت بــوده اســت. همچنيــن کاهــش رغبــت 
ــه  ــل مهاجــرت از روســتا ب ــروي کار در بخــش کشــاورزي عام ــره وري ني ــت به ــه عل ــه کشــاورزي ب ب
شــهر بــوده اســت. همچــون پــم )2014( ايــن تحقيــق يافتــن شـــغل در شـــهر توســط جوانــان را عامــل 
ــهيدي و  ــميت )2004( و ش ــکاران )2013( و گلداس ــن و هم ــد. نگوي ــتا مي دان ــا از روس ــرت آنه مهاج
همــکاران)1388( رابطــه بيــن مهاجــرت، آســيب پذيــري نســبت بــه فقــر و رفــاه شــهروندان روســتايي 
ــه عنــوان يــک اســتراتژي  ــد کــه مهاجــرت ب ــد و نشــان دادن را در ســه اســتان ويتنــام بررســي نمودن
ــد و  ــاورزي رخ مي ده ــادي و کش ــوکهاي اقتص ــطه ش ــه واس ــي ب ــتاندارد زندگ ــطح اس ــش س در افزاي
ــي  ــر و از نظــر مال ــا ســرمايه انســاني باالت ــا ب ــن خانواده ه ــالت بيشــتر و در بي ــراي تحصي مهاجــرت ب
توانمندتــر ديــده مي شــود. همچنيــن مهاجــرت اثــرات توزيعــي مثبتــي دارد و موجــب بهبــود وضعيــت 
فقــر در مناطــق روســتايي مي شــود. شــهيدي و همکـــاران )1388( در 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 1372 تـــا 1386، يــک 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 مي شــود کــه بــراي کنتــرل مهاجــرت بــا توجــه بــه اينکــه بي توجهــي مســئوالن از 
ــه عنــوان پلــي بيــن  انگيزه هــاي مهاجــرت اســت، اســتفاده از شــوراهاي اســالمي روســتا و دهيــاري ب
مســئوالن و مــردم بومــي جهــت ايجــاد جلســات کاربــردي و مفيــد بــا هــدف حــل مشــکالت روســتا 
ــورد  ــاخت هاي م ــتايي و زيرس ــردم روس ــاي م ــه نيازه ــت ک ــر اس ــتا بهت ــن راس ــت دارد. در اي اهمي
ــتايي  ــعه روس ــتغال و توس ــه اش ــتا زمين ــرمايه گذاري در روس ــا س ــوان ب ــا بت ــوند ت ــايي ش ــاز شناس ني
ــا هــدف کاهــش مهاجــرت فراهــم شــود. همچنيــن اقتصــاد غيرکشــاورزي در روســتا ضعيــف اســت  ب
ــب کشــاورزي  ــه واســطه اينکــه شــغل غال ــژه ب ــه وي ــع کشــاورزي ب ــه صناي و ســرمايه گذاري در زمين

ــد.  ــي اقتصــاد روســتا کمــک کن ــه پوياي ــد ب اســت، مي توان
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مفاهیم و رویکردهای نظری در جامعه شناسی سالمندی، 
مطالعات سالمندی و جنسیت

شیوا پروائی1

چکیده:

در ایــن مقالــه، رویکردهــای نظــری جامعه    شناســی ســالمندی در چنــد پارادایــم نظــری کارکردگرایــی، کنــش متقابــل 
نمادیــن، انتقــادی، فمینیســتی و پســت    مدرن ســنخ    بندی شــده و مفاهیــم و مقوله    هــای برجســته و مرکــزی در 
ــات  ــان مطالع ــف، محقق ــری مختل ــای نظ ــم    اندازها و بینش    ه ــن چش ــی ای ــت. معرف ــده اس ــد ش ــرور و نق ــنخ م ــر س ه
ــری  ــی و نظ ــای مفهوم ــم پیچیدگی    ه ــه فه ــالمندی را ب ــی س ــی و جامعه    شناس ــی اجتماع ــالمندی، سالمندشناس س
ــازد.  ــز می    س ــه معاصــر مجه ــالمندان در جامع ــت س ــالمندی و موقعی ــه س ــر تجرب ــوع و تکث ــن تن ــالمندی و همچنی س
ــرات  ــاکش تغیی ــالمندان در کش ــره س ــی روزم ــالمندی و زندگ ــف س ــاد مختل ــق و ژرف ابع ــت درک عمی ــی اس بدیه
ــرای تبیین    هــای مفهومــی و نظــری اســت  اجتماعــی و جمعیتــی، نیازمنــد شــناخت چشــم    اندازهای نظــری مختلــف ب
تــا از ایــن طریــق الیه    هــا 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 
ــاء  ــواده را ارتق ــیت و خان ــات جنس ــالمندی، مطالع ــی س ــی، جامعه    شناس ــی اجتماع ــالمندی، سالمندشناس ــات س مطالع

می    بخشــد.

ــدی: سالمندشناســی اجتماعــی، جامعه    شناســی ســالمندی، نظریه    هــای ســالمندی، مطالعــات ســالمندی،  واژگان کلی
مطالعــات جنســیت.

        Shiva.Parvaii@ut.ac.ir 1- دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

مروری
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مقدمه

ــده  ــل پدی ــرای تحلی ــی ب ــری مختلف ــای نظ ــان رویکرده ــالمندی در جه ــات س ــگران مطالع پژوهش
ــی نیــز ســالمندی همــواره یکــی از موضوعــات پژوهشــی  ــد. در مطالعــات ایران ــه داده   ان ســالمندی ارائ
ــون  ــت. تاکن ــوزه اس ــن ح ــات ای ــا در مطالع ــل  اعتن ــی قاب ــالمندی خالئ ــی س ــا جامعه   شناس ــوده، ام ب
ــاً در ســیطره ســنت    روان   شــناختی، پزشــکی و ســالمت  ــی عمدت مطالعــات ســالمندی در جامعــه ایران
بــوده، امــا در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا از رویکردهــای مرســوم روان   شــناختی و پزشــکی عبــور 
ــای  ــم و چشــم   اندازها و بینش   ه ــی از مفاهی ــاً جامع ــا شــرح، دســته   بندی و ســاماندهی تقریب شــود و ب
ــم   اندازهای  ــنت   ها و چش ــی از س ــق و جامع ــالمندی، درک عمی ــی س ــد در جامعه   شناس ــری جدی نظ
ــران  ــد راهنمــای پژوهشــگران مطالعــات ســالمندی در ای ــه گــردد کــه می   توان ــن حــوزه ارائ نظــری ای

باشــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ســالمندی، تجربــه ســیال و متکثــری اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــه تفاوت   هــای  ــه ســالمندی بســته ب ــوء از چالــش نیســت، بلکــه تجرب زندگــی ســالمندی سراســر ممل
ــاوت     ــن تف ــی و همچنی ــای اجتماع ــا و نابرابری   ه ــر تفاوت   ه ــی و دیگ ــای طبقات ــیتی، تفاوت   ه جنس
ــه  ــی ک ــن میدان ــود. در چنی ــر می   ش ــوع و متکث ــه   ای، متن ــر جامع ــادی ه ــی و اقتص ــام اجتماع در نظ
ســالمندی دارای تکثــر مفهومــی اســت، از مطالعــات ســالمندی انتظــار اســطوره   زدایی از ایــن مفهــوم 
ــرار گیــرد.  ــا الیه   هــا و ابعــاد پیــدا و پنهــان ســالمندی مــورد کنــکاش و مطالعــه بیشــتر ق مــی   رود، ت
ــد  ــد، مفی ــتا می   توان ــن راس ــالمندی، در ای ــی س ــری جامعه   شناس ــای نظ ــم و رویکرده ــناخت مفاهی ش

باشــد.
ــر اســاس »ســطح تحلیلــی« و »چتــر  ــوان ب رویکردهــا و چشــم اندازهــای نظــری ســالمندی را مــی ت
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 برگــس1، 1996؛ مارشــال2، 1996 به نقــل از اســتریت3، 2007: 145(. بنابراین سالمندشناســی 
ــی در  ــت. سالمندشناس ــرح اس ــرد مط ــی کالن و خ ــطح تحقیق ــی در دو س ــه شناس ــد جامع ــز مانن نی

1- Bengston, Parrott & Burgess      
2- Marshall                                                 
3- Street
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ــن  ــه ســالمندی عالقه   منــد اســت؛ ماننــد ای ــا تجرب ــا ســازگاری ب ــه ســواالت مرتبــط ب ســطح خــرد، ب
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 
ــه عواملــی  ــا اینکــه چگون ــا اهــداف اقتصــادی بازنشســتگی هســتند )فیلیپســون،19۸2( ی ــی ی و درمان
چــون طبقــه و جنســیت، تجربــه ســالمندی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد )آربــر و دیگــران، 2003 بــه 
نقــل از ویکتــور، 2005: 10(. 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 
ــی  ــت؛ یعن ــی اس ــاختار اجتماع ــی از س ــالمندی بخش ــالمندی، س ــطح کالن س ــای س ــه ه و در نظری
ــاالس و چیپــرس1، 2013: ۸0(.  ــورد نظــر اســت )پرک-بای ــط بیــن ســن و موقعیــت اجتماعــی م رواب
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، 2005: 16(. 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 
ــر  قومیــت و دیگــر مولفــه هــای ســاختاری شــکل مــی گیــرد. در ایــن ایــده، محدودیــت هایــی کــه ب
ســالمندان اعمــال مــی شــود بــه شــدت بــه محیــط و بســتر اجتماعــی بســتگی دارد کــه فــرد بــا آن                      

روبــرو مــی شــود )همــان: 5(.
نظریه   هــای ســطح خــرد اجتماعــی ماننــد دیدگاه   هــای برســاخت   گرایی اجتماعــی و مبادلــه اجتماعــی 
ــای  ــل، نظریه   ه ــد. درمقاب ــز دارن ــی تمرک ــردی و اجتماع ــالت ف ــن تعام ــردی و همچنی ــت ف ــر عاملی ب
ســطح کالن اجتماعــی، عناصــر ســاختاری کــه تجــارب ســالمندان را تحــت تاثیــر قــرار می   دهد، بررســی 
ــدگاه قشــربندی ســنی، اقتصــاد  ــی، دی ــن ســطح تحلیل ــا در ای ــن تئوری   ه ــی از ای ــد. نمونه   های می   کنن
ــطح کالن  ــای س ــت، دیدگاه   ه ــوان گف ــت. می   ت ــالمندی اس ــادی س ــه انتق ــالمندی و نظری ــی س سیاس
در ایــن بــاره کــه چگونــه ســاختارهای اجتماعــی، تجربیــات و رفتارهــا را تحــت تاثیــر قــرار می   دهنــد، 
فهــم و تحلیلــی ارائــه می   کننــد. در ایــن زمینــه، می   تــوان بــه نقــش دولــت و سیاســت   های اجتماعــی 

1- Perek-Bialas & Schippers
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و نحــوه شــکل   گیری زندگــی اجتماعــی بــه وســیله سیاســت   های رفاهــی اشــاره داشــت. دیــدگاه مســیر 
ــر دو  ــی، ه ــرد و کالن اجتماع ــطوح خ ــه س ــز ب ــی نی ــتی سالمند   شناس ــای فمینیس ــی و نظریه   ه زندگ
ــور درک و  ــه منظ ــری ب ــای نظ ــن دیدگاه   ه ــران، 2006: 1099(. ای ــچولز و دیگ ــوند )اس ــوط می   ش مرب
ــاع  ــر دو ارج ــی، ه ــن ســاختارهای اجتماع ــی و همچنی ــالت اجتماع ــه تعام ــالمندی ب ــده س ــم پدی فه

می دهنــد.
ســنخ شناســی دیگــر مبتنــی بــر چتــر مفهومــی چشــم اندازهــای نظــری اســت؛ اینکــه چشــم اندازهــای 
ــن ســنخ شناســی،  ــه توضیــح و تبییــن مــی کننــد. در ای ــده ســالمندی را چگون ــف، پدی نظــری مختل
ــل  ــی، کنــش متقاب ــم1 کارکردگرای ــاً در ســه پارادای ــه شناســی ســالمندی را عمدت ــای جامع ــه ه نظری
نمادیــن و انتقــادی صــورت بنــدی کــرده انــد )بنگســتون و دیگــران، 1997؛ 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 
ــه تحلیــل وضعیــت ســالمندان  ــردی و خــرد ب ــل ف ــر عوام ــد ب ــا تاکی ــدرت و ب ــل مناســبات ق از تحلی
ــالمندی  ــردی از س ــل کارک ــیون، تحلی ــداوم و مدرنیزاس ــری، ت ــاره گی ــای کن ــه ه ــد. نظری می پردازن
ــی و  ــی، برســاخت گرای ــه اجتماع ــت، مبادل ــای فعالی ــه ه ــد. نظری ــی دهن ــه م ــی ارائ در نظــام اجتماع
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. عــالوه بــر ایــن ســه چشــم انــداز نظــری، بایســتی بــه پارادایــم فمینیســتی 

ســالمندی و همچنیــن پارادایــم پســت مــدرن ســالمندی نیــز اشــاره کــرد.

1- پارادایم وسیع تر از تئوری است. پارادایم چرتی است که تئوری های مختلفی را در بر می گیرد.



مفاهیم  و رویکردهای نظری در مطالعات ساملندی، سنخ شنایس، مرور نقد...                                 75

شکل1. چشم اندازهای نظری جامعه شناسی سالمندی)منبع: نگارنده(

ــه سنخ   شناســی از چشــم   اندازهای نظــری جامعه   شناســی ســالمندی  ــه، ارائ ــگارش ایــن مقال هــدف از ن
ــت.  ــری اس ــم   اندازهای نظ ــن چش ــک از ای ــر ی ــزی ه ــای مرک ــم و نظریه   ه ــح مفاهی ــی و توضی و معرف
در ایــن راســتا بــه ســواالتی از ایــن قبیــل کــه از چــه چشــم   اندازهای نظــری می   تــوان بــه ســالمندی 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه داد؟ ه ــن چشــم   اندازهای نظــری ارائ ــوان از ای نگریســت؟ چــه سنخ   شناســی      ای می   ت
چشــم   اندازهای نظــری چــه تحلیلــی از ســالمندی ارائــه می دهنــد؟ مهمتریــن مفاهیــم نظــری در هــر 

یــک از ایــن پارادایم   هــا چیســت؟ پاســخ داده خواهــد شــد.

سالمندی در پارادایم کارکردگرایی
ــای 1950 و  ــه در دهه   ه ــت ک ــی اس ــم کارکردگرای ــاب پارادای ــالمندی بازت ــای س ــتین نظریه   ه نخس
1960 بــر  جامعه   شناســی 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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ــه  ــا مواجــه می   شــوند؟ همچنیــن چگون ــال کارکــردی نقش   ه ــا انتق ــه ب دوره زندگــی ســالمندی چگون
افــراد بــا نقش   هــا، هنجارهــا و انتظــارات ســالمندی و بــا ظرفیت   هــای جســمی و ذهنــی رو بــه تغییــر 
ــازگاری  ــر س ــم، ب ــن پارادای ــری ای ــم نظ ــدر، 2002(1. مفاهی ــنو و ال ــوند؟ )کراس ــازگار می   ش ــود س خ
ــر ســودمندی ایــن نقش   هــا  ــا افزایــش ســن تغییــر می   کنــد و ب ــا نقش   هــای اجتماعــی کــه ب فــردی ب
ــف     ــا ضع ــالمندی ب ــد س ــرض می   گیرن ــا، ف ــن نظریه   ه ــن ای ــد. همچنی ــد می   ورزن ــه تاکی ــرای جامع ب
جســمی و ذهنــی همــراه اســت و تغییــر نقش   هــای اجتماعــی بــه دلیــل همیــن ضعف   هــا و ناتوانی   هــا 
ــاتن، 1395:  ــز و س ــل از گیدن ــه نق ــس، 1992 ب ــرد )هندریک ــورت می   گی ــالمندی ص ــنین س در س
4۸0(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، کنــار گذاشــتن انســان از نقش   هــای 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، 1395: 4۸0(. طبــق ایــن نظریــه بــا توجــه 
ــوم  ــای مرس ــان نقش   ه ــا هم ــر آنه ــالمندان، اگ ــتگی س ــاری و وابس ــش بیم ــدگی و افزای ــه ضعیف   ش ب
را اجــرا کننــد کــه دیگــر بــه خوبــی از پــس آن برنمی   آینــد، بــرای کل جامعــه کژکارکــرد بــه همــراه 
خواهــد داشــت. ایــن نظریــه معتقــد اســت، افــراد بــا افزایــش ســن و ورود بــه ســنین ســالمندی، قــدرت 
ــد، در  ــواده را ندارن ــای مســئولیت   های اجتماعــی و اقتصــادی واگــذار شــده از ســوی جامعــه و خان ایف
ــه  ــرای کل جامع ــان، ب ــرای جوان ــغلی ب ــای ش ــایش فض ــالمندان از کار و گش ــری س ــه کناره   گی نتیج
»کارکــردی« اســت )گیدنــز و ســاتن، 1395: 4۸0-4۸1(. در ایــن رویکــرد، ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه 
ــردم ســالمند می   شــوند و ســرانجام، زندگــی را وداع  ــن واقعیــت کــه م ــه ای ــا توجــه ب ــع ب همــه جوام
می   گوینــد، بایــد شــیوه   هایی بــرای جایگزینــی نیــروی کار ســالمند بــا نیــروی کار جــوان پیــدا کننــد. 
راه   حــل منطقــی مســئله کاهــش نیــروی کار نیــز کناره   گیــری ســالمندان و تحویــل نقش   هــای شــغلی 
و ســایر مســئولیت   های ســالمندان بــه جوانــان اســت )مشــونیس، 1397: 2۸0(. ســالمندان بــرای نیــل 
ــد  ــا تغییــرات محیطــی ســازگار گردن ــی ب ــد از لحــاظ روحــی و روان ــه ســالمندی ســالم و موفــق بای ب
ــوم  ــای مرس ــد. نقش-ه ــف کن ــا تعری ــرای آنه ــدی ب ــی جدی ــای اجتماع ــد نقش   ه ــم بای ــه ه و جامع
ــه و فعالیت   هــای  ــد کنــار گذاشــته شــود و فعالیت   هــای ســازنده جدیــدی ماننــد خدمــات داوطلبان بای
ــی،  ــم کارکردگرای ــر پارادای ــز و ســاتن، 1395: 4۸0(. مبتنــی ب ــن گــردد )گیدن مشــارکت   محور جایگزی
ــالل،  ــه، اخت ــالمندی جامع ــه س ــد ک ــن می   کن ــه، تضمی ــالمندان از جامع ــری س ــتراتژی کناره   گی اس

4- Crosnoe and Elder
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ــا جایگزینــی  ــوان ب ــد و می   ت ــه ایجــاد نمی   کن ــف و کارکردهــای جامع ــی در انجــام وظای تنــش و بحران
ــدام کــرد. ــه اق ــادل جامع اســتراتژی   های دیگــری در راســتای تع

رهایی از تعهد یا کناره گیری از تعهدات و مسئولیت های اجتماعی 
نظریــه رهایــی از تعهــد1 یــا کناره   گیــری از تعهــدات و مســئولیت   های اجتماعــی، یکــی از پارادایم   هــای 
غالــب در سالمندشناســی اجتماعــی اســت کــه توســط  کامینــگ و هنــری2 )1961( در کتــاب »پیــر 
شــدن: فراینــد رهایــی از تعهــد«3  توســعه یافتــه اســت. مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، کنارگــذاری تدریجــی 
ــی  ــاًل طبیع ــر کام ــه اجتناب ناپذی ــک پروس ــی ی ــالت اجتماع ــغلی و تعام ــای ش ــالمندان از نقش ه س
اســت )هیگــس و جونــز4، 2009: 1۸(. مبتنــی بــر ایــن نظریــه، ســالمندی طبیعــی و نرمــال نیازمنــد 
کنار   ه   گیــری اجتماعــی ســالمندان اســت و همیــن کناره   گیــری درنهایــت هــم بــرای فــرد و هــم بــرای 

جامعــه دارای کارکردهــای اجتماعــی اســت.
ــت دادن  ــی و از دس ــالت اجتماع ــش تعام ــه کاه ــد ک ــتدالل می   کردن ــری )1961( اس ــگ و هن کامین
نقش   هــای اصلــی معمــوالً بــا بازنشســتگی رخ می   دهــد و ایــن امــر موجــب می   شــود فضــای اجتماعــی 
ــون5،  ــود )دیویدس ــاز ش ــی ب ــای اجتماع ــا و موقعیت   ه ــرش نقش   ه ــرای پذی ــوان ب ــل   های ج ــرای نس ب
2013: 231(. بنابرایــن در ایــن دیــدگاه، بازنشســتگی یکــی از اســتراتژی هــای مهــم بــرای فــارغ کــردن 
ــت  ــه فراغ ــود دارد ک ــده وج ــن عقی ــت و ای ــی اس ــای اجتماع ــش ه ــا و نق ــئولیت ه ــالمندان از مس س
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 هنــری، 1961؛ ولتــز، 2000 بــه نقــل از مشــونیس، 1397: 2۸0(. عــالوه 
ــان بــه جــای افــراد بازنشســته بــه حفــظ تعــادل  ــر ایــن رویکــرد، جایگزینــی جوان ــر ایــن، مبتنــی ب ب

ــد.  ــک می کن ــه کم جامع
ــی را  ــی اجتماع ــراد در زندگ ــل اف ــری و تعام ــی و ســطح درگی ــن ســن تقویم ــه، رابطــه بی ــن نظری ای
ــه  ــه   ای ک ــراد از جامع ــی تدریجــی اف ــا جدای ــاً ب ــالمندی عموم ــد س ــد و نشــان می   ده ــف می کن توصی

1- Disengagement theory
2- Cumming and Henry
3- Growing Old: The Process of disengagement
4- Higgs and Jones
5- Davidson
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ــپرت ، 2006: 1321(.  ــوود، و اس ــر، راک ــچولز، نولک ــود )اس ــخص می   ش ــد، مش ــی می   کنن در آن زندگ
ــه در  ــد ک ــری می   کنن ــی کناره   گی ــئولیت   های اجتماع ــا و مس ــی نقش   ه ــان اصل ــج از جری ــا به   تدری آنه
ــالمندان  ــی س ــالت اجتماع ــن کاهــش تعام ــالمندان و همچنی ــی س ــای اجتماع ــداد نقش ه کاهــش تع
نمــود پیــدا می کنــد. مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه، قطــع ارتبــاط ســالمندان بــا جامعــه، بخشــی عــادی از 
ــن نظــرگاه، کناره گیــری ســالمندان از نقش   هــا و فعالیت   هــای اجتماعــی  ــد ســالمندی اســت. از ای رون
ــاه  ــتی و رف ــاس بهزیس ــه احس ــت ب ــت و درنهای ــش اس ــالمند رضایت   بخ ــرای س ــین ب ــغلی پیش و ش
ســالمندان منجــر می   گــردد )بونــد2 و دیگــران، 2007: 71(. بنابرایــن کناره   گیــری ســالمندان از 
ــر ایــن  ــه نفــع جامعــه و نظــام اجتماعــی اســت. ایــن نظریــه ب تعهــدات و مســئولیت   های اجتماعــی ب
ــور  ــه بط ــد ک ــل می   کنن ــه ای عم ــه گون ــی ب ــام اجتماع ــالمند و نظ ــرد س ــه ف ــت ک ــتوار اس ــده اس ای
ــالمند از  ــود و س ــته می   ش ــج کاس ــه به   تدری ــالمند و جامع ــرد س ــالت ف ــل، از تعام ــی و متقاب طبیع

نقش   هــا، تعهــدات و مســئولیت   های اجتماعــی کناره   گیــری می   کنــد.

سالمندی و تداوم عادت واره های پیشین
ــر ســاختارهای  ــده را مطــرح می   کنــد کــه ســالمندان محیط   شــان را مبتنــی ب ــداوم3  ایــن ای ــه ت نظری
ــی و  ــبک زندگ ــون س ــی چ ــاختارهای بیرون ــخصی و س ــداف ش ــری و اه ــای فک ــامل الگوه ــی ش درون
ــداوم  ــه ت ــران، 2006(  نظری ــچولز و دیگ ــس4، 2001؛ اس ــد )مدوک ــق می   دهن ــی وف ــت انطباق ظرفی
ــود را  ــالی خ ــالت دوران میان   س ــی و تعام ــبک زندگ ــا، س ــه عادت   واره   ه ــالمندانی ک ــد س ــرض می   کن ف
حفــظ می   کننــد، موفقیــت بیشــتری در دوره زندگــی ســالمندی خواهنــد داشــت. ســالمندان معمــوالً 
ســاختارهای درونــی ماننــد ویژگی   هــای شــخصیتی، ایده   هــا، عقایــد و باورهــا و همچنیــن ســاختارهای 
بیرونــی ماننــد تعامــالت و نقش   هــای اجتماعــی و ســبک زندگــی پیشــین خــود را حفــظ می   کننــد. در 
ــه می   کننــد کــه نقش   هــا و تکنیک   هــای  ــا موفقیــت زندگــی ســالمندی را تجرب ــرادی ب ــان، اف ــن می ای
ســازگاری خــود را در طــول زندگــی حفــظ    کننــد. زمانــی کــه ســالمندان بــا تغییــرات فیزیکــی، مالــی 
و اجتماعــی مواجــه می   شــوند الگوهــای مقابلــه و ســازگاری پیشــین دوبــاره پدیــدار می   شــود  )اچلــی، 
1971؛ اچلــی، 19۸9 بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران، 1997(. زمانــی کــه افــراد پیــر می شــوند 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 
ــادات  ــق ع ــالمندان از طری ــی س ــبک زندگ ــد. س ــته ان ــی داش ــین زندگ ــال های پیش ــه در س ــد ک دارن
واره هایــی کــه طــی مســیر زندگــی کســب کــرده انــد، شــکل می گیــرد. طــی مراحــل زندگــی، افــراد 
بــرای ســازگاری بــا شــرایط و محیط هــای جدیــد، تغییــر نقــش  می دهنــد یــا نقــش هــای جدیــدی را 
جایگزیــن نقــش قدیمــی مــی کننــد. مطابــق ایــن نظریــه، افــرادی در دوره زندگــی ســالمندی، زندگــی 
ــان  ــود را از دوره می ــی خ ــر زندگ ــای موث ــبک ه ــا و س ــادات واره ه ــه ع ــد ک ــزی دارن ــت آمی موفقی
ســالی بــه ایــن دوره منتقــل کــرده انــد. ایــن انتقــال، نوعــی آمــاده ســازی میــان ســاالن بــرای دوران 
ــا  ــی آنه ــناختی و اجتماع ــمی، روان   ش ــای جس ــا و خصلت   ه ــیاری از ویژگی   ه ــت وبس ــالمندی اس س
ــس و  ــران، 2006؛ فیلیپ ــچولز و دیگ ــل از اس ــه نق ــی، 1999 ب ــد )اچل ــت می   مان ــی ثاب ــول زندگ در ط

ــه2، 2015(.  ــران1، 2010؛ دانت دیگ
ــر اســاس ایــن نظریــه، افــرادی کــه همیشــه منفعــل، گوشــه   گیر و منــزوی هســتند، بعیــد بــه نظــر  ب
ــیاری از  ــه در بس ــرادی ک ــل، اف ــند. در مقاب ــال باش ــتگی، فع ــس از بازنشس ــه در دوره پ ــد ک می   رس
ــای  ــا فعالیت   ه ــا ی ــن فعالیت   ه ــاالً ای ــتند، احتم ــل داش ــی تعام ــی و مذهب ــازمانی، ورزش ــای س گروه   ه
مشــابهی را در دوره بازنشســتگی نیــز ادامــه می دهنــد یــا بــا فعالیت   هــای جدیــدی جایگزیــن می   کننــد 
)هویمــن و کیــاک، 2017: 257(. براســاس ایــن رویکــرد، آخریــن مرحلــه زندگــی دنباله مراحل پیشــین 
ــا و  ــق ســبک   ها، عادت   واره   ه ــالمند اصــوالً از طری ــرد س ــی ف ــازگاری و ســبک زندگ ــی اســت. س زندگ
ذوق   هایــی کــه در تمــام طــول زندگــی کســب کــرده اســت مشــخص می   شــود )فیلیپــس و همــکاران، 
ــه الگــوی تفکــر،  ــان ب ــرد ســالمند همچن ــداوم، ف ــه ت ــای نظری ــر اســاس ادع ــه، 2015(. ب 2010؛ دانت
باورهــا، رفتــار و ســبک زندگــی   ای کــه طــی ســالیان طوالنــی و در گــذر تجــارب زندگــی کســب کــرده 
ــا  و هدف هایــی کــه در طــول عمــر پیگیــری می   کــرده، پایبنــد اســت. بنابرایــن ســازگاری اجتماعــی ب
ــه واســطه پیشــینه اجتماعــی و فرهنگــی  ســالمندی و بازنشســتگی و تجربه   هــای اجتماعــی مشــابه، ب
ــه  ــژه در زمین ــتگی، به   وی ــالمندی و بازنشس ــل از س ــرد قب ــی ف ــبک زندگ ــود. س ــن می   ش ــرد تعیی ف
ــر ســبک زندگــی و عادت   واره   هــای دوره  فعالیت   هــای غیرشــغلی، فعالیت   هــای اجتماعــی و فرهنگــی، ب

زندگــی ســالمندی و همچنیــن بازنشســتگی تاثیــر می   گــذارد.

1- Phillips, Ajrouch & Hillcoat-Nallétamby
2- Dante
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سالمندی و مدرنیزاسیون
ــدرت و نفــوذ ســالمندان در  ــی کاهــش ق کوگیــل و هولمــز 1)1972( نشــان می   دهنــد کــه علــت اصل
ــه، تغییــرات  ــن نظری ــر ای جامعــه، مولفه   هــا و مظاهــر عینــی و ذهنــی مدرنیزاســیون اســت. مبتنــی ب
ــوری،  ــن تئ ــد. ای ــزل می   ده ــالمندان را تن ــت س ــی درنتیجــه مدرنیزاســیون و نوســازی، موقعی اجتماع
ــوژی ســالمت و  ــد: »تکنول ــذار می دان ــالمندان تاثیرگ ــت س ــر موقعی ــی را ب ــر اجتماع ــوع تغیی ــار ن چه
بهداشــت، تکنولــوژی اقتصــادی، شهرنشــینی و آمــوزش انبــوه«. از نــگاه آنهــا، ایــن تغییــرات، بــه نفــع 
جوانــان اســت ولــی موقعیــت ســالمندان را تقلیــل می   دهــد )پــرک بایــاالس و اســچیپرس، 2013: ۸1(. 
ــرای  ــی ب ــای منف ــه پیامده ــای گوناگــون مدرنیت ــر و مولفه   ه ــه مظاه ــد ک ــدگاه مطــرح می کن ــن دی ای
ســالمندان داشــته و موقعیــت ســالمندان را در جامعــه و خانــواده تنــزل داده اســت )برگــس، 1960 بــه 

نقــل از فیلیپــس و دیگــران، 2010: 205(.
کوگیــل و هولمــز )1972( اســتدالل کردنــد فنــاوری و تکنولــوژی بهداشــت و ســالمت موجــب کاهــش 
مرگ و میــر نــوزادان و مــادران و طوالنی   شــدن عمــر بزرگســاالن شــده و تعــداد افــرادی کــه در ســنین 
ــور  ــه    منظ ــلی ب ــای بین   نس ــه تنش   ه ــرایطی، ب ــن ش ــت. چنی ــه اس ــش یافت ــتند افزای ــالمندی هس س
رقابــت بــرای کســب موقعیت   هــای شــغلی منجــر می   شــود. بــا حضــور ســالمندان بیشــتری در 
ــرای  ــزاری ب ــه عنــوان اب ــد و بازنشســتگی ب ــرای مشــاغل شــدت می   یاب نیــروی کار، رقابــت بین   نســلی ب
بــرای خــروج اجبــاری ســالمندان از بــازار کار توســعه می   یابــد. بازنشســتگی، جانشــین اجتماعــی بــرای 
ــلط  ــن تس ــد. همچنی ــاد می   کن ــان ایج ــرای جوان ــدی را ب ــغلی جدی ــای ش ــود و فرصت   ه ــرگ می   ش م
فرهنــگ کار و ارزشــمندی کار، ارزش بازنشســتگی را نــزد ســالمندان و دیگــر گروه   هــای    ســنی کاهــش 
می   دهــد. پیشــرفت   های اقتصــادی    و    تکنولوژیکــی، مهارت   هــای شــغلی ســالمندان را به   تدریــج کاهــش 
می   دهــد. از ســوی دیگــر، توســعه آمــوزش عمومــی و تحصیــالت دانشــگاهی نیــز مانــع از آن می   شــود 
کــه ســالمندان باارزش   تــر از جوانــان باشــند. در چنیــن شــرایط اجتماعــی، جوانــی و پیشــرفت تحســین 
ــدرت و  ــود و ق ــده می   ش ــی دی ــا و قدیم ــالمندان بی   معن ــارب س ــنت   ها و تج ــه س ــود درحالی   ک می   ش
منزلــت آنهــا را در معــرض خطــر قــرار می   دهــد بــه نحــوی کــه برخــی از ســالمندان در حاشــیه    جامعــه 
ــن دوره  ــالوه، در ای ــه ع ــور، 2005: 25(. ب ــد )ویکت ــی می   کنن ــیه   ای زندگ ــان حاش ــک انس ــوان ی به   عن
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، 2005: 212 بــه نقــل از گلیســون، 2017: 2(. 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 
ــز منجــر می شــود )هویمــن و  ــت آنهــا در نظــام اجتماعــی نی ــه کاهــش موقعیــت و منزل ســالمندان ب

کیــاک، 2011: 445(.
ــا حرکــت از  ــه، موقعیــت پاییــن ســالمندان را در جامعــه مــدرن ب ــر همــه این   هــا، ایــن نظری عــالوه ب
ــر  ــز1، 2010: 197(. مبتنــی ب ــه هســته   ای توضیــح می   دهــد )لونســتین و کات خانواده   هــای گســترده ب
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 می کننــد )زیــن، 2005: 224(. به عــالوه، 
مدرنیزاســیون و پیامدهــای آن موجــب تغییــرات ســاختار خانــواده و روابــط بیننســلی شــده، تفاوتهــای 
ــد.  ــواده میافزای ــر اعضــای خان ــن ســالمندان و دیگ ــش بی ــر تن ــت، ب ــه و در نهای بیننســلی را برانگیخت
ــدان از  ــت فرزن ــنتی حمای ــای س ــه، هنجاره ــر آن در جامع ــیون و مظاه ــترش مدرنیزاس ــالوه، گس به ع
ســالمندان را تضعیــف کــرده و تمایــل و ظرفیــت جوانــان را بــرای مراقبــت از والدیــن ســالمند کاهــش 
میدهــد. در ایــن راســتا، نتایــج مطالعــات چــن و سیلورســتن2 )2000( حاکــی از آن اســت کــه توســعه و 
رشــد اقتصــادی در چیــن، هــم از طریــق تغییــرات جمعیت شــناختی؛ یعنــی محدودشــدن بُعــد خانــواده 
و غلبــه سیاســتهای تک فرزنــدی و گســترش مهاجرت هــا، 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 ولگامــا3 )2014( نیــز نشــان میدهــد کــه مدرنیزاســیون و نوســازی اقتصــاد و جامعــه، 
شــکاف بیــن نســلی را برمی  انگیــزد کــه بــه تشــدید تنش هــا بیــن ســالمندان و دیگــر اعضــای خانــواده 

می انجامــد.

1- Lowenstein & Katz
2- Chen and Silverstein
3- Silva and Welgama
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 سالمندی در پارادایم کنش متقابل نمادین
چشــم   انداز 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، 2013: 49(. ایــن پارادایــم درصــدد فهــم آن اســت کــه ســالمندان چگونــه بــه 
زندگــی    خــود معنــا می بخشــند و ســالمندی در تعامــالت اجتماعــی چگونــه برســاخته می   شــود. مبتنــی 
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 تعامــالت اجتماعــی دارد؛ اینکــه فــردی ســالمند 
یــا جــوان تلقــی می   شــود یــک برســاخته اجتماعــی اســت. فرهنــگ، معانــی و رفتارهــای خاصــی را بــه 
گروه   هــای ســنی مختلــف برچســب می   زنــد. بــه عــالوه، ســالمندی در جوامــع و فرهنگ   هــای مختلــف 
دارای معانــی متفاوتــی اســت. پیــروان ایــن رویکــرد کــه بــه شــیوه تفســیر مــردم از دنیــای اجتماعــی 
عالقه مندنــد بــه دنبــال فهــم ایــن نکتــه هســتند کــه مــردم ســالمندی را چگونــه تجربــه می کننــد 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 می دهــد؟ 

نظریه فعالیت؛ سالمندی فعال
ــه »فعالیــت«1 )هــاوی گرســت،2 1957(  ــی از تعهــد، نظری ــری و رهای ــه کناره   گی ــه نظری در واکنــش ب
مطــرح شــده    اســت کــه تحــت عنــوان ســالمندی فعــال در مطالعــات سالمندشناســی، نظریــه معروفــی 
اســت )واکــر3، 2002؛ زیــدی و اســتانتون4، 2015(. کســانی کــه داعیــه دار ســالمندی موفــق و مثبــت5  
ــالمندان  ــت س ــرورت فعالی ــوری از ض ــن تئ ــد. ای ــتفاده می کنن ــرد اس ــن رویک ــاً از ای ــتند، عمدت هس
ــالمندان  ــرد، س ــن رویک ــر ای ــی ب ــران، 2010: 205(. مبتن ــس و دیگ ــد )فیلیپ ــاع می   کن ــه دف در جامع
ــت  ــه فعالی ــد. درنتیج ــود می   برن ــان س ــم جامعه   ش ــان و ه ــم خودش ــند، ه ــال باش ــه فع ــی ک در صورت
ــگ  ــت )جون ــردی اس ــت و کارک ــان اس ــود و جامعه   ش ــع خ ــه نف ــان ب ــالمندان همچن ــی س اجتماع
ــک  ــت ی ــه فعالی ــد. نظری ــاء می   ده ــالمندان را ارتق ــاه س ــتی و رف ــت، بهزیس ــر6، 2007(. فعالی و میل

1- Activity theory
2- Havighurst
3- Walker
4- Zaidi and Stanton
5- Successful and Positive Ageing
6- Joung & Miller
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تحلیــل اجتماعــی مبتنــی بــر رویکــرد تعامل   گرایــی نمادیــن در ســالمندی اســت کــه بــر ایــن عقیــده 
ــه رضایــت شــخصی می   رســند  ــا فعالیــت    اجتماعــی در دوران ســالمندی ب اســتوار اســت کــه مــردم ب
ــد  ــت او از رون ــرد و درک و برداش ــر ف ــت ب ــوری فعالی ــه تئ ــی ک ــونیس، 1397: 2۸1(. از آنجای )مش
ــه اجتماعــی  ســالمندی و همچنیــن عاملیــت فــردی ســالمندان تاکیــد دارد، یــک تبییــن تعامل   گرایان
دربــاره ســالمندی تلقــی می   شــود )بــارکان، 2011( درحالــی کــه برخــی از محققــان )ویکتــور، 2005( 

ــد. ــی کرده   ان ــی معرف ــم کارکردگرای ــوب پارادای ــه را در چارچ ــن نظری ای
از منظــر نظریــه فعالیــت، حفــظ روابــط اجتماعــی و تقویــت مشــارکت اجتماعــی در دوران ســالمندی، 
ــالمندی  ــای دوره س ــق فقدان   ه ــن طری ــا از ای ــز اســت ت ــالمندی موفقیت   آمی ــرای س اصــل محــوری ب
ــالت  ــا و تعام ــظ فعالیت   ه ــامل حف ــز ش ــالمندی موفقیت   آمی ــور، 2013: 4۸(. س ــود )ویکت ــران ش جب
ــن رویکــرد، نقش   هــای شــغلی از  ــر ای اجتماعــی و همچنیــن نگرش   هــای میان   ســالی اســت. مبتنــی ب
دســت رفتــه و همچنیــن نقش   هــای مولدگونــه بایــد بــا فعالیت   هــای دیگــری ماننــد کارهــای داوطلبانــه 
ــی از  ــش ایدئولوژیک ــک چرخ ــرد ی ــن رویک ــن در ای ــود.  همچنی ــن ش ــی جایگزی ــای فراغت و فعالیت   ه
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، ســالمتی خــوب و زندگــی فعــال در ســالمندی دیــده مــی شــود )دیویدســون، 2013: 232(.
مفهــوم ســالمندی فعــال از ایــده نظریــه فعالیــت نشــات گرفتــه اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
آن را بــه عنــوان فراینــد بهینــه ســازی فرصــت هــای ســالمت، مشــارکت و امنیــت بــه منظــور ارتقــاء 
ــن  ــت1، 2002: 12(. چنی ــی بهداش ــازمان جهان ــت )س ــرده اس ــف ک ــالمندان تعری ــی س ــت زندگ کیفی
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: 
ــی در  ــت از زندگ ــرای رضای ــالمندان ب ــی س ــت و مشــغولیت اجتماع ــرد، فعالی ــن رویک 9(. براســاس ای

دوران ســالمندی الزم و ضــروری اســت.

1- WHO
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سالمندی و مبادله اجتماعی
نظریــه مبادلــه اجتماعــی1 عــالوه بــر جامعه   شناســی ســالمندی، در مطالعــات مربــوط بــه حمایت   هــای 
اجتماعــی بین   نســلی نیــز مفیــد اســت. ایــن رویکــرد توســط داد2 )1975( مطــرح شــده اســت. نظریــه 
مبادلــه اجتماعــی از فرمــول بنــدی جامعــه شــناختی هومنــز3 )1961( و بــالو4 )1964( و پژوهش هــای 
ــا رفتــار مبادلــه ای را در بیــن افــراد  اقتصــادی نشــات گرفتــه اســت. ایــن نظریــه تــالش مــی کنــد ت
ــران، 2005: 14(.  ــتون و دیگ ــل از بنگس ــه نق ــس، 1995 ب ــد )هندریک ــح ده ــف توضی ــنین مختل س
مبتنــی بــر ایــن نظریــه، رفتــار افــراد از جملــه تعامــالت اجتماعــی، منطقــی اســت و بــر اســاس تمایــل 
مــردم بــه حداکثــر رســاندن ســود و بــه حداقــل رســاندن هزینــه هــا شــکل می گیــرد )مارشــال، 1996(. 
تــا زمانــی کــه مزایــای مبادلــه بیشــتر از هزینــه هــای آن باشــد، افــراد عالقــه منــد بــه تعامــل بــا افــراد 
ــدی  ــه کلی ــار فرضی ــرد دارای چه ــن رویک ــرس، 2013: ۸0(. ای ــاالس و چیپ ــتند )پرک- بای ــر هس دیگ
ــه حداقــل  ــه حداکثــر و هزینه هــا را ب ــع را ب ــی را انتخــاب می کننــد کــه مناف ــراد تعامالت اســت: 1( اف
می رســاند؛ 2( افــراد بــا تجــارب گذشــته، مبادالتــی را بــرای پیــش بینــی آینــده اســتفاده می کننــد؛ 3( 
تعامــالت تنهــا در صــورت ســودمندی، حفــظ مــی شــوند و 4( قــدرت از عدم تعــادل در مبادلــه اجتماعی 
حاصــل مــی شــود )گابریــوم و هولســتین، 2000(. نظریــه مبادلــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه افــراد 
تمایــل بــه حفــظ کنش هایــی دارنــد کــه پــاداش هــای خــود را بــه حداکثــر و هزینه هــای خــود را در 
رابطــه بــا دیگــران بــه حداقــل برســانند )گابریــوم و هولســتین، 2000 بــه نقــل از ویکتــور، 2005: 31(. 

بنابرایــن، بــر انگیــزه منافــع شــخصی در حمایت   هــای اجتماعــی تاکیــد وجــود دارد.
نظریــه مبادلــه اجتماعــی بــر انگیــزه هــا و نگــرش هــا در روابــط خانوادگــی و تعامــالت بین نســلی اشــاره 
دارد کــه تحلیلــی در ســطح خــرد ارائــه مــی دهــد )لونســتین و کاتــز، 2010: 197(. ایــن نظریــه بــرای 
مطالعــه روابــط و حمایــت هــای بیــن نســلی اســتفاده مــی شــود و تــالش می کنــد 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 نابرابری هــای قــدرت اشــاره مــی شــود. فرضیــه اصلــی 
ــک  ــر ی ــان( ه ــالمندان و جوان ــا س ــدان ی ــن و فرزن ــد والدی ــف )مانن ــه کنشــگران مختل ــن اســت ک ای
منابعــی را بــرای تعامــالت 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 عــالوه، ایــن منابــع الزم نیســت حتمــاً مــادی باشــد و بــه احتمــال 

زیــاد، نابرابــر اســت. 
همچنیــن بازپرداخــت در مبادلــه ممکــن اســت چندیــن دهــه بــه تعویــق افتــد بــه نحــوی کــه ســرمایه 
ــن،  ــه والدی ــی ک ــد، وقت ــالی داشــته ان ــان س ــان در می ــدان ش ــرای فرزن ــن ب ــه والدی ــی ک ــذاری های گ
ــار مــی نشــیند )سیلورســتین و دیگــران، 2002؛  ــه ب ــدان ب ســالمند و ضعیــف هســتند از طریــق فرزن
ــه  ــی ب ــا زمان ــا ت ــگران تنه ــه کنش ــت ک ــن اس ــرض دوم ای ــران، 2005(. ف ــی و دیگ ــل از پاتن ــه نق ب
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 می کنــد مبــادالت بــا هنجارهــای عمــل 
متقابــل کنتــرل می شــود؛ زمانــی کــه مــا چیــزی مــی دهیــم، تقریبــاً یقیــن داریــم کــه ارزش برابــر آن 
ــرمایه گذاری در  ــرد، س ــن رویک ــاس ای ــران، 2005: 14(. براس ــتون و دیگ ــد )بنگس ــد ش ــران خواه جب
فرزنــدان توســط والدیــن، بــه مثابــه ســرمایه گذاری در بازارهــای خصوصــی تلقــی می شــود کــه خطــر 
نیازمنــدی اقتصــادی را در ســال های اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی کاهــش می دهــد )کیــم، 2012: 
17 بــه نقــل از پرک-بایــاالس و اســچیپرس، 2013: ۸0(. در ایــن فهــم، ســالمندان بــه عنــوان افــرادی 
کــه از منابــع کمتــری برخــوردار هســتند، همچنیــن ســالمت پایین تــر و تحصیــالت کمتــری دارنــد در 
نظــر گرفتــه می شــوند و درنتیجــه نســل جوان تــر انگیــزه ای بــرای مبادلــه بــا آنهــا ندارنــد یــا انگیــزه 
پایینــی دارنــد. بــا ایــن حــال، مطالعــات نشــان می دهــد کــه مراقبــت از والدیــن ســالمند در بســیاری 
ــن واقعیــت را نشــان می دهــد  ــا احساســات دیگــر صــورت می گیــرد و ای ــه دلیــل عشــق ی ــع ب از مواق
کــه تنهــا اســتدالل هــا و محاســبات منطقــی، مهــم نیســتند )لیتویــن و آتیــاس دونفــوت1، 2009 بــه 
نقــل از پرک-بایــاالس و چیپــرس، 2013: ۸0(. 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 می انــدازد.

1- Litwin and Attias-Donfut
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برساخت اجتماعی سالمندی
دیــدگاه برســاخت گرایــی اجتماعــی ســالمندی1  از ســنت تحلیــل ســطح خــرد در علــوم اجتماعــی چون 
مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن )میــد، 1934(، پدیدارشناســی )برگــر و الکمــن، 1966( و مردم شناســی 
)گارفینــکل، 1967( نشــات گرفتــه اســت. رویکــرد برســاخت گرایــی اجتماعــی ســالمندی همچنیــن بــر 
پایــه نظریــه هــای »برگــر و الکمــن« )1966( و دیــدگاه »برچســب زنــی« بکــر )1963( و ماتــزا )1969( 
ــه می دهــد.  ــرای مطالعــات سالمندشناســی اجتماعــی ارائ اســتوار اســت کــه بینش هــای جدیــدی را ب
برســاخت گرایی اجتماعــی، معمــوالً از روش هــای کیفــی - تفســیری و هرمنوتیکــی بــرای تحلیــل تجربــه 
زیســته ســالمندان بهــره می گیــرد و دیدگاه هــای زندگــی نامــه ای و روایتــی نیــز رایــج اســت. برســاخت 
ــر عاملیــت فــردی و رفتــار اجتماعــی در ســاختارهای بزرگتــر جامعــه و نهادهــای  گرایــی اجتماعــی ب
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، 2005: 14-15(. پژوهــش هایــی چــون 
ــت زندگــی ســاکنان  ــل کیفی ــن ســالمندان«، »تحلی ــت در بی ــت مراقب ــی کیفی ــی ذهن ــه معان »مطالع
ــی از  ــی خاص ــالمندان، معان ــه س ــاکنان در خان ــک از س ــر ی ــه ه ــه چگون ــالمندان« و »اینک ــه س خان
ــی  ــا رویکــرد برســاخت گرای ــات ب ــی از مطالع ــه های ــد«، نمون ــات خودشــان برســاخت مــی کنن تجربی

اجتماعــی در مطالعــات ســالمندی اســت )همــان: 15(.
ــده  ــک ای ــه برســاخت می   شــود، ی ــه ســالمندی توســط جامع ــن بحــث کــه چگون ــن رویکــرد، ای در ای
ــن  ــده می  شــود. ای ــت2 نامی ــی واقعی ــه    اصطــالح برســاخت اجتماع ــه ب ــم جامعه  شــناختی اســت ک مه
ــود.  ــم می   ش ــراد فه ــت توســط اف ــه واقعی ــدارد بلک ــرون وجــود ن ــی بی ــد واقعیت ــوم نشــان می   ده مفه
واقعیــت از طریــق تعامــالت بیــن انســان   ها و نهادهــای اجتماعــی کــه مــردم در چارچــوب آن زیســت 
ــه  ــد تجرب ــن رویکــرد معتقدن ــداران ای ــکل3، 2007: 5(. طرف ــورگان و کان ــد ایجــاد می   شــود )م می   کنن
ــا ســالمندان رفتــار می   کننــد؛ یعنــی  ســالمندی بــه ایــن عامــل وابســته اســت کــه چگونــه دیگــران ب
بســتر اجتماعــی و معانــی فرهنگــی بــا اهمیــت اســت )بونــد و دیگــران4، 2007: 77(. براســاس دیــدگاه 
برســاخت   گرایی اجتماعــی، معنــای ســالمندی از فرایندهــای بیولوژیکــی ذاتــی و درونــی نشــات 
ــوع برســاخت افــراد جامعــه از ســالمندی  ــه ن نمی   گیــرد، بلکــه به   طــور اجتماعــی تعییــن می   شــود و ب
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 می   کنــد تــا ببیننــد آنهــا تنهــا 
ــی    زندگــی اجتماعــی نیــز تاثیرگــذار  خودشــان خالقــان مشکالت-شــان نیســتند، بلکــه چارچــوب    کل
اســت )پــاول و هندریکــس1، 2009(. مبتنــی بــر ایــن رویکــرد برســاخت جامعــه از ســالمندی و مســائل 

ســالمندان بــا اهمیــت اســت.
برســاخت اجتماعــی ســالمندان عمدتــاً 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 
ــالوه،  ــه ع ــد. ب ــذاری دارن ــت گ ــی و سیاس ــان عموم ــادی در گفتم ــر زی ــده، تاثی ــد ش ــی تولی و فرهنگ
ســالمندان از طریــق فرایندهــای پزشــکی شــدن2  و قشــربندی بــه عنــوان گــروه هــای در معــرض خطــر 
و آســیب پذیــر بازنمایــی می شــوند. فراتــر از همــه این هــا، ســالمندان در گفتمــان اجتماعــی و سیاســی 
عمدتــاً حــول مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی و توزیــع منابــع مطــرح هســتند )تاالرســکی، 199۸(. 
بنابرایــن، بــدن ســالمند بــه یــک موقعیــت سیاســی شــده بــرای کنــش جمعــی تبدیــل می گــردد. ایجــاد 
ــازمان های  ــوان س ــه عن ــالمندی ب ــب س ــتگی و ط ــات بازنشس ــد اجتماع ــی مانن ــاختارهای اجتماع س
مبتنــی بــر تفکیــک ســنی، ایدئولــوژی هایــی را کــه موقعیــت ســالمندان را بــه عنــوان دیگــری، جــدا 
ــی درک و  ــه طورکل ــد )تاالرســکی، 199۸(. ب ــد، نشــان می دهن ــی می بینن ــی جمع ــازمان اجتماع از س
ــا عوامــل مختلفــی چــون جــو سیاســی، جنبش هــای  ــد می شــود و ب ــراد از ســالمندی تولی تفســیر اف
مذهبــی، پیشــرفت های پزشــکی و بــه ویــژه گفتمــان رســانه ای بازتولیــد می گــردد )گلیســون، 2017: 

 .)1
ــی  ــت، یک ــات اس ــی انحراف ــوزه جامعه شناس ــر در ح ــات بک ــه وام دار نظری ــب زنی3 ک ــه برچس نظری
ــان                 ــی نش ــب زن ــه برچس ــت. نظری ــالمندی اس ــی س ــاخت گرایی اجتماع ــرد برس ــاخه های رویک از ش
می دهــد گــروه هــای دیگــر جامعــه، موقعیــت اجتماعــی را بــه ســالمندان نســبت می دهنــد و بــا کاربــرد 
موفقیــت آمیــز برچســب هــای منفــی یــا مثبــت بــرای آنهــا، هویــت و رفتارشــان را تعییــن می کننــد. 
ــا دیگــران در محیط هــای  ــی، مفهــوم خــود اســت کــه از تعامــل ب فــرض اساســی نظریــه برچســب زن
ــا  ــه م ــران ب ــه دیگ ــه چگون ــان را از اینک ــاس ارزش و هویت م ــا احس ــود؛ م ــل می ش ــی حاص اجتماع

1- Powell & Hendricks

2- Medicalization
3- Labeling Theory
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واکنــش نشــان می دهنــد و بــا مــا ارتبــاط برقــرار می کننــد می گیریــم. بنابرایــن رفتــار ســالمندان بــه 
طــور عمــده ای بــه واکنش هــای دیگــران در جهــان اجتماعــی وابســته اســت کــه بــه چگونگــی تعریــف، 
ــن  ــی ممک ــن تعامالت ــتگی دارد. چنی ــان بس ــط پیرامون ش ــالمندان در محی ــی س ــدی و ارزیاب طبقه بن
اســت تصــور کلیشــه ای از ســالمندان بــه عنــوان افــرادی بی فایــده، وابســته و حاشــیه ای ایجــاد کنــد کــه 
در ایــن صــورت ســالمندان در ایــن محیــط، تصورشــان از خــود، تصــوری ضعیــف و حاشــیه ای خواهــد 
بــود کــه بــر کیفیــت زندگــی آنهــا نیــز تأثیــرات منفــی بــه دنبــال دارد )ویکتــور، 2005: 30(. مزیــت 
ــر  ــر تاثی ــر بقیــه جامعــه ب ــا نگرش هــای مثبــت ت ــوان ب ــن اســت کــه مــی ت ــی ای ــه برچســب زن نظری
برچســب زنــی منفــی، انتظــارات پاییــن و کلیشــه های منفــی در مــورد ســالمندی غلبــه کــرد )همــان: 
36(. در ایــن رویکــرد، دیگــران نقــش مهمــی در فهــم و تجربــه ســالمندی دارنــد. هــر ســالمندی آگاه 
ــه توســط دیگــران مــورد قضــاوت و داوری قــرار می گیــرد و درنتیجــه تاحــدی قــادر   اســت کــه چگون
بــه ارزیابــی واکنش هــای افــراد پیرامــون خــود اســت. دل مشــغولی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه چگونــه 
هویــت و رفتــار اجتماعــی ســالمندان توســط واژگان و کدهایــی کــه ســایر افــراد جامعــه بــرای توصیــف 

ــرد.  ــرار می   گی ــر ق ــت  تأثی ــود و تح ــی می   ش ــد، ارزیاب ــه کار می برن ــا ب ــدی  آنه و طبقه بن

سالمندی در پارادایم انتقادی
ــی  ــاخت   های اجتماع ــه در آن س ــد ک ــه   ای می   دانن ــره را عرص ــی روزم ــادی، زندگ ــردازان انتق نظریه   پ
ــه کنشــگران تحمیــل کننــد. در ایــن مطالعــات،  ــا قواعــد خــاص خــود را ب کالن در تــالش هســتند ت
ــاخت   های کالن  ــان س ــور همزم ــه ط ــود، ب ــی می   ش ــگران بررس ــره کنش ــی روزم ــه زندگ ــی ک هنگام
جامعــه نیــز مــورد بررســی قــرار می   گیــرد )الجــوردی، 13۸۸: 14(. نظریه   پــردازان انتقــادی معتقدنــد 
ــرات  ــد تاثی ــنجید و نبای ــی س ــی و تاریخ ــوالت اجتماع ــا تح ــاس ب ــد در قی ــره را بای ــی روزم زندگ
ــان: 27-  ــان: 27- 2۸(. )هم ــت )هم ــده گرف ــره نادی ــی روزم ــر زندگ ــی را ب ســاختارهای کالن اجتماع
2۸(. بــر ایــن اســاس، پارادایــم انتقــادی، واقعیــت اجتماعــی را حاصــل تضــاد گســترده ای مــی دانــد کــه 
توســط ســاختارهای بنیادیــن پنهــان ماننــد تضــاد میــان طبقــات اجتماعــی هدایــت مــی شــود )اســتس، 
بیگــس و فسلیپســون1، 2003(. مبتنــی بــر ایــن پارادایــم، گروه هــای اجتماعــی مختلــف بــرای دســتیابی 
بــه قــدرت و منابــع کمیــاب رقابــت می کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه ســالمندان بــا ســایر گروه هــا 
ــن  ــرد همچنی ــن رویک ــد. ای ــارزه می کنن ــع مب ــخصی از مناب ــهم مش ــظ س ــرای حف ــان ب ــون جوان چ
1- Estes, Biggs & Phillipson
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ــد  ــد می کن ــالمندان تاکی ــه س ــض ســنی علی ــالمندی و تبعی ــاره س ــی درب ــای منف ــر دیدگاه ه ــر تاثی ب
)هویمــن و کیــاک1، 2011(. دیــدگاه انتقــادی در مــورد سیاســت های اجتماعــی و ســالمندی، ابــزاری 
ــتس،  ــد )اس ــه می ده ــاختاری ارائ ــات س ــی و ترتیب ــادی و سیاس ــی، اقتص ــل اجتماع ــم عوام ــرای فه ب

.)44 :2001
بــر اســاس ایــن رویکــرد، ســالمندان کــم ارزش تلقــی می شــوند زیــرا دیگــر بــه لحــاظ اقتصــادی مولــد 
ــی،  ــتی و درمان ــای بهداش ــک هزینه ه ــا و کم ــه آنه ــی ب ــتمری های پرداخت ــل مس ــه دلی ــتند و ب نیس
ــه  ــری در بیــن ســالمندان ب ــر نابراب ــه همچنیــن ب ســود ســرمایه داری را کاهــش می دهنــد. ایــن نظری
ــادی حکایت گــر آن  ــد دارد. تحلیل هــای انتق ــه اجتماعــی تاکی ــژاد، قومیــت و طبق خاطــر جنســیت، ن
ــه برخــی از ســالمندان اعمــال می شــود. یکــی از تفاوت هــای مهــم،  اســت کــه محرومیــت بیشــتری ب
نابرابری هــای طبقاتــی و همچنیــن نابرابری هــای جنســیتی در تجربــه ســالمندی اســت کــه از شــواهد 
آن می تــوان بــه محرومیــت اقتصــادی، فقــر و بیمــاری در بیــن ســالمندان تهیدســت اشــاره کــرد. همــه 

ــازد.  ــاوت می   س ــالمندی را متف ــه س ــی، تجرب ــای اجتماع ــا و نابرابری   ه ــن تفاوت   ه ای

نظریه انتقادی سالمندی
نظریــه انتقــادی ســالمندی بــا لنــز طبقاتــی، جنســیتی و گاه قومیتــی بــه تحلیــل ســالمندی می   پــردازد 
ــژاد، طبقــه و جنســیت را بــرای بررســی تفاوت   هــای  )دیویدســون، 2013: 245(. ایــن نظریــه، ســن، ن
قــدرت در جامعــه و همچنیــن تحلیــل شــیوه   های متفــاوت زندگــی در بیــن ســالمندان بهــره می   گیــرد. 
ــدود  ــر مح ــر عم ــالمندی و اواخ ــنین س ــا را در س ــا و انتخاب   ه ــاختاری، فرصت   ه ــای س ــن مولفه   ه ای
ــس«  ــوری و پرکتی ــن »تئ ــاط بی ــه ارتب ــه ب ــن نظری ــران، 2010: 206(. ای ــس و دیگ ــد )فیلیپ می   کنن
ــت   آمده از  ــه    دس ــش ب ــت؛ دان ــش اس ــه از پژوه ــه الی ــم س ــر فه ــی ب ــود و مبتن ــل می   ش ــت قائ اهمی
ــی(  ــع مال ــی و مناب ــار مراقبت ــت ســالمتی، ب ــال وضعی ــوان مث ــه عن ــری و ســنجش )ب ــق اندازه   گی طری
ــه  ــا رویکــرد سیاســتی کــه ب ــر حســب فهــم معنــای ســالمندی، همــراه ب ــا رویکــرد انســان   گرایانه ب ب
ــدگاه  ــردازد و درمجمــوع دی ــژاد می   پ ــه و ن ــر جنســیت، طبق ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع بررســی تفاوت   ه
ــت  ــادی در خدم ــی انتق ــن، سالمندشناس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه می   ده ــالمندی ارائ ــه س ــی از تجرب جامع
مرتفــع کــردن تصــور ســالمندان بــه مثابــه »بــار« اســت و ســهم و مشــارکت ســالمندان را در جامعــه 

ــون، 2013: 234(. ــد )دیویدس ــته می   کن برجس
1- Hooyman & Kiyak
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ــرار  ــورد بحــث ق ــر ســالمندان را م ــدرت ب ــد اعمــال ق ــاد از رون ــادی ســالمندی، انتق رویکردهــای انتق
ــد صــدای خــود ســالمندان  ــات ســالمندی، بای ــه در تحقیق ــد ک ــه می   پردازن ــن نکت ــه ای ــد و ب می   دهن
ــن    راســتا، سالمندشناســی  ــارس1991،1(. در    ای ــه    زیسته شــان شــنیده شــود )ب ــا از تجرب ــت آنه و روای
   انتقــادی اغلــب مدل   هــای کمی   گرایانــه و تبیینــی )پارادایــم کارکردگرایانــه( را رد می   کنــد و بــه 
ــه دارد )اســچولز و دیگــران، 2006:  روش   هــای کیفــی و تفســیری در تحلیــل مســائل ســالمندان عالق
ــتی و  ــای پوزیتویس ــنتی و متده ــای س ــادی، نظریه   ه ــی انتق ــل، سالمندشناس ــن    دلی ــه    همی 1100(. ب
مرســوم در مطالعــه ســالمندی را بــه چالــش می   کشــد تــا بــه افــرادی کــه بی   صــدا و در حاشــیه هســتند، 
ــای  ــا و روایت   ه ــه صداه ــت ک ــد اس ــرد معتق ــن رویک ــر2، 2007(.ای ــتین و مینکل ــد )هولس ــدا ده ص
ــالمندان  ــدای س ــر ص ــت و اگ ــت اس ــالمندی، دارای اهمی ــر س ــارب متکث ــم تج ــرای فه ــالمندان ب س
ــود )فیلیپــس  ــی نخواهــد ب ــان، فهــم کامل ــرای محقق شــنیده نشــود، فهــم دوره زندگــی ســالمندی ب
ــای انســانی  ــر رویکرده ــد آن ب ــادی تأکی ــاد سالمندشناســی انتق ــی از ابع ــران،2010: 121(. یک و دیگ
اســت کــه بــر معانــی و تفاســیر مرتبــط بــا ســالمندی تمرکــز دارد و بــه رویکردهــای زندگی   نامــه-ای و 
روایت   گرایانــه ســالمندان از زندگــی ســالمندی تکیــه دارد. بعــد دیگــر، نگاه   هــای آرمانــی ایــن رویکــرد 

ــز، 2009: 55(. ــد )هیگــس و جون ــز می   کن ــراد ســالمند تمرک ــر »توانمندســازی« اف ــه ب اســت ک
ــعه داده  ــی را توس ــی اجتماع ــخص در سالمندشناس ــوی مش ــادی دو الگ ــی انتق ــن سالمندشناس بنابرای
اســت کــه یکــی بــر ابعــاد انســان دوســتانه ســالمندی و دیگــری بــر ابعــاد ســاختاری آن متمرکــز اســت. 
مــودی )1993( پیشــنهاد 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 مدل   هــای 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.
ــردن  ــال پروبلماتیزه   ک ــه دنب ــادی ب ــی انتق ــادی، سالمندشناس ــی انتق ــنت جامعه   شناس ــا س ــابه ب مش
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 شــکل   دادن تجربــه ســالمندان تأکیــد دارد )فیلیپســون، 199۸ بــه نقــل از پــاول 
و هیندریکــس، 2009: ۸۸(. 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 نمی   توانــد از مالحظــات اقتصــادی و اجتماعــی جــدا 
ــد  ــاب دهن ــرایط بازت ــن ش ــالمندان را از ای ــت س ــد روای ــعی می   کنن ــادی س ــای انتق ــد و رویکرده باش
)همــان: ۸9(. سالمندشناســی انتقــادی ســعی مــی کنــد بــا انتقــاد از اعمــال ســلطه توســط صاحبــان 
ــرد،  ــن رویک ــع ای ــد. درواق ــالش کن ــالمندان ت ــی س ــت زندگ ــش کیفی ــرای افزای ــه ب ــدرت در جامع ق
صرفــاً بــه مطالعــه ســالمندی نمی پــردازد بلکــه ســعی مــی کنــد در قالــب یــک پراکســیس اجتماعــی، 
ــرای ســالمندان در ســطح جامعــه عمومــی و ســاحت سیاســت   گذاری و  ــه تغییــرات مثبتــی ب منجــر ب
به   طورکلــی زندگــی روزمــره ســالمندان شــود. از ایــن جهــت، ایــن رویکــرد ســعی می کنــد 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 
ــی اســت کــه صاحبــان قــدرت  ــا آن مواجــه می   شــوند، موضوعات ــن مســائلی کــه ســالمندان ب مهمتری
در جامعــه همچــون دولــت    و نهادهــای صاحــب قــدرت بــرای آنهــا ایجــاد می   کننــد )بونــد و دیگــران، 
2007: 76(. در 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، 
2011(. در 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 می کنــد تاکیــد 

دارد. 
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قشربندی سنی
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــا در سالمند   شناس ــن نظریه   ه ــی از قدیمی   تری ــنی1، یک ــربندی س ــرد قش رویک
رایلــی2 مطــرح شــده اســت )بنگســتون و دیگــران، 2005: 14(. نظریــه قشــربندی ســنی، »ســن« را بــه 
عنــوان متغیــر اجتماعــی- ســاختاری در مقایســه بــا نقــش »طبقــه« در جامعــه معرفــی می   کنــد. ایــده 
اصلــی در ایــن نظریــه ایــن اســت کــه نقش   هــای اجتماعــی و موقعیــت اجتماعــی بــر اســاس »ســن« 
ــر ســن را از طریــق فراینــد اجتماعی   شــدن  اختصــاص می   یابنــد. افــراد نقش   هــای اجتماعــی مبتنــی ب
یــاد می   گیرنــد. بنابرایــن، ســن بــه یــک متغیــر طبقه بنــدی بــرای موقعیــت اجتماعــی و بــه بُعــدی از 
نابرابــری اجتماعــی تبدیــل می   گــردد )رایلــی، جانســون و فونــر، 1972؛ رایلــی، 19۸7؛ رایلــی و رایلــی، 
1994 بــه نقــل از هــاف و پرک-   بیــاالس3، 2015: 12(. نظریه پــردازان قشــربندی ســنی اولیــن کســانی 
بودنــد کــه مطــرح کردنــد اعضــای جامعــه بــر طبــق ســن طبقه   بنــدی می شــوند، درســت همان   گونــه 
ــه  ــر4، 1972 ب ــژاد، طبقــه و جنســیت طبقه   بنــدی می   شــوند )رایلــی، جانســون و فون ــر اســاس ن کــه ب

نقــل از هویمــن و کیــاک5، 2011(.
قشــربندی ســنی یکــی از راه   هــای محــدود کــردن فرصت   هــا و منابــع ســالمندان اســت کــه از طریــق 
پیش داوری   هــا و تبعیض   هــا علیــه ســالمندان در جامعــه اعمــال می   شــود. هــر چنــد در برخــی 
ــالمندان  ــره، س ــی روزم ــا در زندگ ــض ســنی مصــوب شــده اســت ام ــه تبعی ــی علی از کشــورها قوانین
همچنــان مــورد تبعیــض واقــع می   شــوند. هــر چنــد قانــون تبعیــض ســنی در محیــط کار منــع شــده 
ــد  ــد. هرچن ــح می   دهن ــوان را ترجی ــروی کار ج ــتخدام، نی ــگام اس ــرکت   ها هن ــی از ش ــا برخ ــت ام اس
ــد نیــروی  ــون بازنشســتگی اجبــاری ســالمندان منــع شــده اســت امــا غالبــاً شــرکت   ها ســعی دارن قان
ــق  ــن طری ــد و از ای ــاال کنن ــتمزد ب ــا دس ــه ب ــالمند پرتجرب ــروی س ــن نی ــزد را جایگزی ــوان کم   م ج
هزینه   هــای خــود را کاهــش دهنــد. بــر ایــن اســاس، ایــن رویکــرد بــر ایــن عقیــده اســت کــه جامعــه 
ســرمایه   داری بــه منظــور کســب ســود بیشــتر، ســالمندان را بــه شــهروندان درجــه دوم تبدیــل می   کنــد 
)اچلــی، 19۸2؛ فیلیپســون، 19۸2بــه نقــل از مشــونیس، 1397: 2۸4(. بنابرایــن تبعیــض ســنی بــه ایــن 
معناســت کــه ســن و موقعیــت ســنی افــراد وضعیــت نابرابــری را در جامعــه بــرای فــرد رقــم می   زنــد.

1- The Age Stratification
2- Riley
3- Hoff and Perek-Białas
4- Riley, Johnson and Foner
5- Hooyman & Kiyak
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ــا ســایر گروه   هــای ســنی  ــاط ب ــروه ســنی ســالمندان در ارتب ــه گ ــه مطالع ــه قشــربندی ســنی ب نظری
ــه  ــه جامعــه برحســب ســن ب ــا ســایر قشــرها و اینکــه چگون ــن قشــر ب و تفاوت   هــای موجــود بیــن ای
ــدرت و شایســتگی   هایی  ــگاه، ق ــازات خــاص، پای ــوق، امتی ــی، حق ــای اجتماع ــا، نقش   ه ــراد، فرصت   ه اف
ــر حســب  ــع ب ــه جوام ــن، همانطــور ک ــاراو1، 2014(. بنابرای ــر و ب ــردازد )هیل ــد می   پ اختصــاص می   ده
ــن  ــاس س ــر اس ــراد را ب ــه   ای اف ــر جامع ــوند، ه ــدی می ش ــژاد طبقه   بن ــیت و ن ــی، جنس ــه اجتماع طبق
ــف  ــای ســنی مختل ــد. اعضــای گروه   ه ــز دســته   بندی می   کن ــودک، جــوان، میانســال و ســالمند( نی )ک
از یکدیگــر هــم در مراحــل زندگی   شــان )کودکــی، جوانــی، میانســالی یــا ســالمندی( متفــاوت هســتند 
ــد. همــه این   هــا درنهایــت تفاوت   هایــی را در  ــه کرده   ان و هــم در دوره   هــای تاریخــی و نســلی کــه تجرب
نحــوه رفتــار، تفکــر، ســبک زندگــی و عــادت   واره و تاثیرگــذاری بــر جامعــه توضیــح می   دهــد )رایلــی، 
1971 بــه نقــل از هویمــن و کیــاک، 2017: 25۸(. بنابرایــن ســن، مکانیــزم مهمــی بــرای تنظیــم رفتــار 
ــای  ــی فرصت   ه ــدرت و به   طور   کل ــای ق ــه موقعیت   ه ــی ب ــه دسترس ــت ک ــی اس ــیر زندگ ــول مس در ط
ــه  ــاوت و متنوعــی ب ــف دسترســی متف ــد و درنتیجــه گروه   هــای ســنی مختل ــن می   کن زندگــی را تعیی
ــی  ــرات اجتماع ــد تغیی ــی در رون ــش مهم ــال نق ــای هم   سن   و   س ــد. دوم، گروه   ه ــی دارن ــع اجتماع مناب
ــر همــه این   هــا،  ــه نقــل از بنگســتون و دیگــران، 2005: 14(. عــالوه ب ــی، 19۸7ب ایفــا می   کننــد )رایل
در جامعــه دربــاره هنجارهــای ســنی رفتــاری، ماننــد هنجارهــای مربــوط بــه نقش   هــا و رفتــار مناســب 
ــث  ــد، بح ــام دهن ــی انج ــور منطق ــه ط ــد ب ــف بای ــنی مختل ــای س ــای گروه   ه ــه اعض ــه ک ــاره آنچ درب
ــورد  ــگ در م ــر فرهن ــی ب ــد مبتن ــروه ســنی اســت و از عقای ــر گ ــا مختــص ه ــن هنجاره می   شــود. ای
ــر ســن و سال   شــان رفتــار کننــد، ناشــی می   شــود. همــه این   هــا  ــه مــردم بایــد مبتنــی ب اینکــه چگون
مثال   هایــی از تبعیــض ســنی2 علیــه ســالمندان و نگــرش منفــی نســبت بــه ســالمندی اســت )هویمــن 
ــژادی،  ــری طبقاتــی، جنســیتی و ن ــر تجربه   هــای نابراب و کیــاک، 2011(. بنابرایــن ســالمندان عــالوه ب

ــه می   کننــد. ــر ســن را نیــز تجرب تعصــب و تبعیــض مبتنــی ب
یکــی از ابعــاد دیگــر نظریــه قشــربندی ســنی، مفهــوم تاخیــر ســاختاری3 اســت. ایــن مفهــوم مبیــن 
ــر ســاختاری  ــراد اســت. تاخی ــره اف ــرات جمعیتــی و زندگــی روزم ــا تغیی ــودن ســاختارها ب ســازگار نب
زمانــی رخ می   دهــد کــه ســاختارهای اجتماعــی نتواننــد بــا تغییــرات جمعیتــی همــگام شــوند )رایلــی، 

1- Hillier & Barrow

2- Ageism
3 -Structural lag
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کاهــن و فونــر1 ، 1994بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران، 2005: 14(. در رابطــه بــا ســالمندان بایــد گفت 
ــه  کــه علی   رغــم افزایــش امیــد زندگــی، محیط   هــای کاری، موسســات مذهبــی و انجمن   هــای داوطلبان
ــی  ــدازه کافــی آمــاده نیســتند درحال ــه ان ــرای ســالمندان ب ــا ب ــرای ایجــاد و توســعه امتیازهــا و مزای ب
کــه جامعــه بــه لحــاظ ســنی منســجم، چنیــن تاخیرهــای ســاختاری را بــا ایجــاد سیاســت   هایی چــون 
ــا  ــا ســاختارهای اجتماعــی ب گزینه   هــای شــغلی جدیــد در دوره زندگــی ســالمندی جبــران می   کنــد ت
ــای  ــه از راهکاره ــک نمون ــران، 2001(. ی ــاق برســد )اســتس و دیگ ــه انطب ــراد ب ــی اف ــای زندگ دوره   ه
کاهــش تاخیــر ســاختاری، فراهم   ســازی جوامــع دوســتدار ســالمند اســت کــه درنهایــت موجــب بهبــود 
کیفیــت زندگــی در تمــام ســنین می   شــود. در ایــن زمینــه می   تــوان بــه اســتفاده از فنــاوری، تعامــالت 
بین   نســلی و اصالحــات فیزیکــی و محیطــی بــرای در دســترس   پذیری محیــط بــرای همــه ســنین اشــاره 
ــد  ــش می   ده ــاختاری را کاه ــر س ــنی اســت و تاخی ــای س ــه گروه   ه ــع هم ــه نف ــت ب ــه درنهای ــرد ک ک
)هویمــن و کیــاک، 2017: 259(. بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه شــد قشــربندی ســنی بــه نابرابری   هــا 

ــا ســالمندی برمی   گــردد. و تبعیض   هــای ســنی و عــدم انطبــاق نظــام اجتماعــی و فرهنگــی ب

رویکرد مسیر زندگی
ایــن دیــدگاه، ســالمندی را مرحلــه   ای از چرخــه عمــر بــه شــمار مــی   آورد کــه متاثــر از عوامــل تاریخــی، 
ــالمندی را  ــی، س ــیر زندگ ــرد مس ــن   رو رویک ــت. از   ای ــتی اس ــی محیط   زیس ــادی و حت ــی، اقتص اجتماع
ــه  ــت ک ــین اس ــای پیش ــل نظریه   ه ــه مقاب ــب نقط ــد و بدین   ترتی ــرگ می   دان ــا م ــد ت ــدی از تول فراین
فقــط بــر ســالمندان بــه منزلــه گروهــی متمایــز تاکیــد داشــتند )گیدنــز و ســاتن، 1395: 4۸2(. مفهــوم 
مســیر زندگــی بــه    عنــوان یکــی از قدیمی   تریــن چارچوب   هــای مفهومــی در سالمندشناســی اجتماعــی، 
ــور،  ــت )ویکت ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــی از اهمی ــای تحلیل ــردازی و چارچوب   ه ــعه نظریه   پ در توس
2013: 49(. مســیر زندگــی، شــامل مجموعــه   ای از مراحــل یــا نقش-هــای اجتماعــی اســت کــه همــه 
افــراد طــی مســیر زندگــی از آن گــذر می   کننــد )همــان، 2005: 32(. مســیر زندگــی یــک چیــز واحــد 
نیســت بلکــه از حوزه   هــای مختلفــی ماننــد تحصیــالت، شــغل و ابعــاد خانوادگــی تشــکیل شــده اســت. 
عوامــل مختلفــی چــون تحصیــالت، نــوع شــغل و ویژگی   هــای خانوادگــی افــراد بــر مســیر زندگی   شــان 
ــل  ــه در تحلی ــد ک ــد می   کن ــی تاکی ــیر زندگ ــرد مس ــان، 2013: 49-50(. رویک ــت )هم ــذار اس تاثیرگ

1 -Riley, Kahn & Fone
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پدیــده ســالمندی بایــد عوامــل مختلفــی طــی زمــان و مــکان در نظــر گرفتــه شــود. به   عــالوه، طرفــداران 
دیــدگاه مســیر زندگــی اســتدالل می   کننــد کــه بــرای فهــم شــرایط کنونــی ســالمندان بایــد نیروهــای 
ــد،  اصلــی و عمــده اجتماعــی و روان   شــناختی کــه در طــول دوره زندگــی ســالمندان تاثیرگــذار بوده   ان
در نظرگرفتــه شــود )اســچولز و دیگــران، 2006: 1099؛ بنگســتون و دیگــران، 2005: 14(. بنابرایــن در 
ــه    واســطه دوره   هــای پیشــین زندگــی تاکیــد  ــر شــکل   گیری دوره زندگــی ســالمندی ب ایــن رویکــرد ب

می   شــود.
پاســوت و بنگســتون )1996: 17( دربــاره عناصــر اصلــی ایــن رویکــرد بــه چنــد نکتــه اشــاره می   کننــد: 
ــی،  ــای اجتماع ــامل فراینده ــالمندی ش ــد؛ 2( س ــرگ رخ می   ده ــا م ــد ت ــالمندی از دوره تول 1( س
روان   شــناختی و بیولوژیکــی اســت و 3( تجربیــات ســالمندی توســط عوامــل تاریخــی گروهــی شــکل 
ــی  ــر برســاخت دوره زندگ ــد و هم   سن   وســال ب ــای تول ــرات گروه   ه ــر تاثی ــن اســتدالل   ها ب ــرد. ای می   گی
و همچنیــن بــر تجربــه خــود ســالمندی تاکیــد دارد. بــه عنــوان مثــال، افــراد 70 ســاله   ای کــه در ســال 
1۸90 متولــد شــده   اند از جهــات مختلفــی از افــراد 70 ســاله   ای کــه در دهــه 1930 متولــد شــده انــد 
متفــاوت هســتند. کشــف تفاوت   هــای گروهــی در ســالمندی موجــب تضعیــف ایــن ایــده می   شــود کــه 
ســالمندی می   توانــد یــک فراینــد جهانــی و بیولوژیک      محــور باشــد کــه در همــه زمان   هــا و مکان   هــا بــه 
روش یکســانی عمــل    کنــد. درمقابــل، ســالمندی بــا توجــه بــه بافت   هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی 
ــن  ــه همگ ــک تحرب ــالمندی ی ــارس1 ، 2007: 75(. س ــون و ب ــود )فیلیپس ــدار می   ش ــی، پدی و تاریخ
ــد. ســالمندان یک   شــکل نیســتند  ــه کن ــه شــکل یکپارچــه و منســجم تجرب ــردی ب نیســت کــه هــر ف
ــان در طــول مســیر زندگــی دارای تاثیرگــذاری  ــات پیــش از ســالمندی همچن ــا و خصوصی و ویژگی   ه
باالیــی اســت. بنابرایــن مفهوم   ســازی ســالمندی بــه عنــوان تجربــه   ای غیرمتمایــز و یکنواخــت، ســاده 
و بی   فایــده اســت )ویکتــور، 2005: 5(. درواقــع رویکــرد مســیر زندگــی معتقــد اســت کــه ســالمندی 
ــاوت  ــی و متف ــه   ای اجتماع ــه نمی   شــود و تجرب ــه شــکل یکســانی تجرب ــا ب ــا و مکان   ه ــه زمان   ه در هم

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 نقش   هــا و وظایــف را 
ــت  ــوط اس ــی مرب ــه گروه   های ــلی ب ــان نس ــد. زم ــف می   کن ــه ای، تعری ــر جامع ــگ ه ــر فرهن ــی ب مبتن

1- Phillipson & Baars
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ــد  ــال   های 1946 و 1962 متول ــن س ــه بی ــرادی ک ــال، اف ــوان مث ــه عن ــق دارد. ب ــه آن تعل ــرد ب ــه ف ک
ــی  ــرات اجتماع ــه تغیی ــه ب ــان تاریخــی ک ــوم زم ــد و مفه ــا، اشــاره دارن ــه نســل بیبی   بومره شــده   اند ب
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــان تح ــول زم ــات را در ط ــا و اجتماع ــراد، خانواده   ه ــه اف ــاره دارد ک ــی اش و رویدادهای
می   دهــد. بــرای مثــال پیشــرفت تکنولوژیکــی و شهرنشــینی، نظــام خانوادگــی ســنتی را تضعیــف کــرده 
اســت )ویدبــورن و ویلیــس، 2006؛ اپــت، 2012 بــه نقــل از دارتــه1 و دیگــران، 2016(. توجــه بــه ایــن 

ــا اهمیــت و معنــادار اســت. مفاهیــم در رویکــرد تحلیلــی مســیر زندگــی ب
ــز  ــا تمرک ــالمندی ب ــدی س ــترمند( و فراین ــه   ای )بس ــا، زمین ــت پوی ــر ماهی ــی ب ــیر زندگ ــدگاه مس دی
ــی،  ــم   اندازهای بیولوژیک ــالمندی از چش ــترده   تری از س ــف گس ــد دارد و تعری ــی تاکی ــه زندگ ــر چرخ ب
اجتماعــی، روان   شــناختی و فرهنگــی ارائــه می   دهــد. در ایــن نــگاه، ســالمندی بــا زمینه   هــای اجتماعــی، 
معانــی فرهنگــی و موقعیــت ســاختاری- اجتماعــی مرتبــط اســت و تجربــه ســالمندی بــر ایــن اســاس 
ــالمندی  ــد س ــنی، فراین ــروه س ــان، دوره و گ ــدگاه، زم ــن دی ــاس ای ــن براس ــرد. همچنی ــکل می   گی ش
افــراد و گروه   هــای اجتماعــی را شــکل می   دهــد )بنگســتون و آلــن2 ، 1993؛ الــدر و جانســون3 ، 2002 
ــنی  ــای س ــران، 2006: 1099(. گروه   ه ــچولز و دیگ ــران، 2005: 14؛ اس ــتون و دیگ ــل از بنگس ــه نق ب
هم   سن   و   ســال در برســاخت دوره زندگــی و همچنیــن در تجربــه ســالمندی تاثیرگــذار هســتند. بــا ایــن 
حــال، کشــف تفاوت   هــا در گروه   هــای ســنی و نســلی بــه ایــن معناســت کــه ســالمندی، فراینــد جهانــی 
ــه شــکل واحــدی  ــا    ب ــا و مکان   ه ــه زمان   ه ــه در هم ــد زیســتی یکســان و یک   شــکل نیســت ک و فراین
ــی  ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــت   های اجتماع ــه کانتکس ــه ب ــا توج ــالمندی ب ــه س ــه تجرب ــود بلک ــر ش ظاه
ــاوت  ــوع و تف ــرد تن ــن رویک ــس ای ــران، 2007: 75(. پ ــد و دیگ ــوع باشــد )بون ــد متن ــف، می   توان مختل

تجربــه ســالمندی تاکیــد دارد چــرا کــه مســیر زندگــی هــر یــک از افــراد متفــاوت اســت.
رویکــرد دوره زندگــی می   پذیــرد کــه نابرابری   هــای ســنی، جنســیتی و نــژادی در دوره زندگــی ســالمندی 
شــدت می   یابــد و اغلــب منجــر بــه نابرابری   هــای اقتصــادی و بهداشــتی بــرای ســالمندان بــه خصــوص 
ــرد،  ــن رویک ــاک، 2017: 10(. در ای ــن و کی ــود )هویم ــت می   ش ــراد رنگین   پوس ــالمند و اف ــان س زن
فهــم وقایــع و تجربیــات ســنین ســالمندی و اواخــر نیازمنــد برگشــت بــه عقــب بــرای فهــم چگونگــی 
شــرایط زندگــی و عوامــل تعیین   کننــده آن اســت )دوح4 ، 2017: 24(. ایــن رویکــرد چارچوبــی فراهــم 

1- Darteh
2- Allen
3- Johnson
4- Doh
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می   کنــد بــرای فهــم اینکــه چگونــه بهزیســتی و ســالمت افــراد در دوره زندگــی ســالمندی تحــت تاثیــر 
ــگ و دیگــران1،  ــرد )کندی ــرار می   گی ــان و مســیر زندگــی ق ــردی و اجتماعــی طــی گــذر زم عوامــل ف
2016: 51؛ دوح، 2017: 2۸-29(. بــر اســاس ایــن رویکــرد، ســالمندی محصــول تاریــخ زندگــی فــردی 
ــه   ای از زندگــی شــخص نیســت، بلکــه مرحلــه   ای اســت  و اجتماعــی اســت. ســالمندی مرحلــه جداگان
کــه نشــان   دهنده 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 دوره   هــای مختلــف ســنی در وضعیــت امــروز 

ــده اســت. ســالمندان بســیار تعیین کنن

اقتصاد سیاسی سالمندی
رویکــرد نظــری دیگــر در پارادایــم انتقــادی، رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی2  اســت کــه بــر نیروهــا 
ــه  ــالمندی ب ــی س ــاد سیاس ــرد اقتص ــتس، 2001: 1(. رویک ــد دارد )اس ــاختاری تاکی ــای س و فراینده
پیشــگامی مطالعــات اســتس، یکــی از تاثیرگذارتریــن تئوری   هــای موجــود در سالمندشناســی انتقــادی 
ــه ســالمندی در جامعــه ســرمایه   داری  ــگاه ســالمندان و تجرب ــی فهــم موقعیــت و جای اســت کــه در پ
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 می   کنــد. همچنیــن از 
ــت  ــوان موقعی ــاختاری می   ت ــل س ــادی و عوام ــای اقتص ــی، رونده ــت   های عموم ــی سیاس ــق بررس طری
ســالمندان را در جامعــه درک کــرد )بنگســتون و دیگــران، 1997(. مبتنــی بــر ایــن نظریــه، نابرابری   های 
ــه از  ــرد ک ــات می   گی ــی نش ــادی و سیاس ــای اقتص ــته نیروه ــالمندی از آن دس ــود در دوران س موج
ــی  ــد. گاه ــوق می   دهن ــه س ــیه جامع ــه حاش ــالمندان را ب ــر، س ــی نابراب ــت   های اجتماع ــذر سیاس رهگ
ــه حداقــل رســاندن نابرابری   هــای اجتماعــی،  ــا ب ــه جــای حــذف ی سیاســت   های اجتماعــی و رفاهــی ب

ــتریت، 2007(. ــداوم می   بخشــند )اس ــا را ت آنه
ــیه  ــه حاش ــدگی و ب ــرمایه   داری در طردش ــت و س ــش دول ــالمندی از نق ــی س ــاد سیاس ــرد اقتص رویک
ــر نقــش نظــام اقتصــادی و سیاســی در ایجــاد و  ــه ب ــن نظری ــد. ای راندگــی ســالمندان ســخن می   گوی
بازتولیــد نابرابــری و ترتیبــات قــدرت حاکــم در جامعــه تکیــه دارد. سیاســت اجتماعــی در زمینه   هایــی 

1- Kendig & Nazroo

2- Political economy of Ageing
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ــدرت  ــط ق ــا و رواب ــی، تضاده ــارزه اجتماع ــد مب ــی، پیام ــن اجتماع ــت و تامی ــد، بهداش ــون درآم چ
ــک  ــرد ی ــن رویک ــاتن، 1395: 4۸3(. ای ــز و س ــل از گیدن ــه نق ــتیس، 1991 ب ــر و اس ــت )مینکل اس
چارچــوب تحلیلــی چندســطحی اســت کــه هدفــش کشــف ماهیــت اجتماعــی و ســاختاری ســالمندی 
ــن  ــط بی ــه رواب ــالمندی ب ــی س ــاد سیاس ــرد اقتص ــن، رویک ــر ای ــالوه    ب ــتس، 2001: 1(. ع ــت )اس اس
ــی(2 و ابعــاد فــردی )ســطح خــرد(3   ابعــاد اجتماعــی )ســطح کالن(1، ســازمانی و نهــادی )ســطح میان

ســالمندی می   پــردازد )اســتس، 2001: 1(. 
اواخــر دهــه 1970 و اوایــل دهــه 19۸0 بــود کــه دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی در جامعه   شناســی 
ــکل   هایی از  ــر ش ــت تاثی ــالمندان تح ــه س ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای ــند4  )19۸1( ب ــد. تاونس ــرح ش مط
وابســتگی ســاختاری قــرار دارنــد کــه از طریــق بازنشســتگی اجبــاری، فقــر و محــدود شــدن نقش   هــای 
اجتماعــی ایجــاد شــده و از دهــه 1990 بــا آگاهــی از گســترش نابرابــری بیــن مســتمری   بگیران وابســته 
بــه مزایــای رفاهــی و کســانی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی و پس   انــداز دسترســی داشــتند، توســعه پیــدا 
کــرده    اســت )فیلیپســون و اســچارف5 ، 2004(. وابســتگی ســاختاری تنهــا بــه حــوزه اقتصــادی محــدود 
ــه فرایندهــای اجتماعــی نیــز نفــوذ می   کنــد. تاونســند )19۸6( اســتدالل کــرد کــه  نمی   شــود بلکــه ب
ارتبــاط ســن بــا ضعــف و وابســتگی نــه تنهــا نشــان   دهنده موقعیــت ســالمندان اســت، بلکــه همچنیــن 
ــه  ــق و توجی ــز تصدی محرومیــت و طــرد ســالمندان از شــکل   های گوناگــون مشــارکت اجتماعــی را نی
می   کنــد )هیگــس و جونــز، 2009: 20-21(. افــراد ســالمند بــه دلیــل قوانیــن بازنشســتگی، از برخــی 
از فعالیت   هــای اجتماعــی کنــار گذاشــته می   شــوند و عمــاًل مشــارکت اجتماعــی آنهــا در فعالیت   هــای 
ــا فقــدان ارزش  ــگاری ســالمندان ب ــا نادیده   ان ــد. کنارگــذاری ی ــادی کاهــش می   یاب ــا حــد زی جمعــی، ت
اجتماعــی آنهــا توضیــح داده می شــود کــه حاصــل نابرابری   هــای توزیــع قــدرت و سیاســت   های نهــادی 
ــی  ــادی و اجتماع ــیب   پذیری اقتص ــتگی و آس ــب وابس ــت موج ــه درنهای ــت ک ــتگی اس ــد بازنشس مانن
ــی  ــن رویکــرد، اســپیتزر )19۸0( تحلیل ــر ای ــور، 2013: 4۸-49(. مبتنــی ب ســالمندان می   شــود )ویکت
رادیــکال از ســالمندی ارائــه می   دهــد. اســپیتزر، بــه پیــروی از مارکــس، می گویــد جامعــه ســرمایه   داری 
تمرکــز مفرطــی بــر کســب ســود و منفعــت مالــی دارد، بــه همیــن دلیــل فرهنــگ ســرمایه   داری 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، بــی   ارج می   کنــد. مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، بــا 
توجــه بــه اینکــه اغلــب ســالمندان کار نمی   کننــد و عمدتــٌا بــه حقــوق بازنشســتگی و ســایر کمک   هــای 
ــاری ســنگین بــر دوش دولت   هــا بــه شــمار می   آینــد و در نتیجــه بســیاری  دولتــی وابســته هســتند، ب
ــد  ــه می   رانن ــیه    جامع ــه حاش ــا را ب ــد و آنه ــی می   نگرن ــد منف ــا دی ــالمندان ب ــه س ــوالً ب ــردم معم از م
)مشــونیس، 1397: 2۸9(. بنابرایــن براســاس ایــن دیــدگاه، ســالمندان بــی   ارزش تلقــی می   شــوند، چــرا 

کــه آنهــا دیگــر از نظــر اقتصــادی مولــد نیســتند.
تعیین   کننــده  و  تعریــف مســئله ســالمندی  در  کلیــدی  ایدئولــوژی، عنصــر  رویکــرد،  ایــن  در 
سیاســت   های مربــوط بــه ســالمندی در جامعــه اســت. ایدئولــوژی هــر جامعــه   ای اســت کــه مشــخص 
می کنــد، سیاســت  های اجتماعــی چگونــه بــر ســالمندی در جامعــه تأکیــد می کننــد )اســتس، 2001: 
1(. مالحظــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مســئله ســالمندی در سیاســت   های دولــت چگونــه بازنمایــی 
ــن  ــل بی ــه تعام ــت ک ــم   اندازی اس ــالمندی، چش ــی س ــاد سیاس ــتس، 1979: 2(. اقتص ــود )اس می   ش
ــه  ــر، 19۸1 ب ــون، 19۸2؛ واک ــد )فیلیپس ــان می   ده ــالمندی را نش ــاد و س ــت، اقتص ــت   های دول سیاس
نقــل از دیویدســون، 2013: 233(. براســاس ایــن دیــدگاه، موقعیــت ســالمندان از طریــق سیاســت   هایی 
چــون ســن بازنشســتگی، مزایــای ویــژه بــرای ســالمندان و به   طورکلــی سیاســت   های ســالمندی ســاخته 
می   شــود. مســئله اصلــی، وابســتگی ســاختاری اســت کــه از ایــن طریــق وابســتگی را می   تــوان برحســب 
رابطــه بیــن گــروه وابســته و بــازار کار درک کــرد. محرومیــت افــراد ســالمند از بــازار کار اکثــر آنهــا را 

ــه نقــل از دیویدســون، 2013: 234(.  ــت وابســته می   کنــد )تاونســند، 19۸1 ب ــه دول ــرای درآمــد ب ب
مفهــوم مرکــزی دیــدگاه اقتصــاد سیاســی، همیــن مفهوم وابســتگی ســاختاری اســت )تاونســند، 19۸1(. 
ایــن رویکــرد اســتدالل می   کنــد، درک موقعیــت وابســته گروه   هایــی چــون ســالمندان، نیازمنــد درک 
ــاخته  ــک برس ــوان ی ــه عن ــت اســت. وابســتگی ب ــن موقعی ــی برســاخته ای ــه لحــاظ اجتماع ــت ب ماهی
ــی ســالمندان،  ــروه وابســته، در اینجــا یعن ــن گ ــط بی ــه برحســب رواب اجتماعــی مالحظــه می   شــود ک
ســرمایه   داری و دولــت، بهتــر قابــل درک اســت. سیاســت   های تامیــن اجتماعــی، بازنشســتگی و 
ــرا سیاســت   های بازنشســتگی طــول  ــد زی ــدگاه دارن ــن دی مســتمری ســالمندی اهمیــت خاصــی در ای
زندگــی شــغلی را تعییــن می   کننــد و موقعیــت وابســته   ای را بــرای مراحــل خاصــی چــون بازنشســتگی 
در نظــر می   گیرنــد. درنتیجــِه    محرومیــت 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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ــور،  ــد )ویکت ــه می   کنن ــی تجرب ــزوای اجتماع ــی، نهادینه   ســازی و ان ــد، کاهــش مشــارکت اجتماع درآم
ــازار  ــینی از ب ــروج و عقب   نش ــانه خ ــتگی نش ــا بازنشس ــه تنه ــند )19۸1( ن ــر تاونس 2005: 2۸(. از نظ
ــد  ــن درآم ــه ای ــی اســت ک ــد جایگزین ــک درآم ــه ی کار رســمی اســت بلکــه نشــان   دهنده وابســتگی ب
ــکل   گیری  ــی را در ش ــت اجتماع ــش سیاس ــرد نق ــن رویک ــود. ای ــن می   ش ــت تامی ــط دول ــب توس اغل
ــز،  ــس و جون ــوند )هیگ ــارش می   ش ــالمندان دچ ــیاری از س ــه بس ــد ک ــان می   ده ــتگی    نش ــی وابس نوع
2009: 19(. بــر ایــن اســاس رویکــرد اقتصــاد سیاســی بــر ایــن عقیــده اســتوار اســت کــه ســالمندی 
ــا رابطــه بیــن ســالمندان  ــا بیولــوژی تعریــف می   شــود بلکــه ب ــه ب ــا گاه   نــگاری یــا کرونولــوژی1 ن ــه ب ن
ــه  ــه   ای ک ــف می   شــود. جامع ــی به   طــور خــاص تعری ــی و سیاســت اجتماع ــد به   طورکل ــای تولی و ابزاره
ــود و  ــف می   ش ــالمندی تعری ــتر، س ــه در آن بس ــد ک ــاد می   کن ــت   هایی را ایج ــن و سیاس ــا، قوانی نهاده

ــور، 2005: 27(.  ــود )ویکت ــد می   ش ــالمندی زمینه   من ــه س تجرب
ــاختاری  ــای س ــر نیروه ــا تأثی ــالش دارد ت ــالمندی ت ــی س ــاد سیاس ــرد اقتص ــن، رویک ــر ای ــالوه ب ع
اجتماعــی را بــر موقعیــت ســالمندان نشــان دهــد و برســاخت اجتماعــی ســالمندی را بــه    عنــوان یــک 
ــه  ــن اســت ک ــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی ای ــر دی ــز دیگ ــد. تمرک ــح ده ــی توضی مشــکل عموم
ــود و  ــد می   ش ــاخت و بازتولی ــی برس ــت-های اجتماع ــال سیاس ــق اعم ــنی از طری ــض س ــه تبعی چگون
چگونــه بــر بهزیســتی و رفــاه ســالمندان تاثیــر می   گــذارد )بایــزوی2، 1995(. ایــن نظریــه موضوعاتــی 
را بررســی می کنــد کــه زندگــی ســالمندان تحــت تأثیــر تغییــر ســاختارهای اجتماعــی قــرار می گیــرد. 
ــت  ــه دول ــد ک ــگاه می کنن ــئله ن ــن مس ــه ای ــرد ب ــن رویک ــردازان در ای ــی از نظریه   پ ــه برخ ــرای نمون ب
چگونــه تصمیــم می   گیــرد منابــع بــه چــه کســانی تعلــق بگیــرد و یــا بــه چــه کســانی تعلــق نگیــرد. 
ــا  ــد و ب ــا می   ده ــوق و مزای ــال، حق ــای کار فع ــر از نیروه ــته   ها کمت ــه بازنشس ــت ب ــال، دول ــرای    مث ب
ــن  ــد و از ای ــالمندان نمی   ده ــه س ــتگی را ب ــد از بازنشس ــازه کار بع ــز اج ــف نی ــن مختل ــب قوانی تصوی
ــتس، 1979(.  ــی   دارد )اس ــه م ــه نگ ــری در جامع ــادی پایین   ت ــگاه اقتص ــالمندان را در جای ــق، س طری
ــتس  ــد. اس ــاره می   کن ــالمندی اش ــه س ــف و تجرب ــت در تعری ــت دول ــه اهمی ــه ب ــن نظری ــن ای بنابرای
)2001( بــرای اهمیــت دولــت در تعریــف و تجربــه ســالمندی اســتدالل می   کنــد زیــرا الــف( دولــت در 
توزیــع قــدرت و منابــع مهــم اســت؛ ب( دولــت در روابــط بیــن گروه   هــای اجتماعــی مختلــف بــه منظــور 
میانجی   گــری دخالــت می   کنــد، و ج( دولــت بــرای بهبــود شــرایطی کــه ثبــات و انســجام کلــی جامعــه 
1- Chronology

2- Bytheway
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ــه عنــوان گروهــی مجــزا از بســتر  را تهدیــد می   کنــد، مداخلــه می   کنــد. از ایــن دیــدگاه، ســالمندان ب
ــیه   ای  ــد حاش ــر چن ــر ه ــش جدایی   ناپذی ــوان بخ ــه عن ــه ب ــوند، بلک ــده نمی   ش ــیع   تر دی ــی وس اجتماع
جامعــه دیــده می   شــوند. ســرمایه   داری و دولــت بــا هــم، ســالمندان را بــه حاشــیه می   برنــد و بــر آنهــا 
تســلط پیــدا می   کننــد )واکــر، 1999(. بــا ایــن حــال، در ایــن دیــدگاه، ســالمندان را نمی   تــوان در انــزوا 
از جامعــه   ای کــه در آن مســتقر هســتند، تحلیــل کــرد )ویکتــور، 2005: 27-2۸(. ایــن رویکــرد توضیــح 
ــی  ــع اجتماع ــه مناب ــد ک ــن می   کن ــای اقتصــادی و سیاســی تعیی ــل نیروه ــه تعام ــه چگون ــد ک می   ده
ــار و موقعیــت ســالمندان  ــرات در رفت ــه تغیی ــا چــه ســازوکاری اختصــاص داده شــود و اینکــه چگون ب
می   توانــد بــا بررســی سیاســت   های عمومــی، روندهــای اقتصــادی و عوامــل ســاختاری و اجتماعــی درک 
ــز، 2009: 19(.  ــس و جون ــل از هیگ ــه نق ــند2، 19۸1 ب ــتس، 2001؛ تاونس ــر1، 1999؛ اس ــود )واک ش
ــروی کار  ــه در اقتصــاد کالن کشــور، جــزء نی ــل اینک ــه دلی ــدگاه اقتصــاد سیاســی، ســالمندان ب از دی
ــه    عنــوان بخــش حاشــیه   ای جامعــه در نظــر  ــرای دولــت هزینــه   زا هســتند، ب محســوب نمی   شــوند و ب
ــل و وابســته  ــوان انســان   های ســربار، منفع ــه    عن ــب ب ــر 1999(. ســالمندان اغل ــه می   شــوند )واک گرفت
بازنمایــی می   شــوند. در   این   راســتا، رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه روش   هایــی توجــه دارد کــه 

ــد )تاونســند، 2007(.  ــل می   کن ــه موقعیــت وابســته تبدی نظــام رفاهــی، ســالمندی را ب
ــن حوزه   هــای کنارگــذاری و طردشــدگی ســالمندان اســت  ــازار کار یکــی از مهمتری ــدگاه، ب ــن دی از ای
)الــکاک و دیگــران، 1391: 293(. مقــررات ســنی بــرای بازنشســتگی خــود نوعــی تبعیــض ســنی اســت. 
ــالمندان  ــود س ــب می   ش ــتمری   ها موج ــه مس ــا ب ــازی آنه ــتغال و وابسته   س ــالمندان از اش ــذف س ح
ــتگی  ــر و وابس ــن، فق ــور، 2005: 2۸(. بنابرای ــد )ویکت ــه    کنن ــتری را تجرب ــی بیش ــت اجتماع محرومی
دوران ســالمندی، نــه بــه    واســطه گــذر زمــان، بلکــه بــا تأثیرپذیــری از ســاختارهای اجتماعــی ســن و 
ــن سیاســت   های  ــر، 19۸1(. بنابرای ــن می شــوند )واک ــی تعیی ــا و سیاســت های اجتماع ــق نهاده از طری
ــت، مقــررات بازنشســتگی و مســتمری بازنشســتگی و مســاعدت   های ســالمندی  تامیــن اجتماعــی دول
ــد و  ــت خاصــی دارن ــالمندی اهمی ــدگاه اقتصــاد سیاســی س ــازار کار در دی ــنی در ب ــای س و تبعیض   ه
ــن  ــری در بی ــی تشــدید نابراب ــه تثبیــت و حت ــد ب ــای ســنی، می   توان ــع و تبعیض   ه ــر مناب ــع نابراب توزی

ســالمندان منتهــی شــود.

1- Walker
2- Townsend
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سالمندی در پارادایم فمینیستی
ــری چــون  ــر نابراب ــاد دیگ ــا ابع ــه ب ــری اســت ک ــم قشــربندی و نابراب ــاد مه ســن و ســال یکــی از ابع
جنســیت ترکیــب می   شــود. اتخــاذ لنــز جنســیتی بــه ســالمندی در دهــه 1990 بیشــتر رایــج بــود، امــا 
به   تدریــج بینش   هــای فمینیســتی بــا بررســی تالقــی    جنســیت بــا ســن، طبقــه، نــژاد، قومیــت و دیگــر 
ــای  ــا گســتره نابرابری   ه ــد ت ــالش کردن ــه ســالمندی را مطــرح و ت ــوع تجرب ــای ســاختاری، تن مولفه   ه
ســاختاری را کــه ســالمندان در اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی تجربــه می   کننــد، نشــان    دهنــد )آربــر 
ــت  ــل از دیویدســون، 2013: 235(. روای ــه نق ــن، 1995؛ اســتس، 1991 ب ــر و گی ــن، 1991؛ آرب و گی

ســالمندی را در پارادایــم فمینیســتی می   تــوان بــا دو لنــز جنســیتی و لنــز تالقــی ارائــه کــرد.
لنز جنسیتی

ــالمندی،  ــی س ــه زندگ ــد ک ــاز می   کنن ــه آغ ــن نقط ــالمندی از ای ــوزه س ــتی در ح ــای فمینیس نظریه   ه
ــه   ای  ــه گون ــیت ب ــب جنس ــالمندی برحس ــازد و س ــر نمی س ــان متأث ــور یکس ــردان را به   ط ــان و م زن
متفاوتــی تجربــه می   شــود. بنابرایــن ســالمندی پدیــده   ای جنســیتی اســت. سالمندشناســی فمینیســتی 
ــد.  ــد می   کن ــالمند تاکی ــان س ــر زن ــی ب ــول زندگ ــده در ط ــتم   های وارد ش ــدرت و س ــط ق ــر رواب ب
نظریه   هــای فمینیســتی ســالمندی معتقدنــد کــه جنســیت بایــد در تحلیــل اجتماعــی ســالمندی مــورد 
بررســی قــرار گیــرد. ایــن نظریه   هــا، جنســیت را بــه عنــوان یــک اصــل ســازمان دهنده بــرای زندگــی 
اجتماعــی در طــول عمــر و مســیر زندگــی در نظــر می   گیرنــد کــه تجربــه ســالمندی را اغلــب بــه شــکل 
ــل،  ــن2، 1995(. به   همین   دلی ــانتی1، 1999؛ مک   مول ــد )کاالس ــکل می   ده ــزی ش ــر و تبعیض   آمی نابراب
ــن و  ــورد س ــنتی در م ــردازی س ــان در نظریه   پ ــور زن ــدم حض ــالمندی، ع ــتی س ــای فمینیس تئوری   ه
ــانتی، 1999؛ رای5،  ــر4، 1993؛ کاالس ــه3 ، 199۸؛ بلیزن ــد )برون ــرار می   دهن ــد ق ــورد نق ــالمندی را م س
1996بــه نقــل از فیلیپــس و دیگــران، 2010(. تئوری   هــای فمینیســتی ســالمندی، تفــاوت دسترســی 
بــه منابــع مالــی، ســالمت و منابــع مراقبتــی را بررســی می   کننــد کــه تجربــه ســالمندی را بــرای زنــان 
ــار  و مــردان متمایــز می   کنــد. زنــان بــه    عنــوان بخشــی از مســئولیت   های خانوادگــی و خویشــاوندی، ب
مراقبــت از ســالمندان را بــه    شــکل غیررســمی به   عهــده دارنــد، یــا بــه    عنــوان مراقبت   کننــده و پرســتار 

1- Calasanti
2- McMullen
3- Browne
4- Blieszner
5-Ray
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مراقبت   هــای بهداشــتی و اجتماعــی، در نهادهــای رســمی کار می کننــد )آربــر و گیــن، 1995 بــه نقــل 
ــی  ــکل   های مختلف ــه ش ــالمندی ب ــه س ــر تجرب ــیت ب ــن جنس ــز، 2009: 5۸(. بنابرای ــس و جون از هیگ
ــیار  ــا بس ــالمندی آنه ــه س ــر تجرب ــی ب ــیر زندگ ــی مس ــان ط ــی زن ــت زندگ ــذارد و موقعی ــر می   گ تاثی

تاثیرگــذار اســت.

لنز تالقی
ایــن رویکــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه ســن بایــد از طریــق لنزهــای تالقــی1 بررســی شــود )گیلــرد و 
ــری  ــاد نابراب ــث ایج ــی و ســن باع ــت، ناتوان ــی، جنســیت، قومی ــه اجتماع هیگــس2، 2015: 30(. طبق
ــی3،  ــس و لیوس ــود )پرای ــری می   ش ــدرت و نابراب ــکال ق ــایر اش ــی و س ــع مال ــه مناب ــی ب در دسترس
ــت و  ــه، جنســیت و قومی ــر طبق ــی ب ــای مبتن ــی از هویت   ه ــالمندی از ترکیب ــه س 2015: 306(. تجرب
ــای  ــد ایده   ه ــالمندی بای ــان س ــه جامعه   شناس ــود و درنتیج ــر می   ش ــاختاری متاث ــای س ــر مولفه   ه دیگ
ــان  ــرد نش ــن رویک ــور، 2013: 49(. ای ــد )ویکت ــر بگیرن ــی در نظ ــای اجتماع ــی را در تحلیل   ه تقاطع
می   دهــد کــه تالقــی ســن و جنســیت، نــژاد، طبقــه، قومیــت، توانایــی جســمانی یــا معلولیــت اســت کــه 
بــه تبعیــض و نابرابــری مضاعفــی منتهــی می   شــود. مبتنــی بــر ایــن رویکــرد بایــد گفــت تبعیــض تنهــا 
ــا مولفه   هــای دیگــری چــون جنســیت،  ــه تالقــی ســن ب از طریــق ســن ایجــاد نمی   شــود بلکــه بایــد ب
ــن  ــر4، 201۸: ۸(. بنابرای ــون و تس-روم ــت )آیال ــه داش ــل توج ــن قبی ــی ازی ــژاد و مولفه   های ــه، ن طبق
ســالمندان در معــرض کنارگــذاری و تبعیــض چندگانــه قــرار می   گیرنــد. ســالمندان در کنــار تبعیــض 
ــژادی و قومیتــی نیــز مواجــه می   شــوند  ــا تبعیــض جنســیتی، طبقاتــی، ن ــر سن   و   ســال، گاه ب مبتنــی ب
ــت  ــیب   پذیری و محرومی ــش آس ــه افزای ــر ب ــه منج ــع و چندگان ــدرت متقاط ــای ق ــت نظام   ه و درنهای

ــردد. ــالمندان می   گ ــف س مضاع

1- Intersectionality

2- Gilleard and Higgs
3- Price and Livsey
4- Ayalon and Tesch-Romer
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سالمندی در پارادایم پست مدرن
ــه     ــن را ب ــا، س ــیتی واقعیت ه ــکنی جنس ــا ساختارش ــا ب ــتند ت ــر آن هس ــت مدرن ب ــردازان پس نظریه پ
ــف  ــر ضع ــه ب ــکی ک ــان پزش ــه گفتم ــود را ب ــد و خ ــاهده کنن ــر مش ــیال و متکث ــر س ــک ام ــوان ی عن
و ناتوانی   هــای ســالمندی تأکیــد می کنــد، محــدود نســازند )پــاول و هیندریکــس، 2009: 91(. 
ــالمندان در  ــش س ــت و نق ــل موقعی ــی و تحلی ــت بررس ــر اهمی ــن ب ــت   مدرن همچنی ــای پس رویکرده
ــتین و  ــوند )لونس ــیال   تر می   ش ــنی س ــای س ــرا نقش   ه ــد، زی ــاره دارن ــر اش ــه معاص ــگ و جامع فرهن
ــته   اند.  ــده پیوس ــای مصرف کنن ــه گروه   ه ــالمندان ب ــروزه س ــا، ام ــر اینه ــالوه ب ــز، 2010: 197(. ع کات
نمونــه   ای از فرهنــگ مصــرف در بیــن ســالمندان، جراحی   هــای زیبایــی ســالمندان اســت. ســالمندان بــا 
ــت شــخصی خــود بازاندیشــی  ــا چالش   هــای هویتــی ســن   محور مواجــه می   شــوند و در هوی ــن کار ب ای
ــکی  ــد پزش ــای جدی ــور فناوری   ه ــپ   ورث2 )199۸( ظه ــتون و ه ــرد1، 1996(. فیدرس ــد )گیلی می   کنن
را بــه عنــوان وســیله   ای بــرای گســترش شــادابی و گشــایش فرصت   هــای جدیــد بــرای ســالمندان بــه 
ــت   مدرنیته  ــر، پس ــن منظ ــد. از ای ــوع می   بینن ــی متن ــبک   های زندگ ــاب س ــارکت در انتخ ــور مش منظ
چیــزی نیســت کــه از آن ترســید، بلکــه ترکیبــی از تکنولــوژی پساانســانی اســت و فرهنــگ ابزارهایــی را 
بــرای رهایــی ســالمندان از مفاهیــم طبیعت گرایانــه ســالمندی بیولوژیــک پیشــنهاد می   دهــد )هیگــس 
ــالمندی«  ــک س ــه »ماس ــرح نظری ــا ط ــپ   ورث )1991( ب ــتون و ه ــز، 2009: 60-61(. فیدرس و جون
ــردن  ــی ک ــور مخف ــه منظ ــراد ب ــه اف ــت ک ــی اس ــر، راه   حل ــه و ظاه ــر قیاف ــه تغیی ــد ک ــن باورن ــر ای ب
نشــانه   های ســالمندی اســتفاده می   کننــد تــا ظاهــری از نظــر اجتماعــی مقبــول از خــود ارائــه دهنــد. 
در ایــن رویکــرد ســالمندی، چندالیــه و ســیال در نظــر گرفتــه می   شــود و بــر خلــق تجربه   هــای متنــوع 

ــردد. ــد می   گ ــالمندی تاکی س

بحث نهایی
همانطــور کــه در ایــن مقالــه نشــان داده شــد، بــه پدیــده ســالمندی می   تــوان از رویکردهــای مختلفــی 
نــگاه کــرد. همیــن موجــب شــده اســت کــه مطالعــات ســالمندی رنگ   و   بــوی یکســانی نداشــته باشــند. از 
ــم فکــری مســلط، هستی   شناســی  ــاوت درک می   شــود و پارادای ــان متف ــف، جه دل گفتمان هــای مختل
و روش  شناســی خــاص خــودش را بــه وجــود مــی   آورد. مــرور مطالعــات ســالمندی بیانگــر آن اســت کــه 

1- Gilleard
2- Featherstone & Hepworth
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ــت؛  ــوده اس ــف ب ــای مختل ــرض دیدگاه   ه ــدگی در مع ــالمندی و سالمندش ــناختی س ــش جامعه   ش خوان
ــا  ــی از پژوهش   ه ــه. برخ ــای بدبینان ــا دیدگاه   ه ــه ت ــالمندی گرفت ــه س ــه ب ــای خوش   بینان از دیدگاه   ه
ــا وابســته  ــده اســت و ی ــا را از خــود ران ــه آنه ــد ک ــه   ای در نظــر می   گیرن ــان جامع ســالمندان را قربانی
ــرادی فعــال و پرجنب   و   جــوش توصیــف  بارشــان مــی   آورد. برخــی دیگــر از پژوهش   هــا ســالمندان را اف
ــی  ــت دارد از ناهمگون ــون حکای ــری گوناگ ــم   اندازهای نظ ــن چش ــد )کارادک، 1391: 159(. ای می   کنن
ــه  ــم اینک ــدگی. علی   رغ ــون سالمندش ــکال گوناگ ــالمندی و اش ــت س ــوع واقعی ــالمندان و تن ــر س قش
ســالمندی می توانــد بــرای برخــی تــوأم بــا فعالیــت و رضایــت باشــد، بــرای برخــی نیــز ســالمندی تــوأم 
بــا وابســتگی و خانه   نشــینی اســت و درنهایــت بــرای برخــی تــوأم بــا فقــر و وابســتگی. همــه    این   هــا بــه 
اتخــاذ رویکــرد نظــری پژوهــش برمی   گــردد. هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه اتخــاذ رویکــرد نظــری، نــگاه 
ــا  ــر از واقعیت   ه ــی دیگ ــه برخ ــی ک ــد درحال ــوف می   کن ــا معط ــی از واقعیت   ه ــوی برخ ــه س ــود را ب خ
ــرد نظــری در پژوهــش بســیار  ــن انتخــاب رویک ــان: 160(. بنابرای ــذارد )هم ــی می   گ ــی باق را در تاریک
ــر  ــوان در قالــب مــدل زی مهــم اســت. مــدل تحلیلــی هــر یــک از ایــن چشــم   اندازهای نظــری را می   ت

ترســیم کــرد:

شکل 2. تحلیل سالمندی در چشم اندازهای نظری مختلف )منبع: نگارنده(
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ــر  ــی کــه ب ــه تشــریح شــد، چشــم اندازهای نظــری ســالمندی از نظریه های ــن مقال همانطــور کــه در ای
ــا نظریه هایــی کــه  ــد ت ــه ویــژه فعالیــت و رضایــت از زندگــی ســالمندان تمرکــز دارن مســائل فــردی ب
ــد، متغیــر هســتند. هــر  ــر عوامــل ســاختاری تعیین کننــده موقعیــت زندگــی ســالمندان تاکیــد دارن ب
ــد. چشــم اندازهای نظــری  ــالمندی دارن ــی از س ــی متفاوت ــدل تحلیل ــک از چشــم اندازهای نظــری، م ی
ــه می دهنــد. ســالمندی در ایــن  ــه و کارکــردی از ســالمندی ارائ ــه، تحلیلــی محافظه کاران کارکردگرایان
دیــدگاه، ســالمندی منفعــل، ناتــوان، حاشــیه نشــین، طردشــده، یــک شــکل و کلیشــه ای اســت. ایــن 
چشــم انداز نظــری، دوره زندگــی ســالمندی را در جامعــه، دوره ناتوانــی، بــدون کارکــرد و کــم کارکــرد و 
غیرمولــد، می دانــد و بــر کارکردهــای ســالمندان در جامعــه تاکیــد می کنــد. در ایــن رویکــرد، تحلیــل 

ــت می شــود.  ــا غفل ــا و تضاده ــه می شــود و از تفاوت ه ــالمندی ارائ کلیشــه ای از س
ــد،  ــال، مول ــل ســالمندی، ســالمندی فع ــن از تحلی ــل نمادی محصــول چشــم انداز نظــری کنــش متقاب
ــالت  ــت، مشــارکت و تعام ــر فعالی ــرد ب ــن رویک ــت اســت. ای ــت بخــش و ســالمندی مثب ــق، رضای موف
ــی  ــالمندان در زندگ ــت س ــذاری و هوی ــت، تاثیرگ ــن عاملی ــه و همچنی ــالمندان در جامع ــی س اجتماع
ــد و  ــی می کن ــم پوش ــا چش ــا و تضاده ــاوت ه ــه تف ــز از مالحظ ــرد نی ــن رویک ــد دارد. ای ــره تاکی روزم
تحلیلــی فردگرایانــه و بــه دور از تحلیــل هــای ســاختاری از ســالمندی ارائــه می دهــد. در ایــن میــان، 
چشــم انــداز نظــری انتقــادی اســت کــه تحلیــل ســاختاری و کالن محــور از ســالمندی ارائــه می دهــد. 
در ایــن چشــم انــداز، تحلیــل ســالمندی مبتنــی بــر مســیر زندگــی مــورد نظــر اســت و درنتیجــه بــر 
ــری هــای اجتماعــی و اقتصــادی ســالمندان طــی مســیر زندگــی تاکیــد می شــود. ایــن رویکــرد  نابراب
همچنیــن بــر نقــش سیاســت های 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.
ــه نحــوی کــه  ــه مــی دهــد ب ــز تحلیــل جنســیتی از ســالمندی ارائ چشــم انداز نظــری فمینیســتی نی
ــالمندان  ــع س ــرد. در واق ــت ک ــوان از قشــربندی جنســیتی صحب ــی ت ــر قشــربندی ســنی، م ــالوه ب ع
عــالوه بــر اینکــه در معــرض تبعیض هــای ســنی قــرار دارنــد، از تبعیض هــای ســنی جنســیتی نیــز رنــج         
می برنــد. امــا عــالوه بــر تبعیض هــای ســنی جنســیتی بایســتی بــه تالقــی ســن و جنســیت بــا ســایر 
ــت  ــت روای ــه داشــت. درنهای ــز توج ــژاد نی ــت و ن ــت، قومی ــه، معلولی ــد طبق ــری مانن ــای نابراب مولفه ه
چشــم انداز نظــری پســت مــدرن از ســالمندی، ســالمندی چندالیــه، تغییرپذیــر و ســیال از ســالمندی 
اســت؛ بــه نحــوی کــه می تــوان از ســالمندی ســیال و همچنیــن ســالمندی متکثــر صحبــت کــرد. در 
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ــل توجهــی برخــوردار اســت.  ــز ســالمندان از اهمیــت قاب ایــن رویکــرد هویــت، ســبک زندگــی و تمای
ــاره                      ــا اش ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــت ک ــی وارد اس ــری انتقادات ــای نظ ــن پارادایم ه ــک از ای ــر ی ــه ه ب
ــظ  ــادل و حف ــی، تع ــم اجتماع ــر نظ ــی ب ــی کارکردگرای ــد ضمن ــه تاکی ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــه  ــاً محافظه کاران ــالمندی، اساس ــه س ــای کارکردگرایان ــن رو، دیدگاه ه ــت، از ای ــود اس ــت موج وضعی
ــراد  ــدرت اف ــه، ق ــت کارکردگرایان ــا قرائ ــالمندی ب ــای س ــه ه ــن در نظری ــند. همچنی ــر می رس ــه نظ ب
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(. عــالوه بــر ایــن، کارکردگرایــان 
بررســی نکردنــد کــه چگونــه عواملــی ماننــد طبقــه و منابــع مــادی ســالمندان ممکــن اســت فرصــت 
تعامــالت اجتماعــی را ارتقــاء دهنــد یــا محــدود کننــد )ویکتــور، 2013: 4۸(. در ایــن رهیافــت نظــری، 
ــر  ــه تضــاد و تفکیــک منجــر می شــوند و همچنیــن تفاوت هــا و نابرابری هــای مبتنــی ب عواملــی کــه ب
ــی  ــه رهای ــه نظری ــه، ب ــن زمین ــال در ای ــرای مث ــود. ب ــه می ش ــده گرفت ــیت نادی ــژاد و جنس ــه، ن طبق
از تعهــد ایــن انتقــاد وارد شــده اســت کــه تاثیــر عوامــل اجتماعــی ماننــد جنســیت، وضعیــت شــغلی 
ــن  ــاالس، 2015: 12(. در ای ــرک بی ــاف و پ ــرد )ه ــده می گی ــه را نادی ــا طبق ــت ی ــی، قومی ــا خانوادگ ی
زمینــه هاچشــلید1 )1975( نیــز مطــرح مــی کنــد کــه ایــن نظریــه مســائل مربــوط بــه قــدرت را نادیــده 
ــج  ــه کلیشــه های رای ــن نظری ــه ای ــن اســت ک ــد دیگــر ای ــز، 2009: 19(. نق ــرد )هیگــس و جون می گی
ــی کــه  ــگارد؛ اینکــه دوره ســالمندی، دوره ضعــف و بیمــاری و وابســتگی اســت درحال را بدیهــی می ان
همیشــه ایــن گونــه نیســت )هندریکــس، 1992؛ گیدنــز و ســاتن، 1395: 4۸2(. همچنیــن ایــن نظریــه 
از قابلیــت تعمیــم پذیــری برخــوردار نیســت؛ هرچنــد بســیاری از ســالمندان ممکــن اســت از تعامــالت 
و فعالیــت هــای اجتماعی شــان کنــاره گیــری کننــد، امــا بســیاری نیــز ایــن گونــه نیســتند )بنگســتون و 
دیگــران، 2005(. ایــن دیــدگاه، تنــوع، خالقیــت و انــواع فعالیت هایــی را کــه بســیاری از ســالمندان در 

ــد.  ــح نمی ده ــد، توضی ــه می کنن ــالمندی تجرب دوران س
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 نمی کردنــد. بنابرایــن، 
ایــن تئــوری تجربــه زنــان ســالمند را در نظــر نمی گیــرد )دیویدســون، 2013: 231(. بــه عــالوه، نظریــه 
ــام  ــو نظ ــه عض ــالمندانی را ک ــت و س ــادق اس ــالمند ص ــتگان س ــاره بازنشس ــاً درب ــری عمدت کناره   گی

1- Hochschild



108                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 111 و 112

ــاره  ــاً درب ــری عمدت ــه کناره گی ــرد )کارادک، 1391: 126(. نظری بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمی   گی
ــد را در نظــر  بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و ســالمندانی کــه در نظــام بازنشســتگی قــرار ندارن
نمی گیــرد. همچنیــن در ایــن دیــدگاه، نشــانه هایی از کــم ارزش کــردن اهمیــت و ســهم ســالمندان در 
ــور، 2013:  ــد )ویکت ــت می کن ــه ســالمندان تقوی جامعــه وجــود دارد و کلیشــه های منفــی را نســبت ب
47-4۸(. بــه طــور کلــی ایــن رویکــرد بــا غلبــه نــگاه روان شــناختی، تقویمــی و ســن محــور، دربرگیرنــده 
ــزوای اجتماعــی  ــه ســالمندان اســت. حاصــل ایــن رویکــرد، احســاس طــرد و ان ــگاه منفــی نســبت ب ن
ــر اینکــه  ــوان گفــت چشــم اندازهای نظــری کارکردگرایــی عــالوه ب ســالمندان اســت. درنهایــت مــی ت
بــرای ســالمندان عاملیــت و تاثیرگــذاری قائــل نیســتند، اهمیــت ســاختارهای اجتماعــی نابرابــر چــون 

ــد. ــر نمی گیرن ــز درنظ ــادی را نی ــی و اقتص ــای طبقات تفاوت ه
پارادایــم کنــش متقابــل نمادیــن، نیــز بــه دلیــل تأکیــد زیــاد بــر فــرد و فرایندهــای خــرد و کم توجهــی 
نســبت بــه جنبه هــای گســترده تر نظــام اجتماعــی و ســاختارها و نادیــده انــگاری روابــط قــدرت مــورد 
انتقــاد واقــع شــده اســت )ویکتــور، 2005: 32(. دیــدگاه هــای ســطح خــرد بــه دلیــل فقــدان درگیــری 
نســبی بــا موضوعاتــی چــون طبقــه، نــژاد و جنســیت قــادر بــه توضیــح تجربیــات ســالمندی نیســتند 
)ویکتــور، 2013: 49(. بــرای مثــال نظریــه فعالیــت بــه دلیــل نادیــده انــگاری نابرابــری هــای اجتماعــی 
ــوم1، 2009(.  ــع شــده اســت )آچنب ــاد واق ــورد انتق ــای ســالمتی م ــری ه ــن نابراب اقتصــادی و همچنی
ــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی  ــن اســت کــه زمین ــن رویکــرد مــی شــود، ای ــه ای ــد دیگــری کــه ب نق
ــرای دســتیابی بــه ســالمندی موفــق بــه منابــع  ســالمندان نادیــده گرفتــه شــده اســت. همــه افــراد ب
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 
ــارغ از مالحظــه تفاوت   هــا،  ــن رویکردهــای نظــری ف ــرد )دیویدســون و میــدوس2، 2009(. ای نمــی گی
تنوع   هــا و نابرابری   هــای بیــن ســالمندان هســتند. همچنیــن ارزیابــی ایــن نظریــه از توانایــی و ظرفیــت 
ــه اســت. اگرچــه برخــی از  ــه و فردگرایان ــرای حفــظ ســطوح فعالیــت شــان خــوش بینان ســالمندان ب
ســالمندان مــی تواننــد همچنــان فعــال بماننــد، برخــی از ســالمندان بــه دالیــل مختلفــی از جملــه فقــر، 
جنســیت، طبقــه اجتماعــی و وضعیــت ســالمتی 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 بیــاالس1، 2015: 12(. تاونســند 
ــت ســالمندان از  ــار شــدن موقعی ــی اعتب ــت، چگونگــی و روش ب ــه فعالی ــه نظری ــد اســت ک ــز معتق نی
طریــق جامعــه را نادیــده می گیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه نظریــه فعالیــت مشــکالت ســالمندان را از نــوع 
ــرد )کارادک، 1391:  ــی می نگ ــدگاه سیاس ــائل از دی ــن مس ــه ای ــد و ب ــی می کن ــردی تلق ــازگاری ف س

  .)126
ــی  ــاختارهای اجتماع ــر س ــن تاثی ــل نمادی ــش متقاب ــی و کن ــای کارکردگرای ــه پارادایم ه ــی ک درحال
ــکل گیری  ــاختاری را در ش ــای س ــه ه ــر مولف ــت و دیگ ــر، قومی ــیت، فق ــه، جنس ــون طبق ــدی چ کلی
تجربــه ســالمندی و اواخــر عمــر نادیــده می گرفتنــد، 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، 2005: 2۸(. همچنیــن در 
ــه  ــه ویــژه طبقــه ب ایــن رویکــرد روابــط ســنی، فرعــی اســت و درعــوض دیگــر ســاختارهای ســلطه ب
ــه  ــال نظری ــرای مث ــر موقعیــت زندگــی ســالمندان تلقــی می گــردد. ب ــده ب ــوان عامــل تعییــن کنن عن
اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــا تمرکــز بــر روابــط بــازار کار و مســائل مربــوط بــه بازنشســتگی کــه بــرای 
نســل های کنونــی ســالمندان عمدتــاً بــه مــردان مربــوط می شــود، بــه انــدازه کافــی بــه مســائل زنــان 
و اعضــای گروه هــای قومــی و اقلیتــی نمی پــردازد )دیویدســون، 2013: 234(. در پایــان الزم بــه تاکیــد 
ــت  ــالمندی از اهمی ــل س ــرای تحلی ــکش نالیتی ب ــالمندی و اینترس ــتی س ــه فمینیس ــه نظری ــت ک اس
زیــادی برخــوردار اســت و نــگاه جامعــی بــه تنــوع و تکثــر تجربــه ســالمندی بــا مالحظــه تفاوت هــا و 
نابرابری هــای اجتماعــی دارد نظریــه کناره   گیــری عمدتــاً دربــاره بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و 

ــرد.. ســالمندانی را کــه عضــو نظــام بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمی   گی

1- Hoff and Perek-Białas 
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واکاوی دالیل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج 
غالمرضا تاج بخش1 و حانیه محمدی2

چکیده:

هــدف: علیرغــم اینکــه ازدواج یکــى از مهمتریــن و حســاس ترین مراحــل زندگــى انســان بــه شــمار مــى رود، امــا بنــا بــه 
دالئــل گوناگــون امــروزه برخــى جوانــان از تشــکیل خانــواده اجتنــاب نمــوده و زندگــى مجــردی را در پیــش مى گیرنــد. 
بــر ایــن اســاس، هــدف پژوهــش حاضــر بررســى عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان 35-27 ســاله 

ــاد مى باشــد.  شهرســتان خرم آب
روش تحقیــق: روش پژوهــش پیمایشــى اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان 
ــى  ــه صــورت تصادف ــاد در محــدوده  ســنى 27-35 ســاله در نیمــه  دوم ســال 1399 اســت. روش نمونه گیــری ب خرم آب
ــه دســت آمــد. جهــت  ــه ایــن پژوهــش 380 نفــر مى باشــند کــه از طریــق فرمــول کوکــران ب ــود. حجــم نمون ســاده ب

تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــى و آمــار اســتنباطى اســتفاده شــد. 
یافتــه هــا: یافته هــای پژوهــش، نشــان داد مولفه هــای میــزان اعتقــادات دینــى، ســطح انتظــارات، لــذت بــردن از تجــرد، 

وضعیــت تحصیلــى، وضعیــت شــغلى و شــکاف نســلى درگرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان تاثیــر دارنــد.
نتیجه گیــری: گرایــش بــه زندگــى مجــردی بــه صــورت یــک معضــل و آســیب اجتماعــى رونــد فزاینــده در جامعــه دارد 

کــه ضــرورت دارد برنامه ریــزان و مســئوالن بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.

واژگان کلیدی: زندگى مجردی، جوانان، ازدواج، خرم آباد و شکاف نسلى.

tajbakhsh_gr@yahoo.com  1- دانشیار و عضو هیات علمى گروه علوم اجتماعى دانشگاه حضرت آیت اهلل العظمى بروجردی
2- کارشناسى ارشد جامعه شناسى، دانشگاه آیت اهلل بروجردی 

پژوهشی
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مقدمه و بیان مسئله
ــای اقتصــادی و ارتباطــات فرهنگــى و  ــزی انســان، نیازه ــواده جوابگــوی احتیاجــات غری تشــکیل خان
اجتماعــى وی را نیــز تامیــن مى کنــد و بــه عنــوان یــک معیــار و قاعــده پذیرفتــه شــده در همــه جوامــع 
ــاب  ــه حس ــه ب ــارکتى جامع ــن ارگان مش ــواده اولی ــور، 76:1388(. خان ــود )کاظمى پ ــوب مى ش محس
مى آیــد و کشــور )جامعــه( محصــول تعــداد زیــادی از ایــن خانواده هــا )ارگان هــا( بــه حســاب مى آیــد 
کــه محیــط نگرشــى و اقتصــادی کشــور مــوارد طــرز تفکــر آن محســوب مى شــود. خانــواده بــا ازدواج 
ــه وجــود مى آیــد، بدین ســبب ازدواج عرصــه ای مهــم از زندگــى اســت، کــه در میــان ســایر مراحــل  ب
ــک  ــژه برخــوردار اســت)احمدی موحــد،3:1386(. جامعــه شناســان ازدواج را ی ــى وی زندگــى از اهمیت
ــع مى دانســتند  ــت در جوام ــش و امنی ــای نســل انســان و ســبب آرام ــن بق ــى و ضام ــرارداد اجتماع ق
)آقاســى و فــالح میــن باشــى، 21:139۴-1(. بعضى    هــا بــر ایــن باورنــد کــه ازدواج وتأهــل باعــث ایجــاد 
محدودیــت و  موانــع بســیار در راه رســیدن بــه تمایــالت افــراد مى گــردد. بنابرایــن، تمایــل دارنــد بــه 
صــورت تنهــا و آزادانــه زندگــى نماینــد. ایــن تمایــل فقــط در بیــن پســران وجــود نــدارد، بلکــه برخــي 
ــه خواســته    های خــود و همچنیــن  ــر ســرراه رســیدن ب ــع ب از دختــران هــم ازدواج را محدودیــت و مان
آن را موجــب ســلب آزادی    هــای فــردی مى    داننــد. شــاید افــرادی کــه ازدواج را ســلب کننده  اســتقالل 
شــخصى بــه حســاب مى آورنــد، اصــل ازدواج را بــه درســتى متوجــه نشــده اند و طرفــدار آزادی حاصــل 
از آن بــه معنــای غربــى آن هســتند، و همچنیــن درمیــان آنــان افــرادی هســتند کــه بــا وجــود گرایــش 
مذهبــى قــوی، متمایــل بــه ادامــه نوعــى خــاص از زندگــى هســتند کــه درآن قیــد وبندهــای زندگــى 
مشــترک وجــود نــدارد و آســایش، آرامــش، خودســازی و سیروســلوک معنــوی خــود را در داشــتن ایــن 
شــیوه از زندگــى مى    داننــد. برخــى نیــز داشــتن فرزنــد را مانــع رشــد اجتماعــى، کار و تحصیــل و زندگــى 
مطلــوب خویــش مى    داننــد و زیــر بــار ازدواج نمى رونــد. عــدم توجــه خانواده    هــا، درک نشــدن نیازهــا و 
خواســته    های جوانــان در خانــه و نداشــتن حریــم خصوصــى مختــص جوانــان، باعــث ســرخوردگى جــوان 
شــده و او را مشــتاق بــه تــرک خانــه و شــروع زندگــى مجــردی مى    کنــد )قرایــى مقــدم، 1393: ۴۴(.

ــش  ــران کاه ــن ازدواج، بح ــن س ــت، باالرفت ــد جمعی ــرخ رش ــول ن ــون اف ــده    ای همچ ــای خزن بحران    ه
نیــروی انســانى، ســالمندی و....در حــال گســترش اســت کــه توجــه متخصصــان امــر را بــه خــود جلــب 
نمــوده، تــا بــا اصــالح الگــوی جمعیــت از بحــران و رکــود جمعیتــى کــه  کشــورهای غربــى دچــار آن 
ــم  ــام معظ ــى، مق ــم جمعیت ــاخص    های مه ــای ش ــزوم ارتق ــه ل ــت ب ــا عنای ــیم. ب ــذر باش ــتند، برح هس



واکاوی دالیل گرایش جواانن به زندیگ مجردی و رویگرداین از ازدواج...                                                  115

ــت سیاســت    های  ــه    ای جهــت هدای ــه، اصــول 1۴ گان ــع و آینده نگران ــا دیدگاهــى کالن، جام ــری ب رهب
ــى و  ــازمان    های متول ــا و س ــه نهاده ــرای کلی ــش گســترده    ای ب ــد و نق ــت مشــخص نمودن ــى جمعی کل
ــع ازدواج،  ــع موان ــت رف ــى جمعی ــت    های کلّ ــد 2 سیاس ــر بن ــق ب ــد. مطاب ــخص نمودن ــذار مش تاثیرگ
تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد، کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوج     هــای جــوان 
و توانمنــد ســازی آنــان در تأمیــن هزینه     هــای زندگــى و تربیــت نســل کارآمــد، یکــى از وظایــف مهــم 

دســتگاهها و ارگانهــای اجرایــى کشــور اســت. )تــاج بخــش، 1399، ۴5(.
ــى  ــاهد تغییرات ــدرن، ش ــام م ــه نظ ــنتى ب ــام س ــران، از نظ ــذار ای ــال گ ــه در ح ــر جامع ــه اخی در ده
ــرات فرهنگــى و  ــن تغیی ــون شــد. ای ــان اقشــار گوناگ ــى و خــرد در می ــف کالن، میان درســطوح مختل
اجتماعــى بــه نوبــه خــود موجــب ایجــاد دگرگونــى در هنجارهــا و ارزشــها، انتظــارات و مطالبــات مــردم 
بویــژه جوانــان گردیــد. در ســالهای اخیــر دغدغــه تغییــر در ســبک زندگــى ایرانــى، بــه ویــژه در میــان 
نســل جــوان بــه ســبک زندگــى غیــر اســالمى و غربــى مــورد توجــه اندیشــمندان و پژوهشــگران واقــع 
ــه  ــش ب ــى گرای ــه ایران ــى در جامع ــى و اساس ــای اصل ــرات و چالش    ه ــن تفیی ــى از ای ــت. یک ــده اس ش
زندگــى مجــردی و رویگردانــى از امــر ازدواج اســت. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی، 
ــر  ــان از ازدواج تغیی ــات جوان ــه، ســطح انتظــارات و توقع اجتماعــى و فرهنگــى حــادث شــده در جامع
یافتــه و همیــن امــر منجــر بــه رویگردانــى آنهــا از ازدواج و گرایــش بــه زندگــى مجــردی شــده اســت. 
دربــاره اهمیــت ایــن پژوهــش مى    تــوان 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 بى بند و باری هــای 
اخالقــى در جامعــه بــه خصــوص در بیــن جوانــان خواهــد شــد. ازدواج مناســب    ترین راه بــرای تامیــن 
ــن و اخــالق  ــر موجــب ســالمت در دی ــن ام ــى و جنســى جــوان اســت و همی ــى، عاطف ــای روان نیازه

جوانــان خواهــد شــد.
ایــن آمــار در شــهر خرم آبــاد، روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و مســائل و مشــکالت زیــادی را بــرای 
خانواده هــا و جامعــه ایجــاد نمــوده و بــه یــک مســئله اجتماعــى مبــدل شــده اســت. از ایــن رو، ایــن 
ــه  ــان ب ــرای بررســى و شناســایى زمینه    هــا و بســترهای تشــکیل دهنــده تمایــل جوان ــه تالشــى ب مقال
زندگــى مجــردی در شــهر خرم آبــاد اســت. ســوال اصلــى پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه چــه عوامــل 
ــاد  ــهر خرم    آب ــود؟ در ش ــى مجــردی مى    ش ــه زندگ ــش ب ــث گرای ــى باع ــى، اقتصــادی و فرهنگ اجتماع

ســهم کــدام یــک از عوامــل از بقیــه بیشــتر مى باشــد؟
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پیشینه پژوهش 
در جــدول زیــر خالصــه    ای از پژوهش    هــای صــورت گرفتــه در خصــوص گرایــش بــه تجــرد و افزایــش 

ســن ازدواج ارائــه شــده اســت: 
جدول 1: پیشینه داخلی و خارجی

یافته هاعنوانپژوهشگرسال

1398
باقری و 
همکاران 
برساخت

 برساخت معنایى تاخیر سن
ازدواج بر اساس نظریه زمینه ای

»تجربة تجرد، تأخیری معنادار« به عنوان مقولة نهایى انتخاب شد و در 
پایان مدل پارادایمى مستخرج از داده ها طرح شد

 زارعى1398
سمگنان

 علل تاخیر در ازدواج جوانان و
راهکارهای مقابله با آن

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

 انتظاری و1397
همکاران

 عوامل موثر افزایش سن ازدواج
جوانان در شهر تهران

وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعى اقتصادی با سن ازدواج، بیانگر 
تغییر در سبک زندگى خانواده و نظام ارزش    های اجتماعى است.

 جهانبخشى و1395
همکاران

 ریشه یابى و رتبه بندی علل
 افزایش سن ازدواج در بین

دانشجویان

بیکاری، نداشتن درآمد کافى، خوف از افزایش هزینه ها، تأکید بر 
داشتن مسکن و خودرو پیش از ازدواج، استقالل مالى، گسترش روابط 
ناسالم بین دختران و پسران، کاهش اعتماد به طرف مقابل، گسترش 

فرهنگ تجمل گرایى، تأکید بر داشتن شغل مناسب با مدرک دانشگاهى، 
مسئولیت پذیر نبودن افراد برای اداره زندگى، از مؤثرترین عوامل برای 

افزایش سن ازدواج دانشجویى هستند.

 میزان تمایل جوانان به ازدواج وطیبى نیا1393
اکثریت جوانان  تمایل به ازدواج دارند.شناسایى موانع و مشکالت آن

1392
 خلج آبادی
 فراهانى و
همکاران

 تاثیر معاشرت با جنس مخالف
قبل از ازدواج بر سن ازدواج

در ارتباط با معاشرت های دوستى 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.

 سرایى و1392
اجاقلو

 مطالعه نسلى تغییر ارزش
ازدواج در بین نسل های مختلف معنای متفاوتى دارد.ازدواج در ایران

 مرادی و1391
صفاریان

 شناخت عوامل اقتصادی و
 اجتماعى در ارتباط با باال رفتن

سن ازدواج جوانان
میان مولفه هایى مثل دیدگاه اشخاص به تساوی جنسیتى، تحصیالت، 

میزان توقعات، و مقدار خشنودی از تجرد، ارتباط مشخصى مى باشد

 ساروخانى و1390
مقربیان

 شناسایى گرایش به تجرد و
 نگرش به مراسم ازدواج وآثار

 آن در واسطه گزینش همسر و
گرایش به مهریه

بین تجدد گرایى و همسر گزینى، رابطه معناداری گزارش شده است.

بحیرانى1390
  نگرش خانواده نسبت به ازدواج

 و بى اعتمادی اجتماعى با
افزایش سن ازدواج

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

 حبیب پور و1390
 دخترانى که دیر ازدواج مى کنند از تحصیالت باالتری برخوردارند و نگرشافزایش سن ازدواج دخترانغفاری

.فرامادی به ازدواج دارند

 رضادوست و1390
مبینى

 بررسى متغیرهای مرتبط با
تاخیر سن ازدواج در زنان شاغل

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

 ضرابى و1390
مصطفوی

 عوامل موثر بر سن ازدواج در
ایران با رویکرد اقتصادی

تاثیر مثبت سطح تحصیالت را بر سن ازدواج زنان تایید مى کند، همچنین 
سن ازدواج در میا ن خانوارهای طبقات اقتصادی باالتر، پایین تر مى باشد.
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کاظمى پور1388
سنجش نگرش جوانان نسبت 

به ازدواج و شناخت آثار و 
پیامدهای آن با تاکید بر ازدواج 

های دانشجویى
ازدواج ها در بین دانشجویان به سمت غیر رسمى شدن پیش مى    رود.

فرهمند بیگى1387
 بررسى رفتارهای فرد گرایانه و
 جمع گرایانه به تفکیک جنس

در تاخیر ازدواج
تأخیر در ازدواج با گرایش به رفتارهای فردگرایانه و جنسیت رابطه معنى 

داری دارد.

 میزان درآمد خانواده با تأخیرحسین زاده1387
در سن ازدواج جوانان

رابطه معنى داری میان وضعیت شغلى، میزان تحصیالت، وضعیت مسکن 
جوانان و میزان درآمد خانواده با تأخیر در سن ازدواج جوانان مى باشد.

1386
 مقدس

 جعفری و
یعقوبى چوبری

 پیوند سنت و نوسازی در
افزایش

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

 بررسي دیدگاه دانشجویان مجردشیرزاد1385
پیرامون عوامل مؤثر در ازدواج

بین سه مؤلفه موفقیت یا شکست یکى از اعضای خانواده در ازدواج، میزان 
پایبندی به اعتقادات مذهبى خانواده، جنسیت و نگرش به ازدواج، رابطه 

معناداری وجود دارد.

 سن ازدواج در حال افزایش:محمودیان1388
بررسى عوامل پشتیبان

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

است.

 اسکندری1387
چراتى

 بررسى 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 اجتماعى 
خانواده و وضع ظاهری، با تأخیر سن ازدواج جوانان رابطه معنى داری 

وجود دارد.

 رابطه بین جنس و نگرش بهسرویتى و وبر2010
ازدواج

نگرش دختران به ازدواج مثبت تر از پسران به دست آمده است. همچنین، 
دختران اعتقاد بیشتری به این موضوع دارند که عشق اساس ازدواج است.

 همیلتون و2007
سیون

طبقه، جنسیت و ازدواج، نقش 
عوامل اجتماعى در افزایش 

تقاضا براي ازدواج بین مردان 
و زنان

تقاضاي ازدواج براي افراد بستگى به وضعیت اقتصادي اجتماعى افراد دارد. 
به این معنا که افرادي که در سطح وضعیت اقتصادي-اجتماعى باالتري قرار 

دارند، تقاضاي ازدواج براي آنها بیشتر است.

 سوزان2000
عدم تمایل زنان به ازدواجفرگوسن

چگونگى زناشویى والدین، موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده 
و یا تنها دختر، اهداف تحصیلى و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملى 

است که بر عدم تمایل زنان به ازدواج تاثیر گذاشته است.

 مک دونالد و199۴
تحصیالت عالى زنان، اشتغال زنان، دشواری دسترسى به زوج مناسبعلل افزایش سن ازدواجهمکاران

 لیشتر و1992
همکاران

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

خانواده

زنان جوانى که به ارزش های سنتى کمتر معتقدند، بیشتر احتمال دارد 
که ازدواج را به خاطر تحصیالت باالتر یا وارد شدن به بازار کار به تاخیر 

بیندازد.

 مک دونالد1388
میان میزان تحصیالت عالى زنان، اشتغال زنان و میزان آزادی در انتخاب بررسى علل افزایش سن ازدواجهیوول

همسر، با تأخیر در سن ازدواج رابطه معنى داری وجود دارد.

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:
اگــر چــه وجــه اشــتراک پژوهش هــای فــوق الذکــر، بررســى موضــوع افزایــش ســن ازدواج جوانــان در 
ــه وضــوح مى    تــوان عــدم بررســى خــاص و  ــه مطالعــات مذکــور، ب ــا توجــه ب جامعــه مى باشــد، ولــى ب
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ویــژه دالئــل گرایــش بــه زندگــى مجــردی و رویگردانــى از امــر ازدواج را دیــد    ؛ در نتیجــه، اهمیــت ایــن 
ــه ایــن موضــوع مهــم در میــدان وســیع تحقیــق مى    پــردازد.  پژوهــش در آن اســت کــه بطــور ویــژه ب
ــه  ــده در مقال ــر ش ــى ذک ــى و خارج ــینه    های داخل ــری از پیش ــدی و نتیجه    گی ــى جمع    بن ــور کل بط
ــن  ــاختار ای ــداف، روش و س ــا اه ــط ب ــتقیم مرتب ــى مســتقل و مس ــدان پژوهش ــت از فق ــر، حکای حاض

ــق دارد. تحقی

مبانی نظری پژوهش

بــه دلیــل خصلــت چنــد وجهــى بــودن موضــوع پژوهــش و تکثــر نظریه    هــاي متعــدد، در ایــن مقالــه از 
میــان نظــرات مختلــف، صرفــا برخــى از نظریه    هــا مــورد بررســى قرارگرفتــه اســت.

رویکــرد نوســازی، بــرای تحلیــل مجموعــه پیچیــده    ای از تحوالتــى کــه در همــه زمینه    هــا بــرای انتقــال 
ــرده مى    شــود. نوســازی شــامل تحــوالت  ــه کار ب ــد، ب ــدرن رخ مى    ده ــه م ــه جامع ــه ســنتى ب از جامع
در زمینه    هــای اقتصــادی، سیاســى، فرهنگــى، روانــى و اجتماعــى اســت. پیــروان ایــن دیــدگاه فکــری، 
عناصــری همچــون خــردورزی، تعقــل گرایــى، نظــم داشــتن، تقدیرگــرا نبــودن، محاســبه گــر بــودن و 

..... را بعنــوان خمیــر مایه    هــای اولیــه جریــان نوســازی بــر مى    شــمارند. 
ــذار  ــوي تأثیرگ ــى ریشــه    هاي ثان ــل تمام ــه و علت    العل ــوان ریشــه اولی ــرد، مى    ت ــن رویک ــه موجــب ای ب
بــر رویگردانــى از ازدواج و گرایــش بــه زندگــى مجــردی را، گــذار جامعــه ایــران از نظــم ســنتى بــه نظــم 
مــدرن دانســت کــه باعــث تغییــر و تحوالتــى در ســطوح مختلــف خــرد، میانــى و کالن در بیــن تمامــى 
گروه    هــا و اقشــار جامعــه، بویــژه جوانــان شــده کــه ایــن تغییــرات بــه نوبــه خــود، موجــب دگرگونــى 
در نگرش    هــا،  ارزش    هــا، انتظــارات و مطالبــات جوانــان مى    شــود. بنابرایــن موضــوع تجربــه مدرنیتــه و 
نوســازي جامعــه ایرانــى در بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان اثــر گــذار مى    باشــد. بنابــر تئــوری نوســازی 
ویلیــام گــود، رویگردانــى از ازدواج و گرایــش بــه زندگــى مجــردی، بــا درجــات مدرنیزاســیون جامعــه 

ارتبــاط دارد. 
رویکــرد بى    ســازمانى اجتماعــى، بــه فقــدان ســازگاری یــا ســازگاری ضعیــف بیــن اجــزای یــک نظــام 
ــرات تکنولوژیــک، جمعیــت  ــى و تغیی ــت اصل ــوان عل ــه عن ــرات اجتماعــى، معمــوال ب اشــاره دارد. تغیی
ــى  ــده    اند. ب ــى ش ــازمانى تلق ــى س ــده ب ــریع کنن ــرایط تس ــوان ش ــه عن ــز ب ــى نی ــناختى و فرهنگ ش
ســازمانى شــخصیتى و عــدم تعــادل نظــام اجتماعــى از پیامدهــای بــى ســازمانى اجتماعــى محســوب 
ــر  ــت. ب ــادل اس ــت تع ــه حال ــى ب ــام اجتماع ــزای نظ ــردان اج ــازمانى، برگ ــل بى    س ــوند. راه ح مى ش
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اســاس ایــن رویکــرد ازدواج و تشــکیل خانــواده، زمانــى رخ مى    دهــد کــه جامعــه بتوانــد، اهــداف معیــن 
و راههــای وصــول بــه آنهــا را مشــخص نمایــد، تــا جامعــه درحالتــى متعــادل و منســجم حفــظ شــود 
و تــداوم یابــد و در صورتیکــه اهــداف و وســایل بــا ســاختار جامعــه مغایــرت و عــدم هماهنگــى داشــته 

باشــد، جامعــه دچــار مشــکل خواهــد شــد.
دیکســون،  در نظریــه خــود  بــر ســه مولفــه دسترســى، امــکان و تمایــل تاکیــد کــرده و معتقــد اســت که 
ایــن ســه متغیــر در ازدواج نکــردن افــراد موثــر هســتند. وی چنیــن مى    پنــدارد کــه متغیرهــای مذکــور، 
ــون،  ــدگاه دیکس ــاس دی ــد. براس ــش مى دهن ــای ازدواج را کاه ــر مولفه ه ــى ب ــاختار اجتماع ــر س تاثی
ــای  ــق تســاوی نســبت ســنى- جنســى اشــخاص در ســن ازدواج و متده ــه  »دسترســى« از طری مولف
ــود تســاوی مناســب در نســبت  ــان مــى دارد، وقتى کــه نب گزینــش همســر مشــخص مى گــردد. وی بی
سنى-جنســى جمعیــت در ســن ازدواج وجــود دارد، بعضــى از ازدواج هــا بــا دیرکــرد صــورت مى گیرنــد 
و زمانى کــه اشــخاص بــرای گزینــش همســر اســتقالل دارنــد، ازدواج هــا نســبت بــه وقتى کــه همســران 
از طــرف والدیــن گزینــش مى گردنــد، دیرتــر صــورت مى گیــرد. متغیــر »تمایــل«، مربــوط بــه تعییــن 
ــى  ــواده، الزام ــای جــوان ســبب تشــکیل خان ــه زوج    ه ــردد ک ــای مشــارکتى و اقتصــادی مى گ کننده    ه
بــه حســاب مى آورنــد. همچنیــن در قســمتهای شــهری بــه ســبب تاکیــد بــر وظایــف شــخصى، 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 نواحــى روســتایى دیرتــر اتفــاق مى    افتــاد. متغیــر 
ــه تعیین کننده    هــای اجتماعــى و اقتصــادی مى    شــود کــه زوج    هــای جــوان جهــت  ــوط ب »امــکان«، مرب
تشــکیل خانــواده ضــروری مى    داننــد. همچنیــن در نواحــى شــهری، بــه دلیــل تاکیــد بــر مســئولیت    های 
ــواده  ــک خان ــرای اداره ی ــه ب ــت آوردن تجرب ــه دس ــا و ب ــب مهارت    ه ــعه و کس ــه توس ــاز ب ــردی، نی ف

مســتقل، ازدواج افــراد نســبت بــه نواحــى روســتایى بــه تاخیــر مى    افتــد.
براســاس ایــن دیــدگاه کــه توســط نگویــن )نظریــه تحــول ســن ازدواج( در ســال 1997 طــرح شــده، 
ــش  ــه کاه ــى رو ب ــفتگى    های سیاس ــى و آش ــرات اجتماع ــاس تغیی ــنتى ازدواج، براس ــای س هنجاره
گــذارده اســت. وی یکــى از مهم تریــن عوامــل موثــر در افزایــش ســن ازدواج )بــه ویــژه زنــان( را توســعه 
ــا  ــدن ایده    ه ــود آم ــه وج ــبب ب ــالت س ــدارد. تحصی ــتغال مى    پن ــالت و اش ــى وتحصی ــتم آموزش سیس
ــت،  ــق اس ــاس عش ــه براس ــای ک ــر ازدواج    ه ــز ب ــژه تمرک ــه وی ــاره ازدواج، ب ــد درب ــای جدی و نگرش    ه
مى    شــود. عامــل دیگــر تحــول ســن ازدواج، مجموعــه    ای از اصالحــات قانونــى مربــوط بــه ســن ازدواج 
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ــه شــده اســت کــه  ــرای ازدواج رســمى در نظــر گرفت ــل ســن، ب ــف، حداق اســت. در کشــورهای مختل
باالتــر از ســن ازدواج در دوره هــای پیــش اســت و لــذا بــه صــورت طبیعــى میانگیــن ســن ازدواج بــاال 

خواهــد رفــت.
ــود  ــمت خ ــه س ــاتش را ب ــرد احساس ــر ف ــری، ه ــر براب ــل در عص ــى توکوی ــوری فردگرای ــر تئ از منظ
ــه  ــزه کورکوران ــک غری ــرا خودخواهــى از ی ــام خودخواهــى داد. زی ــه آن ن ــوان ب ــد کــه نمى    ت مى    چرخان
ــى  ــرد گرای ــى اســت. ف ــوان داد، فردگرای ــت مى    ت ــن حال ــه ای ــه ب ــام خاصــى ک ــرد. ن سرچشــمه مى    گی
ــوده  ــه وســیله آن خــود را از ت ــار دارد و ب ــرد در اختی ــر ف ــه ه ــى اســت ک احســاس اندیشــیده و آرام
همنوعــش جــدا تصــور مى    کنــد و بــا خانــواده و دوســتانش خــود را بــه کنــاری مى    کشــد، بــه نحــوی 
کــه پــس از بــه وجــود آمــدن یــک جامعــه کوچــک بــرای خــود، جامعــه بــزرگ را بــه حــال خــود وا 
ــن رابطــه را بدســت مى    دهــد کــه  ــى، ای ــرد گرای ــوری ف ــن تئ مى    گــذارد )توســلى، 107:1386( بنابرای
هــر چقدراحســاس فردگرایــى در افــراد بیشــتر باشــد، بــه همــان انــدازه افــراد از ازدواج گریــزان بــوده و 

ــه عنــوان یــک مســاله اجتماعــى، نمــود پیــدا مى    کنــد. ــان ب تاخیــر در ســن ازدواج جوان

مدل پژوهش

)محقق ساخته؛ با اقتباس از ناكس و كارولني، 2005(
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روش تحقیق:
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــاب مى آی ــه حس ــردی ب ــات کارب ــوع تحقیق ــدف، از ن ــاس ه ــر اس ــش ب ــن پژوه ای
ــه شــمار آورد. جامعــه آمــاری ایــن  ــوان از نظــر ماهیــت جــزء تحقیقــات پیمایشــى ب پژوهــش را مى ت
پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان خرم آبــاد، در محــدوده  ســنى 27-35 ســاله در نیمــه  
دوم ســال 1399 اســت. روش نمونه گیــری پژوهــش حاضــر بــه صــورت تصادفــى بــود. انتخــاب حجــم 
نمونــه در ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد. حجــم نمونــه ایــن پژوهــش 380 
نفــر مى باشــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــى و آمــار اســتنباطى اســتفاده مى شــود. 
شــاخص های آمــاری توصیفــى مــورد اســتفاده عبارتنــد از: جــداول فراوانــى، درصــد، میانگیــن، 
ــا  ــات ی ــه منظــور اثب ــى ب ــده. از طرف ــه دســت آم ــج ب ــر شــدن نتای  انحــراف اســتاندارد جهــت عینى    ت
ــای  ــه و تحلیل ه ــه تجزی ــای پژوهــش از روش همبســتگى پیرســون اســتفاده شــد. در کلی رد فرضیه ه

ــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. ــن پژوهــش از نرم اف ــاری ای آم

یافته های توصیفی پژوهش 
بــر حســب متغیــر ســن، داده    هــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 32%  بیــن ســن )29-27(؛ %3۴ 
بیــن ســن )32-29( و 3۴%  بیــن ســن )35-32( بــود. بــر حســب متغیــر تحصیــالت، داده    هــا نشــانگر 
ــر دیپلــم؛ 25%  )95 نفــر( دیپلــم؛ 26%  )100 نفــر(  ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 18%  )70 نفــر( زی
مــدرک فوق دیپلــم؛ 23%  )88 نفــر( لیســانس و 8%  )27 نفــر( دارای مــدرک ارشــد و باالتــر بودنــد. بــر 
حســب متغیــر جنســیت، داده    هــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 55%  )210 نفــر( دارای جنســیت 
ــر شــغل، داده    هــا نشــانگر  ــر حســب متغی ــد. ب ــث بودن مذکــر و ۴5%  )170 نفــر( دارای جنســیت مون
ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 13%  )50 نفــر( دارای شــغل کارمنــد؛ 26%  )100 نفــر( دارای شــغل آزاد؛ 
1۴%  )55 نفــر( مشــغول بــه تحصیــل )دانشــجو(؛ 10% )۴0 نفــر( دارای ســایر شــغل ها و %37 )135 

ــر( دارای شــغلى نمى باشــند. نف
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یافته های استنباطی پژوهش 
آزمون فرضیه اول 

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

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغیر

29/166/3۴0/۴30/000میزان اعتقادات دینى

ــى  ــه زندگ ــش ب ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
ــب همبســتگى  ــده )0/000( و ضری ــه دســت آم ــاداری ب ــه ســطح معن ــا اهمیــت ب ــان ب مجــردی جوان
ــان  ــه زندگــى مجــردی جوان ــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن اعتقــادات دینــى و گرایــش ب )0/۴3( مى ت
رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه 
اعتقــادات دینــى جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى 
مجــردی آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  بیــن دو متغیــر 
ــه  ــش ب ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــن بی ــت. بنابرای ــادار اس ــد معن ــل 95 درص ــطح حداق ــوق در س ف

ــاداری وجــود دارد. ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب ــان در شهرس ــى مجــردی جوان زندگ

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

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغییر

10/393/610/۴1۴0/000سطح انتظارات

ــى  ــه زندگ ــش ب ــارات و گرای ــطح انتظ ــن س ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
ــتگى  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــل ش ــى داری حاص ــزان معن ــه می ــت ب ــا اهمی ــان ب ــردی جوان مج
)0/۴1۴( مى تــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان 
ــان  ــردی جوان ــى مج ــه زندگ ــش ب ــارات، گرای ــش ســطح انتظ ــا افزای ــود دارد. ب ــاداری وج ــه معن رابط
ــان  ــن جوان ــى مجــردی در بی ــه زندگ ــش ب ــن ســطح انتظــارات و گرای ــن، بی ــد. بنابرای ــش مى یاب افزای

ــود دارد. ــاداری وج ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب شهرس
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آزمون فرضیه سوم 

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

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغییر

15/117/020/3880/000میزان لذت بردن از تجرد

ــه زندگــى  ــردن از تجــرد و گرایــش ب ــذت ب ــاال مالحظــه مى شــود، بیــن ل همانطــور کــه در جــدول ب
ــتگى  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــردی جوان مج
ــردی  ــى مج ــه زندگ ــش ب ــرد و گرای ــردن از تج ــذت ب ــن ل ــه بی ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس )0/388( مى ت
جوانــان رابطــه  معنــاداری وجــود دارد. بــا افزایــش میــزان لــذت بــردن از تجــرد، گرایــش بــه زندگــى 
مجــردی جوانــان افزایــش مى یابــد. بنابرایــن، بیــن لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 

ــود دارد.  ــاداری وج ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب ــان شهرس ــن جوان در بی

آزمون فرضیه چهارم
جدول 5- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون وضعیت تحصیلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغییر

30/157/300/880/000وضعیت تحصیلى

ــه  ــش ب ــى و گرای ــت تحصیل ــزان وضعی ــن می ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
زندگــى مجــردی جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( و ضریب همبســتگى 
)0/88( مى تــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان، 
ــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه  ــا نتایــج ب رابطــه  معنــاداری وجــود دارد. مطابــق ب
میــزان وضعیــت تحصیلــى جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه 
زندگــى مجــردی آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس رابطــه  مذکــور 
بیــن دو متغیــر فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن وضعیــت تحصیلــى و 

گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان در شهرســتان خرم آبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
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آزمون فرضیه پنجم
جدول 6- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت شغلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغییر

29/796/150/800/000وضعیت شغلى

همانطورکــه در جــدول فــوق مالحظــه مى شــود، بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــتگى )0/80(  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب جوان
ــان رابطــه   ــى مجــردی جوان ــه زندگ ــش ب ــت شــغلى و گرای ــن وضعی ــه بی ــرد ک ــوان اســتدالل ک مى ت
معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه وضعیــت 
شــغلى جوانــان، بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن، در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  مذکــور بیــن دو متغیــر 
فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى 

ــاداری وجــود دارد.  ــاد ارتبــاط معن ــان در شهرســتان خرم آب مجــردی جوان

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

سطح معناداریضریب همبستگىانحراف استانداردمیانگینمتغییر

30/097/100/910/000شکاف نسلى

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه مى شــود، بیــن شــکاف نســلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــتگى )0/91(  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب جوان
ــان رابطــه ی  ــه زندگــى مجــردی جوان ــش ب ــن شــکاف نســلى و گرای ــه بی ــرد ک ــوان اســتدالل ک مى ت
معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه شــکاف 
نســلى جوانــان، بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن، در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  مذکــور بیــن دو متغیــر 
فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن شــکاف نســلى و گرایــش بــه زندگــى 

ــاداری وجــود دارد.  ــاط معن ــاد ارتب ــان در شهرســتان خرم آب مجــردی جوان
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بحث و نتیجه گیری 
خانــواده گســترده    ترین و مهم    تریــن نهــاد اجتماعــى اســت، بــه طــوری کــه مى    تــوان گفــت در تجربــه 
ــئله    مند  ــواده را مس ــوع خان ــه موض ــى دارد. آنچ ــى اساس ــان    ها، نقش ــره انس ــى روزم ــته و زندگ زیس
مى    نمایــد، تغییراتــى اســت کــه در حیطــه تــداوم ازدواج صــورت گرفتــه اســت. بــا شــتاب گرفتــن رونــد 
تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــى در کشــور، الگــوی ســنتى خانــواده بــه تدریــج دچــار تغییــر شــده اســت، 
بــه نحــوی کــه امــروزه بــا چالــش بســیار مهمــى ماننــد گرایــش بــه زندگــى مجــردی روبــرو هســتیم. 
در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســى عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــى مجــردی و رویگردانــى از ازدواج 
در بیــن جوانــان مجــرد شــهر خــرم آبــاد صــورت گرفــت، 6 فرضیــه از طریــق آزمــون همبســتگى مــورد 

بررســى قــرار گرفــت.
ــه زندگــى مجــردی در  ــه بررســى رابطــه بیــن میــزان اعتقــادات دینــى و گرایــش ب در  فرضیــه اول ب
بیــن جوانــان پرداختیــم. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول شــماره 2، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه 
دســت آمــده )0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/۴3( بــود، بنابرایــن 
ــش  ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــى بی ــردد، یعن ــد مى گ ــق تایی ــه محق ــد فرضی ــان 95 درص ــا اطمین ب
ــن  ــج ای ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب ــه زندگــى مجــردی در بیــن جوان ب
ــاری، 1390؛  ــور و غف ــکاران، 1392؛ حبیب پ ــرایى و هم ــا، 1393؛ س ــات )طیبى نی ــا مطالع ــمت ب قس
ــکاران،  ــکاران، 2007؛ لیشــتر و هم ــون و هم ــان، 1383، همیلت ــوی، 1390؛ محمودی ــى و مصطف ضراب
1992؛ گریــن گالس، 1989(؛ هم راســتا بــود و نشــان دادنــد کــه میــزان اعتقــادات مذهبــى بــا گرایــش 
ــانى و آگاه  ــالع رس ــند. اط ــته باش ــم داش ــا ه ــگ ب ــى تنگاتن ــد ارتباط ــردی، مى توانن ــى مج ــه زندگ ب
ــه وســیله ی  ــن )ع( ب ــدگاه معصومی ــای ازدواج درســت از دی ــان در خصــوص ویژگى ه ــه جوان ســازی ب
ــگاه و  ــه جای ــا اهمیــت ب ــر ازدواج اســت. ب ــات در  پیشــرفت ام نهــاد هــای تربیتــى و دینــى از ضروری
ــواده  ــه ائمــه اطهــار )ع(، بیــان الگوهــای خان ــاد مــردم ب ــه زی ــى و اعتقــادات دینــى و عالق تاثیــر معان
ــاال رفتــن آگاهــى  ــا بیــان زندگى نامــه آن بزرگــواران جایــگاه بخصوصــى در ب ســالم و ازدواج درســت ب
ــح را در  ــه ازدواج صحی ــش ب ــده و گرای ــح گردی ــای صحی ــان و صــورت دادن و پیشــرفت نگرش ه جوان

ــد.  ــت مى بخش ــان تقوی ــن جوان بی
در فرضیــه دوم، بــه بررســى رابطــه میــان میــزان ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در 
بیــن جوانــان پرداختیــم. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 3، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری به دســت آمده 
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)0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/۴1۴( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 
ــى  ــه زندگ ــش ب ــارات و گرای ــطح انتظ ــن س ــى بی ــردد، یعن ــد مى گ ــق تایی ــه محق ــد، فرضی 95 درص
ــا  ــن قســمت ب ــج ای ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب مجــردی در بیــن جوان
مطالعــات )ســرایى و همــکاران، 1392؛ ســاروخانى و همــکاران، 1390؛ رضادوســت و همــکاران، 1390؛ 
کاظمى پــور، 1388؛ حســین زاده، 1387؛ لیزاســرویتى و همــکاران، 2010؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( 
هم راســتا بــود. بــه شــکلى کــه نشــان دادنــد بــا توجــه بــه شــرایط کنونــى جامعــه، ســطح توقعــات و 

انتظــارات جوانــان، نقــش تاثیرگــذاری بــر روی گرایــش بــه زندگــى مجــردی آنهــا دارد. 
در تبییــن ایــن قســمت مى تــوان گفــت کــه امــروزه افزایــش ســطح انتظــارات، نبــود فضــای مناســب 
بــرای انتخــاب و معرفــى افــراد بــه یکدیگــر از عوامــل اصلــى افزایــش ســن ازدواج جوانــان در جامعــه 
اســت، کــه دولــت بایــد نــگاه خــود را بــه آنهــا معطــوف کنــد و بــا ارائــه طرح هــای مناســب در جهــت 
کاهــش ســطح انتظــارات جوانــان جامعــه و تجدیدنظــر در شــیوه های تربیتــى و ســبک زندگــى در کنــار 
فراهــم آوردن شــرایط اقتصــادی، زمینــه را بــرای ازدواج به موقــع جوانــان فراهــم نمایــد. طبــق دیــدگاه 
دلبســتگى کــه بــه وســیله  جــان بالبــى، بیــان گردیــد، تجــارب نخســتینى کــه شــخص در ارتبــاط بــا 
پــدر و مــادر خویــش بــه دســت مــى آورد، ســبب بــه وجــود آمــدن مولفه هــای فعــال درونــى مى گــردد 
ــس  ــدگاه تدری ــق دی ــى طب ــر دارد. از طرف ــدی، تاثی ــاط بع ــات از ارتب ــا و توقع ــر نظریه ه ــود ب ــه خ ک
مشــارکتى آلبــرت بانــدورا، مشــاهده یــا تجربــه رفتــار، ســبب آمــوزش مى گــردد. برایــن اســاس شــخص 
بــا مشــاهده ارتبــاط و اختالفــات میــان پــدر و مــادر، راجــع بــه ارتبــاط دوســتانه یادگرفتــه و توقعــات 
ازدواج در او شــکل مى گیــرد. بــاال رفتــن ســطح انتظــارات در جوانــان باعــث بــه تعویــق افتــادن ازدواج 
ــه ازدواج در دوران  ــان ب ــب جوان ــای دانشــجویى و ترغی ــان مى شــود. ازدواج ه ــن ســن جوان ــاال رفت و ب
ــاذ  ــترک و اتخ ــى مش ــواده از زندگ ــرد و خان ــات ف ــته ها و توقع ــل خواس ــر تعدی ــد ب ــا تأکی ــل ب تحصی

تدابیــر خــاص، مى  توانــد بــه حــل عمــده  ایــن مشــکل بینجامــد.
فرضیــه ســوم، بــه بررســى رابطــه بیــن میــزان لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــده  ــه دســت آم ــاداری ب ــه ســطح معن ــى ک ــج جــدول ۴، از آنجای ــه نتای ــا توجــه ب ــه اســت. ب پرداخت
)0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/388( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 
ــش  ــرد و گرای ــردن از تج ــذت ب ــزان ل ــن می ــى بی ــردد. یعن ــد مى گ ــق، تایی ــه محق ــد فرضی 95 درص
ــج ایــن  ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب ــه زندگــى مجــردی در بیــن جوان ب
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قســمت بــا مطالعــات )خلج آبــادی و همــکاران، 1392؛ ضرابــى و همــکاران، 1390؛ حســین زاده، 1387؛ 
ــود.  ــن گالس، 1989؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( هم راســتا ب ــى، 1385؛ اســکندری، 1378؛ گری کنعان
بــه شــکلى کــه مشــخص اســت، در حــال حاضــر بــا وجــود شــرایطى از جملــه رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــى و... کــه ســبب مى گــردد، جوانــان از زندگــى مجــردی لــذت ببرنــد، همیــن امــر موجــب بــاال 

رفتــن میــزان گرایــش بــه زندگــى مجــردی در جوانــان گشــته اســت. 
در تبییــن ایــن قســمت مى تــوان گفــت، کــه فرهنــگ مصــرف گرایــى و میــزان لــذت بــردن از تجــرد، 
ــرد  ــن ازدواج و تج ــن س ــث باالرفت ــه و باع ــش یافت ــان افزای ــن جوان ــم گیری در بی ــرز چش ــه ط ــز ب نی
شــده اســت. تضعیــف روابــط خانوادگــى در کنــار ســریال    های دنبالــه دار ماهــواره ای نیــز ایــن روش از 
زندگــى را بــه جامعــه در حــال گــذار مــا تزریــق مى    کنــد. آن چــه باعــث مى    شــود، جوانــان بــه زندگــى 
مجــردی روی بیاورنــد، نداشــتن آرامــش اســت. جــوان امــروزی بــه آرامــش خیــال و احتــرام در خانــواده 
نیــاز دارد. هــم چنیــن اختــالف فرهنگــى میــان خانواده    هــا و میــان فرزنــدان، پــدران و مــادران عامــل 
ــران افزایــش داده  ــژه در داخــل ای ــه وی ــا و ب مهــم دیگــری اســت کــه زندگــى مجــردی را در کل دنی
ــه ویــژه عــدم تأمیــن اجتماعــى، عامــل دیگــری  اســت. درآمــد پاییــن و نداشــتن اســتقالل کافــى و ب
در افزایــش زندگــى مجــردی اســت. برخــى از جوانــان دوســت ندارنــد کــه در مقابــل برخــى رفتارهــای 
شــان، والدیــن، آنهــا را مــورد مؤاخــذه قــرار دهنــد. بنابرایــن، وقتــى کــه جــوان گمــان مى   کنــد، آزادی 
او مــورد تهدیــد واقــع شــده، از کانــون گــرم خانــواده جــدا مى    شــود و بــه زندگــى انفــرادی روی مــى    آورد.

ــد عوامــل ارزشــى و فرهنگــى همچــون ســکوالریزم،  ــده    ای، معتقدن ــه رویکــرد ای ــل ب اندیشــمنداِن قائ
ــه، گســترش آزادی    هــای فــردی و اجتماعــى، ســبب تحــوالت  اندیشــه های دموکراتــى و برابــری گرایان
ــه و  ــوان یــک نظــام، مجموعــه    ای از ارزش    هــای فردگرایان ــه عن ــه ب ــواده شــده    اند. مدرنیت ــر در خان اخی
ســبک زندگى هــای متنــوع و متفــاوت را پیــش روی افــراد قــرار داده اســت. در اندیشــه مــدرن، میــزان 
ــب مى    شــود.  ــر تمــام تصمیمــات انســانى غال ــک اصــل ب ــوان ی ــان، بعن ــردن از تجــرد در جوان ــذت ب ل
ازدواج نیــز بعنــوان یــک قــرارداد دو طرفــه بــر مبنــای نفــع و لــذت و ترجیحــات فــردی تلقــى مى    شــود. 
بالتبــع آن عــدم تمایــل بــه فرزنــدآوری، ســقط جنیــن، ازدواج ســفید، تولــد فرزنــدان نامشــروع و اولویت 
ــنت    ها و  ــى از س ــا رهای ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــاق مى    افت ــر ازدواج، اتف ــادی در ام ــای م ــن مالکه یافت
ــى و کــم رنــگ  ــع آموزشــى و مال ــه مناب ــه ازدواج ســنتى، دسترســى بیشــتر ب ــوط ب مســئولیتهای مرب

شــدن مرزهــای جنســیتى، تمایــل افــراد بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده کاهــش پیــدا مى    کنــد.
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فرضیــه چهــارم، بــه بررســى رابطــه بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی مى    پــردازد. 
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 5، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( و همچنیــن 
میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/888( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 95 درصــد، فرضیــه 
محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در بیــن جوانان 
ــور،  ــات )کاظمى پ ــا مطالع ــمت ب ــن قس ــج ای ــود دارد. نتای ــى دار وج ــه  معن ــاد رابط ــتان خرم آب شهرس
1388؛ فرهمندبیگــى، 1387؛ یعقوبــى و همــکاران، 1386؛ محمودیــان، 1383؛ شــهروزی، 1386؛ 
ــه  ــود. ب ــتا ب ــن گالس، 1989( هم راس ــکاران، 199۴؛ گری ــد و هم ــکارن، 2007؛ مک دونال ــیون و هم س
ــه  ــا گرایــش ب ــاالی تحصیلــى ب ــژه در مقاطــع ب ــه وی شــکلى کــه مشــخص شــد، میــزان تحصیــالت ب

ــان، بســیار پراهمیــت و در ارتبــاط مى باشــد.  افزایــش ســن ازدواج در بیــن جوان
ــراد شــامل تحصیــل در مدرســه  ــع مهــم اف ــوان گفــت در گذشــته وقای ــن قســمت، مى ت در تبییــن ای
و ســپس آمادگــى بــرای ازدواج بــود. خصوصــا پســران بــرای گذرانــدن دوران ســربازی و پیــدا کــردن 
ــدرن در  ــه م ــق و نیم ــور مصادی ــا حض ــج ب ــه تدری ــا ب ــتند، ام ــدم مى گذاش ــیر ازدواج ق ــغل در مس ش
ــد  ــى بع ــد و حت ــود را بگذرانن ــى خ ــالت عال ــدا تحصی ــد، ابت ــح مى دهن ــان ترجی ــان، آن ــى جوان زندگ
ــد. مهاجرت    هــای تحصیلــى  ــواده برون ــه دنبــال تشــکیل خان ــى باثبــات، ب از یافتــن شــغل و ســطح مال
ــى کــه شــهر محــل  ــه زندگــى مجــردی اســت. بیشــتر جوانان ــان ب ــل جوان ــرای تمای عامــل دیگــری ب
زندگــى خــود را بــرای تحصیــل تــرک مى    کننــد، بــه شــهر خــود بــاز نمى    گردنــد و بــه زندگــى مجــردی 

ادامــه مى    دهنــد. 
ــا  ــد. ب ــى مى    نمای ــردی را بررس ــى مج ــه زندگ ــش ب ــغلى و گرای ــت ش ــزان وضعی ــم، می ــه پنج فرضی
ــه دســت آمــده )0/000( و همچنیــن  ــه نتایــج جــدول 6، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری ب توجــه ب
ــا اطمینــان 95 درصــد، فرضیــه  میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/80( بــود، بنابرایــن ب
محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در بیــن جوانــان 
ــکندری،  ــات )اس ــا مطالع ــمت ب ــن قس ــج ای ــود دارد. نتای ــى دار وج ــه  معن ــاد، رابط ــتان خرم آب شهرس
ــکاران،  ــى و هم ــى، 1387؛ ضراب ــکاران، 1386؛ فرهمندبیگ ــى و هم ــهروزی، 1386؛ یعقوب 1378؛ ش
1390؛ مــرادی و همــکاران، 1391؛ ســوزان، 2000؛ لیشــتر و همــکاران، 1992؛ همیلتــون و همــکاران، 
ــتقیم و  ــاط مس ــان ارتب ــغلى جوان ــت ش ــه  وضعی ــه مولف ــد ک ــان دادن ــا نش ــود. آنه ــتا ب 2007( هم راس
ــن  ــش دارد. در تبیی ــیار نق ــد، بس ــررس رو مى آورن ــه ازدواج دی ــان ب ــه جوان ــر روی اینک ــى داری ب معن
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ــخ  ــول تاری ــت و در ط ــا نیس ــان م ــص زم ــردي مخت ــي مج ــه زندگ ــت، ک ــوان گف ــمت، مى ت ــن قس ای
بــراي زنــان و مــردان بــه نســبت خــود وجــود داشــته اســت؛ امــا آنچــه آمــار و ارقــام نشــان مي دهــد 
ایــن اســت کــه زندگــي مجــردي در دوران صنعتــي و پــس از آن افزایــش بیشــتري پیــدا کــرده اســت 
ــوارد،  ــن م ــي از ای ــه یک ــردد؛ ک ــاز مي    گ ــه ب ــاختارهاي کل جامع ــه س ــش ب ــن افزای ــي از ای ــه بخش ک
منزلت    هــاي شــغلي و درآمــدي بــراي افــراد در دوران مــدرن اســت. در جامعــه مــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــردان گذاشــته شــده  ــده م ــر عه ــادي ب ــه لحــاظ م ــي زناشــویي ب ــور زندگ انتخــاب همســر و اداره ام
ــراي مــردان در  ــات مناســب شــغلي و درآمــدي ب اســت، بنابرایــن در چنیــن شــرایطي، چنانچــه امکان
ســن شــغل و ازدواج ایجــاد نشــده باشــد، طبیعــي اســت کــه 2 وضعیــت پیــش مي آیــد. )1( بــاال رفتــن 
ــم نشــده باشــد، ممکــن  ــد فراه ــکان شــغل و درآم ــردان و )2( چنانچــه ام ــن م ــراي ای ســن ازدواج ب
ــان و مــردان مجــرد در جامعــه  ــه زندگــي مجــردي قطعــي آنهــا منتهــي شــود. بخشــي از زن اســت ب
ایرانــي، زندگــي مجردانــه تحمیــل شــده انتخــاب کرده    انــد. در واقــع ایــن گــروه از دختــران و پســران 
از خانواده    هایــي هســتند کــه بــه دلیــل از کار افتادگــي، فــوت والدیــن و... علــي رغــم داشــتن شــغل و 
امکانــات بــه دلیــل سرپرســتي از والدیــن و خواهــران و برادرانشــان، خــود از تشــکیل زندگــي زناشــویي 
بازمانده    انــد. طبیعــي اســت کــه بــراي زنــان در ســن 35 و مــردان در ســن ۴0 ســالگي بــه بــاال امــکان 
ازدواج کمتــر فراهــم خواهــد بــود؛ امــا بــه میــزان کمتــري از ایــن افــراد، مــا بــا مجردهایــي اعــم از زن 
و مــرد مواجــه هســتیم کــه امکانــات مالــي مناســب دارنــد و از امکانــات شــغلي هــم برخــوردار هســتند، 
امــا از ازدواج ســرباز زده انــد. دلیــل ســرباز زدگــي ایــن گونــه مجردهــا از ازدواج 1- اهمیــت دادن بیشــتر 
آنهــا بــه شــغل و منصــب شــغلي و منزلــت شــغلي شــان اســت و گمــان کــرده و مي    کننــد کــه ازدواج و 
تشــکیل خانــواده مانــع پیشــرفت اجتماعــي آنهــا خواهــد شــد. گــروه دیگــر کســاني هســتند کــه زندگي 
مجردانــه را بــراي آن انتخــاب کرده    انــد کــه در وضعیــت تجــرد مي    تواننــد، روابــط متعــددي در ارتبــاط 

بــا زنــان و مــردان دیگــر و دوستانشــان داشــته باشــند. 
ــه  ــت. ب ــور اس ــهروندان آن کش ــه ش ــدون دغدغ ــي ب ــن زندگ ــا    ، تامی ــى دولت    ه ــف ذات ــى از وظای یک
میزانــي کــه قانــون گــذاران و مجریــان قانــون در یــک جامعــه ســازو کارهایــي فراهــم کــرده باشــند کــه 
افــراد در ســن اشــتغال اعــم از زن و مــرد توانســته باشــند، دسترســي بــه شــغل و درآمــد پیــدا کــرده 
ــواده، رویکــرد  ــه تشــکیل خان ــان نســبت ب ــود کــه جوان ــه همــان میــزان مي    تــوان امیــدوار ب باشــند، ب

مثبتــي داشــته باشــند. 
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ــردی  ــى مج ــه زندگ ــش ب ــلى و گرای ــکاف نس ــزان ش ــن می ــه بی ــى رابط ــه بررس ــم، ب ــه شش فرضی
مى    پــردازد. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 7، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( 
ــان 95  ــا اطمین ــن ب ــود، بنابرای ــده )0/91( ب ــت آم ــه دس ــتگى ب ــب همبس ــزان ضری ــن می و همچنی
ــه زندگــى مجــردی  درصــد، فرضیــه محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن شــکاف نســلى و گرایــش ب
در بیــن جوانــان شهرســتان خرم آبــاد، رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتایــج ایــن قســمت بــا مطالعــات 
)طیبى نیــا، 1393؛ صفاریــان، 1391؛ مقربیــان، 1390؛ غفــاری و همــکاران، 1390؛ مصطفــوی، 1390؛ 
کاظمى پــور، 1388؛ بیگــى، 1387؛ مقــدس جعفــری، 1386؛ اســکندری، 1378؛ گریــن گالس، 1989؛ 
هیــوول، 1388؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( هم راســتا بــود. بــه شــکلى کــه بیــان نمودنــد، فاصلــه  بیــن 
نســل ها و شــکافى کــه میــان آن یعنــى جوانــان بــا نســل ســنتى 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، مى تــوان گفــت، کــه دوری از نظــارت والدیــن و ســخت گیــری آنــان، 
شــکاف بیــن نســلى، دســت یابــى جوانــان بــه ســطحى از درآمــد و تحصیــالت کــه زندگــى مجــردی را 
برایشــان امــکان پذیــر مى کنــد و فــرار از اصــرار خویشــاوندان بــرای ازدواج، از دالیــل تمایــل آنــان بــه 
تنهــا زیســتى اســت. ایــن روزهــا شــکاف نســلى 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 نوجوانــى 
حفــظ کــرده و بیشــتر بــه زندگــى مجــردی ســوق پیــدا کننــد. متاســفانه و یــا خوشــبختانه پیشــرفت 
تکنولــوژی )علــم روز( ضمــن عملکــرد موفــق در حــوزه علــم و دانــش، خواســته    ها، دیدگاه    هــا، رفتارهــا، 
ــه  ــواده ک ــک خان ــره ی ــال روز م ــه اعم ــر و هم ــرز تفک ــا، ط ــت و آمده ــا، رف ــى، اخالق    ه ــوع زندگ ن
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 نمى کنــد 
ــه  ــان ب ــه جوان ــود ک ــبب مى ش ــاله س ــن مس ــود و همی ــاد مى ش ــز ایج ــلى نی ــکاف نس ــه ش و در نتیج

زندگــى مجــردی رو بیاورنــد. 
ــن شــکاف  ــان ایجــاد مى شــود. ای ــن و جوان ــای والدی ــرات و دیدگاه ه ــن تفک ــى شــکاف نســلى بی وقت
ــى  ــد زندگ ــا مى خواه ــر آنه ــه خاط ــوان دارد و ب ــک ج ــه ی ــى ک ــا و نیازهای ــود، دیدگاه ه ــث مى ش باع
تشــکیل دهــد، بــا نیازهایــى کــه پــدر و مــادر احســاس مى کننــد، متفــاوت باشــد. بنابرایــن در اینجــا 
تعارضــى ایجــاد مى شــود کــه موجــب حرکــت نکــردن جوانــان بــه ســمت تشــکیل خانــواده مى شــود 
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و یکــى از دالیلــى اســت کــه انتخــاب ســبک زندگــى مجــردی را بــه دنبــال دارد. 
ــى،  ــت اجتماع ــه وضعی ــادي ب ــى انتق ــا نگاه ــه ب ــن اســت ک ــر، ای ــق حاض ــى تحقی ــری کل نتیجــه گی
ــى و خارجــى حــادث  ــه نابســامانى    های داخل ــد شــد ک ــه، مشــخص خواه اقتصــادي و فرهنگــى جامع
ــه نیازهــا و مطالبــات نســل جــوان و در کنــار آن افزایــش مســائل و  شــده در جامعــه و عــدم توجــه ب
مشــکالت اقتصــادي و مؤلفه    هــاي مهمــى همچــون بیــکاري، مصــرف گرایــى، افزایــش ســطح انتظــارات 
و...... آثــار منفــى بــر  جوانــان گذاشــته اســت و از ایــن رو آنهــا گرایــش بــه زندگــى مجــردی را انتخــاب 

نموده    انــد.

محدودیت  پژوهش 
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر در مقطــع زمانــى صــورت گرفــت کــه سراســر دنیــا درگیــر مقابلــه 
ــان(  ــش )جوان ــن پژوه ــای ای ــه آزمودنى ه ــتیابى ب ــبب، دس ــن س ــه همی ــد، ب ــا بودن ــاری کرون ــا بیم ب

بســیار مشــکل بــود. 
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بررسی تأثیر تحوالت جمعیتی بر اقتصاد و تقاضای پول در ایران
سوسن فرهادی*1و منصور شریفی2

چکیده:

ــوده  ــی در مکاتــب مختلــف اقتصــادی ب ــردازان اقتصــاد پول ــان و نظریه پ تقاضــای پــول همــواره مــورد توجــه اقتصاددان
ــری از  ــای دیگ ــار متغیره ــت در کن ــاختار ســنی جمعی ــر هســتند. س ــول مؤث ــر تقاضــای پ ــددی ب ــل متع اســت. عوام
ــزان  ــول هســتند. می ــزان تقاضــای پ ــده می ــل تعییــن کنن ــی و ریســک دارایی ها، از عوام ــد مل ــره، درآم ــرخ به ــه ن جمل
تأثیرگــذاری ســاختار ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن 
ــای ســاالنه 1365- ــدل خــود رگرســیون برداری ســاختاری )SVAR( و داده ه ــن پژوهــش از م ــه می شــود. در ای پرداخت

1395 اســتفاده شــده اســت. متغیرهــای جمعیتــی بــه نحــوی ســاخته شــده اند 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 میان ســال جامعــه، کــه تأمین کننــده اصلــی درآمــد و پس انــداز 
جامعــه هســتند، تقاضــا بــرای پــول را افزایــش می دهــد، در صورتــی کــه افزایــش نســبی در گــروه ســنی جــوان و پیــر 
جامعــه تقاضــای بــرای پــول را در جامعــه کاهــش می دهــد. اثــر جمعیتــی گروه هــای ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا 
ــاز  ــه حداکثــر خــود می رســد و پــس از آن مجــدداً کاهش یافتــه و در نهایــت ب منفــی اســت، ســپس مثبــت شــده و ب
هــم منفــی مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر ضریــب گروه هــای ســنی تــا 34 ســال و نیــز باالتــر از 55 ســال منفــی بــوده 
و ضریــب گروه هــای ســنی مابیــن آنهــا مثبــت اســت. بیشــترین ضریــب تأثیرگــذار بــر روی تقاضــای پــول نیــز مربــوط 

بــه گــروه ســنی 40 تــا 44 ســال اســت.

 واژگان کلیدی: تحوالت جمعیتی، تقاضای پول، SVAR، ایران و نرخ بهره
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sharifim@UT.AC.IR 2- استادیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
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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 
ــن  ــر همی ــت. ب ــذار اس ــی اثرگ ــادی و سیاس ــی، اقتص ــاختارهای اجتماع ــر س ــی نظی ــای زندگ جنبه ه
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 می دهــد. بنابرایــن 
ــم  ــائل مه ــی از مس ــوان یک ــه عن ــان ب ــول زم ــوالت آن در ط ــت و تح ــنی جمعی ــاختار س ــه س مطالع
ــب ســنی  ــوع ترکی ــت خاصــی برخــوردار اســت. ن ــع از اهمی ــف جوام ــای مختل ــر بخش ه ــذار ب و اثرگ
ــد توســعه، رشــد اقتصــادی و  ــل توجهــی در رون ــد نقــش قاب ــه، خــود می توان ــک جامع جمعیــت در ی

ــر1، 2018(. ــد )کان و پرتن ــا نمای ــه ایف ــول در آن جامع ــزان تقاضــای پ می
ــه صــورت نقــد )اســکناس و  ــد ب ــراد تمایــل دارن ــی کــه اف ــول عبــارت اســت از مقــدار پول تقاضــای پ
مســکوک( در حســاب جــاری نگــه داری نماینــد. جهــت نگهــداری یــا تقاضــای پــول دالیــل مختلفــی 
در قالــب انگیــزه تقاضــای پــول مطــرح گردیــده اســت کــه شــامل انگیــزه معامالتــی، انگیــزه احتیاطــی 
ــزه  ــا انگی ــول، تقاضــای آن ب ــل تقاضــای پ ــن دالی ــازی می باشــند. یکــی از مهمتری ــزه ســفته ب و انگی
معامالتــی اســت. عــدم مطابقــت یــا یکــی نبــودن زمــان دریافــت درآمــد و مصــرف دلیــل نگهــداری پول 
بــا انگیــزه معامالتــی می باشــد. اغلــب افــراد بــرای تامیــن نیازهــای مصرفــی روزمــره خــود نیازمنــد پــول 
هســتند، امــا درآمــد خــود را در یــک زمــان خــاص دریافــت می کننــد، 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، می تــوان بیــان کــرد کــه تقاضای پــول بــا انگیــزه معامالتی 
تابعــی از درآمــد ملــی می باشــد )حیــدری و همــکاران، 1391(. دومیــن انگیــزه نگهــداری پــول، انگیــزه 
احتیاطــی اســت. افــراد و بنــگاه هــا همــواره بــا حــوادث و رخدادهــای غیــر مترقبه ای اعــم از خوشــایند و 
ناخوشــایند مواجــه هســتند کــه آن مســتلزم صــرف و پرداخــت پــول می باشــد. لــذا بخشــی از تقاضــای 
ــز تابعــی  ــول نی ــن شــکل از تقاضــای پ ــه ای ــی اســت ک ــل پیش بین ــل غیرقاب ــر عوام ــول تحــت تأثی پ
مســتقیم از درآمــد ملــی اســت. کالســیک هــا معتقــد بودنــد کــه افــراد پــول را تنهــا بــرای انگیزه هــای 
معامالتــی و احتیاطــی تقاضــا می نماینــد، لیکــن کینــز2 )1973( بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه افــراد عــالوه 

1- Kuhn and Prettner
2- Keynes  
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بــر دو هــدف فــوق، بــرای هــدف ســومی نیــز پــول نــزد خــود نگهــداری  می نماینــد کــه همــان انگیــزه 
ســفته بــازی می باشــد. منظــور از تقاضــای ســفته بــازی پــول ایــن اســت کــه پــول بــا هــدف و امیــد 
ــد، نگهــداری شــود. از آنجــا  ــرداری از فرصت هایــی کــه پیــش می آی انجــام معامــالت ســودآور و بهره ب
کــه نگهــداری پــول در شــکل ســاده آن مشــمول هزینــه فرصــت بــوده و باعــث از دســت رفتــن ســود 
ــن  ــذا ای ــردد، ل ــا حســاب های ســپرده ســرمایه گذاری می گ ــادار ی ناشــی از ســرمایه گذاری در اوراق به
قســم از تقاضــای پــول بــا نــرخ بهــره رابطــه معکــوس داشــته و بــا بــاال رفتــن نــرخ بهــره ویــا بــه عبــارت 

ــد و بالعکــس. دیگــر هزینــه نگهــداری پــول، تقاضــای ســفته بازی پــول کاهــش می یاب
ــر  ــول مؤث ــای پ ــر تقاض ــد ب ــرخ ارز می توانن ــی و ن ــد مل ــره، درآم ــرخ به ــون ن ــددی همچ ــل متع عوام
باشــند. عــالوه بــر ایــن عوامــل، عامــل ســاختار ســنی جمعیــت از جملــه عوامــل حائــز اهمیتــی اســت 
ــرخ  ــرار دهــد. ن ــول را تحــت تأثیــر خــود ق ــوده اســت، تقاضــای پ ــادر ب کــه طــی ســالیان گذشــته ق
ــم  ــاد تراک ــران و ازدی ــد ای ــه مانن ــعه نیافت ــورهای توس ــوص در کش ــه خص ــت ب ــد جمعی ــده رش فزاین
جمعیتــی در ایــن کشــورها در نیمــه دوم قــرن بیســتم، نشــان دهنــده پدیــده ای اســت کــه می تــوان 
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 مرحله گــذار 
ــه  ــد، ب ــالخوردگی دارن ــه س ــی ب ــال از جوان ــال انتق ــد، ســاخت ســنی در ح ــه ســر می برن ــی ب جمعیت
ایــن معنــی کــه بــه تدریــج از نســبت درصــد جمعیــت کمتــر از 15 ســال کاســته شــده و بــه جمعیــت 
واقــع در ســنین فعالیــت افــزوده می شــود تــا در نهایــت پــس از چندیــن دهــه ایــن افزایــش در ســنین 
ســالخوردگی متجلــی می شــود. ایــران هــم جــزو کشــورهایی اســت کــه مرحله گــذار جمعیتــی را طــی 

ــت. ــال اس ــال انتق ــی در ح ــال ول ــنی میان س ــاختار س ــد و دارای س می کن
ــا  ــنی آنه ــرم س ــرده و ه ــی نک ــر چندان ــان تغیی ــول زم ــا در ط ــنی آنه ــاختار س ــه س ــی ک در جوامع
تقریبــاً اســتوانه ای 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 
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــت ب ــنی جمعی ــاختار س ــر س ــه تغیی ــه ب ــت، توج ــوده اس ــه ب 1360 مواج
ــز اهمیــت اســت  ــه ویــژه تقاضــای پــول بســیار حائ ــر متغیرهــای کالن اقتصــادی ب مهــم تأثیرگــذار ب

ــتی، 1390(. )نوفرس
ســاختار ســنی جمعیــت، تابــع ســه عامــل میــزان بــاروری، مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت و همچنیــن 
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ــد زاده  ــود( محم ــوب می ش ــی و ... محس ــادی و اجتماع ــای اقتص ــر روی متغیره ــذار ب ــی تأثیرگ عامل
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــورهایی ق ــروه کش ــران در گ ــور ای ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــدزاده، 1385(. ب و احم
ــیاری از  ــد بس ــران مانن ــت ای ــن جمعی ــت و همچنی ــوردار اس ــی برخ ــل توجه ــوان قاب ــت ج از جمعی
ــی  ــد زندگ ــش امی ــاروری و افزای ــداوم و مســتمر ب ــال کاهــش م ــه دنب ــال توســعه ب کشــورهای در ح
ــه می کنــد، کــه ایــن تغییــرات از  اســت، تغییــرات اساســی و مهمــی را در ســاختار ســنی خــود تجرب
نظــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 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 می کنــد، بــه همیــن دلیــل ایــن پژوهــش نیــز تــالش می کنــد، 
جمعیــت و مؤلفه هــای آن را بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول در اقتصــاد ایــران 

مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. 

2. مبانی نظری پژوهش
2.1. مفهوم ساختار سنی جمعیت

واژه جمعیــت بــه اجتماعــی از افــراد مقیــم در یــک مــکان اطــالق می شــود، اعــم از اینکــه اقامتشــان 
ــت از  ــی اس ــت، تجمع ــور از جمعی ــوال منظ ــی معم ــم جمعیت شناس ــت. در عل ــا موق ــد ی ــتمر باش مس
افــراد انســانی کــه در یــک منطقــه زیســت می کننــد. از ایــن رو، جمعیتــی خــاص کــه بــرای منظــوری 
ــه معنــای جمعیــت قلمــداد نمی شــود.  ــاً ب در زمــان و مــکان معیــن گــرد هــم جمــع می شــوند، لزوم
ــر طبقه بنــدی  ــر اث ــی تعریــف کــرد کــه ب ــه صــورت الگوی ــوان ب ســاختار ســنی جمعیــت را نیــز می ت
مــردم بــر حســب ســن و سالشــان، بــه وجــود می آیــد. بــه ایــن ترتیــب انــدازه هــر طبقــه یــا گــروه را 
تعــداد افــرادی تشــکیل می دهنــد کــه در چارچــوب ســن معینــی قــرار دارنــد. بــاروری، مــرگ و میــر 
ــد. در کنــار ایــن ســه عامــل، عامــل  و مهاجــرت ســه عامــل شــناخته شــده تکویــن جمعیــت آینده ان
جمعیت شــناختی دیگــری هــم هســت کــه تأثیــر آن در تغییــرات جمعیــت آینــده شــاید، برخــالف ســه 
ــور، چنــدان آشــکار نباشــد. ایــن عامــل، ترکیــب ســنی جمعیــت اســت. )ســرایی، 1379(.  عامــل مزب
جمعیــت و مســائل مربــوط بــه آن، از جملــه مســائل چنــد بعــدی و پیچیــده جوامــع انســانی اســت کــه 
ــر آن تأثیــر  هــم تحت تأثیــر عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و غیــره اســت و هــم ب
ــترده  ــدری گس ــه ق ــه آن، ب ــوط ب ــوالت مرب ــی و تح ــائل جمعیت ــه مس ــت ک ــوان  گف ــذارد. می  ت می گ

         



 برریس أتثیر تحوالت جمعییت بر اقتصاد و تقاضای پول در ایران....                                                         139

ــرکات  ــه ح ــرد، بلک ــرار نمی گی ــول خاصــی ق ــا فرم ــه ی ــب نظری ــه در قال ــی اســت ک و دارای پراکندگ
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(.
ــان جهــان  ــاز توجــه بســیاری از اقتصاددان ــد توســعه اقتصــادی، از دیرب ــر رون ــرات رشــد جمعیــت ب اث
ــرات بالقــوه وســیعی در بســیاری از جنبه هــای  ــه خــود جلــب کــرده اســت. تغییــرات جمعیــت اث را ب
زندگــی بشــری نظیــر ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعــی، بازارهــا، آمــوزش و نظایــر آن داشــته اســت و 
ــای اساســی  ــد نقــش مهمــی در برنامه ریزی ه ــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی می توان ــن رابطــه بی یافت
ــوص در  ــه خص ــت، ب ــده جمعی ــرخ فزاین ــی، 1389(. ن ــتجردی و خاک ــی دس ــد )بخش ــا کن ــور ایف کش
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 
ــه دو  ــر داده اســت. ســاختار ســنی جمعیــت ب شــدید جمعیــت ســاختار ســنی جمعیــت را هــم تغیی
صــورت عمــل می کنــد، از یکســو خــود حاصــل کنــش و واکنش هــای 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 ... 
ــران  ــی در ای ــای جمعیت محســوب مــی شــود )محمــدزاده و احمــدزاده، 1385(. سیاســت ها و برنامه ه
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 
ــت در  ــبت جمعی ــن دوران، نس ــد. در ای ــول می کش ــه ط ــار ده ــدود چه ــرای ح ــده و ب ــاز ش 1385 ب
ســنین فعالیــت بــه حداکثــر خــود می رســد و نســبتهای وابســتگی ســنی کاهــش می یابــد و در نتیجــه 
فرصــت طالیــی و منحصــر بــه فــردی فــرا روی توســعه اقتصــادی فراهــم می شــود. البتــه ایــن وضعیــت 
ــرداری از آن نیازمنــد بســترهای  ــه خــود عمــل نمــی کنــد و بهــره ب ــه صــورت اتوماتیــک و خــود ب ب
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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 توســعه پایدار را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. همچنیــن ابعــاد دیگــری نظیــر ســالمت 
جمعیــت، بهداشــت بــاروری، توانمند ســازی زنــان و حمایتهــای بیــن نســلی نیــز بــه طــور قــوی متأثــر 
از پویایــی و روندهــای جمعیتــی می باشــند. از ایــن رو، تغییــرات جمعیتــی در بســتر توســعه اقتصــادی 
اجتماعــی شــکل می گیرنــد و در مقابــل، ابعــاد مختلــف توســعه را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. در ایــن 
فراینــد، رابطــه جمعیــت و توســعه تــک بعــدی و تــک جهتــی نبــوده و تعامــالت درهــم تنیدهــای بیــن 

ابعــاد مختلــف جمعیــت و توســعه وجــود دارد )کاظمــی پــور، 1389(.
ــی  ــا در پ ــه اقتصاده ــه هم ــت ک ــی اس ــداف مهم ــه اه ــر، از جمل ــادی باالت ــد اقتص ــه رش ــیدن ب رس
ــاالی رشــد اقتصــادی، نیازمنــد شــناخت عوامــل  ــرخ ب ــه ن ــه آن هســتند. امــا دســتیابی ب دســتیابی ب
ــر رشــد اقتصــادی،  ــر ب ــل مؤث ــری مناســب آنهاســت. در بررســی عوام ــه کارگی ــوه و ب ــات بالق و امکان
ــش  ــع، نق ــات جوام ــانی، ثب ــادی و انس ــرمایه های م ــذاری در س ــرمایه گ ــون س ــی همچ ــل فراوان عوام
دولــت، نــوع نظــام سیاســی کشــور و نیــز رشــد جمعیــت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت، 
ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــر رشــد اقتصــادی کــه کمت ــان یکــی از عوامــل مهــم و اثرگــذار ب ــن می ــا در ای ام
شــده، ســاختار ســنی جمعیــت اســت. تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت کــه در نتیجــه تغییــر نــرخ رشــد 
ــر رشــد اقتصــادی جوامــع  ــده ای ب ــرات مهــم و تعییــن کنن ــد اث ــد، می توان ــه وجــود می آی جمعیــت ب
داشــته باشــد. در واقــع، بــه نظــر می رســد 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 
ویــژه ای برخــوردار اســت. تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت از راه هــای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر                          
ــازار نیــروی کار را  ــا تغییــر ســهم جمعیــت در ســن کار از کل جمعیــت، ب می گــذارد، از یــک طــرف ب
متأثــر می کنــد و از طــرف دیگــر بــا تغییــر ســهم جمعیــت آمــوزش دیــده و متخصــص از کل جمعیــت، 
بــر میــزان ســرمایه انســانی جوامــع تأثیــر می گــذارد )نیکوقــدم و همــکاران، 1392(. در تحقیــق بلــوم 
و همــکاران )2003(  مباحثــات در مــورد رابطــه بیــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی، ســه جنبــه را شــامل 
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ــود  ــد، آن را بهب ــدود می کن ــادی را مح ــد اقتص ــت، رش ــد جمعی ــه رش ــب ک ــن ترتی ــه ای ــود. ب می ش
می دهــد و یــا اینکــه مســتقل از رشــد اقتصــادی اســت، کــه بــه ترتیــب بیانگــر نظریه هــای بدبینانــه، 

ــکاران، 1392(. ــدم و هم ــت )نیکوق ــه اس ــبینانه و بی طرفان خوش
ــاس  ــه توم ــی ک ــرد، هنگاه ــی ک ــم ردیاب ــرن هجده ــان ق ــوان در پای ــه را می ت ــای بدبینان نظریه ه
ــت، را در ســال 1798 منتشــر  ــاب اصــول جمعی ــه ای در ب ــاب مشــهورش، مقال ــب کت ــوس از قال مالت
کــرد. مالتــوس ادعــا کــرد کــه جمعیــت در یــک نــرخ هندســی افزایــش می یابــد، مادامــی کــه تولیــد 
در یــک نــرخ حســابی افزایــش پیــدا می کنــد. بنابرایــن بــا منابــع داده شــده محــدود رشــد جمعیــت، 
رشــد اقتصــادی مختــل می شــود. بــه طــور کلــی بدبینــان جمعیتــی عقیــده دارنــد کــه رشــد ســریع 
ــی و  ــرفت های تکنولوژیک ــط پیش ــه توس ــی ک ــر واکنش ــه ه ــرا ک ــت، چ ــده اس ــت کنن ــت بدبخ جمعی
انباشــت ســرمایه تحریــک شــده اســت را پایمــال می کنــد )بلــوم و ویلیامســون1، 1998(. محققــان بــا 
بســط کار مالتــوس، مدلــی را کــه مــدل کالســیکی نامیــده می شــود، توســعه دادنــد )بــالگ، 1380(. 
ــزا تعییــن شــده اســت و  ــه صــورت برون ــد کــه در آن رشــد اقتصــادی ب ــه کردن آنهــا دیدگاهــی را ارائ
رشــد جمعیــت بایــد در دوره بلندمــدت بــا آن تعدیــل شــود. نکتــه مهــم در مدل هــای رشــد اقتصــادی 
ــن اســت کــه رشــد  ــزا ای ــه رشــد درون ســولو و رمــزی، نئوکالســیکی، نئوکینــزی، هــارود و نیــز نظری
تکنولــوژی، رشــد ســرمایه انســانی و یــا رشــد ایــده، تابعــی مســتقیم از رشــد جمعیــت مالحظه شــده اند. 
بــه عبــارت دیگــر در ایــن مدل هــا، افزایــش جمعیــت از دو طریــق زمینه ســاز رشــد اقتصــادی می شــود: 
ــروی کار  ــق افزایــش نی ــروی کار ســاده و دیگــری از طری ــق افزایــش عرضــه فیزیکــی نی یکــی از طری
متخصــص در قالــب ایــده، ســرمایه انســانی و تحقیــق و توســعه )بخشــی دســتجردی و خاکــی، 1390(.

خوش بینــان جمعیتــی، رشــد جمعیــت را بــه عنــوان یــک جــزء ضــروری بــرای تحریــک رشــد اقتصــادی 
ــاد  ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــی م ــر، تقاضــای مصرف ــای بزرگت ــا، جمعیت ه ــدگاه آنه ــق دی ــد. مطاب می بینن
ــک  ــن آورده و ی ــد را پایی ــای تولی ــی آورد. هزینه ه ــم م ــد را فراه ــب در تولی ــادی مناس ــاس اقتص مقی
عرضــه نیــروی کار کافــی و کــم هزینــه بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر تولیــد فراهــم می کنــد. بــه 
ــک پیشــرفت های تکنولوژیکــی و  ــد کــه باعــث تحری ــت را تشــویق می کن عــالوه رشــد جمعیــت، رقاب
ابداعــات می شــود )ســاواش، 2008(. خوش بینــان 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(.
ــالی1،  ــوم و فین ــت )بل ــوده اس ــلط ب ــدگاه مس ــه 1980 دی ــه ده ــی(، از میان ــه )خنث ــه بی طرفان نظری
2009(. مکتــب بی طرفــی جمعیتــی، مطابــق مدلهــای تجربــی بحــث می کنــد کــه هنگامــی کــه همــه 
ــر دورنمــای  ــر معنــی داری ب ــه اث ــرخ رشــد جمعیــت هیــچ گون عوامــل دیگــر کنتــرل شــده باشــند، ن
ــر  ــدارد )نیکــو قــدم و همــکاران، 1392(. البتــه ایــن ســه رهیافــت نظــری، ب اقتصــادی یــک کشــور ن
انــدازه جمعیــت و رشــد جمعیــت تمرکــز کــرده و از یــک بعــد بســیار مهــم پویایی هــای جمعیــت کــه 

همــان، ســاختار ســنی جمعیــت اســت، غفلــت می کننــد.

2.2. تقاضای پول
وقتــی اقتصاددانــان از تقاضــا بــرای پــول صحبــت می کننــد، منظورشــان انبارهایــی از دارایی هــا اســت 
کــه بــه صــورت نقــد، حســابهای چــک و داراییهــای بــه طــور نزدیــک مرتبــط نگهــداری می شــود 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 بنگاه هــا نــزد خــود یــا در حســاب جــاری خــود یــا در حســابهای ســپرده مــدت دار 
یــا پس انــداز 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 نرخ هــای بهــره، درآمــد، ثــروت 
ــه ریاضــی بیــان می شــود. امــا ســؤالی کــه در ایــن  و...( اشــاره دارد کــه غالبــاً بــه صــورت یــک معادل
ــا بازدهــی باالتــر، پــول  قســمت مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چــرا غالبــاً بــه جــای دارایی هایــی ب
نگهــداری می کننــد و بــه طــور کلــی علــت نگهــداری و تقاضــای پــول در چیســت؟ )شــاکری، 1391(.

ــزه  ــی، انگی ــزه معامالت ــه انگی ــد، از جمل ــول می کنن ــای پ ــر تقاض ــای زی ــل و انگیزه ه ــه دالی ــراد ب اف
ــازی. ــزه ســفته ب احتیاطــی و انگی

2.3. تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول
ــات  ــو از تحــوالت و ابداع ــی ممل ــای کنون ــش بشــری، دنی ــت و دان ــزون جمعی ــا وجــود رشــد روز اف ب
نوینــی شــده اســت کــه ایــن ابداعــات ســبب گردیــده تمامــی بخش هــای مرتبــط بــا جوامــع انســانی 

1- Bloom and Finlay
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بــا گســتردگی و پیچیدگــی زیــادی روبــرو گردنــد. یکــی از بخش هــای بســیار پیچیــده در هــر کشــوری 
اقتصــاد ملــی اســت کــه توجــه بــه ارتقــا و رونــق آن، اثــرات مثبــت فراوانــی بــر ســایر بخش هــا خواهــد 
گذاشــت )ســوری، 1394(. یکــی از مباحــث و رویکردهــای نظــری طوالنــی و متــداول در حــوزه اقتصــاد 
ــرخ مــرگ و  ــوده اســت. کاهــش ن ــر مســائل اقتصــادی ب ــاره تأثیــرات جمعیــت ب جمعیــت، بحــث درب
ــا کمــی تأخیــر، اجــرای  ــه دنبــال آن ب ــه دلیــل بهبــود شــرایط بهداشــتی از یــک ســو و نیــز ب میــر ب
ــد در بیشــتر کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه  ــرخ زاد و ول سیاســت های گســترده کاهــش ن
ــنی  ــاختار س ــن س ــاط بی ــأله بررســی ارتب ــر، مس ــت از ســوی دیگ ــار جمعی ــرل و مه ــور کنت ــه منظ ب
ــه صــورت  ــه طــوری کــه مطالعــات گســترده ای ب جمعیــت و مســائل اقتصــادی را ســرعت بخشــید، ب
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 
گروه هــای 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 می توانــد 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 می کنــد، 
تغییــرات در ســاختار ســنی یــک کشــور می توانــد اثــرات معنــی داری بــر عملکــرد اقتصــادی آن کشــور 

داشــته باشــد )بلــوم و همــکاران، 2007(.

3. پیشینه مطالعاتی
ــر رشــد  ــل اقتصــادی ب ــه  بررســی برخــی عوام ــه ای ب ــکاران )1399( طــی مقال ــار و هم ــن ی مس کی
جمعیــت ایــران پرداخته انــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل اقتصــادی موثــر بــر رشــد جمعیــت 
ــدت  ــم بلندم ــدت و ه ــر کوتاه م ــه، اث ــن مقال ــه اســت. در ای ــام گرفت ــران انج ــاروری( در ای ــش ب )افزای
ــح خطــا  ــگل- گرنجــر و تصحی ــای ان ــا اســتفاده از مدل ه ــاروری ب ــرخ ب ــر ن ــر ب ــل اقتصــادی موث عوام
بررســی شــده اســت. تخمیــن ایــن دو مــدل بــر اســاس داده هــای ســری زمانــی در بــازه زمانــی ســالهای 
ــی ســرانه،  ــص داخل ــد ناخال ــق، درآم ــن تحقی ــج ای ــر اســاس نتای 1960-2015 انجــام شــده اســت. ب
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 )1398( انجــام 
ــرار  ــران مــورد بحــث و بررســی ق ــر امنیــت اقتصــادی ای ــر ســاختار ســنی جمعیــت ب شــده اســت، اث
گرفتــه اســت. در ایــن راســتا نخســت، شــاخص امنیــت اقتصــادی بــا اســتفاده از منطــق فــازی بــرآورد 
ــر  ــورد بررســی می باشــد. ســپس اث ــن شــاخص طــی دوره م ــی ای ــج، بیانگــر بی ثبات شــده اســت. نتای
الگــوی جمعیتــی ایــران در کنــار ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار بــر امنیــت اقتصــادی ایــران بــا اســتفاده 
ــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســاختار  ــی شــده اســت. نتای ــی ارزیاب از روش GMM ســری زمان
ســنی جمعیــت، تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر امنیــت اقتصــادی ایــران دارد. رشــد جمعیــت، موجــودی 
ســرمایه، توســعه مالــی، آزادی تجــاری و نــرخ پس انــداز، 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، می بایــد منابــع محــدود 
اقتصــادی بجــای ســرمایه گذاری در بخشــهای تولیــدی و عمرانــی، صــرف تأمیــن نیازهــای ســالمندان 

ــا ایــن مســاله انجــام شــود. شــود. بنابرایــن ضــرورت دارد کــه برنامه ریــزی الزم بــرای مقابلــه ب
میــری و همــکاران )1397( در پژوهشــی بــه بررســی مســأله ســالمندی و رشــد اقتصــادی پرداخته انــد. 
ــال( در  ــش از 64 س ــت بی ــد جمعی ــت )رش ــالمندی جمعی ــان داد س ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه
بلندمــدت بــر رشــد اقتصــادی کشــور اثــر منفــی خواهــد داشــت. بنابرایــن، بــرای جبــران اثــرات ســوء 
ســالمندی، پیشــنهاد می شــود تمهیــدات الزم بــرای افزایــش مشــارکت نیــروی کار، افزایــش مشــارکت 
زنــان، بهــره وری عوامــل تولیــد و توســعه ســرمایه انســانی اندیشــیده شــود. مقصودپــور )1395( در 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 وقفه هــای گســترده )ARDL( در 
دوره زمانــی 1355-1393 انجــام گرفتــه اســت. بــرای ســنجش چگونگــی توزیــع جمعیــت، 31 مرکــز 
ــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز هرفینــدال- هیرشــمن  اســتان در ســال 1390 انتخــاب شــد. ســپس ب
ــت  ــون جمعی ــع ناهمگ ــاخص توزی ــوان ش ــه عن ــبه و ب ــا محاس ــن آنه ــت در بی ــع جمعی )HHP( توزی
ــج  ــد. نتای ــه ش ــادی اضاف ــزای اقتص ــد درون ــدل رش ــه م ــران ب ــدون ته ــران و ب ــا ته ــت ب در دو وضعی
تحقیــق نشــان دهنــده تأثیــر منفــی توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی ایــران اســت. بــر 
اســاس یافته هــای تحقیــق، بکارگیــری سیاســت های تمرکز گرایــی و توزیــع متعــادل جمعیــت توصیــه 

می گــردد.
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ــای  ــه مؤلفه ه ــه ب ــا توج ــران ب ــت ای ــد جمعی ــود، رش ــه خ ــکاران )1391( در مقال ــودی و هم محم
اقتصــادی- اجتماعــی و مبتنــی بــر رویکــرد میــان رشــته ای را مــورد بررســی قــرار داده اند. در ایــن مقاله، 
بــا توجــه بــه نظریــه نوســازی و تحــول فرهنگــی اینگلهــارت و ولــزل، در کنــار مؤلفه هــای اقتصــادی، 
ــردی  ــا رویک ــده ب ــالش ش ــق، ت ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــان ش ــت بی ــد جمعی ــأله رش ــی از مس تبیین
میــان رشــته ای، متغیــر راهبــردی رشــد جمعیــت بــر اســاس متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی مؤثــر 
بــر آن، در قالــب ســه ســناریوی اقتصــادی، یعنــی ادامــه رونــد کنونــی، تأثیــر اجــرای قانــون هدفمنــد 
کــردن یارانــه هــا و تحقــق اهــداف چشــم انــداز 1404، مبتنــی بــر نظریــه اینگلهــارت، الگوســازی و تــا 
افــق 1404، پیش بینــی گــردد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه در هــر یــک از ســناریوهای اقتصــادی، 
رشــد جمعیــت، رونــد کاهنــده را ادامــه خواهــد داد کــه نظریــه نوســازی و تحــول فرهنگــی را دربــاره 
خیــزش ارزشــهای فرامــادی تأییــد میکنــد. تدویــن سیاســت های جامــع جمعیتــی، مبتنــی بــر نگــرش 
توســعه ای و میــان رشــته ای کــه شــرایط آینــده را در جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، بــه 
ــدت  ــردی و بلندم ــزی راهب ــام برنامه ری ــی در نظ ــای فعل ــد، از الزام ه ــل کن ــی و تحلی ــی پیش بین خوب
ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــه ای ب ــمی )1390( در مقال ــت و قاس ــان دوس ــده ایم ــت. بافن ــور اس کش
ــه از روش میانگیــن  ــن مقال ــد. در ای ــان مــدل پرداخته ان ــران در شــرایط عــدم اطمین ــول ای تقاضــای پ
گیــری بیــزی مــدل بــه دلیــل ویژگی هــای مناســب بــرای در نظــر گرفتــن فــرض عــدم اطمینــان مــدل 
ــای  ــب، متغیره ــزی از ضرای ــری بی ــرآورد 14000 رگرســیون و میانگین گی ــا ب اســتفاده شــده اســت. ب
مؤثــر مشــخص شــدند. دوره زمانــی مــورد بررســی 32 ســاله و بیــن ســالهای 1354-1385 می باشــد. 
نتایــج بدســت آمــده نشــان می دهــد 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.
ــر رشــد  ــه خــود در ســال 1390، تأثیــر جمعیــت ب ــادی، در مقال بخشــی دســتجردی و خاکــی نجف آب
اقتصــادی در ایــران را در چارچــوب یــک الگــوی رشــد بهینــه و بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک مــورد 
ــالهای  ــت در س ــد جمعی ــه رش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرار داده و ب ــل ق ــه و تحلی ــی و تجزی بررس
ــح  ــران توضی ــد ســرانه را در اقتصــاد ای 1350-1385، ســهم عمــده ای از رشــد ســرمایه ســرانه و تولی
ــش  ــه در صــورت افزای ــن اســت ک ــی از ای ــا حاک ــدل آنه ــای م ــی ه ــن پیــش بین ــد. همچنی ــی ده م
یــک درصــدی نــرخ رشــد جمعیــت، مصــرف ســرانه، ســرمایه ســرانه، درآمــد ســرانه و پــس انــداز بــه 
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ترتیــب رشــدی معــادل 4/33 درصــد، 18 درصــد، 8/2  درصــد و 9/7 درصــد خواهنــد داشــت.  باوازیــر1 
ــه  ــن مطالع ــد. ای ــرار داده ان ــورد بحــث ق ــی و رشــد اقتصــادی را م ــر جمعیت و همــکاران )2019( تغیی
ــت.  ــه اس ــورهای خاورمیان ــادی در کش ــد اقتص ــر رش ــی ب ــر جمعیت ــرات تغیی ــی تأثی ــال بررس ــه دنب ب
ــک شــده اســت  ــس تفکی ــر اســاس ســن و جن ــت در ســن کار ب ــدی، جمعی ــک گام بع ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــای داده ای صفح ــه از مدل ه ــن مطالع ــد. ای ــی کن ــادی بررس ــد اقتص ــر رش ــا را ب ــرات آنه ــا تأثی ت
ــرده  ــتفاده ک ــا 2016 اس ــرای 5 دوره از 1996 ت ــه ب ــور خاورمیان ــرای ده کش ــت ب ــی ثاب ــل خط پان
اســت. یافته هــا نشــان می دهــد کــه کارگــران جــوان، کارگــران میانســال، کارگــران ارشــد، نــرخ رشــد 
ــه نســبت  ــی ک ــد، در حال ــت دارن ــر مثب ــر رشــد اقتصــاد تأثی ــت و نســبت وابســتگی قدیمــی ب جمعی
وابســتگی جوانــان بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر منفــی می گــذارد. تجزیــه و تحلیــل بــر اســاس جنســیت                                                                       
نشــان می دهــد کــه جمعیــت مــرد در ســن کار بیــش از زنــان در ســن کار در رشــد اقتصــادی نقــش 
ــان را  ــد کــه زن ــن کنن ــد سیاســت هایی را تدوی ــا بای ــد کــه دولت ه ــن یافته هــا تأییــد می کن ــد. ای دارن
ترغیــب بــه مشــارکت فعــال در بــازار کار کنــد، تــا بهــره وری آنهــا افزایــش یابــد و آنهــا را قــادر ســازد 

ــاال مشــارکت کننــد. ــا درآمــد ب تــا در دســتیابی بــه اقتصــادی ب
ســانچز- رومــرو 2 و همــکاران )2018( تأثیــر جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بحــث قــرار داده انــد. 
در ایــن پژوهــش، بــرای ســنجش پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از روندهــای جمعیت   شــناختی، بــا توجــه 
ــات  ــه در آن تصمیم ــت ک ــده اس ــازی ش ــل ها پیاده س ــانی نس ــوی همپوش ــالت، الگ ــطح تحصی ــه س ب
ــرای کار  ــان صــرف شــده ب ــه و همچنیــن زم ــازار و خان ــاره مصــرف کاالهــای تولیــدی در ب ــراد درب اف
بــا حقــوق و دســتمزد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه حــدود 17 
درصــد افزایــش مشــاهده شــده در رشــد درآمــد ســرانه از 1850 بــه 2000 بــه دلیــل انتقــال جمعیتــی 
ــا افزایــش متوســط بهــره وری بــه ازای  بــوده اســت. همچنیــن حــدود 50 درصــد از ســهم جمعیتــی ب
ــا اســت.  ــداز خانواره ــزان پس ان ــش می ــت و افزای ــر در ســاختار ســن جمعی ــر ناشــی از تغیی ــر کارگ ه
ــح داده  ــت توضی ــه کل جمعی ــران نســبت ب ــر کارگ ــد باالت ــرخ رش ــوان ن ــا عن ــده ب 50 درصــد باقیمان
شــده اســت. بوبیســا3 و همــکاران )2017( در مقالــه خــود بــه بررســی رابطــه بیــن تغییــرات اقلیمــی و 
ــه یــک رابطــه بلندمــدت مثبــت بیــن  ــر اســاس مــدل VAR ب ــد. آنهــا ب ــر تــورم پرداخته ان جمعیتــی ب
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تــورم و نــرخ رشــد دســت یافته انــد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه دیــدگاه رونــد جمعیتــی 
ــژه  ــه وی ــر ب ــن ام ــف اســت و ای ــی مخال ــا سیاســتهای پول ــط اقتصــادی ب ــراد( در محی ــر شــدن اف )پی
بــرای بســیاری از کشــورها در اروپــا کــه بــا پیــری جمعیــت مواجه انــد وجــود دارد. یــون1 و همــکاران 
)2014( در مقالــه ای بــه بررســی تغییــرات جمعیتــی بــر تــورم و اقتصــاد کالن پرداخته انــد. ایــن مقالــه 
نشــان می دهــد کــه چگونــه متغیرهــای جمعیــت و تجزیــه و تحلیــل آنهــا در طــول زمــان بــر متغیرهــای 
ــدگاه  ــی از دی ــوازن مال ــداز، ســرمایه گذاری و ت ــورم، پــس ان ــد رشــد اقتصــادی، ت کالن اقتصــادی مانن
تجربــی تأثیــر می گذارنــد. بــر اســاس یافته هــای 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 تصمیم گیــری بــرای سیاســت های کالن اقتصــادی باید 
در نظــر گرفتــه شــوند. در مطالعــه دیگــری، زانــگ2 و همــکاران )2013( در مطالعــه خــود تحــت عنــوان 
گذار جمعیتــی و رشــد اقتصــادی مــدارک و شــواهد از اســتان های 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.

4. روش شناسی پژوهش
ــی طــی  ــاالنه ســری زمان ــای س ــط اقتصادســنجی از داده ه ــرآورد رواب ــه منظــور ب ــن پژوهــش ب در ای
دوره زمانــی 1365-1395 اســتفاده گردیــده اســت. داده هــای مربــوط بــه متغیرهــا از بانــک اطالعــات 
ــی و  ــماری جمعیت ــج سرش ــی، نتای ــک جهان ــاری، بان ــالنامه آم ــزی، س ــک مرک ــی بان ــری های زمان س
داده هــای 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 رگرســیون برداری ســاختاری 
ــه  ــد ک ــد دارن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــیون برداری ب ــود رگرس ــای خ ــت. مدل ه ــده اس ــتفاده ش )SVAR( اس
بایســتی در مدل ســازی 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 SVAR عبارتنــد از: تجزیــه چولســکی، تجزیــه ســیمز و برانکــی، تجزیــه بالنچــارد 

1- Yoon
2- Zhang
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کــوآ و تجزیــه پســران شــین.

4.1. تصریح مدل و معرفی متغیرهای پژوهش
شکل عمومی مدل خود رگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 رابطه )1(    

کــه در آن  بیانگــر بــردار شــوک های 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 می آیــد، بــردار متغیرهــای درونــزای سیســتم را نشــان می دهــد. در فــرم ســاختاری هــر متغیــر 
ــر  ــر تأثی ــر جــاری متغیرهــا و وقفه هــای خــود و ســایر متغیرهاســت، یعنــی هــر متغی تابعــی از مقادی

همزمــان بــر ســایر متغیرهــا دارد. همچنیــن بــردار را می تــوان بــه صــورت زیــر نشــان داد:

 ,POPP2 نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بانــک هــای دولتــی و IRIS,IRIL ،درآمــد ملــی y کــه
POPP0 ,POPP1 متغیرهــای جمعیتــی مــی باشــند.

مهمتریــن متغیــر مؤثــر بــر تقاضــای پــول هــر فــرد میــزان درآمــد وی می باشــد. دسترســی بــه آمــار 
دقیــق ایــن متغیــر همــواره بــا مشــکالتی روبــه رو بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل در تمامــی مطالعــات 
ــی  ــا مل ــی ی ــص داخل ــد ناخال ــاً از تولی ــود. عمدت ــتفاده می ش ــای جانشــین اس ــده از متغیره ــام ش انج
بــه عنــوان جانشــین اســتفاده شــده اســت. در ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت نیــز بــه 
ــص  ــد ناخال ــر از تولی ــه حاض ــده اســت. در مطالع ــتفاده ش ــل تصــرف اس ــد قاب ــوان جانشــین درآم عن
داخلــی بــدون نفــت بــه صــورت لگاریتمــی، بــه عنــوان جانشــین متغیــر درآمــد اســتفاده شــده اســت. 
ــه )از جملــه متغیــر درآمــد( بــر جمعیــت مــورد نظــر تقســیم شــده و  متغیرهــای وارد شــده در معادل
ــای دیگــری  ــه متغیره ــدی، 1385(. از جمل ــد ســرانه اســتفاده شــده اســت )منصــوری بیرجن از درآم
کــه بــر تقاضــای پــول مؤثــر هســتند، متغیرهــای هزینــه فرصــت، شــامل نــرخ بهــره و تــورم انتظــاری 
می باشــد. 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 
ــدی،  ــوری بیرجن ــت )منص ــاس نیس ــدت حس ــدت و بلند م ــره کوتاه م ــرخ به ــه ن ــبت ب ــول نس ــرای پ ب
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ــه  ــدت ب ــدت و بلندم ــرمایه گذاری کوتاه م ــپرده های س ــود س ــرخ س ــر از ن ــه حاض 1385(. در مطالع
صــورت لگاریتمــی بــه عنــوان دو متغیــر تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول اســتفاده شــده اســت. یکــی دیگــر 
ــن پژوهــش، متغیرهــای جمعیتــی هســتند.  ــورد اســتفاده در ای از متغیرهــای وارد شــده در الگــوی م
ایــن متغیرهــای جمعیتــی بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه کــه بررســی اثــر تحــوالت جمعیتــی بــر 
ــا بتواننــد نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار  ــه ای طراحــی شــده اند ت ــه گون تقاضــای پــول می باشــد؛ ب

ســنی باشــند. 
بــا توجــه بــه آمارهــای جمعیتــی در ایــران و نیــز تعریــف جمعیــت فعــال از 18 گــروه ســنی طبقه بنــدی 
شــده آمــاری، 10 گــروه انتخــاب و متغیرهــای  POPP1t, POPP0t، POPP2t را بــرای هــر ســال بدســت 
ــم  ــول انتظــار داری ــر حجــم پ ــم. پــس از تخمیــن الگــو و ترســیم ضرایــب گروه هــای ســنی ب آورده ای

کــه نمــودار حاصــل شــکل U برعکــس باشــد.
5. تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش 

5.1. آمار توصیفی متغیرها
آمار توصیفی مرتبط با داده های پژوهش حاضر در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغییر آمار 

توصیفی
LMPLYPLIRISLIRILPOPP0POPP1POPP2

11/66278-1/181775-7/4617050/899741-7/097625-1/9868223/632885میانگین

11/64440-1/190251-7/3697910/912357-8/111759-1/3811843/578992میانه

10/54430-1/011310-7/2088500/905370-7/402053-5/0141234/143657حداکثر سری

12/97500-1/335430-7/8493650/896721-8/668486-0/6980252/876162حداقل سری

1/3550050/3162430/2461110/2107800/0008720/0679500/578368انحراف معیار

0/080877-0/7902350/2956310/334963-0/0923281/106465-0/970609کشیدگی

2/5229922/1528974/5154592/26212513/611423/5569462/894651چولگی

آمــاره جــارک 
ــرا ب

5/0823960/9709309/2918353/929704145/785610/9802920/040298

0/078620/6154110/0196020/1412870/000000/6129350/980053احتمال

31313131313131تعداد مشاهدات

 مأخذ: یافته های پژوهش
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5.2. آزمون هم انباشتگی جوهانسون  و بررسی روابط بلندمدت متغیرها
بــه منظــور بــرآورد رابطــه تعادلــی بلندمــدت بیــن متغیرهــا از روش حداکثــر راســت نمایــی جوهانســون 
اســتفاده می شــود. جهــت انجــام آزمــون همگرایــی از آزمون هــای جوهانســون یعنــی آزمــون حداکثــر 
مقــدار ویــژه و آزمــون اثــر بهــره بــرده می شــود. وقفــه بهینــه بــرای انجــام ایــن آزمــون همــان وقفــه 
بهینــه در آزمــون VAR اســت، لــذا بــرای انجــام ایــن آزمــون از وقفــه یــک اســتفاده شــده اســت )جــدول 2(.

جدول 2: آزمون حداکثر مقدار ویژه جوهانسون برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی
سطح بحرانی 1درصدسطح بحرانی 5درصدآماره آزمون حداکثر مقدار ویژهمقدار ویژه آزمون مقابلآزمون صفر

r=0r=10/95299694/7826046/221570/000

0≤r≤1r=20/80776751/1204940/177550/0031

1≤r≤2r=30/78820348/1159933/876770/0007

2≤r≤3r=40/69710938/0254227/584340/0048

3≤r≤4r=50/37702514/6707521/131620/3412

4≤r≤5r=60/1073363/51948814/264600/8561

5≤r≤6r=70/0185570/5804694/8614430/5423

              مأخذ: یافته های پژوهش

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 5 درصــد بیشــتر باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــردار همجمعــی بیــن 
متغیرهــا وجــود نــدارد. همانطــور کــه نتایــج جــدول نشــان می دهــد، بــر اســاس ایــن آزمــون در ســطح 
بحرانــی پنــج درصــد، چهــار بــردار هــم انباشــتگی و در ســطح بحرانــی یــک درصــد، هفــت بــردار هــم 

انباشــتگی موجــود می باشــد. 

SVAR 5.3. برآورد مدل
بــه منظــور بــرآورد مــدل قبــل از هــر چیــزی وقفــه بهینــه سیســتم را بــا اســتفاده از معیارهــای تعییــن 
ــر گــزارش شــده اســت.  وقفــه بهینــه بدســت آورده می شــود کــه نتیجــه تعییــن وقفــه در جــدول زی

ســپس بــه بررســی توابــع واکنــش آنــی و تجزیــه و تحلیــل تجزیــه واریانــس پرداختــه می شــود.
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جدول 3: آزمون تعیین وقفه بهینه
LaglLRFPEAICSCHQوقفه

0231/2892NA1/15e-15-14/53479-14/21099-14/425179

1386/4260225/26761/72e-18-21/12426-18/53289-20/27984

2473/126593/058642/19e-19-22/71663-18/53217-22/13244

     مأخذ: یافته های پژوهش

  )AIC(همانطــور کــه نتایــج جــدول بــاال نشــان مــی دهــد، وقفــه بهینــه بــر اســاس معیارهــای آکائیــک
شــوارتز -بیزیــن )SC( و حنــان- کوییــن  )HQ( وقفــه 2 می باشــد.

5.3.1. توابع 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.

ــوک در  ــک ش ــه ی ــول ب ــای پ ــر تقاض ــل( متغی ــس العم ــخ )عک ــکل 1 پاس ــود در ش ــای موج نموداره
متغیرهــای مــدل را نشــان می دهــد. خطــوط خط چیــن بیانگــر فاصلــه اطمینــان یــا خطــای اســتاندارد 
یــک در اطــراف تخمیــن ضرایــب توابــع واکنــش آنــی بــه یــک اخــالل )LMP(  اســت. نمــودار اول پاســخ 
)عکــس العمــل( لگاریتــم متغیــر تقاضــای پــول ســرانه ســاختاری )شــوک( مثبــت اعــالم نشــده در رشــد 
خــود تقاضــای پــول را نشــان می دهــد کــه یــک تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر رشــد تقاضــای پــول 
دارد. ایــن اثــر از ابتــدا مثبــت اســت و ســپس رونــد صعــودی را بــرای تمــام دوره هــا در پیــش می گیــرد. 
نمــودار دوم نشــان می دهــد یــک تغییــر ناگهانــی یــا شــوک مثبــت اعــالم نشــده بــه انــدازه دو انحــراف 
معیــار در رشــد لگاریتــم درآمــد ملــی  )LYP( یــک تأثیــر مثبــت و معنــی دار در رشــد تقاضــای پــول 
)MP( دارد کــه بــرای ســه دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی صعــودی را بــرای تمامــی دوره هــا در پــی 
ــات  ــه در نظری ــه ک ــن آنچ ــین و همچنی ــات پیش ــه در مطالع ــه ک ــا آنچ ــه ب ــن نتیج ــه ای ــرد ک می گی

اقتصــاد کالن بدســت آمــده، مطابقــت دارد.
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شکل 1: واکنش متغیر تقاضای پول به یک شوک در متغیرهای مدل در طول دوره 1395-1365

ــه یــک اخــالل ســاختاری )شــوک( مثبــت  نمــودار ســوم پاســخ )عکــس العمــل( متغیــر تقاضــای پــول ب
اعــالم نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار بــر لگاریتــم نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مــدت 
ــک  ــدت ی ــرمایه گذاری کوتاه م ــپرده های س ــود س ــرخ س ــر ن ــوک وارده ب ــد. ش ــان می ده )LIRIS( را نش
ــرای 7 دوره متوالــی ادامــه دارد.  ــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی ب تأثیــر منفــی و معنــی دار ب
ــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری  ــا افزایــش ن ــات اقتصــاد کالن و مطالعــات پیشــین نیــز ب طبــق نظری
انگیــزه افــراد بــرای ســرمایه گذاری در بانــک افزایــش می یابــد و در نتیجــه مقــدار پولــی )میــزان نقدینگــی( 
ــوک  ــک ش ــد ی ــان می ده ــارم، نش ــودار چه ــد. نم ــش می یاب ــد کاه ــی می مان ــراد باق ــت اف ــه در دس ک
مثبــت اعــالم نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار در رشــد لگاریتــم نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری 
ــرای ســه  بلند مــدت )LIRIL( یــک تأثیــر منفــی و معنــی دار در رشــد تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر ب
ــش  ــی در پی ــد نزول ــد رون ــه بع ــم ب ــد و از دوره نه ــش می کن ــه افزای ــروع ب ــپس ش ــت و س ــت اس دوره ثاب
می گیــرد. نمــودار پنجــم، پاســخ )عکــس العمــل( تقاضــای پــول بــه یــک اخــالل ســاختاری )شــوک( مثبــت 
ــوک  ــد. ش ــان می ده ــی )POPP0(  را نش ــر جمعیت ــر متغی ــار ب ــراف معی ــدازه دو انح ــه ان ــده ب ــالم نش اع
وارده بــر متغیــر جمعیتــی یــک تأثیــر منفــی و معنــی دار بــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر در ابتــدا 
ــرد. ــش می گی ــی در پی ــد نزول ــد رون ــه بع ــم ب ــد و از دوره نه ــش می کن ــه افزای ــروع ب ــپس ش ــی و س منف

ــدازه دو  ــه ان ــه یــک شــوک مثبــت اعــالم نشــده ب نمــودار ششــم، پاســخ )عکــس العمــل( تقاضــای پــول ب
انحــراف معیــار بــر یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی )POPP1( را نشــان می دهــد. شــوک وارده بــر متغیــر 
جمعیتــی یــک تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر تقاضــای پــول دارد و ایــن تأثیــر بــرای دو دوره ثابــت اســت و 
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ســپس بــا درصــدی کاهــش نزولــی می شــود و از دوره هفتــم بــه بعــد رونــد صعــودی در پیــش می گیــرد. 
ــدازه دو  ــه ان ــا شــوک مثبــت اعــالم نشــده ب نمــودار هفتــم )آخــر( نشــان می دهــد یــک تغییــر ناگهانــی ی
انحــراف معیــار در رشــد متغیــر جمعیتــی)POPP2( یــک تأثیــر منفــی و معنــی دار در رشــد تقاضــای پــول 
دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی بــرای یــک دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی نزولــی در پیــش می گیــرد. نتایــج 
بدســت آمــده بــرای متغیرهــای جمعیتــی بــا نتایــج بدســت آمــده از مطالعــات پیشــین )نوفرســتی، منــادی، 

منصــوری بیرجنــدی( مطابقــت دارد.
نتایــج بدســت آمــده از توابــع عکس العمــل آنــی بــرای تمــام متغیرهــا بــا آنچــه کــه در مطالعــات پیشــین و 

نظریه هــای اقتصــاد کالن آمــده اســت، مطابقــت دارد.

5.3.2. تجزیه واریانس1 
ــزای دیگــر  ــزا را نســبت بــه شــوک هــای متغیرهــای درون تجزیــه واریانــس، تغییــرات در یــک متغیــر درون
ــا اهمیــت نســبی هــر یــک از شــوک  تفکیــک مــی کنــد. بنابرایــن تجزیــه واریانــس اطالعاتــی در رابطــه ب
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 می گــردد.
                                                جدول 4: تجزیه واریانس تغییرات تقاضای پول 

LMPLYPLIRISLIRILPOPP0POPP1POPP2انحراف معیاردوره

11/189961100/00000/000000/000000/000000/000000/000000/00000

20/26709394/179390/5153443/4767990/0045130/0637140/6662841/093954

30/37587993/345040/2623074/1931580/9912470/0450000/4667820/652148

40/46233193/292100/2773083/3354792/2029130/0289970/3082570/554845

50/55830291/845910/1983263/0951754/2713360/0311990/2132310/419562

60/65667590/574890/1682562/5434326/1931520/0363350/1737120/309766

70/75855989/003960/1263852/2989598/1394500/0377180/1600630/233714

80/86511687/349490/1185102/13448910/009520/0406290/1670500/181306

90/97325585/768950/1334592/06741411/665280/0429290/1779560/144030

101/08362584/247840/1885562/09557913/105420/0433120/1845680/120359

مأخذ: یافته های پژوهش

1- Variance Decomposition
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ــه در دورۀ اول  ــد ک ــان می ده ــول نش ــای پ ــر تقاض ــس متغی ــه واریان ــدول تجزی ــل از ج ــج حاص نتای
تمــام واریانــس خطــا در تقاضــای پــول)LMP(  توســط خــود آن توجیــه می شــود. در دورۀ دوم 94/17 
درصــد از واریانــس خطــا )تغییــرات( در تقاضــای پــول توســط خــود آن، 0/51 درصــد توســط لگاریتــم 
 ،)LIRIS( 3/47 درصــد توســط نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مــدت ،)LYP( درآمــد ملــی
ــد  ــدت )LIRIL( ، 0/063 درص ــرمایه گذاری بلندم ــپرده های س ــود س ــرخ س ــط ن ــد توس 0/0045 درص
ــی )POPP1( و  ــر جمعیت ــط متغی ــد توس ــت )POPP0(، 0/66 درص ــای جمعی ــی از متغیره ــط یک توس
ــن متغیــر جمعیتــی )POPP2( توجیــه می شــود. در دورۀ ســوم 93/34 از  1/093 درصــد توســط آخری
واریانــس خطــا )تغییــرات( در تقاضــای پــول توســط خــود آن، 0/26 درصــد توســط لگاریتــم درآمــد 
 0/99 ،)LIRIS( ــاه مــدت ــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری کوت ملــی)LYP(، 4/19 درصــد توســط ن
درصــد توســط نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری بلند مــدت )LIRIL(، 0/044 درصــد توســط یکــی 
 )POPP1( 0/46 درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی ،)POPP0(از متغیرهــای جمعیتــی
ــم  ــره در دوره ده ــود. باالخ ــه می ش ــی )POPP2( توجی ــر جمعیت ــن متغی و 0/69 درصــد توســط آخری
84/26 درصــد از واریانــس خطــا )تغییــرات( در تقاضــای پــول توســط خــود آن، 0/18 درصــد توســط 
ــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مــدت  لگاریتــم درآمــد ملــی)LYP(، 2/09 درصــد توســط ن
 0/043 ،)LIRIL(ــدت ــد م ــرمایه گذاری بلن ــپرده های س ــود س ــرخ س ــط ن ــد توس )LIRIS(، 13/10 درص
درصــد توســط یکــی از متغیرهــای جمعیتــی )POPP0(0/18 درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای 

ــن متغیــر جمعیتــی )POPP2(  توجیــه می شــود. جمعیتــی)POPP1(، 0/12 درصــد توســط آخری
ــاه مــدت )اولیــن دوره هــای پیــش بینــی(، میان مــدت، بلند مــدت )اگــر دوره ده ســاله را بلنــد  در کوت
مــدت در نظــر بگیریــم( متغیــر تقاضــای پــول باالتریــن ســهم را در تغییــرات تقاضــای پــول دارد و پــس 
ــر  ــهم را در تغیی ــن س ــدت باالتری ــدت و کوتاه م ــرمایه گذاری بلند م ــپرده های س ــود س ــرخ س از آن ن
تقاضــای پــول بــه خــود اختصــاص می دهنــد. ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری بلنــد 
مــدت از تغییــر در تقاضــای پــول طــی10 دوره افزایشــی اســت، امــا ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپرده 
ــاه مــدت طــی10 دوره کاهشــی اســت. ســهم تأثیــر متغیــر درآمــد ملــی از  هــای ســرمایه گذاری کوت
 )popp0( تغییــر در تقاضــای پــول طــی 10 دوره رونــدی کاهشــی دارد و ســهم تأثیــر متغیــر جمعیتــی
از تغییــرات تقاضــای پــول بــرای دو دوره کاهــش می یابــد و بعــد از آن بــرای ســه دوره ثابــت می مانــد و 
ســپس بــا یــک صــدم درصــد افزایــش می یابــد و بــا ایــن افزایــش بــرای ســه دوره آخــر ثابــت می مانــد. 
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ســهم متغیــر جمعیتــی )popp1( از تغییــر در تقاضــای پــول بــرای چهــار دوره، رونــدی کاهشــی دارد 
ــه خــود  ــدی افزایشــی ب ــر رون ــرای ســه دوره آخ ــا ب ــد، ام ــت می مان ــرای ســه دوره ثاب ــد از آن ب و بع
می گیــرد و ســهم آخریــن متغیــر جمعیتــی )popp2( از تغییــرات تقاضــای پــول تــا پایــان دوره دهــم 

رونــدی کاهشــی دارد.

5.4. اثر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول 
ضرایــب ســه متغیــر جمعیتــی popp0,popp1,popp2 ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا اثــر ســاختار 
ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول مشــخص گــردد. بــرای ایــن کار ابتــدا ضریــبy0_y1 _y2 را از رابطــه 
ــدت  ــی بلندم ــی در رابطــه تعادل ــای جمعیت ــب متغیره ــا ضرای ــن yه ــه ای ــم، ک ــی آوری )2( بدســت م
ــا اســتفاده از قیــد ضرایــب مربــوط بــه هــر گــروه ســنی را محاســبه   هســتند و ب

مــی کنیــم. نتایــج در جــدول 5 قابــل مشــاهده اســت.
رابطه )2(   

جدول 5: ضرایب مربوط به هر گروه سنی
  ضریبaگروه سنی

24-20-5/02872

29-25-2/16815

34-30-0/12839

39-351/09057

44-401/49076

49-451/07113

54-50-0/16732

59-55-2/22755

64-60-5/10657

65+-8/8152

                                              مأخذ: محاسبات پژوهش
ــر تقاضــای پــول  ضرایــب بدســت آمــده، نشــان دهنــده اثــر جمعیتــی هــر یــک از گروه هــای ســنی ب
اســت. همانطــوری کــه در شــکل 2 و جــدول 5 نیــز نشــان داده شــده اســت، اثــر جمعیتــی گروه هــای 
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ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا منفــی اســت، ســپس مثبــت شــده و بــه حداکثــر خــود می رســد و 
پــس از آن مجــدداً کاهــش یافتــه و در نهایــت بــاز هــم منفــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر گروه هــای 
ســنی تــا 34 ســال و نیــز باالتــر از 55 ســال دارای تقاضــای پــول منفــی بــوده و گروه هــای ســنی مابیــن 
آنهــا دارای تقاضــای پــول مثبــت هســتند. بیشــترین میــزان تقاضــای پــول نیــز مربــوط بــه گــروه ســنی 
40 تــا 44 ســال اســت و شــاخه نمــودار شــکل 2 قبــل از ایــن گــروه ســنی، دارای شــیب باالرونــده و 

پــس از آن دارای شــیب پاییــن رونــده اســت.

 

شکل 2: ضرایب محاسبه شده، برای گروه های سنی مختلف

6. نتیجه گیری
جمعیــت ایــران در نیــم قــرن اخیــر در بســتر گــذار جمعیتــی، تحــوالت بی ســابقه ای را تجربــه کــرده 
اســت، تعــداد جمعیــت کــه در ســال 1335، 19 میلیــون نفــر بــوده بــه بیــش از چهــار برابــر افزایــش 

یافتــه و در ســال 1395، از مــرز 79 میلیــون نفــر گذشــت.
تنظیــم عرضــه پــول متناســب بــا حجــم فعالیت هــای اقتصــادی و تعییــن اثــر تغییــر برونــزای عرضــه 
پــول بــر متغیرهــای اقتصــاد کالن بــه نحــو بــارزی، بســتگی بــه قابــل پیش بینــی بــودن تقاضــای پــول 
دارد. عــدم شــناخت صحیحــی از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول و میــزان اثرگــذاری هــر یــک، 
باعــث می شــود تــا سیاســت گذاران اقتصــادی نتواننــد نیــاز پولــی جامعــه را بــه درســتی بــرآورد کــرده 
و اثــر سیاســت گذاری های 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 می ســازد، تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت اســت.
ــر اســاس  ــول، ب ــر تقاضــای پ ــت ب ــر ســاختار ســنی جمعی ــر تغیی ــرای بررســی اث ــن پژوهــش ب در ای

ــد. ــه گردی ــول، ارائ ــای پ ــح تقاض ــرای توضی ــی ب ــی، الگوی ــدو و مادیگلیان ــی آن ــه دوران زندگ فرضی
ــا  ــن متغیره ــدت اســتخراج شــده بی ــن پژوهــش، رابطــه بلند م ــج حاصــل شــده در ای ــر اســاس نتای ب
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 می شــود. همچنیــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه اثــر متغیرهــای درآمــد )YP( و متغیــر 
جمعیتــی POPP1 بــر تقاضــای پــول مثبــت و اثــر متغیرهــای نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری 
کوتــاه مــدت)IRIS(، نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بلندمــدت )IRIL( و متغیرهــای جمعیتــی 

POPP0,POPP2 بــر تقاضــای پــول منفــی اســت.
بــا توجــه بــه اســتخراج ضرایــب مربــوط بــه 10 گــروه ســنی در مــدل مشــخص گردیــد کــه بیشــترین 
ضریــب مربــوط بــه گــروه ســنی 40-44 ســال مــی باشــد. افزایــش نســبت افــراد در گــروه ســنی کمتــر 
ــای  ــت در گروه ه ــبی جمعی ــش نس ــا افزای ــود، ام ــول می ش ــای پ ــش تقاض ــبب کاه ــال س از 34 س
ــان  ــن می ــول می شــود. در ای ــا 54 ســال باعــث افزایــش مقــدار تقاضــای پ مختلــف ســنی بیــن 35 ت
گــروه ســنی 40 تــا 44 ســال و پــس از آن گــروه ســنی 35 تــا 39 ســال بیشــترین اثــر را بــر افزایــش 
تقاضــای پــول دارد. در نهایــت افزایــش نســبی جمعیــت در گــروه ســنی 55 ســال و باالتــر از آن ســبب 

ایجــاد رونــد رو بــه کاهــش در میــزان تقاضــای پــول مــی شــود.
تمرکــز جمعیــت در ســنین زیــر 25 ســال 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 
ــه  ــنی میان ــای س ــت در گروه ه ــزان جمعی ــر می ــوض ب ــت و در ع ــه اس ــش یافت ــال کاه ــر 25 س زی
افــزوده شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن رونــد و رشــد گــروه هــای ســنی باالیــی هــرم جمعیتــی، انتظــار              
ــدید  ــش ش ــی از افزای ــی ناش ــارهای تورم ــش فش ــز کاه ــول و نی ــای پ ــش تقاض ــاهد افزای ــی رود ش م
جمعیــت دهــه 60 باشــیم. بدیــن روی الزم اســت مقامــات پولــی در تنظیــم عرضــه پــول مــورد نیــاز 
و اجــرای سیاســت های 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 
ــوان  ــن کار، می ت ــه س ــت ب ــش جمعی ــین افزای ــوج پیش ــن م ــه ورود متولدی ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دهن ق
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ــرده و فرصــت  ــوب و مســاعدی را ایجــاد ک ــاختار ســنی مطل ــال، س ــت فع ــش جمعی ــه افزای ــت ک گف
ــره  ــن پنج ــای ای ــتفاده از مزای ــا اس ــت، ام ــم آورده اس ــول فراه ــای پ ــش تقاض ــرای افزای ــی ب ــده آل ای
ــح و  ــزی صحی ــی ایجــاد شــده در جهــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور، مســتلزم برنامه ری جمعیت
ــه می باشــد  ــن زمین ــزان و سیاســت گذاران کشــور در ای اتخــاذ سیاســت های مناســب توســط برنامه ری
ــت در  ــرای جمعی ــای شــغلی ب ــازار کار، ایجــاد فرصت ه ــد انعطــاف و توســعه در ب )سیاســت هایی مانن
ــارت دیگــر اگــر  ــه عب ــن قبیــل(. ب ــداز و سیاســت هایی از ای ســن کار، تشــویق ســرمایه گذاری و پس ان
سیاســت های مناســب در دوره طالیــی جمعیــت اتخــاذ نگــردد، ممکــن اســت منجــر بــه هــدر رفتــن 
ســرمایه گذاری در بخــش آمــوزش، افزایــش بیــکاری و بــار اقتصــادی غیــر قابــل تحمــل بــر بخش هــای 

تأمیــن اجتماعــی و بیمــه در آینــده گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه در آینــده ای نــه چنــدان دور، مــوج پیشــین افزایــش جمعیــت از مرحلــه میانســالی 
عبــور کــرده و بــه دوره ســالخوردگی وارد خواهــد شــد، بنابرایــن از هــم اکنــون ضــرورت برنامه ریــزی 
ــد،  ــی می یاب ــل توجه ــش قاب ــی کشــور افزای ــاختار جمعیت ــالمندان در س ــه درصــد س ــی ک ــرای زمان ب
احســاس می شــود کــه بــا برنامه ریــزی صحیــح می تــوان اوالً دوران مطلوبــی را بــرای ســالمندان خلــق 

کــرد و ثانیــاً بــار اقتصــادی ناشــی از ســالمندی جمعیــت را تــا حــدود زیــادی کاهــش داد.
ــرخ ســود  ــب بدســت آمــده، ن ــح شــده و ضرای ــه اینکــه براســاس الگــوی تصری ــا توجــه ب همچنیــن ب
ــت های  ــذا سیاس ــت، ل ــول اس ــای پ ــر تقاض ــی ب ــر منف ــی دارای اث ــرمایه گذاری بانک ــپرده های س س
پولــی بایــد در راســتای محــدود نمــودن رشــد نــرخ ســود ســپرده های 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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تحلیل کیفي چالش های پیش روی توسعه فرهنگی در قوم بختیاری
 شهرستان الیگودرز

 عادل عبدالهی1، مسعود آذرخوش2 و  مظفرالدین شهبازی3

چکیده:

ــت. روش  ــاری اس ــوم بختی ــی در ق ــعه فرهنگ ــش روی توس ــای پی ــي چالش ه ــل کیف ــدد تحلی ــر درص ــش حاض پژوه
پژوهــش، مبتنــی بــر روش کیفــی اســت. داده هــا بــا اســتفاده از فنــون مصاحبــه عمیــق و مشــاهده مشــارکتی گــردآوري 
ــا  ــوب، داده ه ــل چارچ ــک تحلی ــتفاده از تکنی ــا اس ــد و ب ــر بودن ــش 38 نف ــن پژوه ــه درای ــورد مطالع ــراد م ــدند. اف ش
ــی فرهنگــي، ســنت گرایی،  ــن کثرت گرای ــا عناوی ــی ب ــه اصل ــل شــدند. یافته هــای پژوهــش حــول هفــت درون مای تحلی
خاص گرایــی، عــام کــردن امــر خــاص، عام گرایــی، برابــری جنســیتی و قانون گرایــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. هــر 
ــا ترکیــب درون مایه هــاي  ــان ب ــه فرعــی را پوشــش مي دهنــد کــه در پای یــک از درون مایه هــای مذکــور ســه درون مای
ــر  ــا در براب ــه بختیاري ه ــا نشــان داد ک ــم. یافته ه ــی دســت یافتی ــوي نظــری نهای ــه چارچــوب و الگ ــي ب ــي و فرع اصل
ــه اشــاعه  ــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری، ب ــد ت ارزش هــاي توســعه  محور کمتــر مقاومــت مي کننــد و تمایــل دارن
ــه  ــدم نهادین ــر ع ــا بیان گ ــر از یافته ه ــي دیگ ــوند. بخش ــوردار ش ــز برخ ــا نی ــایر فرهنگ ه ــاي س ــه و از مزای آن پرداخت
شــدن قانون گرایــي و برابــري جنســیتي در بیــن قــوم بختیــاري هســتند. نتایــج نهایــي نشــان داد کــه قــوم بختیــاري 
ــا و  ــي از ارزش ه ــه برخ ــل ب ــا توس ــا ب ــت و بختیاری ه ــوردار اس ــی برخ ــعه فرهنگ ــراي توس ــه ب ــاي اولی از ظرفیت ه
ویژگي هــاي فرهنگــي، درصــدد دســتیابي بــه یــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي هســتند، امــا شــرایط مذکــور 
ــه توســعه نیافتگي شهرســتان الیگــودرز شــده  ــک سیاســت  و الگــوي فرهنگــِی بومــي شــده منجــر ب در ســایه عــدم ی

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 
ــوع  ــن ن ــا ای ــت و بعده ــژه اي یاف ــگاه وی ــر)138۴(، جای ــد ماکــس وب ــرادي مانن فرهنــگ در اندیشــه اف
رویکــرد بــه توســعه، در اندیشــه ســایر صاحــب نظــران متأثر از وبــر ماننــد پارســونز)13۷۹(، ایزنـــشتاد و 
متفکـــران مکتـــب نوســـازي مـــورد توجــه قــرار گرفت. بـــدین ترتیب بعــد از دهــه 1۹80، یک چرخش 
ــه  ــه ب ــي ک ــت و رویکردهای ــورت گرف ــعه ص ــاي توس ــگ در برنامه ه ــگاه فرهن ــه جای ــبت ب ــري نس نظ
فرهنــگ بــه عنــوان مقولــه اي تزئینــی نــگاه مي کردنــد مــورد تعدیــل و بازنگــري قــرار گرفتند)رادکلیــف 
،2006: 50-۴5(. وقتي کــه صحبــت از توســعه فرهنگــي در جوامــع چنــد فرهنگــي و چنــد قومیتــي بــه 
ــي  ــاي فرهنگ ــه ویژگي ه ــه ب ــي توج ــت گذاري فرهنگ ــعه و سیاس ــاي توس ــد در برنامه ه ــان مي آی می
ــاي  ــداف برنامه ه ــر از اه ــي دیگ ــت. یک ــوردار اس ــژه برخ ــي وی ــوام از اهمیت ــک از اق ــر ی ــي ه و قومیت
ــج  ــي اســت. نتای ــي و اجتماع ــه انســجام و اتحــاد قوم ــي، دســتیابي ب ــد قومیت ــع چن توســعه در جوام
ــر  ــران کمت ــعه در ای ــاي توس ــم در برنامه ه ــن مه ــه ای ــد ک ــان مي ده ــه نش ــورت گرفت ــات ص مطالع
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و غالبــاً منجــر بــه بــروز واگرایــي قومــي در ایــران شــده اند )اشــرف:1383؛ 

ــان:138۹(. ــوران:1388؛ ؛ کاتوزی ــان:1383؛ ف آبراهامی
قــوم بختیــاري از جملــه اقــوام ایرانــي هســتند کــه تجــارب تاریخــي و تحــوالت فرهنگــي و سیاســي 
ــي در  ــوالت تاریخ ــوص تح ــکاران )13۹0( در خص ــاري و هم ــد. الهی ــر گذرانده ان ــت س ــژه اي را پش وی
ســاختار اجتماعــي و سیاســي قــوم بختیــاري معتقدنــد کــه ســاختار اجتماعــی سیاســی بختیــاری هــا 
ــدرت در  ــده اســت، ق ــر گردی ــار تغیی ــخ دچ ــول تاری ــوده اســت و در ط ــروی نم ــوی خاصــی پی از الگ
ــود.  ــه هــای مختلفــی تشــکیل شــده ب ــر خــالف جوامــع عشــایری دیگــر از ســطوح و الی ــاری ب بختی
ــه  ــان و ریــش ســفیدان ب اگرچــه در گذشــته خوانیــن در راس ســاختار سیاســی و کالنتــران، کدخدای
ــا قــدرت گرفتــن دولــت مرکــزی و گســترش پاســگاه هــای  ترتیــب بعــد از آنهــا قــرار داشــتند، امــا ب
ــر  ــار تغیی ــا دچ ــاری ه ــاختار سیاســی بختی ــن کاســته شــد و س ــدرت خوانی ــج از ق ــه تدری ــی ب نظام
گردیــد، بــه طــوری کــه امــروز خوانیــن در ســاختار قــدرت بختیــاری هــا جایگاهــی ندارنــد. مقولــه ي 
توســعه نیافتگي قــوم بختیــاري و پیامدهــاي اقتصــادي، فرهنگــي و سیاســي آن بــه طــور غیــر مســتقیم 
ــه آن اشــاره شــده اســت. بــه عنــوان مثــال نتایــج مطالعــه کاظمــي )13۹5(  در مطالعــات مختلفــي ب
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بــا عنــوان تحلیــل جامعه شــناختي واکنــش قــوم بختیــاري بــه ســریال ســرزمین کهــن، کــه بــا روش 
ــوم بختیــاری انجــام شــده اســت، نشــان داد کــه  ــا نخبــگان ق ــه شــیوة مصاحبــة عمیــق ب کیفــي و ب
ــه نمادهــای قومــی، محرومیــت اقتصــادی و  ــر توهیــن ب از نظــر بیشــتر آن هــا، علــت اعتــراض، عالوه   ب
احســاس طــرد اجتماعــی و فرهنگــی در میــان مــردم بختیــاری بــوده اســت. بــرای احتــراز از خشــونت 
ــی را  ــوام کــه ممکــن اســت کل جامعــه را به   ســمت ناآرامــی ببــرد و وحــدت و انســجام مل جمعــی اق
ــک  ــه ی ــا ب ــات آن ه ــا و مطالب ــوام و اقلیت ه ــی اق ــوق تمام ــه حق ــه ب ــد، ضــروری اســت ک ــد کن تهدی
نســبت احتــرام گذاشــته شــود و بــا حــذف تبعیــض و تفــاوت قومــی در همــة زمینه هــا، احســاس تعلــق 

بــه کشــور و برخــورداری از مواهــب آن تقویــت شــود.
ــوم  ــی در ق ــی فرهنگ ــعه نیافتگ ــش روي توس ــاي پی ــی چالش ه ــال بررس ــه دنب ــش، ب ــن پژوه در ای
بختیــاری هســتیم. اگــر یکــي از اهــداف توســعه فرهنگــی را، بویــژه در جوامــع چنــد فرهنگــي، فراهــم 
شــدن امــکان رشــد و تعالــی عناصــر قومــي در ابعــاد مــادی و معنــوی آن بدانیــم، آن وقــت ضــرورت 
و اهمیــت شناســایي و تحلیــل چالش هــاي پیــش روي ایــن مقولــه نیــز نمایــان مي شــود. بنابرایــن، در 
ایــن مطالعــه نخســت بــه توصیــف عناصــر و ویژگي هــاي فرهنگــي در بیــن قــوم بختیــاري مي پردازیــم، 
ســپس از طریــق شناســایي فرصت هــا و تهدیدهــاي پیــش روي توســعه فرهنگــي درصــدد ارائــه برخــي 
از شــاخص های توســعه فرهنگــی در قــوم بختیــاری برمي آییــم. هــدف از طــي نمــودن فراینــد مذکــور 
ــه چارچــوب و الگویــي نظــری اســت کــه در خــالل آن، امــکان تحلیــل شــرایط فرهنگــي  دســتیابي ب
حاکــم بــر قــوم بختیــاري و همچنیــن چالش هــای پیــش روی توســعه فرهنگــی در شهرســتان الیگــودرز 

میســر شــود.

پیشینه پژوهش 
ــه ارزیابــی الگوهــای سیاســتگذاري و  ــا اســتفاده از روش فراتحلیــل ب محمــودي و همــکاران )13۹8( ب
ــه  ــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مي دهــد توســعه نامــوزون ب مدیریــت قومــی در ایــران پرداخته ان
ــوام،  ــا اق ــک ب ــی و ایدئولوژی ــورد سیاس ــی، برخ ــی سیاس ــری اجتماع ــادی و نابراب ــد اقتص ــژه در بُع وی
ــت  ــه، دخال ــای اقتدارگرایان ــوام، روش ه ــرل فرهنگــی اق ــوام، کنت ــه اق ــوط ب ــون مرب ــت قان ــدم رعای ع
بیگانــگان، دســتگاه بوروکراتیــک حکومتــی و تمرکزگرایــی و تأکیــد بــر هویــت ملــی بیشــتر از هویــت 
ــر اشــتراکات  ــد. از ســوی دیگــر تأکیــد ب ــی سیاســت هــای قومــی بودن قومــی از عوامــل عــدم کامیاب
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ــوم،  ــان و آداب و رس ــه زب ــرام ب ــدرت، احت ــوام در ق ــگاه اق ــوام، جای ــی اق ــارکت سیاس ــی، مش اجتماع
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 گونــه ای 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.
آسیب شناســي سیاســتگذاري فرهنگــي جمهــوري اســالمي ایــران عنــوان پژوهشــي اســت کــه توســط 
ــدف  ــه ه ــده اســت ک ــوان ش ــش عن ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــام ش ــدي )13۹5( انج ــي و ازغن مقتدائ
سیاســتگذاری فرهنگــی بایســتی معطــوف بــه فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی اســتعداد 
انســانها و اشــاعه خالقیــت و نــوآوری باشــد و طبعــاً چنیــن امــری بــدون مشــارکت مــردم امکان ناپذیــر 
اســت و ایــن خــود در گــرو ارتبــاط متقابــل میــان ملــت و دولــت اســت دولــت زمانــی می توانــد 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.
امان الهــي بهارونــد، در مقالــه اي بــه بررســي »تغییــر و تحــوالت در لرســتان و پیامدهــاي آن« پرداختــه 
ــه ریشــه یابي مســایل  ــر رهیافــت انسان شناســي اســت و محقــق در آن ب ــه مبتنــي ب ــن مقال اســت. ای
ــه  ــامل س ــه ش ــه ک ــه پرداخت ــن منطق ــوالت در ای ــر و تح ــا تغیی ــاط ب ــتان در ارتب ــکالت لرس و مش
دوره اوضــاع لرســتان پیــش از نوســازي، اقدامــات و برنامه هــاي نوســازي در طــول حکمرانــي سلســله 
ــوذ  ــه نف ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ــد از انقــالب مي باشــد و ب ــوي )135۷-130۴( و دوره بع پهل
تمــدن نویــن غــرب مایــه دگرگونــي در ایــران از جملــه لرســتان شــده اســت. امــا نقــاط مختلــف ایــران 
ــن رهگــذر از  ــرار داشــته و از ای ــر تمــدن غــرب ق ــل گوناگــون به طــور یکنواخــت تحــت  تأثی ــه دالی ب
ــاط دیگــري چــون لرســتان  ــي کــه نق ــد شــده اند در حال ــون بیشــتر بهره من ــوم و فن دســتاوردهاي عل
ــدن  ــوذ تم ــي نف ــد. از طرف ــد کرده ان ــر رش ــه کمت ــده و در نتیج ــروم ش ــي مح ــن فرصت های از چنی
غــرب در ایــران منجــر بــه تشــکیل دولــت نوینــي شــده کــه بــا اســتفاده از نیــروي نظامــي مجهــز بــه 
ســالح هاي غربــي بــه ســرکوبي مخالفــان پرداخــت و پــس از تســلط بــر نقــاط مختلــف ایــران، قــدرت 
را در تهــران متمرکــز کــرد. ایــن رویــداد در زمــان حکمرانــي پهلــوي اول )1320-130۴( اتفــاق افتــاد. 
ــه  ــذر ب ــن رهگ ــد و از ای ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــر م ــتان کمت ــون لرس ــه، بعضــي مناطــق چ در نتیج
ــد. برنامه هــاي نوســازي ناهماهنــگ  ــده درآمدن ــي عقب مان ــه عبارت ــا ب صــورت اســتان هاي محــروم و ی
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در لرســتان، باعــث، تغییــرات ناهماهنــگ در ســاختار سیاســي، اقتصــادي، اجتماعــي و آموزشــي گردیــد 
.)1380 )امان اللهــي، 

امان الهــي بهارونــد )13۷۹( در پژوهشــي دیگــر بــه تحلیــل تاریخــي و جامعه شــناختي توســعه نیافتگي 
مناطــق لُــر نشــین در ایــران پرداختــه اســت. در بخشــي از نتایــچ ایــن پژوهــش چنیــن آمــده اســت       
»آن چــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه، وضعیــت ایــران تغییــر کــرده و بهتریــن راه بــرای پیشــرفت 
ایــن ســرزمین، عــدم تمرکزگرائــی یعنــی افزایــش تصمیم گیــری در اســتانها و تقســیم عادالنــه بودجــه 
ــی را  ــه ضربت ــک برنام ــروم، ی ــتان هاي مح ــت اس ــود وضعی ــا بهب ــت؛ ام ــف اس ــق مختل ــرای مناط ب
می طلبــد کــه بــا دلســوزی هرچــه بیشــتر بــه مرحلــة اجــرا درآیــد؛ در غیــر این صــورت، بایــد انتظــار 
ــی را داشــت« )همــان:21۹(. در بخشــي دیگــر از پژوهــش مذکــور عنــوان شــده کــه  مشــکالت فراوان
»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 
ــواع مشــکالت  ــا ان ــن مناطــق ب ــا اســتان هــای برخــوردار، ای ــه اســتان هــای لرنشــین در مقایســه ب ب
روبــه رو هســتند. بــرای چیــره شــدن بــر مشــکالت چنیــن وضعیــت نامطلوبــی، بایــد اقداماتــی جــدی 
نمــود« )همــان:21۹(. بــه طــور کلــی می تــوان از ایــن تحقیقــات نتیجــه گرفــت کــه نارضایتــی اقــوام 
ــات فرهنگــی، گســترش مشــکالت اجتماعــی و رشــد  ــرار امکان از نابرابــری هــای اجتماعــی، توزیــع ناب
آگاهی هــای اجتماعــی، شــکل گیری روابــط اجتماعــی و فرهنگــی  ناعادالنــه، تقــدم توســعه اقتصــادی 
بــر فرهنگــی کــم توجهــی بــه توســعه فرهنگــی اقــوام در توســعه نیافتگــی فرهنگــی اقــوام مختلــف در 

ایــران نقــش اساســی دارنــد.
.

چارچوب مفهومی پژوهش
تئوری هــای جامعه شناســی، مســائل فرهنگــی و توســعه فرهنگــی را در قالــب دو رهیافــت ســاختار محور 
ــد  ــا تأکی ــه ب ــت ک ــرادي اس ــه اف ــر)138۴( از جمل ــس وب ــد. ماک ــی کنن ــی م ــور بررس و عاملیت مح
ــن اجــزاي فرهنــگ  ــا را مهمتری ــد دارد و ارزش ه ــر اســتقالل فرهنــگ تاکی ــر اهمیــت کنش گــران ب ب
ــز  ــر نیـ ــد. بســیاري از جامعه شناســان دیگـ ــن مي کنن ــاي کنــش را تعیی ــت و معن ــه جهـ ــد ک می دان
در تحلیــل تحـــوالت اجتماعــي تأکیــد خاصــي بــر ارزش هــا دارنــد. از نظــر آن هــا، یکــي از مهمتریــن 
ــوم  ــعه و مق ــا توس ــو ب ــاي همس ــا و نگرش ه ــا، ارزش ه ــود باوره ــی وج ــی یعن ــعه فرهنگ ــر توس عناص
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ــر، مک کله لنــد و  آن در جامعــه اســت. اساســاً بســیاري از صاحبنظــران علــوم اجتماعــي، همچـــون وب
پارســونز تأکیــد خاصــي بــر نقــش باورها، ارزش ها و نگـرش هـــا، و بـــه طـــور کلــي، نظام هاي فرهنگـــي، 
در تحقـــق توســـعه دارنـــد )بابایــي فــرد، 138۹: 1۹ بــه نقــل از بــودون و بریکــو،1385: 225-22۴(. به 
عقیــده ی وبــر کنــش رفتــاری و انســانی زمانــي مــورد توجــه جامعه شناســي اســت کــه دارای معنــای 
ــار  ــته را منشــاء رفت ــر خواس ــد اگ ــود می آی ــر محــرک بوج ــار انســانی براث ــد. رفت ــی خاصــی باش ذهن

بدانیــم ایــن رفتارهــای  معنــی دار بــه کنــش تبدیــل مــی شــوند )وبــر 138۴،25(.
ــاس  ــر اس ــان را ب ــازي انس ــدل نوس ــک م ــس  ی ــازي آلکس اینکل ــب نوس ــردازان مکت ــن نظریه پ در بی
تحقیــق گســترده اي کــه در شــش کشــور در حــال توســعه انجــام داده، رواج داد. وي در ایــن خصــوص 
اعتقــاد دارد کــه، خصوصیــت برجســته ي انســان نویــن کــه عامــل نوســازي اســت، دو جنبــه دارد: یکــي 
ــا  ــا، ارزش ه ــه دیدگاه ه ــري ب ــود و دیگ ــوط مي ش ــط مرب ــه محی ــي ب ــي، یک ــري خارج ــي و دیگ داخل
ــي  ــي او آمادگ ــن ویژگ ــن شــرح اند: اولی ــو بدی ــاي انســان ن ــس ویژگي ه و احساســات او. از نظــر اینکل
او بــراي ابــداع و تغییــر؛ دومیــن ویژگــي انســاني نــو ایــن اســت کــه نــه تنهــا در بــاره ي موضوعــات و 
مســائل موجــود در محیــط خــود، بلکــه در بــاره ي مســائل و موضوعــات خــارج از ایــن محیــط عقایــدي 
ــو  ــد، آزاد اندیشــانه تر باشــد؛ ســومین ویژگــي، انســاني ن ــر عقای ــري او در براب داشــته باشــد و جهت گی
ــا  ــر م ــد و در نظ ــه باش ــته متوج ــده بیشــتر از گذش ــال و آین ــه ح ــن او ب ــه ذه ــود ک محســوب مي ش
انســاني نوتــر اســت کــه تقســیم زمــان بــه ســاعات ثابــت را بپذیــرد؛ چهــارم، گرایــش بــه برنامه ریــزي 
و ســازمان دادن بــه امــور، بــه عنــوان نوعــي راه و رســم و اداره ي زندگانــي؛ پنجمیــن معیــار، کارآمــدي 
ــد به طــور اساســي بیامــوزد کــه  اســت. انســان مــدرن کســي اســت کــه معتقــد اســت انســان مي توان
بــه جــاي اینکــه تحــت ســلطه ي محیــط باشــد بــراي رســیدن بــه مقاصــد و هدف هــاي خــود بــر محیــط 
مســلط شــود؛ معیــار ششــم موضــوع قابــل محاســبه بــودن اســت. بنــا بــر تعریــف مــا، انســان مــدرن 
کســي اســت کــه بیشــتر بــه قابــل محاســبه  بــودن جهــان خــود معتقــد اســت و عقیــده دارد کــه مــردم 
ــود  ــئولیت هاي خ ــدات و مس ــده ي تعه ــد از عه ــد، مي توانن ــرار دارن ــراف او ق ــه در اط ــاتي ک و مؤسس
ــط  ــون حکمفرماســت و در ضب ــر آن قان ــه ب ــاد دارد ک ــي اعتق ــه جهان ــر، او ب ــارت دیگ ــه عب ــد، ب برآین
)کنتــرل( انســان اســت؛ هفتمیــن ضابطــه، حیثیــت اســت. مــا احســاس مي کنیــم کــه انســان مدرنیتــه 
کســي اســت کــه بــه حیثیــت دیگــران آگاهتــر و بــراي احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران آماده تــر اســت؛ 
هشــتمین معیــار ایــن اســت کــه انســان مــدرن، بــه علــم و تکنولــوژي بیشــتر ایمــان دارد؛ و نهمیــن 
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ویژگــي انســان مــدرن آن اســت کــه بــه عدالــت همگانــي معتقــد اســت؛ بدیــن مفهــوم کــه او معتقــد 
اســت اجــر و پــاداش هــر کســي بایــد بــر اســاس کمکــي کــه مي کنــد داده شــود نــه از ســر هــوي و 

هــوس یــا خصوصیاتــي کــه بــه کمــک او ربطــي نــدارد )اینکلــس:1۹60(.
ــرا  ــت. چ ــده اس ــیار پیچی ــي بس ــت اجتماع ــخیص علی ــي، تش ــام اجتماع ــونز در نظ ــر پارس ــه نظ ب
ــر  ــد و ب ــل مي کنن ــم عم ــا ه ــي ب ــي و دین ــادي، فرهنگ ــي، اقتص ــم از سیاس ــا، اع ــي نهاده ــه تمام ک
ــي  ــي و دین ــاي فرهنگــي، سیاســي، حقوق ــد. او برخــالف نظــر مارکــس، نهاده ــر مي گذارن ــر اث یکدیگ
ــل  ــه نق ــرد،138۹: 18 ب ــي ف ــت )باباب ــي اس ــر بنیان ــه تأثی ــل ب ــا قائ ــراي آن ه ــد و ب ــا نمي دان را روبن
ــز،  ــه غرای ــناختي نظری ــي زیست ش ــاب از تحویل گرای ــراي اجتن ــونز ب ــلي،13۷1: 2۴1(. پارس از توس
مي کوشــد تصویــري جامعه شناســانه از شــخصیت ازائــه دهــد. پارســونز ایــن داعیــه را مطــرح مي کنــد 
کــه در نهایــت ارزش هــا، بــه عنــوان مهم تریــن اجــزاي فرهنــگ هســتند کــه جهــت و معنــاي کنــش 

ــان:18(.  ــد )هم ــن مي کنن را تعیی
نظریه پردازانــي دیگــر ماننــد آنتونــي گیدنــز بــه اثرگــذاري دو ســویه فرهنــگ و کنشــگران معتقدنــد و 
ــگاه  ــد. در ن ــي مي پردازن ــاي اجتماع ــل واقعیت ه ــه تحلی ــي ب ــل و دیالکتیک ــدي متقاب ــتر فراین در بس
ــه  ــت ک ــترکي اس ــع مش ــد و ناب ــته از قواع ــه آن دس ــوط ب ــاختار مرب ــوان س ــه عن ــگ ب ــز، فرهن گیدن
ــر اســاس آن هــا دســت  ــه آن هــا مراجعــه مي کننــد و ب ــراي کنــش  ب کنشــگران در زندگــي روزمــره ب
ــگ  ــه فرهن ــي اســت ک ــه قابلیت های ــوط ب ــوان زیســت جهان مرب ــه عن ــگ ب ــد. فرهن ــل مي زنن ــه عم ب
بــراي تعریــف و معنابخشــي و تنظیــم و تغییــر بــه کنشــگران مي دهــد. فرهنــگ در ایــن معنــا مفهومــي 
ــه  ــز:1۹86 ب ــه فرهنــگ واحــدي اســت )گیدن ــق ب ــه متعل ــي ک ــان همــه اعضای اســت منبســط در می
نقــل از اجتهــد نــژاد کاشــاني و اجاللــي، 13۹3: ۴1(. گیدنــز در پــي ایجــاد نظریــه اي اســت کــه رابطــه 
ــد. در  ــح کن ــر مي ســازند، تصری ــر را متأث ــاالً یکدیگ ــه متق ــي و کنشــگراني ک ــاي اجتماع ــان نظام ه می
رابطــه بــا وضعیــت فرهنگ هــای محلــی در رویارویــی بــا فرهنگ عــام جهانــی رونالــد رابرتســون از عــام 
ــی شــدن در  ــم رابرتســون جهان ــه رغ ــد. ب ــی گوی ــام ســخن م شــدن امرخــاص و خــاص  شــدن امرع
درجــه نخســت پدیــده ای فرهنگــی اســت، چــرا کــه بســتری بــرای جهانــی شــدن فرهنگ هــای خــاص 
و بومــی و محلــی شــدن عناصــر فرهنگــی جهانــی را فراهــم میکنــد )بی یــر،1۹۹۴ :28 بــه نقــل از گل 

ــدی،1۴3:1381(. محم
آن چــه کــه در جهان بینــي و نظــام فرهنگــي افــراد مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضــر، یعنــي 
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بختیاری هــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز، ســاري و جــاري اســت مي توانــد متفــاوت از تحلیل هــاي 
موجــود در ادبیــات مــرور شــده باشــد. از ایــن رو، مبنــاي تحلیــل نهایــي در ایــن مطالعــه نــوع خوانــش 
و تفســیر افــراد مــورد مطالعــه از وضعیتــي اســت کــه در آن قــرار گرفته انــد. علي رغــم ایــن، مراجعــه 
ــه  ــد ب ــي مي توان ــات نظــري و تجرب ــي موجــود در ادبی ــم نظــري و تحلیل و اســتفاده مناســب از مفاهی
تقویــت پایه هــاي نظــري در مطالعــات کیفــي کمــک کنــد. برایــن اســاس، بــا مــرور و مراجعــه بــه آرای 
ــونز)13۷۹(،  ــوت پارس ــر)138۴(، تالک ــس وب ــر ماک ــي نظی ــي فرهنگ ــوزه جامعه شناس ــمندان ح اندیش
رونالــد   رابرتســون )13۹3( و آنتونــي گیدنــز )13۷۷( تــالش مي شــود تــا بــه تحلیــل کیفــي و نظــري 
چالش هــاي پیــش روي توســعه  فرهنگــی در بیــن بختیاری هــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز 

پرداختــه  شــود. 

میدان مورد مطالعه
ــا  ــودرز ب ــتان الیگ ــت. شهرس ــودرز اس ــتان الیگ ــه شهرس ــورد مطالع ــدان م ــر، می ــش حاض در پژوه
مســاحتی 5000 کیلومتــر مربــع در شــرق اســتان لرســتان واقــع شــده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 
13۷53۴ هــزار نفــر اســت و جمعیــت شــهری آن ۹0۷۹۹ نفــر و پنجمیــن شــهر اســتان لرســتان اســت 
ــوم  ــه ق ــه لحــاظ فرهنگــي و قومیتــي ب ــران ،13۹5(. ســاکنین شهرســتان الیگــودرز ب ــار ای )مرکــز آم
بختیــاري تعلــق دارنــد. قــوم بختیــاری، بــه عنــوان پــر جمعیت تریــن جامعــه عشــایری کشــور، یکــی 
ــدرت و  ــاختار و ق ــه س ــود ک ــوب می ش ــر محس ــوم ل ــاخه های ق ــی و از ش ــوام ایران ــن اق از قدیمی تری
ســازمان اجتماعــی تعریــف شــده ای را در ســایر ایالت و عشــایر ایــران دارد )الهیــاری و همــکاران،13۹0(. 
ــا عنــوان ایران شناســي لُرهــا: تحلیــل تاریخي-جامعه شــناختي  امان اللهــي بهارونــد در پژوهــش خــود ب

ــد: ــن مي گوی ــا چنی در خصــوص لُره

»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 می گردد. زندگی لُرها در طول هفت دهه گذشته درنتیجه عوامل نوسازی 

دچار دگرگونی شده است. هم اکنون بیش از 50 درصد 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 رشته های گوناگون 
تحصیل کنند و اکنون متخصصان لُر در تمام زمینه ها چه در داخل ایران و چه در خارج فعالیت 

دارند« )امان اللهي بهاروند،1379:219(.
ــن  ــري چنی ــان لُ ــناختي زب ــي و زبان ش ــه هاي تاریخ ــل ریش ــد در تحلی ــي بهارون ــن امان الله همچنی

مي گویــد:
»آن چه مسلم است،زبان لری مشتق از زبان پارسی باستان است:راولینسون این واقعیت 

راحدود 160 سال پیش در سفر به لرستان و بختیاری به درستی دریافته بود. این منطقه،یکی 
از مناطق کهن جهان به شمارمی رود 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،میانه سنگی ونوسنگی تا مرحلۀ شهرنشینی و تمدن بوده است. آشکار است 
که بررسی پیشینۀ لرها که از بازماندگان اقوام گوناگون چون عیالمیان،کاستی ها،پارس ها 

و نیز اقوام پیش از آنها هستند و نیز ازآن رو که این اقوام به علت نبود خط ناشناخته 
مانده اند،کاری دشوار خواهد بود. در زمان پهلوی دوم، چهار استان در مناطق لرنشین از جمله 
ایالم)پشت کوه لرستان(، لرستان، چهارمحال  و 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 به صورت قبیله ای بود؛ اما در پشت کوه لُرستان)استان ایالم( و بختیاری، دو حکومت 
فراقبیله ای  برقرار بود که اولی حدود 800 سال سابقه داشت و دومی نیز در زمان حکمرانی 
ناصر الدین شاه،قاجار شکل گرفته بود. نظام اجتماعی-سیاسی لرها چون دیگر جنبه های 

زندگی آنها، از اوایل حکومت پهلوی به این طرف به تدریج دگرگون شده است« )امان اللهي 
بهاروند،1379:219(.

پوشــش مــردان بختیــاری در شهرســتان الیگــودرز شــامل چوقــا، شــلوار دبیــت،کاله ســیاه و گیــوه ملکی 
می باشــد و پوشــش زنــان شــامل شــلوار، پیراهــن، چــادر، لچــک، روســری و مینــا اســت. از میــان صنایــع 
دســتی در شهرســتان الیگــودرز تولیــد لباس هــای 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.
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روش شناسي پژوهش
روش شناســی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش تحقیــق کیفــی اســت. در ایــن مطالعــه داده هــا بــا اســتفاده 
از تکنیک هــاي مشــاهده ی مشــارکتی، مشــاهده ی میدانــی و فنــون مصاحبــه عمیــق گــردآوری 
ــه منظــور تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد. تحلیــل  شــده اند. همچنیــن از تکنیــک تحلیــل چارچــوب ب
ــل داده هــای کیفــی اســت کــه دارای انعطــاف  ــورد اســتفاده در تحلی چارچــوب یکــی از شــیوه های م
ــا  ــع آوری داده ی ــام جم ــه ی اتم ــیوه در دو مرحل ــن ش ــوان از ای ــه می ت ــه اي ک ــه گون ــت. ب ــادی اس زی
حیــن جمــع آوری داده هــا اســتفاده کــرد. در پژوهــش حاضــر، تحلیــل داده هــا طــی فراینــد جمــع آوری 
ــه  ــر روش تحلیــل چارچــوب، ب ــر اســاس رویکــرد سلســله مراتبــی حاکــم ب داده هــا صــورت گرفــت. ب
ــود.  ــه مي ش ــات پرداخت ــدی و طبق ــای کلی ــر اســاس درون مایه ه ــا ب ــازماندهی داده ه ــدی و س طبقه بن
ــه دلیــل وضــوح و شــفافیت مراحــل انجــام تحقیــق انعطاف پذیــری و ســهولت کاربــرد  ایــن رویکــرد ب
ــاس  ــکاران:200۴(. براس ــر  و هم ــت )اسپنس ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــات کیف ــه مطالع ــورد توج ــیار م بس
تکنیــک تحلیــل چارچــوب، پژوهشــگر اطالعــات را طبقه بنــدی و ســازماندهی مي کنــد و داده هــا را بــر 
ــن روش دارای  ــل داده در ای ــد. مراحــل تحلی ــل مي کن ــدی تفســیر و تحلی ــای کلی اســاس درون مایه ه
ــه ســازی و  ــک چارچــوب موضوعــی، جدول بنــدی، نمای ــن شناســایی ی ــه ی آشناســازی، ف پنــج مرحل

ترکیــب داده هــا اســت )علــوی مجــد و همــکاران،13۹2: -۴۴-۴5(.
ــه پیــروي از ماهیــت هستی شناســی و فلســفی پژوهش هــای کیفــی، در پژوهش هــای کیفــی بحــث   ب
ــه  ــن رو، ب ــا آمــاري یافته هــا مــد نظــر اســت. از ای ــي و ی ــر از موضــوع تعمیــم میدان ــري بیش ت باورپذی
منظــور ارتقــاء اعتبــار و باورپذیــري یافته هــا از روش مــورد نظــر فلیــک یعنــی باورپذیرکــردن گزینشــی 
ــا  اســتفاده شــده اســت )فلیــک،1۴0:138۷(. منظــور وی از اصطــالح مذکــور مســتدل کــردن متــن ب
ــورد نظــر  ــي نمــودن تکنیــک م ــا عملیات ــن ب ــر اســت. همچنی ــول و باورپذی ــل قب ــی قاب ــل قول های نق
گوبــا و لینکلــن  )1۹81(، یعنــي تکنیــک اعتبــار پاســخگو و یــا کنتــرل توســط اعضــاء تــالش کردیــم از 
صحــت و دقــت داده هــا اطمینــان حاصــل کنیــم. بدیــن صــورت کــه جهــت حصــول اطمینــان از اعتبــار 
ــرای آن مخاطــب قرائــت  ــه طــور مــداوم بعــد از پاســخگویی مخاطبــان، مجــدداً پاســخ را ب یافته هــا ب
می شــد و از پاســخگو ســؤال مي شــد کــه آیــا منظــور شــما همیــن بــود کــه مــن بــرای شــما قرائــت 
ــت  ــا رعای ــر آن، ب ــه مي شــد. عــالوه ب ــه پاســخ ها اضاف ــرد ب ــان می ک ــد را بی ــی جدی ــر مطلب شــد و اگ
مالحظــات اخالقــي و فرهنگــي در هنــگام مصاحبــه و کســب اجــازه، صــداي مصاحبه شــونده ها ضبــط 
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ــده،  ــاده   ش ــاي پی ــه فایل ه ــتمر ب ــه مس ــی و مراجع ــای صوت ــرر فایل ه ــوش دادن مک ــا گ ــد و ب مي ش
تــالش شــد تــا دســتیابی بــه حصــول اطمینــان از دقیــق و گویــا بــودن جواب هــا میســر شــود.

ــات  ــرد. در مطالع ــرآورد ک ــل ب ــوان از قب ــه را نمی ت ــم نمون ــي حج ــات کیف ــول در مطالع ــور معم بط
ــه مرحلــه تکــرار داده و اظهارنظــر گوینــدگان  ــا رســیدن ب ــا افــراد مــورد مطالعــه ت کیفــي مصاحبــه ب
پیــدا خواهــد کــرد. در ایــن پژوهــش بــا 30 نفــر از مطلعیــن بومــي و همپنیــن نخبــگان قــوم بختیــاري 
در حوزه هــاي علمــي و اجرایــي مصاحبــه عمیــق بــه عمــل آمــد. لــذا جهــت اطمینــان از عــدم ظهــور 
ــیدیم کار  ــدی نرس ــه داده جدی ــون ب ــم و چ ــه دادی ــر ادام ــا 38 نف ــه را ت ــد، مصاحب ــاي جدی داده ه
ــتند.  ــر هس ــش 38 نف ــن پژوه ــده در ای ــارکت کنن ــراد مش ــن اف ــم. بنابری ــف نمودی ــه را متوق مصاحب
افــراد مــورد مطالعــه عبارتنــد از 15 نفــر از اســاتید دانشــگاه در رشــته هــای مختلــف جامعه شناســی، 
تاریــخ، روانشناســی، جغرافیــا، مدیریــت شــهری کــه دارای مــدرک دکتــری بودنــد. 2 نفــر از نماینــدگان 
مجلــس، یکــی بــا مــدرک دکتــری و دیگــری بــا مــدرک کارشناســی ارشــد و 3 نفــر از مدیــران حــوزه ي 
ــا 10نفــر از  ــداری. همچنیــن ب مدیریــت شــهری، اداره ی تبلیغــات، فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و فرمان
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 بختیاري هــای ســاکن 

ــه گویــش بختیــاری صحبــت می کننــد. در شهرســتان الیگــودرز تعلــق داشــتند کــه ب

یافته های پژوهش
 فراینــد تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل چارچــوب، کــه دارای پنــج مرحلــه اســت، صــورت 
گرفتــه اســت. مراحــل مذکــور عبارتنــد از آشــنا شــدن بــا داده هــا، شناســایی و تدویــن یــک چارچــوب 
ــن  ــده و تدوی ــتخراج  ش ــای اس ــی درون مایه ه ــص نهای ــدی و تلخی ــازی، جدول بن ــی، نمایه س موضوع
ــه در تکنیــک  ــی. آن چــه کــه در ادامــه مي آینــد براینــد انجــام مراحــل پنج گان ــه نهای چارچــوب نظری

تحلیــل چارچــوب اســت. 
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جدول1: آشنایی با داده ها )خالصه ی 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 بختیاری ها  از نظر 

موقعیت جغرافیایی در کجای ایران قرار دارند، و جمعیت آنها چقدر می باشد ؟

بختیاری ها یک شاخه از قوم لر و یکی از 
اصیل ترین 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 8 میلیون نفر 
است که بزرگترین ایل ایران وجهان شناخته 

شده است )شناخت قوم بختیاری(.

بختیاری ها اکثرا در مناطق زاگرس و به طور 
کلی در اکثر استان ها پراکنده شده اند اما 
تراکم جمعیتی آنها در غرب و جنوب غربی 

ایران می باشد )پراکندگی جمعیتی(.

 از نظر شما مهم ترین شاخص ها ویژگی های فرهنگی قوم بختیاری چه مواردی هستند؟ منظور آن است که چه ویژگی هایی از قوم بختیاری
را می توان به عنوان شاخص های فرهنگی قوم بختیاری نام برد؟

ساختار قومی و وحدت ایلی، شجره نامه 
و هویت قومی غیرت ملی و وطن پرستی، 

دشمن شناسی، احترام  به ارزش ها، 
اتحاد های قومی، شخصیت های فرهنگی 
و اسطوره ای، هم دلی و هم زبانی، 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 المثل ها، 
گاگریوه،  مراسمات شادی و شیون،  

هیجارها، گردهمایی ها، جشن بلوط  ارتباط 
با سایر اقوام، شاهنامه خوانی، 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، آرامستان ها 
و مراسمات خاص، محیط زیست، 

موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی، کوچ، 
جذب گردشگر و معرفی فرهنگ این 

قوم به سایر مناطق و کشورهای مختلف 
میباشد)تالش برای معرفی المان های 

بختیاری(.

 از نظر شما در قوم بختیاری چه پتانسیل ها و ظرفیت هایی وجود دارند که می توانند 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 می توانند در توسعه فرهنگی قوم بختیاری

نقش آفرینی داشته باشند؟

ادبیات ایلی، شاهنامه  خوانی، اندیشه پردازی  
شخصیت های اسطوره ای و فرهنگی،  

هنرمندان ، تعامالت فرهنگی، امانت داری، 
نمادسازی،مشاهیربختیاری،پیشینه فرهنگی 

قوم،ظرفیت های انسانی و اجتماعی،  
پیشینه تاریخی، اسناد و مدارک، کتب، 
سازگاری فرهنگی، سلسله مراتب قومی، 

وحدت ساختاری و ایلی، تولیدات فرهنگی، 
حل مسایل  ومشکالت  اجتماعی، هم گرایی 

وسازگاری فرهنگی، هم دلی )تعامالت 
فرهنگی( .

گردشگری، توریسم، محیط زیست، بوم 
گردی،  محیط زیست، مکان های سیاحتی 
و زیارتی، آشتی با طبیعت،  آثار باستانی، 

صنایع دستی، موسقی  زبان،  اشعار 
بختیاری، لباس، شیوه ی زندگی، مراسمات، 

تعامالت فرهنگی، ارتباط با سایر اقوام، 
مبادالت و اشاعه فرهنگی )اشاعه فرهنگی(.

چون فرهنگ بختیاری  براساس این 
شاخص ها شکل وتبلور یافته و ساخته و 

پرداخته شده اند 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 

شاخص ها خود به خود براساس ارزش ها و 
هنجا رهای اجتماعی در افراد قوم درونی 

می شوند و جامعه پذیری افراد بر اساس آنها 
شکل می گیرد و قوم بختیاری هویتشان 

براساس این شاخص ها شکل گرفته ومعرفی 
می شوند)نقش فرهنگ بختیاری(. 

با توجه به تعریف فرهنگ و نقش و اهمیت آن  تو سعه ی فرهنگی را  از دیدگاه قوم بختیاری چگونه است؟

 توسعه فرهنگی  یعنی آنچه را که داریم 
نظیر آداب ورسوم داشته ها  توانمندی ها   
میراث فرهنگی محیط زندگی ویافته ها  

موسیقی، زبان هویت، اصالت، ضمن  اعتقاد 
به انها پتانسیل های 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(

شاخص های برجسته و خوب توسعه ی فرهنگی  کدام اند و چگونه می توانیم  این شاخص ها را  به سایر اقوام ایرانی  و جهان معرفی بکنیم.؟
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 بازی های 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 شبکه های 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(.

 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 تیم های ورزشی و 

فرهنگی و هنری استفاده کرد )تالش برای 
دستیابی به بازار از طریق شاخص های 

خاص قوم بختیاری(.

موانع و مشکالت توسعه ی فرهنگی را که در حال حاضر در این قوم مشاهده می کنید کدام اند ؟

به نظرم بی تفاوتی مردم و عدم سرمایه 
گذاری آن ها در حوزه فرهنگی و مهیا 
نبود زیر ساخت ها در این مناطق عدم 

پاسخگویی به نیاز های فرهنگی مخاطبین از 
طریق رسانه ها  )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 اسطوره های این قوم  
دردناک هست )موانع توسعه فرهنگی (.

نبود شبکه های 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 حوزه ی فرهنگی و توسعه ی فرهنگی در اقوام  و یا کشور، مسئولیتی داشته باشید، در این مورد چه اقداماتی انجام می دهید؟

به همه ی اقوام و فرهنگ آنها احترام 
می گذارم و  برای تقویت هم افزایی فرهنگی 

و سازگاری فرهنگی در اقوام، احترام به 
بزرگان اقوام، فرهنگ آداب و رسوم  و به 

تصویر کشیدن توانمندی ها ی فرهنگی قوم  
تالش میکنم  )تالش برای عمومی کردن 

فرهنگ(

برگزاری همایش های مختلف با مشارکت 
حضوری اقوام در هر استان به منظور معرفی 

توانمندی های فرهنگی هر قوم  )ترویج 
فرهنگ بختیاری(.

افزایش اعتبارات حوزه ی فرهنگی و تقویت 
زیر ساخت های آنها، مشارکت مردم  جهت 
سرمایه گذاری در حوزه ی فرهنگی  با توجه 
به ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی آنها 

)سرمایه گذاری فرهنگی(.

اگر مطلب، نکته یا سوالی به ذهنتان می رسد که این جانب از شما نپرسیده ام  و آن را مهم و ضروری می دانید بیان کنید ؟

در صورت داشتن قدرت در سازمان های 
فرهنگی کشور اولویت را به اقوام و 

وابستگان خود نمیدادم بلکه به افراد توانمند 
این وظیفه را میسپردم )عدم اجرای قانون(.

حق و حقوق همه ی اقوام یکی باید باشد 
و حق و حقوق همه ی اقوام باید یکسان و 
متعادل در نظر گرفته شود )تالش برای 

اجرای قانون( .

منافع قوم و قبیله خود را بر دیگر اقوام و 
قومیت ها و مصالح کشور ترجیح نمیدادم 
بلکه منافع ملی اولویت ما میباشد )احترام 

به قانون(. 
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شکل2: نمایه سازی )مرحله سوم(   
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جدول 2: تلخیص و جدول بندی درون مایه های استخراج شده از داده های کیفی )مرحله چهارم(
درون مایه اصلی: کثرت گرایی فرهنگیدرون مایه ها

درون مایه فرعی: تعامالت فرهنگی

برای اینکه فرهنگ بختیاری را توسعه بدهیم باید با اقوامی نقل قول ها
که منطقه بختیاری یا بختیاری هایی که در شهرهای دیگر 
زندگی می کنند تعامل داشته باشیم و فرهنگ خود را به 
آنان معرفی کنیم )مرد50 ساله، متاهل، مدرس دانشگاه(.

دوست دارم در برنامه های فرهنگی بختیاری که اجرا 
میشود به نوعی به اقوام دیگر هم معرفی شوند )زن، 35 

ساله، متاهل، روانشناس(.

درون مایه فرعی: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگیدرون مایه

اگر ثروتی داشته باشم آن را در حوزه گسترش فرهنگ نقل قول ها
بختیاری هزینه میکردم زیرا هیچ قومی برای قوم دیگری 

هزینه نمی کند )مرد ۴0 ساله، متاهل، جامعه شناس (

اگر دارای مسولیت بودم در زمینه توسعه اولویت را به 
توسعه فرهنگی  می دادم  چون بستر سایر ابعاد توسعه 

است )مرد 52 ساله، متاهل مدیریت شهری(.

درون مایه اصلی: مصرف رسانهدرون مایه

درون مایه فرعی: تلویزیون داخلی و خارجی

آرزو دارم فرهنگ بختیاری توسط افرادتوانمند قوم از طریق  نقل قول ها
رسانه ها  با گویش و پوشش بختیاری به نسل جدید و 

بین نسلی  انتقال داده شود )زن 36 ساله، اقتصاد(.

نبود شبکه تلویزیونی و رسانه های مهم در مورد قوم 
بختیاری باعث شده فرهنگ این قوم به درستی معرفی 

نشود )مرد 55 ساله، متاهل عمران(.

درون مایه: شبکه های اجتماعی مجازی

من در طول روز از فضای مجازی مانند اینستاگرام، واتساپ نقل قول ها
وتلگرام استفاده می کنم ولی نبود و تولید برنامه های  

فرهنگی در مورد قوم بختیاری کامال احساس می شود )مرد 
30 ساله، 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 جنسیتیدرون مایه

درون مایه فرعی: توانمند سازی زنان

دوست دارم در مکان هایی که جلسات هم اندیشی در مورد نقل قول ها
قوم بختیاری برگزار میشود زنان نیز مشارکت داشته باشند  

)زن، 28 ساله، معلم(.

زنان در معرفی فرهنگ بختیاری، لباس، صنایع دستی، 
مراسمات نقش انکار ناپذری دارند )مرد، ۴8 ساله، 

جغرافیای شهری(.

درون مایه فرعی: زنان و توسعهدرون مایه

باید برای توسعه فرهنگی و تولید برنامه های فرهنگی نقل قول ها
همانند مردان شرایط را برای حضور زنان در عرصه های 

مختلف فرهنگی فراهم آوریم ومورد حمایت قرار دهیم )زن 
2۷ ساله، روانشناس(.

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

درون مایه اصلی: عام گراییدرون مایه

درون مایه فرعی: سازگاری فرهنگی

فرهنگ ما به فرهنگ عامه ی کشور وابسته است فرهنگ نقل قول ها
عمومی برای من مهم هست و در کنار فرهنگ عام کشور 
باید فرهنگ قوم بختیاری را توسعه دهیم )مرد، 25ساله، 

مجرد، معلم(.

در توسعه فرهنگی باید همسو و هماهنگ عمل کنیم و 
با فرهنگ اقوام دیگر همزیستی داشته باشیم )زن ،۴1 

ساله، متاهل، مدرس دانشگاه(.

درون مایه فرعی: بسط عام گراییدرون مایه
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اگر فرهنگ قوم را با فرهنگ عامه پیگیری کنیم تعادل نقل قول ها
فرهنگی و اجتماعی گسترش می یابد )مرد 58 ساله، 

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 فرهنگیدرون مایه

دوست دارم که تیم های ورزشی که در سطح یک کشور نقل قول ها
حضور دارند با نمادی از لباس بختیاری در بازی ها حضور 
پیدا کنند ولوگوسازی لباس بختیاری بر روی لباس آنها 

درج بشود )زن،23ساله، 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 لباس ها بصورت خاص است و قابل 
برندسازی می باشد )مرد 52 ساله، متاهل،کارمند(.

درون مایه فرعی: صنایع دستیدرون مایه

جاجیم های در این منطقه بافته میشود دارای طراحی نقل قول ها
خاصی است که تمام طرح های آن برگرفته از طبیعت 

است که چشم هر بیننده ای را خیره خود میکند چه بهتر 
است از این پتانسیل نیز بهره ببریم )مرد 61 ساله، 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 )مرد۴۷ ساله، متاهل، هنرمند(.

درون مایه فرعی: آثار باستانیدرون مایه

قبرستان های تاریخی این قوم مانند شیر سنگی یا برد شیر نقل قول ها
که بر روی قبر بزرگان قوم بختیاری و معرف شخصیت آنها 
در طول دوره زندگی است را میتوانیم از طریق روش های 
مختلف در مقابل چشم مخاطبان قرار دهیم )مرد 55 ساله 

متاهل، ریش سفید(.

قلعه های 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 28 ساله، متاهل، مهندس عمران(.

درون مایه اصلی: قانون گراییدرون مایه

درون مایه فرعی: هویت قانون گرا

تا جایی که امکان دارد قانون را رعایت میکنم ولی بعضی نقل قول ها
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 ۴3 ساله، متاهل، 

دکتر(.

درون مایه اصلی: اختالفات قومیدرون مایه

هنگامی که اختالفی صورت بگیرد سعی میکنم ابتدا برای نقل قول ها
حل مشکل تالش کنم ولی اگر مشکلی پیش بیاید و از 

فامیل خود دفاع میکنم )مرد 36 ساله، متاهل، آزاد(

معموال اختالفات قومی خیلی کم به قانون میرسد و 
کدخدایان و بزرگان با کدخدامنشی این مشکالت را حل 

میکنند )مرد ۴۷ ساله، متاهل، حقوق (.

درون مایه اصلی: قانون مندیدرون مایه

در هر اداره یا جایی بروم حق و حقوق مردم را رعایت نقل قول ها
میکنم و حق کسی حتی در یک صف را هدر نمیدهم ولی 
در مقابلش کسی هم اجازه نمیدم که حقم را ضایع کند 

)مرد 55 ساله، متاهل، آزاد(

در انجام کارهای فرهنگی کارایی و قانونمداری و تخصص 
افراد را مهم میدانم )مرد51 سال، متاهل، اجرایی(
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شکل 3 : تدوین چارچوب نظری )مرحله پنجم(

جمع بندی و نتیجه گیری
ــودرز  ــاری در الیگ ــوم بختی ــه، ق ــورد مطالع ــه ی م ــه در جامع ــد ک ــر آن بودن ــای پژوهــش بیانگ یافته ه
افــراد بــه شــیوه آگاهانــه شــرایط توســعه فرهنگــی قــوم خــود را می ســنجند و بــر اســاس فرصت هــا، 
ــن رابطــه  ــد. در همی ــه ســواالت مطــرح شــده برمی آمدن ــی در پاســخگویی ب و محدودیت هــای احتمال
ــه طــوری  ــود. ب ــی ب ــده از داده هــای میدان ــی نســبی فرهنگــی یکــی از درون مایه هــای برآم کثرت گرای
ــرای توســعه فرهنگــی تــالش و فعالیــت بیشــتری انجــام دهنــد. افــراد  کــه افــراد ترجیــح می دادنــد ب
ــق تعامــالت و همزیســتی و ســازگاری فرهنگــی اســت کــه  ــد کــه از طری مــورد مطالعــه معتقــد بودن
می توانیــم بــا افــرادی کــه در شــهرهای دیگــر یــا در مکان هایــی کــه زندگــی می کننــد تعامــل داشــته 
و فرهنــگ خــود را معرفــی و بــه توســعه آن امیــدوار شــویم. در کنــار شــرایط جهانــی و پیچیدگی هــای 
فرهنگــی حاکــم بــر نظــام جهــان کنونــی تغییــر نگــرش افــراد جامعــه دربــاره توســعه فرهنگــی اقــوام 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــی و جهان ــی، مل ــا نظــام فرهنگــی محل ــا ب ــل آنه ــاط و تعام ارتب
همچنیــن یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه  فراینــد جامعه پذیــری در جامعــه مــورد مطالعــه 
ــا ضمــن حفــظ  ــا رفتــار و گفتــار و عملکــرد خــود تــالش می کننــد ت ــراد ب ــه ای اســت کــه اف ــه گون ب
فرهنــگ بختیــاری در آینــده  بــه توســعه آن هــم دســت یابنــد. در ســایه شــکل گیری چنیــن شــرایطی 
اســت کــه کثرت گرایــی نســبی فرهنگــی در جامعــه مــورد مطالعــه شــکل گرفتــه اســت و می تــوان از 
بسترمندشــدن نســبی توســعه فرهنگــی در بیــن مــردم بختیــاری ســاکن در شهرســتان الیگــودرز ســخن 
ــه  گفــت. غالــب مشــارکت کنندگان معتقــد بودنــد کــه امــروزه دولت هــا و بخــش خصوصــی تمایلــی ب
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ــا  ــد و ب ــوام ندارن ــی اق ــر فرهنگ ــود در عناص ــای موج ــردن ظرفیت  ه ــق ک ــرای محق ــرمایه گذاری ب س
اولویت دهــی بــه اقتصــاد در برابــر فرهنــگ، بویــژه در مناطــق کــم برخــوردار، زمینه هــای شــکل گیری 
یــک سیاســگذاری بومــی شــده کــه متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و اقتصــادی اقــوام باشــد فراهم نشــده 
ــتگذاران  ــا و سیاس ــا دولت ه ــه گوی ــد ک ــاره می کردن ــداوم اش ــور م ــه به ط ــورد مطالع ــراد م ــت. اف اس
ــه ایــن  ــد. اگــر چــه کــه آن هــا ب ــرای گســترش توســعه فرهنگــی اقــوام و قومیت هــا ندارن برنامــه ای ب
موضــوع نیــز اشــاره می کردنــد 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 
ــا مشــارکت های  فرهنگــی قــوم دیگــر هزینــه نمی کنــد و ایــن مســیری اســت کــه بایــد شــالوده آن ب
ــردم از  ــتقبال م ــش و اس ــه گرای ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــود. یافته ه ــزی ش ــی پی ری ــی و محل مردم
توســعه فرهنگــی خــود منجــر بــه هدفمندشــدن فعالیت هــای آن هــا نســبت بــه توســعه فرهنگــی قــوم 
ــای  ــا و محدودیت ه ــر چالش ه ــا پشــتوانه یکدیگ ــه ب ــد ک ــدوار بودن ــا امی ــاری شــده اســت. آن ه بختی
فرهنگــی قــوم خــود را پشــت ســر می گذارنــد ولــی در کنــار آن بــه ضــرورت حمایت هــای دولتــی نیــز 
ــاره ی شــیوه های توســعه فرهنگــی یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن هســتند کــه  ــد. درب اشــاره می کردن
ــا اقــوام و فرهنگی هــای مختلــف  ــراز تمایــل می کردنــد کــه از طریــق تعامــل ب افــراد مــورد مطالعــه اب
زمینــه اشــاعه عناصــر فرهنگــی موجــود در قــوم بختیــاری را از قبیــل گویــش و پوشــش فراهــم کننــد و 
از فرهنــگ خــود حمایــت  کننــد. تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی ناشــی از نظــام جهانــی و عصــر اطالعــات 
ــی و  ــگ  بوم ــد فرهن ــیوه های بازتولی ــی در ش ــگران بوم ــی کنش ــه بازاندیش ــر ب ــران منج ــه ای در جامع
ــد  ــد رونال ــمندانی مانن ــت. اندیش ــده اس ــی ش ــای فرامحل ــاس رویکرده ــای آن براس ــرای ارتق ــالش ب ت
ــد. بدســت آمــدن  ــاد می کنن ــام کــردن امــر خــاص ی ــوان ع ــی تحــت عن رابرتســون از چنیــن تغییرات
ــه  ــن مطالع ــی )13۹5؛ 13۹8( و همچنی ــات عبداله ــای مطالع ــا یافته ه ــوی ب ــی همس ــن نتایج چنی

ــت. ــور )1386( اس ــلی و قلی پ توس
بخــش دیگــری از یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه نابرابری جنســیتی منجــر بــه شــکل گیری 
اختــالف در میــزان مشــارکت فرهنگــی اجتماعــی نــزد زنــان و مــردان شــده اســت و مــردان بــه مراتــب 
ــان از  ــورداري زن ــش برخ ــي از کاه ــا حاک ــد. یافته ه ــي برخوردارن ــرمایه ي فرهنگ ــان از س بیشــتر از زن
مشــارکت هاي اجتماعــي در عرصــه ي توســعه فرهنگــی اســت. نتایــج مربــوط بــه بررســی نقــش زنــان 
ــن امــر  ــر نیســت و ای ــا یکدیگــر براب و مــردان در توســعه فرهنگــی نشــان مي دهــد کــه نقــش آنهــا ب
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بیان گــر نهادینــه نشــدن برابــری جنســیتی و کاهــش قــدرت تصمیم گیــري زنــان و توجــه بــه نظــرات 
و تصمیمــات آنهــا در عرصــه توســعه فرهنگــی قــوم بختیــاری اســت. ایــن در حالــی اســت کــه زنــان 
ــی نقش هــای  ــی آداب و رســوم محل ــی، صنایع دســتی، و بازنمای ــی لباس هــای محل ــد در معرف می توانن
ــا را  ــوان آن ه ــان می ت ــه ای زن ــی و حرف ــای فن ــای مهارت ه ــا ارتق ــن رو، ب ــد. از ای ــا نماین ــی را ایف فعال
توانمنــد ســاخت و از حاشــیه بیــرون آورد و نقــش آنــان را در توســعه عناصــر فرهنگــی پررنــگ کــرد.
افــراد مــورد مصاحبــه بــه ایــن نکتــه اشــاره می کردنــد کــه بایــد توانمندی هــای فرهنگــی کــه معــرف 
ــا اســتفاده از راهکارهــای مختلــف نظیــر مســابقات ورزشــی و همچنیــن  فرهنــگ بختیــاری هســتند ب
برگــزاری جشــنواره های ملــی و بین المللــی 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 
ــی  ــه قانون گرای ــدن مقول ــه نش ــه نهادین ــا ب ــر از یافته ه ــی دیگ ــت. بخش ــا پرداخ ــی بختیاری ه فرهنگ
ــی منجــر  ــازگاری های محل ــه ای و ناس ــات قبیل ــل اختالف ــی مث ــاری اســت و عوامل ــوم بختی ــن ق در بی
ــش روی  ــای پی ــی از چالش ه ــه یک ــزی شــده و ب ــی قانون گری ــای منف ــه تشــدید و گســترش پیامده ب

توســعه یافتگی فرهنگــی قــوم بختیــاری تبدیــل شــده اســت.
ــت  ــر مقاوم ــعه  محور کمت ــاي توس ــر ارزش ه ــا در براب ــه بختیاري ه ــت ک ــوان گف ــی ت ــان م  در پای
مي کننــد و تمایــل دارنــد تــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری، بــه اشــاعه آن پرداختــه و از مزایــاي 
ــاري از  ــوم بختی ــه ق ــان داد ک ــي نش ــج نهای ــن نتای ــوند. همچنی ــوردار ش ــز برخ ــا نی ــایر فرهنگ ه س
ــي از  ــه برخ ــل ب ــا توس ــا ب ــت و بختیاری ه ــوردار اس ــی برخ ــعه فرهنگ ــراي توس ــه ب ــاي اولی ظرفیت ه
ارزش هــا و ویژگي هــاي فرهنگــي، درصــدد دســتیابي بــه یــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي 
هســتند، امــا شــرایط مذکــور در ســایه عــدم یــک سیاســت  و الگــوي فرهنگــِی بومــي شــده منجــر بــه 

ــت. ــده اس ــودرز ش ــتان الیگ ــعه نیافتگي شهرس توس
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مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی و 
آموزش عمومی در ایران1
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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 دوره هــا و 

ــن تحقیــق، تحلیــل تفاوت هــای ســنی و جنســی الگــوی  ــی ای درگروه هــای ســنی مختلــف دچــار تغییــر شــده اســت. هــدف اصل

ــالت  ــگان دارای تحصی ــا دانش آموخت ــه آن ب ــی و مقایس ــالت عال ــگان دارای تحصی ــن دانش آموخت ــغل، در بی ــر ش ــه تغیی ــل ب تمای

عمومــی کشــور در دوره 1394- 1384 می باشــد. داده هــای پژوهــش، مبتنــی بــر داده هــای طــرح آمارگیــری نمونــه ای نیــروی کار 

مرکــز آمــار ایــران، طــی دوره  1384 تــا 1394 بــوده اســت. جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل نمونــه شــاغالن دانش آموختــه 

دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی واقــع درگروه هــای ســنی 5 ســاله20 تــا 64 ســاله تشــکیل می دهــد کــه 1525858 نفر می باشــند. 

ــا  ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــغلی دانش آموخت ــر ش ــه تغیی ــل ب ــی تمای ــنی- جنس ــوی س ــان داد، الگ ــق نش ــای تحقی یافته ه

دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی بــر حســب ســن، جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره، معنــادار و متفــاوت بــود. بطــور 

ــگان  ــرای دانش آموخت ــر، حــدود 15 درصــد و ب ــه جســتجوی کار دیگ ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــل دانش آموخت متوســط، تمای

ــه اهمیــت و اثرگــذاری عوامــل جمعیت شــناختی  دارای آمــوزش عمومــی، حــدود 22 درصــد بدســت آمــده اســت. توجــه کافــی ب

ــتی  ــای سیاس ــن توصیه ه ــور، از مهمتری ــی کش ــادی و اجتماع ــت گذاری های کالن اقتص ــه سیاس ــانی در بدن ــازارکار نیروی انس ــر ب ب

تحقیــق، بــه شــمار می آید.  

ــی و  ــالت عال ــگان دارای تحصی ــش آموخت ــغل، دان ــر ش ــه تغیی ــل ب ــت، تمای ــی جمعی ــنی- جنس ــاختار س ــدی: س واژگان کلی
ــی  ــالت عموم تحصی

1- این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی در رشته جمعیت شناسی نویسنده دوم، بوده و از حمایت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
و نیز موسسه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی بهره مند شده است.

2- استاد دانشگاه تهران
nmhaghshenas@ut.ac.ir 3- استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

4- دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
5- استادیار دانشگاه تهران

ترویجی
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طرح مسئله
ــری  ــزان بهره گی ــر کشــوری، می ــی ه ــم توســعه اقتصــادی و اجتماع ــع مه یکــی از مکانیســم ها و مناب
درســت و منطقــی از توانایی هــا و اســتعدادهای نیــروی انســانی هــر جامعــه اســت. نیــروی انســانی یــک 
نقــش دوگانــه در برنامه ریــزی 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 
ــا انتشــار  پیشــرفت اقتصــادی کشــورها، ســابقه چنــد صــد ســاله دارد و مطالعــه آن بطــور نظام منــد ب
کتــاب ثــروت ملــل آدام اســمیت در ســال 1776 شــروع شــده اســت. بــا ایــن حــال، پذیــرش آمــوزش 
و ســرمایه انســانی بــه منزلــه عامــل اصلــی رشــد، بــه اواســط قــرن بیســتم بــاز می گــردد. بــه خصــوص 
درطــول دهه هــای اخیــر کــه مزیــت نســبی کشــورها بــه وســیله توجــه بــه نیــروی انســانی و بــه ویــژه 

نیــروی انســانی متخصــص، مشــخص می شــود. 
ــروی  ــاط اســت. عرضــه نی ــل متعــددی در ارتب ــا عوام ــه ب ــه ای اســت ک ــروی انســانی، مقول مســأله نی
ــاروری، مــرگ  ــت، ب ــع ســنی و جنســی جمعّی ــت، توزی ــی همچــون رشــد جمعّی ــا متغیرهای انســانی ب
ومیــر و مهاجــرت در ارتبــاط اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســاختار نیــروی کار درکشــور مرتبــط بــا ســاختار 
ــه متغیرهــای اقتصــادی  ــا آهنــگ بطئــی و آرام نســبت ب جمعّیتــی آن اســت. متغیرهــای جمعیتــی ب
)ماننــد میــزان اشــتغال و بیــکاری( تغییــر می کننــد. نتایــج تحــوالت ســاختار ســنی جمعیــت، توجــه 

ــه خــود معطــوف داشــته اســت. بســیاری از مطالعــات اقتصــاد جمعیــت را در حــال حاضــر ب
ــازارکار  ــی ب ــاختار و پویای ــی در س ــل توجه ــرات قاب ــاهد تغیی ــان ش ــه گذشــته، اقتصــاد جه در دو ده
ــل  ــروزی، تمای ــای ام ــت. در دنی ــه اس ــش یافت ــری افزای ــی و رقابت پذی ــارت بین الملل ــت. تج ــوده اس ب
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 
پیشــرفت هایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده اســت. صاحبنظــران اقتصــاد ایــران، معتقدنــد 
ــوردار  ــردی برخ ــه ف ــر ب ــای منحص ــته، از ویژگی ه ــه گذش ــی ده ــازارکار در ط ــای ب ــرات مؤلفه ه تغیی

بــوده کــه کامــاًل متفــاوت از روندهــای بلنــد مــدت آن در طــی چهــار دهــه گذشــته بــوده اســت. 
تجربــه ایــران درخصــوص تحــوالت جمعیتــي نشــان مي دهــد از یــک ســو، علیرغــم کنــد شــدن آهنــگ 
میــزان رشــد جمعیــت بــه  دلیــل تأثیــر تحــوالت متغیرهــاي جمعیتــي از جمله کاهــش باروري )عباســی 
شــوازی و همــکاران، 2005 و 2009 و آقاجانیــان و مهریــار، 1999( و میــزان رشــد چشــمگیر جمعیــت 
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ــی و همــکاران 1382 و مشــفق و  ــر در ســاختار ســني جمعیــت )میرزائ ــه  دلیــل تغیی ــال کشــور ب فع
میرزائــی 1389(، و از ســوی دیگــر، عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد نیــاز، رونــد متفــاوت تغییــرات 
ــی1394،  ــی اصفهان ــور)فرجادی 1383، 1385، صالح ــته درکش ــه گذش ــی ده ــازارکار ط ــای ب مؤلفه ه
قــارون 1395 و بهنیــا و علویــان1396(، مطلــوب نبــودن وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان بــه ویــژه 
ــي  ــات اقتصــادي و اجتماع ــه 1360، حی ــه شــوک ده ــی از تجرب ــق رهای ــدم توفی ــی و ع ــوزش عال آم
ــده  ــد پدی ــران معتقدن ــر، صاحبنظــران اقتصــاد ای ــد. از ســوی دیگ ــرار داده ان ــر ق کشــور را تحــت  تأثی
ــه رشــد اقتصــادی،  ــن اســت  کــه علیرغــم حرکــت رو ب ــر رخ داده، ای نوظهــوری کــه در دو دهــه اخی
شــاغالن بــه ســمت فقیــر شــدن حرکــت می کننــد. بنابرایــن، مقایســه الگــوی جمعّیت شــناختی تمایــل 
بــه تغییــر شــغل در بیــن افــراد دارای تحصیــالت عالــی و جمعّیــت دارای آموزش هــای پایــه و عمومــی، 

بــه لحــاظ نظــری و از نقطــه نظــر سیاســت گذاری اقتصــادی و اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت.  
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه، تحلیــل تفاوت هــای ســنی و جنســی الگــوی تمایــل بــه تغییــر شــغل در 
ــالت  ــگان دارای تحصی ــا دانش آموخت ــه آن ب ــی و مقایس ــالت عال ــگان دارای تحصی ــن دانش آموخت بی
عمومــی کشــور در دوره 1394- 1384 می باشــد. بررســی ســاختار ســنی- جنســی جمعیــت 64 - 20 
ــک  ــه تفکی ــی ب ــوزش عموم ــگان دارای آم ــی و دانش آموخت ــوزش عال ــگان دارای آم ســاله دانش آموخت
دوره، بررســی ســطح و رونــد تعــداد شــاغالن ایــن دو گــروه در گروه هــای عمــده شــغلی و پــی بــردن 
بــه رابطــه علـّـی بیــن متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغل نیــروی کار و متغیرهــای پیــش بیــن ســن، جنس، 
ــش را  ــی پژوه ــداف جزی ــده، اه ــل تعیین کنن ــن عوام ــک از ای ــر هری ــزان تأثی ــوع شــغل و می دوره و ن

تشــکیل می دهنــد. 

شواهد تجربی موضوع
براســاس نتایــج مطالعــات انجــام شــده توســط رز و اســتیون )2018(، کالوتــا وآیلــی )2013(، ماچــادو، 
ملــو و پنیــدو )2010( و تاســکی و تانســل )2005( درحــوزه ثبــات و تغییــر شــغلی دانش آموختــگان، 
نوســانات قابــل تأمــل  در الگــوی شــغلی جمعیــت برحســب گروه هــای ســنی و بــه تفکیــک جنــس در 
یــک دوره زمانــی مشــخص رخ داده اســت. برخــی مطالعــات بــه تحلیــل تغییــرات در بــازارکار براســاس 
ــون  ــتین )2010(، مارجینس ــل )2010(، آس ــد، گارت ــادی  پرداخته ان ــود اقتص ــق و رک ــای رون دوره ه
ــی در  ــته تحصیل ــغل و رش ــوع ش ــرت، ن ــل مهاج ــر عام ــد )1990(. تأثی ــارد و دایمون )2004( و بالنچ
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انتقــال شــغلی در مطالعــات کوســتن کو، هریــس و ژائــو )2009(، ســیل و دیلــون )2018(، آقــا 
ــان  ــی، نش ــات داخل ــی مطالع ــج بررس ــت. نتای ــده اس ــات ش ــوری )1395( اثب ــی و آش )1385(، پرچم
داد، علیرغــم کارهــای ارزشــمند جدیــد، در حــال رشــد و کاربــردی کــه در حــوزه آمــوزش و بــازارکار 
ایــران در ســال های اخیــر انجــام شــده، شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت، کار مســتقل و جامعــی کــه بــا 
پارادایــم جمعیت شــناختی و در ســطح خــرد بتوانــد بــه ســنجش مفهــوم تمایــل بــه تغییــر شــغل، در 
ــی و دارای تحصیــالت عمومــی، عوامــل تعییــن کننــده و مقایســه  بیــن دانش آموختــگان آمــوزش عال

بیــن ایــن دو گــروه در ایــران بپــردازد، معرفــی نشــده اســت.

مالحظات نظری 
ــن  ــد در تبیی ــع و نظام من ــری جام ــوب نظ ــاب چارچ ــته ای، انتخ ــان رش ــای می ــه حوزه ه در مطالع
تغییــرات جمعیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــر ژرفــای تجزیــه و تحلیل هــای ارائــه شــده کمــک مؤثــری 

خواهــد کــرد. 
رویکــرد و مکانیــزم پویایــی جمعیــت و رشــد اقتصــادی در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه روندهــای در 
حــال تغییــر جمعیتــی کشــورهای در حــال توســعه، اهمیــت فزاینــده ای یافتــه اســت. ایــن کشــورها 
ــژه در  ــه وی ــد ب ــار موالی ــک دوره انفج ــا ی ــدا ب ــود، ابت ــناختی خ ــذار جمعیت ش ــال و گ ــیر انتق در مس
دوره 1970 تــا 1980 مواجــه شــدند، ســپس بــا اعمــال سیاســت های جمعیتــی و برنامه هــای تنظیــم 
ــه همیــن جهــت  ــاروری دســت یافتنــد. ب ــه موفقیت هــای چشــمگیری در زمینــه کاهــش ب ــواده ب خان
ــنی  ــاختار س ــای س ــا انتقال ه ــال، ب ــا 40 س ــدت 30 ت ــرای م ــرن21 ب ــه اول ق ــورها در نیم ــن کش ای
در جهــت متــورم شــدن و افزایــش جمعیــت در ســنین فعالیــت اقتصــادی )15 تــا 64 ســاله( مواجــه 
ــن  ــاد ای ــراروی اقتص ــتثنایی را ف ــیل اس ــت و پتانس ــک فرص ــی، ی ــت جمعیت ــن وضعی ــوند و ای می ش
ــه  کشــورها قــرار می دهــد و کشــور ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. انتقــال جمعیتــی و ب
ویــژه کاهــش بــاروری در ایــران، منجــر بــه تغییــرات بنیــادی در ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت 

ــی و فرجــادی، 1388، عباســی شــوازی و همــکاران، 2009 (.   )صادق
ــران، نشــان می دهــد اقتصــاد خانگــی  ــه ای ــواده در بســتر تحــوالت جامع ــر خان ــداوم و تغیی ــه ت مطالع
پیــش از گــذار جمعیتــی، هــم بــه تدریــج در شــهرها بــه ســوی اقتصــاد غیرخانگــی مناســب شــرایط 
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ فعالیــت عمــده و چــه ب ــروی کار چــه ب ــد تغییرکــرد. در نتیجــه، ســاختار نی جدی
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ــج تغییــر یافــت )ســرایی، 1385(. ــه تدری شــغل و وضــع شــغلی ب
ــی مســلط مطــرح  ــوری و چارچــوب تحلیل ــک تئ ــوان ی ــه عن ــی ب ــال جمعیت در جمعّیت شناســی، انتق
شــده کــه بــه تبییــن تحــوالت جمعیتــی در طــول زمــان در قالب گــذار از میزان هــای بــاالی موالیــد و 
مرگ و میــر بــه میزان هــای پاییــن موالیــد و مرگ ومیــر بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد توســعه اقتصــادی 
ــی  ــا نوع ــی، ب ــال جمعیت ــد انتق ــردازد. فرآین ــی می پ ــاد صنعت ــه اقتص ــاورزی ب ــاد کش ــع از اقتص جوام
انتقــال در ســاختار ســنی همــراه اســت. بــر ایــن اســاس، تحلیــل فرآینــد انتقــال ســاختار ســنی مهــم 
می باشــد. 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 می ســازد و دوم اینکــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی، شــباهت هایی را در تجربــه تاریخــی بیــن 
ــت  ــاد جمعی ــه اقتص ــاس نظری ــر اس ــادی، 1388(. ب ــی و فرج ــد )صادق ــان می ده ــکان نش ــان و م زم
تــودارو، بــه لحــاظ تئوریــک، عرضــه نیــروی کار فعــال از هــر جمعیتــی، بــه حجــم آن جمعیــت برحســب 
گروه هــای ســنی و جنســی و میــزان مشــارکت اقتصــادی هــر یــک از گروه هــا وابســته اســت. میــزان 
ــر و الگوهــای  ــاروری، مــرگ و می ــر میزان هــای ب ــه خــودی خــود، تحــت تأثی ــروی کار، ب مشــارکت نی

مهاجــرت معینــی قــرار دارد کــه حجــم جمعیــت و میــزان رشــد جمعیــت را تعییــن می نماینــد. 
مفهــوم ســرمایه انســانی، هســته اصلــی بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه اقتصــاد آمــوزش را تشــکیل    
می دهــد. آمــوزش، مهمتریــن شــکل توســعه انســانی اســت. ســرمایه انســانی عبــارت اســت از علــم و 
دانــش، مهــارت و تجربــه، تــوان و قابلیت هــا و باالخــره نظــم و انظباطــی کــه در نیــروی کار یــک جامعــه 
ذخیــره شــود و ســبب افزایــش بهــره وری آنــان در تولیــد اجتماعــی می شــود )فرجــادی، 1383: 29(. 
ــه  ــوری ک ــود، بط ــر می ش ــتخوش تغیی ــان دس ــول زم ــا در ط ــواع آموزش ه ــرای ان ــروی کار ب ــازار نی ب
در دهــه 1960 میــالدی، بــازار کار ایــران و جهــان، تقاضــای زیــادی بــرای دانش آموختــگان داشــت و 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص، یکــی از معضــالت کشــورها را تشــکیل مــی داد. ایــن موضــوع رشــد 
ســریعتر دســتمزد و درآمــد افــراد بــا تحصیــالت عالــی را نســبت بــه متوســط دســتمزدها در اقتصــاد 
ــازاد عرضــه نیــروی انســانی مواجــه هســتیم. از آنجــا کــه  ــا م ــا در دهه هــای بعــد ب دامــن مــی زد. ام
اغلــب دوره تحصیــل و تعلیــم آمــوزش بــرای نیــروی کار متخصــص طوالنــی اســت، عرضــه متخصصیــن 
ــه  ــه زمــان اســت و ب ــازار، محتــاج ب ــا تقاضــای ب ــه ســمت تعــادل و همــگام شــدن ب ــرای حرکــت ب ب
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” 1 گرایــش دارد.
ــای  ــرح، اصطــالح بازاره ــای مط ــی از تئوری ه ــی، یک ــات سیاســت اجتماع ــوزه اقتصــادکار و ادبی درح
ــه،  ــن نظری ــز 2002(2 مطــرح شــده اســت. در ای ــر اشــمید )مافل ــه توســط گانت ــی اســت ک کار انتقال
سیاســت های بــازارکار بایــد معطــوف بــه تســهیل کــردن انتقــاالت، میــان حوزه هــای متفــاوت 
فعالیت هــای بهــره ور بــه لحــاظ اجتماعــی باشــند. از چشــم انداز 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 
ــد،  ــر می دهن ــه تغیی ــر داوطلبان ــا غی ــه ی ــراد شــغل های خــود را داوطلبان ــه اف ــت ک ــن واقعی اســت. ای
ضرورتــاً همیشــه خــوب یــا بــد نیســت. اشــمید، بیشــتر بــر انتقــاالت میــان کار و مراقبــت، کار و تحصیل 
و بــر عکــس، تمرکــز می کنــد. امنیــت اشــتغال در ایــن زمینــه، ترکیبــی  اســت، امکانــی بــرای ترکیــب 
مراقبــت، تحصیــل و کار در طــول زندگــی یــا حتــی در یــک دوره زمانــی مشــخص اســت. ایــن شــکل 
ــت،  ــر اس ــه ذک ــر3، 2010(. الزم ب ــت )دک ــری اس ــی از انعطاف پذی ــکال متنوع ــتلزم اش ــت، مس از امنی
ــده  ــه ش ــر، ارائ ــط دک ــه توس ــتغال ک ــداری( اش ــوم پای ــت )در مفه ــوم امنی ــردی از مفه ــف  کارب تعری
عبــارت از اعتمــاد و اطمینــان بــه قــادر بــودن بــرای حفظ کــردن، 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.
ــل  ــق و تعدی ــرای تطبی ــدرت بیشــتری ب ــا ق ــد ت ــکان را ایجــاد می کن ــن ام ــری اشــتغال ای انعطاف پذی
تولیــد بنــگاه یــا بــازار کــه شــامل تقاضــا بــرای محصــوالت، تکنولــوژی و رقابت پذیــری اســت، فراهــم 
ــتر و  ــتغال بیش ــه اش ــر ب ــد منج ــتغال، می توان ــری اش ــه انعطاف پذی ــتدالل کرده اند ک ــی اس ــود. برخ ش
ــا ایــن وجــود، یــک رابطــه معکــوس بــه طــور روشــن بیــن انعطــاف اشــتغال و  گســترده تری گــردد. ب
امنیــت اشــتغال حداقــل در یــک دوره متوســط وجــود دارد. ایــن مســأله از برخــی مطالعــات اخیرکــه 
ــری  ــش انعطاف پذی ــک دوره افزای ــی ی ــت. ط ــکار اس ــده، آش ــراء ش ــعه اج ــال توس ــورهای درح درکش
ــدت  ــول م ــن، در ط ــت. همچنی ــه اس ــش یافت ــز افزای ــتغال نی ــت اش ــورها، امنی ــن کش ــازارکار در ای ب
ــا امنیــت کمتــری مواجــه شــوند. در نتیجــه، دلیــل  ــان ب ــدار، ممکــن اســت کارکن ــری پای انعطاف پذی

1-Cobweb Theorem
2- Muffels 
3- Dekker
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ــه پیشــرفت اقتصــاد و ســازمان ها نســبت داده شــده اســت.  ــری، معمــوالً ب اصلــی افزایــش انعطاف پذی
ــا افزایــش رقابت پذیــری،  بدیــن نحــو کــه ناچــار شــده اند، رویه هــای اشــتغال را بــه دلیــل رویارویــی ب
تغییــر تکنولــوژی و بازارهــای بی ثبــات 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 1918 میــالدی در مجلــه روانشناســی کاربردی 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 پایین تــر اشــتغال می گــردد. در ادبیــات کنونــی بــازار کار، قابلیــت 
اشــتغال یــک مفهــوم وســیع تر اســت کــه بــه توانایــی اشــخاص از دســتیابی بــه اشــتغال اولیــه، حفــظ 

کــردن اشــتغال و بــه دســت آوردن اشــتغال جدیــد در صــورت لــزوم اشــاره دارد. 
اســتندینگ4)1999( بــرای ارزیابــی امنیــت شــغلی، یــک ســری شــاخص های عینــی و ذهنــی مطــرح 
ــراردادی  ــای ق ــازارکار، ویژگی ه ــای ب ــه ویژگی ه ــغلی ب ــت ش ــی امنی ــاخص های عین ــت. ش ــرده اس ک
و ویژگی هــای حکومتــی مربــوط می شــود. شــاخص های ذهنــی آن بــه احســاس فــرد دربــاره 
احتمــال تــداوم اشــتغال خــود و احســاس امنیــت بــه گســتره وســیعی از تحــوالت بــازارکار کــه شــامل 
ــرایط  ــتردگی ش ــعت و گس ــا وس ــت. ب ــوط اس ــود، مرب ــغل می ش ــت دادن ش ــی از دس ــد احتمال تهدی
عینــی، شــاخص های ذهنــی آن تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. امنیــت شــغلی می توانــد در ســه ســطح 
ملــی-کالن، ســطح بنــگاه یــا میانــه و ســطح فــردی و کوچــک ارزیابــی شــود. در ســطح فــردی، هــم 
شــاخص های عینــی و هــم شــاخص های ذهنــی وجــود دارد کــه بخــش قابــل ســنجش و یــا غیرقابــل  
ــازارکار و محیــط نهــادی-  ــه ویژگی هــای ب ســنجش می باشــند. شــاخص های عینــی امنیــت شــغلی، ب
ــط اســت. شــاخص های  ــد، مرتب ــن می کن ــداوم و مســتمر را تضمی ــه اشــتغال م ــی ک ســازمانی و قانون
عینــی بســتگی بــه عوامــل کارکــردی )رفتــاری(، قــراردادی و حکومتــی خواهنــد داشــت کــه بــر ورود 
ــد. هافمــن5 )1999(  ــر می گذارن ــر و چرخــش اشــتغال اث ــرخ تغیی ــکاری و ن و خــروج از اشــتغال و بی
ــر،                ــتغال متغی ــت و اش ــتغال غیرثاب ــامل اش ــه ش ــادی ک ــای اقتص ــری از فعالیت ه ــی دیگ گونه شناس
می شــود را مطــرح کــرده اســت. اشــتغال ثابــت )پایــدار( بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه بــرای کل 
دوره در یــک شــغل اســتخدام شــده اند. اشــتغال متغیــر، بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه بــرای یــک 
دوره کامــل اســتخدام می شــوند، امــا شــغل ها، صنعــت یــا حرفــه تغییــر می کنــد. اشــتغال غیــر ثابــت 

4- Standing
5- Hoffmann 



192                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 111 و 112

)ناپایــدار( بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه پــس از یــک دوره بیــکاری بلند مــدت یــا طــی یــک دوره 
قابــل مالحظــه، خــارج از نیــروی کار )حداقــل بــرای یــک مرتبــه( اســتخدام می شــوند. ایشــان معتقــد 
ــن  ــوده اســت. گرچــه ای ــی ســرمایه داری ب ــر کشــورهای صنعت ــش اخی ــدار، گرای اســت، اشــتغال ناپای
 مفهــوم، یــک مفهــوم جدیــد در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه نیســت، امــا قطعــاً در شــکلی 
از اشــتغال غیررســمی یــا اتفاقــی در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود، اطالعــات 
دقیــق یــا کامــل در خصــوص اشــتغال ناپایــدار مشــکل اســت. همچنیــن، همــه شــغل هایی کــه موقــت 

ــات باشــند.   ــا بی ثب ــر منظــم ی ــد غی ــم هســتند، می توانن ــی دائ نیســتند، یعن

روش تحقیق و داده ها 
ــای  ــل داده ه ــه و تحلی ــوده و از روش تجزی ــی ب ــر رویکــرد کّم ــی ب ــن پژوهــش، مبتن ــق ای روش تحقی
موجــود )تحلیــل ثانــوی( بهــره گرفتــه شــده اســت. مبنــای روشــی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــه 
ــغلی  ــر ش ــه تغیی ــل ب ــی تمای ــنی – جنس ــوی س ــای الگ ــی تفاوت ه ــه بررس ــه ب ــوده ک ــدی ب رون
دانش آموختــگان دارای آموزش عالــی و مقایســه آن بــا دانش آموختــگان دارای آمــوزش عمومــی 
پرداختــه اســت. داده هــای پژوهــش مبتنــی بــر داده هــای طــرح آمارگیــری نمونــه ای نیــروی کار طــی 

ــت.  ــا 1394 اس دوره 1384 ت
جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل دانش آموختــگان شــاغل آمــوزش عالــی و آمــوزش عمومــی )64 
ــه 1525858  ــد ک ــاله تشــکیل می ده ــک دوره 11 س ــغلی در ی ــده ش ــای عم ــروه ه ــاله( درگ -20 س
نفــر بــوده کــه 259085 نفــر دارای تحصیــالت عالــی و 1266773 نفــر دارای تحصیــالت آمــوزش پایه و 
عمومــی اســت. واحــد تحلیــل فــرد اســت. متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانش آموختــگان، از ســوال 
تمایــل بــه جســتجوی کار دیگــر ســاخته شــده اســت، بطــوری کــه اگــر تمایــل بــه جســتجوی شــغل 
ــه جســتجوی شــغل  ــل ب ــل اگــر تمای ــر شــغلی و در مقاب دیگــری وجــود داشــته باشــد، نشــانگر تغیی

دیگــر وجــود نداشــته باشــد، نشــان از ثبــات شــغلی فــرد دارد. 
ــه  ــادر ب ــان( ق ــی از شــاغالن )کارکن ــه در آن گروه ــی اشــاره دارد ک ــه واقعیت ــات شــغلی ب ــوم ثب مفه
حفــظ یــک شــغل بــرای مــدت زمــان طوالنــی هســتند و معمــوالً بــا مفهــوم امنیــت و پایــداری شــغلی    
)اســتندینگ و هافمــن، 1999( مقایســه می شــود. مبنــای ایــن طبقــه بنــدی بــر اســاس اعتبــار صــوری 
و محتوایــی بدســت داده شــده اســت. منظــور از تمایــل بــه تغییــر شــغل در بیــن دانش آموختــگان در 
مفهــوم عــام، میــزان تمایــل بــه تغییــر شــغلی آنهــا در گروه هــای ســنی- جنســی و دوره هــای مختلــف 

اســت. 
بــرای تحلیــل آمــاری از نســبت بخــت در رگرســیون لوجســتیک بــرای ســنجش ارتبــاط بیــن متغیرهای 
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ــا کنتــرل دوره اســتفاده کردیــم. رگرســیون  ــا ســن، جنــس و نــوع شــغل ب تمایــل بــه تغییــر شــغل ب
لوجســتیک یــک مــدل آمــاری رگرســیون احتمالــی بــرای متغیرهــای وابســته دو و چنــد ارزشــی اســت. 
ایــن مــدل را می تــوان بــه عنــوان مــدل خطــی تعمیــم  یافتــه ای کــه از تابــع لوجیــت بــه عنــوان تابــع 

ــد، به شــمار  آورد.    ــروی می کن ــه ای پی ــد جمل ــع چن ــش از توزی ــد و خطای ــد اســتفاده می کن پیون

مدل عمومی رگرسیون لوجستیک 
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ــول  ــتفاده از فرم ــا اس ــدل، ب ــن م  در ای

ــرل  ــا کنت iχ  ب ــای مســتقل  ــک از متغیره ــر ی iβ  ه ــای   ــب بت ــدار ضری ــر اســاس مق )احتمــال( ب
ــه شــد.   ــر دوره اســت، ارائ متغی

یافته ها 
الگوی سنی- جنسی دانش آموختگان شاغل دارای آموزش عالی و عمومی

در ابتــدا ویژگی هــای جمعیت شــناختی دانش آموختــگان شــاغل دارای آموزش عالــی بــر حســب 
ــا  ــه ای ب ــپس مقایس ــه و س ــس در دوره 94-1384 ارائ ــک جن ــه تفکی ــاله و ب ــنی 5 س ــای س گروه ه
ــماره 1-1  ــودار ش ــه در نم ــوری ک ــت. همانط ــده اس ــی ش ــالت عموم ــگان دارای تحصی دانش آموخت
مشــاهده می شــود، ســهم نســبی جمعیــت مــردان دارای تحصیــالت عالــی در گــروه ســنی 29-25 ســاله 
نســبت بــه ســایر گروه هــای ســنی 5 ســاله مــردان )19/8 درصــد( بیشــتر بــوده اســت. در بیــن زنــان 
ــاله )22  ــاله )23/4 درصــد( و 29-25 س ــنی 34-30 س ــای س ــع در گروه ه ــت واق ــز، درصــد جمعی نی
درصــد( بــه ترتیــب بیشــترین ســهم نســبی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ادامــه ایــن رونــد در گــروه 
ســنی 64-60 ســاله بــر محــور ســن حالــت ممــاس پیــدا کــرده اســت. میانگیــن ســنی جمعیــت 35/4 
ــن تفاوت هــا  ــان 34/2 ســال و مــردان 35/9 ســال(. ای ســال بدســت آمــده اســت )میانگیــن ســنی زن
ــان  ــر از اشــتغال تعــداد بیشــتری از زن ــوده و متأث در گروه هــای ســنی 34-30 ســاله قابــل مالحظــه ب
تحصیلکــرده در بخش هــای دولتــی و خصوصــی اســت. ایــن مســأله از تغییــرات ســاختار ســنی جمعیــت 
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کشــور در دهــه اخیــر متأثــر بــوده اســت. مطالعــات نشــان می دهنــد، کــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی، 
ــوان  ــه جــرأت بت ــکان آشــکار می ســازد. شــاید ب ــان و م ــن زم ــه تاریخــی بی شــباهت هایی را در تجرب
ــوزش  ــطح آم ــی در س ــره جمعیت ــن پنج ــو، تکوی ــن الگ ــر ای ــناختی تغیی ــتاورد جمعیت ش ــت، دس گف
عالــی کشــور اســت. بررســی الگــوی ســنی و جنســی شــاغالن دارای تحصیــالت عمومــی نیــز کــه متأثــر 
از تغییــرات جمعیتــی کشــور بــوده، الگــوی بــه تقریــب یکنواختــی را نشــان می دهــد. میانگیــن ســنی 
ایــن گــروه از شــاغالن 36/4 ســال بدســت داده شــده )میانگیــن ســنی زنــان 34/2 ســال و مــردان 35/9 
ــه  ــل تأمــل اســت. شــاید علــت ایــن امــر ب ســال( کــه تفاوتــی در حــدود 1 ســال را نشــان داده و قاب

ــر می گــردد.  چارچــوب نمونه گیــری و نیــز اشــتغال جدیــد در دهــه اخیــر ب
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الگوی سنی دانش آموختگان شاغل دارای آموزش عالی و عمومی به تفکیک دوره 
در اینجــا، ویژگی هــای جمعیت شــناختی جمعیــت دانش آموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عالــی 
کشــور برحســب گروه هــای ســنی 5 ســاله و بــه تفکیــک دوره هــا ارائــه و ســپس مقایســه ای بــا دانــش 
ــج نشــان داد، تغییــرات نســبتاً محسوســی در  آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی شــده اســت. نتای
ســهم نســبی جمعیــت گروه هــای ســنی 5 ســاله دردوره زمانــی 94-1384 اتفــاق افتــاده اســت. ایــن 
ــا آمــوزش عالــی  تفاوت هــا در میــان دانش آموختــگان شــاغل دارای تحصیــالت عمومــی، در مقایســه ب

ــت. ــوده اس ــم گیر ب چش
نکتــه مهــم، ایــن اســت کــه ســهم نســبی جمعیــت شــاغل دارای تحصیــالت عالــی در گــروه ســنی 24-
20 ســاله در ابتــدای دوره )1385- 1384( نســبت بــه پایــان دوره در ســال 1394، بــا افت وخیزهایــی 
همــراه بــوده و از 9/9 درصــد بــه 7/7 درصــد کاهش یافتــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن الگــوی 
ــان  ــی را نش ــرات محسوس ــی، تغیی ــالت عموم ــاغل دارای تحصی ــه ش ــت دانش آموخت ــنی در جمعی س
ــدای دوره )1385-1384( نســبت  ــاله( در ابت ــنی )24-20 س ــروه س ــن گ ــهم ای ــه  س داده، بطــوری ک
بــه پایــان دوره در ســال 1394، از 19/2 درصــد بــا رونــد کاهشــی بــه 9/8 درصــد رســیده اســت. ایــن 
الگــو، در ســایر گروه هــای ســنی در بیــن دانش آموختــگان آمــوزش عالــی و عمومــی بــه تقریــب، رونــد 
نســبتاً مشــابهی را تــا پایــان دوره تجربــه می کنــد. نمــودار شــماره )1-2( و )2-2(، تفــاوت در الگوهــای 

ســنی ایــن دو گــروه را بــه روشــنی در بیــن دوره هــای مختلــف مطالعــه، نشــان می دهــد.  

نمودار1-2: الگوی سنی جمعیت دانش آموختگان شاغل دارای تحصیالت عالی )64-20ساله( برحسب 
گروه های سنی 5 ساله و به تفکیک دوره 1384-94 
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 نمودار2-2: الگوی سنی جمعیت دانش آموختگان شاغل دارای تحصیالت عمومی )64-20ساله(
برحسب گروه های سنی 5 ساله و به تفکیک دوره1384-94

رابطه سن و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره 
جــدول شــماره )2( توزیــع درصــدی متغیــر ســن را بــر حســب تمایل بــه تغییــر شــغلی دانش آموختگان 
دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد کــه در بیــن 
ــر گــروه مرجــع  ــی نســبت بخــت در گــروه ســنی 29-25 ســاله، 2/4 براب دانش آموختــگان آموزش عال
24-20 ســاله و معنــادار بدســت آمــده اســت. ایــن نســبت در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت 
پایــه و عمومــی برابــر بــا 2/7 و معنــادار بدســت آمــده اســت. بــر اســاس نتایــج، نســبت بخــت بدســت 
آمــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در بیــن ایــن دو گــروه، تمایــل بــه تغییــر شــغل دانش آموختــگان 
آمــوزش عمومــی نســبت بــه آمــوزش عالــی در گروه هــای ســنی بعــدی بیشــتر اســت. ایــن تفاوت هــا 
در گروه هــای ســنی 34-30 ســاله، 39-35 ســاله چشــمگیر اســت. بطــوری کــه در گــروه ســنی 34-
30 ســاله نســبت بخــت در دانش آموختــگان آمــوزش عمومــی 2/75 و درگــروه ســنی 39-35 ســاله، 
ــه  ــه ب ــی ک ــوزش عال ــگان آم ــا دانش آموخت ــه در مقایســه ب ــده ک ــروه مرجــع بدســت آم ــر گ 2/6 براب
ترتیــب برابــر بــا 2/1  و 1/6 برابــر گــروه مرجــع می باشــد، نســبت باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.  
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 جدول شماره )2( توزیع درصدی متغیر سن برحسب تمایل به تغییر شغل دانش آموختگان  دارای 
 آموزش عالی و آموزش عمومی

آموزش عالیگروه های سنی / وضعیت
درصد

آموزش عمومی
درصد

متمایل نیستمتمایل استمتمایل نیستمتمایل استدرصد

20-2420/879/210025/774/3100

25-2918/781/310025/674/4100

30-3415/085/010024/675/4100

35-3912/787/310023/176/9100

40-4410/689/410020/379/7100

45-499/690/410018/181/9100

50-549/490/610015/884/2100

55-599/490/610013/986/1100

60-649/890/210011/188/9100

14/385/710022/277/8100کل 
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رابطه جنس و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره 
جــدول شــماره )3( توزیــع درصــدی متغیــر جنــس را بر حســب تمایــل به تغییــر شــغلی دانش آموختگان 
دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد کــه نســبت 
بخــت در بیــن دانش آموختــگان آموزش عالــی برابــر بــا 1/2 و معنــادار بدســت آمــده، یعنــی تمایــل بــه 
تغییــر شــغل در مــردان 1/2 برابــر زنــان اســت. ایــن نســبت در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت 
عمومــی نیــز برابــر بــا 1/4 و معنــادار بدســت آمــده و نشــان می دهــد تمایــل بــه تغییــر شــغل در مــردان 
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ــر حســب جنــس،  ــن دو گــروه، ب ــت، کــه در بیــن ای ــوان نتیجــه گرف ــان می باشــد. می ت ــر زن 1/4 براب
ــی نســبتاً بیشــتر  ــه آموزش عال ــی نســبت ب ــوزش عموم ــگان آم ــر شــغل دانش آموخت ــه تغیی ــل ب تمای
اســت. مقایســه تفاوت هــای بیــن دو جنــس در ایــن دو گــروه روشــن می ســازد کــه زنــان نســبت بــه 
مــردان، تمایــل کمتــری بــه جســتجوی کار دیگــر دارنــد و ایــن نســبت در زنــان شــاغل دانش آموختــه 
ــزان  ــد. بطــور متوســط، می ــالف 7 درصــدی را نشــان می ده ــب اخت ــه تقری ــی ب ــوزش عموم دارای آم
ــه جســتجوی کار دیگــر، 14/3درصــد بدســت  ــی ب ــل دانش آموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عال تمای
ــه 22/2 درصــد اســت،  ــی ک ــوزش عموم ــگان شــاغل دارای آم ــا دانش آموخت ــه در مقایســه ب ــده ک آم

کمتــر اســت.
جدول شماره )3( توزیع درصدی متغیرجنس برحسب تمایل به تغییر شغل دانش آموختگان

دارای آموزش عالی و آموزش عمومی
 گروه های سنی /

آموزش عالیوضعیت
درصد

آموزش عمومی
درصد

متمایل نیستمتمایل استمتمایل نیستمتمایل استدرصد

15/284/810023/077/0100مرد

12/387/710016/883/2100زن

14/385/710022/277/8100کل
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ــه  ــر، ب ــتجوی کار دیگ ــه جس ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــل دانش آموخت ــدم تمای ــبی ع ــهم نس س
حــدود 86 درصــد و در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی بــه حــدود 78 درصــد رســیده 
اســت. علــت ایــن امــر نیــز از همزمانــی ورود بــه بــازار کار متولدیــن دهه هــای مختلــف، ثبــات نســبی 



  مقایسه الگوی سین– جنیس متایل به تغییر شغیل دانش آموختگان آموزش عایل...                 199

در ســاختار شــغل مــورد نیــاز و رونــد متفــاوت تغییــرات مؤلفه هــای بــازار کار طــی دهــه گذشــته )دوره 
94 -1384( در کشــور متأثــر بــوده اســت. مطالعــه تاســکی و تانســل، در ترکیــه نیــز روشــن ســاخت 
ــروج از  ــال خ ــاوت احتم ــده تف ــح دهن ــی توضی ــه خوب ــردان ب ــورد م ــالت، در م ــطح تحصی ــر س متغی
جمعیــت شــاغل بــه بیــکار و غیــر فعــال اســت و در ســطح تحصیــالت دانشــگاهی ایــن احتمــال بســیار 
ــج مطالعــه شــیری و محســن  ــر اســت. همچنیــن، نتای ــا ســطح تحصیــالت پایین ت ــراد ب ــر از اف پایین ت
ــی  ــا مــردان، اشــتغال ناقــص زمان ــان تحصیلکــرده در مقایســه ب ــز نشــان داد، نیــروی کار زن ــی، نی خان
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد. مطالعــه ماچــادو و همکارانــش در خصــوص تجزیــه و تحلیــل 
مبتنــی بــر جنســیت در انتقــال شــغلی جوانــان مناطــق کالن شــهری برزیــل نشــان می دهــد، در فرآینــد 
انتقــال شــغلی، شــرایط زنــان بهبــود پیــدا نمی کنــد و تنهــا در مشــخصه جوانــان مقیــد بــه کار، زنــان 

نســبت بــه مــردان بیشــتر بــه ســمت اشــتغال حرکــت می کننــد.

رابطه نوع شغل و میزان تمایل به تغییر شغل با کنترل دوره 
ــه تغییــر شــغلی دانــش  ــر حســب تمایــل ب ــوع شــغل را ب جــدول شــماره )4( توزیــع نســبی متغیــر ن
آموختــگان دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد 
کــه نســبت بخــت برابــر بــا 1/8 و معنــادار بدســت آمــده، یعنــی تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان 
1/8 برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانــون گــذاران، مقامــات عالــی رتبــه و مدیــران اســت. ایــن نســبت در 
ــا 2/2 و معنــادار بدســت آمــده و  بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت پایــه و عمومــی نیــز برابــر ب
نشــان می دهــد، تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان 2/4 برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانون گــذاران، 
مقامــات عالی رتبــه و مدیــران اســت. بــر اســاس نتایــج، نســبت بخــت بدســت آمــده، می تــوان نتیجــه 
ــی،  ــوزش عموم ــگان آم ــش آموخت ــر شــغل دان ــه تغیی ــل ب ــروه، تمای ــن دو گ ــن ای ــه در بی ــت، ک گرف

ــه آمــوزش عالــی در گروه هــای شــغلی بعــدی از یــک رونــد مشــابهی تبعیــت می کنــد.  نســبت ب



200                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 111 و 112

 جدول شماره )4( توزیع 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 نیستمتمایل استمتمایل نیستمتمایل است

10/389/710011/588/5100قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

14/385/710017/482/6100متخصصان

13/186/910015/784/3100تکنسین ها و دستیاران

10/689/410010/989/1100کارمندان امور اداری و دفتری

 کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها
12/387/710012/187/9100و بازارها

 کارکنان ماهرکشاورزی، جنگلداری و
28/671/410021/278/8100ماهیگیری

22/677/410022/677/4100صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 متصدیان ماشین آالت و دستگاهها،
20/479/610020/979/1100مونتاژکارها و رانندگان وسایل نقلیه

27/972/110035/864/2100کارگران ساده

5/794/31005/194/9100نظامی

14/385/710022/277/8100کل
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ــب  ــه ترتی ــی، ب ــگان آموزش عال ــن دانش آموخت ــود، در بی ــاهده می ش ــدول مش ــه در ج ــوری ک همانط
ــری )28/6  ــداری و ماهیگی ــاورزی، جنگل ــان ماهرکش ــغلی کارکن ــده ش ــای عم ــراد در گروه ه ــهم اف س
ــه  ــبت ب ــد، نس ــر دارن ــتجوی کار دیگ ــه جس ــل ب ــه تمای ــد( ک ــاده )27/9درص ــران س ــد( و کارگ درص
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ــگان دارای  ــن دانش آموخت ــت در بی ــن وضعی ــت. ای ــوده اس ــتر ب ــغلی بیش ــده ش ــای عم ــایر گروه ه س
تحصیــالت عمومــی در گــروه شــغلی کارگــران ســاده، تفــاوت قابــل مالحظــه ای را نشــان می دهــد. علــت 
امــر نیــز بــه چالش هــای ســاختاری اقتصــاد کشــاورزی و چالش هــای فــردی و مهارتــی بــر می گــردد. 
کمتریــن تمایــل بــه تغییــر شــغلی بعــد از گــروه شــغلی نظامــی، اختصــاص بــه گــروه شــغلی کارمندان 

ــت در بخــش دولتــی متمرکــز شــده اند.   ــوراداری و دفتــری، اختصــاص دارد کــه اکثری ام

نتیجه گیری 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــگرف جمعیت ــوالت ش ــرات و تح ــتم، تغیی ــرن بیس ــای ق ــن ویژگی ه ــی از مهمتری یک
ایــن تغییــرات در بســتر گــذار جمعّیتــی و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع تبییــن شــده اســت. 
ــه لحــاظ  ــا کشــورهای درحــال توســعه ب ــن دگردیســی ها، در مقایســه ب درکشــورهای توســعه یافته ای
زمانــی در یــک دوره بلند مــدت و بــه صــورت تدریجــی از اواخــر قــرن 18 آغــاز شــده و در اواخــر قــرن 
19 بــا 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.
ــه آهنــگ  ــد شــدن ضرب ــران نشــان داد، علیرغــم کن ــی در ای تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیت
میــزان رشــد جمعیــت و تغییــر در ســاختار ســني جمعیــت و نیــز عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد 
ــور  ــده نوظه ــی و پدی ــژه آموزش عال ــه وی ــگان ب ــتغال دانش آموخت ــت اش ــودن وضعی ــوب نب ــاز، مطل نی
شــاغالن فقیــر بــا وجــود حرکــت رو بــه رشــد اقتصــادی در کشــور، حیــات اقتصــادی و اجتماعــی آن را 

ــت.  ــرارداده اس ــر ق تحت تأثی
در بســتر ایــن تحــوالت، 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 پیشــرفت هایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده و ایــن امــر ماهیــت 
کار را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت. یافته هــای تحقیــق، نشــان داد الگــوی ســنی - جنســی تمایــل بــه 
تغییــر شــغلی دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عالــی بــا دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی 
برحســب ســن، جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره، معنــادار و متفــاوت بــود. بطــور متوســط، میــزان 
ــرای  ــه جســتجوی کار دیگــر، حــدود 15درصــد و ب ــی ب ــگان دارای تحصیــالت عال ــل دانش  آموخت تمای
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دانش آموختــگان دارای آمــوزش عمومــی حــدود 22 درصــد بدســت آمــده اســت.
ــاط  ــی از ارتب ــگان، حاک ــن دانش آموخت ــر شــغل در بی ــه تغیی ــل ب ــوی تمای ــه الگ ــج نشــان داد، ک نتای
ــود.  ــوع شــغل پــس ازکنتــرل دوره ب ــا متغیرهــای پیــش بیــن ســن، جنــس و ن ــادار آمــاری آن ب معن

ــد.   ــت می کن ــأله را حمای ــن مس ــز ای ــی کار نی ــری و تجرب ــای نظ زمینه ه
در ســطح کالن، اغلــب رویکردهــای نظــری کــه بــه بررســی نقــش پویایــی جمعیت بــر پویایــی پیامدهای 
اقتصــادی و اجتماعــی می پردازنــد، بــر نقــش متفــاوت ویژگی هــای جمعیتــی در دوره هــای مختلف گــذار 
جمعیتــی تأکیــد داشــته اند. 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 دانش آموختــگان شــاغل ایــران تبییــن کنــد.
ــل  ــذاری عوام ــت و اثرگ ــه اهمی ــی ب ــه کاف ــر توج ــی ب ــه مبتن ــای سیاســتی مطالع ــت توصیه ه محوری
ــت گذاری های کالن  ــه سیاس ــانی در بدن ــروی انس ــازار کار نی ــر ب ــرات آن ب ــناختی و تغیی جمعیت ش
ــاظ  ــه لح ــی ب ــام آموزش عال ــت در نظ ــود کیفی ــه بهب ــی ب ــه کاف ــور و توج ــی کش ــادی و اجتماع اقتص
تعــدد رشــته ها، انعطاف پذیــری و پاســخگویی بــه نیازهــای شــغلی نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر 

ــت. ــی اس ــی و خصوص ــای دولت در بخش ه
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منابع:
ــه و  ــازمان برنام ــي“، س ــوزش عال ــروي کار داراي آم ــتغال نی ــت اش ــي وضعی ــا )1379(. ”بررس ــی، علیرض -امین

ــاد کالن.    ــور اقتص ــر ام ــارات دفت ــه، انتش بودج
ــات  ــه اقدام ــالن دانشــگاهی و ارائ ــازار کار فارغ التحصی ــت ب ــی وضعی ــل اجمال ــی، علیرضــا )1396( .” تحلی -امین
ــرای افزایــش اشــتغال پذیری آنهــا، معاونــت امــور اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان برنامــه و  و راهکارهــای الزم ب

بودجــه، انتشــارات دفتــر امــور اقتصــاد کالن، گــزارش 121- 8 .
ــا  ــران و پیش بینــی دوره 99-1395 ب ــازار کار ای ــان )1396(.” بررســی دینامیــک ب ــا، مهــران و آرش علوی - بهنی
اســتفاده از داده هــای جریــان“، مجموعــه مقــاالت اولیــن کارگاه بین المللــی مطالعــات بــازار کار، وزارت تعــاون،کار 

ــران.  ــی، ته و رفاه اجتماع
ــتغال و  ــی و اش ــوزش عال ــش آم ــت گذاری های بخ ــی سیاس ــوری )1395(. ”بررس ــا آش ــی، داود و یکت -پرچم
ــت،  ــران: تحــوالت جمعی ــش انجمــن جمعیت شناســی ای ــه شــده در هشــتمین همای ــه ارائ ــای آن“، مقال پیامده

ــاه 1395. ــزد، 5 و 6 آبانم ــگاه ی ــزد، دانش ــران، ی ــتغال در ای ــانی و اش ــروی انس نی
-تــودارو، مایــکل )1989(.” توســعه اقتصــادي در جهــان ســوم“، ترجمــه غالمعلــی فرجــادی )1374(، جلــد اول، 

تهــران، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي، مرکــز اســناد و مــدارک. 
-زمانیــان، زهــرا و اشــرف الســادات موســوی )1394(”  امنیــت اشــتغال و شــاخص های اندازه گیــری آن“، 

ــص 4- 25. ــماره 182، ص ــه، ش ــه کار و جامع ماهنام
- ســرایی، حســن )1385(.” تــداوم و تغییــر خانــواده در جریــان گــذار جمعیتــی ایــران “، نامــه انجمــن 

جمعیت شناســی ایــران، ســال یکــم، شــماره 2، صــص 37- 60.
ــی )1395(. ” تفاوت هــای جنســیتی در ســاختار اشــتغال تحصیــل  -شــیری، محمــد و زهــره فــالح محســن خان
کــردگان دانشــگاهی ایــران“، مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت 

جمعیــت، نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه یــزد، 5 و 6 آبانمــاه 1395.
-شــیری، محمــد )1394(. ” مطالعــه تأثیــر ســاختار جمعیــت و تحــوالت جمعیتــی- اجتماعــی خانــوار بــر تغییرات 
ــری تخصصــی در رشــته جمعیت شناســی،  ــی 92-1363“، رســاله دکت ــران طــی دوره زمان الگــوی مصــرف در ای

دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران.
-صادقــی، رســول و غالمعلــی فرجــادی )1388(. ” پنجــره جمعیتــی: فرصــت طالیــی بــرای توســعه اقتصــادی در 
ــعه پایدار در  ــت و توس ــران: جمعی ــی ای ــن جمعیت شناس ــش انجم ــن همای ــاالت چهارمی ــه مق ــران “، مجموع ای

ــی آســیا و اقیانوســیه. ــای جمعیت ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــران: مرک ــران، ته ای
-صادقــی، مســعود و مصطفــی عمــاد زاده )1383(. ” تحلیلــی بــر عوامــل اقتصــادی مؤثــر در اشــتغال زنــان ایــران“، 

زن در توســعه و سیاســت، دوره 2،  شــماره 1، 
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-صالحــی اصفهانــی، جــواد )1394(. ”نقــش دولــت و خانــواده در رشــد ســرمایه انســانی در خاورمیانــه“، مجموعــه 
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تأثیر مدیریت بدن برکاهش باروری 
حدیثه اسفندیار1 و دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان2

چکیده:

یکــی از اولویت      هــای اصلــی در ســطح مدیریــت کالن کشــور، کنتــرل نــرخ رشــد جمعیــت بــه دنبــال افزایــش ســریع 
ــزی و  ــف در عرصــه برنامه      ری ــرل، نشــان از توانایی      هــای مختل ــن کنت ــد ای ــود. هرچن جمعیــت در دهه      هــای 50 و 60  ب
سیاســت      گذاری بــود، امــا بــا تبدیــل مســاله کنتــرل جمعیــت از یــک سیاســت موقــت و مقطعــی بــه یــک شــیوه زندگــی 
ــر دیگــر درســبک  ــه تعبی ــدی مواجــه شــدیم؛ ب ــک فرزن ــد شــکل گیری فرهنــگ ت ــا مســاله جدی ــه، ب در ســطح جامع
زندگــی جدیــد یکــی از مهمتریــن کارکردهــای خانــواده کــه تولیــد فرزنــد و تربیــت نســل جدیــد اســت، آگاهانــه تــرک 
ــه، در شــکل      گیری  ــدات مدرنیت ــن تولی ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــر فمنیســم، ب ــه تاثی ــن تحقیــق ب شــده اســت. در ای
ســبک زندگــی مــدرن زنــان پرداختــه شــده اســت. ســپس بــا کمــک گرفتــن از دســتاوردهای تحقیقــات محققــان در 
ایــران، اهمیــت مدیریــت بــدن بــه عنــوان یکــی از دغدغه      هــای 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

hs_esfandiyar@yahoo.com )1- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم )ع

2- دانشیار گروه مطالعات راهبردی دانشگاه باقرالعلوم )ع(

مروری



208                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 111 و 112

مقدمه 

امــروزه فرهنــگ غــرب بــا تســلط بــر بیشــتر امکانــات و ظرفیت      هــای اطالعاتــی و ارتباطــی، ســعی در 
تحمیــل الگوهــای ناقــص خویــش بــه ملت      هــای جهــان دارد. امــروز کمتــر کشــوری را می تــوان یافــت 
کــه خــود را عضــوی از ایــن دنیــای مــدرن احســاس نکنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه دنیــای مــدرن، جهــان 
ــان پیشــرفته، در حــال توســعه و  ــا جه ــک، دو و ســه ی ــه درجــه ی ــه ب ــدی شــده ای اســت ک طبقه بن
توســعه نیافتــه، تقســیم بندی شــده اســت و هــر یــک از کشــورها بــر اســاس معــادالت غربیهــا ســهمی 
از ایــن درجــه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. در ایــن میــان، انقــالب اســالمی ایــران رویــدادی اســت 
ــن جهــان تقســیم بندی  ــن دارد و خــود را عضــوی از ای ــی بنیادی ــا تفاوت ــا انقالبهــای مــدرن دنی کــه ب
ــن  ــت یافت ــه نتیجــه آن عینی ــدی اســت ک ــان طــی شــدن فراین ــرا خواه ــد؛ زی ــرب نمی دان شــدة مغ
حیــات معنــوی اســت. چنیــن آرمانــی در تقابــل جــدی بــا خواســت نهایــی مدرنیتــه اســت کــه در پــی 
ــه ســمت مدرنیتــه و عــالوه  زیســت مــادی عــاری از معنویــت اســت. گــذار شــتابان جامعــه ســنتي ب
بــر آن تاثیــرات رویکــرد پســت مدرنیســتي بــر جامعــه آســیب      زاي 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 آســیب      هاي اجتماعــي ناشــي از آن را دو چنــدان کــرده اســت کــه اگــر 
ــرار گیــرد، در دو ســوي افراطــي طیــف هنجارهــا  ــي ق ــر جامعــه مــورد ارزیاب ــا هنجارهــای حاکــم ب ب
قــرار مي      گیــرد. بنابرایــن شــتاب و تنــوع تغییراتــی کــه جامعــه در حــال گــذار ایــران تجربــه می      کنــد و 
تحــوالت ســاختاری و نهــادی مــالزم بــا آن، ابعــاد پیچیــده و مهمــي بــه مســائل ایــران بخشــیده اســت.
ــه  ــت از فرهنــگ مدرنیت ــه تبعی ــا ناخواســته ب ــا خواســته ی ــد در طــول ســالیان دراز کشــور م بی تردی
ــور  ــه حض ــی را در زمین ــان، الگوهای ــر کل جه ــم ب ــی حاک ــی ـ اجتماع ــرائط فرهنگ ــر ش ــت تأثی و تح
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی زنــان پذیرفتــه و بعضــاً آنهــا را بــه بــاور عمومــی تبدیــل کــرده اســت؛ 
مســائل زنــان و کاســتیها و بایســته های مربــوط بــه آن از دیربــاز جــزء مســائل مهــم جوامــع مختلــف 
از جملــه جامعــه ایــران بــوده اســت. ایــن امــر در ســالهای پــس از انقــالب صنعتــی و تحقــق مدرنیتــه 

در کلیــه جوامــع از امتیــاز و ویژگــی بیشــتری برخــوردار گشــته اســت.
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کتابخانــه      ای داده      هــای مرتبــط بــا چارچــوب مفهومــی گــردآوری 
ــاروری و  ــه ب ــود در زمین ــی موج ــات میدان ــتاوردهای تحقیق ــر دس ــه ب ــا تکی ــپس ب ــت و س ــده اس ش
فرزنــدآوری و تحلیــل وتفســیرآنها، رابطــه مدیریــت بــدن و تاثیــر آن بــر کاهــش رشــد جمعیــت مــورد 

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.



أتثیر مدیریت بدن بر کاهش ابروری ....                                                                                                                  209

1. چارچوب مفهومی
1-1- مدرنیته

ــه  از  ــاره  دارد ک ــی  اش ــازمانهای  اجتماع ــکیالت  و س ــی  و تش ــی  اجتماع ــیوه های  زندگ ــه  ش ــه  ب مدرنیت
ــوذ  ــرات  و نف ــه  تاثی ــج  دامن ــه  تدری ــا ظاهــر شــدند، و ب ــن  طــرف  در اروپ ــه  ای ــرن  هفدهــم  ب ــی  ق حوال
آنهــا کــم  و بیــش  در ســایر نقــاط  جهــان  نیــز بســط  و گســترش  یافــت. شــیوه های  زندگــی  اجتماعــی، 
ــه   ــا ب ــوذ و گســترش  از اروپ ــکان( و نف ــا )م ــان(، اروپ ــم  )زم ــرن  هفده ــی  ق ــی، حوال ــای  اجتماع نهاده
ســایر نقــاط،  پنــج عنصــری اســت کــه گیدنــز، در مفهــوم مدرنیتــه آغازیــن بــه آن اشــاره می      کنــد؛ در 
حالــی  کــه  معتقــد اســت ، مدرنیتــه  فعلــی  دارای  ویژگی      هایــی اســت مضاعــف و یــا فراتــر از آنچــه کــه 
در ابتــدا داشــت. امــا منکــر قــرار گرفتــن در عصــری جدیــد کــه دوره گــذار اســت، نمی      باشــد، دوره ای 

ــز، 1377: 4(. ــاد می      کننــد )گیدن ــی ی ــوان جامعــه اطالعات ــه عن کــه عــده      ای از آن ب
ــر  ــم، عص ــرن هیجده ــن      تر از ق ــی روش ــه عبارت ــانس و ب ــا از رنس ــوالت اروپ ــول تح ــه محص مدرنیت
ــه تحقــق  ــام مدرنیت ــه ن ــا ب ــکا و اروپ ــه می      شــود، آنچــه در آمری ــن ســو اســت. گفت ــه ای روشــنگری، ب
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 

ــت. ــم اس ــت و لیبرالیس ــم، فردی ــبیت گرایی، اومانیس ــم، نس ــی، سکوالریس ــی تجربه گرای ــر اساس عنص

تجربه گرایی
ابطــال گزاره هــای کلیســا توســط یافته هــای مســلم علــوم تجربــی، فصــل جدیــدی را در تاریــخ بشــر 
رقــم زد و موجــب گرایــش شــدید افــکار عمومــی بــه علــوم تجربــی شــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه واقعیــات، تنهــا از راه تجربــه اثبــات می شــود، و بطــالن گزاره هــای کلیســا را بــه همــه گزاره هــای 
ــی  ــمردند. تجربه گرای ــردود ش ــی م ــع نمای ــا را در واق ــار آنه ــد و اعتب ــری دادن ــی تس ــی و وحیان عقالن
ــت،  ــا راه معرف ــدارد و تنه ــه شــناختی ن ــچ گون ــاری حــواس، هی ــدون ی ــل ب ــه عق ــد ک اصــرار می ورزی
ــش  ــن رو، هــر آن چــه در چارچــوب معرفــت حســی و دان ــه تجربه هــای حســی اســت. از ای توســل ب
تجربــی نگنجــد، نــه تنهــا قابــل اعتنــا نیســت، بلکــه بایــد آن را در زمــره موهومــات و تخیــالت بشــری 

بــه شــمار آورد )ســتوده، 1383: 55(.
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سکوالریسم
بــا حاکمیــت روش تجربــی، دوران حکمرانــی خــدا و دیــن، بــر جوامــع غربــی بــه پایــان رســید؛ زیــرا 
ــه ای از  ــش در هال ــیده و بودن ــات نرس ــه اثب ــی ب ــای تجرب ــق روش ه ــودش از طری ــه وج ــدی ک خداون
ابهــام و تردیــد قــرار گرفتــه بــود، نمی      توانســت مرجــع حکــم و قانــون گــذاری باشــد. بنابرایــن، انســان 
ــرد.  ــی ک ــن زدای ــی را دی ــاخت های اجتماع ــا و س ــه صحنه ه ــم رو آورد و هم ــه سکوالریس ــدد، ب متج
سکوالریســم عبــارت اســت، از اعتقــاد بــه اینکــه زندگــی و امــور مربــوط بــه آن بایــد از دیــن فاصلــه 
ــای  ــی و روش      ه ــای اخالق ــاس، ارزش      ه ــن اس ــر ای ــود. ب ــه ش ــده گرفت ــن نادی ــات دی ــرد و مالحظ بگی
اجتماعــی بایــد بــا توجــه بــه معیشــت دنیــوی و رفــاه اجتماعــی تعییــن گــردد، نــه بــا رجــوع بــه دیــن. 
ــد  ــم می ران ــی، حک ــای زندگ ــش از دوران رنســانس، خــدا و احــکام و دســتورهای او در عرصه      ه ــا پی ت
ــا خــود، خــدا، طبیعــت و انســانهای دیگــر را تعییــن  و آموزه هــای دینــی، چگونگــی ارتبــاط انســان ب
می کــرد؛ امــا بــا حاکمیــت بالمنــازع علــوم تجربــی، خــدا بــه دلیــل تجربــه ناپذیــری، امــری موهــوم و 
خیالــی تلقــی شــد و بنابرایــن، انســانها و جوامــع انســانی متجــدد و تجربه گــرا در رویکــردی مشــترک، 
خــدا و دیــن را از عرصه هــای چهــار گانــه زندگــی - یــا دســت کــم دو عرصــه عمومــی، یعنــی ارتبــاط  
انســان بــا طبیعــت و انســانهای دیگــر - بیــرون راندنــد. رویکــرد نویــن جوامــع غربــی را در دین-زدایــی 
یــا انحصــار آن بــه حوزه هــای خصوصــی - ارتبــاط انســان بــا خــود و خــدا - »سکوالریســم« می نامنــد

)همان: 52(.

نسبیت گرایی
ــا  ــبیت ارزش ی ــی، نس ــه گرای ــای تجرب ــن ارمغان ه ــر از مهمتری ــی دیگ ــم، یک ــار سکوالریس در کن
ــل  ــی و قاب ــق، همگان ــت دقی ــی، معرف ــه گرای ــه تجرب ــود. از آنجــا ک ــات ب ــا از واقعی جداســازی ارزش ه
ــی  ــه شــده باشــد، مقوالت ــی گرفت ــه روش تجرب ــی و ب ــان عین ــه از جه ــی می دانســت ک ــکا را معرفت ات
ــی  ــی و عین ــه علم ــت جنب ــوالً نمی      توانس ــی، اص ــی و اخالق ــای حقوق ــون ارزش ه ــم چ ــی، ه فراحس
ــده  ــان محســوس دی ــوس در جه ــه ای ملم ــه گون ــی ب ــور اخالق ــا و ام ــرا ارزش ه ــرد؛ زی ــود بگی ــه خ ب
نمی شــوند، تــا بتــوان بــا بــا پژوهش      هــای تجربــی آنهــا را اثبــات نمــود. بنابرایــن، خــوب یــا بــد بــودن، 
امــری واقعــی نیســت، بلکــه امــری موهــوم، خیالــی و ناشــی از داوری اخالقــی فــردی اســت. ایریــس 
مــورداک، در ایــن بــاره می گویــد: »بــا رویکــرد تجربــی، ارزش هــا از عالــم اعلــی، بــه دامــان اراده انســان 
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ســقوط کــرد. واقعیــت متعالــی وجــود نــدارد. تصــور از خــوب، غیرقابــل تعریــف و تهــی اســت و انتخــاب 
انســان می توانــد آن را پــر کنــد«. بنابرایــن، ارزش هــا و امــور اخالقــی، امــوری کامــال نســبی و فــردی 
ــر  ــد ب ــد تاکی ــن پیام ــدارد. مهمتری ــود ن ــانها وج ــن انس ــان مشــترکی بی ــچ ارزش و آرم هســتند و هی
نســبیت اخالقــی ایــن اســت کــه انســان را از همــه قیــود اخالقــی و ارزش      هــای انســانی آزاد می      کنــد 
ــژاد، 1382: 27(. ــی ن ــمارد )زیبای ــاز می      ش ــی را مج ــی و دین ــای اخالق ــر فرمان      ه ــی در براب و سرکش

اومانیسم
ــل  ــد و راه ح ــرار می      ده ــه ق ــورد توج ــری را م ــای بش ــه نیازه ــت ک ــادی اس ــی اعتق ــم، نظام اومانیس
آنهــا را بــه جــای ایمــان بــه خــدا از طریــق عقــل و خــرد جســت و جــو می      کنــد و بــا انــکار و نادیــده 
انــگاری مبــدأ هســتی، انســان محــوری - اومانیســم - جایگزیــن خــدا محــوری شــد. بــر اســاس ایــن 
اندیشــه، انســان مــدار و محــور همــه اشــیا و آفریننــده ارزش      هــا و شــاخص شناســایی نیکــی و بــدی 
اســت. در ایــن دیــدگاه، انســان می      توانــد بــدون کمــک گرفتــن از دیــن و ارتبــاط بــا مــاورای طبیعــت، 
ــه دیــن  ــا داشــتن دو هــرم عقــل و دانــش، دیگــر نیــازی ب مشــکالت زندگــی خــود را حــل کنــد؛ و ب
نــدارد. بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه، همــه نظریــات دینــی در تقابــل بــا فهــم انســانی قــرار می      گیرنــد؛ 
بنابرایــن بایــد از معرکــه خــارج شــوند. از ســوی دیگــر، بــا انــکار معــاد و اینکــه زندگــی انســان محــدود 
بــه دنیــا می شــود      ، بســیار طبیعــی و معقــول اســت کــه لــذت و کام جویــی خــود را بــر هــر امــری ترجیــح 
دهــد. بــه ایــن ترتیــب، اومانســیم و لذت گرایــی، دو بخــش جدایــی ناپذیــر اندیشــه های سکوالرســیتی 
ــدا و  ــکار خ ــود و ان ــده ب ــادآور ش ــت را ی ــن حقیق ــرآن ای ــز، ق ــن نی ــر از ای ــود. پیش ت محســوب می ش
معــاد را مســتلزم دنیاگرایــی و لــذت جویــی دانســته بــود. )مثــاًل ر.ک: آیــات 1و3، ســوره ماعــون؛ 4و 5، 
ســوره قیامــت( دقیقــاً بــه همیــن دلیــل، بهره      منــدی حداکثــری از انــواع لــذات دنیــوی و غرایــز حیوانــی، 
ســبک زندگــی غربــی شــد و بــه یکــی از پایه هــای اساســی ادبیــات و فرهنــگ غــرب معاصــر تبدیــل 

شــد )چراغــی، 1389: 65_68(.

فردگرایی
آلــن بیــرو، در تعریــف فردگرایــی چنیــن می      نویســد: »فردگرایــی، هــر نظریــه، آییــن یــا هــر اقدامــی 
را می      رســاند 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«.
ــی  ــای طبیع ــی از پیامده ــرب، عصــاره عصــر روشــن      گری و یک ــه اندیشــه غ ــوان قل ــی را می ت فردگرای
اومانیســم و سکوالریســم بــه شــمار آورد. فردگرایــی محــور بــودن غریــزه و امیــال انســانی را در گزیــدن 
ارزش      هــا، خلقیــات و رفتارهــا می      پذیــرد و خــرد آدمــی را بــه منزلــه ابــزاری در خدمــت تامیــن منافــع 
ــازد  ــی را می      س ــات او فضای ــرد و تمنی ــت ف ــد. اصال ــرار می      ده ــخصی ق ــال ش ــراض و امی ــردی و اغ ف
ــدارد و  ــود ن ــانی وج ــال نفس ــته      ها و امی ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــز آزادی و رهای ــه در آن ج ک
ــدگاه  ــن دی ــود. در ای ــد ب ــا نخواه ــن تالش      ه ــده ای ــدود کنن ــزی مح ــران، چی ــته      های دیگ ــز خواس ج
تمایــالت انســانی، جایگاهــی تعییــن کننــده 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
ــی  ــای اخالق ــه ارزش      ه ــرد را پای ــه ف ــی ک ــان بین ــه      ای جه ــوژی و گون ــی ایدئول ــارت اســت از »نوع عب
می      شــمارد، و همــه افــراد را دارای ارزش برابــر می      دانــد؛ از ایــن رو فــرد بایــد در انتخــاب هــدف زندگــی 

خــود آزاد باشــد« 
 از ایــن نــگاه، چــون در جهــان هیــچ حقیقــت اخالقــی وجــود نــدارد، و ارزش      هــای انســانی جــز بــر پایــه 
تمایــالت افــراد قابــل تعریــف و وصــف نیســت. پــس چــاره      ای نیســت جــز آنکــه افــراد هرکــدام آزادانــه 
ــران  ــته      های دیگ ــز خواس ــز، ج ــچ چی ــند و هی ــان باش ــته      ها و امیالش ــی خواس ــر، در پ ــور براب ــه ط و ب
ــد آزادی خــود را  ــن نگــرش، بشــر بای ــر اســاس ای ــد. ب ــد خواســته      های انســان را محــدود کن نمی      توان
در طبیعــت و جامعــه بــه دســت آورد و خــود بــر سرنوشــتش حاکــم شــود و حقــوق خویــش را تعییــن 
ــه  ــگاه بن      مای ــن ن ــم محــوری در اندیشــه لیبرالیســم اســت. در ای ــال انســانی یکــی از مفاهی ــد. امی کن
ــه  ــد. در مرحل ــرد می      جوش ــه از درون ف ــان اســت ک ــی انس ــال ذات ــات و امی ــانی، تمنی ــای انس کنش      ه
ــته      های  ــهوات و خواس ــر ش ــان دیگ ــه بی ــاز دارد. ب ــل نی ــه عق ــال ب ــن امی ــای ای ــرای ارض ــرد ب ــد ف بع
نفســانی هســتند کــه بــه فــرد جــان می      دهنــد و جایــگاه عقــل در ایــن نــگاه، جایــگاه خدمتــکار و بــرده 

شــهوت اســت )چراغــی، 1389: 78_80(
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1-2 - سبک زندگی
گســترش پژوهــش در حــوزه ســبک زندگــی بــا محوریــت نظریــات و آرای جامعــه شناســانی همچــون 
ــت      ها  ــورت و نئومارکسیس ــب فرانکف ــران مکت ــون و متفک ــو، پیترس ــن، بوردی ــز، وبل ــر، گیدن ــس وب ماک
ــه  ــاره ســبک زندگــی در علــوم اجتماعــی ارائ صــورت پذیرفتــه اســت. تعاریــف متعــددی تاکنــون درب
ــط  ــه توس ــت ک ــتن اس ــز زیس ــای متمای ــام روش      ه ــای ع ــه معن ــی ب ــبک      های زندگ ــت. س ــده اس ش
ــه  ــوط ب ــف مرب ــی، تعاری ــان، 1388: 18(. فاضل ــود )خادمی ــده می      ش ــردم برگزی ــف م ــای مختل گروه      ه
ــی را از  ــه ســبک زندگ ــی ک ــه تعاریف ــد: مجموع ــده تقســیم می      کن ــروه عم ــه دوگ ــی را ب ســبک زندگ
ــوم  ــن مفه ــره ای ــی را از دای ــای ذهن ــا و جهت      گیری      ه ــا و نگرش      ه ــد و ارزش      ه ــار می      دانن ــس رفت جن
ــه روان  ــتر جنب ــه بیش ــتند ک ــی هس ــی، تعاریف ــبک زندگ ــف س ــته دوم تعاری ــد. دس ــرون می      گذارن بی
شــناختی دارنــد و در تعریــف ایــن مفهــوم، جمــع رفتــار و ذهنیــت را در نظــر می      گیرنــد. ایــن دســته 
تعاریــف، ابتــدا در مطالعــات بازاریابــی و بــازار پژوهــی ظهــور یافتــه و ســپس گســترش پیــدا کرده      انــد 

ــی، 1382: 14( )فاضل
بــه لحــاظ تاریخــی، مطالعــات ابتدایــی در خصــوص ســبک زندگــی، بــر رفتارهــا و فعالیت      هــای عینــی 
تمرکــز داشــتند، امــا بــه تدریــج، ارزش      هــا و نگرش      هــا نیــز بــه عنــوان عناصــر مهــم در تعریــف ســبک 
ــر  ــک س ــویم، در ی ــن خصــوص متصــور ش ــا را در ای ــی از دیدگاه      ه ــر طیف ــدند. اگ ــان ش ــی نمای زندگ
طیــف، اندیشــمندان )زیمــل، کالکهــون، لیــزر، مــک کــی، بوردیــو و لســلی( رفتارهــای عینــی را نمــود 
ــاس  ــر اس ــا ب ــی صرف ــبک زندگ ــه س ــد ک ــاور بوده      ان ــن ب ــر ای ــته، ب ــا دانس ــات و باوره ــی ذهنی خارج
ــر جنبه      هــای ذهنــی و درونــی  فعالیت      هــا و رفتارهــا بررســی می      شــود. در ســوی دیگــر طیــف، تنهــا ب
ــر(. دســته  ــد )آدل انســان تمرکــز داشــته، ســبک زندگــی را حاصــل خوی      هــا و منش      هــای فــرد می      دان
دیگــر از صاحــب نظــران )وبلــن، وبــر، ونــزل، یــوث و گیدنــز( بــا دیدگاهــی بینابینــی، ســبک زندگــی 
ــد  ــا( می      دانن ــا و نگرش      ه ــی )ارزش      ه ــا( و ذهن ــا و فعالیت      ه ــی )رفتاره ــای عین ــر جنبه      ه ــتمل ب را مش

)مهــدوی کنــی، 1387 :56(.
در ادبیــات جامعه شناســی از مفهــوم ســبک زندگــی دو برداشــت و دو گونــه مفهوم ســازی متفــاوت بــه 
عمــل آمــده اســت. در برداشــت نخســت کــه ســابقه آن بــه دهــه 1920 بــاز می      گــردد، ســبک زندگــی 
معــرف ثــروت و موقعیــت اجتماعــی افــراد و غالبــا شــاخصی بــرای تعییــن طبقــه اجتماعــی اســت. در 
ــه اجتماعــی، بلکــه شــکل اجتماعــی  ــرای تعییــن طبق ــه راهــی ب فرمول بنــدی دوم، ســبک زندگــی ن
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ــرف  ــگ مص ــد فرهن ــه و رش ــی مدرنیت ــرات فرهنگ ــن تغیی ــا در مت ــه تنه ــود ک ــته می      ش ــی دانس نوین
گرایــی معنــا می      یابــد. در ایــن معنــا، ســبک زندگــی راهــی اســت، بــرای تعریــف ارزش      هــا و نگرش      هــا 
و هویــت افــراد کــه اهمیــت آن بــرای تحلیل      هــای اجتماعــی روز بــه روز افزایــش می      یابــد )محمــدی، 

.) 237 :1386
ــا  ــات وی ب ــالت و ارتباط ــرد و در تعام ــای ف ــا و رفتاره ــی کنش      ه ــوان در تمام ــی را می      ت ســبک زندگ
ــه طــور کلــی محیــط اجتماعــی اطــراف وی مالحظــه و مشــاهده کــرد. از ایــن  دیگــران، طبیعــت و ب
منظــر ســبک زندگــی جنبه      هــای عینــی، مشــهود و ملمــوس فرهنــگ و نظــام ارزشــی در یــک جامعــه 
ــد.  ــه می      باش ــک جامع ــی در ی ــت فرهنگ ــی و هوی ــت جمع ــت هوی ــل روی ــش قاب ــای بخ ــت و گوی اس
ســبک زندگــی را می      تــوان در اوقــات فراغــت، تفریــح، رفتارهــای جنســیتی، عالیــق حرفــه      ای، شــغلی، 

هنــری، ادبــی، ورزشــی و مدیریــت بــدن مــورد بررســی قــرار داد )حاجیانــی،1386: 8(.
ــور  ــای اساســی ظه ــراد از پیامده ــی اف ــت اجتماع ــب آن مقبولی ــدن انســان و متعاق ــن ب ــت یافت اهمی
جامعــه مصرفــی مــدرن می      باشــد کــه در آن افــراد بــا تغییــر ویژگی      هــای ظاهــری بــدن، مبــادرت بــه 
ســاخت بــدن اجتماعــی، مــورد پذیــرش جامعــه می      کننــد. تغییــرات اعمــال شــده روی بــدن از نظــر 
ــدن تحــت  ــی، رویه      هــای الغــری، ورزش و نگهــداری ب آرایــش و پوشــش ظاهــری، جراحی      هــای زیبای

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 کنش      هــای مرتبــط بــا مدیریــت بــدن یــاری می      نمایــد.

رویکرد جامعه شناسانه
توجــه بــه مقولــه بــدن، همزمــان بــا توجــه بــه مفهــوم خــود در جامعــه شناســی وجــود دارد. در ســالهای 
ــا را  ــن نظریه      ه ــت. ای ــه اس ــود گرفت ــه خ ــریعی ب ــد س ــوص رون ــن خص ــردازی در ای ــه پ ــر، نظری اخی
می تــوان در چنــد دســته جــای داد کــه از جملــه آنهــا می      تــوان بــه نظریــات کنــش متقابــل نمادیــن، 

ــرد. ــاره ک ــاختارگرایانه اش ــای پساس ــاختارگرایانه و نظریه      ه ــای س ــت      ها، نظریه      ه ــات مدرنیس نظری
ــوان از  ــد، می      ت ــرار دادن ــوان موضــوع مباحــث خــود ق ــه عن ــدن را ب ــه ب ــه شناســی ک ــب جامع از مکات
ــرد.  ــاد ک ــن، ی ــگ گافم ــار، اروین ــی  تب ــناس کانادای ــار جامعه ش ــن و آث ــل نمادی ــش متقاب ــب کن مکت
گافمــن بــا اثــر »نمــود خــود در زندگــی روزمــره« بــه بحــث خــود اجتماعــی و خــود انســانی می پــردازد. 
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گافمــن، بــر ایــن تأکیــد می      کنــد کــه چگونــه بیــن خــود اجتماعــی مــا و یــا هویــت اجتماعــی مــا، بــا 
ــا رهیافــت نمایشــی اش تشــریح  خــود واقعــی مــان فاصلــه وجــود دارد. گافمــن، برداشــت از خــود را ب
ــی و ... را  ــای اجتماع ــی، موقعیت ه ــای اجتماع ــود، نقش ه ــی خ ــرد نمایش ــا رویک ــن ب ــد. گافم می کن
ــراد  ــود« اف ــده او »خ ــه عقی ــوند. ب ــرا می ش ــره اج ــی روزم ــه در زندگ ــد ک ــی می بین ــا نمایش های تنه
ــد  ــا می      یاب ــرد و معن ــکل می گی ــد، ش ــرا می کنن ــا اج ــن موقعیت ه ــه در ای ــی ک ــیله نقش های ــه وس ب

)حاجــی میــری، 1391(.
ــاری  ــراد ی ــش اف ــف نمای ــرای توصی ــری ب ــتعاره      های تئات ــی، از اس ــه نمایش ــه نظری ــا ارائ ــن، ب گافم
می گیــرد. او زندگــی اجتماعــی را مجموعــه      ای از نقش      هــای نمایشــی ماننــد اجــرای نقــش در صحنــه 
ــم  ــه مه ــای اولی ــا »تاثیرگذاری      ه ــه در رویارویی      ه ــا ک ــن، از آنج ــاد گافم ــه اعتق ــد. ب ــر می      دان تئات
هســتند« ظاهــر، کــه بــرای خــود شــخص و بــرای دیگــران قابــل نمایــش اســت و بــه عنــوان کانــون 
توجــه در برخوردهــای اجتماعــی قلمــداد می      شــود، می      توانــد بــه عنــوان نشــانه      ای بــرای تفســیر کنــش 
بــه کار گرفتــه شــود. بــه نظــر او »خــود در رویارویی      هــای عمومــی نامعلــوم اســت و مشــارکت کننــدگان 
بایــد از آن مراقبــت نماینــد« و جنبــه      ای از خــود کــه مطلــوب و مقبــول دیگــران باشــد را بــه نمایــش 
ــت  ــد و مدیری ــان دهن ــود را نش ــای خ ــا و صالحیت      ه ــا ویژگی      ه ــتند ت ــب هس ــرو مراق ــد. از این بگذارن
نماینــد تــا حــرکات و اعمــال بدنــی خــود را بــه طــور دقیــق و بــه دور از هرگونــه اختــالل و کاســتی 
انجــام دهنــد و از ایــن روســت کــه بــه زعــم گافمــن، تکنیک      هــای بــدن نقــش مهمــی را در اینجــا ایفــا 

ــی، 1387: 48(. ــد )ذکای می      نماین
ــق  ــون خل ــای گوناگ ــره در نقش ه ــی روزم ــل زندگ ــای متقاب ــد در کنش ه ــه بای ــودی را ک ــن، خ گافم
ــای آن در زندگــی  ــرای محافظــت از خــود و اجراه ــن ب ــد، بنابرای ــر می دان شــود را بســیار آســیب پذی
روزمــره مفهــوم مدیریــت تأثیرگــذاری را مطــرح می کنــد. وی در پرداخــت ایــن مفهــوم چنیــن ادعــا 
ــه  ــد ک ــش دهن ــود را نمای ــه ای از خ ــند جنب ــل، می کوش ــش متقاب ــگام کن ــراد در هن ــه اف ــد ک می کن
ــه  ــد ک ــل، می دانن ــن عم ــام ای ــن انج ــی در حی ــگران حت ــا کنش ــد. ام ــران باش ــرش دیگ ــورد پذی م
تماشــاچیان ممکــن اســت در اجــرای نقــش آنهــا اختــالل ایجــاد کننــد. بــه همیــن دلیــل کنشــگران 
ــن  ــه ممک ــت از عناصــری ک ــژه مراقب ــه وی ــد، ب ــر تماشــاچیان را احســاس می کنن ــه نظــارت ب ــاز ب نی
ــه  ــد، ب ــه تماشــاچیان نشــان می دهن ــه ب ــد خــودی را ک ــر باشــند. کنشــگران امیدوارن اســت، اخالل گ
ــد،  ــدازه ای قدرتمنــد باشــد کــه خودشــان می      خواهنــد، نشــان دهنــد. کنشــگران همچنیــن امیدوارن ان
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ــن  ــد. گافمــن، ای ــا عمــل کنن ــه دلخــواه آنه ــه ب ــا داوطلبان ــا تماشــاچیان را وا دارد ت ــش آنه ــه نمای ک
عالقــه اصلــی را بــه عنــوان »مدیریــت تأثیرگــذاری« مطــرح کــرد )ریتــزر، 1384:296(. ایــن مدیریــت 
شــگردهایی را بــرای تأثیرگــذاری و اجــرای مطلــوب کنــش در بــر می گیــرد. موضــوع بســیاری از ایــن 
شــگردها، بــدن کنشــگران اســت. کنشــگران بــرای اجــرای نقش هــا و ســامان دادن بــه کنــش متقابلــی 

ــد. ــه حرکــت و نمایــش درآورن ــه شــیوه خاصــی ب ــدن خــود را ب ــد کــه ب کــه رخ می دهــد، ناگزیرن
رشــد جامعــه شناســی بــدن را عمدتــا بــه زمــان انتشــار کتــاب معــروف بریــان ترنــر، بــا عنــوان بــدن و 
جامعــه در ســال 1984 نســبت می      دهنــد. 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، کامــال بــا توســعه مصــرف گرایــی و مصــرف مرتبــط اســت. او توجــه 
تجــاری و مصرفــی بــه بــدن را بــه عنــوان نشــانه      ای از زندگــی خــوب و شــاخصی از ســرمایه فرهنگــی در 
جوامــع مــدرن و پســا صنعتــی در نظــر می      گیــرد، کــه توجــه بــه زیبایــی بــدن، انــکار بــدن ســالخورده، 
ــوده اســت        ــای آن ب ــع از پیامد      ه ــدن در جوام ــودن ب ــت ورزش و ارزش متناســب ب ــرگ، اهمی ــرد م ط

)ذکایــی، 1387: 48(.
ــت  ــی فعالی ــه اصل ــدرن زمین ــی م ــای اجتماع ــدن در نظام      ه ــه ب ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــر، ب ــان ترن برای
ــه  ــژه ب ــای وی ــش و مهارت      ه ــه دان ــن ارائ ــی، ضم ــت زیبای ــت. صنع ــده اس ــی گردی ــی و سیاس فرهنگ
کارفرمایــان و اشــخاص بــه اهمیــت رو بــه رشــد آن دســته از اشــکال اجتماعــی هویــت بدنــی کــه از 
نظــر اجتماعــی پذرفتــه شــده هســتند، دامــن می      زنــد. ایــده بــدن بــه مثابــه پــروژه، بیانگــر وجــود طــرز 
ــه از ســوی بســیاری از  ــدن اســت ک ــروزی در ب ــای ام ــدن و مداخله      ه ــه ب ــد نســبت ب تلقی      هــای جدی
ــود )اخالصــی، 1391: 24(. ــه می      ش ــه کار گرفت ــن آن ب ــح و تبیی ــرای توضی ــان معاصــر ب جامعه      شناس

جامعه      شــناس انگلیســی، آنتونــی گیدنــز بــه عنــوان یکــی از طرفــداران مدرنیتــه متاخــر، معتقــد اســت 
ــروژه      ای  ــانه پ ــروژه بازاندیش ــود؛ پ ــانه می      ش ــروژه      ای بازاندیش ــخصی پ ــت ش ــنتی، هوی ــم پساس در نظ
اســت کــه پیوســته روی آن کار می      کنیــم. در حقیقــت در جامعــه مــدرن، انســانها دائمــا هویــت خــود 
را خلــق و تصحیــح می      کننــد و دائمــا ایــن موضــوع را کــه، کــه هســتند و چگونــه ایــن شــدند را مــرور 
می      کننــد )گیدنــز، 1384: 23(. وی ویژگــی خــاص مدرنیتــه را پویایــی، تاثیــر جهــان گســتر و تغییــر 
ــراد هرچــه  ــه ســبب می      شــود اف ــه مدرنیت ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد و ب ــده رســوم ســنتی، می      دان فزاین
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بیشــتر از قیــد انتخاب      هایــی کــه ســنت بــه طــور معمــول در اختیــار آنهــا قــرار می      دهــد، رهــا شــوند 
ــز، 1387، :119(. )گیدن

او بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه هویــت مــدرن، در جســتجوی هویتــی اســت کــه در آن بــدن، مــکان 
ــا و  ــق آرزوه ــاد و خل ــرای ایج ــی ب ــه محل ــدن ب ــا ب ــن معن ــت. در ای ــور آن اس ــرای حض ــی ب و منبع
ــه هویت      هــای خــاص کــه از طریــق اعمــال مصرفــی، آراســتن،  آرمان هــای انســان و راه دســتیابی او ب
عــادات، ســلوک و رفتــار بیــان می      شــود، تبدیــل می      شــود و در واقــع وی بــدن را بــه عنــوان پــروژه      ای 

ــی، 1387 : 104(. ــرد )ارمک ــر می      گی ــود در نظ ــت خ ــه از هوی بازتابان
ــدن را  ــود، ب ــخص می      ش ــی مش ــاز اندیش ــا ب ــه ب ــد ک ــدرن را دوره      ای می      دان ــز، دوره م ــی گیدن آنتون
ــه تنهــا مســئول  ــد و معتقــد اســت »مــا ن نیــز درگیــر ســازمان بازاندیشــانه زندگــی اجتماعــی می      دان
طراحــی خودهایمــان هســتیم، بلکــه همچنیــن بایــد در ارتبــاط بــا خــود بدن      هایمــان را نیــز طراحــی 
کنیــم«. بــه اعتقــاد گیدنــز، در عصــر مــدرن، خــود بــه طرحــی تبدیــل می      شــود 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 می      زنــد. سیاســت زندگــی 
ــا آزادی افــراد بــرای انتخــاب  کــه حــول هویــت، ســبک زندگــی و اخالقیــات دور می      زنــد»در پیونــد ب
و مطــرح کــردن پاســخ      های بــه ایــن پرســش حیاتــی اســت کــه چگونــه فــرد بایــد زندگــی کنــد، بــه 

دیگــر ســخن، سیاســت زندگــی ارتقــای خــود شــکوفایی فــردی اســت« )ذکایــی، 1387: 49(.
بــه اعتقــاد گیدنــز، بــدن فقــط نوعــی موجودیــت ســاده نیســت، بلکــه بــه عنــوان وســیله      ای عملــی بــرای 
کنــار آمــدن بــا اوضــاع و احــوال و رویدادهــای برونــی مــورد اســتفاده قــرار می      گیــرد، بــه عبــارت دیگــر 
حــاالت چهــره و دیگــر حــرکات بــدن فراهــم آورنــده قرائــن و نشــانه      هایی اســت کــه ارتباطــات روزمــره 
ــد  ــد و بازتولی ــا دیگــران در تولی ــم ب ــرای اینکــه بتوانی ــارت دیگــر ب ــه عب ــه آنهاســت. ب ــا مشــروط ب م
روابــط اجتماعــی شــریک شــویم، بایــد قــادر باشــیم، نظارتــی مــداوم و موفقیــت آمیــز بــر چهــره و بــدن 
خویــش اعمــال کنیــم )گیدنــز، 1385: 87(. همچنیــن از نــگاه وی »واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بیــش 
از پیــش مســئول طراحــی بــدن خویــش می      شــویم و هرچــه محیــط فعالیــت اجتماعــی مــا از جامعــه 
ســنتی مــا بیشــتر فاصلــه گرفتــه باشــد، فشــار ایــن مســئولیت را بیشــتر احســاس می      کنیــم« )گیدنــز، 

.)88 :1385
برخــی از صاحــب نظــران نیــز تنــوع ســبک زندگــی را محصــول مدرنیســیم می      داننــد، زیــرا مدرنیســم 
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افــراد را از قیــد انتخاب      هــای محــدودی کــه ســنت در اختیــار آنــان قــرار می      دهــد، رهایــی می      بخشــد.
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 روایت      هــای کالن دیــن و سیاســت کــه 
ــی  ــا عقالن ــراه ب ــی هم ــن تحوالت ــم. چنی ــاختند، مواجهی ــم می      س ــراد فراه ــی اف ــرای زندگ ــی ب معنای
ــازد از  ــادر می      س ــا را ق ــند، م ــدن می      باش ــت ب ــه در خدم ــی ک ــش تکنولوژی      های ــدن و افزای ــاختن ب س
ــا آن را درکنتــرل داشــته باشــیم. جامعه      شناســان اعمــال  وجــود جســمانی خــود مراقبــت نماییــم و ی
ــر  ــه تغیی ــد ک ــروژه می      دانن ــه پ ــه مثاب ــدن ب ــر معاصــر ب ــی از تفک ــوان بازتاب ــه عن ــدن را ب ــت ب مدیری
شــکلی در مســیر حــس توســعه یافتــه      ای از خــود می      باشــد. بــرای شــیلینگ، بــدن در فرهنــگ معاصــر 
ــرای خــود شــکوفایی  ــی اســت ب ــف شــده اســت، یعنــی فضای ــروژه ناتمــام« تعری ــک »پ ــوان ی ــه عن ب

مســتمر )ارمکــی، 1387 : 104(.
ــا  ــی ب ــه، ول ــدن نپرداخت ــه بحــث ب ــو، جامعه      شــناس معاصــر فرانســوی گرچــه مســتقیما ب ــر بوردی پی
ارائــه مفاهیمــی چــون زمینــه، عــادت و راه، ســرمایه نمادیــن، ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه اجتماعــی، به 
مباحــث جامعه      شناســی بــدن و مصــرف نزدیــک شــده اســت. بوردیــو، هــدف مدیریــت بــدن را اکتســاب 
منزلــت، تمایــز و پایــگاه اجتماعــی می      دانــد. وی در تحلیــل خــود از بــدن بــه کاالیــی شــدن بــدن در 
جوامــع مــدرن اشــاره می      کنــد کــه بــه صــورت ســرمایه فیزیکــی ظاهــر می      گــردد. بوردیــو، تولیــد ایــن 
ــه      ای کــه بــدن حامــل ارزش در  ــه گون ــد؛ ب ســرمایه فیزیکــی را در گــرو رشــد وگســترش بــدن می      دان
زمینه      هــای اجتماعــی می      گــردد. 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 
ــر حســب اشــکال گوناگــون ســرمایه )اقتصــادی، اجتماعــی   معنــای ترجمــه و تفســیر حضــور بدنــی ب
ــه عنــوان یــک  ــدن ب ــا در نظــر گرفتــن ب ــو، ب فرهنگــی( در میــدان کار و فراغــت و ... می      باشــد. بوردی
ــر  ــدازه، شــکل و ظاه ــا ان ــق ب ــی منطب ــای اجتماع ــا ارزش      ه ــراد را ب ــای اف ــی، هویت      ه ســرمایه فیزیک

ــازد )شــکربیگی، 1392: 90(. ــط می      س ــی مرتب بدن
ــی در  ــروز تفاوت      های ــب ب ــد و آن را موج ــاره می      کن ــری اش ــد نابراب ــی در تولی ــرمایه فرهنگ ــه س او ب
ــه ســالیق و الگوهــای  ــه نظــر او ســرمایه فرهنگــی اشــاره ب ــد. ب ــان زندگــی روزمــره افــراد می      دان جری
ــی                           ــی متجل ــبک زندگ ــود را در س ــوده و خ ــی دارای ارزش ب ــاظ فرهنگ ــه از لح ــت ک ــی اس مصرف

می ســازند )ذکایــی، 1387: 49(.
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برایــن اســاس بــدن پنــداری، رکــن اساســی هویــت شــخصی در جامعــه و در دوران مــدرن می      گــردد. 
تصــور بــدن یــک بازنمایــی ذهنــی اســت کــه در آن جســم و بــدن مــا خــود را بــه مــا عرضــه مــی      دارد. 
ــا نحــوه و کیفیــت اندیشــیدن  ــن تصــور، فهــم و اســتنباطی از ظاهــر و نمایــش فیزیکــی اســت و ب ای
ــد، در  ــر می      آی ــه نظ ــه ب ــان چگون ــزد آن ــد و او در ن ــه می      بینن ــه او را چگون ــی ک ــه دیگران ــرد ب ــک ف ی
ــدازه )وزن، درازا،  ــکل، ان ــه و ش ــرد؛ قیاف ــورت می      گی ــه ص ــه زمین ــداری در س ــدن پن ــت. ب ــاط اس ارتب
ــا  ــه شــدت ب چاقــی، الغــری...( و در نهایــت امــور زیبایــی شــناختی. و در واقــع اگرچــه ایــن تصــور ب
حــس فــردی از هویــت در ارتبــاط اســت، امــا درون متــن فرهنگــی رشــد می      کنــد. معیارهــای اساســی 
ــل  ــن دو از دالی ــع ای ــت. در واق ــدام اس ــب ان ــری تناس ــی و دیگ ــی زیبای ــدن یک ــور از ب ــوه تص در نح
اصلــی بــرای مراقبــت از خــود و در نتیجــه رژیم      هــای جســمانی در دوران کنونــی محســوب می      شــوند               

ــی، 1387 : 105(. )ارمک

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 زبانــی      ای دیــده می      شــود کــه زنــان نمایــش می      دهنــد. تقســیم 
بنــدی کالســیک ایــن رویکردهــا بــه محافظــه کار، سوسیالیســت و رادیــکال، تحلیل      هــای متفاوتــی را 
از رابطــه زنــان بــا بــدن خــود ارائــه می      کننــد. بــرای مثــال، در اســتدالل فمنیســتی نــوع لیبــرال، زنــان 
پایــگاه اجتماعــی و قــدرت پایین      تــری دارنــد و در نتیجــه از امکانــات کمتــری برخوردارنــد. نتیجــه مهــم 
ــودن همــراه  ــا زن ب ــه ب ــی اســت ک ــات و ویژگی      های ــی از خصوصی ــر، ارزش زدای ــت پایین      ت ــن موقعی ای
ــده دو  ــت کنن ــد تقوی ــری، می      توان ــن احســاس کهت ــه آن منتســب دانســته، می      شــود. ای ــا ب اســت و ی
ســویگی جنســیتی گــردد. بــه همــان ســان، گونــه رادیــکال فمنیســم، زنــان را قربانیــان روابــط قــدرت 
ســتیزانه بیــن دو جنــس، می      دانــد کــه نتیجــه آن ریشــه      دار شــدن تنفــر از بــدن در میــان زنــان اســت. 
ــرمایه      داری  ــی س ــام مصرف ــدن، نظ ــی از ب ــی بیگانگ ــرانجام در فمنیســت سوسیالیســت، مقصــر اصل س
ــاد،  ــول زی ــش و صــرف پ ــدن خوی ــان از ب ــی زن ــده نارضایت ــج کنن ــه تروی ــی می      شــود ک ــی، معرف غرب
بــرای خریــد کاالهــا و خدماتــی اســت کــه ایــن نقیصــه را جبــران ســازند )ذکایــی، 1386: 174- 173(.
بــه عبــارت دیگــر، بهبــود کیفیــت زندگــی و نیــز منطــق نظــام ســرمایه داری یعنــی بــازار مصــرف انبــوه 
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ــی  ــه مصرف      گرای ــل ب ــانه      ها، مصــرف و می ــاری رس ــا ی ــه ب ــر و البت ــوازات یکدیگ ــه م ــراوان ب ــود ف و س
ــان در عصــر  ــذا زن ــه ایــن ســو ســوق می      دهــد و ل ــان را ب را افزایــش داده و هــر روز بیــش از قبــل، زن
مصــرف گرایــی و تبلیغــات، هویــت خــود را در ارتبــاط بــا ظاهــر خــود تعریــف می      نماینــد. آنچنــان کــه 
می      تــوان گفــت: »ظاهــر، بــدن و هویــت بــا مصرف      گرایــی قــرن بیســت و یکــم پیونــد خــورده اســت«. 
ــی و  ــالالت روح ــارها و اخت ــا فش ــی، ب ــای زیبای ــا و معیاره ــه ایده      آل      ه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــان ب زن
جســمی فراوانــی رو بــه رو می      گردنــد. از همیــن رو دســتیابی زنــان بــه معیارهــای مطلوبیــت و ایــده آل 
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، 1387: 51(.
ــا دو  ــه در آنه ــد ک ــون پرداخته      ان ــای گوناگ ــه بحث      ه ــل، ب ــد مث ــرد تولی ــه کارک ــت      ها در زمین فمنیس
ــرل  ــون کنت ــوع فن ــل و موض ــد مث ــارداری و تولی ــئله ب ــل مس ــی اص ــت: یک ــر اس ــته ت ــئله برجس مس
بــارداری و دیگــری مســاله ســقط جنیــن و حــق زن در کنتــرل بــدن خویــش. در نظــر برخــی، تولیــد 
ــان  ــاری بــر دوش زنــان و بخشــی از ســرکوبی اســت کــه بایــد از ســر راه زن مثــل و مــادری کــردن، ب

ــی، 1389: 129(. ــود )چراغ ــته ش برداش
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 
ــگارد  ــد از مــادری رهــا شــوند، بلکــه می      ان ــان بای ــاور نیســت کــه زن ــن ب برگرفتــه شــده اســت. او برای
کــه مــادری تنهــا وقتــی بــه عملــی لــذت آفریــن و مســئوالنه تبدیــل می      شــود 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 می      شــود کــه هیــچ مرجعــی نمی      توانــد جــز خــود زن، دربــاره 

آن تصمیــم بگیــرد )همــان: 120(.

رویکرد مطالعات فرهنگی
ــرده  ــاب خ ــد. کت ــی دی ــی بریتانیای ــات فرهنگ ــوان در مطالع ــدن را می      ت ــه ب ــه مقول ــه ب ــه اولی عالق
ــردازد،  ــی می      پ ــای خیابان ــرده فرهنگ      ه ــل خ ــه تحلی ــه ب ــژ، ک ــک هبدی ــبک دی ــای س ــگ، معن فرهن
بــدن را بــه عنــوان نخســتین محمــل هویــت آنــان، بــر می      شــمارد و معتقــد اســت کــه آنهــا »بــه جــای 
امــر مصــرف بــر بدن هایشــان بــه عنــوان ابــزار تجلــی تکیــه می      کننــد، چــرا کــه بــدن یکــی از معــدود 
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ــر  ــا یکدیگ ــن ســبک      ها را ب ــا، همچنی ــرده فرهنگ      ه ــن خ ــد«. ای ــار دارن ــه در اختی مصالحــی اســت ک
ــه  ــدی ب ــای خــاص و جدی ــه      ای کــه از آن معن ــه گون ــد، ب ــد می      دهن ــه یکدیگــر پیون تلفیــق کــرده و ب

ــی، 1387: 50(. ــد )ذکای ــت می      آی دس

2. پیشینه تحقیق
پژوهش      هــای فراوانــی در رابطــه بــا تغییــرات بــاروری و فرزنــدآوری انجــام شــده اســت. بــا ایــن وجــود 
ــه آن  ــر ب ــن عرصــه کمت ــه پژوهشــگران ای ــی و اقتصــادی بســیاری وجــود دارد ک ــای اجتماع متغیره
پرداخته      انــد. تغییــرات ســبک زندگــی موجــب می      شــود، تــا متغیرهایــی جدیــد کــه تاثیــر ِویــژه      ای بــر 

رفتــار بــاروری دارنــد، بــارز باشــد و توجــه محققــان را در ایــن زمینــه بــه خــود جلــب کنــد. 
ــی انجــام  ــدآوری، پژوهش      هــای فراوان ــدن و مدیریــت آن هماننــد فرزن ــدن، تصــور از ب ــا ب در ارتبــاط ب
گرفتــه اســت. مطالعــات انجــام شــده بیشــتر در پــی تبییــن مدیریــت بــدن بــا اســتفاده از متغیرهــای 
اجتماعــی و اقتصــادی بوده      انــد )مهــدوی و عباســی، 1389؛ شــکربیگی و امیــری، 1390؛ خواجــه نــوری 

و دیگــران، 1390؛ ابراهیمــی و ضیاپــور، 1391؛ 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 کارتــر1 )2010( کنتــرل 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 می      گــذارد و همچنیــن بــارداری تغییراتــی را در شــکل و انــدازه بــدن ایجــاد می      کنــد. 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 بارداری      هــا و بــه تبــع آن زایمــان اســت؛ چــرا کــه زایمــان می      توانــد شــکل 

و فــرم بــدن را از حالــت معمولــی خــود خــارج ســازد.

1-Shannon K. Carter
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3. روش تحقیق و داده ها
ــه عمــق برگــردد و اطالعــات قبلــی را  در طــول فراینــد مطالعــه، همــواره الزم اســت کــه پژوهشــگر ب
دســتکاری، تعدیــل و بازنویســی نمایــد. در ایــن پژوهــش ابتــدا داده      هــای مرتبــط بــا چارچــوب مفهومــی 
گــردآوری شــده اســت و ســپس بــا تکیــه بــر دســتاوردهای تحقیقــات میدانــی موجــود در زمینه بــاروری 
ــر کاهــش رشــد جمعیــت  ــدن و تاثیــر آن ب ــدآوری و تحلیــل وتفســیر آنهــا، رابطــه مدیریــت ب و فرزن

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

4. یافته ها 
ــان در  ــه ایــن کــه ســبک زندگــی مــدرن، موجــب تغییــرات زیــادی در ســبک زندگــی زن ــا توجــه ب ب
جامعــه ایــران شــده اســت، در اینجــا بــه بررســی دامنــه ایــن دگرگونی      هــا بــر ســه مولفــه بینــش، ارزش 

ــم. ــان پرداخته      ای ــش زن و کن

4-1. سبک زندگی مدرن و تغییر بینش
ــر مجموعــه      ای از اصــول و بنیان      هــای فکــری  ــه پدیده      هــای هســتی، ب اصــوال هــر بینــش و نگرشــی ب
ــردازد.  ــا می      پ ــل پدیده      ه ــن و تحلی ــه تبیی ــر آن اصــول، ب ــه ب ــا تکی ــژه اســتوار اســت و ب و فلســفی وی
منظــور از اصــل، در اینجــا گــزاره      ای اســت کــه از چارچوب      هــای نظــری یــک نظــام پــرده بــر مــی      دارد، 
یــا جهــت گیری      هــای کالن یــک نظــام را توضیــح می      دهــد. فمنیســم نیــز بــه عنــوان مولــود مدرنیتــه، 
ــار نیســت. اندیشــه      هایی کــه پــس از رنســانس ظاهــر شــدند، بســتری مناســب  ــر کن ــن قاعــده ب از ای
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 می      کنــد، اصــول شــش گانــه 
ــی،  ــری اســت )چراغ ــی، لیبرالیســم و براب ــی اخالق ــی، نســبیت گرای اومانیســم، سکوالریســم، فردگرای

.)64 :1389
در نــگاه انســان گرایانه فمنیســت      ها، محــور در خانــه و خانــواده، انســان و خواســته      های نفســانی 
ــوری  ــش مح ــذت، نق ــه ل ــود ک ــف ش ــازی و تعری ــه      ای بازس ــه گون ــد ب ــواده بای ــرو خان ــت؛ از این او اس
ــد  ــا تهدی ــوی انســان را محــدود و ی ــذت دنی ــد، ل ــت هرآنچــه بخواه ــن جه ــد. بدی ــته باش در آن داش
ــذت،  ــده ل ــد کنن ــا تهدی ــد و ی ــل تحدی ــن عام ــد ای ــت؛ هرچن ــودی اس ــه زوال و ناب ــوم ب ــد، محک کن
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ــاوت  ــای متف ــرش نقش      ه ــا پذی ــت      ها ب ــان: 68(. فمنیس ــد )هم ــای آن باش ــواده و کارکرده ــام خان نظ
و از پیــش تعییــن شــده و کلیشــه      ای مذکــر و مونــث در خانــواده، مخالفنــد و بــر ایــن باورنــد کــه در 
ــواده  ــه تشــکیل خان ــه زن و شــوهر اصــل اســت؛ ن ــت خودمحوران ــط زناشــویی، شــادکامی و رضای رواب
ــه یــک تکلیــف  ــه منزل ــان، ب ــرای زن ــر رد ایفــای نقــش مــادری و همســری ب ــد. آنهــا ب و تربیــت فرزن
ــه  ــد، ظالمان ــه حســاب نمی      آی ــه طــور رســمی ب ــه ب ــد و کار خانگــی را از آن جهــت ک اصــرار می      ورزن

می      داننــد )همــان: 50(
ــردن از  ــره ب ــه به ــراد را ب ــی، اف ــه اجتماع ــی از عرص ــم متعال ــدا و مفاهی ــذف خ ــا ح ــم، ب سکوالریس
لذت      هــای مــادی تشــویق کــرد. بــه گفتــه »پــل ویتــز« بــا فراگیــر شــدن سکوالریســم، دلیلــی بــرای 
ــرد از  ــده، ف ــن ای ــاس ای ــدارد. براس ــود ن ــواده وج ــواری      های ازدواج و خان ــا و دش ــل محدودیت      ه تحم
ــد شــدن امتنــاع مــی      ورزد؛ چــرا کــه هــم ازدواج و هــم بچــه      دار شــدن، هــر دو  ازدواج و صاحــب فرزن
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 

ــت )چراغــی، 1389: 70 -71(. ــه خواهــد یاف ادام
فردگرایــی از آنجــا کــه بســتر مناســب را بــرای خواســته      های تشــابه طلبانــه، آزادی      هــای فــردی و رشــد 
اســتقالل خــود محورانــه زنــان )کــه از اصــول جامعــه مــدرن اســت( فراهــم می      ســازد، در کانــون توجــه 
ــت فــرد شــامل اصالــت حقــوق، خواســته      ها،  ــگاه فمنیســم، اصال فمنیســت      ها قــرار گرفتــه اســت. در ن
غرایــز، ایده      هــا و عقایــد فــرد اســت و چنــان اهمیــت دارد کــه هیــچ قانونــی، قــدرت ســلب مشــروعیت 
ــردی  ــاز تف ــد، آغ ــرد می      خواه ــه ف ــر آنچ ــه ه ــت دادن ب ــدارد. اهمی ــت آن را ن ــاد محدودی ــا ایج و ی
ــوب و  ــاد محب ــی نه ــه حت ــا ک ــا آنج ــد، ت ــر می      انجام ــی پایان      ت ــی ب ــه تفرعن ــه ب ــت ک ــان اس بی پای
ــت،  ــوده اس ــون ب ــای گوناگ ــرام فرهنگ      ه ــون احت ــخ، کان ــول تاری ــه در ط ــواده ک ــون خان ــی چ مقدس
ــد؛  ــراد باش ــخصی اف ــته      های ش ــده خواس ــدود کنن ــا مح ــع و ی ــد« مان ــا » نمی      بای ــد« و ی »نمی      توان
ــاب و  ــت انتخ ــم اولوی ــود، بازه ــواده ش ــب خان ــه تخری ــر ب ــرد، منج ــته ف ــن خواس ــر تامی ــرو اگ از این
ــه در  ــه طرحــی ک ــم ک ــب، می      بینی ــن ترتی ــه ای ــان: 76(. ب ــون اســت )هم ــه و قان ــازی جامع هنجارس
تمــام نظریه      هــای فمینســیتی بــرای از میــان برداشــتن دیــدگاه فرودســتی زنــان، بــه چشــم می      خــورد، 
ــت و  ــان حیثی ــگاه، خواه ــن ن ــان اســت. ای ــرای زن ــوم پرســنالیتی و شــخصیت      گرایی ب ــر مفه ــد ب تاکی
ــادری و  ــه م ــی      رود ک ــش م ــا پی ــا بدانج ــه ت ــی فردگرایان ــت خواه ــن کرام ــردی اســت؛ و ای ــت ف کرام
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ــادری  ــش م ــواده و نق ــه خان ــد ب ــه معتق ــا ک ــی آنه ــد. حت ــح می      کن ــود ذب ــتان خ ــری را در آس همس
ــن زن و  ــی بی ــای حقوق ــد و در تزاحم      ه ــواده می      خواهن ــرض خان ــتقل و در ع ــان را مس ــتند، زن هس
ــت  ــای جمعی ــال در بحث      ه ــد. مث ــت می      دهن ــتقل اولوی ــخصیت مس ــت و ش ــه فردی ــا ب ــواده، حتم خان
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 

ــان: 78(. ــد )هم ــی باش ــات جمعیت شناس ــی مالحظ ــع برخ تاب
فمنیســم بــه مثابــه پیامــد فرهنــگ لیبرالیســتی غــرب نیــز در اندیشــه      های خــود از اصــل نســبیت گرایی 
ــده دارد  ــد، و عقی ــق نمی      دان ــت و مطل ــی را ثاب ــی و دین ــچ ارزش اخالق ــد و هی ــود می      جوی ــی س اخالق
ــرای فمنیســت      ها  ــی ب ــد. تربیــت جنســی آرمان ــه بخواهــد زندگــی کن ــه ک هرکــس، حــق دارد هرگون
آن اســت کــه هــر فــرد مناســب      ترین ســبک زندگــی را بــرای خــود برگزینــد، و گزینــش او را دیگــران 
بپذیرنــد و بــه آن احتــرام بگذارنــد، حــال می      خواهــد خانــه      داری یــا خانــه شــوهری باشــد یــا زندگــی 
ــر را در پیــش گیــرد. )همــان:  ــا نوعــی ارضــای جنســی انعطاف پذی ــا بی بچــه؛ و ی مجــردی، بچــه      دار ی

.)73
ــان و جایگزینــی  ــه »فحشــای عمومــی« و عامــل بدبختــی زن ــه منزل نفــی نهــاد ازدواج و معرفــی آن ب
نظریــه »زوج آزاد« و »همزیســتی مشــترک« ولــی بــدون هیچگونــه تعهــد و مســئولیت زن و مــرد بــه 
ــرش  ــای پذی ــه سوسیالیســم جنســی، از پیامده ــح ب ــرد و تصری ــق زن و م ــن آزادی مطل ــور تامی منظ
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 می      رونــد کــه ازدواج و 
تشــکیل خانــواده را بــه بردگــی تشــبیه می      کننــد و آن را تنهــا بــرده      داری قانونــی می      شــمارند )همــان 

.)81 :
ــری و  ــم براب ــم فمنیس ــود. در تعالی ــوب می      ش ــتی، محس ــای فمنیس ــز از آموزه      ه ــی، نی ــری خواه براب
ــه  ــه ب ــه هرآنچ ــود ک ــه می      ش ــی گرفت ــان پ ــاع، چن ــه و اجتم ــه خان ــس در عرص ــاوت دو جن ــی تف نف
ــر آب شــود و فقــط آخریــن الیــه تفــاوت کــه  ــر جنــس اســت، بایــد نقــش ب ــه نقــش، مبتنــی ب منزل
تنهــا تفــاوت پذیرفتــه شــده از جانــب فمنیست      هاســت، یعنــی صــرف »نرینگــی و مادینگــی« می      توانــد 
بمانــد. ایــن موضــوع نقش      هــای طبیعــی و تاریخــی آنهــا را آن قــدر کــم رنــگ می      کنــد کــه بــه راحتــی 
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ــم  ــان فمنیس ــن آرم ــوان محوری      تری ــل را می      ت ــن اص ــد. ای ــا کنن ــش ایف ــم نق ــای ه ــه ج ــد ب می      توانن
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 دیدگاه      هــای 
فمنیســتی بــرای کســب حقــوق برابــر زنــان و مــردان، مبــارزه نظــری و عملــی کرده      انــد. آنهــا تــا بــدان 
جــا بــر برابــری پــای می      فشــارند کــه الگوهــای ارزشــی و رفتــاری متمایــز میــان زن و مــرد را بــه مثابــه 
بــر هــم زننــده اصــل برابــری برنتابیــده و خواســتار تحــول آنهــا شــده      اند. آنهــا عقیــده دارنــد کــه بایــد 

انســان بــودن جــای زن یــا مــرد بــودن، هــدف فراینــد جامعــه پذیــری باشــد )همــان: 83-82(.
ــب  ــن مکت ــرد. در ای ــات می      گی ــه آزادی نش ــان ب ــتی آن ــگاه اومانیس ــت      ها، از ن ــی فمنیس آزادی طلب
ــودن هــر  ــه آزاد مســئول. بنابرایــن برداشــت، آزادی یعنــی مجــاز ب انســان موجــودی اســت آزاد آزاد ن
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 
ــری هماننــد دیگــری شــود،  ــوان براب ــا عن ــد تغییــر کنــد و ب اســت زن مثــل مــرد شــود و آن کــه بای
زن اســت نــه مــرد. پــس آزادی تنهــا راه رســیدن بــه ایــن برابــری اســت. اصــل برابــری را نبایــد هیــچ 
انــرژی و اراده      ای 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 
ــای  ــی، قرارداده ــای اخالق ــا معیاره ــه ب ــد ک ــی را برگزینن ــان چیزهای ــن اســت زن در آن صــورت ممک

اجتماعــی و خصایــص زنانگــی تناســب داشــته باشــد )همــان: 80(.

4-2. سبک زندگی مدرن و تغییر ارزش ها
ــدام  ــی ان ــات زیبای ــا خصوصی ــاط ب در هــر جامعــه ای یکســری الگوهــا و ایده آل      هــای فرهنگــی در ارتب
و چهــره در مــورد زنــان مــورد تبلیــغ و اشــاعه قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه پدیــده  انتشــار گســترده  
ــای  ــی و تکنولوژی      ه ــانه های جمع ــق رس ــه از طری ــی ک ــطح بین الملل ــی در س ــی غرب ــای فرهنگ الگوه



226                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 111 و 112

نویــن ارتباطــی تشــدید و تســهیل می گــردد، ارزشــهای خاصــی مرتبــط بــا اشــکال و اندازه هــای بدنــی 
ــداف  ــا و اه ــوان ایده آل      ه ــه عن ــا ب ــه ارزش      ه ــرد. این گون ــرار می گی ــد ق ــورد تاکی ــوب م ــده آل و مطل ای
ــر  ــا نزدیک ت ــردن ی ــگ ک ــرای هماهن ــف ب ــع مختل ــان در جوام ــژه زن ــراد بوی ــای اف ــر رفتاره ــی ب عین
کــردن خصوصیــات بــدن خــود بــا ایــن ارزشــها مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. نمونــه  مشــخصی از ایــن 
ارزشــها کــه امــروزه در مــورد زنــان در اکثــر جوامــع مــورد توافــق قــرار گرفتــه، باریک اندامــی اســت. 
ــا  ــت ب ــی صف ــی باریک اندام ــع غرب ــد: »در جوام ــوردو، می نویس ــی از ب ــه تحقیق ــاع ب ــا ارج ــن، ب گروگ
ارزشــی بــرای زنــان تلقــی می گــردد کــه بــا جذابیــت، کنتــرل بــر نفــس، مهــارت اجتماعــی، موفقیــت 

ــا، 1385: 135(. ــی می شــود« )احمدنی ــی تداع شــغلی، و جوان

4-3. سبک زندگی مدرن و تغییر کنش )مدیریت بدن(:
ــدا  ــدی پی ــتانداردهای جدی ــدرن اس ــه در دوران م ــت ک ــی اس ــه موضوعات ــمانی از جمل ــت جس جذابی
کــرده و از عوامــل شــکل دهنــده روابــط افــراد محســوب می      شــود، 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، جراحی      هــای زیبایــی، رویه      هــای 
الغــری، ورزش و نگهــداری بــدن تحــت عنــوان کلــی مدیریــت بــدن، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــور  ــای اساســی ظه ــراد از پیامده ــی اف ــت اجتماع ــب آن مقبولی ــدن انســان و متعاق ــن ب ــت یافت اهمی
ــادرت  ــدن مب ــری ب ــای ظاه ــر ویژگی      ه ــا تغیی ــراد ب ــه در آن اف ــد ک ــدرن می      باش ــی م ــه مصرف جامع
ــا  ــه نظــر می      رســد، در دوره جدیــد ب ــه ســاخت بــدن اجتماعــی، مــورد پذیــرش جامعــه می      کننــد. ب ب
تحــوالت جهانــی شــدن، بیــش از حــد بــه مســئله بــدن توجــه شــده اســت. بــا آمــدن مدرنیتــه نگرانی      ای 
ــه  ــاره خــودش ب ــا درب ــران و قضــاوت آنه ــا دیگ ــی      اش ب ــدرن در خصــوص رابطــه اجتماع در انســان م
وجــود آمــد کــه بــدن یکــی از مهمتریــن عرصــه ایــن نگرانی      هاســت. در عصــر حاضــر، زندگــی روزمــره 
بــه موضــوع انتخــاب شــخصی تبدیــل شــده اســت. بدیــن معنــا کــه مــردم می      تواننــد کاری را انجــام 
دهنــد کــه می      خواهنــد و می      تواننــد چیــزی بشــوند کــه خودشــان می      خواهنــد، بشــوند، رویــه      ای کــه 
حاکــی از فــردی شــدن اســت. امــروزه انســانها بــه طــور فزاینــده      ای بــر مبنــای عالیــق و منافــع فــردی 
ــود و  ــر می ش ــدن، اختصاصی      ت ــردی ش ــان ف ــن جری ــز در ای ــدن نی ــد و ب ــش می      زنن ــه کن ــت ب دس
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هرکــس ســعی در مدیریــت بــدن خویــش دارد )رضایــی و اینانلــو، 1389 :142(.
ــمه و  ــدن، سرچش ــری ش ــت. بص ــی اس ــری و نمایش ــی بص ــر، فرهنگ ــه متاخ ــگ در دوره مدرنتی فرهن
ــه  ــدن از جمل ــت ب ــه کار بســتن معناهــا شــده اســت. در نتیجــه اگــر مدیری ــاط و ب ــی ارتب منبــع اصل
چارچوب      هــای اصلــی ســازماندهی و دخــل و تصــرف در هویــت افــراد باشــد، آنــگاه چگونگــی مدیریــت 
ــت  ــن اهمی ــدن می      باشــد. بنابرای ــری ب ــر ســطوح ظاه ــا در حــال تغیی ــش دائم ــذر نمای ــر از رهگ ظاه
ــای  ــن معناه ــی تعیی ــع اصل ــه منب ــود ک ــی می      ش ــا ناش ــری از آنج ــای تصوی ــر و نماده ــی ظواه قطع
ــه  ــه نســبت ب ــدرن ک ــگ م ــه اعضــای فرهن ــود و دوم اینک ــد ب ــز خواه ــر آن چی ــان ظاه ــز، هم هرچی
اهمیــت ظواهــر وقــوف یافته      انــد، اهمیــت زیــادی بــه نظــارت و مراقبــت از ظواهــر خــود خواهنــد داد. از 
میــان ایــن ظواهــر، بــدن بــه منزلــه مســتقیم      ترین و دردســترس      ترین قرارگاهــی کــه می      توانــد حامــل 
و نمایشــگر تفاوت      هــای شــیوه زندگــی و شــکل      های هویــت باشــد، اهمیــت اساســی می      یابــد. و بدیــن 

ــدل می      شــود. ــه یــک اصــل هویتــی ب ســان جســم ب
ــرد،  ــه می      گی ــنتی فاصل ــه س ــانها از جامع ــی انس ــای اجتماع ــط فعالیت      ه ــه محی ــج ک ــه تدری ــی ب یعن
افــراد بیــش از پیــش مســئول طراحــی بدن      هــای خویــش می      شــوند. بدیــن معنــا کــه در دنیــای امــروز 
ــه متاخــر،  ــای مدرنیت ــدل شــده اســت. در دنی ــت شــخصی ب ــرای هوی ــه رســانه      ای ب ــدن ب ــت ب مدیری
انســانها بــه هــر ســختی تــن می      دهنــد تــا ماشــین بدنشــان بدنــه      ای جــذاب داشــته باشــد و از اینــرو 
ــدن  ــرار می      کننــد و مدیریــت ب ــه      ای رابطــه برق ــه گون ــدن خویــش ب ــم غذایــی و هویــت و ب میــان رژی
ــدن را  ــان ب ــد و بدین      س ــش می      گذارن ــه نمای ــران ب ــان دیگ ــود را در می ــتی خ ــت و کیس ــود و هوی خ
ــود  ــراد می      ش ــی اف ــکال هویت ــی و اش ــبک      های زندگ ــگر س ــل و نمایش ــه حام ــازند ک ــی می      س قرارگاه

ــان:166-165(. )هم
مــد، نیــز بــی ارتبــاط بــا مســئله رژیــم غذایــی و تناســب انــدام نیســت. زیمــل، در رســاله فلســفه مــد، 
ــه  ــت را ب ــد و بندهــای جامعــه، فردی ــرد از بســیاری از قی ــا آزاد ســاختن ف معتقــد اســت کــه شــهر ب
ارمغــان مــی      آورد، امــا همیــن فــرد آزاد شــده، خــود را در میانــه فشــارهای جامعــه می      یابــد کــه دائمــا 
ــا پیگیــری نمادهــا و  ــد زیمــل، فــرد مــدرن ب ــه عرصــه فردیــت او تجــاوز و تعــارض می      کننــد. از دی ب
ــودن  ــان شــبیه ب ــد، دیالکتیــک می ــی م ــه عبارت ــی را گســترش می      دهــد و ب ــد، فردگرای نشــانه      های م
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 گونــه      ای ســعی در متمایــز کــردن خــود از دیگــران دارنــد 
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کــه ایــن امــر بــه بصــری شــدن هویت      هــا در دنیــای امــروز اشــاره دارد )همــان: 144(.
مدیریــت بــدن در زنــان، اهمیــت دوچندانــی دارد، زیــرا زنــان به ویــژه بــر اســاس ویژگیهــای 
ــه   ــان رابط ــه بدن ش ــبت ب ــاری نس ــاس شرم س ــد، و احس ــرار می گیرن ــاوت ق ــورد قض ــان م جسمانی ش
ــردان، بیشــتر در معــرض اختــالالت  ــا م ــان در مقایســه ب ــا انتظــارات اجتماعــی دارد. زن مســتقیمی ب
ــد: اول اینکــه هنجارهــای  ــرا ناشــی از چنــد دلیــل عمــده می دان ــد کــه وی آن تغذیــه ای قــرار می گیرن
اجتماعــی مــا در مــورد زنــان بــه نســبت بیشــتری بــر جذابیــت جســمانی تاکیــد دارد. دوم اینکــه، آنچــه 
بــه لحــاظ اجتماعــی تصویــری مطلــوب از بــدن تعریــف می شــود، در مــورد زنــان تصویــری الغرانــدام و 
نــه عضالنــی اســت. ســوم اینکــه، هرچنــد امــروزه زنــان در عرصــه  عمومــی و زندگــی اجتماعــی نســبت 
ــورد  ــر اســاس پیشــرفتها و موفقیت هایشــان م ــدر ب ــان، همانق ــا همچن ــر شــده اند، ام ــل، فعال ت ــه قب ب

ــا، 1385: 135(. ــان )احمدنی ــت ظاهری ش ــه  وضعی ــر پای ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ارزیاب
ــدام، مــورد توجــه دختــران  ــه عنــوان معیــار زیبایــی ان ــران نیــز ب در چنــد دهــه   اخیــر، الغــری در ای
و زنــان جــوان قــرار گرفتــه اســت و اقــدام بــرای رعایــت رژیــم غذایــی الغــری، جهــت دســتیابی بــه 
تناســب انــدام بــه دغدغــه  بســیاری از دختــران و زنــان ایرانــی تبدیــل شــده اســت. در حالیکــه در مــورد 
ــا  ــوان ادع ــی می ت ــوده اســت و حت ــری موجــود نب ــر الغ ــد شــدیدی ب ــن تاکی نســلهای پیشــین، چنی
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 
ــد دانســت، حتــی در  ــی در حــال حاضــر تبلیــغ می شــود، نشــان می دهــد. بای کــه در کشــورهای غرب
غــرب نیــز همچنــان کــه گروکــن، یــادآور گردیــده، تغییــر ســلیقه عمومــی مبنــی بــر ترجیــح الغــری 
بــر چاقــی در واقــع پدیــد      ه نســبتا جدیــدی اســت کــه ظهــور آن بــه آغــاز قــرن بیســتم بازمی      گــردد 

ــا، 1385: 135(. )احمدنی
ــان  ــود بی ــم خ ــورد جس ــان در م ــه زن ــی دارد ک ــی و مفاهیم ــه معان ــاره ب ــدن، اش ــت ب ــه مدیری مقول
کرده انــد و آن را در پیونــد بــا فرزنــدآوری خــود قــرار داده      انــد و خــود شــامل دو خــرده مقولــه حفــظ 
تناســب انــدام و ســالمت 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 
ــه ســالمت  ــج اســت ک ــان رای ــان زن ــر در می ــن تفک ــع ای ــد شــد. در واق ــا خواه ــادل جســمانی آنه تع
جســمانی و تعــادل انــدام خــود را، بــر داشــتن فرزندانــی بیشــتر ترجیــح دهنــد. در حقیقــت امــروزه نــه 
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تنهــا تفکــر کم فرزنــدی بــه ایــن امــر کمــک کــرده، بلکــه برخــی امکانــات موجــود در حــوزه پزشــکی 
ــه  ــه ایــن هــدف نویــن را آســان      تر کــرده اســت. توجــه ب و بهداشــت و نهادهــای ورزشــی نیــز، نیــل ب
ابعــاد فیزیکــی فرزنــدآوری و بــه ویــژه توجــه بــه بــدن و تــالش 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 دغدغه      هــای جدیــد از جملــه اهمیــت یافتــن بــدن بــه عنــوان یــک کل، ســالمت و 
ســاختار آن، روبــه رو هســتند کــه می      توانــد در فرزنــدآوری آنهــا دخیــل و حتــی در تصمیــم گیریشــان 

تعییــن کننــده باشــد )محمودیــان، 1391 : 194(
ــه خاطــر  ــن موضــوع در کاهــش رشــد جمعیــت، کاهــش زایمــان اســت. یعنــی زن، ب ــا اهمیــت ای ام
حفــظ تناســب انــدام خــود، ابتــدا میــل بــه فرزنــدآوری را در خــود کاهــش و حتــی در برخــی مــوارد 
ــد شــکل و  ــان می      توان ــه زایم ــرا ک ــد، چ ــد خــودداری می      کن ــه فرزن ــیردادن ب ــود از ش مشــاهده می ش

فــرم بــدن را از حالــت معمولــی خــود خــارج ســازد.
ــدام  ــدن از ان ــرای دور ش ــی ب ــرا دلیل ــوده وآن ــاره نم ــان اش ــه زایم ــل ب ــان متاه ــیاری از زن ــه بس البت
مطلــوب ذکــر کرده      انــد. زایمــان می      توانــد شــکل و فــرم بــدن را از حالــت معمولــی بــدن خــارج ســازد. 
لــذا  بــرای بســیاری از ایــن زنــان-در عمل      هــای ســینه وشــکم - ایــن دغدغــه بعــد از زایمــان بــه وجــود 
آمــده و عمدتــاً آنهــا را بــا درگیری      هــای ذهنــی مواجــه ســاخته اســت. گاه ایــن نگرانــی، مــادران را وادار 

بــه انتقــال تجربه      هــای خــود بــه دخترانشــان کــرده اســت )ذکایــی، 1387: ص 57(.
اظهــار نظــر یکــی از زنــان متاهــل در ایــن خصــوص جالــب بــه نظــر می      رســد: »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 می      بینیــد کــه چقــدر 
زنــان بــه ورزش رو آورده      انــد. بــه خصــوص در چنــد ســال گذشــته واقعــا زنــان بســیار بیشــتر از گذشــته 
بــه ایــن باشــگاه      های ورزشــی روی آورده      انــد. بیشترشــان فقــط بــرای تناســب اندامشــان می      آینــد و نــه 

ســالمتی، مــن خــودم از نزدیــک شــاهدم«.
ــت  ــرل وضعی ــرای کنت ــالش ب ــدن و ت ــه ب ــژه توجــه ب ــه وی ــدآوری و ب ــاد فیزیکــی فرزن ــه ابع توجــه ب
مناســب آن یــا همــان ریخــت و فــرم بــدن، درمیــان زنــان نســل جدیــد و بــه ویــژه در میــان دختــران 
ــرد  ــاله مج ــر 24 س ــک دخت ــت. ی ــتر اس ــوند، بیش ــادر می      ش ــرده و م ــده ازدواج ک ــه در آین ــرد ک مج
ــوع  ــن ن ــم همی ــان اطرافیان ــم. در می ــت می      ده ــم اهمی ــه بدن ــی ب ــا خیل ــن واقع ــد: »م ــم می      گوی دیپل
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اهمیــت و توجــه بــه فــرم بــدن را می      بینــم. نمی      خواهــم بــا بچــه آوردن ایــن فــرم متناســب را بــه هــم 
ــوان تناســب را تاحــدی حفــظ کــرد«. گفته      هــای فــوق ایــن نکتــه  ــا بچــه، می      ت ــا یکــی دو ت بریــزم. ب
را آشــکار می کنــد کــه امــروزه زنــان در نتیجــه نیروهــا و شــرایط گوناگــون بــا دغدغه      هایــی جدیــد از 
جملــه اهمیــت یافتــن بــدن بــه عنــوان یــک کل، ســالمت و ســاختار آن، روبــرو هســتند، کــه می      توانــد 
ــان، 1391:  ــده باشــد )محمودی ــن کنن ــی در تصمیم      گیریشــان تعیی ــل و حت ــا دخی ــدآوری آنه در فرزن

.)195-194
فشــارهای فرهنگــی نیــز از جملــه مهمتریــن عواملــی اســت کــه در گرایــش زنــان بــه تناســب انــدام اثــر 
ــی  ــق رســانه      های جمع ــی و از طری ــر فشــارهای فرهنگــی در ســطح بین      الملل ــع تاثی ــذارد، در واق می      گ
ــده      آل  ــی ای ــا اشــکال و اندازه      هــای بدن ــه طــوری کــه ارزش      هــای خــاص مرتبــط ب تشــدید می      شــود، ب
و مطلــوب در رفتارهــای افــراد اثــر می      گــذارد، 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 
ــده می      شــود؛ »در  ــه وضــوح دی ــی ب ــان در برخــی یافته      هــای تحقیقات ــرای زن اهمیــت یافتــن جســم ب
گذشــته بــه خــودم بی      توجــه بــودم، در واقــع در گذشــته بــه دیگــران اهمیــت مــی      دادم کــه آیــا آنهــا 
از رفتــار مــن راضــی هســتند یــا خیــر؟ از ایــن جهــت درگیــر مســایلی بــا دیگــران می      شــدم و مــدام 
ذهنیــت خــود را در ایــن ارتبــاط گســترش مــی      دادم. 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، 1387: 118(.
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــت« عبارت ــه هوی ــه مثاب ــدن ب ــروژه ناتمــام اســت. »ب ــک پ ــروژه و ی ــک پ ــدن ی ب
ــه  ایــن گــروه طبــق طــرز تلقی      هایشــان برگزیده      ایــم. ایــن گــروه خــود را بیشــتر از طریــق بــدن تجرب
می      کننــد وتجربــه جســمانی را تنهــا تجربه      هــای ممکــن بــرای خــود می      داننــد و یــا آنــرا می      پســندند. 
ــدن اســت کــه راهبــر ذهــن اســت.  ــن ب ــه طــوری کــه ای ــدن دارد، ب ــه ب ذهــن وابســتگی شــدیدی ب
ــه عنــوان دســتاوردهای ذهنــی، در خدمــت نیازهــا ونگرانی      هــای جســم اســت. ایــن  علــوم و دانــش ب

ــان: 120(. ــرد )هم ــکل می      گی ــدگاری ش ــذت و مان ــان ل ــوب گفتم ــا در چارچ نگرانی      ه
ــی  ــتن نوع ــرای داش ــان ب ــای زن ــه دغدغه      ه ــرد ک ــوش ک ــه را فرام ــن نکت ــت ای ــر نبایس ــوی دیگ از س
آرامــش روانــی و عاطفــی در زندگــی روزمــره و نیــز آگاهــی از مشــکالت عاطفــی بالقــوه      ای 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(.
5. بحث و نتیجه گیری

بــا اجــرای سیاســت      های 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 
می      کننــد. ازآنجایــی کــه ســبک زندگــی جدیــد در جامعــه ایــران محصــول مدرنیتــه و مولــود آن یعنــی 
ــه عنــوان هویــت خــود و الاقــل بخشــی از هویــت خویــش  ــه مســئله بــدن ب ــان ب فمنیســم اســت؛ زن
می اندیشــند و در نتیجــه بــه فکــر مدیریــت بــدن بــه عنــوان یــک پــروژه در زندگــی جدیــد افتاده      انــد؛ 
بــه عبــارت دیگــر ایــن پنــدار بوجــود آمــد کــه مســئله بــاروری و فرزنــدآوری از ســوی زنــان، در تقابــل 
بــا حفــظ ســالمت 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 
ــان جــوان شــکل  ــرای جامعــه خصوصــا زن ــاور ب کــم نگــرش تــازه      ای در جامعــه بوجــود آورد، و ایــن ب

گرفــت کــه مدیریــت صحیــح بــدن بــا کاهــش فرزنــدآوری نســبت مســتقیم دارد.
پیامــد چنیــن بــاوری، آن اســت کــه کنش      گــران در جریــان درک و تفســیری کــه از شــرایط و 
ــن  ــد. از ای ــت می      کنن ــم و هدای ــود را تنظی ــای خ ــد، کنش      ه ــود دارن ــی خ ــی اجتماع ــترهای زندگ بس
ــد و  ــن دســت یافته      ان ــد و تفســیر نوی ــه درک جدی ــدآوری ب ــا کنــش فرزن ــاط ب ــران در ارتب رو کنش      گ
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 
ــا کمــک گرفتــن  ــوان ب ــه می      ت ــوان نمون ــه عن ــز سیاســت      های کارآمــدی اتخــاذ گــردد. ب ــا نی گذاری      ه
از آموزه      هــای دینــی و نیــز تبلیــغ صحیــح از ســوی مبلغــان دینــی و رســانه      های جمعــی و همچنیــن 
ــور  ــه ط ــرا ب ــت و آن ــش را گرف ــد کاه ــن رون ــوی ای ــی، جل ــتگاه      های دولت ــی دس ــت      های حمایت سیاس

صحیــح مدیریــت نمــود.
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تحلیلی بر سرشماری 95 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده های ثبتی استان 
خراسان شمالی 1

علی زاهدی نیا2 و نسرین سلیمی3

چکیده:
ــی،  ــای ثبت ــه داده ه ــر پای ــال 1390 و ب ــماری س ــاس سرش ــمالی براس ــان ش ــتان خراس ــت اس ــان 1395 جمعی در آب
ــاف  ــات سرشــماری 1395 و گزارشــهای مهاجــرت، اخت ــس از انتشــار اطاع ــه پ ــود ک ــرآورد شــده ب ــر ب 942659 نف
چشــمگیری میــان جمعیــت بــرآورد شــده و سرشــماری مشــاهده می شــد. درحالیکــه طــی ســالهای 1390 لغایــت 1395 
اســتان بــا میــزان موالیــد ثبــت شــده بــاال، جــزء اســتانهای برتــر کشــور بــه شــمار می رفــت و در گــزارش مرکــز آمــار 
ایــران، در ســال 1395 اســتان خراســان شــمالی بــا میــزان بــاروری 2.84 فرزنــد بــه ازای هــر زن، ســومین اســتان کشــور 
ــر مقایســه جمعیــت اســتان در سرشــماری 1395  ــی ب ــه تحلیل ــن مقال ــه همیــن منظــور در ای ــی شــده اســت. ب معرف
و1390 و برآوردهــای جمعیتــی بــر پایــه داده هــای ثبتــی از روش معادلــه تــوازن صــورت گرفتــه اســت کــه در نهایــت 
کم شــماری بــرای ســال 1395 تائیــد و بــا نگاهــی بــه هــرم ســنی طــی دو سرشــماری متوالــی، بــا احتســاب مهاجــرت، 
کم شــماری در گــروه ســنی 15-19 ســاله و 20-24 ســاله مــردان و گــروه ســنی 15-34 ســاله زنــان، غیرقابــل اغمــاض 
ــا اســتفاده از نســبت جنســی بــه تفکیــک ســن،  می باشــد. همچنیــن در ارزیابــی سرشــماریهای ســال1390 و 1395 ب
درگروه هــای ســنی شناســایی شــده تغییراتــی متفــاوت بــا ســایر گروه هــای ســنی پدیــدار شــده اســت کــه تائیــدی بــر 

وجــود اشــتباهات پوششــی در سرشــماری ســال 1395 می باشــد.

واژگان کلیــدی: سرشــماری عمومــی؛ معادلــه تــوازن؛ داده هــای ثبتــی؛ ثبــت احــوال؛ هــرم ســنی؛ نســبت جنســی؛ 
والدت؛ فــوت؛ مهاجــرت.

1- با تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم معصومه مومن طایفه رئیس گروه محترم تدوین و اطاع رسانی آمارهای جمعیتی و مهاجرت دفتر آمار و 
اطاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور.

Nasrin.salimi@Gmail.Com 2- کارشناسی ارشد و مدیر کل اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی
3- کارشناسی ارشد آمار - ریاضی و کارشناس مسئول آمار و اطاعات جمعیتی اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی*
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مقدمه

ــدازه و ویژگی هــای جمعیــت یــک کشــور، اســتان و ســطوح مختلــف نواحــی  ــاره ان کســب دانــش درب
جغرافیایــی در داخــل یــک کشــور، در بازه هــای زمانــی مشــخص، پیــش نیــاز برنامه ریــزی اجتماعــی، 
ــه اســت. سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن و آمارهــای  اقتصــادی و تصمیم گیری هــای آگاهان
ــال  ــه در ح ــد ک ــمار می    رون ــی بش ــای جمعیت ــع آماره ــن مناب ــه  ای از مهمتری ــای نمون ــی و آماره ثبت
حاضــر بــا بهره گیــری از پیشــرفتهای روز علمــی و ارتقــاء کیفیــت داده هــای بهنــگام ثبتــی تولیــد شــده 
ــم شــده  ــی کوچــک، فراه ــای جمعیت ــت و گروه    ه ــی جمعی ــل جغرافیای ــوال، پوشــش کام ــت اح از ثب
اســت. ایــن منبــع ایــده    آل بــرای اســتخراج اطاعــات دقیــق، جامــع، بــه موقــع و مســتمر دربــاره وقایــع 
ــه  ــرد ک ــی را در برگی ــن تقســیمات جغرافیای ــالیانه از کوچک    تری ــاری س ــان آم ــد جری ــی، می    توان حیات

ــد آن را فراهــم ســازد.  ــچ نظــام گــردآوری داده    ای، نمی    توان هی
حــال مســاله اساســی مــورد بحــث، تعییــن دقیــق انــدازه جمعیــت یــک منطقــه جغرافیایــی اســت کــه 
ــر  ــاع مدنظ ــت اجتم ــش وضیع ــی و پای ــردد و ارزیاب ــه گ ــر منطق ــح در ه ــای صحی ــه برنامه    ریزی ه پای
ــی  ــت اســتان خراســان شــمالی در سرشــماری عموم ــه جمعی ــن مقال ــرد. در ای بدرســتی صــورت پذی
نفــوس و مســکن ســال 1395 بــا برآوردهــای جمعیتــی بــه دســت    آمده در آبــان مــاه ســال 1395 بــر 
ــر اســاس  ــگاه اطاعــات ســازمان ثبــت احــوال کشــور، ب ــه داده    هــای ثبتــی اســتخراج شــده از پای پای
سرشــماری ســال1390، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. اختــاف چشــمگیر بیــن جمعیــت محاســبه 
ــات  ــا اســتخراج اطاع ــا ب ــی و سرشــماری ســال 1395، ســبب شــده ت ــای ثبت ــه داده    ه ــر پای شــده ب
وقایــع حیاتــی ســال 1385 لغایــت1390 از پایــگاه اطاعــات جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، 
بــرآورد جمعیــت بــرای ســال1390 بــا اطاعــات جمعیتــی سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1390 
نیــز مــورد بررســی واقــع گــردد. در ادامــه روش    هــای دیگــری بــرای ارزیابــی سرشــماری عمومــی نفــوس 

و مســکن ســال 1395 بــه لحــاظ پوششــی بــکار خواهیــم بــرد. 

روش:
ــی و  ــتباهات پوشش ــده اش ــروه عم ــه دو گ ــوان ب ــی را می    ت ــای جمعیت ــتباهات آماره ــی اش ــور کل بط
ــد  ــدان تاکی ــه ب ــن مقال ــه در ای ــوع اول ک ــود. در خصــوص اشــتباه ن ــی تقســیم نم اشــتباهات محتوای
می    شــود، روش    هــای ارزیابــی مختلفــی وجــود دارد کــه در ذیــل، روش غیرمســتقیم معادلــه 
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ــت اســتان  ــی جمعی ــرای ارزیاب ــت دو سرشــماری، ب ــر مقایســه کل جمعی ــی ب ــی مبتن ــوازن از ارزیاب ت
ــد. ــد ش ــان خواه ــمالی بی خراسان ش

در ایــن روش در هــر فاصلــه زمانــی، بــرای مثــال فاصلــه بیــن دو سرشــماری، جمعیــت یــک کشــور، 
ــه داخــل، افزایــش و در نتیجــه مــرگ و مهاجــرت از  یــک اســتان و ... در نتیجــه والدت و مهاجــرت ب
ــذا هنگامــی کــه آمــار دو سرشــماری در دســترس باشــد و  ــد. ل ــا اســتان و ...، کاهــش می    یاب کشــور ی
ــه  ــه داخــل و خــارج معلــوم و دقیــق باشــد، معادل همچنیــن آمــار والدت، مــرگ و میــر و مهاجــرت ب

بیــن آنهــا دقیقــاً بایســتی متــوازن باشــد.
اســتان خراســان شــمالي بــا مســاحتي حــدود 281۷9 کیلومتــر مربــع از 8 شهرســتان بجنــورد )مرکــز 
اســتان(، شــیروان، اســفراین، مانــه و ســملقان، جاجــرم، فــاروج و گرمــه و راز و جــرگان، 19 بخــش،20 
شــهر و 45 دهســتان تشــکیل شــده اســت کــه جمعیــت آن طبــق سرشــماری ســال 1395، 863092 
ــکن  ــوس و مس ــماری نف ــی سرش ــتان ط ــت اس ــه جمعی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــام گردی ــر اع نف
ســال1390، متوســط رشــد جمعیــت محاســبه شــده بــرای اســتان طــی ســالهای 1390 لغایــت 1395، 

ــد. ــی 0.11 می    باش منف
ــازه  ــوال، در ب ــت اح ــازمان ثب ــات س ــامانه گزارش ــد اســتخراج شــده از س ــار موالی ــزارش آم ــق گ مطاب
ــت  ــه ثب ــمالی ب ــان ش ــتان خراس ــند والدت در اس ــداد 96558 س ــت 95/8/1 تع ــی 90/8/1 لغای زمان
رســیده اســت کــه از کل اســناد ثبــت شــده 95۷۷1 ســند بــا فاصلــه زمانــی کمتــر از یکســال پــس از 
ــازه  وقــوع و 94649 در مهلــت قانونــی 15 روز پــس از وقــوع بــه ثبــت رســیده اســت. همچنیــن در ب
ــوع 20839  ــس از وق ــر از یکســال پ ــی کمت ــه زمان ــا فاصل ــت شــده ب ــوت ثب ــداد ف ــور تع ــی مذک زمان
رویــداد گــزارش شــده اســت. بــدون احتســاب آمــار مهاجــرت بــا توجــه بــه جمعیــت اعــام شــده طــی 
ــا حســابی سرانگشــتی بــرآورد جمعیــت اســتان در پایــان آبــان مــاه ســال  سرشــماری ســال 1390، ب

ــردد: ــبه می گ ــل محاس ــورت ذی 1395، بص

 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
90/8/1 لغایت 95/8/1

+
 جمعیت استان
 طبق سرشماری

90

942659=20839-95۷۷1+86۷۷2۷
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همانطــور کــه مشــاهده می شــود، اختــاف جمعیــت اســتان خراســان شــمالی طــی سرشــماری عمومــی 
نفــوس و مســکن ســال 1395 و جمعیــت بــرآورد شــده بــر پایــه داده هــای ثبتــی بــدون احتســاب آمــار 
ــران  ــار ای ــه گزارش هــای منتشــر شــده مرکــز آم ــا توجــه ب مهاجــرت، ۷956۷ نفــر می باشــد. حــال ب
ــي  ــي و فعل ــار مهاجــران واردشــده طــي 5 ســال گذشــته برحســب محــل اقامــت قبل در خصــوص آم
براســاس آخریــن جابجایــی انجــام شــده، خالــص مهاجــرت اســتان خراســان شــمالی طــی ســال 1390 
لغایــت 1395 منفــی 15 هــزار و 215 نفــر می باشــد کــه بــرآورد جمعیــت اســتان در آبــان مــاه ســال 

1395 بــا احتســاب آمــار مهاجــرت بصــورت ذیــل بــرآورد می گــردد:

برآورد
جمعیت
استان در
آبان ماه

 سال 1395

 خالص=
+مهاجرت

 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 90/8/1
لغایت 95/8/1

+

 جمعیت
 استان طبق
  سرشماری

90

942659=15215-+20839-95۷۷1+86۷۷2۷

ــی  ــای ثبت ــه داده    ه ــر پای ــت ب ــرآورد جمعی ــن ب ــاف بی ــم اخت ــاز ه ــرت، ب ــار مهاج ــاب آم ــا احتس ب
ــزار و  ــر 64 ه ــال 1395 براب ــکن س ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــده در سرش ــام ش ــت اع و جمعی
ــع اســتان  ــه از تواب ــت دو  شهرســتان جاجــرم و گرم ــش از جمعی ــم بی ــن رق ــر می    باشــد و ای 352 نف
خراسان شــمالی می    باشــد کــه بــا وجــود ایــن تفــاوت بــارز دســت کــم صحــت یکــی از دو سرشــماری 

ــماره1( ــدول ش ــرد. )ج ــرار می    گی ــد ق ــورد تردی ــال 1395م ــال 1390 و س ــی س عموم
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جدول 1. جمعیت و خانوار کشور به تفکیک استان، شهرستان

خانوارزنمردجمعیتشرح

863092433633429459254۷4۷خراسان شمالي

12051360334601۷936519اسفراین

324083162۷۷81613059445۷بجنورد

366۷3184631821011154جاجرم

5921029338298۷215903راز و جرگان

146140۷3658۷2482438۷3شیروان

492۷124۷۷12450015469فاروج

254۷51288212593۷۷48گرمه

101۷2۷514095031829624مانه وسملقان

ــه داده    هــای ثبتــی  ــر پای ــرآورد جمعیتــی ب ــن اســت کــه ب ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می    شــود، ای
بــرای ســال1390 بــر اســاس سرشــماری ســال 1385، تــا چــه انــدازه بــا جمعیــت اعــام شــده طــی 
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1390 تطابــق دارد. در پاســخ بــه ایــن ســوال هماننــد آنچــه 
ــی 85/8/1  ــازه زمان ــات ثبــت شــده طــی ب ــد و وف ــدا گــزارش موالی ــدان اشــاره شــده در ابت ــاال ب در ب
لغایــت 90/8/1 از پایــگاه اطاعــات جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور اســتخراج گردیــده اســت 

کــه نتایــج آن بشــرح جــدول ذیــل خاصــه شــده اســت.

 برآورد
 جمعیت
 استان در

 آبان ماه سال
1390

=

 فوت ثبت شده
 تا یکسال پس از

 وقوع در بازه زمانی
 85/8/1 لغایت

90/8/1

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

 جمعیت استان طبق+
سرشماری  85

8۷9438=20930-88۷96+8115۷2

طبــق سرشــماری ســال1390 جمعیــت اســتان خراسان شــمالی 86۷۷2۷ نفــر اعــام گردیــده اســت 
ــه جمعیــت اســتان طــی سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1385، متوســط رشــد  ــا توجــه ب کــه ب
ــا  ــد. ب ــد می    باش ــت 1390، 1.35 درص ــالهای 1385 لغای ــی س ــتان ط ــده اس ــبه ش ــت محاس جمعی
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توجــه بــه جمعیــت 8۷9 هــزار و 438 نفــری بــرآورد شــده در آبــان مــاه ســال 1390، برپایــه داده    هــای 
ثبتــی، بــر اســاس جمعیــت اســتان خراسان شــمالی طــی سرشــماری ســال 1385، مشــاهده می    شــود 
بــدون احتســاب خالــص مهاجــرت، اختــاف جمعیــت بــرآورد شــده بــا جمعیــت اســتان در سرشــماری 
ســال1390، 11 هــزار و ۷11 نفــر می    باشــد. طبــق گــزارش آمــاری منتشــر شــده مرکــز آمــار ایــران 
ــر اســاس نتایــج سرشــماری1390،  در خصــوص مهاجرت هــای داخلــی کشــور در ســطح شهرســتان ب
ــه اســتان  در دوره زمانــی 1385-1390 در مجمــوع تعــداد 30068 نفــر از ســایر اســتان    های کشــور ب
ــه  ــده و ب ــارج ش ــمالی خ ــتان خراسان ش ــز از اس ــر نی ــداد 30593 نف ــرت و تع ــمالی مهاج خراسان ش
اســتانهای دیگــر کشــور مهاجــرت کرده    انــد. بــر اســاس اطاعــات فــوق تعــداد خالــص مهاجــران اســتان 
در دوره زمانــی مــورد بحــث، بــدون در نظــر گرفتــن مهاجرانــی کــه از خــارج کشــور آمــده و یــا بــه خارج 
ــوم اســت، منفــی 525  ــان نامعل ــی کــه اســتان محــل اقامــت قبلــی آن ــد و نیــز مهاجران کشــور رفته    ان
نفــر بــوده اســت کــه بــا کســر 525 نفــر، از جمعیــت بــرآورد شــده در بــاال بــه جمعیــت 8۷8 هــزار و 
913 نفــر خواهیــم رســید. همانطــور کــه مشــاهده می شــود، مغایــرت در بــرآورد جمعیــت ســال1390 
بــا احتســاب خالــص مهاجــرت، 11186 نفــر و مغایــرت در بــرآورد جمعیــت ســال 1395 بــا احتســاب 
ــا ایــن وجــود کم شــماری در سرشــماری ســال 1395  خالــص مهاجــرت، 64352 نفــر می    باشــد کــه ب

ــد. ــر می    رس ــر بنظ محتمل ت
نگاهــی بــه هــرم ســنی اســتان خراسان شــمالی طــی سرشــماری    های عمومــی نفــوس و مســکن 1385 

1395 لغایت 
نمــودار شــماره 1، هــرم ســنی اســتان طــی دو سرشــماری 1390 و 1395 را نشــان می    دهــد کــه در 
آن مســتطیل    های توخالــی، هــرم ســنی اســتان مطابــق آمــار جمعیتــی ســال1390 می    باشــد. بمنظــور 
تســهیل در مقایســه جمعیــت گروه    هــای ســنی بــر حســب جنــس در دو سرشــماری صــورت گرفتــه، 
تمامــی گروه    هــای ســنی پنــج ســاله در سرشــماری ســال1390 را بــه 5 ســال باالتــر انتقــال می    دهیــم 
کــه در نمــودار ذیــل آورده شــده اســت. اختــاف بیــن جمعیــت سرشــماری شــده در ســال 1395 بــا 
جمعیــت گــروه ســنی ماقبــل در سرشــماری ســال 90 در چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله، 15-34 ســاله 

مــردان و زنــان در سرشــماری ســال 95، قابــل ماحظــه می    باشــد.
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نمودار شماره 1، هرم سنی استان خراسان شمالی طی سرشماری سال 95 و انتقال هرم سال 90 به 5
سال باالتر 

از آنجائیکــه جمعیــت گــروه ســنی 15-34 بســیار تاثیرپذیــر از میــزان مهاجــرت می    باشــد، بــرای ایــن 
منظــور گــزارش مهاجــرت بتفکیــک گروه    هــای ســنی را مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد. 

ــال  ــي 5 س ــده ط ــران وارد ش ــل مهاج ــماره 3، از تفاض ــدول ش ــماره 2 و ج ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
گذشــته کــه اســتان محــل اقامــت قبلــي آنهــا خراســان شــمالی بــوده اســت، از تعــداد مهاجــران وارد 
شــده طــی 5 ســال گذشــته کــه اســتان محــل اقامــت فعلــی آنهــا خراسان شــمالی می    باشــد، برحســب 
ــک  ــتان را بتفکی ــه از اس ــورت گرفت ــای ص ــص مهاجرت    ه ــی از خال ــوان گزارش ــن، می    ت ــس و س جن

جنــس و ســن بدســت آورد کــه در جــدول شــماره 4، آورده شــده اســت.
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                                           جدول شماره 1، مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، و سن
)بر اساس آخرین جابجایي انجام شده( استان محل اقامت قبلي آنها خراسان شمالی
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                                        جدول شماره 2، مهاجران وارد شده طي 5 سال گذشته برحسب جنس و سن
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جدول شماره 3، خالص مهاجرت استان خراسان شمالی برحسب جنس و سن 
)بر اساس آخرین جابجایي انجام شده( 
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حــال بــا توجــه داده    هــای سرشــماری ســال 1395 و 1390 بــه تفکیــک جنــس و ســن، بــرای هــر یــک 
از چهــار گــروه ســنی 15-34 ســاله ســال 1395، بــا کســر جمعیــت گــروه ســنی 15-19 ســاله ســال 
ــام 4934 و  ــه ترتیــب ارق ــه تفکیــک جنــس، ب 95، از جمعیــت گــروه ســنی10-14 ســاله ســال90، ب
ــرای ســه گــروه ســنی34-20  ــان حاصــل می    شــود کــه بطــور مشــابه ب ــرای مــردان و زن 4۷56 نفــر ب
ســاله مــردان، اختافــات بــه ترتیــب 6888، 5446 و3680 نفــر و بــرای زنــان نیــز بــه ترتیــب 8221، 
۷10۷ و 4۷2۷ نفــر می    باشــد. بــا توجــه بــه خالــص مهاجــرت صــورت گرفتــه، مطابــق جــدول شــماره 
ــرت  ــا احتســاب مهاجــران خــارج شــده از اســتان خراســان شــمالی، مغای 4، مشــاهده می    شــود کــه ب
در چهــار گــروه ســنی 15-34 ســاله مــردان بــه ترتیــب بــه ارقــام 41۷۷، 558۷، 3308 و 2382 و در 
گروه    هــای ســنی مذکــور بــرای زنــان بــه ترتیــب بــه ارقــام 422۷، 6444، 5295 و 3۷۷2 نفــر تقلیــل 
ــنی  ــای س ــرت در گروه    ه ــل مهاج ــاب عام ــود، احتس ــاهده می    ش ــه مش ــور ک ــی همانط ــد. ول می    یاب
15-19 ســاله و20-24 ســاله مــردان و چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله 15-34 ســاله زنــان، پاســخگوی 
کم شــماری صــورت گرفتــه در ایــن گروه    هــای ســنی، علی الخصــوص گــروه ســنی 20-24 ســاله زنــان 

نمی باشــد.
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ارزیابی سرشماری با استفاده از نسبت جنسی به تفکیک سن
ــر  ــی، اهمیــت اساســی دارد. برخــاف ســن، کمت ــر حســب جنــس در آمارهــای جمعیت طبقه بنــدی ب
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 
ــا اســتفاده از نســبت  ــی سرشــماری    ها ب ــر باشــد. در ارزیاب ــس دیگ ــر از جن ــل ت ــس کام ــک جن ــه ی ب
جنســی بــه تفکیــک ســن، چنانچــه عواملــی چــون مهاجــرت بیشــتر یــا مــرگ و میــر بیشــتر، یکــی از 
دو جنــس در پــاره    ای از ســنین مطــرح نباشــد، تغییــرات نســبت جنســی از هــر ســن بــه ســن بعــدی، 

قاعدتــاً بایــد بســیار ناچیــز باشــد.  
مطابــق نمــودار شــماره 2، ارقــام بدســت آمــده بــرای نســبت    های جنســی در گروه    هــای ســنی کمتــر 
از50 ســاله بــرای سرشــماری ســال1390، از انطبــاق باالیــی بــا رونــد مــورد انتظــار برخــوردار می    باشــد. 
در ایــن نمــودار، افزایــش نســبت جنســی در ســه گــروه ســنی،20-24 ســاله، 25-29 ســاله و34-30 
ســاله در سرشــماری ســال 1395 نســبت بــه سرشــماری ســال 1390 مشــاهده می    شــود کــه نیازمنــد 
بررســی دقیقتــری می    باشــد، چــرا کــه عمومــاً در گروه    هــای ســنی مذکــور، نســبت جنســی کمتــر از 

ــام مــورد انتظــار می باشــد.  ارق

 نمودار شماره 2، نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی منظم پنج ساله برای سرشماری های 1390 و
1395 استان خراسان شمالی
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ــرای گــروه ســنی و  ــا مــرگ و میــر فــوق العــاده    ای ب ــه دو سرشــماری مهاجــرت و ی چنانچــه در فاصل
جنســی خاصــی صــورت نگرفتــه باشــد، نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت و نیــز گروه    هــای مختلــف 
ســنی در دو سرشــماری می    بایســت، ارقامــی نزدیــک بــه یکدیگــر باشــد. در صــورت ماحظــه اختــاف 
ــراد در  ــزارش ســن و شــمارش اف ــت در گ ــدم دق ــا ع ــماری، ب چشــمگیر نســبت جنســی در دو سرش
هــر دو یــا یکــی از سرشــماری    ها، مواجــه هســتیم. چنانچــه نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت در دو 
ــا دســت  ــراد و ی سرشــماری اختــاف چشــمگیری داشــته باشــد، نشــان دهنده اشــتباه در شــمارش اف
کــم افــراد یــک جنــس در یــک یــا هــر دو سرشــماری می    باشــد کــه در ســه سرشــماری اخیــر طــی 
ســال 1385 لغایــت 1395، نســبت جنســی بــرای کل جمعیــت بــه ترتیــب، 98.1، 98.9 و 101 بدســت 

آمــده اســت.
نمــودار شــماره 3، تصویــری از تفــاوت نســلی نســبت جنســی در گروه    هــای ســنی بــرای دو سرشــماری 
عمومــی ســال 1390 و 1395 بــرای اســتان خراسان شــمالی می    باشــد کــه بوضــوح می    تــوان مشــاهده 
نمــود، کــه بــه جــزء در برخــی از گروه    هــای ســنی از تطابــق نســبتاً خوبــی برخــوردار می    باشــد. طبــق 
مشــاهدات در گــروه ســنی 20-24 ســاله و 25-29 ســاله و 30-34 ســاله در سرشــماری ســال 1395، 
ــن ســه گــروه  ــان ای ــل ماحظــه در جمعیــت زن ــر کم شــماری قاب افزایــش نســبت جنســی تائیــدی ب
ــنی  ــای س ــت گروه    ه ــه جمعی ــا مقایس ــی ب ــب قبل ــه در مطال ــد ک ــردان می    باش ــه م ــبت ب ــنی، نس س
ــه خالــص مهاجــرت، مطــرح  ــا توجــه ب ــرای دو سرشــماری ســال 1390 و 1395 ب بتفکیــک جنــس ب
گردیــد. بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه در بخــش قبلــی، از آنجائیکــه کم شــماری در گــروه ســنی 19-15 
ســال بــرای مــردان و زنــان تقریبــاً بــه یــک انــدازه اتفــاق افتــاده اســت، لــذا در شــاخص نســبت جنســی 
مربــوط بــه ایــن گــروه ســنی در سرشــماری ســال 1395 افزایــش یــا کاهــش قابــل ماحظــه    ای نســبت 

ــه سرشــماری ســال 1390 مشــاهده نمی    شــود.  ب
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نمودار شماره 3، نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی منظم پنج ساله برای سرشماری 1395 و
تفاوت نسلی آن نسبت به سرشماری 1390 استان خراسان شمالی 

نتایج:
بــا توجــه بــه تحلیــل صــورت گرفتــه شــده بــر اســاس گــزارش آمارهــای جمعیتــی سرشــماری ســال 
ــات  ــگاه اطاع ــی اســتخراج شــده از پای ــای ثبت ــات داده    ه 1385، ســال 1390 و ســال 1395 و اطاع
جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، خطــای کم شــماری در سرشــماری ســال 1395، قابــل ماحظــه 
ــر اســاس ارزیابی    هــای صــورت گرفتــه بــه تفکیــک گروه    هــای ســنی بــر حســب جنــس،  می    باشــد و ب
دو گــروه ســنی 15-19 ســاله و 20-24 ســاله مــردان و چهــار گــروه ســنی پنــج ســاله 15-34 ســاله 
زنــان نســبت بــه ســایر گروه    هــای ســنی از کــم شــماری بیشــتری برخــوردار بوده    انــد. لــذا از آنجائیکــه 
در ایــن مقالــه مســاله پوشــش سرشــماری ســال 1395 بــرای جمعیــت اســتان خراسان شــمالی مطــرح 
شــده اســت و یکــی از روش    هــای ارزیابــی پوشــش سرشــماری روش مســتقیم، یعنــی شــمارش دوبــاره 
ــه بعــد از  ــا حداکثــر پنــج درصــد از جمعیــت اســت کــه الزم اســت، بافاصل ــه    ای یــک درصــد ی نمون
سرشــماری عمومــی و قبــل از هرگونــه جابجایــی جمعیــت صــورت پذیــرد، در نتیجــه در حــال حاضــر 
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بــا گذشــت قریــب 4 ســال از اجــرای سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1395، تنهــا می    تــوان 
بــا انطبــاق رکورد    هــای ثبــت شــده بــر اســاس شــماره ملــی افــراد در سرشــماری ســال 1395 و پایــگاه 
اطاعــات جمعیــت ایرانیــان ســازمان ثبــت احــوال کشــور، نســبت بــه تصحیــح اطاعــات مربــوط بــه 

جمعیــت اســتان خراســان شــمالی اقــدام نمــود.

منابع: 
- ســازمان ثبــت احــوال کشــور)1395(. اصــول و توصیــه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی )CRVS( در 

راســتای بهبــود کیفیــت آمــاری. مترجــم ســمانه مــداح. چــاپ دوم.
- میرزایــی، محمــد )1385(، گفتــاری در بــاب جمعیــت شناســی کاربــردی. انتشــارات دانشــگاه تهــران. 

چــاپ چهــارم.
- مرکز آمارایران )1385(، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
- مرکز آمارایران )1390(، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
- مرکز آمارایران )1395(، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
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بررسی ضرورت انعکاس رویداد های ازدواج و طالق در شناسنامه
موضوع ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18

 سید مجید نبوی1

چکیده:

ــده  ــراز کنن ــار اح ــده در اختی ــه دهن ــرد ارائ ــی از ف ــه آن اطالعات ــا ارائ ــت و ب ــخاص اس ــت اش ــرف هوی ــنامه مع شناس
ــه ســن، جنــس، موقعیــت  ــردی صاحــب مــدرک هویتــی، از جمل ــه ویژگی هــای ف هویــت گــذارده می شــود و بســته ب
ــود. مســئله انعــکاس دو رخــداد  اجتماعــی و غیــره میــزان حساســیت در افشــاء اطالعــات شــخصی متفــاوت خواهــد ب
حیاتــی ازدواج و طــالق 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. طیف هــای مختلــف جمعیــت ایرانــی نســبت بــه درج رویــداد ازدواج و طــالق در مــدرک هویتــی، 
واکنش هــای متفــاوت نشــان می دهنــد. کاربــرد و نحــوه ارائــه مــدرک هویتــی و احــراز هویــت اتبــاع ایرانــی در طــول 
ــه شــدت  ــز ب ــاً حساســیت های صاحــب شناســنامه نی ــوده و طبیعت ــرن عمــر ثبــت احــوال، متفــاوت ب بیــش از یــک ق
شــرایط فعلــی نبــوده اســت. در نوشــته حاضــر، رونــد تقنینــی و چالش هــای پیــش روی آن و برخــورد مــردم و مســئولین 
مربــوط را از نقطــه نظــر واکنش هــای اجتماعــی، همینطــور از بعــد زمینــه بــروز جــرم و امــکان ســوء اســتفاده از قوانیــن 
ــی  ــج عمل ــوال کشــور و نتای ــت اح ــازمان ثب ــی الزم توســط س ــای حقوق ــوط و نحــوه طراحــی راهکاره ــررات مرب و مق
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، سند هویتی، مدرک هویتی  

seyedmajid_nabavi@yahoo.com 1- کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه

مروری
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مقدمه:
عــدم تمایــل افــراد بــه انعــکاس وقایــع ازدواج و طــالق قبلــی آنــان در مــدرک هویتــی آنهــا ریشــه در 
ــن  ــه همی ــت دارد. ب ــن وضعی ــا ای ــه در برخــورد ب ــروزی و فرهنــگ جامع ــه ام ــر جامع ــم ب ــرف حاک ع
ــون ثبــت احــوال ســعی در حــل ایــن مســئله داشــته اســت. از  منظــور مقنــن در ســال 1355 در قان
طرفــی معمــوال قوانیــن و مقــررات، حتــی در مراحــل تصویــب از ســوی بداندیشــان مــورد توجــه بــرای 
ــاده 33  ــر م ــمت اخی ــب قس ــذار از تصوی ــد قانون گ ــگاه و قص ــه ن ــرد. زاوی ــرار می گی ــتفاده ق سوء اس
قانــون ثبــت احــوال مصــوب ســال 1355، پیشــگیری از ورود آســیب روانــی بــه دختــران مطلقــه بــوده 
ــوء  ــورد س ــان م ــودجویان و فرصت طلب ــط س ــد توس ــی می توان ــت قانون ــن ظرفی ــل، ای ــت. در مقاب اس
اســتفاده قــرار گرفتــه و برخــی از افــراد کــه قبــاًل ازدواج نموده انــد، در زمانــی کــه تصمیــم بــه ازدواج 
ــل  مجــدد گرفتنــد، خــود را مجــرد هرگــز ازدواج نکــرده معرفــی نمــوده و موجــب فریــب طــرف مقاب
ــاً  ــه صرف ــوده ن ــه نظــر می رســد، مخاطــب مقنــن در مــاده 33 عامــه مــردم ب خــود شــوند. در واقــع ب
ــداد را پشــتیبانی نکــرده و حــق  ــن روی ــد دختــر مطلقــه، چــرا کــه هرگــز کتمــان ای خواســتگار جدی
خواســتگار جدیــد را مراعــات نمــوده اســت. از طرفــی مجــرد جلــوه دادن مبتنــی بــر مــدرک هویتــی، 
ــد.  ــل بســنده می کنن ــرف مقاب ــارات ط ــور و اظه ــر ام ــه ظواه ــه ب ــرد دارد ک ــانی کارب ــزد کس ــا ن صرف
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 
ــان در هــم  حقــوق اشــخاصی کــه حــق دانســتن اطالعــات خصوصــی کســانی را دارنــد کــه منافــع آن

گــره خــورده اســت و بــه نوعــی الزم و ملــزوم هــم هســتند.
بــا بررســی ســابقه توجــه نظــام قانونگــذاری بــه موضــوع حفــظ اطالعــات ازدواج و طــالق مــردم، رونــد 
ــم  ــظ حری ــت حف ــود. اهمی ــن می ش ــی تبیی ــه قانون ــاد روی ــر آن در ایج ــردم و اث ــار م ــر در رفت تغیی
خصوصــی افــراد از منظــر مــردم و مســئولین حــوزه هویــت یعنــی ثبــت احــوال در ایــن بررســی بیــان 
می شــود. 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 روش هــای مجرمانــه، ســعی در اجــرای 
مقاصــد پلیــد خــود دارنــد. در ایــن مقولــه نیــز بــا اهدافــی از جملــه فریــب زوج آینــده، خــود از اجــرای 

ــه می شــود. ــه وســایل متقلبان ــون ســرباز زده و متمســک ب قان
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 الف( سابقه تقنینی
ــدو تاســیس، تکلیــف ثبــت و ضبــط رویدادهــای ازدواج و طــالق را  ســازمان ثبــت احــوال کشــور از ب
ــات در ادارات  ــی رویدادهــای والدت و وف ــات داشــته اســت. ثبــت ابتدای ــع والدت و وف ــر وقای عــالوه ب
ثبــت احــوال اتفــاق می افتــد، ولــی دو واقعــه ازدواج و طــالق پــس از ثبــت در محاضــر مربــوط )دفاتــر 
رســمی ازدواج و طــالق(، بــا ارســال اعالمیــه رویــداد مذکــور بــه اســناد ثبــت احــوال منتقــل می شــود. 

ــران بررســی می شــود:  در ادامــه ســیر تطــور قانونگــذاری در ای
1- اولیــن قانــون ثبــت احــوال تحــت عنــوان تصویب نامــه ثبــت احــوال مصــوب ســال 1۲۹۷ اســت کــه 
در مــاده ۲6 چنیــن می گویــد: »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 
ــوان شــخص حقیقــی مســئول اجــرای صیغه هــای ازدواج و  ــه عن ــون ب اســتنباط می شــود کــه روحانی

طــالق بــوده و مکلــف بــه انعــکاس آنهــا در قالــب رونوشــت بــه ثبــت احــوال بودنــد.
۲- در مــاده 11 قانــون ثبــت احــوال مصــوب 1304/3/14 نیــز ایــن طــور حکــم شــده اســت کــه: »در 
موقــع ازدواج یــا طــالق مامــور ســجل احــوال ســوادی از عقدنامــه یــا طالق نامــه را بــه امضــای مجــری 
ــد. در مــوردی کــه طــالق مســتقیماً از طــرف  صیغــه و امضــای دو نفــر شــاهد گرفتــه ضبــط می نمای
خــود زوج می شــود، 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 ۷ ســال و  تصویــب قانــون جدیــد ثبــت، خالصــه رویــداد ازدواج و طــالق در 

مــدرک هویتــی زوجیــن بــرای اولیــن بــار انجــام گرفــت.
ــا طــالق  ــع ازدواج ی ــاده 5 آورده اســت:« در موق ــون ســجل احــوال مصــوب ســال 130۷ در م 3- قان
شــوهر مکلــف اســت ورقــه ای کــه حاکــی از وقــوع عقــد یــا طــالق بــوده و معــرف زوجیــن باشــد، بــه 
امضــای مجــری صیغــه رســانیده و بــرای ضبــط در دفتــر ســجل احــوال بــه نظمیــه یــا شــعبات نظمیــه 
ــق در صحــت مندرجــات  ــس از تحقی ــد پ ــور بای ــن مزب ــد. ادارات و مأموری ــا کدخــدا تســلیم نماین و ی
ورقــه، عیــن آن را در اســرع اوقــات بــه دفتــر ســجل احــوال بفرســتند.« در اینجــا مقنــن حکــم بــه درج 
خالصــه واقعــه ازدواج و طــالق در مــدرک هویتــی زوجیــن ننمــوده اســت، ولــی خــالف دو قانــون قبــل 

شــوهر مکلــف بــه اعــالم رویــداد شــده اســت.
4- در نظام نامــه ســجل احــوال مصــوب 130۷، هماننــد قانــون ســال 1304، مجــدداً انعــکاس وقایــع 
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حیاتــی ازدواج و طــالق در ورقــه هویتــی حکــم شــده و اینطــور در مــاده ۲5 قانــون اخیرالذکــر آمــده 
اســت: » در موقــع ثبــت ازدواج و طــالق در دفاتــر مربوطــه، متصــدي ســجل احــوال مباشــر ثبــت، بایــد 
ــع  ــت وقای ــس از ثب ــط و پ ــه اخــذ و ضب ــه امضــاي مجــري صیغ ــه ب ــا طالقنام ــه ی ســوادي از عقدنام
ــی در  ــت و چنانچــه جای ــن ثب ــت زوجی ــه هوی ــا طــالق را در صفحــات ورق ــوره، خالصــه ازدواج ی مزب
محــل ثبــت - وقایــع مزبــوره باقــي نباشــد، متصــدي ســجل احــوال از عیــن صفحــات ازدواج و طــالق 
کــه نــزد اوســت بــه آخریــن صفحــه ورقــه هویــت الصــاق نمــوده و طرفیــن ورقــه الصاقیــه را مهــر و 
خالصــه حادثــه را در روي ورقــه الصاقیــه ثبــت مي نمایــد.« در اینجــا مجــدداً تکلیــف اعــالم رویــداد بــه 

عهــده مامــور ثبــت احــوال قــرار گرفتــه اســت.
5- در مــاده ۲8 قانــون اصــالح قانــون ثبــت احــوال مصــوب 131۹ چنیــن آمــده: »ســردفترهاي رســمي 
ازدواج و طــالق موظــف هســتند هــر نــوع عقــد ازدواج و طــالق و رجــوع و بــذل مــدت کــه در دفاتــر 
ثبــت مي کننــد در صفحــه  مخصــوص شناســنامه طرفیــن قیــد کــرده و مراتــب را در ظــرف پانــزده روز 
بــه نماینــده ثبــت احــوال اعــالم نماینــد. نماینــدگان ثبــت احــوال پــس از وصــول اعالمیه هــاي ازدواج 
و طــالق فــوق الذکــر مراتــب را در مســتندات مربــوط بــه زوجیــن ثبــت نماینــد.« ایــن قانــون کامــل 
تــر از قوانیــن قبلــی اســت، چــرا کــه اوالً یــک شــخصیت حقوقــی موظــف بــه اعــالم رســمی رویــداد 
ازدواج و طــالق و ثبــت آن در شناســنامه زوجیــن شــده اســت، ثانیــاً تعییــن مهلــت نشــان از اهمیــت 
موضــوع نــزد قانونگــذار اســت، ثالثــاً ثبــت ازدواج منقطــع را مثــل ازدواج دائــم و نیــز انحــالل آنهــا را 

ــت.  ــوده اس ــی نم پیش بین
6- آئیــن نامــه قانــون اصــالح قانــون مصــوب 131۹ در مــاده 63  گفتــه اســت: »دفاتــر رســمی ازدواج و 
طــالق بایــد هــر نــوع عقــد ازدواج و طــالق و رجــوع و بــذل مــدت را کــه در دفاتــر ثبــت می کنــد، در 
روی نمونــه کــه ضمیمــه ایــن آئیــن نامــه اســت تنظیــم و در روز پانزدهــم و آخــر هــر مــاه بــه نماینــده 
ــرای اعــالم رویــداد  حــوزه مربوطــه ثبــت احــوال تســلیم نماینــد.« در ایــن مقــرره فــرم مخصوصــی ب
پیش بینــی شــده اســت. گویــا در دوره هــای قبــل بــه جاری کننــدگان صیغــه ازدواج و طــالق بــه هــر 

طریقــی کــه امــکان داشــت، نســبت بــه اعــالم رویــداد ازدواج و طــالق اقــدام می نمودنــد.  
ــت  ــر ثب ــال عم ــول 58 س ــه در ط ــه ک ــئله ای پرداخت ــه مس ــی ب ــوال کنون ــت اح ــون ثب ۷- در قان
احــوال تــا تصویــب قانــون مصــوب ســال 1355 مطــرح نبــوده اســت و در ایــن قانــون بــه شــکل حکــم 
اســتثنایی آمــده اســت. در مــاده 33 قانــون اخیرالذکــر حکــم شــده اســت: »وقایــع ازدواج و طــالق 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 طــالق یــا بــذل مــدت و در صــورت تعــدد زوجــات آن تعــداد از ازدواج کــه بــه قــوت خــود باقــی 
اســت، منعکــس خواهــد شــد. ازدواج و طــالق غیــر مدخولــه باکــره- در المثنــی شناســنامه درج نخواهــد 
ــد، مــورد  ــر یــک ســقف نرفته ان ــگاه مــردم و طــرز تلقــی جامعــه از زوجیــن کــه زی ــع ن شــد.« در واق
ــن اســتثناء مســائل و چالش هایــی را بدنبــال  ــرار گرفتــه اســت. البتــه وجــود ای مالحظــه قانونگــذار ق

ــد. ــه می آی ــه در ادام داشــته ک

ب( تعارض حقوق اشخاص در اجرای ماده 33
حکــم مــاده 33 قانــون ثبــت احــوال مصــوب 1355 ضامــن حقــوق مــردم و جامعــه بــه کیفیــت زیــر 

اســت:
ــای  ــه رویداد ه ــت کلی ــا ثب ــه ب ــور و ایجــاد نظــم در جامع ــم و تنســیق ام ــرای تنظی ــت ب 1. حــق دول

ــان ازدواج و طــالق اشــخاص در ســند ســجلی آن
۲. حــق افــراد در شــرف ازدواج بــه دانســتن ســابقه طــرف مقابــل بــه لحــاظ وجــود ازدواج یــا طــالق، 

بــا امــکان صــدور گواهــی تجــرد یــا اعــالم وضعیــت تاهــل اشــخاص
3. حــق اشــخاصی کــه ازدواج دائــم کوتــاه مــدت ناموفــق داشــته اند بــه رعایــت حیثیــت اجتماعــی آنــان 

در جامعــه بــا حــذف رویــداد ازدواج و طــالق، البتــه صرفــاً 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 33 برخــی 
ــراد  ــاره ای از اف ــی )شناســنامه( هســتند و پ ــدرک هویت ــداد ازدواج و طــالق در م ــالن روی ــف اع مخال
ــان می باشــند، نگــران علنــی شــدن ازدواج و طــالق ســابق خــود  ــا زن موافــق آن. موافقیــن کــه عموم
هســتند و مخالفیــن نگــران مــورد فریــب واقــع شــدن خــود در زمــان ارائــه شناســنامه طــرف مقابــل 

می باشــند.
»در خصــوص ثبــت وقایــع مربــوط بــه نــکاح یــا انحــالل 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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کنونــی ص 81(
 ایــن تعــارض در طــول تاریــخ 40 ســاله 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 طــالق از شناســنامه، ســهولت ازدواج مجــدد دختــران مطلقــه اســت. البتــه برخــی 
نیــز معتقــد بــه بــی اثــر بــودن حــذف رویــداد طــالق از شناســنامه در توفیــق زنــان مطلقــه در ازدواج 
مجــدد هســتند. »آنچــه امــروز نیــز مطــرح شــده اســت، ثبــت نکــردن طــالق بــه طــور کلــی نیســت؛ 
بــرای ثبــت طــالق یــک دفتــر فیزیکــی در دفترخانــه هــا وجــود دارد کــه البتــه همــه وقایــع در آن ثبــت 
ــدد  ــهیل ازدواج مج ــث تس ــال باع ــنامه، عم ــالق از شناس ــت ط ــری ثب ــذف ظاه ــن ح ــود. بنابرای می ش
ــان مطلقــه را نیــز برطــرف نخواهــد کــرد و اساســا برطــرف کــردن  نمی شــود. همچنیــن مشــکالت زن
مشــکالت ایــن زنــان بــا حــذف طــالق از شناســنامه یــک ادعــای بــزرگ اســت. بــه نظــر می رســد 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 

ــد. ــا عــدم تاهــل افــراد اســتعالم می گیرن ی
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 

ــاه 1355  ــت احــوال مصــوب تیرم ــون ثب ــاده )1( قان ــد »د« م ــر بن ــت احــوال کشــور براب ســازمان ثب
ــاده 1:  ــد د م ــورای اســالمی )بن ــس ش ــه 1363/10/18 مجل ــن اصالحی ــی متضم ــورای مل ــس ش مجل
ثبــت ازدواج و طــالق و نقــل تحــوالت( تکلیــف انعــکاس دو رویــداد حیاتــی ازدواج و طــالق را کــه در 
قالــب اعالمیه هایــی از محاضــر ازدواج و طــالق دریافــت می کننــد، در محــل مخصــوص )بنــد ۹ مــاده 
ــا وفــات همســر( در اســناد ثبــت کل وقایــع دارد. ــه ازدواج طــالق و ی 13: خالصــه اطالعــات راجــع ب

ایــن اقــدام ادارات ثبــت احــوال سراســر کشــور متعاقــب دریافــت اعالمیه هــای ازدواج و طــالق حــاوی 
خالصــه رویــداد ازدواج یــا طــالق کــه در دوره هــای 15 روزه از دفاتــر ازدواج و طــالق محــدوده اداره 

ــرد. ــورت می گی ــردد، ص ــل می گ واص
ــون ثبــت احــوال مصــوب اردیبهشــت  ــه قان ــاده 63 آییــن نام ــق م ــر رســمی ازدواج و طــالق وف  دفات
131۹ )مــاده 63 : دفاتــر رســمی ازدواج و طــالق بایــد هــر نــوع عقــد ازدواج و طــالق و رجــوع و بــذل 



برریس رضورت انعکاس رویدادهای ازدواج و طالق در شناسنامه...                                                     255

ــه اســت )14-13(  ــن آیین نام ــه ای ــه ضمیم ــه ک ــد، در روی نمون ــت می کن ــر ثب ــه در دفات ــدت را ک م
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 طــالق را در قالــب فــرم مخصــوص در روز پانزدهــم 

و پایــان هــر مــاه بــه اداره ثبــت احــوال حــوزه خــود تســلیم نماینــد.
ــا تفســیر  ــون اخیرالذکــر ب ــون ثبــت احــوال، مجــددا موضــوع بنــد »د« مــاده )1( قان در مــاده 33 قان
ــند  ــه س ــی اســت ن ــدرک هویت ــاده 33 در خصــوص م ــد م ــا تاکی ــی اساس ــده اســت، ول بیشــتری آم
ــن را  ــنامه زوجی ــالق در شناس ــداد ازدواج و ط ــه دو رخ ــوط ب ــات مرب ــی درج اطالع ــجلی و چگونگ س

مشــخص نمــوده اســت.
ــا زوجــه و رجــوع و بذل مــدت و  ــا وفــات زوج ی ــر ایــن مــاده )مــاده 33: وقایــع ازدواج و طــالق ی  براب
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 طــالق یــا بذل مــدت و در صــورت 
ــی اســت منعکــس خواهــد شــد. ازدواج و  ــوت خــود باق ــه ق ــه ب ــداد از ازدواج ک تعــدد زوجــات آن تع
ــه در المثنــی شناســنامه درج نخواهــد شــد.( در صــورت فقــدان شناســنامه افــرادی  طــالق غیرمدخول
کــه ســابقه ازدواج و طــالق را در ســند ســجلی خــود دارنــد، در نمونــه المثنــی شناســنامه آنــان آخریــن 
ازدواج و انحــالل آن درج می شــود. در خصــوص مــردان در صــورت وجــود ازدواج توامــان کلیــه ازدواج 

هــا منعکــس خواهــد شــد.
ــن حکــم  ــک حکــم اســتثنایی اســت. ای ــت احــوال مصــوب ســال 1355 دارای ی ــون ثب ــاده 33 قان م
ــورخ  ــق دســتورالعمل م ــه اســت. ادارات ثبــت احــوال وف ــر مدخول ــن غی ــه بائ ــان مطلق ــه زن ــوط ب مرب
ــه طــالق  ــورخ .... دفترخان ــه شــماره ... م ــه موجــب طالقنام 1386/1۲/۲6 ضمــن ثبــت توضیحــات )ب
ــه منجــر  ــه طــالق بائــن غیرمدخول ــم ... ب شــماره ... شهرســتان ... واقعــه ازدواج مابیــن آقــای ... و خان
ــادر و  ــوف ص ــالق موص ــه ازدواج و ط ــدون درج واقع ــنامه ب ــجلی، شناس ــند س ــت.( در س ــده اس گردی

ــد. ــی می کنن ــلیم متقاض تس

د( ثبت احوال و چالش اجرای قسمت اخیر ماده 33
ــه  ــی ب ــه زندگ ــکاح، ادام ــه ن ــرای صیغ ــس از اج ــی پ ــدت بســیار کوتاه ــه م ــد ک ــاق می افت ــاً اتف بعض
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دالیلــی بــرای زوجیــن امکان پذیــر نمی شــود و آنــان پیــش از شــروع زندگــی زیــر یــک ســقف از هــم 
جــدا شــده و پیونــد زناشــویی آنــان بــه طــالق منجــر می گــردد. نظــر بــه هنجارهــای حاکــم بــر جامعــه 
و نــوع نــگاه و برخــوردی کــه اجتمــاع بــا یــک زن مطلقــه دارد، همــواره زنــان بیــوه تمایــل بــه اعــالن 
رویــداد طــالق نداشــته و معمــوالً یــا خــود را متاهــل یــا مجــرد هرگــز ازدواج نکــرده معرفــی مــی کننــد، 
ایــن وضعیــت بــه وجهــی برتــر بــرای دختــران ســخت تر اســت و اطــالق بیــوه بــه آنــان بــا توجــه بــه 
ــای  ــدیدتر تقاض ــوی ش ــه نح ــان ب ــن ایش ــت. بنابرای ــی اس ــا، بی انصاف ــاه ازدواج آنه ــدت کوت ــول م ط

حــذف رویــداد ازدواج و طــالق را از مــدارک هویتــی خــود یعنــی شناســنامه دارنــد.
 ایــن مســئله اجتماعــی و تــا انــدازه ای فرهنگــی، باعــث شــد تــا قانونگــذار در ســال 1355، اســتثنایی را 
در مــاده 33 قانــون 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 
ــد  ــرده اســت. چنانچــه بخواه ــزی ک ــا دروغ پایه ری ــی خــود را ب ــی زندگ ــب شــده اســت و از طرف فری
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 40 ســال 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 1355 و 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 می گــردد، لــذا امــکان مخفــی نــگاه 
ــوط از ثبــت  ــه صــرف اســتعالم مراجــع مرب ــدارد و ب داشــتن ازدواج و طــالق صــورت گرفتــه وجــود ن

احــوال، مراتــب در اســرع وقــت بــه مرجــع اســتعالم کننــده منعکــس خواهــد شــد.
معیــار قانونگــذار در تشــخیص وضعیــت دختــران مطلقــه بــرای حــذف رویــداد ازدواج و طــالق 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 630( یعنــی باکــره بهــره جســته اســت.

برابــر تبصــره 4 مــاده 36 قانــون ثبــت احــوال دفاتــر اســناد رســمی ازدواج و طــالق از جملــه مراجعــی 
هســتند کــه حــق نــگارش در شناســنامه را دارنــد. )تبصــره 4 مــاده 36: بــه اســتثنای ســازمان ثبــت 
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احــوال کشــور، دفاتــر اســناد رســمی ازدواج و طــالق، نمایندگی هــای دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
ــک از  ــات، هیچی ــل و اداره کل انتخاب ــن المل ــس بی ــت و پلی ــخیص هوی ــور، اداره تش ــارج از کش در خ
ارگان هــا 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 طــالق 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 پیش بینــی شــده در شناســنامه منعکــس می نماینــد.
 مســئله عــدم تمایــل زنــان و دختــران مطلقــه بــر عــدم انعــکاس رویــداد ازدواج و طــالق در شناســنامه 

آنهــا انگیــزه بــرای درخواســت صدورالمثنــی اســت.
اختصــاص حکــم قســمت اخیــر مــاده 33 قانــون ثبــت احــوال بــه زنــان از ســوی ادارات ثبــت احــوال 
ــه صــدور  ــه و منجــر ب ــرار گرفت ــردم ق ــراض م ــورد اعت ــت احــوال، م ــازمان ثب ــر بخشــنامه های س براب
احکامــی از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری شــد. )رای شــماره 183- 1381/6/10 هیــات عمومــی 
دیــوان عدالــت اداری: حکــم مقــرر در قســمت آخــر مــاده 33 قانــون ثبــت احــوال مصــوب 1355 مفیــد 
عــدم درج ازدواج و طــالق غیرمدخولــه در المثنــی شناســنامه زوجیــن اســت. بنابرایــن مفــاد بخشــنامه 
ــم  ــوم و اطــالق حک ــر عم ــالوه ب ــه ع ــوال کشــور ک ــت اح ــازمان ثب ــماره 1/43۲0-13۷0/10/14س ش
مقنــن عــدم درج ازدواج و طــالق غیرمدخولــه را منحصــراً در المثنــی شناســنامه زوجــه پذیرفتــه و در 
نتیجــه دایــره شــمول قانــون را محــدود و تضییــق کــرده اســت، خــالف قانــون تشــخیص داده می شــود 

ــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال می گــردد.( ــه تجویــز قســمت دوم مــاده ۲5 قان و ب
ــا  ــز ب ــردان نی ــه م ــاده 33 ب ــز در تســری حکــم م ــی ثبــت احــوال نی ــی و شــورای عال  شــورای حقوق
اســتدالل امــکان ورود آســیب روانــی بــه پســران و بــر اســاس تقاضاهــای مکــرر ایــن طیــف از جامعــه 

بــه اجــرای ایــن قانــون اقــدام نمــوده اســت.
ــز ســازمان ثبــت احــوال جهــت پیشــگیری از  ــه نی ــر مدخول ــی در خصــوص دفعــات ازدواج غی از طرف
ســوء اســتفاده از حکــم بخــش اخیــر مــاده 33 بــا مصوبــه جلســه مــورخ 13/ 11/ 138۷ شــورای عالــی 
ثبــت احــوال مبنــی بــر الحــاق عباراتــی بــه بنــد 3 دســتورالعمل »نحــوه ثبــت وقایــع ازدواج و طــالق 
غیر مدخولــه در اســناد ســجلی و حــذف آن از شناســنامه زوجیــن« آن را محــدود بــه دفعــه اول نمــوده 
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ــد. )پیــرو نامــه شــماره ۲/ش ع ۲/  ــوان عدالــت اداری ابطــال گردی ــا آراء شــماره ۲06 و ۲0۷ دی کــه ب
ــر  ــی ب ــوال مبن ــورای عالی ثبت اح ــورخ 13/ 11/ 138۷ ش ــه م ــه جلس ــیله مصوب ــن وس ۲/ 138۷ بدی
ــه در  ــر مدخول ــع ازدواج و طــالق غی ــد 3 دســتورالعمل »نحــوه ثبــت وقای ــه بن ــر ب ــارات زی الحــاق عب
اســناد ســجلی و حــذف آن از شناســنامه زوجیــن« جهــت اطــالع و ابــالغ بــه واحدهــای ذی ربــط اعــالم 
ــدارک الزم  ــه م ــا ارائ ــنامه زوج ب ــه در شناس ــالق غیرمدخول ــع ازدواج و ط ــدم درج وقای ــود. »ع می ش
صرفــا بــرای بــار اول امکان پذیــر بــوده و در صــورت ثبــت ازدواج و طــالق 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 طــالق غیرمدخولــه اقــدام خواهــد شــد.« مقتضــی اســت 
ضمــن نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــه مذکــور، وصــول آن را نیــز بــه دبیرخانــه شــورای عالی اعــالم 

فرماییــد.«

متن رای شماره های ۲۰۷ ۲۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: 
»مطابــق ذیــل مــاده 33 قانــون ثبــت احــوال مصــوب ســال 1355مقــرر شــده اســت کــه »در المثنــی 
شناســنامه مــرد یــا زن آخریــن نــکاح و طــالق یــا بــذل مــدت و در صــورت تعــدد زوجــات آن تعــداد 
ازدواج کــه بــه قــوت خــود باقــی اســت، منعکــس خواهــد شــد. ازدواج و طــالق غیر مدخولــه در المثنــی 
ــر  ــی فوق الذک ــم قانون ــر حک ــرای قســمت اخی ــه اج ــن ک ــه ای ــر ب ــد.« نظ ــد ش ــنامه درج نخواه شناس
ــل و هشــتمین جلســه  ــه چه ــن مصوب ــق و حصــول شــرط و شــرایطی نیســت، بنابرای ــه تحق ــد ب مقی
شــورای عالی ثبــت مــورخ 13/ 11/ 138۷ و بخشــنامه شــماره 464۷/ 1، 3/ 1۲/ 138۷ رییــس ســازمان 
ــرایطی محــدود و  ــی ش ــا پیش بین ــن را ب ــم مقن ــرای حک ــه اج ــث ک ــن حی ــوال کشــور از ای ــت اح ثب
مضیــق کــرده اســت، مغایــر قانــون پیــش گفتــه تشــخیص و بــه اســتناد بنــد 1 مــاده 1۹ و مــاده 4۲ 

ــود.«(  ــال می ش ــت اداری ابط ــوان عدال ــون دی قان
 مــاده 33 مربــوط بــه انــواع ازدواج و طــالق 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 
ــه درج  ــل ب ــراد مای ــد مشــمول حکــم قســمت اخیــر مــاده 33 شــود. البتــه چنانچــه اف باشــد، می توان
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وقایــع ازدواج و طــالق ســابق باشــند، برابــر نظریــه اداره کل امــور حقوقــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور 
منعــی نــدارد. )نظریــه ۲/11/۷130۹-13۹1/6/۲6 اداره کل امــور حقوقــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور: 
بــه موجــب حکــم مــاده 33 قانــون ثبــت احــوال و نظریــه مــورخ 13۹0/3/۹ شــورای حقوقــی ســازمان، 
آخریــن واقعــه در شناســنامه اشــخاص الزامــی اســت. لیکــن در صورتــی کــه متقاضــی درخواســت ثبــت 
ــه  ــب جهــت هرگون ــدارد، مرات ــی ن ــع قانون ــت خواســته من ــد، اجاب ــی را در شناســنامه نمای ــه قبل واقع

اقــدام الزم اعــالم مــی گــردد.(

و( ازدواج و طالق هایی که صرفًا ثبت می شوند، از نگاه جمعیت شناختی
ــند  ــا روی س ــه صرف ــی ک ــت ازدواج های ــن اس ــناختی ممک ــاری و جمعیت ش ــات آم ــاظ مطالع ــه لح ب
ثبــت شــده اند و هیچــگاه پیونــد عاطفــی بیــن زوجیــن بوجــود نیامــده و بــه دالیلــی در مــدت کوتاهــی 
ــد.  ــرخ ازدواج و طــالق تاثیــر گذارن ــد و روی ن ــه طــالق شــده اند، در آمارهــا خدشــه وارد آورن منجــر ب
در حالیکــه می دانیــم، ایــن ثبــت و رفــع آن از ســند هویتــی بــه هیــچ وجــه ازدواج بــه معنــی واقعــی 
خــود نبــوده اســت. »در تعریــف ازدواج گفته انــد: رابطــه قانونــی، عرفــی و یــا مذهبــی اســت کــه زن و 
مــرد را بــرای شــرکت دائــم یــا موقــت در زندگــی بــه هــم پیونــد می دهــد. برونیســالو مالینوفســکی، 
مــردم شــناس انگلیســی در تعریــف ازدواج گفتــه اســت: قــراردادی اســت بــرای بوجــود آمــدن فرزنــدان 
و حفــظ و نگاهــداری آنــان.« )کالنتــری، صمــد، مبانــی جمعیت شناســی، ص8۷(. تولیــد نســل کــه از 
اهــداف اساســی ازدواج اســت، در ازدواج هــای صرفــاً ثبتــی دیــده نمی شــود و دالیلــی نظیــر شــتابزدگی 
در انتخــاب شــریک زندگــی باعــث وقــوع ایــن رویــداد شــده اســت. »ایــن دو واقعــه ازدواج و طــالق- 
ــادی  ــد و تناســل از اهمیــت زی ــاروری و توال ــه دلیــل تغییــر موقعیــت خانوادگــی افــراد و تاثیــر در ب ب
برخوردارنــد. در حقیقــت ازدواج آغازگــر بــاروری و منشــاء تولــد اســت.« )کاظمــی پــور، شــهال، مبانــی 
جمعیــت شناســی، ص83(. از طرفــی تشــکیل خانــواده یعنــی زندگــی زوجیــن در زیــر یــک ســقف، در 
صورتیکــه ازدواج تصادفــی و چنــد روزه نمی توانــد عنــوان رخــداد ازدواج و انحــالل آن عنــوان رویــداد 
طــالق 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 
ــل و  ــدی، وکی ــتگی دارد.« )احم ــه ازدواج بس ــی ب ــل های متوال ــی نس ــی و کیف ــی کم ــروه و زندگان گ
رضایــی، انیــس، فصلنامــه جمعیــت، ص8۲(. عــرف و مــردم نیــز ازدواج را در یکــی شــدن زن و شــوهر 
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می داننــد و بــا مشــاهده شــاکله زندگــی می فهمنــد 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 
ــه ایــن ترتیــب آنهــا در غــم و شــادی و لــذت و رنــج یکدیگــر ســهیم  زندگــی مشــترک مــی شــود. ب
ــل و  ــوب، جلی ــران محب ــد.« )ای ــی کنن ــل م ــر ح ــاری همدیگ ــه ی ــی را ب ــکالت زندگ ــوند و مش می ش
ــالق از دو  ــی ازدواج و ط ــت، تلق ــد گف ــت بای ــت، ص 8۲(. در نهای ــه جمعی ــم، فصلنام ــاری، مری مخت
ــی بســیار کــم بســیار دور از ذهــن اســت.  ــه زمان ــا فاصل ــد و انحــالل آن ب ــان عق ــاً توام ــداد تقریب روی
حجــم ایــن دو رویــداد صرفــا قابــل مطالعــه در حــوزه خــاص خــود بــه واســطه آســیب شناســی ایــن 
ــد  ــر چن ــد شــد. »ه ــج آن خواه ــث مخــدوش شــدن نتای ــی باع ــات جمعیت ــده اســت و در مطالع پدی
ــی  ــورد بررس ــر م ــدای از یکدیگ ــتی ج ــالق بایس ــداد ازدواج و ط ــی دو روی ــت شناس ــدگاه جمعی از دی
قــرار گیرنــد، امــا در جوامــع ســنتی بیــن حجــم ایــن دو، رابطــه مســتقیم وجــود دارد و در مصوبــات 
ــت، ص  ــه جمعی ــه، فصلنام ــم دل، عزت ال ــود دارد.« )رح ــه وج ــن زمین ــاراتی در ای ــز اش ــی نی بین الملل

)8۲

ح( نتیجه گیری
ــداد ازدواج و طــالق در شناســنامه  ــل موافقیــن و مخالفیــن عــدم درج خالصــه روی ــه دالی ــا توجــه ب ب
زوجیــن و شــرایط فعلــی جامعــه و ســازمان ثبــت احــوال کشــور، موضــوع رفتــه رفتــه از حالــت حــاد 
ــرره ای  ــا وضــع مق ــی و ب ــرایط فعل ــد در ش ــل می توان ــل ذی ــار دلی ــه چه ــت ب ــا عنای ــده و ب ــارج ش خ
خــاص، موضــوع انعــکاس یــا عــدم انعــکاس خالصــه وقایــع ازدواج یــا طــالق در شناســنامه بــه اختیــار 

مــردم واگــذار گــردد:
1- وجــود مرکــز داده بهنــگام ثبــت احــوال )پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور( و گســتره بهره بــرداری 
از ســامانه اســتعالم الکترونیــک برخــط، هــر تغییــری کــه در ســند ســجلی اتبــاع ایرانــی اتفــاق بیافتــد، 

ــد. ــان مخفــی نمی مان ــه مــردم، حســب وظایــف آن از نظــر دســتگاه های خدمت رســان ب
۲- تغییــر ســبک زندگــی مــردم و وجــود رســانه های ارتبــاط جمعــی معمــوال مانــع کتمــان رویدادهــای 

مهــم زندگــی افــراد از جملــه ازدواج و طــالق اســت.
ــنامه محــل  ــرد شناس ــاز و کارک ــات، نی ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــا پیشــرفت کشــور در حــوزه فن 3- ب
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 برنامه هــای آینــده ایــن ســازمان خواهــد بــود.« )ایســنا، یکشــنبه 13۹6/6/1۲، 18:50 کــد خبــر 

)۹6061۲0۷۲4
ــه اســت. چنانچــه  ــن غیرمدخول ــان مطلقــه بائ ــا در خصــوص طیــف زن ــن اســتثناء صرف ــرد ای 4- کارب
قصــد توســعه ایــن قاعــده بــه تمامــی زنــان بیــوه مطلقــه یــا بیــوه در اثــر فــوت همســر در دســتور کار 
قــرار گیــرد، حداکثــر زنانــی را شــامل می شــود کــه از ازدواج هــای قبــل خــود، فرزنــد ندارنــد. چــون 

حکــم مــاده فقــط در خصــوص همســر اســت نــه فرزنــدان.
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مولفه های موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل شهر تهران: 
همبسته ها و الزامات سیاستی

افسانه میرزائی1، منصور شریفی2* و علی پژهان3

چکیده:

ــان  ــارکت زن ــینی، مش ــات، شهرنش ــطح تحصی ــش س ــواده، افزای ــاختار خان ــر در س ــیون و تغیی ــا مدرنیزاس ــان ب همزم
ــازارکار، فرزنــدآوری در ســالهای اخیــر در بیــن زنــان بــه تدریــج کاهــش یافتــه  اســت و می     تــوان انطبــاق فراینــد  در ب
انتقــال جمعیــت دوم در ایــران خصوصــاً کان شــهری ماننــد شــهر تهــران را، بــا تغییــر در بســیاری از ارزشــها، نگرشــها 
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــی و ب ــیوه پیمایش ــه ش ــر ب ــش حاض ــرد. پژوه ــاهده  ک ــوح مش ــه وض ــدآوری ب ــه فرزن ــها ب وگرایش
ــزار  ــا اســتفاده از اب ــا ب ــده اســت. داده     ه ــران انجــام گردی ــان شــاغل شــهر ته ــدآوری زن ــر فرزن ــذار ب ــای تاثیرگ مولفه ه
ــج  ــه اســت. نتای ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی ــی م ــری اتفاق ــه روش نمونه گی ــه ب ــاخته و 1065 نمون ــق س ــنامه محق پرسش
ــدآوری توســط  ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــرات متغی ــد، حــدود 30 درصــد از تغیی ــل رگرســیون نشــان می ده حاصــل از تحلی
ــن  ــه ســازمانی و اجتماعــی تبیی ــده     ال، مولف ــدان ای ــداد فرزن ــدان، تع ــداد فرزن ــی چــون تحصیــات، ســن، تع متغیرهای
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 
ــووالن  ــط مس ــرای آن توس ــد و اج ــروی  کن ــدت پی ــی م ــای طوالن ــی از برنامه     ه ــت     های جمعیت ــه سیاس ــود ک می ش
ــادری و  ــت ســازمانی از ســازگاری نقــش م ــدآوری و حمای ــه ارزش گــذاری فرزن ــژه ب ــز وی ــا تمرک ــران ســازمان ب و مدی

ــان شــاغل تضمیــن شــود. کارمنــدی زن

واژگانکلیدی:مولفههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، سازمانی، فرزندآوری، زنان شاغل

1- گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسامی، تهران، ایران
 sharifim@UT.AC.IR 2- گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسامی، سمنان، ایران، نویسنده مسوول

3- گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسامی، تهران، ایران

پژوهشی
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مقدمهوبیانمسئله
ــران،  ــر در ای ــرن اخی ــم ق ــی در نی ــوزه جمعیت ــه درح ــل توج ــم و قاب ــیار مه ــوالت بس ــی از تح یک
فرزنــدآوری اســت. شهرنشــینی، صنعتــی شــدن باالرفتــن تحصیــات و اشــتغال زنــان ســهم عمــده     ای 
ــر  ــی، تقســیم کار، تغیی ــا شهرنشــینی، تحــرک اجتماعــی و مکان ــن تحــوالت داشــته، چنانچــه ب در ای
ســاختار خانــواده در همــه بخش     هــای زندگــی مشــهود اســت و مــا حصــل آن تغییــر ســبک زندگــی، 
ــاختار  ــر س ــال تغیی ــه دنب ــز ب ــدآوری نی ــه اســت.کاهش فرزت ــراد جامع ــای اف ــها، هنجاره ــر ارزش تغیی
خانــواده درجامعــه شــهری ظهــور پیــدا کــرده اســت، درچنیــن شــرایطی فرزنــدآوری متحــول می شــود 
ــد. در  ــاعه می یاب ــا اش ــتدالل درخانواده     ه ــی و اس ــر منطق ــی و تفک ــی، عقل گرای ــش فردگرای و افزای
ــوالت  ــه  تح ــد،  اینگون ــت  می دهن ــدرن  تغییرحال ــواده  م ــکل خان ــه ش ــنتی ب ــای س ــه خانواده     ه نتیج
 آســیب هایی  من جملــه محــدود شــدن گســتره خانــواده و روابــط خانوادگــی، کمرنــگ شــدن نقشــهای 
بــرادر وخواهــری، پنــاه بــردن فرزنــدان بــه گروههــای همســاالن و همچنیــن کمرنــگ شــدن نقش هایــی 

ــه همــراه دارد )شــیدانی،6:1392 ( ــه، دایــی، عمــو، عمــه و... را ب ماننــد خال
ــر  ــت دارد، ب ــزان رشــد جمعّی ــر می ــه ب ــی ک ــر قاطع ــر تأثی ــاوه ب ــان، ع ــاروری زن ــار ب ــر در رفت  تغیی
ترکیــب و ســاختار جمعّیــت نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت )     عباســی شــوازی و دیگــران، 2009(. طبــق 
گزارشــات ســازمان ملــل1 میــزان بــاروری کل2  در کشــورهای در حــال توســعه 1950و 1960 حــدود 6 
فرزنــد بــه ازای هــرزن بــوده، ولــی از آن زمــان بــه بعــد روبــه کاهــش اســت و در ســالهای 1995-2000 
بــه حــدود 1/3 تولــد بــه ازای هــر زن رســیده اســت )بنگارتــز3، 3:1999(. نیمــی از جمعیــت زنــان در 
جهــان در حــال حاضــر در مناطقــی بــا میزانهــای بــاروری کل پاییــن تــر از ســطح جانشــینی جمعیــت 
زندگــی می     کننــد )بنگارتــز و ســابوتکا4، 1:2011(. ایران نیــز دریــک دوره کوتــاه ســیر کاهشــی بــاروری 
از حــدود 7 فرزنــد بــه ازای هــر زن در ســال 1359 بــه حــدود 2 فرزنــد در ســال 1395 رســید )مرکــز 
ــد در  ــروع و از 8/6 فرزن ــه 1360 ش ــط ده ــاروری اواس ــی از ب ــد کاهش ــن رون ــران 1395(. ای ــار ای آم
ــد در ســال 1375 کاهــش یافــت، چنانچــه  ــد در 1367 و ســپس 2/8 فرزن ــه 5/ 5 فرزن ســال 1362 ب
ــر  ــی زی ــد یعن ــدود 1/8 فرزن ــه ح ــال 1390 ب ــینی و در س ــطح جانش ــه س ــال 1379 ب ــاروری در س ب

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 
می     شــود(  رســیده اســت )عباســی شــوازی و خواجــه صالحــی، 1392 : 45-46(

پدیــده کم فرزنــدی، تک فرزنــدی و بی فرزنــدی اکنــون بــه شــاخصی از زندگــی مــدرن تبدیــل 
ــا  ــده ت ــث ش ــل باع ــن عام ــد. ای ــتقبال می     کنن ــوان از آن اس ــای ج ــیاری از زوجه ــت و بس ــده اس ش
ســن فرزنــدآوری افزایــش یافتــه و تمایــل زوجیــن بــرای بچــه     دار شــدن و مــادر بــودن کاهــش  یابــد 
)رســتگارخالد و همــکاران، 1396: 8(. زنــان پــس ازگذرانــدن تجربــه شهرنشــینی، مدرنیتــه و تحصیــات 
عالــی خــود را مکلــف بــه مشــارکت در تولیــد اقتصــادی می داننــد و هنگامــی کــه در فراینــد مشــارکت 
در بــازار کار شــرکت یابنــد، جایــگاه و منزلــت اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا تغییــر می یابــد، لــذا از نقــش 
مادرانــه خــارج گردیــده و در پــی بدســت آوردن جایــگاه اجتماعــی و اســتقال اقتصــادی از نقش هــای 
ــابه  ــغلی مش ــای ش ــات و فرصته ــان تحصی ــه زن ــه ب ــی ک ــه زمان ــد، درنتیج ــه می گیرن ــین فاصل پیش
ــک  ــود )م ــدان می ش ــداد فرزن ــردن تع ــه محــدود ک ــر ب ــا منج ــن فرصته ــود، ای ــردان داده می ش ــا م ب

ــد1 ،2013(. دونال
ــان را  ــذارد و نقــش ســنتی زن ــای خانوادگــی برجــای می گ ــر نقش     ه ــر مســتقیم ب ــان تاثی اشــتغال زن
ــا مــردان در جامعــه رهنمــون می     کنــد و ســبب  برهــم می زنــد و آنهــا را بــه ایفــای نقش هــای برابــر ب
بــروز نقش هــای دوگانــه در زنــان می شــود 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 
ــه اشــتغال  ــه تعــداد مادرانــی کــه ب ــه فاصلــه خواهنــد گرفــت و هــر روز ب و چــه بســا از نقــش مادران
بیــرون از خانــه روی می     آورنــد، افــزوده می     شــود. بنابرایــن فرزنــدآوری و تمایــل بــه داشــتن فرزنــد از 

ایــن وضعیــت جدیــد تاثیــر می     پذیــرد.
مطابــق نتایــج سرشــماري عمومــي نفــوس و مســکن ســال 1395، حداقــل میــزان بــاروري کل مربــوط 
بــه اســتان گیــان بــا رقــم 1/38 و حداکثــر آن مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا مقــدار 
3/96 فرزنــد مي باشــد ایــن شــاخص بــراي اســتانهاي گیــان، مازنــدران و تهــران بــه ترتیــب بــا ارقــام 
38/1 و 51/1 و56/1  حداقــل میــزان بــاروري را داشــته اند، ازآنجــا کــه تهــران جــزو یکــی از اســتانهایی 
اســت کــه نــرخ بــاروری زیــر ســطح جانشــینی  را دارد، لــذا فرزنــدآوری بعنــوان یکــی  از شــاخص     های 
ــدآوری و  ــه فرزن مهــم جمعیتــی ایــن کان شــهر می باشــد و جلوگیــری از اســتمرار کاهــش تمایــل ب

1- Macdonald
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ارتقــاء آن در ســطح جانشــینی، نیــاز بــه شــناخت وآگاهــی از تمایــات فرزنــدآوری زنــان و مولفه     هــای 
موثــر بــرآن و همچنیــن شناســایی راهکارهــا و رفــع موانــع ضــروری می     باشــد. بــا توجــه بــه موقعیــت 
جغرافیایــی شــهر تهــران و دارا بــودن زیــر ســاخت های اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، بعنــوان یکــی 
از بزرگتریــن و پرجمعیت     تریــن کان شــهرها در ایــران حجــم زیــادی از شــاغلین را تشــکیل می دهــد 
ــازار  ــارکت در ب ــی از مش ــهم باالی ــان س ــد و زن ــان را دارا می     باش ــتغال زن ــرای اش ــبی ب ــتر مناس و بس
ــازمانی  ــی و س ــگاه اجتماع ــف از جای ــازمانها و ادارات مختل ــد و درس ــاص داده ان ــود اختص ــه خ کار را ب
برخــوردار می باشــند. بنابرایــن بــا توجــه کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری پایین     تــر از ســطح جانشــینی 
در ایــن شــهر آیــا می     تــوان گفــت، اشــتغال بــر تمایــات فرزنــدآوری زنــان موثــر اســت؟ مولفــه موثــر 

بــر تمایــات فرزنــدآوری آنهــا کــدام اســت؟

پیشینهپژوهش
ــان،  ــه جامعه     شناس ــورد توج ــر م ــه اخی ــد ده ــان در چن ــتغال زن ــدآوری و اش ــر فرزن ــر ب ــه موث مولف
جمعّیت     شناســان و اقتصاددانــان بــوده اســت. برخــی مطالعــات مســائل نهــادی را مســئول فرزنــدآوری 
ــر3، 1978(؛  ــک مای ــن و تای ــمیت      لوی ــل2، 1993؛ اس ــر،1 1980؛ فل     م ــد )کرام ــان می دانن ــن زن پایی
برخــی دیگــر وجــود ضعــف در مراکــز مراقبــت از کــودکان )مطالعــات ادســرا،4 2005؛ بیــاری،5 2008(؛ 
را علــت کــم فرزنــدآوری زنــان می داننــد و بعضــی نیــز جدایــی بیــن محــل زندگــی خانــواده و فرزنــدان 
ــه  ــای خان ــن کاره ــی بی ــدم هماهنگ ــز ع ــاری، 2008(؛ و برخــی نی ــکاران، 1996؛ بی ــورد و هم )رادف
ــار  ــن ب ــیلوا2008،6(؛ و همچنی ــان )داس ــی زایم ــغلی و مرخص ــری ش ــاف پذی ــود انعط ــه     داری، نب و بچ
ــه کار خــارج  ــا اشــتغال ب ــه ب ــه     دار وترکیــب کارهــای خان ــان خان ــه زن ــان شــاغل نســبت ب مضاعــف زن
از خانــه )مــک گینیتــی و راســل،7 2008(؛ را از دالیــل پاییــن بــودن فرزنــدآوری زنــان ذکــر نمودنــد. 
برخــی از تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیده     اند کــه برخــاف نظریه     هــای ســّنتی، رابطــه      اشــتغال زنــان 
ــورهای  ــیاری از کش ــت و در بس ــی نیس ــن منف ــاروری پایی ــژه در بســترهای ب ــه وی ــاروری ب ــار ب و رفت
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      
ــوس و  ــن1، 1979؛ رایندف ــت )بکم ــرده اس ــد از آن تغییرک ــت در بع ــتگی مثب ــک همبس ــه ی 1980 ب

ــکاران2، 2003( هم
مطالعــات انجــام شــده در ایــران بیشــتر بــر الگوهــا و مولفه     هــای موثــر بــر تمایــات فرزنــدآوری تاکیــد 
ــد. ایــن بررســی     ها بطــور کلــی نشــان می     دهنــد، زنانــی کــه اســتقال بیشــتری داشــته و تمایــل  دارن
بــه اشــتغال در خــارج از خانــه دارنــد، تمایــل کمتــری بــه فرزنــدآوری را نشــان می     دهنــد )حســینی و 
بگــی،1391(؛ اثــر اشــتغال زنــان بــر کاهــش بــاروری بــه نــوع شــغل، بخشــی از اقتصــاد کــه زنــان در 
آن اشــتغال دارنــد، نــوع جامعــه و هنجارهــای حاکــم بــر آن و ســــطح توســعه یافتگی آن بســــتگی دارد 
)عباســی شــوازی و علــی منــدگاری،1389(. مطالعــات دیگــر بــه رابطــه منفــی و معکــوس بیــن اشــتغال 
ــد.  ــش می     یاب ــاروری کاه ــان، ب ــتغال زن ــش اش ــا افزای ــه ب ــا ک ــدان معن ــد، ب ــاروری پی بردن ــان و ب زن

)شــیری و بیداریــان، 1388؛ نــوروزی، 1377؛ شــیری، نوراللهــی و رســتمی، 1392(
پژوهش هــای انجــام گرفتــه، نشــان دهنــده تاثیــر مولفه هــای جمعیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــواده از  ــدآوری می     باشــد. تحــوالت ارزشــی و ســاختاری خان ــه فرزن ــل ب ــر تمای فرهنگــی و ســازمانی ب
ــی شــدن و رواج  ــج صنعت ــه از نتای ــان ک ــات و اســتقال زن ــن تحصی ــاال رفت ــان، ب ــه اشــتغال زن جمل
ــد و  ــون می کن ــه رهنم ــرون از خان ــد بی ــئولیت     های جدی ــمت مس ــه س ــان را ب ــت، زن ــینی اس شهرنش
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 
می دهــد. برخــی مطالعــات داخلــی بــر هنجارهــای حاکــم در جامعــه در دوره گــذار خانــواده از ســنتی 
بــه مدرنتیتــه اشــاره دارد و مشــاهده می شــود، هــرگاه زمینــه اشــتغال و اســتقال زنــان فراهــم گردیــده 
 اســت، فرزنــدآوری کاهــش یافتــه اســت، امــا در هیچکــدام از ایــن پژوهش     هــا بصــورت جامــع و کامــل 
ــا  ــس ب ــرده  اســت. پ ــی نک ــاغل را بررس ــل ش ــان متاه ــدآوری زن ــات فرزن ــر تمای ــر ب ــای موث مولفه ه
ــر  ــه مــدل نظــری زی ــا ارائ ــان شــاغل و غیــر شــاغل، ایــن پژوهــش ب ــدآوری زن ــز فرزن ــه تمای توجــه ب

ــد. ــاغل می     باش ــان ش ــدآوری زن ــات فرزن ــر تمای ــذار ب ــای اثرگ ــایی مولفه     ه درصــدد شناس

1- Beckman
2- Rindfuss, R.R., K. Benjamin
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شکل1-مدلنظریپژوهش

بطورکلــی مولفه     هــای موثــر بــر تمایــات فرزنــدآوری از یــک ســو بــه اثــر گــذاری هنجــاری و ارزشــی 
ــه مولفه     هــای  ــگاه و منزلــت اجتماعــی و ســازمانی آنهــا باتوجــه ب ــه جای ــان شــاغل و از یــک ســو ب زن
ــات وچارچــوب نظــری پژوهــش شــکل  ــای فرضی ــه برمبن ــرد ک ــرار می     گی ــورد بررســی ق ــی م جمعیت

گرفتــه اســت.

مبانینظری
ــدآوری یکــی از مهم     تریــن مؤلفه     هــای جمعیتــی اســت کــه نقــش عمــده     ای در تحــوالت کمــی و  فرزن
کیفــی جمعیــت هــر کشــور دارد، از ایــن     رو سیاســت     های جمعیتــی در کشــورهای مختلــف دنیــا عمدتــا 
ــی  ــای مختلف ــن اســاس نظریه ه ــال می شــود. برای ــدآوری اعم ــش فرزن ــا افزای ــول محــور کاهــش ی ًح
وجــود دارد کــه علــل گرایــش بــه فرزنــدآوری را تبییــن و تحلیــل نموده انــد. از آنجــا کــه مــا در ایــن 
پژوهــش مولفه هــای تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل را بررســی می کنیــم، توجــه بــه یــک رویکــرد 
ــدآوری  ــش فرزن ــه کاه ــه ب ــی ک ــف از مولفه های ــای مختل ــد جنبه     ه ــود و نمی     توان ــد ب ــی نخواه کاف
منجــر خواهــد شــد را مــورد ســنجش قــرار ندهــد، لــذا در ایــن پژوهــش مــا از نظریــات مختلفــی بــرای 
ــر تبییــن انتخــاب عقانــی  چارچــوب نظــری خــود اســتفاده کرده ایــم، چنانچــه نظریه     هــای مبتنــی ب
و ســاختاری اســتدالل می     کنــد کــه در زمانهــای مختلــف در یــک کشــور یــا شــهر شــرایط ســاختاری 
ــد  ــتغال، می توان ــان، اش ــوادی زن ــواده، باس ــاختار خان ــر س ــدن، تغیی ــی ش ــینی، صنعت ــد شهرنش مانن
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ــه کاســیک  ــق نظری ــد. طب ــدی را فراهــم کن ــی بی فرزن ــا حت ــدآوری ی ــات فرزن ــه کاهــش تمای زمین
انتقــال جمعیتــی )مدرنیزاســیون( بــاروری در کشــورهای توســعه یافتــه بــه لحــاظ هزینــه و منافــع از 
اهمیــت عمــده     ای برخــوردار اســت. در ایــن جوامــع فرهنــگ و تحصیــات هــردو احتمــال پذیــرش اولیــه 
ــه  ــان ب ــد و زن ــرای مصــرف افزایــش می یاب ــا ب ــس از آن امیده ــد را فراهــم مــی آورد، پ ایده     هــای جدی
جســتجوی شــغل بــرای دســتیابی بــه منزلــت اجتماعــی و برطــرف نمــودن نیازهــای جدیــد اقتصــادی 
ــی خــود و  ــای مصرف ــد نیازه ــا بتوانن ــد ت ــه اشــتیاق بیشــتری نشــان می دهن ــرون ازخان ــه کار در بی ب
ــازی، ارزشــهای  ــال توســعه و نوس ــه دنب ــع ب ــوال در بســیاری از جوام ــد، معم ــن نماین ــواده را تامی خان
ــد  ــازی مانن ــتاوردهای نوس ــه از دس ــرای اینک ــز ب ــان نی ــود، زن ــه می ش ــز وارد جامع ــه آن نی ــوط ب مرب
اشــتغال و تحصیــات بهره     منــد شــده و بــه اســتقال برســند، متحــول می شــوند و پــس از بهره     منــدی 
ــی شــاغل  ــرا وقت ــد، زی ــح می دهن ــدآوری ترجی ــه فرزن ــه را ب ــرون از خان ــن دســتاوردها کار در بی از ای
باشــند، نمی تواننــد بــاردار شــوند و از فرزنــد خــود مراقبــت کننــد، در نتیجــه فرزنــدآوری و تمایــل بــه 
ــه اقــوام یــا مراکــز مراقبــت از کــودکان  ــد و تاحــدی مراقبــت از فرزنــدان خــود را ب آن کاهــش می یاب
می ســپارند )کلــه لنــد وویلســون1، 1987: 30-5(. از ســوی دیگــر، برطبــق نظریــه گــذاردوم جمعیتــی 
ــه دنبــال تکنیک     هــای مــدرن درآمــوزش  ــه دنبــال ایجــاد جنبش     هــای اجتماعــی، آگاهــی جوامــع ب ب
عمومــی و بهبــود بهداشــت کــه بــه جامعــه وارد می شــود، تغییــرات اجتماعــی افزایــش می     یابــد و بــه 
ــگام  ــاروری زود هن ــد و در نتیجــه ازدواج و ب ــدا می کن ــت پی ــان اهمی ــی زن ــت اجتماع ــال آن منزل دنب
ــا گســترش  ــازی ب ــد نوس ــی می     شــود )لســتاق و ون دکا 1986،2: 24-9(. در فراین ــار دگرگون ــز دچ نی
ارتباطــات اجتماعــی، باســواد شــدن زنــان و ارتقــاء ســطح تحصیــات و تغییــرات ســاختاری خانــواده از 
ــر  ــاروری تاثیــر می گــذارد. همچنــان کــه ب ــر رفتارهــای ب ــه مــدرن و افزایــش شهرنشــینی ب ســنتی ب
ــا  مبنــای نظریــه  برابــری جنســیتی و نظریه     هــای فمینیســتی، در پــی پیشــرفت و توســعه  جوامــع و ب
گســترش شهرنشــینی، تحصیــات و اشــتغال بیــن زنــان، وضعیــت آنهــا در ســاختار خانــواده و جامعــه 
تغییــر می     یابــد. زنــان ترجیــح می     دهنــد بــه موقعیتــی مســاوی بــا مــردان دســت یابنــد و بــه همیــن 
ــر  ــه تأخی ــش ب ــی خوی ــت اجتماع ــدادن موقعی ــت ن ــر از دس ــه خاط ــدن را ب ــادر ش ــل ازدواج و م دلی

ــد،2000(.  ــک دونال ــد )م می اندازن
چارچــوب نظــری مقالــه، ترکیبــی از تبییــن رفتارهــای بــاروری، تبییــن انتخــاب عقانــی - 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 
ــر  ــدآوری در حــال تغیی ــه فرزن ــل ب ــز در تمای ــی قرارمی گیــرد و تبییــن هنجــاری - فرهنگــی نی عقان
ــن  ــی و تبیی ــاب عقان ــر انتخ ــرض تاثی ــاوت در مع ــرات متف ــا نظ ــان ب ــدآوری زن ــد و فرزن می باش
ــیک  ــه کاس ــد، در نظری ــه گردی ــری ماحظ ــث نظ ــه در بح ــان ک ــرد. همچن ــرار می گی ــاری ق هنج
انتقــال جمعیــت )مدرنیزاســیون( تحصیــات می توانــد منزلــت اجتماعــی زنــان را تغییــر دهــد و باعــث 
ــه  ــی ک ــد، تاجای ــه ترغیــب  کن ــرون از خان ــه کار در بی ــان را ب ــد  شــود کــه زن ــرش ایده هــای جدی پذی
فرزنــدآوری خــود را کاهــش می دهنــد، تــا منزلــت اجتماعــی را حفــظ یــا ارتقــاء دهنــد، چنانچــه زنــان 
ــدآوری  ــدآوری ترجیــح می دهنــد. اگــر فرزن ــر فرزن ــت  اجتماعــی را ب در موقعیــت ســنجی خــود منزل
در مقابــل منزلــت اجتماعــی قــرار گیــرد، زنــان  فرزنــدآوری را محــدود می کننــد و کم کــم ایــن رفتــار 
بصــورت هنجــار اشــاعه پیــدا می کنــد. بنابرایــن انتظــار مــی رود زنــان شــاغل بــا ســیرتحوالت اجتماعــی 
و فرهنگــی در شــهر تهــران بــا تغییــرات بخصوصــی در الگوهــا و رفتارهــای فرزنــدآوری همــگام شــوند و 

ــر شــود.  ــدآوری ارجح     ت ــر فرزن ــا ب بســیاری از هنجاره
باتوجهبهمالحظاتنظریوپیشینهپژوهشفرضیاتزیردرنظرگرفتهمیشوند:

-مولفــه جمعیتــی )ســن، ســن فرزنــدآوری، تعــداد فرزنــدان( بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل 
ــذارد. ــر می گ تاثی

- مولفــه  اجتماعــی، فرهنگــی )میــزان تحصیــات، حمایــت اجتماعــی، حمایــت فرهنگــی( در تمایــل بــه 
فرزنــدآوری زنــان شــاغل تاثیــر می گــذارد.

- مولفه  اقتصادي )در آمد( بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل تاثیر می گذارد.
- مولفه  سازمانی )حمایت سازمانی( بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل تاثیر می گذارد.

روشپژوهش
پژوهــش حاضــر بــه روش پیماشــی انجــام شــده  اســت. بعــد از جمــع آوري و کدگــذاري پرسشــنامه     ها، 
داده     هــا وارد نــرم افــزار آمــاري SPSS شــد و بــا اســتفاده از فنــون و روشــهاي آمــاري تجزیــه و تحلیــل 

گردید.
جامعــه آمــاری پژوهــش همــه زنــان شــاغل )49-15( در ســازمانها و ادارات مختلــف ســطح شــهر تهــران 
ــال شــهر  ــروه ســنی )49-15( س ــان در گ ــال 1395، زن ــات سرشــماری س ــد، براســاس اطاع می باش
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تهــران 505899 نفــر می     باشــند. شــیوه نمونه گیــری در دســترس )اتفاقــی(1 بــا مراجعــه بــه ســازمانها 
ــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و  ــه ب و ادارات دولتــی و غیــر دولتــی انتخــاب شــده اســت. حجــم نمون

پذیــرش خطــای نمونه گیــری 0/03 تعــداد 1065 نفــر تعییــن گردیــده اســت. 
در ایــن پژوهــش در بعــد جمعیتــی  از متغیــر ســن، ســن در اولیــن ازدواج، تعــداد فرزنــدان، ســن اولیــن 
فرزنــدآوری اســتفاده شــده  اســت، کــه ایــن متغیــر بــا پرســیدن تعــداد و ســن پاســخگویان عملیاتــی 
ــه  ــری شــاخص فرهنگــی و اجتماعــی از متغیرهــای ســطح تحصیــات ک ــرای اندازه گی شــده  اســت. ب
از طریــق ســاخت ســطوح تحصیلــی زیردیپلــم تــا دکتــرا، وضعیــت اســتخدامی در ســه نــوع قــراردادی، 
رســمی، آزمایشــی، حــق الزحمــه     ای، محــل اشــتغال در ســه بخــش دولتــی، نیمــه دولتــی و خصوصــی 
عملیاتــی شــده  اســت. شــاخص اقتصــادی از متغیــر درآمــد بــه وســیله ســه ســطح درآمــد کــم، متوســط 
ــرای  ــت ب ــزان موافق ــرت، برحســب می ــف لیک ــق تشــکیل طی ــده  اســت و ازطری ــف گردی ــاد تعری و زی
ــی شــده اســت. شــاخص  ــن گــزاره عملیات ــًا مخالفــم ای ــا کام ــًا موافقــم ت ــه کام ــدآوری از گزین فرزن
ســازمانی نیــز از ســه متغیــر حمایــت کــم، حمایــت متوســط، حمایــت زیــاد، برحســب میــزان موافقــت 
بــرای فرزنــدآوری از گزینــه کامــًا موافقــم تــا کامــًا مخالفــم ایــن گــزاره عملیاتــی شــده اســت. متغیــر 
وابســته تمایــل بــه فرزنــدآوری بــوده کــه درایــن پژوهــش بــا 14 گویــه کــه از گزینــه کامــٌا موافقــم 
تــا کامــٌا مخالفــم نمره گــذاری شــده اســت. بــه منظورســنجش روایــي پژوهــش از دو شــاخص آلفــای 

کرونبــاخ و اعتبــار ســازه اســتفاده شــده اســت.

جدول1:بررسیاعتبارسازهورواییمتغیرهایتحقیق
ضرایب آلفای کرونباخاعتبار سازه متغیرهای تحقیق

متغیرهایردیف
پژوهش

 شاخص
کفایت نمونه

واریانس
تبیینی متغیر 

آلفای
 سطح معنیتعداد گویهکرونباخ 

داری

تمایل به  فرزند 1
0/74554/140/761140/000آوری)متغیر وابسته(

0/67756/130/64660/000مولفه اجتماعی2

0/78363/470/780110/000مولفه های اقتصادی3

0/63652/200/59280/000مولفه های فرهنگی4

0/76158/130/861280/000مولفه های سازمانی5

1- Acsident
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ــا انجــام یــک  ــزار اندازه گیــری نیــز ب همانطورکــه در جــدول 1 مشــاهده می کنیــد، اعتبــار و پایایــی اب
پیــش آزمــون و بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ و تحلیــل عاملــی مــورد بررســی و تاییــد قرار گرفت. 
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 می باشــند.

یافتههایتوصیفیپژوهش
مطابــق ایــن بررســی، میانگیــن ســّن زنــان شــاغل34/37 ســال، میانگیــن ســّن اولیــن ازدواج 26 ســال 
و میانگیــن ســن زنــان در اولیــن زایمــان 24 ســال بــوده اســت و میانگیــن تعــداد فرزنــدان 1/8 بــوده و 
بیشــتر پاســخگویان تــک فرزنــد می باشــند، همچنیــن اطاعــات منــدرج در جــدول توزیــع متغیرهــای 
جمعّیــت نمونــه بــر حســب تعــداد فرزنــد ایــده     آل      بــرای زنــان شــاغل، نشــان می     دهــد میانگیــن شــمار 

فرزنــدان ایــده آل زنــان شــاغل 2 فرزنــد می     باشــد.

جدول2توزیعنسبیویژگیهایجمعیتیپاسخگویان
بیشترین کمترین نما میانه میانگین متغیر های جمعیتی

37/3438402049 سن

26/4726251340سن ازدواج

23/9428301541سن فرزندآوری

18/100/1104 تعداد فرزندان

2/032212 تعداد فرزند ایده ال
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جدول3:جدولتوزیعفراوانیویژگیهایاجتماعیوسازمانیپاسخگویان
 درصد فراوانی فراوانی  محل اشتغال

17916/8 شاغل در بخش دولتی

42740/01شاغل در بخش خصوصی

45943/1شاغل در بخش نیمه دولتی

1065100کل

وضعیت استخدامی

48545/5 قراردادی

49146/1 رسمی

575/4آزمایشی

323/0 حق الزحمه ای

1065100 کل

 سطح تحصیات

141/3زیردیپلم

524/9دیپلم

32930/9فوق دیپلم

53850/5لیسانس

676/3فوق لیسانس

656/1دکترا

1065100.0کل

ــی، 40/1  ــش دولت ــاغل در بخ ــان ش ــد زن ــد 16/8 درص ــان می     ده ــدول 3، نش ــای توصیفی ج یافته     ه
ــوده و  ــکار ب ــی مشــغول ب ــز در بخــش نیمه دولت ــا در بخــش خصوصــی و 43/1 درصــد نی درصــد آنه
ــراردادی 45/5 درصــد، رســمی 46/1 درصــد،  همچنیــن وضعیــت اســتخدامی پاســخگویان بصــورت ق
5/4 درصــد آزمایشــی و 3 درصــد حــق الزحمــه ای می باشــد. طبــق مندرجــات جــدول فــوق50 درصــد 
ــت  ــت از وضعی ــه حکای ــوده ک ــانس ب ــدرک لیس ــر دارای م ــق حاض ــده در تحقی ــی ش ــان بررس از زن
تحصیلــی بــاالی جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه دارد. یافته     هــا همچنیــن گویــای آن اســت کــه حــدود 
82/5 درصــد زنــان تحصیــات دانشــگاهی دارنــد و تنهــا 7/5 درصــد زنــان فاقــد تحصیــات دانشــگاهی 

می     باشــند.
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یافتههایاستنباطیپژوهش
ــه منظــور بررســی تاثیــر مســتقل مولفه هــای جمعیتــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ســازمانی  ب
بــا تمایــل بــه فرزنــدآوری در بخــش اســتنباطی پژوهــش از آزمــون همبســتگی رگرســیون خطــی چنــد 

متغیــره اســتفاده شــده اســت.

جدول4:ضرایبهمبستگیورگرسیونیروابطمتغیرهایمستقلوتمایلبهفرزندآوری
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0/1
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79
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Sig= 0 /000   عامت (*) نشاندهنده عدم معنی داری متغیر می باشد.                           

تعــداد فرزنــدان، درآمــد،  بــا ورود متغیرهــای ســن، تحصیــات،  جــدول 4، نشــان می دهــد 
حمایــت ســازمانی کلیــه ضرایــب رگرســیون اســتاندارد بغیــر از وضعیــت اقتصــادی و حمایــت 
می باشــند.  معنــی داری  اطمینــان  درصــد   95 از  بیــش  ســطح  در  متغیرهــا  ســایر  اجتماعــی، 
ــتقل  ــای مس ــان متغیره ــتگی همزم ــی از همبس ــان 0/428حاک ــتگی همزم ــیون همبس ــب رگرس ضری
)وضعیــت  اقتصــادی، حمایــت  ســازمانی، حمایــت فرهنگــی، ســن، درآمــد، تحصیــات، تعــداد 
فرزنــدان( بــا متغیــر وابســته )تمایــل بــه فرزنــدآوری( می باشــد. ضریــب تعییــن مــدل برابــر 
0/183، نشــان می دهــد کــه 18/3 درصــد تغییــرات واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری 
ــدان  ــداد فرزن ــات و تع ــن تحصی ــت، همچنی ــده اس ــح داده ش ــتقل توضی ــای مس ــط متغیره توس
ــند.  ــدآوری می باش ــه فرزن ــل ب ــوس برتمای ــی و معک ــه منف ــب 0/10- و 0/07-  دارای رابط ــه ترتی ب
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جدول5:مدلرگرسیونبرحسبمتغیرهایجمعیتی

شرح

تغییرات آماریضرایب رگرسیون

R2 ضریب
ضریب

R2 تعیین

ضریب
تعیین

اصاح شده
)R-djusted(

ضریب 
تعیین 
باقیمانده

 Dorbin
watson

تغییرات
ضریب
تعیین

درجه
آزادی1

درجه
آزادی 2

 F)توزیع 
احتمال 
پیوسته(

تغییرات
سطح

معنی 
داری

معدل 
0/2260/0510/0491/7830/0513106119/1110/00یک

بدیــن معنــی کــه هرچــه تحصیــات و تعــداد فرزنــدان افزایــش یابــد، تمایــل بــه فرزنــدآوری کاهــش 
می یابــد. مقادیــر جــدول 5، حاکــی از همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل )تعــداد فرزنــدان ایــده 
ــه میــزان 0/23 می     باشــد و  ــدآوری( ب ــه فرزن ــل ب ــا متغیــر وابســته )تمای ــدان( ب آل، ســن، تعــداد فرزن
همچنیــن ضریــب تعییــن مــدل نشــان می     دهــد،0/051 واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط 

متغیرهــای مســتقل: ســن، تعــداد فرزنــدان، تعــداد فرزنــد ایــده     آل توضیــح داده شــده اســت.

جدول6:ضرایبهمبستگیورگرسیونیروابطمتغیرهایجمعیتیوتمایلبهفرزندآوری

ضرایب غیر مدل دو
βاستاندارد

ضرایب 
انحراف معیار

ضرایب 
β استانداردtسطح معنی داری

1/7870/074-0/060-0/0690/039-تعداد فرزند

0/740/480/481/5320/126سن

0/2330/320/2347/2680/00 تعداد  فرزندایده آل

           متغیر وابسته: تمایل یه فرزندآوری

ضرایــب بتــا نشــان می     دهــد، کــه تاثیــر تعــداد فرزنــدان بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری منفــی بــوده، بــه 
ــدان در 90 % ســطح معنــی داری،  ــه ازای یــک واحــد تغییــر از متغیــر تعــداد فرزن ایــن معنــی کــه ب
تمایــل بــه فرزنــدآوری 0/60- کاهــش پیــدا کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار می باشــد. همچنیــن 

ــدان ایــده     ال در بیــش از 99 درصــد معنــی دار می     باشــد. تعــداد فرزن
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جدول7:ضرایبهمبستگیورگرسیونیروابطمتغیرهایمستقلوتمایلبهفرزندآوری

ضرایب غیر مدل سه
βاستاندارد

ضرایب انحراف 
معیار

 ضرایب استاندارد
β

tسطح معنی 
داری

0/3710/280/37113/2210/000مولفه سازمانی

0/0690/450/0431/5410/124مولفه اقتصادی

0/1300/310/1104/2430/000مولفه فرهنگی

0/3410/380/2608/8530/000مولفه اجتماعی

           متغیر وابسته: تمایل یه فرزندآوری

ضرایــب بتــا، نشــان می     دهــد کــه تاثیــر مولفــه ســازمانی، مولفــه اقتصــادی، مولفــه فرهنگــی، مولفــه 
ــه ازای یــک واحــد تغییــر از  ــه ایــن معنــی کــه ب ــوده، ب ــدآوری مثبــت ب ــه فرزن اجتماعــی برتمایــل ب
متغیــر مولفــه ســازمانی %99 در ســطح معنــی داری بــوده و تمایــل بــه فرزنــدآوری 37 درصــد افزایــش 
پیــدا کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار می     باشــد. همچنیــن بــه ازای یــک واحــد تغییــر از متغیــر 
مولفــه فرهنگــی %99 در ســطح معنــی داری بــوده و تمایــل بــه فرزنــدآوری 31 درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده اســت و از نظــر آمــاری معنــادار می     باشــد و در مولفــه اجتماعــی نیــز99 درصــد 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 معنــی     دار نمی     باشــد.

جدول8:مدلرگرسیونمتغیرایمستقل)اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،سازمانی(

شرح
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  مولفه های موثر بر متایل به فرزندآوری زانن شاغل هشر هتران....                                                            277

ــی،  ــی، فرهنگ ــای مســتقل اجتماع ــان متغیره ــی از شــدت همبســتگی همزم ــر جــدول 8، حاک مقادی
اقتصــادی، ســازمانی  بــا متغیــر وابســته )تمایــل بــه فرزنــدآوری( بــه میــزان 0/54 می     باشــد و همچنیــن 
ضریــب تعییــن مــدل نشــان می     دهــد 30% واریانــس متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری توســط متغیرهــای 

مســتقل: اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، ســازمانی توضیــح داده شــده اســت.

بحثونتیجهگیری
ــا  ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــژه بع ــته، به  وی ــة گذش ــول چندده ــران درط ــت ای ــّوالت جمعّی تح
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 
ــا افزایــش  ــد و ب ــدان متحــول گردی ــه فرزن ــگاه ســنتی ب ــن تغییــرات ن ــا ای ــر شــد، همزمــان ب نمایان     ت
ســطح تحصیــات و حضــور زنــان در بیــرون از خانــه تمایــل بــه فرزنــدآوری رونــد نزولــی پیــدا کــرد. 
ــه زیرســطح جانشــینی رســیده اســت و مســئله  ــران ب ــاروری در ای ــرخ ب ــد، ن ــات نشــان می ده مطالع

فرزنــدآوری در دوره     هــای مختلــف نقــش موثــری در حــوزه خانــواده داشــته اســت.

دربررسیوآزمونفرضیههایتحقیقنتایجزیربدستآمدهاست:
فرضیــه اول، بــه بررســی تاثیــر ســن و تعــداد فرزنــدان، تعــداد فرزنــد ایــده آل بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری 
ــان شــاغل می پــردازد. مشــخص گردید، تمایــل بــه فرزنــدآوری در ســنین بــاالی 40 ســال افزایــش  زن
می یابــد و هرچــه ســن پاســخگویان بیشــتر باشــد، تمایــل بــه فرزنــدآوری آنهــا بیشــتر می     شــود و هــر 
انــدازه ســن پاســخگویان کمتــر باشــد تمایــل بــه فرزنــدآوری کمترخواهــد بــود. نتایــح ایــن پژوهــش 
همســو بــا بررســی داوودی )1395( اســت. همچنیــن هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر باشــد، تمایــل بــه 
ــوازی  ــان،1384: 133، عباسی     ش ــات )محمودی ــه در مطالع ــان ک ــد. همچن ــش می     یاب ــدآوری کاه فرزن
وعســگری ندوشــن،1384: 36( گویــای ایــن مهــم اســت.، بــه مــوازات بهبــود وضعیــت اقتصــادی، زنــان 
ــا و  ــی     رود کنش     ه ــار م ــد و انتظ ــواده دارن ــری درخان ــم گی ــرای تصمی ــتری ب ــادی بیش ــدرت اقتص ق
رفتارهــای فرزنــدآوری زنــان ماننــد تعــداد فرزنــدان، تعــداد فرزنــدان ایــده     آل دســتخوش تغییــر واغلــب 
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کاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری شــود.
فرضیــه دوم، بــه بررســی تاثیــر مولفه     هــای اجتماعــی، فرهنگــی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل 
می     پــردازد. نتایــج نشــان می دهــد، هرچــه ســطح تحصیــات افزایــش می     یابــد، تمایــل بــه فرزنــدآوری 
کمتــر اســت، بدیــن معنــی کــه تحصیــات رابطــه معکوســی و منفــی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری دارد. 
ایــن نتایــج بــا پژوهــش عباسی     شــوازی وعلــی منــدگاری در ایــران همســو بــوده و همانگونه که کالدول 
بر آموزش همگاني و تحصیات بهعنوان عاملي مهم در کاهش باروري تأکید ميکند، مشاهده ميکنیم که 
با افزایش تحصیات زوجین، از میزان فرزنــدآوری آنهــا کاسته ميشود. علت این امر آن است که زوجین 
آموزشي،  فعالیتهاي  براي  بیشتري  فرصتهاي  از  معمواًل  که  تحصیلکرده  زنان  بهویژه  و  تحصیلکرده 
شغلي و اجتماعي برخوردارند، به دلیل باالتر بودن هزینه فرصت از دسترفته آنهــا، تمایل کمتري به 
فرزندآوري دارند. نتیجه این فرضیه همسو با نتایج بررســی     های برومنــد وارجمنــد ســیاهپوش )1395(، 

ــد... ــکاران )1390( می     باش ــی وهم قدرت
ــه  ــل ب ــر تمای ــد( ب ــادی، درآم ــت اقتص ــادي )وضعی ــه اقتص ــر مولف ــی تاثی ــه بررس ــوم، ب ــه س فرضی
فرزنــدآوری زنــان شــاغل مــی پــردازد. گرچــه وضعیــت اقتصــادی در مــدل کلــی رگرســیون  اثرگــذار 

نمی     باشــد 
 فرضیــه چهــارم، بــه بررســی مولفــه ســازمانی )حمایــت ســازمانی( بــر تمایــل بــه  فرزنــدآوری زنــان 
ــازمانی  ــت س ــه از حمای ــی ک ــود، زنان ــاهده می     ش ــی مش ــت اجتماع ــردازد. در متغیرحمای ــاغل می     پ ش
کمتــری برخوردارنــد، تمایــل کمتــری بــه فرزنــدآوری دارنــد و هنگامــی کــه تاثیــر حمایــت اجتماعــی 
پررنگ     تــر می     شــود، تمایــل بیشــتر خواهــد شــد. بایــد گفــت زنــان معمــوالً از یــک هنجــار اجتماعــی 
ــای  ــدی در الگوه ــم فرزن ــدآوری و ک ــه فرزن ــل ب ــش تمای ــد و کاه ــت می     کنن ــه  تبعی ــم در جامع حاک

اجتماعــی آنهــا نهادینــه شــده اســت.
ــش  ــه افزای ــال در نتیج ــرای مث ــواده، ب ــط خان ــان در محی ــدرت زن ــدازه ق ــر ان ــک، ه ــر تئوری از نظ
تحصیــات زنــان و مشــارکت اقتصــادی آنهــا بیشــتر شــود، بــه همــان انــدازه انتظــار مــی رود، کنش     هــا 
و رفتارهــای بــاروری زنــان ماننــد تعــداد فرزنــدان ایــده     آل، تعــداد فرزنــدان خواســته دســتخوش تغییــر 
و اغلــب بــا کاهــش روبــرو شــود. افزایــش قــدرت زنــان در خانــواده، تمایــل بــه فرزنــدآوری و فرزنــدآوری 
را کاهــش می دهــد، ایــن نتیجــه بــا انتظــارات تئوریــک، یعنــی نظریــه قــدرت و جنســیت و نیــز نظریــه 
منابــع قــدرت در خانــواده هماهنــگ اســت. براســاس تئوری     هــای مذکــور انتظــار مــی رود کــه قــدرت 
در خانــواده برحســب جنســیت متفــاوت باشــد و ویژگی     هــای اقتصــادی - اجتماعــی افــراد، یعنــی زن 



  مولفه های موثر بر متایل به فرزندآوری زانن شاغل هشر هتران....                                                            279

و مــرد، تعییــن کننــده قــدرت آنهــا در خانــواده اســت. از آنجــا کــه زنــان شــاغل، قــدرت اقتصــادی و 
ــواده  ــدرت تصمیــم گیــری بیشــتری در خان ــد، ق ــگاه اجتماعــی بواســطه اشــتغال بدســت می آورن جای
ــن  ــدان خواســته شــده ای ــد، همچنــان کــه در مطالعــه     ای نشــان داده شــد، میانگیــن تعــداد فرزن دارن
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 می     کنــد 
و در نتیجــه قــدرت تصمیــم گیــری بیشــتری در خانــواده بــرای زنــان ایجــاد می     کنــد. ایــن نتایــج بــا 
یافته هــای )ســلطانیان و همــکاران 1386(، عباسی     شــوازی و علی     منــدگاری )1389(، گشتاســبی و 
وحدانــی نیــا )1385( همســو می     باشــد. همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد، تعــداد فرزنــدان 
ایــده     آل 2 فرزنــد می     باشــد کــه ایــن نتیجــه بــا برخــی مطالعــات پیشــین )محمودیانــی،1393؛ حســینی 
ــه را  ــد نکت ــا، چن ــن یافته     ه ــد. ای ــو می باش ــکاران، 1389( همس ــوازی و هم ــی1393، عباسی     ش وبگ
ــان  ــه عبارتــی زن ــد و ب ــده آل نمی     دان ــدی را ای ــی فرزن ــی در پژوهــش، ب مشــخص نمــود کــه هیــچ زن
ــان بیــش از 30 ســال  ــد الزم اســت، چنانچــه اگــر زن ــد کــه داشــتن فرزن ــن باورن بررســی شــده، برای
داشــته باشــند، ایــن خواســته پررنــگ تــر خواهــد بــود، ولــی بایــد توجــه داشــت، همــواره زنــان شــاغل با 
انتخــاب عقانــی و اســتدالل منطقــی تمایــات خــود را بــه فرزنــدآوری کنتــرل می     کننــد کــه بعضــاً ایــن 
انتخــاب تحــت تاثیــر شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی آنهــا صــورت مــی پذیــرد. ایــن نتیجــه 
بــا نظــر لیتــل  در نظریــه انتخــاب عقانــی همســو می     باشــد. در مجمــوع بــه نظــر می رســد، تمایــات 
ــه  ــخگویان ب ــر پاس ــه از نظ ــی ک ــن زمینه     های ــا مهم تری ــد، ام ــر می یاب ــان تغیی ــذر زم ــدآوری درگ فرزن
ــه جامعــه،  ــان شــاغل می     انجامــد، تحصیــات، هنجارهــای حاکــم ب ــدآوری زن ــه فرزن کاهــش تمایــل ب
ــنهاد  ــت. پیش ــادی اس ــای اقتص ــازمانی و دغدغه     ه ــت س ــع و محدودی ــواده، موان ــاختار خان ــر س تغیی
می     شــود 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 
ــا گســترش برخــی حمایت     هــای اجتماعــی از  ــذا ب ــت شــود. ل ــان شــاغل هدای ــادری زن کارمنــدی و م
ــراد  ــاء ســطح معیشــتی اف ــی، ارتق ــت اجتماع ــش امنی ــی، افزای ــاه اجتماع ــطح رف ــردن س ــه باالب جمل
جامعــه و حمایت     هــای ســازمانی ماننــد افزایــش امنیــت زنــان شــاغل، ارتقــاء کیفیــت مراکــز نگهــداری 
کــودکان، افزایــش مرخصــی زایمــان، می     تــوان امیــد داشــت تمایــات فرزنــدآوری را بــه ســمت و ســوی 

افزایــش فرزنــدآوری هدایــت نمــود.
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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 policy-
making, 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.



      6                                                                                                                           Abstracts

 

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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