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بیــش از یــک ربــع قــرن از آغــاز انتشــار فصلنامــه »جمعیــت«، اولیــن فصلنامــه  علمــی اب موضــوع جمعیــت در ایــران یم گــذرد. 
نیــت ســازمان ثبــت احــوال کشــور از انتشــار ایــن فصلنامــه، ایجــاد فرصــیت بــرای گســرتش دانــش جمعیت شــنایس در ســطح 
ــود.  ــر یم ش ــی منت ــورت فص ــت به ص ــه جمعی ــت. فصلنام ــوده اس ــور ب ــران کش ــران و تمصیم گی ــران، پژوهش گ ــب نظ صاح
ایــن فصلنامــه مقــاالت تخصــی در همــه  حوزه هــای جمعیت شــنایس را بــه زابن فــاریس یم پذیــرد. فصلنامــه در رد یــا 
ــن  ــدرج در ای ــاالت من ــت و مق ــوای آن نیس ــد محت ــای أتیی ــه معن ــه ب ــر مقال ــول و ن ــت. قب ــار اس ــیت مخت ــاالت دریاف ــول مق قب
فصلنامــه ابزاتب دهنــده آراء و عقایــد نویســندگان آن اســت. مقــاالت ایــن فصلنامــه در کتابخانــه منطقــه ای علــوم و تکنولــوژی 
ــت. ــذ آزاد اس ــر مأخ ــه اب ذک ــب نری ــل مطال ــود. نق ــه یم ش ــاین www.ISC.gov.ir و www.srlst.com منای ــه نش ــیراز ب ش

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
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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



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هشتم، بهار و تابستان 1400/ شماره 115 و 1-24/116

تأثیر اپیدمی کووید- 19 بر وضعیت باروری در ایران1 
محمد ساسانی پور2 و حجیه بی بی رازقی نصرآباد3  

چکیده: 
بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 نــه تنهــا زندگــی فــردی، بلکــه ســاختارهای اقتصــادی - اجتماعــی، فرهنگــی و روندهــای 

ــا بــر وضعیــت  ــه بررســی تأثیــر ویــروس کرون جمعیت شــناختی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. هــدف از ایــن مقال

بــاروری در ایــران می باشــد. روش مطالعــه تحلیــل داده هــای ثانویــه اســت و از داده هــای ثبتــی ســازمان ثبــت احــوال 

و مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت. مقایســه تعــداد موالیــد ثبت شــده طــی پنــج ســال اخیــر نشــان داد کــه 

تعــداد موالیــد در دو ســال اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته اســت؛ البتــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی 

متولــد شــدند کــه قبــل از شــیوع کرونــا شــکل گرفته انــد و تنهــا متولدیــن پنــج مــاه آخــر ســال 1399 بعــد از شــیوع 

کرونــا و آشکارشــدن آن در کشــور شــکل گرفته انــد. به هر حــال شــمار موالیــد شــش ماهــه دوم ســال 1399 و موالیــد 

ــاروری اســت. در شــش ماهــه دوم ســال  ــداوم روندهــای کاهشــی ب ــده ت شــش ماهــه اول ســال 1400 نشــان دهن

1400 افزایــش اندکــی در تعــداد موالیــد رخ داده کــه ممکــن اســت ناشــی از افزایــش تعــداد ازدواج در دو ســال اخیــر 

ــن اســت کــه  ــز حاکــی از ای ــه تفکیــک اســتان در ســال های 1398 و 1399 نی ــاروری کل ب ــزان ب باشــد. شــاخص می

رونــد کاهشــی بــاروری در همــه اســتان ها بــه اســتثناء اســتان سیســتان و بلوچســتان، ادامــه یافتــه اســت. اســتان 

سیستان و بلوچســتان در مــوج چهــارم یعنــی در خــرداد ســال 1400 عمدتــاً درگیــر کوویــد- 19 شــد، لــذا ممکــن اســت 

اثــر کوویــد-19 بــر بــاروری ایــن اســتان در ســال آتــی نمایــان شــود. اتخــاذ سیاســت های حمایتــی مالــی از زوجیــن 

ــه  ــارداری و اطالع  رســانی در مــورد آن هــا ب ــه خدمــات مراقبــت از ب ــد و همچنیــن ارائ ــاروری دارن جوانــی کــه قصــد ب

منظــور کاهــش نگرانی هــای افــراد از عــدم دسترســی بــه مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانی مناســب در دوران اپیدمــی 

کرونــا، می توانــد از اثــرات کاهشــی کرونــا بــر تصمیمــات بــاروری بکاهــد.

واژگان کلیدی: ویروس کرونا- کووید- 19، پیامدهای جمعیتی، باروری. 

 

1- این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب موسسه تحقیقات جمعیت کشور با عنوان ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا در ایران است.
mohammadsasanipour@nipr.ac.ir 2- استادیار جمعیت شناسی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

hajiieh.razeghi@nipr.ac.ir )3- دانشیار جمعیت شناسی موسسه تحقیقات جمعیت کشور )نویسنده مسئول

ترویجی
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مقدمه:
ــطح  ــوالی 2022، در س ــط ج ــا اواس ــت1  ت ــی بهداش ــازمان جهان ــای س ــاس داده ه براس

جهانــی بیــش از 560 میلیــون نفــر بــه کوویــد- 192 مبتــال شــده اند. از ایــن تعــداد 37 درصــد 

در قــاره اروپــا، 19 درصــد در آمریــکای شــمالی، 29 درصــد در آســیا، 11 درصــد در آمریــکای 

التیــن و کارائیــب، 2 درصــد در آفریقــا و تنهــا 1 درصــد در اقیانوســیه  اتفــاق افتــاده اســت. 

میــزان ابتــال بــه ایــن بیمــاری بــه 1000 نفــر جمعیــت، نشــان می دهــد کــه بیشــترین میــزان 

ــود. ایــن میزان هــا  ــا میــزان 280 در هــزار نفــر ب ــا ب ــه اروپ مبتالیــان کوویــد-19 مربــوط ب

ــه ترتیــب 213 در هــزار و 138 در  بــرای قاره هــای آمریــکای شــمالی و آمریــکای جنوبــی ب

هــزار نفــر بــود. بــه عــالوه، میــزان ابتــال بــه ویــروس کرونــا3 در ســطح جهــان تــا اواســط 

ــی بهداشــت،  ــود )ســازمان جهان ــت ب ــر جمعی ــم 77 در هــزار نف جــوالی ســال 2022، رق

ــار رســماً در تاریــخ 30 بهمــن 1398  ــد-19 اولیــن ب ــز پاندمــی4 کووی ــران نی 2022(. در ای

در شــهر قــم تاییــد شــد. تقریبــا پــس از دو هفتــه از ایــن تاریــخ، وزارت بهداشــت اعــالم 

کــرد کــه ایــن ویــروس تمــام اســتان های کشــور را فراگرفتــه اســت. بر اســاس معیارهــای 

تشــخیص قطعــی و گــزارش روزانــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، از زمــان 

شــیوع تــا اوایــل تیــر مــاه ســال 1401، حــدود 7 میلیــون و 250 هــزار نفــر بــه کوویــد-19 

مبتــال شــده اند. شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه  ایــران یکــی از باالتریــن کشــورهای بــا 

مــوارد ابتــال بــه کوویــد-19 و فــوت ناشــی از آن را داشــته اســت )وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی 1399(. 

بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 نــه تنهــا زندگــی فــردی، ســاختارهای اقتصــادی - اجتماعــی و 

فرهنگــی و ســاختارهای سیاســی جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت، همچنیــن باعــث 

ــه بســیاری از  ــی و اقتصــادی شــده اســت ک ــای جــدی بهداشــتی، اجتماع ــاد چالش ه ایج

ــد. عوامــل جمعیتــی نقشــی اساســی در  ــاط مســتقیم دارن ــا عوامــل جمعیتــی ارتب آن هــا ب

شــکل گیــری الگــوی مــوارد مثبــت و مــرگ ناشــی از کوویــد-19 در سراســر جهــان دارد و از 

1- World Health Organization
2- COVID- 19
3- Coronavirus
4- Pandemic
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ســوی دیگــر ایــن همه گیــری می توانــد بــر روندهــای جمعیــت شــناختی تأثیرگــذار باشــد. بــا 

توجــه بــه اینکــه شــیوع گســترده و تفاوت هــای موجــود بیــن کشــورها و مناطــق مختلــف 

در همه گیــری کوویــد-19، ارتبــاط بیــن پویایــی جمعیــت و اپیدمــی را آشــکار کــرده اســت، 

ــران در  ــه در ای ــد زندگــی و ســال های عمــر از دســت رفت ــر ســطح امی ــد- 19 ب ــر کووی تأثی

ــه بررســی و منتشــر شــده اســت )رازقــی  ــن مقال مطالعــه دیگــری توســط نویســندگان ای

نصرآبــاد و ساســانی پــور 2022(. در ایــن مطالعــه بــا مالحظــه شــواهد نظــری و تجربــی و 

همچنیــن تغییــرات میزان هــای بــاروری طــی ســال های اخیــر، تأثیــرات اپیدمــی کوویــد- 19 

بــر وضعیــت بــاروری مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد. 

انجــام ایــن مطالعــه از چندیــن جهــت حائــز اهمیــت اســت. بیماری هــای همه گیــر، 

ممکــن اســت بــه صــورت غیرمســتقیم بــا تأثیــر بــر میزان هــای ازدواج و بــاروری بــر رشــد 

ــاروری،  ــر ب ــد-19 ب ــری کووی ــر همه گی ــی تأثی ــد. چگونگ ــذار باش ــورها تأثیرگ ــت کش جمعی

دارای پیامدهایــی اســت کــه بــر میــزان رشــد جمعیــت، ســالخوردگی جمعیــت، شــکل دادن 

بــه چالشــهای بهداشــتی در آینــده و پتانســیل رشــد اقتصــادی در سراســر جهــان تأثیرگــذار 

اســت. لــذا بررســی تأثیــر بیمــاری کوویــد- 19 از دغدغــه مهــم جمعیــت شناســان اســت. 

در حــال حاضــر نــرخ بــاروری کل در کشــور زیــر ســطح جانشــینی اســت و بــر طبــق آخریــن 

ــران 1400(،  ــه اســت )مرکــز آمــار ای ــه 1/71 کاهــش یافت ــاروری کل ب ــزان ب برآوردهــا می

هرگونــه تغییــر در تصمیمــات مربــوط بــه ازدواج و بــاروری و یــا تأخیــر در ازدواج و بــاروری 

در شــرایط کرونــا، می توانــد تأثیــر کاهشــی بــر میزان هــای بــاروری مقطعــی ایجــاد نمایــد. 

ــا،  ــی کرون ــای جمعیت ــاد و پیامده ــن شناســایی ابع ــه ضم ــن مطالع ــج ای ــد اســت نتای امی

ــعه  ــای توس ــی و برنامه ه ــور کل ــه ط ــالمت ب ــای س ــتگذاری ها و برنامه ه ــن سیاس در تدوی

اقتصــادی - اجتماعــی رهگشــا باشــد. 

رویکردهای نظری مربوط به تأثیرات کووید- 19 بر باروری 
در حــال حاضــر، یکــی از ســواالتی کــه بــرای محققــان در مناطــق مختلــف جهــان مطــرح 

شــده، ایــن اســت کــه تأثیــر کوویــد-19 بــر میــزان بــاروری چــه خواهــد بــود؟ در همیــن 

ــد  ــاط برخــی از محققــان جمعیــت شناســی ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داده ان ارتب
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ــخ،  )آاســه1 و همــکاران 2020؛ اوال2 و همــکاران 2020؛ اســتوارت3 2021(. در طــول تاری

جهــش مــرگ و میــر ناشــی از حوادثــی ماننــد جنــگ، قحطــی و بیماری هــای همه گیــر باعــث 

تغییــر در میزان هــای بــاروری شــده اســت، در نتیجــه، در کوتــاه مــدت، تعــداد تولدهــا کمتــر 

ــی  ــر بیولوژیک ــکاران 2015(. از نظ ــز4 و هم ــد )نوبل ــش می یاب ــدی افزای ــال های بع و در س

اگــر بیمــاری همه گیــر، فعالیــت جنســی یــا احتمــال بــارداری را کاهــش دهــد، ممکــن اســت 

بــر بــاروری تأثیــر بگــذارد. ابتــال بــه ایــن ویــروس ممکــن اســت بــه خاتمــه زودرس بــارداری 

منجــر شــود و مــرگ همســر بــه طــور طبیعــی چشــم اندازهای بــاروری را کاهــش می دهــد. 

بنابرایــن اثــرات بیولوژیکــی باعــث کاهــش بــاروری - عمدتــاً ناشــی از بیمــاری و مــرگ و میــر 

بزرگســاالن- می شــود. 

ــوان دوره  ــه عن ــتی ب ــادی و بهداش ــای اقتص ــای بحران ه ــز دوره ه ــی، هرگ ــر تاریخ از نظ

ــت  ــده اس ــح داده نش ــدن ترجی ــه دار ش ــرای بچ ــن ب ــری زوجی ــرای تصمیم گی ــبی ب مناس

)مارتلتــو 5 و همــکاران. 2020؛ ســوبوتکا6 و همــکاران 2011(. در مــورد بحران هــای 

ــاروری  ــزرگ، ب ــه در طــی و بعــد از همه گیری هــای ب بهداشــتی، شــواهد نشــان می دهــد ک

ــی، انتظــار  ــق زمان ــک اف ــال در ی ــا این ح ــد )اســتون7 2020(. ب ــه شــدت کاهــش می یاب ب

ــت در  ــن اس ــه ممک ــی ک ــر بیولوژیک ــا اث ــرود. تنه ــن ب ــوری از بی ــی ف ــر منف ــه اث ــی رود ک م

ــق و ازدواج مجــدد، ممکــن  ــرا تطبی ــد، مــرگ همســر اســت، زی ــی مــدت باقــی بمان طوالن

ــادی طــول بکشــد.  ــان زی اســت زم

مــرور تأثیــرات بیمــاری همه گیــر آنفلوانــزای H1N1 در ســال 1918 کــه معمــوالً بــه عنــوان 

آنفوالنــزای اســپانیایی8 شــناخته می شــود، فرصتــی منحصــر بــه فــرد بــرای مطالعــه پویایــی 

ــزا  ــری آنفلوان ــد. همه گی ــاه مــدت فراهــم می کن ــر کوت ــک بیمــاری همه گی ــال ی ــاروری بدنب ب

بــا کاهــش قابــل توجــه نــرخ بــاروری در کوتــاه مــدت و بلند مــدت همــراه بــوده اســت. از 

1- Aassve
2- Ullah
3- Stewart
4- Nobles
5- Marteleto
6- Sobotka
7- Stone
8- Spanish Flu
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ســال 1918 تــا 1919 نــرخ زاد و ولــد در ایــاالت متحــده 13 درصــد کاهــش یافــت )ویلــد1 و 

همــکاران 2020(. ژاک برتیلــون2 در مطالعــات خــود دربــاره تأثیــر شــیوع آنفلوانــزا در ســال 

1889 بــر جمعیــت فرانســه، رابطــه ای بیــن مــرگ ناشــی از آنفلوانــزا و کاهــش کوتــاه مــدت 

در موالیــد مشــاهده کــرد )آاســه و همــکاران 2020(. 

برخــی مطالعــات تأکیــد دارنــد کــه در ســناریوهای بحران هــای بهداشــت عمومــی و حــوادث 

فاجعــه بــار، ممکــن اســت بــه طــور موقــت تعــداد موالیــد کاهــش یابــد. آن هــا بــا تمرکــز 

ــان  ــا، نش ــا و طوفان ه ــن لرزه ه ــد زمی ــی مانن ــای طبیع ــدت بالی ــاه م ــای کوت ــر پیامده ب

می دهنــد پیک هــای مــرگ و میــر معمــوالً ظــرف یک ســال بــا کاهــش تولــد همــراه اســت. 

ــس  ــا 5 ســال پ ــر از 1 ت ــی طوالنی ت ــازه زمان ــک ب ــر ی ــز ب ــا تمرک ــات ب ــه مطالع در حالی ک

از ایــن وقایــع، از الگــوی افزایــش بــاروری حمایــت کرده انــد )ایوانــز3 و همــکاران 2010(. 

محــرک ایــن بازگشــت های میــان مــدت، تمایــل والدیــن بــه جایگزینــی فرزنــدان از دســت 

ــدان اســت. در  ــدن فرزن ــده مان ــرات ســاختاری در مــورد احتمــال زن ــه و همچنیــن تغیی رفت

پــی شــوک های غیرمنتظــره مــرگ و میــر، ممکــن اســت بــاروری معنایــی نمادیــن نیــز بــه 

ــوند  ــل می ش ــت تبدی ــازی مثب ــم بازس ــک مکانیس ــه ی ــد ب ــای جدی ــرا تولد ه ــرد، زی ــود گی خ

ــود  ــه بهب ــخ ب ــن در پاس ــت. همچنی ــی اس ــت طبیع ــه حال ــت ب ــده بازگش ــان دهن ــه نش ک

ــاروری را  ــش ب ــوان افزای ــی، می ت ــت عموم ــی و بهداش ــادی، اجتماع ــای اقتص در بخش ه

مشــاهده کــرد )اســتون 2020(. شــواهدی از افزایــش بــاروری پــس از وقایــع کوتــاه مــدت، 

ماننــد زمیــن لــرزه در هنــد )نانــدی4  و همــکاران 2018(، یــا طوفان هــای نســبتاً ضعیــف 

در ایــاالت متحــده وجــود دارد )ایوانــز  و همــکاران 2010(. بــا تعمیــم وقایــع قــرن گذشــته، 

ــر بیــش از حــد انتظــار  ــه مــرگ و می ــاروری در مــواردی ک ــه ب ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی می ت

ــود  ــپس بهب ــد و س ــش می یاب ــوار کاه ــع ناگ ــس از وقای ــاه پ ــا 10 م ــد، 7 ت ــاق می افت اتف

ــه ســطح قبلــی خــود می رســد )اســتون2020(.  ــاه ب ــاروری در مــدت زمــان کوت ســریع ب

ســایر عواملــی کــه بــه دلیــل زمینــه کوویــد-19 می تواننــد نــرخ بــاروری را افزایــش دهنــد، را 

می تــوان بــه دو گــروه عمــده تقســیم کــرد: مــوارد مربــوط بــه مشــکالت و عــدم دسترســی 

1- Wilde
2- Jacques Bertillon
3- Evans
4- Nandi
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بــه خدمــات بهداشــت جنســی و بــاروری و عوامــل مرتبــط بــا مســائل مربــوط بــه فاصلــه 

اجتماعــی، ازدواج زودرس دختــران، مشــکالت بهداشــت روانــی و کاهــش هزینه هــای 

فرصــت فرزنــدآوری بــه دلیــل بیــکاری یــا دورکاری. 

بــه لحــاظ نظــری، اثــرات کاهشــی کوویــد- 19 بــر بــاروری نیــز از چنــد منظــر قابــل توجــه 

اســت. اکثــر کشــورهایی کــه تاکنــون تحــت تأثیــر کوویــد-19 قــرار گرفته انــد، بســتر 

ــه  ــل دسترســی آســان ب ــه دلی ــه ب ــد ک ــر از ســطح جانشــینی دارن ــاروری کمت ــی ب اجتماع

روش هــای پیشــگیری از بــارداری بســیار موثــر بوجــود آمــده اســت. ایــن زمینــه اجتماعــی 

ــه  ــته ک ــده در گذش ــاهده ش ــوارد مش ــه م ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــت، پیامده ــن اس ممک

ــی تعــداد تولدهــا را داشــتند، نشــان دهــد. نگرش هــا  ــاال و افزایــش احتمال ــر ب مــرگ و می

ــل  ــاوت از اوای ــیار متف ــواده، بس ــده آل خان ــد ای ــاره بع ــروز درب ــی ام ــای اجتماع و هنجاره

ــپانیایی،  ــزای اس ــر آنفوالن ــته نظی ــر گذش ــای همه گی ــتر بیماری ه ــت. در بس ــرن 20 اس ق

ــی وجــود دارد،  ــر شــوک های بیرون ــاروری در براب ــود و حتــی افزایــش ب ــرای بهب ــزه ای ب انگی

زیــرا فرزنــدان بــه عنــوان تأمیــن کننــدگان بالقــوه کار و امنیــت اقتصــادی والدیــن در ســنین 

پیــری درک می شــوند. بــا این حــال، بــا توجــه بــه اینکــه بحــران ناشــی از ویــروس کرونــا، 

شــرایط اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار داده، ممکــن اســت بــاروری در کوتــاه مــدت کاهــش 

ــویم  ــور ش ــدت متص ــدت و بلند م ــش میان م ــرای افزای ــم اندازی ب ــه چش ــدون اینک ــد، ب یاب

ــکاران، 2020(.  ــه و هم )آاس

بخــش قابــل توجهــی از تأخیــر و یــا کاهــش بــاروری در دوران همه گیــری کرونــا و یــا بعــد از 

آن، می توانــد بــا تئوری هــای مربــوط بــه اجتنــاب از خطــر و بی اطمینانــی نســبت بــه آینــده 

ــی  ــه و نگرانی های ــود مخاطــرات در جامع ــوری، وج ــن تئ ــح داده شــوند. بر اســاس ای توضی

ــت  ــی از وضعی ــن بی اطمینان ــه و همچنی ــراد از شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی جامع ــه اف ک

آینــده دارنــد، میتوانــد تصمیمــات و رفتارهــای بــاروری کنشــگران را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

رکــود اقتصــادی عمومــی و از دســت دادن شــغل ها، فضــای عــدم اطمینــان زیــادی ایجــاد 

ــی  ــد )عباس ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــات خانوادگ ــا و تصمیم ــه برنامه ه ــد ک می کن

شــوازی و همــکاران 1399؛ ادســرا 12011؛ ســوبوتکا و همــکاران 2017(. همه گیــری کرونــا 

1- Adsera
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بــه دلیــل پیامدهایــی کــه در حوزه هــای مختلــف داشــته، عــدم قطعیــت و بی اطمینانــی را 

بــه وجــود مــی آورد. احســاس عــدم اطمینــان بیشــتر باعــث می شــود کــه زوجیــن هرگونــه 

ــاروری  ــن، باعــث کاهــش ب ــد و بنابرای ــق بیندازن ــه تعوی ــدت را ب ــی م ســرمایه گذاری طوالن

ــواده ناشــی از قرنطینــه شــدن،  بیشــتر می شــوند )کالــدول1 1976(. فضــای استرســی خان

تــرس از عفونــت ویــروس کرونــا در دوران بــارداری و عواقــب آن بــرای ســالمتی مــادران، 

ــد در  ــه می توان ــت ک ــراد اس ــی اف ــی اطمینان ــی و ب ــاد ناامن ــر ابع ــوزادان از دیگ ــن و ن جنی

تصمیمــات و رفتارهــای بــاروری تأثیــر داشــته باشــد. 

ــدان،  ــا چالش هــای مراقبــت از فرزن ــط ب ــاروری مرتب یکــی دیگــر از مکانیزم هــای کاهــش ب

ــد  ــا درآم ــن نســلی اســت. در کشــورهای ب ــت بی ــی مهــد کودک هــا و کاهــش حمای تعطیل

ــاروری در  ــدار ب ــش پای ــل کاه ــن عوام ــی از مهم تری ــان، یک ــالت زن ــترش تحصی ــاال، گس ب

ــرون ســپاری  ــق ب ــاروری از طری ــن کشــورها، ســطح ب ــوده اســت. در ای ــر ب دهه هــای اخی

گســترده مراقبــت از کــودکان، حفــظ می شــود. در طــی همه گیــر کنونــی، تعطیــالت طوالنــی 

ــاری باعــث بازگشــت مراقبــت از کــودکان در  مــدت مــدارس و فاصلــه گــذاری فیزیکــی اجب

خانــه شــده اســت. تــا آنجــا کــه ایــن بــار ســنگین تری را بــر دوش پــدر و مــادر می گــذارد، 

ــدآوری در  ــن فرزن ــق انداخت ــه تعوی ــوب و ب ــاروری مطل ــش ب ــه کاه ــر ب ــا منج تعطیلی ه

کوتــاه مــدت خواهــد شــد. عــالوه برایــن، فاصلــه فیزیکــی مــورد نیــاز اســتراتژی های مهــار 

کوویــد-19 محدودیت هایــی را در حمایــت بیــن نســلی ایجــاد کــرده اســت و ایــن می توانــد 

برنامه هــای بــاروری در کشــورهایی ماننــد ایتالیــا و اســپانیا )بــوردون2 و همــکاران 2017؛ 

منکارینــی3  2015( و ایــران )عباســی شــوازی و همــکاران 1399( کــه مراقبــت از بچه هــا 

توســط پدربــزرگ و مادربــزرگ رایــج اســت، را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــه دلیــل دسترســی 

کمتــر بــه مهــد کــودک، بــه دلیــل تعطیلــی ایــن مراکــز ممکــن اســت در برنامه هــای بــاروری 

ــد-19  ــران کووی ــل بح ــه دلی ــک - ب ــده نزدی ــد در آین ــتن فرزن ــرای داش ــن ب ــد زوجی و قص

تغییراتــی ایجــاد شــود. 

1 -Caldwell
2- Bordone
3- Mencarini
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عــالوه بــرآن، کاهــش بــاروری ناشــی از کرونــا در چارچــوب نظریــه برابــری جنســیتی1  نیــز 

ــن  ــراي تبيي ــد2 )2000( ب ــط مک دونال ــيتي توس ــري جنس ــه براب ــت. نظري ــن اس ــل تبیی قاب

ــواده  ــاي خان ــیتی را در نهاد ه ــري جنس ــه براب ــن نظری ــد. ای ــرح گردي ــاروري مط ــش ب كاه

محــور و نهاد هــاي فــرد محــور مطــرح می کنــد. از نظــر مک دونالــد، گــذار بــاروري از 

ــري جنســيتي در  ــد براب ــود کن ــا بهب ــاط ب ــن، اساســاً در ارتب ــه ســطوح پايي ــاال ب ســطوح ب

نهادهــاي اجتماعــي خانــواده  محــور و منحصــراً در داخــل خانــواده بــوده اســت. طبــق نظــر 

ــازار کار حقــوق و آزادي  ــر آمــوزش و ب ــرد محــور، نظي ــان در در نهادهــاي ف ــد، زن مک دونال

بدســت آوردنــد، امــا تغييــرات در نهادهــاي خانــواده محــور، نظيــر خانــواده و ازدواج کندتــر 

بــوده اســت، از ايــن رو بســياري از زنــان مخصوصــاً آنــان کــه تحصيــالت و چشــم اندازهاي 

ــاي  ــه در نهاده ــدي ك ــه جدي ــري خواهان ــد براب ــر عقاي ــت تأثي ــد، تح ــر دارن ــغلي باالت ش

ــا  ــر را ب ــادر و همس ــوان م ــه عن ــود ب ــش خ ــت نق ــن اس ــد، ممک ــب كرده ان ــور كس فردمح

نقش هــاي ديگــر در تضــاد ببيننــد. از ایــن رو  ســعي مي كننــد باروري شــان را محــدود كننــد، 

زيــرا بــاروري وقــت و نيــروي زيــادي از آن هــا مي گيــرد. بنابرایــن عــدم تغييــر در نقش هــاي 

جنســيتي در زندگــي خانوادگــي، در حالــي کــه زنــان مي خواهنــد از فرصت هــاي اقتصــادي و 

ــدان واقعــي مي شــود. ــد، باعــث کاهــش فرزن آموزشــي بيشــتر بهــره ببرن

ــن اســت،  ــواده پایی ــری جنســیتی درون خان ــه براب ــه در جوامعــی ک ــن نظری ــر اســاس ای ب

ــه  ــی ک ــد. در جوامع ــاد رخ می ده ــیتی زی ــری جنس ــوب نابراب ــترس زا در چارچ ــل اس عوام

به طــور ســنتی زنــان بیشــتر از مــردان مســئولیت های امــور داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد، 

زنــان بیشــترین کار غیرمــزدی مــورد نیــاز را در »شــرایط جدیــد« بــه عهــده می گیرنــد، زیــرا 

هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی، زنــان را مســئول کار خانگــی و مراقبــت از کــودکان معرفی 

می کنــد. یــک فرضیــه ایــن اســت کــه افزایــش نابرابــری جنســیتی درون خانــواده همــراه بــا 

اســترس عمومــی ناشــی از شــرایط کرونــا، دلیــل قابــل قبولــی بــرای انتظــار تغییــر در نیــات 

بــاروری فراهــم می کنــد )لویــس3 2020(. برابــری جنســیتی بیشــتر در تقســیم کار خانگــی، 

بــار انجــام ایــن کارهــا را از دوش زنــان می کاهــد کــه می توانــد تأثیــرات مثبتــی بــر بــاروری 

1- Gender Equity
2- Mc Donald
3- Lewis
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داشــته باشــد )اسپینگ-اندرســن و بیــالری1 2015(. بــا این حــال، شــرایط جدیــد خانوادگــی 

متأثــر از قرنطینــه، ســازگاری کار در خانــه بــا امــور مربــوط بــه مراقبــت از کــودک یــا نظــارت 

بــر مدرســه و کار در خانــه بــه عنــوان یــک کارمنــد مــزدی را بــرای افــراد ســخت می کنــد.

پیشینه تحقیق
لوپــی2 و همــکاران )2020( بــه منظــور شناســایی تأثیــر کوویــد-19 بــر نیــات بــاروری افــراد 

در آینــده نزدیــک در اروپــا، پیمایشــی را در پنــج کشــور )ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، اســپانیا 

ــری و  ــل از همه گی ــف قب ــاروری مختل ــطح ب ــاه و س ــای رف ــا دولت ه ــه ب ــتان( را ک و انگلس

ــد. ایــن اولیــن بررســی بیــن المللــی در  تأثیــر کوویــد-19 مشــخص می شــوند، انجــام دادن

ــارس 2020 در  ــا 31 م ــت و  از 27 ت ــاروری اس ــای ب ــد-19 در برنامه ه ــر کووی ــورد تأثی م

ایتالیــا و از 2 تــا 7 آوریــل 2020 در ســایر کشــورها انجــام شــد. مصاحبه هــا بــا اســتفاده 

ــاالن  ــه ای از بزرگس ــه( روی نمون ــک رایان ــا کم ــت وب ب ــه تح ــنامه )مصاحب ــک پرسش از ی

جــوان بیــن 18 تــا 34 ســال )در کل 6000 پاســخگو( انجــام شــده اســت. افــراد بــا روش 

ــه  ــن، منطق ــیت، س ــای جنس ــاس متغیره ــدند و بر اس ــاب ش ــهمیه ای انتخ ــری س نمونه گی

ــن  ــی انتخــاب شــد. در ای ــه معرف ــت نکاحــی نمون ــالت و وضعی ــی، ســطح تحصی جغرافیای

ــل از ســال   ــراد قب ــاروری اف ــات ب ــک پرســش گذشــته نگــر از نی ــق ی ــدا از طری مطالعــه ابت

ــورد  ــری در م ــد-19 پرســیده شــد. ســپس ســوال دیگ ــل از شــروع شــیوع کووی 2020، قب

ــاروری افــراد در زمــان مصاحبــه پرســیده شــد. ایــن ســوال فقــط از کســانی  برنامه هــای ب

پرســیده شــد کــه پاســخ دادنــد کــه در ســال 2020 قصــد داشــتند بچــه دار شــوند. بــه طــور 

خــاص، آخریــن ســوال ایــن بــود: »آیــا اپیدمــی کرونــا ویــروس در ایــن امــر تأثیــر داشــته 

ــوز دارم«؛  ــه ســال 2020 را هن ــه، برنام ــود )1( »ن اســت؟ پاســخ ها شــامل ســه دســته ب

)2( »ایــن برنامــه را هنــوز داریــم، امــا مــن مجبــور شــدم آن را بــه تعویــق بینــدازم« )تأخیــر 

اندازهــا( و )3( »اکنــون مــن ایــن برنامــه را کنــار گذاشــتم )تــرک کرده هــا(. نیــات بــاروری 

ــا  ــی در مقایســه ب ــالت )عال بر اســاس جنســیت، ســن )24-18 ، 25-29 ، 30-34( و تحصی

پاییــن تــر( بررســی شــد و بــرای در نظــر گرفتــن تأثیــر اقتصــادی احتمالــی بحــران، عــدم 

1- Esping‐Andersen & Billari
2- Luppi
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اطمینــان ادراک شــده در مــورد درآمــد آینــده افــراد را در نظــر گرفتنــد. ایــن ســوال احتمــاالً 

پیــش بینــی هــم از امنیــت شــغلی و هــم از تأثیــر غیرمســتقیم بحــران بــر سیســتم اقتصــادی 

ــده خــود  ــه آین ــا »ب ــازار کار را نشــان خواهــد داد. ســوالی کــه پرســیده شــد، اینکــه آی و ب

فکــر کنیــد، آیــا فکــر می کنیــد وضعیــت اپیدمــی ویــروس کرونــا تأثیــری مثبــت یــا منفــی بــر 

ــا 5  درآمــد )شــخصی( شــما خواهــد داشــت؟« پاســخ ها در مقیــاس 1 )بســیار منفــی( ت

)بســیار مثبــت( بــود. نتایــج نشــان داد، نیــات بــاروری در همــه کشــورها بــه صــورت منفــی 

تغییــر کــرده اســت. در آلمــان و فرانســه نیــات بــاروری نســبتاً تغییــر کــرده اســت، بســیاری 

ــا،  ــد. در ایتالی ــر انداخته ان ــه تأخی ــد ب ــک فرزن ــتن ی ــرای داش ــود را ب ــم خ ــراد تصمی از اف

نســبت کســانی کــه قصــد بــاروری خــود را تــرک کردنــد، بســیار بیشــتر از ســایر کشــورها 

اســت و نســبت افــرادی کــه تصمیــم بــه تأخیــر بــاروری دارنــد کمتــر اســت. عــالوه برایــن، 

ــا  ــف ب ــراد از طــرق مختل ــک اف ــه نظــر می رســد در تمــام کشــورها مشــخصات دموگرافی ب

ــاروری را منتفــی کردنــد، معمــوالً  ــاروری پیونــد دارد. در ایتالیــا افــرادی کــه قصــد ب نیــات ب

افــرادی هســتند کــه زیــر 30 ســال هســتند و تحصیــالت عالــی ندارنــد. در آلمــان افــرادی 

ــه بیشــتر تحــت  ــد، بیشــتر در مناطقــی هســتند ک ــاروری خــود را رهــا می کنن ــات ب ــه نی ک

ــراد کســانی هســتند  ــن اف ــز ای ــد. در انگلســتان، نی ــرار دارن ــد-19 ق ــری کووی ــر همه گی تأثی

ــذارد.  ــا بگ ــده آنه ــد آین ــر درآم ــر منفــی چشــمگیری ب ــن بحــران تأثی ــد ای ــه انتظــار دارن ک

ســرانجام، در فرانســه و اســپانیا الگــوی روشــنی از تجدیــد نظــر در نیــات بــاروری مشــاهده 

نشــد.

ویلــد و همــکاران )2020( کاهــش 15 درصــدی در والدت هــا ناشــی از همه گیــری کوویــد-19 

ــد. به منظــور بررســی  ــی کردن ــش بین ــاالت متحــده را پی ــار ماهــه در ای ــک دوره چه طــی ی

ــد- 19  ــی از کووی ــا ناش ــدی والدت ه ــش 15 درص ــی، کاه ــن پیش بین ــاد چنی ــت اعتم قابلی

ــورد  ــاالت متحــده م ــاروری در ســه بحــران عمــده در ای ــرات ب ــه تغیی ــوط ب ــر مرب ــا مقادی ب

ــزای اســپانیایی در 1919-1918، بحــران  ــری آنفلوآن ــه اســت: همه گی ــرار گرفت مقایســه ق

بــزرگ اقتصــادی 1933-1929 و بحــران مالــی 2008-2009. بایــد توجــه داشــت کــه زمینــه 

ــن  ــی دارد و بنابرای ــاوت اساس ــا تف ــن بحران ه ــک از ای ــر ی ــا ه ــد-19 ب ــری کووی همه گی

ایــن مقایســه ها بایــد بــا احتیــاط انجــام شــود. بر اســاس ایــن مطالعــه، نــرخ زاد و ولــد از 
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ســال 1918 تــا 1919 در ایــاالت متحــده 13 درصــد کاهــش یافــت. البتــه بــاروری در ایــاالت 

متحــده در ســال 1920 و 1921 افزایــش اندکــی داشــت )چانــدرا 1 و همــکاران 2018(. در 

مــورد اثــرات مثبــت بعــدی بــاروری، تحقیقــات در مــورد اینکــه آیــا افزایــش موالیــد کــه در 

ســال 1920 اتفــاق افتــاد را بایــد بــه تأثیــرات مســتقیم همه گیــری یــا پایــان جنــگ جهانــی 

اول یــا ترکیبــی از هــر دو نســبت داد، اختــالف نظــر دارنــد. وقــوع ازدواج هــای بــه تعویــق 

افتــاده و فرزنــدآوری بعــد از پیوســتن زوجیــن و همچنیــن ازدواج مجــدد بیوه هــای جنــگ، 

از عوامــل موثــر بــر افزایــش بــاروری در ایــن دوران عنــوان شــده اســت. 

اثــرات بحــران اقتصــادی بــر بــاروری نیــز از نظــر انــدازه بســیار شــبیه آنفوالنــزای اســپانیایی 

ــن ســال های 1929 و 1933  ــد-19 اســت. بی ــر کووی ــاری همه گی ــرای بیم و پیش بینی هــا ب

میــزان زاد و ولــد 15/2 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ســرانجام، بحــران مالــی 2008-2009 

باعــث کاهــش بــاروری در ســطح کمتــر از بحــران اقتصــادی 1929 و 1933 شــد. از مــاه مــه 

2008 تــا اکتبــر 2010، زاد و ولــد 9/3 درصــد کاهــش یافــت و پــس از آن دوبــاره افزایــش 

پیــدا نکــرد و در همــان ســطح باقــی مانــد. ســیر تحــول متولدیــن ایــن ســه بحــران نشــان 

می دهــد کــه کاهــش 15 درصــدی نــرخ بــاروری در پاســخ بــه بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 

غیر منطقــی نیســت )ویلــد و همــکاران 2020(.  

روش تحقیق
ــج  ــی از نتای ــای آن بخش ــت و یافته ه ــه اس ــای ثانوی ــل داده ه ــوع تحلی ــه از ن ــن مطالع ای

تحقیقــی بــا عنــوان »ابعــاد و پیامدهــای جمعیتــی کرونــا در ایــران« اســت )رازقــی نصرآبــاد 

ــزان  ــد و می ــمار موالی ــرات ش ــه تغیی ــدف مطالع ــه ه ــه ب ــا توج ــور 1399(. ب ــانی پ و ساس

ــاط  ــه ارتب ــه ب ــا توج ــن ب ــر بررســی شــده اســت. همچنی ــاروری کل طــی ســال های اخی ب

ــر اشــاره  ــز طــی ســه ســال اخی ــداد ازدواج نی ــرات روی ــه تغیی ــاروری ب ــا ب ــه ازدواج ب مقول

شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه منظــور بررســی تغییــرات تعــداد موالیــد، از داده هــای ثبتــی 

منتشــر شــده توســط ســازمان ثبــت احــوال طــی ســال های 1400-1395 اســتفاده شــده 

اســت. بــا توجــه بــه اینکــه طــی ایــن ســال ها تعــداد موالیــد ثبــت شــده در ایــن دوره بــه 

صــورت ماهانــه و هفتگــی بــوده اســت، در ایــن مطالعــه اطالعــات بــر حســب شــش ماهــه 
1- Chandra
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اول و دوم ارائــه شــده اســت. اطالعــات مربــوط بــه میــزان بــاروری کل در ســطح  کشــور و 

اســتان ها از مرکــز آمــار ایــران اخــذ شــده اســت. تعــداد ازدواج و طــالق ثبــت شــده کشــور  

ــن  ــوال کشــور اخــذ شــده اســت، ای ــت اح ــز در طــی دوره 1400-1398 از ســازمان ثب نی

اطالعــات بر حســب فصــل بــوده اســت، بــه همیــن دلیــل در ایــن مطالعــه بر حســب شــش 

ماهــه اول و دوم ارائــه شــده اســت. 

یافته ها
نمــودار شــماره 1، تعــداد موالیــد ثبتــی را در ســال های 1400-1395 نشــان می دهــد. 

ــا ســال 1397 و شــيب  ــم ت ــا شــیب مالی ــد ب ــداد موالی ــداوم تع ــای کاهــش م ــودار گوی نم

نســبتا تندتــر در ســال 1398 اســت. در واقــع  از ســال 1395 تــا 1398 بالــغ بــر 330 هــزار 

تولــد کاهــش یافتــه اســت. عــالوه بــر آن همانگونــه کــه مالحظــه می شــود، تعــداد تولدهــای 

ــت احــوال کشــور در شــش ماهــه اول ســال  1398 تعــداد 614  ثبت شــده در ســازمان ثب

ــوزاد پســر و 297  ــن مقــدار 317 هــزار و 175 ن ــه از ای ــوده اســت ک ــد ب هــزار و 559 تول

ــد. در شــش ماهــه اول ســال 1399 ، 580 هــزار و 589  ــوزاد، دختــر بوده ان هــزار و 384 ن

ــوزاد پســر و 280 هــزار و 594  ــن مقــدار 299 هــزار و 995 ن ــه از ای ــوده اســت ک ــد ب تول

ــد. در شــش ماهــه دوم ســال 1399 نیــز تعــداد موالیــد رخ داده 533  ــوزاد، دختــر بوده ان ن

هــزار و 529 تولــد بــوده کــه 275 هــزار و 167 نــوزاد پســر و 258 هــزار و 362 نــوزاد دختــر 

بــوده اســت. در شــش ماهــه اول ســال 1400، 557 هــزار و 529 تولــد بــوده اســت کــه از 

ــد. در  ــر بوده ان ــوزاد، دخت ــزار و 504 ن ــر و 269 ه ــوزاد پس ــزار و 25 ن ــداد 288 ه ــن تع ای

شــش ماهــه دوم ســال 1400 نیــز تعــداد موالیــد رخ داده 558 هــزار و 682 تولــد بــوده کــه 

287 هــزار و 933 نــوزاد پســر و 270 هــزار و 749 نــوزاد دختــر بــوده اســت.

ــت احــوال کشــور در 6 ماهــه  نخســت  ــد ثبت شــده در ســازمان ثب ــزان موالی مقایســه می

ــدا  ــد کشــور کاهــش پی ــداد کل موالی ــه تع ســال 1398، 1399 و 1400 نشــان می دهــد ک

کــرده اســت؛ بایــد توجــه داشــت کــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی متولــد شــدند 

ــاه نخســت ســال، کاهــش  ــن، در 6 م ــد. بنابرای ــا شــکل گرفته ان ــل از شــیوع کرون ــه قب ک

ــد  ــزان موالی ــه می ــت. مقایس ــوده اس ــر ب ــال های اخی ــی س ــد کاهش ــه رون رخ داده در ادام

ثبت شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ســال 1399 و شــش ماهــه اول ســال 1400 
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ــال  ــه دوم س ــش ماه ــال در ش ــن ح ــد، باای ــد می کن ــاروری را تایی ــد ب ــش رون ــداوم کاه ت

ــداد  ــش تع ــی از افزای ــد ناش ــه می توان ــد رخ داده ک ــداد موالی ــی در تع ــش اندک 1400 افزای

ازدواج هــا در ســال قبــل باشــد )جــدول 1(.  بخاطــر افزایــش موالیــد در شــش ماهــه دوم 

ســال 1400، تعــداد موالیــد در ســال 1400 در مقایســه بــا ســال 1399 حــدود 2 هــزار و 

100 مــورد افزایــش یافتــه اســت.

  
نمودار 1 ، تعداد موالید ثبت شده کشور در طی دوره 1395-1400 

منبع: داده های ثبتی؛ سازمان ثبت احوال ایران.

ــان  ــال های 1399-1390 نش ــی س ــران را ط ــاروري كل1 در ای ــزان ب ــماره 2، مي ــودار ش نم

می دهــد. ميــزان بــاروري كل ميانگيــن تعــداد فرزندانــي اســت كــه يــك زن در طــول دوران 

بــاروري خــود )معمــوالً از ١٥ تــا ٤٩ ســال ســن( بــه دنيــا مــي آورد. نــرخ بــاروری در ایــران 

ــدود  ــه ح ــال 1390 ب ــد( و در س ــینی )2/1 فرزن ــد جانش ــر از ح ــه پایین ت ــال 1385 ب از س

ــاروري كل  ــد براســاس نتايــج سرشــماري ســال ١٣95 ميــزان ب 1/8 رســیده اســت. هر چن

بــه 2/01 فرزنــد افزایــش یافــت. در ایــن ســال در ١٧ اســتان باالتــر از ميانگيــن بــاروري كل 

كشــور بــوده و ١٤ اســتان نيــز بــاروري پايين تــر از ميانگيــن كشــوري داشــتند. پــس از آن 

مجــدداً بــاروری رو بــه کاهــش رفــت. براســاس آمــار منتشــره توســط مرکــز آمــار ایــران، 

1- Total Fertility Rate
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ــب  ــه ترتي ــتقيم ب ــه روش مس ــاروري كل ب ــزان ب ــال هاي 1396 ،1397 و 1398، مي در س

برابــر 2/07 ، 1/97و 1/77 محاســبه شــد. برآوردهــای اخیــر در ســال 1399 حاکــی از ادامــه 

ــا  ــا 1/71 را نشــان می دهــد1. چنان چــه همســو ب ــر ب ــاروری اســت و براب ــد کاهشــی ب رون

روندهــای بــاروری در ســایر مناطــق دنیــا، در ســال های اول اپیدمــی کرونــا، بــاروری کاهــش 

یابــد، لــذا ممکــن اســت، ایــن رونــد کاهشــی تحــت تأثیــر کرونــا و پیامدهــای ناشــی از آن 

شــدت یابــد و میــزان بــاروری کل در ســال 1400 و ســال های بعــدی کمتــر شــود. بخشــی 

از ایــن کاهــش ممکــن اســت، بــه دلیــل اثــر تمپــو باشــد بدیهــی اســت افــراد در شــرایط 

ــد  ــد ممکــن اســت در ســال های بع ــد. هر چن ــر می اندازن ــه تأخی ــاروری خــود را ب ــی ب بحران

ــین  ــواهد پیش ــا ش ــق ب ــال مطاب ــا این ح ــود. ب ــران ش ــری جب ــای تأخی ــی از باروری ه بخش

)تراســل و منکــن2 1978؛ گلدســتاین3  2006(، همــه موالیــد تأخیــری جبــران نمی شــود و 

لــذا کاهــش بــاروری نســلی متأثــر از شــرایط مقطعــی مــورد انتظــار خواهــد بــود.  

نمودار 2، روند تغییرات میزان باروری کل، در طی دوره 1390-1399 

        منبع: مرکز آمار ایران 1390 تا 1400

1- ارقام فوق میزان باروري کل ایران )براي جمعیت ایراني و غیر ایرانی( با استفاده از داده های ثبت احوال )ثبت موالید تاوقوع یکسال( و وزارت بهداشت )ثبت موالید اتباع خارجی( و 
پیش بینی های جمعیتی مرکز آمار ایران را نشان می دهد.

2- Trussell and Menkrn
3- Goldstein
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در نمــودار شــماره 3، میــزان بــاروری کل بــه تفکیــک اســتان در ســال های 1398 و 1399 

ــاروری کل در همــه  ــزان ب نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه مالحظــه می شــود، می

ــه اســتثناء اســتان سیســتان و بلوچســتان کاهــش یافتــه اســت، اســتان های  اســتان ها ب

کرمانشــاه و گلســتان نیــز میــزان یکســانی را در ســال 1398 و 1399 داشــته اند. چنان چــه 

عــالوه بــر تــداوم رونــد کاهشــی بــاروری در اســتان های مختلــف، بخشــی از کاهــش بــاروری 

ــه اینکــه اســتان سیســتان و بلوچســتان در مــوج  ــا توجــه ب ــد 19 باشــد، ب ناشــی از کووی

چهــارم درگیــر کوویــد 19 شــد، لــذا ممکــن اســت اثــر آن در بــاروری ســال 1400 نمایــان 

شــود. در مجمــوع میزان هــای بــاروری اخیــر، حاکــی از ایــن اســت کــه چهــار اســتان شــامل 

اســتان های سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، خوزســتان و یــزد بــاروری در ســطح 

ــد  ــن2 دارن ــاروری پایی ــتان ب ــد.  18 اس ــد( را دارن ــینی1 )2/1 فرزن ــطح جانش ــر از س و باالت

کــه 14 تــا از آن هــا بــاروری کمــی زیــر ســطح جانشــینی یعنــی )2/1 تــا 1/7( و  6 اســتان 

بــاروری بیــن 1/5-1/69را دارنــد. همچنیــن دو اســتان بــاروری خیلــی پاییــن  یعنــی کمتــر از 

1/5 و 5 اســتان پایین تریــن  ســطح بــاروری3 یعنــی کمتــر از 1/3 را دارنــد.  

نمودار 3، میزان باروری کل در استان های مختلف ایران در سال های 1398 و 1399.

مأخذ: مرکز آمار ایران 1400

1- Replacement Level
2- Low Fertility
3- Lowest-Low, or Ultralow
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ــا  ــداد ازدواج ه ــماره 1، تع ــدول ش ــاروری در ج ــش ازدواج در ب ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

و طالق هــای ثبــت شــده در طــی ســال های 1400-1398 نمایــش داده شــده اســت. 

ــت  ــن اس ــی از ای ــال 1398 حاک ــه س ــوط ب ــار مرب ــود، آم ــه می ش ــه مالحظ ــه ک همانگون

519250 مــورد ازدواج و 171246 مــورد طــالق رخ داده بــود. در ســال 1399 تعــداد 

553895 ازدواج و تعــداد 179823 طــالق در کشــور رخ داده اســت. مقایســه آمــار ازدواج در 

ســال 1398 بــا آمــار ســال های 1399 و 1400 رونــدی رو بــه رشــد بــرای شــمار ازدواج هــا 

را نشــان می دهــد. بخشــی از ایــن افزایــش، می توانــد متأثــر از ســاخت ســنی جمعیــت و 

ــراد در ســن ازدواج باشــد.  ــداد اف افزایــش تع

ــان،  ــار اول زن ــای ب ــداد ازدواج ه ــیم تع ــل تقس ــه حاص ــده، ک ــزان ازدواج بازتعریف ش  می

بــه تعــداد زنــان هرگــز ازدواج نکــرده اســت، نیــز بیانگــر رشــد ازدواج اســت. ایــن میــزان 

ــه ازای  ــار اول ب ــا 47/1 ازدواج ب ــر ب ــا 46/5 و در ســال 1399 براب ــر ب در ســال 1398 براب

ــه ســال  ــزان نســبت ب هــزار زن هرگــز ازداوج نکــرده اســت کــه نشــان می دهــد، ایــن می

قبــل 0/6 واحــد افزایــش داشــته اســت  )ســازمان ثبــت احــوال کشــور 1399(. در مجمــوع 

بــه نظــر می رســد در ســـال 1399 علــی رغــم تجربــه همه گیــری کرونــا، رویــداد ازدواج بــه 

دلیــل افزایــش افــراد در معــرض ازدواج و تســهیل برگــزاری مراســم هــای ازدواج دســتخوش 

تغییراتــی شـــده اســت و طــی ایــن دوره افزایــش میــزان ازدواج را شــاهد هســتیم. عــالوه 

بــر ایــن اطالعــات موجــود بیانگــر افزایــش تعــداد طالق هــا در ســال 1399 و ســال 1400 

در مقایســه بــا ســال 1398 اســت.

جدول 1: تعداد ازدواج و طالق ثبت شده کشور در طی دوره 1398-1400

طالقازدواج

 شش ماههسال
اول

 شش ماهه
 شش ماههسالکلدوم

اول
 شش ماهه

کلدوم

139828809123115951925013988131389933171246

139928885926503655389513998277897045179823

1400296401272144568545140094280106779201059

ماخذ: پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور 1400
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بحث و نتیجه گیری
ــدار  ــود، پدی ــاً مرتفــع شــده ب ــر تقریب ــه نگرانی هــای بشــر از بیماری هــای همه گی در حالیک

ــود.  ــع ایجــاد نم ــدی را برجوام ــش جدی ــد-19، چال ــی کووی شــدن و شــیوع گســترده اپیدم

ــی  ــل پیش-بین ــرز غیرقاب ــه ط ــتی را ب ــتم های بهداش ــد-19، سیس ــر کووی ــاری همه گی بیم

تحــت فشــار قــرار داده اســت، کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه افزایــش میــزان بیمــاری و 

ــایر  ــاری س ــن بیم ــن ای ــالل1 2020(. همچنی ــوس و ب ــود )تریاس-للیم ــر می ش ــرگ و می م

ــن  ــرار داده اســت. در همی ــر ق ــاروری را تحــت تأثی ــد ب ــت شناســی مانن مولفه هــای جمعی

راســتا ایــن مطالعــه، بــا هــدف بررســی ابعــاد و پیامدهــای کوویــد-19 بــر ســطح بــاروری 

ــتفاده از  ــه و اس ــای ثانوی ــل داده ه ــا تحلی ــور ب ــن منظ ــت. بدی ــده اس ــام ش ــران انج در ای

ــری  ــرات همه گی ــران تأثی ــار ای ــز آم ــوال و مرک ــت اح ــازمان ثب ــترس س ــای در دس داده ه

ــاروری بــه بحــث گذاشــته شــد. ــر ب کوویــد-19 ب

ــی در   ــش مداوم ــان داد، کاه ــال های 1400-1395 نش ــی در س ــد ثبت ــداد موالی ــی تع بررس

تعــداد موالیــد بــا شــیب مالیــم تــا ســال 1397 و شــيب نســبتا تندتــر در ســال های 1398 

و 1399 در کشــور حاکــم اســت. تعــداد موالیــد ثبت شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور 

ــد کاهشــی  ــه رون ــل نشــان داد ک ــا ســال های قب در ســال های 1399-1398 در مقایســه ب

ــرده اســت. بااینحــال  ــدا ک ــد کشــور کاهــش پی ــداد کل موالی ــه داشــته و تع ــان ادام همچن

افزایــش انــدک تعــداد موالیــد در ســال 1400 در کشــور را تــا حــدودی می تــوان بــه افزایــش 

تعــداد افــراد در ســن ازدواج و بــه تبــع آن افزایــش تعــداد ازدواج هــا نســبت داد. بایــد توجــه 

داشــت کــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی متولــد شــدند کــه قبــل از شــیوع کرونــا 

شــکل گرفته انــد و تنهــا متولدیــن پنــج مــاه آخــر ســال 1399 بعــد از شــیوع کرونــا و آشــکار 

شــدن آن در کشــور شــکل گرفته انــد. بنابرایــن در شــش مــاه نخســت ســال1399 کاهــش 

موالیــد را نمی تــوان ناشــی از کرونــا تلقــی کــرد. بخــش قابــل توجهــی از تأخیــر یــا کاهــش 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــا تئوری ه ــد ب ــد از آن می توان ــا بع ــا و ی ــری کرون ــاروری در دوران همه گی ب

ــن  ــا ای ــح داده شــوند. همســو ب ــده توضی ــه آین ــی نســبت ب ــاب از خطــر و بی اطمینان اجتن

ــی  ــل پیامدهای ــه دلی ــا ب ــری کرون ــدز  2009؛ ســوبوتکا 2017( همه گی ــوری )ادســرا و من تئ

1- Trias-Llimós & Bilal
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ــی آورد.  ــود م ــه وج ــی را ب ــت و بی اطمینان ــدم قطعی ــته، ع ــف داش ــای مختل ــه در حوزه ه ک

ــرمایه گذاری  ــه س ــن هرگون ــه زوجی ــود ک ــث می ش ــتر باع ــان بیش ــدم اطمین ــاس ع احس

طوالنــی مــدت را بــه تعویــق بیندازنــد و بنابرایــن، باعــث کاهــش بــاروری بیشــتر می شــوند 

ــت  ــرس از عفون ــه شــدن، ت ــواده ناشــی از قرنطین ــدول 1976(. فضــای استرســی خان )کال

ویــروس کرونــا در دوران بــارداری و عواقــب آن بــرای ســالمتی مــادران، جنیــن و نــوزادان از 

ــد در تصمیمــات و رفتارهــای  ــه می توان ــراد اســت ک ــی اف ــی و بی اطمینان ــاد ناامن دیگــر ابع

ــان داد،  ــکاران )2020( نش ــی  و هم ــه لوپ ــه مطالع ــد. چنانچ ــته باش ــر داش ــاروری تأثی ب

بــاروری در ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، اســپانیا و انگلســتان بــه صــورت منفــی تغییــر کــرده 

ــر کــرده اســت و بســیاری از افــراد  ــاروری نســبتاً تغیی اســت. در آلمــان و فرانســه نیــات ب

تصمیــم خــود را بــرای داشــتن یــک فرزنــد بــه تأخیــر انداخته انــد. در ایتالیــا، نســبت افــرادی 

کــه تصمیــم بــه تأخیــر بــاروری دارنــد، کمتــر اســت. در مقابــل نســبت کســانی کــه از قصــد 

بــاروری خــود صــرف نظــر کرده انــد، بســیار بیشــتر از ســایر کشــورها اســت. 

ــری  ــش نابراب ــی رود، افزای ــار م ــیتی انتظ ــری جنس ــه براب ــا نظری ــو ب ــرآن همس ــالوه ب ع

جنســیتی درون خانــواده همــراه بــا اســترس عمومــی ناشــی از شــرایط کرونــا، منجــر بــه 

تغییــر نیــات بــاروری شــود )لویــس 2020(. در جامعــه مــا کــه به طــور ســنتی زنــان بیشــتر 

از مــردان مســئولیت های امــور داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد، بــه راحتــی می تــوان فــرض 

ــرا هنجارهــای  ــد، زی ــه عهــده دارن ــاز را ب ــان بیشــترین کار غیرمــزدی مــورد نی ــه زن ــرد ک ک

اجتماعــی و فرهنگــی، زنــان را مســئول کار خانگــی و مراقبــت از کــودکان معرفــی می کنــد 

و بــازار کار بــرای نقش هــای کمتــری بــا پرداخــت و بــی ثباتــی بیشــتر بــرای آن هــا طراحــی 

شــده اســت، لــذا امــکان دورکاری زنــان در بســیاری از مشــاغل، بــرای زنــان بیشــتر فراهــم 

اســت. شــرایط جدیــد خانوادگــی متاثــر از قرنطینــه، چالــش ســازگاری کار در خانــه بــا امــور 

مربــوط بــه مراقبــت از کــودک یــا نظــارت بــر مدرســه و کار در خانــه بــه عنــوان یــک کارمنــد 

مــزدی را بــرای افــراد ایجــاد مــی کنــد. از ســوی دیگــر دسترســی کمتــر بــه مهــد کــودک بــه 

ــرای  ــن ب ــاروری و قصــد زوجی ــز، ممکــن اســت در برنامه هــای ب ــن مراک ــی ای ــل تعطیل دلی

داشــتن فرزنــد در آینــده نزدیــک - بــه دلیــل بحــران کوویــد-19 تغییراتــی ایجــاد کنــد. عــالوه 

بــر ایــن، فاصلــه فیزیکــی مــورد نیــاز اســتراتژی های مهــار کوویــد-19 محدودیــت هایــی را 



أتثیر اپیدیم کووید- 19 بر وضعیت ابروری در ایران                                                                                                         19

در حمایــت بیــن نســلی ایجــاد می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از مراقبــت از فرزنــدان 

ــت  ــذا سیاس ــود، ل ــام می ش ــا انج ــزرگ و مادربزرگ ه ــط پدرب ــران توس ــاغل در ای ــان ش زن

ــرار دهــد.  ــر ق ــاروری را تحــت تأثی ــد تصمیمــات ب ــذاری اجتماعــی می توان فاصله گ

ــالق و  ــزان ط ــر می ــدت ب ــی م ــا در طوالن ــیوع اپیدمی ه ــذاری ش ــی تأثیرگ ــورد چگونگ در م

ــر  ــزان ازدواج تأثی ــر می ــه ب ــا چگون ــه اپیدمی ه ــدارد، اینک ــود ن ــادی وج ــات زی ازدواج اطالع

می گذارنــد، بســتگی بــه ویژگی هــای خــاص زمینــه ای اپیدمــی دارد. پیمایــش خانــواده 

ــش  ــن افزای ــر گرفت ــدون درنظ ــاغل، ب ــی مش ــه تعطیل ــد ک ــان می ده ــز نش ــکا نی در آمری

چشــم گیر بیــکاری و ناامنــی اقتصــادی در پــی کوویــد-19، باعــث شــده تــا میــزان ازدواج در 

ــه طــوری کــه ازدواج در ســال 2020 حــدود 18درصــد در هاوایــی،  حــال کاهــش باشــد. ب

17درصــد در فلوریــدا، 9 درصــد در آریزونــا و 8 درصــد در اورگان )چهــار ایالــت دارای داده( 

در طــول ماه هــای قرنطینــه کاهــش یافتــه اســت. در مســکو تعــداد ازدواج هــا و طالق هــا 

ــتات   ــت )روس ــه اس ــش یافت ــد کاه ــارس 2019، 26 درص ــه م ــبت ب ــارس 2020 نس در م

2020(. بــا این حــال آمارهــای ثبــت شــده ازدواج در ســال 1399 در ایــران الگــوی متفاوتــی 

ــوان  ــا ســال 1398 می ت ــع  در ســال 1399 و 1400 ب ــن وقای را نشــان داد. از مقایســه ای

ــه اســت.  گفــت، شــمار ازدواج هــا در ســال 1399 و نیمــه اول ســال 1400 افزایــش یافت

بخشــی از ایــن افزایــش می توانــد متأثــر از ســاخت ســنی جمعیــت و افزایــش تعــداد افــراد 

در ســن ازدواج باشــد. لــذا انتظــار رونــد همیشــه افزایشــی از آن نمــی رود. میــزان ازدواج 

ــزان ازدواج  ــن شــاخص می ــر رشــد ازدواج اســت و براســاس ای ــز بیانگ بازتعریف شــده، نی

ــن در  ــش داشــته اســت. همچنی ــل 0/6 واحــد افزای ــه ســال قب در ســال 1399 نســبت بـ

تفســیر ایــن یافته هــا می تــوان فــرض کــرد کــه بخشــی از تغییــرات در رویــداد ازدواج متأثــر 

ــد،  ــه ازدواج کرده ان ــدام ب ــه در ســال 1399 اق ــرادی ک ــا باشــد. برخــی از اف از شــیوع کرون

ــال 1398 ازدواج  ــر س ــا در اواخ ــیوع کرون ــاز ش ــا آغ ــه ب ــند ک ــانی باش ــت کس ــن اس ممک

ــد و طــی ســال  ــار ازدواج بودن ــراد در انتظـ ــن اف ــاالً ای ــد. احتم ــر انداختن ــه تأخی خــود را ب

1399 در زمان هایــی کــه کرونــا فروکــش کــرده ازدواج خــود را محقــق ســاختند. همچنیــن 

ــه  ــا ب ــته، ام ــد ازدواج داش ــا قص ــیوع کرون ــش از ش ــال های پی ــه در س ــراد ک ــی از اف برخ

ــز ممکــن اســت در ایــن دوران  ــد، نی ــه تعویــق انداخته ان دلیــل هزینه هــا، ازدواج خــود را ب
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تصمیمــات ازدواجــی خــود را محقــق کــرده باشــند. در حقیقــت کاهــش هزینه هــای دوران 

ــه ازدواج  ــات، زمین ــم و تجمع ــزاری مراس ــت برگ ــل ممنوعی ــه دلی ــد- 19 ب ــری کووی همه گی

ایــن افــراد را تســهیل نمــوده اســت. البتــه تبییــن دقیق تــر تأثیــرات کرونــا بــر رویــداد ازدواج 

نیازمنــد انجــام مطالعــات پیمایشــی اســت. 

ــر  ــد ب ــراه شــود، می توان ــدآوری هم ــا فرزن ــوع ازدواج ب ــش وق ــا این حــال چنان چــه افزای ب

ــر و  ــد ســال اخی ــاروری در چن ــذارد. اگر چــه بر اســاس روندهــای ب ــت بگ ــر مثب ــاروری تأثی ب

ــن جــوان، افزایــش  ــود حمایت هــای کافــی از زوجی بســتر اقتصــادی اجتماعــی جامعــه، نب

هزینه هــای فرزنــدآوری، هزینــه مســکن، و همچنیــن نگرانــی افــراد از عــدم دسترســی بــه 

ــدآوری در  ــر فرزن ــر تأخی ــز بهداشــتی و بیمارســتانی مناســب ممکــن اســت، تحت تأثی مراک

شــرایط کرونــا بــا تــداوم کاهــش بــاروری مواجــه باشــیم.  

در مجمــوع، نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد در حــال حاضــر بــه جــز چهــار اســتان، بقیــه 

اســتان ها بــاروری زیــر ســطح جانشــینی دارنــد کــه بخشــی از ایــن کاهــش در ادامــه رونــد 

ــن  ــد- 19 اســت. بر اســاس ای ــاروری و بخشــی ناشــی از شــرایط اپیدمــی کووی کاهشــی ب

نتایــج پیشــنهادات سیاســتی و پژوهشــی ایــن مطالعــه بــه شــرح زیــر اســت: 

کاهــش اثــرات رکــود اقتصــادی و عــدم اطمینــان در طــول دوران همه گیــری کووید-19مهــم 

اســت. بحــث دربــاره سیاســت هایی کــه هــدف آن هــا تغییــر رونــد رکــود اقتصــادی اســت، 

ــر  ــال حاض ــاروری، در ح ــش ب ــور افزای ــه منظ ــت. ب ــه اس ــن مطالع ــوع ای ــارج از موض خ

اجــرای برنامه هایــی بــا هــدف حمایــت از خانواده هــا و زوجیــن جــوان بــه منظــور کاهــش 

ــت از  ــای حمای ــت. برنامه ه ــور اس ــی کش ــت اساس ــده اولوی ــه آین ــبت ب ــی نس بی اطمینان

خانــواده، بایســتی طــوری نهادینــه شــوند کــه رفتــار بــاروری زوجیــن بــا بهره منــدی از ایــن 

ــرد. ــر شــرایط مقطعــی موجــود جامعــه قــرار گی ــر تحــت تأثی حمایت هــا، کمت

در کوتاه مــدت، مرخصــی اســتعالجی بــا حقــوق بــرای حفاظــت از ســالمت، درآمــد و شــغل 

و همچنیــن طرح هایــی بــرای حفــظ شــغل بــرای محافظــت از معــاش مهــم خواهــد بــود. 

ــغلی در  ــت ش ــان از امنی ــرای اطمین ــی ب ــای اجتماع ــتم های کمک ه ــن، سیس ــر ای ــالوه ب ع

هنــگام بحران هایــی ماننــد بیمــاری کوویــد-19 نقــش مهمــی خواهــد داشــت. ایــن کمک هــا 

ــای  ــرای خانواره ــدی ب ــدی و غیرنق ــوه نق ــا، وج ــطح مزای ــش در س ــامل افزای ــد ش می توان
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فقیــر و کارگــران غیررســمی و همچنیــن افزایــش یارانه هــای آب و بــرق بــرای خانوارهــای 

فقیــر باشــد. سیاســت هایی بــرای بهبــود تعــادل بین زندگــی و شــغل، بــه ویــژه بــرای زنــان، 

ــود. یکــی از  ــاروری در دوران همه گیری مهــم خواهــد ب ــرای کاهــش محدودیــت در نیــات ب ب

ایــن اقدامــات می توانــد ارائــه خدمــات عمومــی مراقبــت از کــودکان بــا قیمــت مقــرون بــه 

صرفــه و قابــل دسترســی باشــد. 

ــایر  ــون س ــا همچ ــه همه گیری ه ــا داد ک ــه م ــن درس را ب ــا، ای ــروس کرون ــری وی همه گی

وقایــع و حــوادث غیرمنتظــره در آینــده ممکــن اســت بــروز یابنــد و پیامدهــای متعــددی را 

ایجــاد نماینــد. از ایــن منظــر، تجربــه کوویــد- 19 بــرای کشــور مــا و همچنیــن دولت هــای 

سراســر جهــان بایــد بــه عنــوان یــک هشــدار بــرای آمــاده شــدن بســتر اجتماعــی و اقتصادی 

بــه منظــور بهبــود وضعیــت اقتصــادی پایــدار باشــد. 

همه گیــری ویــروس کرونــا رویــدادی بــود کــه جمعیت شناســی را در کانــون توجهــات قــرار 

داد. مطالعــات جمعیتــی بــا تمرکزشــان بــر روی تغییــرات روندهــای مــرگ و میــر، بــاروری، 

ــف  ــای مختل ــنی و در گروه ه ــف س ــاختارهای مختل ــا س ــع ب ــرت در جوام ازدواج و مهاج

جمعیتــی نظیــر زنــان، مهاجــران، اقلیت هــا و ... می تواننــد ابعــاد همه گیــری کرونــا را 

شناســایی نماینــد و در چگونگــی مواجهــه بــا آن و شناســایی چالش هــا و نیازهــا در مناطــق 

و گروه هــای مختلــف جمعیتــی نقــش مهمــی داشــته باشــند. بــرای اینکــه جمعیــت شناســی 

بتوانــد گام موثــری بــرای درک و رفــع بحــران بهداشــتی بــردارد، الزم اســت روی جمــع آوری 

داده هــا و تجزیــه و تحلیــل آنهــا ســرمایه گــذاری نماییــم. 

ایــن مطالعــه بــا محدودیــت اساســی داده مواجــه بــود. مهمتریــن محدودیــت بــرای پیشــبرد 

اهــداف مطالعــه در دســترس نبــودن داده هــا و اطالعــات آمــاری بــا کیفیــت اســت کــه در 

ــرای فراهــم  ــد اســت سیاســت مداران ب ــدان دشــوار نیســت. امی ــی رفــع آن چن زمــان کنون

کــردن و در دســترس قــرار دادن داده هــا تــالش بیشــتری انجــام دهنــد. پاســخ اجتماعــي 

بــه نيازهــاي پيچيــده بهداشــتي در آينــده بايــد بــر اســاس تحقيقــات علمــي بــا توجــه بــه 

واقعيــت اپيدميولوژيــک و جمعیت شــناختی در حــال تحــول و نيــز اثربخشــي نســبي مداخــالت 

طراحــي شــود. بنابرایــن، تحقیقــات جمعیت شــناختی بایــد بــه عنــوان پایــه آگاهــی بخشــی، 

ــزی و تحــول شــناخته شــود. برنامه ری
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چکیده:

از  از کشور ها  بسیاری  باروری، جمعیت  در  مداوم  کاهش  و  امیدزندگی  افزایش  به   دلیل  اخیر  در سال های 

جمله ایران با تغییرات مهمی در ساختار سنی روبه   رو شده  است. ایران یکی از چند کشور جهان، از نظر 

محسوب  کشور  سیاست   گذاران  برای  جدی  نگرانی  يک  وضعیت  این  لذا  است،  جمعیت  سالمندی  سرعت 

می   شود. هدف این مقاله بررسی اثرات اقتصاد کالن سالخوردگی جمعیت در ایران با تأکید بر اثر ویژه آن 

برپایداری مالی و سیستم تأمین اجتماعی است. برای اين منظور الگوی نسل های همپوشان 60 دوره ای برای 

اقتصاد ایران شبیه سازی گردید. نتایج نشان می   دهد که سالخوردگی جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی 

می   گذارد، سبب ایجاد اختالل در ثبات بودجه دولت و تحریف قیمت   های عوامل در بازار کار می   شود و تضعیف 

عملکرد حمایتی سیستم تأمین اجتماعی را به   همراه    دارد. همچنين، برای بررسی   پایداری مالی این اقتصاد 

سالخورده چهار طرح اصالحاتی؛ يعنی، اصالحات مالیات بر درآمد، اصالحات مالیات بر مصرف، اصالحات 

با هدف کاهش هزینه های دولت و اصالحات همزمان در مالیات بر دستمزد و نظام بازنشستگی پيشنهاد 

گردید. نتایج شبیه   سازی با توجه به اصالحات مالیاتی نشان می   دهد که افزایش مالیات بر مصرف، نسبت به 

گسترش پایه مالیات مستقیم، سود کمتری خواهد داشت. اصالحات مالیات بر درآمد کمترین ضرر را برای 

رشد اقتصادی داراست و هیچ تأثیر قابل   توجهی در بهبود بودجه ندارد. اصالحات با هدف کاهش هزینه   های 

دولتی نیز به تنهایی باعث بهبود پایداری مالی عمومی نمی   شود، اما تأثیر اقتصادی منفی بر رشد اقتصادی 

دارد. اصالحات همزمان در سیستم مالیاتی و بازنشستگی، می   تواند تأثیر مثبتی بر روی امور مالی عمومی 

ایجاد کند، اما این بهبود با کاهش رشد اقتصادی و مصرف سرانه حاصل می   شود.

واژگان کلیدی: سالخوردگی جمعیت، مدل نسل   های هم   پوشان، پایداری مالی، اصالحات مالیات

1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز امانیان وحید است که با راهنمایی دکتر مجید دشتبان فاروجی و دکتر عبداله خوشنودی و مشاوره 
دکتر محمد علی نژاد مفرد، انجام شده است.

s.amanian96@gmail.com ،2- دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بجنورد
m.dashtban@ub.ac.ir ،)3- استادیار اقتصاد، دانشگاه بجنورد )نویسنده مسئول

akhoshnoodi@ub.ac.ir  ،4-  استادیار اقتصاد، دانشگاه بجنورد
m.alinejad@ub.ac.ir  ،5- استادیار ریاضی، دانشگاه بجنورد

پژوهشی
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مقدمه:

که  است  جمعیت   شناختی«  »انتقال  به   عنوان  شده  شناخته  فرآیندی  جمعیت،  سالخوردگی 

)شمس،  می یابد  تغییر  پایین  به سطوح  باال  از سطوح  مرگ و میر  و  باروري  کاهش  آن  در 

توزیع جمعیت  تغییر  می توان  مو2را  خاكستری شدن  یا  پدیده سالمندی1  واقع،  در   .)1386

یک كشور به سمت سنین باالتر به   شمار آورد )ویل3، 2007(. بر اساس تعریف سازمان ملل4 

یا  كشور  یك  جمعیت  میانه سني  آن  در  كه  است  وضعیتی  جمعیت  سالخوردگی   ،)2007(

یك ناحیه افزایش یابد و توزیع سني جمعیت کشورها به گروه هاي سني پیر تر انتقال یابد. 

این امر عمدتاً ناشي از افزایش در میانه سني، كاهش سهم كودكان در جمعیت و افزایش 

سهم جمعیت سالمندان می باشد. اثراتي كه اين پديده بر متغير   هاي اقتصادي از جمله رشد 

اقتصادي مي   گذارد، موجب شده است که در چند دهه اخير سالمندي جمعيت به يك نگراني 

تبديل شود. مشترك جهاني 

ظهور  می   رود،  احتمال  که  دارد  به   همراه  بلندمدتی  اقتصادی  تبعات  جمعیت  سالخوردگی 

از  جمعیتی  پدیده  این  به   طوری   که  انجامد،  به   طول  دهه   ها  نیز  مختلف  سیاست   های  آثار 

)به   طور  و هزینه   های عمومی5  )به طور مستقیم(  کار  نیروی  کانال   های کاهش عرضه  طریق 

غیر   مستقیم( و کاهش مصرف و پس انداز )به   طور غیر   مستقیم( اثر منفی بر رشد اقتصادی 

می   گذارد. در عین حال، سالخوردگی جمعیت و تغییر ساختار آن از طریق کانال   های سرمایه 

انسانی و رضایت از زندگی و انتقال تجربیات و نیز تغییر در الگوهای مصرف و پس انداز اثر 

مثبت بر رشد اقتصادی می   گذارد )سی   واالپ و همکاران، 2014(. كاهش نيروي   كار مولد، از 

جمله مهمترین اثرات منفی سالخوردگی جمعيت است كه به   عنوان اساسيترين پارامتر مؤثر 

بر رشد اقتصادي شناخته می   شود. از سوي ديگر، افزايش سن، الگوي مصرف و پس   انداز )كه 

دو پارامتر مؤثر بر رشد اقتصادي هستند( را هم تغيير مي   دهد. تغيير ساختار سني جمعيت 

موجب تغيير در الگوي مصرف می   شود. تقاضاي مصرفي افراد سالمند در بخش خدمات نسبت 

افزايش مي   يابد.  ناخالص داخلي  توليد  لذا سهم خدمات در  توليدي بیشتر است،  به بخش 
1- Aging
2-Graying
3- Weil
4- United Nations
5- Sivalap et al.
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سالخوردگی جمعیت به نوبه خود می   تواند فشاری بر هزینه   های عمومی از طریق بازنشستگی 

و تأمین اجتماعی در بلندمدت تحمیل نماید که از تبعات افزایش نسبت سالمندان، افزایش 

تعداد بازنشستگان و افزایش سهم حقوق بازنشستگی آنان است. با افزایش سهم حقوق 

بازنشستگی، مخارج رفاه اجتماعی به   عنوان جزئی از مخارج دولت افزایش می یابد. 

از  سنی  ساختار  انتقال  مرحله  در  واقع،  در  و  است  سالخوردگی  آستانه  در  ایران  جمعیت 

را  ایران  در  جمعیت  سالخوردگی  روند  ارزیابی   )1( جدول  است.  سالخوردگی  به  میانسالی 

تا سال 1430 نشان می   دهد. همانطور  که در این جدول مشاهده می شود، تعداد افراد 65 

افراد  ساله و باالتر در جمعیت ایران به سرعت در حال افزایش است. از   آنجایی   که معموالً 

به  افراد 65 سال  نامیده می شوند، می توان گفت هرچه درصد  باال سالخورده  به  65 سال 

باال بیشتر باشد، جمعیت سالخورده تر خواهد بود. با تقسیم جمعیت باالی 65 سال به کل 

جمعیت می توان درصد سالمندان در جمعیت را به   دست آورد. بر این اساس، جمعیت هایی که 

سالمندان آن بیش از 10 درصد کل افراد جامعه را تشکیل دهند، جمعیت سالمند و جوامعی 

که درصد سالمندان آن کمتر از 5 درصد باشد، جمعیت جوان و نیز جوامعی که این نسبت 

بین 5 تا 10 درصد باشد، جمعیت میانسال نامیده می شود )سیگل و سوانسون1، 2004 ؛ 

شرایاک و سیگل2، 1971(. هم   چنین در این جدول، می توان نتایج فراوانی و درصد جمعیت 

65 سال و بیشتر را در جمعیت ایران مالحظه نمود. با توجه به مقادیر این جدول و هم   چنین 

طبق نظر شرایاك و سیگل، می توان در زمینه سالخوردگی جمعیت ایران با استفاده از این 

شاخص به نتایج زیر رسید. نسبت جمعیت 65 ساله و باالتر در جمعیت ایران تا قبل از سال 

1394 زیر 5 درصد است که می توان گفت، جمعیت ایران تا این دوره دارای ساخت سنی 

جوان بوده است. این نسبت در سال 1394 دچار تغییر می شود و از سال 1394 به بعد به 

باالی 5 درصد می رسد. به طوری که نسبت جمعیت 65 ساله و باالتر در سال 1414 به باالی 

10 درصد خواهد رسید و از این سال به بعد تا پایان دوره همواره روند افزایشی در پی خواهد 

داشت. لذا براساس این شاخص به   نظر می رسد، جمعیت ایران تا سال 1414 )سال 2035 

میالی( به یک جمعیت میان   سال و پس از آن به جمعیت سالمند تبدیل خواهد شد )میرزایی 

و همکاران، 1396(. 

1- Siegel & Swanson
2- Shryock & Siegel
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 جدول 1. درصد و تعداد سالمندان ) 65 سال به باال( در جمعیت ایران در دوره زمانی 1329 تا 1429

تعداد )به هزار درصدسال
تعداد )به هزار درصدسالنفر(

نفر(

13295/390313844/93556

13344/792113894/93617

1339492013945/14006

13443/594913996/34982

13493/3104614047/86428

13543/2117314099/78136

135931310141411/810025

13642/91580141913/911968

13693/31817142417/114743

13743/8255314292219060

13794/23114---

                مأخذ: میرزایی و همکاران

همانطور  که در نمودار )1( مشاهده می شود، روند سالخوردگی جمعیت از سال 1400 به 

بعد با سرعت بیشتری در حال وقوع است. جمعیت 65 ساله و باالتر در سال 1329 معادل 

903 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 1394 با رشد 4/5 برابری به بیش از 4 میلیون 

نفر رسیده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که این تعداد طی 15 سال آینده، دو برابر 

خواهد شد و در سال 1410 به بیش از 8 میلیون نفر افزایش یابد. هم   چنین طبق برآوردها، 

احتمال می رود تعداد افراد 65 ساله و باالتر در سال 1420 به سه برابر وضعیت کنونی و 

درسال 1430 به چهار برابر وضعیت کنونی یعنی به بیش از 19 میلیون نفر برسد )سازمان 

ملل متحد، 2015(.
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           مأخذ: سازمان ملل متحد.
نمودار 1. درصد سالمندان )65 سال به باال( در جمعیت ایران در دوره زمانی 1329 تا 1429.  

از این رو، این پدیده را نمي   توان متوقف يا معكوس كرد، بلكه بایستی با سیاستگذاريهاي 

درست، آثار اين فرآيند را كنترل كرد، لذا اين پژوهش تالش مي   كند تا اثراتي كه اين پديده بر 

اقتصاد ايران مي   گذارد را شبيه سازي كند. اين پيش   بيني   ها از د و جهت براي سياست   گذاران 

قابل استفاده است؛ اول، از نظر يافتن راه   حل   هايي براي پيشگيري تأثيرات منفي احتمالي 

كه اين پديده بر اقتصاد خواهد گذاشت و دوم، آماده   سازي زيرساخت   هاي الزم براي دوران 

بازنشستگی تعداد افراد زيادي كه تا دهه   هاي آينده به سن بازنشستگي مي   رسند.

اين مقاله در پنج بخش ارائه مي شود. بعد از مقدمه، بخش دوم به ادبيات موضوع و مرور 

نظري  مباني  ارائه  به  در بخش سوم،  پرداخت.  زمينه خواهد  اين  در  انجام شده  مطالعات 

الگوي مورد نظر پرداخته و بخش چهارم به يافته هاي تحقيق اختصاص دارد كه شامل حل 

عددي الگوي ساخته شده براساس اطالعات اقتصادي ايران با استفاده از روش كاليبره كردن  

و  اجرايي  پيشنهادات  ارائه  و  نتيجه گيري  به جمع بندي،  پنجم  نهايت بخش  در  و  1مي باشد 

مي پردازد. سياستي 

1- Calibration
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2. ادبیات موضوع

با توجه به افزایش امیدزندگی و کاهش نرخ باروری و نیز مالحظه اطالعات آماری موجود، 

ایران به سمت سالمند شدن درحال حرکت است و  مشاهده می شود که ساختار جمعیت 

با افزایش جمعیت سالمند، متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر قرار مي   گیرد. در واقع، سالمندی 

جمعیت می   تواند از طريق کانال   های زیر بـر شـاخص   هـاي اساسـي اقتصـادي و در نهايـت 

رشـد اقتصادي تأثير   گذار باشد. 

)1( با سالمندی جمعیت، تعداد افراد در سن کار کاهش و متوسط سن نیروی کار افزایش 

می   یابد. بنابراین سالمندی جمعیت منجر به کاهش عرضه نیروی کار می   شود، که به   دلیل پایین 

   بودن سطح بهره   وری نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می   گذارد. البته حجم این تغییر بستگی 

به نرخ مشارکت در نیروی    کار دارد. در واقع بهره   وری نیروی انسانی، از طریق مشارکت نیروی 

   کار زنان افزایش می   یابد. با این حال مشارکت نیروی    کار زنان منجر به کاهش بیشتر نرخ 

باروری خواهد شد که این امر مجدداً بروز مسأله اولیه )یعنی سالمندی جمعیت( را به دنبال 

دارد )آلدرز و بروئر1، 2004(. 

از مهمترین کانال   هایی است که  )به   ویژه هزینه   های سالمت( یکی  )2( هزینه   های عمومی 

تولید  توابع   .)2007 )ویل2،  می   گذارد  اثر  اقتصادی  رشد  بر  جمعیت  تغییرات  آن  طریق  از 

که  گرفت  خواهد  قرار  حوزه  این  در  گرفته  انجام  هزینه های  تأثیر  تحت  اقتصادی  رشد  و 

به  جمعیت  سالمندی  شد.  خواهد  سالمت  سرمایه  تقویت  و  سالم  عمر  افزایش  به  منجر 

نوبه خود می   تواند فشاری بر هزینه   های عمومی از طریق بازنشستگی و تأمین اجتماعی در 

افزایش  سبب  جمعیت  سالمندی  که  معتقدند  عموماً  اقتصاددانان  نماید.  تحمیل  بلندمدت 

سهم مخارج سالمت و رفاه اجتماعی درGDP  خواهد شد. در واقع آنها بر این باورند که در 

مسیر فعالیت   های تقاضا شده توسط جمعیت سالمند، افزایش مخارج دولت و به خصوص 

افزایش مخارج رفاه اجتماعی و بهداشتی مشاهده می   شود. اگرچه در میان سیاست   گذاران 

عدم اطمینانی نسبت به ارزیابی تأثیر سالمندی بر هزینه   های اجتماعی وجود دارد، اما همگی 

آنان اتفاق نظر دارند که این دگرگونی جمعیتی باعث وارد شدن فشاری اساسی بر دولت 

خواهد شد. سالمندی بر سطح هزینه   ها در سه حوزة اصلی مربوط به تأمین اجتماعی، یعنی 

1- Alders & Broer
2- Weil
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مستمری بازنشستگی، مراقبت   های درمانی و مراقبت   های اجتماعی اثرگذار است )بونولی و 

.)1999 همکاران1، 

قرار می   گیرد. طبق نظریه  تأثیر  با سالمندی جمعیت، مصرف و پس   انداز جامعه تحت   )3(

دوران زندگی، ساختار سنی جمعیت به   عنوان متغیری جهت اندازه   گیری ارتباط بین مصرف و 

درآمد و حتی بین مصرف و ثروت به   کار گرفته شده است. طبق نظریه دوران زندگی، جمعیت 

ابتدای ورود به بازار کار، به  جامعه به دو گروه جوان و پیر طبقه بندی می   شود. جوانان در 

نسبت درآمد خود، مصرف بیشتری دارند. لذا میل متوسط به مصرف برای آنها بیشتر است، 

سپس در دوران اوج فعالیت و عمر مفید، به نسبت درآمد، دارای مصرف کمتری هستند و از 

این طریق به   جبران پس   انداز منفی سال   های گذشته    می   پردازند و هم   چنین، پس   انداز مثبتی 

افراد  لذا در این سال   ها، میل متوسط به مصرف برای  برای دوران بازنشستگی خود دارند. 

نسبتاً پایین است. مجدداً در دوران سالمندی و بازنشستگی، میل متوسط به مصرف افزایش 

می   یابد. بر این اساس، چنانچه توزیع سنی یک کشور، بیشتر متمرکز در سنین میانی باشد، با 

توجه به خصوصیات این گروه که بیشتر پس   انداز می   کنند، رفتار مصرفی کلی نیز متأثر از این 

گروه غالب خواهد بود. درنتیجه، میل متوسط به مصرف جامعه تحت تأثیر این گروه کاهش 

خواهد یافت )حافظی، 1391(. 

تركیب  گفت  می   توان  مصرفي،  كل  مخارج  بر  جمعیت  سني  ساختار  تأثیرگذاری  عالوه   بر 

كاالهاي مصرفي و الگوي مصرفی نیز تغییر خواهد كرد. در واقع سالمندان ترجیحات و نیازهای 

تقاضای  درون  در  انتقاالتی  که سبب  دارند  جوان  با ساختار جمعیتی  مقایسه  در  متفاوتی 

مصرف خواهد شد. بررسي   هاي صورت  گرفته در كشورهاي توسعه    یافته حاکی از آن است 

که سالمندان در مقایسه با جوانان تمایل بیشتری به اختصاص بخش اعظمی از درآمدشان 

به مسکن و خدمات اجتماعی دارند. هم   چنین با بررسي تغییر سهم گروه كاال   هاي مختلف، 

مشخص می   شود که در سبد مصرفي سالمندان، اقالمی نظیر سرگرمي و حمل   و   نقل كاهش 

خواهد یافت و نیز مصرف كاالهاي اساسي مانند غذا و پوشاك ثابت می   ماند و بر مصرف 

دارو، خدمات درماني، بهداشت و انرژي افزوده خواهد شد )لورمن2، 2003 و لی و میسون3، 

1- Bonoli et al. 
2- Lührmann
3- Lee & Mason
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.)2007

)4( بکر و بارو 1 )1988( معتقدند که اختصاص مقدار زیادی از منابع به سرمایه   گذاری در 

سرمایه انسانی )آموزش و مراقبت   های بهداشتی(، سبب کاهش آثار سوء سالمندی خواهد 

باروری  از  ناشی  عمدتاً  جمعیت  سالمندی  پدیده  بروز  آسیا  در  که  دادند  نشان  آن ها  شد. 

پایین است. با این وجود، تعداد کارگران به طور انحصاری تعیین   کننده بهره   وری جمعیت در 

سنِ کار، نیستند. افزایش مجموع درآمد حاصل از کار از طریق افزایش کیفیت نیروی کار با 

بود.  انسانی امکان   پذیر خواهد  سرمایه   گذاری در سرمایه 

)5( سالمندی جمعیت به سه دلیل سبب می   شود تقاضا برای دارایی افزایش یابد: اول اینکه، 

امیدزندگی طوالنی   تر موجبات دوران بازنشستگی طوالنی   تر را نیز فراهم می   کند که این امر 

انگیزه برای پس   انداز بیشتر در طول سال   های کار خواهد شد. دوم، به   علت  سبب افزایش 

پایین بودن سطح باروری، احتمال می   رود منابع کمتری به پرورش فرزندان و منابع بیشتری 

به پس   انداز برای دوران بازنشستگی اختصاص داده شود. سومین دلیل در این رابطه نیز با 

توجه به ترکیب سن است، افراد سالمند در مقایسه با افراد جوان ثروتمندتر هستند؛ زیرا 

از سالمندان بیشتری تشکیل شده باشد،  لذا، هر چه جامعه   ای  اندوخته   اند.  ثروت بیشتری 

دارایی هنگفت   تری در سرمایه سرانه خواهند داشت. ارتباط قوی بین ساختار سنی و سرمایه 

بستگی به ماهیت سیستم حمایتی و درآمد افراد سالمند دارد )فلدشتاین2، 1974 و 1998؛ 

گیل3، 1998؛ مانل4، 1974(. بنابراین سرمایه فیزیکی از دو جنبه با بحث پیری و کهولت سن 

جمعیت در ارتباط می باشد. اوالً، انباشت سرمایه سبب می   شود که فرد و جامعه این امکان 

را داشته باشند تا وابستگی زمانی میان تولید و مصرف را خنثی نمایند؛ بدین معنا که افراد با 

مصرف نکردن بخشی از درآمد خود، به انباشت سرمایه می   پردازند تا منابع الزم برای مصرف 

در دوره بازنشستگی را فراهم نمایند. ثانیاً، در بحث تولید اقتصادی سرمایه به   عنوان عامل 

مکمل نیروی کار، مشخص   کننده میزان تولید کل جامعه و در نتیجه تولید سرانه هر نفر نیروی 

کار و افراد تحت تکفل آن خواهد بود )ویل، 2007(.

1- Becker & Barro.
2- Feldstein
3- Gale
4- Munnell
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2-1. مروری بر مطالعات پيشين

2-1-1. مطالعات خارجی

اولین و بارزترین مطالعه درخصوص اثرات سالمندی نیروی کار توسط اوئرباخ و کوتلیکوف1       

)1987( و هامرمش2 )1993( انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از یک مدل ساده و 

با نیروی کار و سرمایه همگن، اثر سالمندی کارگران و کاهش تعداد آن ها مورد بررسی قرار 

گرفته است. آنان در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در سال های آتی کاهش نسبی 

نرخ  در  کاهش  و  دستمزدها  در  افزایش  به  منجر  جمعیت،  سالمندی  نتیجه  در  نیروی  کار 

بازگشت سرمایه می شود. بنابراین در درجه جایگزینی بین نوع کارگران و سرمایه، علی رغم 

تفاوتی که وجود دارد، مجموع اثرات کامالً مشخص و شفاف نیست.

یاشیرو و اویشی3 )1996( اثر سالمندی جمعیت را بر روی تعادل سرمایه و پس   انداز اقتصاد 

كالن در ژاپن مورد بررسی قرار دادند. آن ها به اين نتيجه رسیدند که سالمندی جمعیت سه 

اثر بر اقتصاد كالن دارد، که اولین اثر آن از طریق تحلیل نیروی   كار و افزایش سهم نیروی 

   كار سالمند می   باشد. دومین اثر بر روی بازار سرمایه است كه به   دلیل افزایش نسبت افراد 

تأمین  نیروی   كار، سرمایه   گذاری و  بر  بازنشسته، پس   انداز خانوارها كاهش می   یابد و عالوه 

بودجه را با مشکل مواجه می   سازد. سومین اثر، اثر مالی است كه از طریق سیستم مالیاتی و 

امنیت اجتماعی باعث انتقال قابل    توجهی از درآمد حاصل از كار به افراد بازنشسته می   شود. 

بنابراین، این اثرات، سرمایه، پس   انداز و در نهایت حساب   های خارجی را تحت    تأثیر قرار 

می   دهد. 

ژاپن  اقتصاد  کالن  متغیرهای  بر  را  جمعیت  سالمندی  اثرات   )2003( مولسین4  و  فاروقی 

بررسی کردند و با استفاده از پروفایل های سن-درآمد به   دست آمده از مدل دوره زندگی، به 

تجزیه و تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی ژاپن، از جمله پس انداز ملی پرداختند. بر اساس 

نتایج شبیه سازی آنان، کشور ژاپن در سال های آتی همگام با افزایش سالمندی، رشد قابل 

مالحظه ای را در مصرف شاهد خواهد بود. آنان در مطالعه خود میزان کاهش تولید ملی در 

نتیجه افزایش سالمندی را محاسبه کردند و هم   چنین برآوردی از تغییرات آتی در ترکیب مخارج 
1- Auerbach & Kotlikoff
2- Hamermesh
3- Yashiro & Oishi.
4- Faruqee & Muhleisen
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دولت را به   دست آورده و جهت افزایش رشد اقتصادی و رفاه در این کشور، سیاست های مالی 

مناسبی را ارائه دادند.

کار  بازار  و  کانادا  اقتصاد  بر  تأثیر سالمندی جمعیت  بررسی  به   )2006( و همکاران1  مرته 

پرداختند. آنان در ابتدا بیان کردند که اگرچه افزایش سهم کارگران پیر، فشاری رو به باال بر 

بازار کار می   آورد، اما بهبود در نرخ مشارکت کارگران پیر و احتمال باالتر بازگشت به بازار کار، 

می   تواند تأثیر مثبت و معنی   داری بر بازار کار داشته باشد. هم   چنین تحلیل   ها نشان می   دهد که 

تأثیر منفی سالمندی جمعیت می   تواند در ابعاد بسیار زیادی بر ظرفیت تولیدی اثرگذار باشد، 

اما می      توان از طریق تشویق گروه سنی جوان   تر به سرمایه   گذاری در سرمایه انسانی بیشتر و 

انتخاب مهاجران با مهارت باال و به تأخیر انداختن بازنشستگی، اثرات منفی سالمندی را تا 

حدود زیادی خنثی نمود. 

برای  را  اقتصادی  رشد  و  جمعیت  سالخوردگی  مطالعه   ای،  در   )2008( میسون2  و  بلوم 

کشورهای OECD مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که با وجود 

پدیده سالخورده شدن جمعیت، رشد اقتصادی بی   وقفه ادامه خواهد       داشت. هم   چنین پدیده 

سالخوردگی جمعیت سبب می   شود، مشارکت نیروی    کار و نسبت نیروی    کار به کل جمعیت 

کاهش یابد و به   دنبال آن کاهش نسبتاً کمی در سرعت رشد اقتصادی رخ دهد.  

و  كالن  اقتصاد  متغیرهای  »اثرات  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )2009( فاروقی3  و  تامیریسا 

چالش   های سیاسی سالخوردگی جمعیت« به بررسی آثار پیری بر متغیرهای كالن اقتصادی در 

جمهوری چک )به   عنوان كشوری كه در مسیر سالمندی قرار دارد( پرداختند. نتایج شبیه   سازی 

كاسته  آینده  در  اقتصادی  رشد  از  کشور  این  در  جمعیت  پیری  كه  است  آن  از  حاکی  آنان 

اعمال  كه  می   كنند  پیش   بینی  آنان  هم   چنین  افزود.  خواهد  افراد  زندگی  استانداردهای  بر  و 

خنثی  بهره   وری، سبب  رشد  نیز  و  نیروی   كار  نرخ مشاركت  افزایش  به  مربوط  سیاست   های 

شدِن اثرات مربوط به پیری جمعیت خواهد شد. در نتیجه به   منظور مقابله با فشارهای ناشی 

از هزینه   های تأمین اجتماعی، بازنشستگی و سالمت، انجام اصالحات در نظام مالی دولت را 

می   دانند.  اجتناب ناپذیر 

1- Mérette et al.
2- Bloom & Mason
3- Tamirisa & Faruqee
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گونزالس و نیپلت1 )2012(، در پژوهشی با عنوان سالخوردگی، بودجه دولت و بازنشستگی به 

بررسی تأثیرات بلند   مدت پیری )افزایش طول عمر و كاهش نرخ باروری( بر روی رشد درآمد 

سرانة كشورهای عضو سازمان همکاری   های اقتصادی و توسعه پرداخته   اند. آن ها با استفاده 

از مدل   های تعادل عمومی، اثرات مستقیم پیری را از طریق تعدیل در نرخ پس   انداز، عرضه 

نیروی   كار، افزایش شدت سرمایه و اثرات غیرمستقیم را از طریق تغییر در نرخ مالیات   ها، 

اقتصادی  تعادل سیاسی-  در یک  بازنشستگی  نیز سن  و  دولت  تركیب هزینه   های  در  تغییر 

مورد محاسبه قرار داده   اند. نتایج آنان حاکی از آن است که پیری جمعیت سبب افزایش نرخ 

مالیات و سن بازنشستگی خواهد شد و بر رشد درآمد سرانه خواهد افزود. آنان معتقدند كه 

در صورت ثابت ماندن نرخ بازنشستگی، در نتیجه اثر برون   رانی هزینه   های تأمین اجتماعی بر 

هزینه   های سرمایه   ای دولت، نرخ رشد اقتصادی اساساً بدون تغییر خواهد ماند.

موتو و همکاران2 )2012( با استفاده از مدل OLG به بررسی اثرات پیری جمعیت ژاپن بر 

شرایط اقتصاد کالن پرداختند و دریافتند که پیری جمعیت اثرات منفی بر GNP ژاپن و بازدهی 

سرمایه دارد. به   هر   حال کاهش در بازدهی سرمایه داخلی، باعث تحریک سرمایه گذاری برای 

سرمایه های خارجی می شود که در واقع نقطه آغازی برای اثرات نامناسب پیری جمعیت بر 

GNP است.

گوردون3 )2016(، در پژوهشي سالمندی در كشورهاي توسعه    یافته را مورد بررسی قرار داده 

و با توجه به كاهش نيروي    كار مولد و كارايي بر اثر سالمندي جمعيت، به نتیجه رسیده است 

که هرچه سرعت سالمندي جمعيت بیشتر باشد، عوارض اين پدیده از جمله كاهش رشد 

اقتصادي در کشورهای توسعه   یافته بیشتر خواهد شد.

2-1-2. مطالعات داخلی

تأمین  نظام  در  آن  اثرات  و  پژوهشی تحت عنوان سالخوردگی جمعیت  در  نراقی )1376( 

در خصوص  رویکردهای مختلف  و  ایران  و  گذار جمعیتی جهان  بررسی  به  اجتماعی کشور 

نظام تأمین اجتماعی پرداخته است. وی نشان می   دهد که ایران طی چند دهه آینده سالمندی 

و  نیروی    کار  کاهش  منفی  پدیدة  دو  با  امر    همراه  این  کرد.  خواهد  تجربه  را  چشم گیری 

1- Gonzalez & Niepelt
2- Muto et al.
3- Gordon
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از  جامعه  متعدد  بخش   های  بر  مالی  فشارهای  آن  پی  در  که  بود  خواهد  بار تکفل  افزایش 

بیمه،  حق  نرخ   های  باالبردن  نراقی،  نظر  از  یافت.  خواهد  افزایش  اجتماعی  تأمین  جمله 

کاهش پرداختی   های مستمری و باال بردن سن بازنشستگی به   عنوان مهمترین راه برای تعدیل 

بود. آتی خواهد  قبال چالش   های  در  نظام   های مستمری   ها 

رمضانیان )1380( به بررسی دالیل و پیامدهای سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی 

ایران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می   دهد که كاهش زاد   و   ولد و مرگ   و   میر، هر دو 

بر سالخوردگي جمعیت در بخش   هاي مختلف اقتصادي، تأثیر یكساني می   گذارند و مهاجرت 

کشور  کشاورزی  بخش  در  جمعیت  سالخوردگی  سبب  که  است  عاملی  مهمترین  به   عنوان 

نسبت به دو بخش صنعت و خدمات شده است. هم   چنین پیدایش محافظه  کاری، ایجاد موانع 

بر سر راه توسعه، کاهش بهره   وری، کاهش باروری و تغییر نحوه انتقال مایملک به غیر، را 

نیز می   توان از نتایج و پیامدهای سالخوردگی در این بخش به شمار آورد.

ایران،  در  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بر  جمعیت  سالمندی  اثر  مطالعه  به   )1390( ادیب   نیا 

با استفاده از یک مدل تعادل عمومی نسل های هم   پوشان پرداخته است. وی رفتار اقتصاد 

را زمانی که تغییرات در نرخ باروری منجر به سالمندی جمعیت می شود، با استفاده از دو 

سناریوی مختلف کاهش دائمی در نرخ باروری و کم زایی به   دنبال یک بیش زایی اولیه، مورد 

بررسی قرار داده است. نتایج شبیه سازی وی نشان می دهد که کاهش در نرخ باروری کل، 

شدت سرمایه و نرخ های دستمزد را در بلندمدت افزایش و نرخ بهره را کاهش می دهد.

اردالن )1390( در بررسی اثر سالمندی جمعیت بر تأمین مالی نظام بازنشستگی در ایران 

نشان داد که کاهش در نرخ رشد جمعیت در واقع کاهش در عرضه نیروی کار بوده که منجر 

به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، کاهش هزینه استفاده از سرمایه، کاهش نرخ بهره 

و افزایش نرخ دستمزد می گردد. این کاهش نرخ رشد جمعیت، منجر به پرداخت حق بیمه 

تأمین اجتماعی باالتر می شود و همچنین نسل جوان بار مالیاتی بیشتری را متحمل می شوند. 

بین  نابرابری  ایجاد  را تهدید کرده و موجب  اولویت های رفاهی  تغییرات جمعیتی،  بنابراین 

نسلی می شود.

و  بازنشستگی  بر  بهره وری  تغییرات  و  اثر سالمندی  بررسی  در   )1393( و همکاران  راغفر 

نتیجه  این  به  هم   پوشان  نسل های  مدل  از  استفاده  با  ایران  در  اقتصادی  کالن  متغیرهای 
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با  مسن تر  کارگران  پس انداز  افزایش  به  منجر  جمعیت،  رشد  نرخ  در  کاهش  که  رسیدند 

عرضه  آنان  بنابراین  می شود.  پایین  بهره وری  با  جوان تر  کارگران  به  نسبت  باال  بهره وری 

نیروی کار بیشتری نسبت به کارگران با بهره   وری پایین دارند و در مقابل، افراد مسن تر مدت 

زمانی    که به کار اختصاص می دهند، طوالنی تر است؛ در   حالی   که افراد جوان تر دارای عرضه 

نیروی کار بیشتری هستند. هم   چنین افراد، پس اندازها و دارایی هایی که در نتیجة فعالیت های 

ناگهانی  کاهش  و  کرده  بازنشستگی خرج  اول  دوره  در  را  آورده اند  به   دست  خود  اقتصادی 

قابل مشاهده است.  اشتغال  آخر  در سال های  بازنشستگی  مصرف در سن 

با  ايران  غيرنفتي  اقتصاد  رشد  بر  را  جمعيت  سالمندي  تأثير   )1394( همکاران  و  باسخا 

با تخمين يک  از داده   هاي مربوط به سال   هاي 1346-1390 بررسی کردند. آن ها  استفاده 

مدل خودرگرسيون با وقفه   هاي توزيعي نشان دادند که متغيرهاي سرمايه فيزيكي، سرمايه 

آموزش و تجارت بر رشد درآمد سرانه در ايران آثار مثبت و معناداري داشته   اند. نتايج حاکی از 

آن است که با توجه به ساختار جوان جمعيت ايران، آثار اقتصادي پيري تاكنون حساسيتي را 

به   دنبال نداشـته اسـت، امـا پيش   بيني   ها از تشديد روند سالمندي جمعيت ايران در دهه هاي 

آتي و ظهور آثار سوء اين پديده در آينده نزديك حكايت دارد. لذا با توجه به اثرات بلند   مدت 

پيري بر رشد اقتصادي، سياست   هاي اصالح نظام اشتغال و بازنشسـتگي، تثبيـت نـرخ رشد 

جمعيت در نرخ بهينه و مهمتر از آنها توجه به انباشت سرمايه، بسيار حياتي به نظر مي   رسد.

اقتصاد  بر  اقتصادی سالمندی جمعیت  پیامدهای  کاشانیان و همکاران )1398( در بررسی 

ایران با استفاده از يک مدل نسل   های هم   پوشان دو دوره   ای دایموند1 نشان دادند که تغییرات 

نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس   انداز، تعمیق سرمایه و 

سرمایه   گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. 

مؤلفه   های تعمیق سرمایه و سرمایه   گذاری عمومی،  قوی   ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. 

3. تصریح الگو

کشورهای  در  جمعیتی  پدیدة  مهمترین  آن،  به  مربوط  سیاست   های  و  جمعیت  سالمندی 

قرار  استفاده  مورد  آن  آثار  توضیح  برای  اقتصادی مختلفی  و مدل   های  بوده  مختلف جهان 
1- Diamond
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گرفته است. یکی از مهمترین محدودیت   هایی که مدل   های به   کار رفته با آن مواجه بوده   اند، 

به   عبارت دیگر، خانوارها شامل یک  بوده است.  اقتصادی متنوع در خانوارها  حضور عوامل 

عامل اقتصادی واحد که بتوان آن را در مدل وارد کرد، نبوده و مدل   های پویا نیز در تبیین 

مدل   های اقتصادی با عوامل اقتصادی متنوع، با مشکل مواجه بوده   اند. به   عالوه مدل   های پویا 

از این قابلیت که با تفکیک دوره   های مختلف زندگی، اثر سرمایه   گذاری عوامل اقتصادی بر روی 

آموزش، بازنشستگی و سایر موضوعات مشابه را در تعیین تعادل مد   نظر قرار دهند، عاجزند. 

مدل تعادل عمومی که کوتلیکوف بنیان نهاده را باید یکی از استثناهای این موضوع دانست 

اقتصادی پوشش داده شده است )فر و همکاران1،  تمام دورة زندگی یک عامل  که در آن 

مدل   هاي  جمعیت  سالمندي  با  مرتبط  سؤاالت  مطالعه  براي  ابزار  متعارفترین   .)2004

دورههاي  در  گرفتن  قرار  براساس  افراد  آن ها،  در  که  است   )OLG( همپوشان  نسلهاي 

مختلف زندگی از هم متمایز میشوند. ازاین   رو، يک مدل تعادل عمومی محاسبه   پذیر، برای 

محاسبه عددی روابط میان متغیرها و بخش   های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اساس مدل مورد استفاده در مطالعة حاضر، مدل نسل   های هم   پوشان 60 دوره   ای اوئرباخ 

و کوتلیکوف )1987( بوده که شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، دولت و سیستم بازنشستگی 

پرداخت جاری )PAYG( می   باشد. هم   چنین این تحقیق برای بررسی پایداری مالی یک اقتصاد 

سالخورده به چهار نوع اصالحات سیاستی، نظیر اصالحات مالیات بر درآمد، اصالحات مالیات 

بر مصرف، اصالحات با هدف محدودیت هزینه های مالی دولت و اصالحات بازنشستگی و 

تلفیقی می پردازد. درآمد 

بر  اصالحی  سیاست های  اثرات  و  جمعیت  سالخوردگی  اثرات  بررسی  به  پژوهش  این  در 

اقتصاد ایران پرداخته می شود. با توجه به این واقعیت که میانگین امیدزندگی برای مردم ایران 

تقریباً 80 نزدیک سال است، این پژوهش فرض می کند که هر فرد در مدل تا سن 80 سالگی 

زندگی می کند. هر فردی که دارای سن فیزیکی کمتر از 20 است، تحت سرپرستی والدین خود 

می باشد. فرد در سن 21 سالگی شروع به کار می کند و در سن 65 سالگی بازنشسته می شود. 

هر خانوار دستمزد حاصل از کار را برای تأمین مالی مصرف فعلی، پس انداز و پرداخت مالیات 

حداکثر  مصرف  به  نسبت  را  خود  بین   دوره ای  مطلوبیت  نماینده  خانوار  می دهد.  اختصاص 

می   کند. بنگاه ها نیز به دنبال حداکثرسازی سود خود هستند. دولت مالیات ها، کسورات تأمین 
1- Fehr et al.
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اجتماعی و درآمدهای نفتی را جمع آوری می کند و دارای بودجه متعادل است. در عین حال، 

فرض می شود که هر دو بازار کاال و عوامل کامالً رقابتی هستند.

3-1. ساختار جمعیتی 

از خانوارها متولد  به یک سال است. در هر دوره زمانی، نسل جدیدی  t، مربوط  هر دوره 

( در نظر گرفته می   شوند.  s می شود. جوانان با سن واقعی زندگی 21 سال برابر با سن 1 )1=

تمام نسل ها در سن 65 سالگی بازنشسته می شوند و تا حداکثر 80 سالگی زندگی می کنند. 

 s همه افراد سن ،t بنابراین در هر دوره زمانی 60 نسل متفاوت در مدل وجود دارد. در زمان

  , , ,...,J s s> =  1 6 Jφ  به ازای  =  φ  و  = sφ  که در آن 1 s  با احتمال  تا سن 1+

زنده می   مانند1. 

s تعداد افراد سن s در دوره t است. تعداد جمعیت در زمان t عبارت است 
tN فرض کنید که 

s s
t t t t

s
N n Nφ − −

=
= +∑



( )
6

1 1
1

1
از: 

                                                                                                      )1(

tN جمعیت کل در زمان t است.       s احتمال بقای نسل s در زمان t است، 
tφ در اینجا 

3-2. بخش خانوار

دستمزد  و  می کند  عرضه  بی کششی  به   طور  را  معینی  کار  مقدار  زمان  واحد  هر  در  خانوار 

حاصل از کار را برای تأمین مالی مصرف فعلی، پس انداز و پرداخت مالیات اختصاص می دهد. 

خانوارها در ابتدای سن 1 در دوره  t مطلوبیت بین   دوره ای خود را حداکثر می کنند: 

                                                                 
( ) ( ), ,

J
s s s s

j t j j t s t s
s

Max u c lβ φ−
= + − − + − + −

=

∏∑ 1
1 1 1 1 1

1                 )2(

)  که تابعی از مصرف c و عرضه نیروی کار l می   باشد، عبارتند از: , )u c l تابع مطلوبیت آنی 

                                                
( )( )

( , ) , , ( , ),
c l

u c l

ηγγ

η γ β
η

−−−
= > ∈ >

−
  

111
1

1                            )3(

1- برای سادگی فرض می کنیم که احتمال بقاء فرد s ساله در طول زمان ثابت است. بدیهی است که احتمال بقاء در برخی کشورها افزایش 
می یابد.
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γ  مبین  β معرف عامل تنزیل،  ) الزام تقعر معمول را برآورد می کند.  , )u c l که در اینجا 

γ1 معرف کشش جانشینی بین دوره   ای است.  مبادله بین اوقات فراغت و مصرف و 

خانوار  يک  دستمزد  کسب  توانایی  هستند.  همگن  خود  بهره وری  برحسب  خانوارها  همه 

se  به سن وی بستگی  ( بوده و کارایی فردی  se متناظر با کارایی نیروی کار وی )يعنی، 

 .  { , ,..., }s S∈ ≅ 1 2 6 يعنی،  دارد؛ 

خالص درآمد دستمزد جمعیت سن کار در دوره t به   صورت زیر است:

                                                                                                   ( ) s s
w b t tw e lτ τ− −1                      )4(

 bτ wτ و  tw معادل با نرخ هر واحد کارایی نیروی    کار در دوره t است.  که در اینجا دستمزد

نیز به   ترتیب نرخ مالیات بر درآمد دستمزد و نرخ کسورات بازنشستگی کارگران1  است.

به   دنیا می   آید؛ از   این   رو،   است.  s نسل جدید بدون داشتن هرگونه ثروتی در ابتدای سن 1=

و  نمی گذارند3  باقی  فرزندانشان  برای  ارثی  والدین   ،)2001( هیر2     مطالعه  فرض  بر اساس 

تمامی ارثیه   های تصادفی توسط دولت مصادره می   گردد. خانوار با سن بیش از 1 سال )معادل 

بهره ای کسب  درآمد  گذشته،  دوره های  در  ثروت پس   انداز شده  از  فیزیکی 21 سال(  سن 

tr  نمایش داده می   شود. نرخ مالیات بر درآمد سرمایه نیز  می کند. نرخ بهره دارایی   ها با 

tTr را به طور یک   جا از دولت دریافت می کنند.  tτ می باشد. خانوارها پرداخت های انتقالی 
انباشت ثروت فیزیکی خانوار فردی به   صورت زیر تعیین می   شود:

                                                     ( ) [ ( ) ] ( )s s s s s s
t t w b t t t t t c t ta b w e l r a c Trτ τ τ τ+
+ = + − − + + − − − +1

1 1 1 1 1          )5(

انباشت ثروت کل عبارت است از:

                                                                                                              s s
t t t

s
W N a

=
= ∑

6

1
        )6(

 t  ثروت کل را نشان می دهد که مجموع ثروت همه  گروه های سنی در زمان  tW در اینجا 

s  )که در اينجا   
tb =  s  باشد، خواهیم داشت:  R< است. برای جمعیت سن کار، اگر 

1- کارگران می بایست مبلغی را تحت حق بیمه در نظام تأمین اجتماعی با نرخ پرداخت نمایند.
2- Heer

3- دارایی های به جا مانده از خانوارهای در حال مرگ در پایان هر دوره بین افراد زنده که در یک گروه هستند، تقسیم می شود.
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شروع سن بازنشستگی است(. محدودیت بودجه یک خانوار با سن s در زمان t و  R = 45  
ta  عبارت است از: با ثروت 

)7(

                    [ ]( ) ( ) ( )s s s s s s
t w b t t t t t t c t tb w e l r a Tr c aτ τ τ τ +

++ − − + + − + = − + 1
11 1 1 1            

3-3. بنگاه   ها

تولید کاب- تابع  از  استفاده  با  را    tY بنگاه   ها ستاده   ،t دوره  در هر  اقتصاد موردنظر  در 

می کنند:   تولید  مقیاس  به  نسبت  ثابت  بازدهی  فرض  با  و  داگالس 

                                                                                                       t t t tY A L Kα α−= 1             )8(

tA با  A متغیر مقیاس است. بهره   وری  α سهم سرمایه از تولید و  که در اینجا Y ستاده، 

Ag رشد می   کند1.  این بنگاه برای حداکثرسازی سود در چارچوب بازار رقابت  نرخ برون   زای 

کامل، بایستی درخصوص تقاضا برای سرمايه فیزیکی و نیروی کار مؤثر در قیمت   های معین 

tr  تصمیم   گیری کند. مسأله حداکثرسازی سود بنگاه  tw  و نرخ بهره  عوامل، يعنی دستمزد 

عبارت است از:

                                                                            
,t t

t t t t t t t tK L
Max A L K r K w L Kα απ δ−= − − −1          )9(

ر این اساس شرایط مرتبه اول حداکثرسازی سود عبارت است از: 

                                                                                    t
t t

t

Y r k
K

αδ α −∂
= ⇒ + =

∂


1                  )10(

              )11(

                                                                                      
( )t

t t
t

Y w k
L

αα∂
= ⇒ = −

∂
 1

1- همانند هییر و ایرمن )2008(، یک مدل گذار جمعیتی با فرض برون زا بودن رشد بهره وری در نظر گرفته  شده است.
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t نشان   دهنده سرمایه برحسب نیروی کار مؤثر )سرمایه سرانه  t t tk K A L= که در اینجا  

δ بیان   گر نرخ استهالک است. مؤثر( در زمان t و 

3-4. سیستم بازنشستگی

پرداخت  سیستم،  اين  در  می   شود.  اداره  جاری  پرداخت  روش  به  اجتماعی  تأمین  سیستم 

مستمري به بازنشستگان از محل دريافت حق بيمه از شاغلين فعلي )تحت عنوان حساب 

ذخيره مشترك اجتماعي( انجام می   شود. مزایای بازنشستگی نسبت ثابتی از متوسط درآمد 

نیروی کار در زمان کار است:

                                                                       

s ret
t s s s

t t
s

s R
b

w e l s R
ret

ζ
=

<
=  ≥

∑



1

1
                                    )12(

ζ نرخ جایگزینی1     خالص  که در اینجا ret بیان   گر سن بازنشستگی است. در رابطه فوق، 

مستمری بازنشستگی است که ثابت فرض می شود. مزایای بازنشستگی کل در زمان t به   صورت 

زیر تعیین می   شود:

                                                                                                               
s s

t t t
s ret

B N b
= +

= ∑
6

1
                                         )13(

gb  است. میزان سوبسید بازنشستگی  دولت مسئول تأمین بخشی از مزایای بازنشستگی کل 

دولت عبارت است از:

                 s s s
t g t t

s ret
Gb b N bζ

= +

 =  
 
∑

6

1
                                 )14(

                                                       

میزان کسورات بازنشستگی جمع آوری شده از نسل های شاغل عبارتند از:

          ( )
ret

s s s
t b t t

s
P w e lτ

=

=∑
1

      )15(

                                                                                               
1 - Replacement Rate
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مجموع  بازنشستگی،  بخش  بودجه  محدودیت  جاری،  پرداخت  بازنشستگی  سیستم  تحت 

t و پرداخت های مزایای بازنشستگی در دوره  کسورات بازنشستگی دریافت شده در دوره  1−

t است. به   عبارت دیگر

                                                                                                              t t tB P Gb−= +1         )16(

3-5. بخش دولت

دولت اوراق قرضه منتشر می کند و از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی به   منظور تأمین 

tTr  استفاده می   کند. سه منبع درآمد  tG  و پرداخت های انتقالی  مالی مخارج مصرفی دولت 

مالیاتی برای دولت عبارت است از: مالیات بر سرمایه، مالیات بر دستمزد و مالیات بر مصرف. 

tT  عبارت است از: درآمد مالیاتی دولت 

                                                                                                t w t t r t t c tT w L rW Cτ τ τ= + +     )17(

tOR  درآمدهای  t  حاصل می   شود که در اینجا  tT OR+ بنابراین کل درآمد دولت از مجموع 

به   ترتیب  tC tW  و     نفتی است و فرض می   شود که در طول زمان ثابت هستند. در اینجا 

ثروت کل و مصرف کل در زمان t می   باشند. مخارج دولت به   صورت نسبت ثابتی از تولید کل 

تعریف می   شود: 

                                                                                                                        t tG gY=      )18(

  tD دولت اوراق قرضه را برای تأمین مالی کسری بودجه خود منتشر می کند. بدهی عمومی 

در زمان t عبارت است از:

                                                                                     ( )t t t t t tD G Gb r D T−= + + + −11            )19(

tD انباشت بدهی در شروع دوره t است. −1 در اینجا  

3-6. تعادل پایدار

تعادل پایدار مستلزم آن است که هر دو بازار مالی و کاال تسویه شوند. بنابراین دو شرط 

بازار کاال برقرار شود: بازار مالی و  تعادلی زیر بایستی به-ترتیب برای 

                                                                                                                t t tW K D= +                                            )20(

                                                                                  ( ( ) )t t t t t tY C G Gb K Kδ −= + + + − − 11                        )21(
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4. یافته   های تحقیق

4-1. كاليبره كردن الگوی تدوین شده

روش كاليبره كردن در واقع یک نوع استفاده از داده هاي مشاهده شده از متغیرهاي برون   زاي 

الگو و تثبیت کردن برخی پارامترهاي ثابت به   منظور به   دست آوردن یک سري، براي متغیر   هاي 

از یک  آن ها  تغییر  روند  و  متغیر   ها  بیانگر خصوصیات  این سري  که  الگو می   باشد  برون   زاي 

نقطه تعادل پایدار به تعادل پایدار بعدي است. روش كاليبره كردن به   جاي بازتولید اطالعات 

از یک سري زمانی، به محاسبه و شبیه   سازي دنباله   اي از وضعیت متغیرها در فرایند انتقال بین 

نقاط تعادل می   پردازد که این کار باعث به   دست آمدن اطالعات جدیدي راجع به متغیر   هاي 

اصلی  مرحله  چهار  به   ترتیب شامل  اقتصادی  الگوهای  کالیبره   سازی  می   شود.  الگو  درون   زاي 

از  استفاده  روابط،  تبعی  انتخاب شکل  کالیبره   سازی،  هدف  نمودن  الگو، مشخص  انتخاب 

پارامترهای تخمین زده شده توسط دیگران یا خود محقق است )دشتبان، 1390؛ به نقل 

از داوکینز و همکاران1   ، 2001(. مدل طراحی   شده با استفاده از داده های اقتصاد ایران در 

سال 1390 شمسی کالیبره خواهد شد و نرخ رشد جمعیت مقدار 1/24 در نظر گرفته شده 

است. اولین گام در این مسیر، تعیین پارامترهای رفتاری مربوط به مدل می   باشد که برای 

تعیین روابط و پویایی مدل باید قبل از كاليبره كردن مدل، محاسبه و وارد مدل شوند. جدول 

)2( مقادیر پارامترهای مورد استفاده در پروسه كاليبره كردن مدل را نشان می   دهد. در این 

پژوهش تمامی نرخ   های مالیات با توجه به نرخ   های سال 1390 ثابت در نظر گرفته شده 

است.

1- Dawkins et al
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جدول 2. پارامترهای مورد استفاده برای کالیبراسیون مدل

 معیارعالمت اختصارینام پارامتر
کالیبره سازی

مقدار عددی

0/5 جالل نائینیαسهم سرمایه از تولید

0/98 کاوندβنرخ رجحان زمانی

0/042 امینیδنرخ استهالک

نرخ رشد بهره وری
Ag0/008 امینی

0/112 مجیدیζنرخ جایگزینی

نرخ مالیات بر سرمایه
rτ

0/12 مجیدی

نرخ مالیات بر دستمزد
wτ

0/1 مجیدی

 کشش جانشینی
بین دوره ای

θ0/95 دشتبان فاروجی

نرخ مالیات بر مصرف
cτ

 قانون مالیات بر
ارزش افزوده

0/04

 نرخ کسورات بازنشستگی
 کارگران )نرخ حق بیمه

)بازنشستگی
bτ

0/225 جعفری و همکاران

 نسبت مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی

g0/23دشتبان فاروجی

 نرخ یارانه بازنشستگی
0/33 دشتبان فاروجیbGعمومی دولت

             مأخذ: یافته   های محقق.

4-2. تجزیه   و   تحلیل شبیه   سازی

برای مطالعه تأثیر سالخوردگی جمعیت بر اقتصاد ایران، ابتدا سناریوهای راه   حل برای متغیرها 

با توجه به پارامترهای ذکر شده در جدول )2( و گذار جمعیتی برون   زا مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت. این سناریوها به   عنوان مبنایی برای مقایسه و بحث در مورد سیاست   های جایگزین 
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برای اصالح الگو به   کار می   روند. در این پژوهش چهار نوع اصالحات سیاستی مطرح می   شود 

که در پی آن انتظار می   رود، سالمت مالی دولت ارتقاء یابد. چهار طرح اصالحی عبارتند از: 

به   منظور  اصالحات  )ج(  مصرف،  بر  مالیات  اصالحات  )ب(  درآمد،  بر  مالیات  اصالح  )الف( 

محدود کردن هزینه   های مالی دولت و )د( اصالحات تلفیقی درآمد و بازنشستگی. جدول )3( 

سناریوهای اصالحاتی را نشان می   دهد.

 جدول 3. بررسی سناریو   های اصالحاتی

مقادیرنمادحالتسناریو

اصالح مالیات بر درآمدسناریو 1
R1A 5 درصد افزایش در نرخ

مالیات بر دستمزد.

R1B 8 درصد افزایش در نرخ
مالیات بر سرمایه.

5 درصد افزایش در نرخ R2Aاصالح مالیات بر مصرفسناریو 2
مالیات بر مصرف.

کاهش هزینه های دولتسناریو 3
R3A 5 درصد کاهش در

مخارج دولت.

R3B 5 درصد کاهش در یارانه
حقوق بازنشستگی دولت.

سناریو 4
 اصالحات همزمان در

 مالیات بر دستمزد و نظام
بازنشستگی

R4A

5 درصد افزایش در 
نرخ مالیات بر دستمزد 
و 15 درصد افزایش 

در کسورات حق بیمه 
بازنشستگی.

R4B

5 درصد افزایش در نرخ 
مالیات بر دستمزد و 17 
درصد کاهش در نسبت 
جایگزینی بازنشستگی.

                مأخذ: یافته   های محقق.
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4-2-1. نتایج شبیه   سازی مدل پایه

پیرامون  دیدگاه   های مختلفی  آثار سالخوردگی جمعیت،  به  مبانی نظری مربوط  به  توجه  با 

تأثیر این پدیده بر بخش   ها و شاخص   های مختلف اقتصادی مطرح گردید. در مقاله حاضر 

اثرات سالخوردگی جمعیت در اقتصاد ایران از سه جنبه مختلف بررسی می   شود؛ یعنی اثرات 

اقتصاد کالن، اثرات مرتبط با بازار عوامل و اثرات آن بر سیستم مالی. این مقاله برای اثر 

و مصرف  انسانی  نیروی  داخلی، عرضه  ناخالص  تولید  روی  اثرات  بررسی  به  اقتصاد کالن، 

سرانه می   پردازد. برای بازار عوامل تولید، به بررسی تأثیرات در شکل   گیری سرمایه و درآمدهای 

عوامل تولید پرداخته می   شود و تأثیرات آن با عملکرد نرخ دستمزد، نرخ بهره، نرخ پس   انداز و 

نسبت سرمایه به کار، تحلیل می   شود. این پژوهش در مرحلة آخر نیز به بررسی اثرات نسبت 

دولت می   پردازد. سناریوهای  بودجه  و شرایط  داخلی  ناخالص  تولید  به  بازنشستگی  حقوق 

 )A( ارائه شده است. نمودار )اصالحی خط   مشی اصلی و مقدماتی از نمودار )2( تا نمودار )5

وضعیت تولید ناخالص داخلی )GDP(، نمودار )B( عرضه کل نیروی کار و نمودار )C( مصرف 

سرانه را نشان می   دهند. نمودارهای )D(، )E(، )F( نیز به   ترتیب نشان   دهنده نرخ دستمزد، 

نرخ بهره، نسبت سرمایه به نیروی کار )K/L( می   باشند. همچنین نمودار )G( نرخ پس   انداز، 

نمودار )H( نسبت حقوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی و نمودار )I( مازاد یا کسری 

بودجه دولت را نشان می   دهند. توجه کنید که در اين نمودارها خطوط آبی رنگ )که با حرف

Base  نشان داده شده است( بیانگر سناریوی مدل پایه و سایر خطوط نمایان   گر سناریوی 

اصالحات سیاستی مربوطه است.

مدل پایه در نمودار )2( نشان می   دهد که نهايتاً GDP کاهش می   یابد؛ هرچندکه هر سال يک 

پیشرفت تکنولوژیکی متوسط وجود دارد. این کاهش در GDP به   دلیل کاهش جمعیت در سن 

کار است. عرضه نیروی کار در بلند   مدت نیز کاهش می   یابد. با اینحال، مصرف سرانه روندی رو 

به افزایش را نشان می   دهد که احتماالً به   دلیل کاهش جمعیت در بلندمدت است. 

در بازار عوامل، نرخ پس   انداز اقتصاد در بلند   مدت افزایش می   یابد. این افزایش در پس   انداز 

باعث افزایش سرمایه و افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار در اقتصاد می   شود. با توجه 

به فراوانی نسبی سرمایه، نرخ بازده سرمایه )نرخ بهره( همواره کاهش می   یابد. در مقابل، 

نرخ دستمزد به   دلیل کمبود نیروی کار، به   طور مداوم در افق شبیه   سازی، افزایش یافته است. 
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سرانجام، سالمندی جمعیت، وضعیت بودجه دولت را با مشکل مواجه می   سازد. این مسأله 

مشارکت   کنندگان  تعداد  در  کاهش  با  زیرا  کرد؛  درک   )19( معادله  از  به   راحتی  می   توان  را 

صندوق   ها،  اين  از  بهره   برداران  تعداد  در  افزایش  و  بازنشستگی  و  مالیاتی  صندوق   های  در 

تعداد  افزایش  به  توجه  با  است.  یافته  افزایش  عمومی  بدهی   های  و  دولت  بودجه  کسری 

مستمری   بگیران، یارانه    دولت به بازنشستگان و نیز پرداخت بهره بدهی   ها افزایش می   یابد. 

اثر کلی این امر، بدتر شدن وضعیت بودجه دولت است. شبیه   سازی مدل پایه نشان می   دهد 

که وضعیت بودجه دولت تنها می   تواند 100 سال بعد بهبود یابد که البته با تجربه کسری بودجه 

همراه است. در پی تحول جمعیت به سمت سالمندی، نسبت حقوق بازنشستگی به تولید 

ناخالص داخلی در 50 سال اول کاهش یافته و پس از آن به تدریج افزایش می   یابد. این 

سناریو حقوق بازنشستگی را به   عنوان مکانیسم حمایت اجتماعی مورد توجه قرار می   دهد، به 

این معنی است که حمایت اجتماعی در یک اقتصاد سالخورده رو   به وخامت خواهد گذاشت.

4-2-2. شبیه   سازی اصالحات سیاستی 

4-2-2-1. سناریوی اول: شبیه   سازی اصالحات مالیات بر درآمد

نمودار )2( نتایج شبیه   سازی را برای اصالحات مالیات بر درآمد نشان می   دهد. هر دو افزایش 

ناخالص داخلی،  تولید  بر  اندکی  تأثیر  بر دستمزد و نرخ مالیات بر سرمایه  در نرخ مالیات 

عرضه نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت K/L و نسبت بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی 

اصالحات  می   شود.  بلندمدت  در  پس   انداز  نرخ  افزایش  موجب  اصالحی  اقدام  دو  هر  دارد. 

مالیات بر دستمزد تأثیر قابل توجه   ای بر بازده سرمایه ندارد، در   حالیکه افزایش مالیات بر 

سرمایه می   تواند بازده سرمایه را در کوتاه   مدت بهبود بخشد و این وضعیت را در بلند   مدت بدتر 

کند. همچنین، افزایش مالیات بر سرمایه اثر منفی بر مصرف سرمایه در بلندمدت دارد. در 

مورد تأثیر بودجه، هر دو اصالحات در کوتاه مدت منجر به بهبود بودجه دولتی و در بلندمدت 

باعث وخامت آن می   شوند.
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مأخذ: یافته   های محقق.

نمودار 2. نتایج سناریوی اول

4-2-2-2. سناریوی دوم: شبیه   سازی اصالحات مالیات بر مصرف

داخلی،  ناخالص  تولید  بر  بیشتری  تأثیر منفی  بر مصرف،  مالیات  نرخ  در  افزایش  5 درصد 

عرضه کل نیروی کار و مصرف سرانه دارد )نمودار 3(. این اثر از طریق تصمیم   گیری در مورد 

کار و مصرف خانوارها تأثیر می   گذارد. در مقایسه با تأثیر افزایش مالیات بر درآمد سرمايه، 

حال،  این  با  دارد.  اقتصادی  جنبه  هر  در  برجسته   تری  تأثیرات  مصرف  بر  مالیات  اصالحات 

همانند شرایط اصالحات درآمد، اصالحات مالیات بر مصرف نیز سبب بهبود وضعیت بودجه 

نمی   شود. دولت 
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مأخذ: یافته   های محقق
نمودار 3. نتایج سناریوی دوم

4-2-2-3. سناریوی سوم: شبیه   سازی جهت کاهش هزینه   های دولت

اصالحات سوم در جهت کاهش هزینه   های دولت است )نمودار4(. این کاهش در هزینه   های 
دولتی یا با کاهش مخارج عمومیR3B یا اصالحات تلفیقی در مورد کاهش یارانه دولت به 
بازنشستگان و مخارج عمومی )R3B( لحاظ می   شود که نسبت به دو برنامة اصالحات قبلی، 
می   تواند تأثیرات بارزتری بر متغیرهای اقتصاد کالن و متغیرهای بازار عوامل تولید داشته باشد. 
عالوه   بر   این، هر دو اصالحات تأثیر چشمگیری بر نرخ پس   انداز دارند. R3A نرخ پس   انداز را 
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بهبود می   بخشد، در   حالی   که R3B تأثیر چندانی بر نرخ پس   انداز ندارد. کاهش هزینه   های دولت 
 R3B به   تنهایی قادر به بهبود وضعیت بودجه نخواهد بود. با این   حال، پروژه اصالحات مشترک
هم در کوتاه مدت و هم در بلند   مدت می   تواند منجر به بهبود قابل   مالحظه   ای در وضعیت مالی 
دولت شود. تأثیر نا   مطلوب این اصالحات نیز آن است که عملکرد حمایت اجتماعیِ سیستم 
بازنشستگی را با مشکل روبرو می   کند، زیرا نسبت حقوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی 

بدتر می   شود.
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مأخذ: یافته   های محقق
نمودار 4. نتایج سناریوی سوم

4-2-2-4. سناریوی چهارم: اصالحات همزمان در نظام بازنشستگی و درآمد

و  دستمزد  و  حقوق  بر  مالیات  افزایش  اصالحات  همزمان  گرفتن  نظر  در  سناریو  آخرین 

اصالحات در نظام بازنشستگی، یا با افزایش در کسورات بازنشستگی )R4A( یا با کاهش 

در مزایای بازنشستگی )R4B( است. نمودار )5( نشان می   دهد که هر دو اصالحات، تأثیرات 

نامطلوبی )منفی( بر تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و مصرف سرانه دارند. اصالحات 

 K/L تأثیر آشکارتری بر تحریک نرخ پس   انداز و نسبت R4B در مقایسه با پروژه R4A پروژه
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دارد. با   این   حال، پروژه R4B می   تواند بهبود چشم   گیری در وضعیت مالی دولت در بلند   مدت 

ایجاد کند.
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مأخذ: یافته   های محقق
نمودار 5. نتایج سناریوی چهارم 

5. جمع   بندی و نتیجه   گیری

در مقاله حاضر، اثرات اقتصاد کالن سالخوردگی جمعیت در ایران مورد بررسی قرار گرفت. با 

توجه به آمارهای در دسترس و پیش بینی های جمعیتی که توسط سازمان ملل متحد )2015( 

صورت گرفته است، نرخ باروری در ایران بعد از دهه 60 بشدت رو به کاهش رفته و تا سال 

2030 به صفر خواهد رسید. از طرف دیگر، در طی چند دهه اخیر امیدزندگی حدود 23 سال 
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افزایش یافته است. این دو عامل به سرعت سالخورده شدن جمعیت می افزاید، به   طوری      که 

نسبت سالمندان به کل جمعیت در چند دهه آینده به 30 درصد از کل جمعیت خواهد رسید. 

از   این رو، این پدیده را نمي   توان متوقف يا معكوس كرد، بلكه بایستی با سیاستگذاريهاي 

درست، آثار اين فرآيند را كنترل كرد، لذا اين پژوهش تالش مي   كند تا اثراتي كه اين پديده 

بر اقتصاد ايران مي   گذارد را بررسی كند. 

مدل  یک  ایران،  اقتصاد  کالن  متغیرهای  بر  جمعیت  سالخوردگی  اثرات  بررسی  به منظور 

نسل های همپوشان 60 دوره ای مورد استفاده قرار گرفته است که مشابه با مدل طراحی 

شده توسط اوئرباخ-کوتلیکوف )1987( می-باشد. این مدل از سه بخش خانوار، بنگاه و دولت 

تشکیل شده که در بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. برای بررسی اثرات سالخوردگی جمعیت، 

پس از تعیین مقادیر شروع متغیرها و مقادیر پارامترها مطابق جدول )2(، مدل مذکور در 

نرم   افزار متلب کالیبره   سازی گردید. 

ایران در سال   های  انتظار برای  پایه بر اساس تغییرات جمعیتی قابل  شبیه   سازی سناریوی 

آینده نشان داد که:
)1( با سالخوردگی جمعیت، تعداد افراد در سن کار کاهش و متوسط سن نیروی کار افزایش 
می   یابد. بنابراین سالخوردگی جمعیت منجر به کاهش عرضه نیروی کار می   شود که به   دلیل 

پایین    بودن سطح بهره   وری نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می   گذارد.
)2( بر اثر سالخوردگی جمعیت، عرضه نیروی کار مؤثر و جمعیت فعال جامعه کاهش می   یابد. 
)3( در پی سالخوردگی جمعیت، تمایل به مصرف در اقتصاد افزایش یافته و بر حجم مصرف 

در اقتصاد ملی افزوده خواهد شد.
)4( افزایش امیدزندگی، انگیزة افراد را برای پس   انداز بیشتر تقویت نموده و افراد با مصرف 
نکردن بخشی از درآمد خود، به انباشت سرمایه می   پردازند تا منابع الزم برای مصرف در دوره 
بازنشستگی را فراهم نمایند که این امر با افزایش نرخ پس   انداز در بلند   مدت قابل مالحظه 

است.
)5( با افزایش نسبت جمعیت سالمندان در کل اقتصاد و کاهش نیروی کار، نسبت سرمایه به 

نیروی کار افزایش یافته و قیمت این دو عامل تولید در اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
و  کار  تولید  تغییرات صورت گرفته در موجودی نسبی و قیمت نسبی عوامل  بر اساس   )6(

یافت. افزایش خواهد  نرخ دستمزد  و  کاهش  بهره  نرخ  آتی،  دهه   های  سرمایه، طی 

زیرا  شود.  مواجه  مشکل  با  دولت  بودجه  می   شود،  سبب  جمعیت  سالخوردگی   )7(
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در   حالیکه  یافت،  خواهند  کاهش  بازنشستگی  و  مالیاتی  صندوق   های  در  مشارکت   کنندگان 

افزایش  عمومی  بدهی   های  و  دولت  بودجه  کسری  درنهایت  می   یابند،  افزایش  بهره   برداران 

یافت. خواهد 
)8( در پی سالخوردگی جمعیت، نسبت حقوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی کاهش 

خواهد یافت.
پيشنهاد  سیاستی  اصالحات  سناریوی  چهار  دولت،  بودجه  نظام  مالی  سالمت  بهبود  برای 
گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد، که اصالحات مالیات بر درآمد، کمترین ضرر را برای رشد 
اقتصادی داراست و تأثیر قابل   توجهی در بهبود بودجه ندارد. اصالحات مالیات بر مصرف تأثیر 
قابل   توجهی در تقویت بودجه ندارد، اما دارای تأثیر منفی بر روی عرضه کار و رشد اقتصادی 
پایداری مالی  به   تنهایی باعث بهبود  نیز  با هدف کاهش هزینه   های دولتی  است. اصالحات 
تلفیقی در سیستم   های  اقتصادی دارد. اصالحات  بر رشد  تأثیر منفی  اما  عمومی نمی   شود، 
مالی عمومی  امور  بر  مثبتی  تأثیر  مالی عمومی، می   تواند  تأمین  بازنشستگی و سیستم   های 

ایجاد کند، اما این بهبود با کاهش رشد اقتصادی و مصرف سرانه حاصل می   شود. 
بنابراين، سالخوردگی جمعیت در ایران فشاری بر سیستم اجتماعی-اقتصادی ایجاد می   کند 
که چالشی اساسی برای پایداری مالی بلند   مدت محسوب می   شود. همچنین، با توجه ساختار 
سیستم بازنشستگی فعلی در ایران )يعنی، روش پرداخت جاری( و مسئولیت نهادی دولت در 
پرداخت یارانه به سیستم بازنشستگی، می   توان گفت که تنها اصالحات مشترک در سیستم 
نتایج  باشد.  داشته  بودجه  مشکل  حل  بر  سودمندی  تأثیر  می   تواند  بازنشستگی،  و  مالیاتی 
مطالعه حاکی از آن است که هر گونه اقدامی با هدف بهبود کسری مالی صورت گیرد، نه تنها 
مستقیماً بر تقاضای کل تأثیر می   گذارد، بلکه بر رفتار پس   انداز خانوار نیز اثر   گذار است. در 
عین حال، با توجه به اصالحات مالیاتی، نتایج نشان    می   دهد که افزایش مالیات بر مصرف، 

سودمندتر و مطلوب   تر از گسترش پایه مالیات مستقیم است.
دهه  دو سه  در  کشور  در  افزايش سهم جمعیت سالخورده  با  که  گفت  می   توان  درمجموع 
پیشنهاد می   شود که  لذا  وارد خواهد شد،  بر دولت  فزاینده   ای  و  آینده، فشار مالی سنگین 
دولت و مسئولین، سیاست   های خود را در امور تأمین اجتماعی و رفاه افراد جامعه به ویژه 
قشر سالخورده به   گونه   ای شکل دهند که در سال   های آتی با افزایش سالخوردگی و به   تبع آن 

افزایش مستمری   های بازنشستگی، در تأمین مالی خود دچار مشکل نشوند. 
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سالخوردگی جمعیت و افزایش هزینه های بازنشستگی عمومی
  جان بونگارت 
ترجمه: محمد جواد محمودی

چکیده: 
ــا،  ــن، اروپ ــکای شــمالی، ژاپ ــه - آمری ــت در کشــورهای توســعه یافت ــه ســنی جمعی از ســال 1950، میان
و اســترالیا / نیوزلنــد - از 29 ســال بــه 37 ســال افزایــش یافتــه اســت و انتظــار مــی رود کــه ایــن ســن 
ــش  ــق کاه ــن مناط ــر در ای ــرگ و می ــاروری و م ــال، ب ــا این ح ــد. ب ــال برس ــه 45 س ــال 2050 ب در س
می یابــد و بــه طــور اجتنــاب ناپذیــری منجــر بــه ســالخوردگی ســریع خواهــد شــد. ســالخوردگی جمعیــت 
ــا این حــال،  ــرده اســت. ب ــی ایجــاد ک ــداری سیســتم های بازنشســتگی عموم ــورد پای ــی را در م نگرانی های
هزینه هــای مســتمری های عمومــی پرداختــی کــه بــه طــور گســترده اجــرا می شــوند و متکــی بــه انتقــال از 
ــر دوش مشــارکت کنندگان)صندوق های  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــه مســن تر هســتند، ب ــر ب نســل های جوان ت
بازنشســتگی( ســنگین تر می شــوند و در نهایــت بــا افزایــش »نــرخ وابســتگی« ســالمندان بــه ســطوح بــاال، 
ناپایــدار می شــوند. نیــاز بــه شناســایی و اجــرای اصالحــات سیســتم های بازنشســتگی عمومــی تحــت ایــن 
شــرایط در حــال تغییــر جمعیتــی، چالشــی فــوری بــرای سیاســت عمومــی اســت. بخــش اول ایــن مطالعــه 
بــه بررســی تغییــرات بیــن کشــوری در ســطوح فعلــی وابســتگی ســالمندی و هزینه هــا و مزایــای مســتمری 
ــی و هزینه هــای  ــا ســال 2050 در روندهــای جمعیت ــی را ت ــردازد. بخــش دوم پیش بینی های ــی می پ عموم
بازنشســتگی در صــورت عــدم تغییــر در مزایــای بازنشســتگی یــا مشــارکت نیــروی کار ارائــه می کنــد. ایــن 
ــداری  ــود پای ــدف بهب ــا ه ــتی ب ــای سیاس ــوه گزینه ه ــر بالق ــی تأثی ــرای ارزیاب ــی را ب ــا مبنای پیش بینی ه
ــداری  ــان دادن ناپای ــه نش ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــم می کنن ــی فراه ــن اجتماع ــتم های تأمی سیس
ــه  ــه گزینه هــای سیاســتی اســت. اگرچــه پاســخ های مرســوم ب روندهــای فعلــی و محاســبه حساســیت ب
ــاروری  ــه گزینه هــای جمعیت شــناختی تشــویق ب ــژه ای ب ــا توجــه وی ــن موضــوع مهــم داده می شــود، ام ای
باالتــر و اجــازه مهاجــرت بیشــتر شــده اســت. ایــن تجزیــه و تحلیــل بــر مبنــای داده هــای هفــت کشــور 
بــزرگ OECD )کانــادا، فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، ژاپــن، بریتانیــا، و ایــاالت متحــده( انجــام شــده اســت. 
گزینه هــای سیاســتی: دولت هــای کشــورهای صنعتــی بــزرگ بــا حمایــت قــوی صنــدوق بین المللــی 
پــول،OECD  و بانــک جهانــی بــه فوریــت اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی را بررســی می کننــد. اجتنــاب 
از اقــدام، دیگــر یــک گزینــه عملــی نیســت، زیــرا منجــر بــه انباشــت بــی ســابقه و مضــر بدهــی می شــود. 
در گذشــته، افزایــش هزینــه مزایــای بازنشســتگی عمومــی، اغلــب بــا افزایــش نــرخ مالیــات بازنشســتگی 
ــده  ــدار ش ــورها ناپای ــیاری از کش ــد، در بس ــش درآم ــرد افزای ــن رویک ــد. ای ــش داده می ش ــی پوش عموم
اســت. طیــف وســیعی از گزینه هــای سیاســتی بــرای کاهــش یــا پایــان دادن بــه رشــد مخــارج بازنشســتگی 
ــل  ــار عام ــه چه ــوط ب ــه مرب ــروه ک ــار گ ــه چه ــوان ب ــا را می ت ــن گزینه ه ــت. ای ــترس اس ــی در دس عموم
تعییــن کننــده مخــارج بازنشســتگی عمومــی اســت، تقســیم کــرد: 1( مقابلــه بــا ســالخوردگی جمعیــت، 
ــتگی  ــتم های بازنشس ــی سیس ــراز مال ــدن ت ــر ش ــی بدت ــل اصل ــت عام ــالخوردگی جمعی ــه س ــی ک از آنجای
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عمومــی در آینــده اســت، طبیعــی اســت کــه راه هــای مقابلــه بــا ســالخوردگی را بــه عنــوان 
یــک راه حــل مطلــوب در نظــر بگیریــم. دو گزینــه جمعیــت شــناختی بــرای مقابلــه بــا ایــن 
پدیــده در دســترس اســت: الــف( تشــویق بــاروری باالتــر و ب( اجــازه مهاجــرت بیشــتر. 2( 
افزایــش مشــارکت نیــروی کار 3( افزایــش ســن در زمــان بازنشســتگی و 4( کاهــش مزایــای 

بازنشســتگی عمومــی. 
نتیجه گیــری: ایــن مطالعــه تأییــدی اســت بــر یافته هــای تحقیقــات قبلــی مبنــی بــر 
 OECD اینکــه ســاختار سیســتم های بازنشســتگی عمومــی فعلــی در بزرگتریــن کشــورهای
ــت،  ــدون اصالحــات اساســی، ســالخوردگی ســریع جمعی ــدار هســتند. ب در درازمــدت ناپای
منجــر بــه افزایــش زیــادی در هزینه هــای بازنشســتگی در چنــد دهــه آینــده خواهــد شــد. 
کاهــش در ارایــه مزایــای ســخاوتمندانه بازنشســتگی عمومــی، در آینــده اجتنــاب ناپذیــر بــه 
ــده، مســتلزم  ــرای بازنشســتگان آین نظــر می رســد. حفــظ اســتانداردهای نســبی زندگــی ب
یافتــن منابــع درآمــد دیگــری اســت. گزینه هــای جمعیتــی، معمــوالً در بحــث اصالحــات در 
ــه  ــی ب ــا، تمایل ــیاری از دولت ه ــوند.  بس ــه می ش ــده گرفت ــتگی نادی ــتم های بازنشس سیس
ــد. عــالوه برایــن، آن هــا ممکــن  ــی ندارن حمایــت از سیاســت های موافــق افزایــش جمعیت
ــا  ــد. ب ــش یاب ــه افزای ــدون مداخل ــاره ب ــه زودی دوب ــاروری ب ــه ب ــند ک ــدوار باش ــت امی اس
ــالخوردگی  ــای س ــورد پیامده ــده در م ــای فزاین ــه نگرانی ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب این ح
جمعیــت، عالقــه بیشــتری بــه تالش هــا بــرای تشــویق بــاروری باالتــر به طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم برانگیــزد. گزینــه مهاجــرت، اغلــب بــه دالیــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــی  ــای جمعیت ــا، گزینه ه ــن نگرانی ه ــم ای ــود. علی رغ ــه می ش ــر گرفت ــاز در نظ ــکل س مش
می تواننــد کمــک قابــل توجهــی بــه هــدف ایجــاد تعــادل مالــی در سیســتم های بازنشســتگی 
عمومــی بــه عنــوان بخشــی از بســته جامــع اصالحــات، داشــته باشــند. بنابرایــن بــه نظــر 
می رســد، توجــه بیشــتر بــه گزینه هــای جمعیتــی و بررســی بیشــتر مقــرون بــه صرفــه بــودن 
ــای  ــر دولت ه ــد. اکث ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــر، مطل ــات رایج ت ــا اقدام ــه ب ــا در مقایس آن ه
ــی  ــتند و برخ ــت آگاه هس ــالخوردگی جمعی ــی از س ــای ناش ــورهای OECD از چالش ه کش
ــالً  ــه سیســتم های بازنشســتگی آن هــا قب ــی ب ــدن تعــادل مال ــا هــدف بازگردان اصالحــات ب
اتخــاذ شــده و تغییــرات بیشــتری در نظــر گرفتــه شــده اســت. اصالحــات در حــال انجــام، 

گامــی در جهــت درســت اســت، امــا بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت.

واژگان کلیدی: مزایای بازنشستگی، تشویق باروری، بازنشستگی و مهاجرت.
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مقدمه:
ــکای شــمالی،  ــه - آمری ــت در کشــورهای توســعه یافت ــه ســنی جمعی از ســال 1950، میان

ژاپــن، اروپــا و اســترالیا/نیوزلند - از 29 ســال بــه 37 ســال افزایــش یافتــه اســت و انتظــار 

مــی رود کــه در ســال 2050 بــه 45 ســال برســد )United Nations 2003(. در مقابــل، میانــه 

ــترالیا/  ــن و اس ــتثنای ژاپ ــه اس ــیا )ب ــا، آس ــعه - آفریق ــال توس ــورهای در ح ــنی در کش س

نیوزیلنــد( و آمریــکای التیــن - 24 ســال اســت. بــا این حــال، کاهــش بــاروری و مــرگ و میــر 

در ایــن مناطــق بــه طــور اجتناب ناپذیــری منجــر بــه ســالخوردگی ســریع نیــز خواهــد شــد و 

پیش بینــی می شــود کــه میانــه ســنی در ســال 2050 بــه 36 ســال برســد. بنابرایــن، جهــان 

در حــال توســعه، جوان تــر از جهــان توســعه یافتــه باقــی خواهــد مانــد، امــا شــکاف بیــن 

آن هــا درحــال کاهــش اســت. پژوهــش حاضــر بــر کشــورهای توســعه یافتــه متمرکــز اســت.

ســالخوردگی جمعیــت، نگرانی هایــی را در مــورد پایــداری سیســتم های بازنشســتگی عمومــی 

ایجــاد کــرده اســت. )OECD1998; World Bank 1994( در گذشــته، حمایت هــای محــدودی 

از ســالمندان وجــود داشــت، کــه معمــوالً از طریــق تمهیــدات غیررســمی خانــواده و جامعــه 

ــش  ــت. بخ ــده اس ــف ش ــا ضعی ــه ج ــاً در هم ــا تقریب ــن حمایت ه ــا ای ــد، ام ــه می ش ارائ

ــق مســتمری های  ــع پیشــرفته معاصــر، از طری ــت از ســالمندان در جوام ــده ای از حمای عم

ــا در  ــن برنامه ه ــود. ای ــه می ش ــی ارائ ــتی دولت ــای بهداش ــی و مراقبت ه ــی و خصوص دولت

ــرخ  ــد و ن ــق بوده ان ــت در ســن کار موف ــن ســالمندان و جمعی ــدی بی کاهــش شــکاف درآم

ــا این حــال،  فقــر در میــان ســالمندان بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه اســت. ب

ــوند و  ــرا می ش ــترده اج ــور گس ــه ط ــه ب ــی ک ــی پرداخت ــتمری های عموم ــای مس هزینه ه

ــر  ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــتند، ب ــن تر هس ــه مس ــر ب ــل های جوان ت ــال از نس ــه انتق ــی ب متک

دوش مشــارکت کنندگان )صندوق هــای بازنشســتگی(، ســنگین تر می شــوند و در نهایــت 

ــه   ــدار می شــوند. مطالع ــاال، ناپای ــه ســطوح ب ــرخ وابســتگی« ســالمندان ب ــا افزایــش »ن ب

ــترس های  ــن اس ــه ای ــیدگی ب ــدم رس ــه ع ــد ک ــان می ده ــول نش ــی پ ــدوق بین الملل صن

مالــی در سیســتم های بازنشســتگی پرداختــی)pay-as-you-go public pensions(، می توانــد 

ــورد کشــورهای  ــی و هــم در م ــه اقتصــاد داخل »آســیب های جــدی اقتصــاد کالن را هــم ب

ــد« ــی وارد کن ــر اقتصــاد جهان ــی ب ــق پیوندهــای بین الملل ــزرگ، از طری ــی ب صنعت
)Chand and Jaeger 1996:1(
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ــن  ــت ای ــی، تح ــتگی عموم ــتم های بازنشس ــات سیس ــرای اصالح ــایی و اج ــه شناس ــاز ب نی

ــرای سیاســت عمومــی اســت. ــوری ب ــی، چالشــی ف ــر جمعیت شــرایط در حــال تغیی

بیــن کشــوری در ســطوح فعلــی  تغییــرات  بررســی  بــه  ایــن مطالعــه،  اول  بخــش 

ــش دوم،  ــردازد. بخ ــی می پ ــتمری عموم ــای مس ــا و مزای ــالمندی و هزینه ه ــتگی س وابس

ــتگی در  ــای بازنشس ــی و هزینه ه ــای جمعیت ــال 2050 در رونده ــا س ــی را ت پیش بینی های

ــد. ایــن  ــه می کن ــروی کار ارائ ــا مشــارکت نی ــای بازنشســتگی ی ــر در مزای صــورت عــدم تغیی

پیش بینی هــا مبنایــی را بــرای ارزیابــی تأثیــر بالقــوه گزینه هــای سیاســتی بــا هــدف بهبــود 

ــه،  ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــم می کنن ــی فراه ــن اجتماع ــتم های تأمی ــداری سیس پای

ــیت در  ــاب حساس ــا ( احتس ــردن ی ــاظ ک ــی و )لح ــای فعل ــداری رونده ــان دادن ناپای نش

ــا  ــوند، ام ــه می ش ــر گرفت ــوم در نظ ــخ های مرس ــه پاس ــت. اگرچ ــتی اس ــای سیاس گزینه ه

توجــه ویــژه ای بــه گزینه هــای جمعیت شــناختی تشــویق بــاروری باالتــر و اجــازه مهاجــرت 

 OECD بیشــتر شــده اســت. ایــن تجزیــه و تحلیــل بــر مبنــای داده هــای هفــت کشــور بــزرگ

ــار  ــرای آن آم ــه ب ــاالت متحــده( ک ــا، و ای ــن، بریتانی ــا، ژاپ ــادا، فرانســه، آلمــان، ایتالی )کان

ــد و  ــل متح ــازمان مل ــه از س ــل مقایس ــتگی قاب ــتم بازنشس ــروی کار و سیس ــی، نی جمعیت

OECD وجــود دارد، انجــام شــده اســت. )بــرای جزئیــات بیشــتر بــه پیوســت مراجعــه کنیــد(. 

ــی و  ــی فعل ــرایط جمعیت ــر ش ــوند - از نظ ــده می ش ــب G7 نامی ــه اغل ــورها - ک ــن کش ای

ــتگی  ــوق بازنشس ــروی کار و حق ــتگی و نی ــارکت بازنشس ــای مش ــده، الگوه ــی ش پیش بین

ــوع هســتند. عمومــی ســخاوتمندانه، بســیار متن
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)Old-age dependency( نسبت وابستگی سالمندی
نســبت وابســتگی ســالمندی مرســوم )ODR( بــه عنــوان نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر 

بــه جمعیــت 15 تــا 64 ســاله تعریــف می شــود. معکــوس ایــن نســبت را نســبت پشــتیبانی 

ــال 2000  ــالمندی در س ــتگی س ــبت وابس ــه، نس ــعه یافت ــان توس ــرای کل جه ــد. ب می نامن

برابــر بــا 0.25 بــود کــه بــه معنــای نســبت حمایتــی چهــار نفــر در ســن کار بــه هــر فــرد 

بــاالی 65 ســال اســت. نوارهــای خاکســتری روشــن در نمــودار شــماره 1، نتایــج را بــرای 

کشــورهای G7 نشــان می دهــد. نســبت وابســتگی از حــدود 0.25 در چهــار کشــور اروپایــی 

و ژاپــن تــا حــدود 0.19 در ایــاالت متحــده و کانــادا متغیــر اســت. شــباهت ارقــام نســبت 

وابســتگی بــرای کشــورهای اروپایــی و ژاپــن، نشــان دهنــده ســطوح مشــابه گذشــته آن هــا 

ــر  ــای اخی ــادا در دهه ه ــده و کان ــاالت متح ــت. ای ــرت اس ــر و مهاج ــرگ و می ــاروری، م از ب

ــتگی  ــبت وابس ــن نس ــد و بنابرای ــه کرده ان ــرت را تجرب ــاروری و مهاج ــری از ب ــطوح باالت س

ــترده  ــور گس ــه ط ــالمندی ب ــتگی س ــبت وابس ــت. نس ــر اس ــا کمت ــالمندی )ODR( آن ه س

در مطالعــات مربــوط بــه ســالخوردگی جمعیــت اســتفاده می شــود، زیــرا محاســبه و 

تفســیر آن آســان اســت و داده هــای مربــوط بــه ســطوح و روندهــا بــرای همــه کشــورهای 

ــت.                               ــترس اس ــل در دس ــازمان مل ــده س ــر ش ــای منتش ــا و پیش بینی ه ــان از برآورده جه

ــوان  ــه عن ــالمندی )ODR( ب ــتگی س ــبت وابس ــال، نس ــا این ح )United Nations, 2003(. ب

شــاخصی از بعــد جمعیتــی » بــار« تأمیــن حقــوق بازنشســتگی در کشــورهای دارای سیســتم 

ــل ناقــص اســت. ــه دو دلی پرداخــت )pay-as-you-go public pensions( ب

اوالً، تعــداد بازنشســتگان معمــوالً از جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بیشــتر اســت. اگرچــه 65 

ســال ســن اســتانداردی اســت کــه در آن بازنشســتگان، واجــد شــرایط دریافــت مســتمری 

ــر در  ــر و بازنشســتگی در ســنین پایین ت ــای کمت ــا امــکان دریافــت مزای کامــل هســتند، ام

دســترس اســت.
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نمودار 1.  نسبت وابستگی سالمندی و نسبت بازنشستگان به کارگر در سال 2000

توجــه: نســبت وابســتگی ســالمندی برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه جمعیــت 
15 تــا 64 ســاله. تعــداد بازنشســتگان بــه عنــوان جمعیــت 65 ســال و باالتــر بــه اضافــه افــراد زیــر 
ــرای بازنشســتگی عمومــی  ــودن ب ــاالی ایــن حداقــل ســن، واجــد شــرایط ب 65 ســال بازنشســته و ب

ــود. ــف می ش تعری

حداقــل ســن واجــد شــرایط بــودن بــرای بازنشســتگی عمومــی در کانــادا، فرانســه، آلمــان، 

ژاپــن و بریتانیــا 60 ســال، در ایــاالت متحــده 62 ســال و در ایتالیــا 55 ســال اســت.
)Gruber and Wise 1999(

 بــرای اهــداف فعلــی، تعــداد بازنشســتگان بــه عنــوان جمعیــت 65 ســال و باالتــر بــه اضافــه 

افــراد زیــر 65 ســال بازنشســته و بــاالی ایــن حداقــل ســن  تخمیــن زده می شــود.
)Disney and Johnson 2001( 

 در ســال 2000 نســبت بازنشســتگان )PR( - کــه بــه عنــوان تعــداد بازنشســتگان تقســیم 

بــر جمعیــت بــاالی 65 ســال تعریــف می شــود - از 1.10 در ایــاالت متحــده تــا 1.47 

ــل  ــه دلی ــاً ب ــن دو کشــور عمدت ــاوت در نســبت بازنشســتگان ای ــود. تف ــر ب ــا متغی در ایتالی

میانگیــن ســنی بســیار باالتــر در زمــان بازنشســتگی در ایــاالت متحــده نســبت بــه ایتالیــا 

ــا نســبت  )64 در مقابــل 58( اســت. بــه طــور کلــی، ســن باالتــر در زمــان بازنشســتگی ب

کمتــر بازنشســتگان زیــر 65 ســال و در نتیجــه نســبت بازنشســتگان کمتــر همــراه اســت 

ــد(. )نمــودار شــماره 2، را ببینی
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ــل توجهــی از  ــا 64 ســاله اســت. بخــش قاب ــت 15 ت ــر از جمعی ــران کمت ــداد کارگ دوم، تع

جمعیــت در ســن کار در حال حاضــر شــاغل نیســتند، چــه بــه دلیــل عــدم مشــارکت در نیــروی 

کار و چــه بــه دلیــل بیــکاری. در ســال 2000 نســبت اشــتغال )ER( - کــه بــه عنــوان تعــداد 

افــراد شــاغل تقســیم بــر جمعیــت 15 تــا 64 ســاله تعریــف می شــود - در ایتالیــا )0.55( 

و فرانســه )0.61( کمتریــن و در ژاپــن )0.74( و ایــاالت متحــده )0.76( باالتریــن میــزان 

ــان اســت. در ســال 2000، نســبت های  ــردان بیشــتر از زن ــرای م ــود. نســبت اشــتغال ب ب

اشــتغال مــردان بــه طــور متوســط 0.77 بــرای کشــورهایG7 ، و نســبت های اشــتغال زنــان 

بــه طــور متوســط 0.57 بــود. اگرچــه ســن بازنشســتگی تنهــا یکــی از چندیــن عامــل تعییــن 

کننــده نســبت اشــتغال اســت، امــا همبســتگی مثبــت مــورد انتظــار بیــن ایــن متغیرهــا، در 

نمــودار شــماره 2، مشــهود اســت.

ــه  ــت از ســالمندان، نســبت بازنشســتگان ب ــی حمای ــار جمعیت ــر از ب ــک شــاخص دقیق ت ی

کارگــران اســت. نوارهــای خاکســتری تیــره در نمــودار شــماره 1، نســبت بازنشســتگان/کارگر 

را در ســال 2000 بــرای هــر یــک از کشــورهای G7 نشــان می دهــد. مقادیــر بســیار متفــاوت 

اســت، از حداقــل 0.27 در ایــاالت متحــده تــا حداکثــر 0.71 در ایتالیــا. ایــن نســبت بســیار 

بزرگتــر از نســبت وابســتگی مرســوم ســالمندی در هــر هفــت کشــور اســت و در فرانســه و 

ایتالیــا ایــن نســبت بیــش از دو برابــر دومــی اســت. رابطــه بیــن نســبت بازنشســتگی/کارگر 

)PWR( و نســبت وابســتگی ســالمندی )ODR( بــه صــورت خالصــه می شــود.
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نمودار 2، رابطه بین نسبت بازنشستگان و نسبت اشتغال و میانگین سن بازنشستگی در سال 2000

ــر.  ــا نســبت بازنشســتگان بــه جمعیــت 65 ســال و باالت توجــه: نســبت بازنشســتگان برابــر اســت ب
نســبت اشــتغال برابــر اســت بــا تعــداد افــراد شــاغل تقســیم بــر جمعیــت 15 تــا 64 ســاله. میانگیــن 

ــرآورد می شــود. ــا روش پیشــنهاد شــده توســط )Latulippe )1996 ب ســن بازنشســتگی ب

ــا نســبت وابســتگی ســالمندی و نســبت  نســبت بازنشســتگان/کارگر رابطــه مســتقیمی ب

بازنشســتگان دارد، امــا رابطــه معکــوس بــا نســبت اشــتغال دارد. بــه عنــوان مثــال، باالتریــن 

ــه  ــوری ک ــت، کش ــده اس ــاهده ش ــا مش ــتگی/کارگر 0.71 در ایتالی ــبت بازنشس ــدار نس مق

ــبت  ــالمندی )0.27( و نس ــتگی س ــبت وابس ــرای نس ــر ب ــن مقادی ــن دارای باالتری همچنی

میــان  در  اســت.   )  =0.55ER( اشــتغال  پایین تریــن ســطح  و  بازنشســتگان )1.47( 

کشــورهای G7 در مقابــل، کمتریــن نســبت بازنشســتگان/کارگر بــا 0.27 در ایــاالت متحــده 

مشــاهده می شــود کــه بعــد از کانــادا دارای پایین تریــن نســبت وابســتگی ســالمندی 

ــتغال )0.76(  ــبت اش ــن نس ــتگان )1.10( و باالتری ــبت بازنشس ــن نس )0.19(، پایین تری

ــی  ــطح کل ــده س ــن کنن ــدی تعیی ــل کلی ــی از عوام ــتگان/کارگر یک ــبت بازنشس ــت. نس اس

ــود. ــث می ش ــه بح ــه در ادام ــت، ک ــی اس ــتگی عموم ــارج بازنشس مخ
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)Pension expenditures and benefits(هزینه ها و مزایای بازنشستگی
هــدف اصلــی سیســتم های ملــی بازنشســتگی عمومــی اجبــاری، محافظــت از مــردم در برابــر 

کاهــش شــدید درآمــد پــس از بازنشســتگی از نیــروی کار اســت. ایــن هــدف اکنــون تــا حــد 

زیــادی در کشــورهای OECD محقــق شــده اســت، جایــی کــه افــراد بــاالی 65 ســال معمــوالً 

درآمــد قابــل تصرفــی دارنــد کــه بــه طــور متوســط 70 تــا 80 درصــد درآمــد افــراد در ســنین 

ــد از  ــر اســاس درآم ــرآورد ب ــن ب ــر 65 ســال را شــامل می شــود. )OECD 2001a( ای کار زی

همــه منابــع )حقــوق بازنشســتگی دولتــی و خصوصــی، پس انــداز و درآمــد( اســت و حتــی 

اگــر ماهیــت ســخاوتمندی و توزیعــی سیســتم های بازنشســتگی عمومــی در بیــن کشــورها   

ــا  ــا ت ــن برنامه ه ــت ای ــت. موفقی ــول اس ــل قب ــد، قاب ــاوت باش ــی متف ــل  توجه ــور قاب به ط

حــدی بــا افزایــش ســطوح مزایــا در چنــد دهــه گذشــته بــه دســت آمــده اســت. گســترش 

ــه  ــا کاهــش ســن بازنشســتگی و ســالخوردگی جمعیــت، منجــر ب ــای فــردی همــراه ب مزای

افزایــش ســریع هزینــه کلــی سیســتم های بازنشســتگی عمومــی شــده اســت.

ــا  ــه بازنشســتگی، PER، ب ــوان نســبت هزین ــه عن ــی ب ــارج بازنشســتگی عموم ــطح مخ س

ــاالنه  ــد س ــر کل درآم ــی ب ــتگی عموم ــرای بازنشس ــاری ب ــاالنه ج ــارج س ــیم کل مخ تقس

ــت  ــه پیوس ــا ب ــع داده ه ــرای منب ــود )ب ــبه می ش ــران، محاس ــی کارگ ــات فعل ــش از مالی پی

مراجعــه کنیــد(. مخــارج شــامل تمــام مخــارج بازنشســتگی عمومــی ســالمندان و همچنیــن 

 Dang ؛OECD 2001b( مزایــای بازمانــدگان و حداقــل مســتمری های کمــک اجتماعــی اســت

et al. 2001(. درآمدهــا شــامل دســتمزد، حقــوق و درآمــد خــود اشــتغالی می شــود. در 

ــات  ــه مالی ــک ب ــتگی نزدی ــارج بازنشس ــبت مخ ــی، نس ــتگی پرداخت ــتم های بازنشس سیس

ــا نــرخ مشــارکت اســت. امــا در برخــی مــوارد، مجمــوع  بازنشســتگی عمومــی اجتماعــی ی

ــه  ــود ک ــی می ش ــازاد موقت ــه م ــر ب ــه منج ــی رود، ک ــر م ــارج فرات ــاالنه از مخ ــای س کمک ه

ــده(.   ــاالت متح ــالً در ای ــود )مث ــع می ش ــی جم ــای آت ــر بدهی ه ــره در براب ــوان ذخی ــه عن ب

ــر از مخــارج بازنشســتگی اســت و کســری آن  ــی کمت ــر، کمک هــای مال در کشــورهای دیگ

ــال، در فرانســه، آلمــان و  ــوان مث ــه عن ــت پوشــش داده می شــود )ب از درآمــد عمومــی دول

ــا(. ایتالی
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جــدول شــماره 1، نســبت هزینه هــای بازنشســتگی عمومــی را در ســال 2000 بــرای 

ــد از  ــدود 10درص ــه ح ــادا ب ــتگی در کان ــارج بازنشس ــد. مخ ــان می ده ــورهای G7 نش کش

درآمــد می رســد. ایــن مخــارج در بریتانیــا )8 درصــد( و ایــاالت متحــده )8 درصــد(، امــا ایــن 

مخــارج حــدود یــک چهــارم درآمدهــا را در فرانســه )29 درصــد( و آلمــان )24 درصــد( شــامل 

می گردنــد. ایــن مخــارج در ایتالیــا اندکــی بیــش از یــک ســوم درآمــد )35 درصــد( هســتند.

ســطح مزایــای بازنشســتگی عمومــی بــه عنــوان نســبت مزایــا )BR( برابــر اســت بــا میانگین 

بازنشســتگی عمومــی )بــه  ازای هــر بازنشســته( تقســیم بــر میانگیــن درآمــد )بــه ازای هــر 

کارگــر(. تخمیــن نســبت مزایــا در ســتون دوم جــدول شــماره 1، ارائــه شــده اســت. میانگیــن 

مزایــای بازنشســتگی عمومــی در فرانســه، آلمــان و ایتالیــا، برابــر یــا بیشــتر از نصــف درآمــد 

متوســط اســت و بســیار ســخاوتمندانه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه، اینگونــه مزایــا در 

کانــادا، ژاپــن و ایــاالت متحــده تنهــا حــدود یــک ســوم درآمــد متوســط اســت و در بریتانیــا 

بــا یــک پنجــم درآمــد متوســط، کمتریــن ســخاوتمندی را دارنــد. در تفســیر ایــن برآوردهــا، 

توجــه بــه مــوارد زیــر در مــورد نســبت مزایــا، مهــم اســت:

- هیــچ تعدیلــی بــرای مالیــات بــر درآمــد و حقــوق بازنشســتگی انجــام نمی شــود. میانگیــن 

نرخ هــای مالیاتــی بــر درآمــد کارگــران، بیشــتر از درآمــد بازنشســتگان اســت، زیــرا درآمــد 

ــتگی  ــوق بازنشس ــت و حق ــتگان اس ــد بازنشس ــر از درآم ــط باالت ــور متوس ــه ط ــران ب کارگ

ــق  ــتگان ح ــن، بازنشس ــالوه برای ــردد. ع ــوردار می گ ــوب برخ ــی مطل ــار مالیات ــب از رفت اغل

ــات  ــس از مالی ــود پ ــبت س ــه، نس ــد. در نتیج ــتگی( ندارن ــورات بازنشس ــتگی )کس بازنشس

)خالــص( بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از نســبت ســود )ناخالــص( ارائــه شــده در اینجــا 

اســت )Disney and Johnson 2001(. متأســفانه، بــرآورد ســطوح و رونــد مالیاتهــا به آســانی 

در دســترس نیســت.
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 جدول 1. برآورد هزینه بازنشستگی عمومی، مزایا، وابستگی سالمندی، بازنشستگان، اشتغال و نسبت
بازنشستگان به ازای هر کارگر در سال 2000

نسبت 

هزینه های 

بازنشستگی 

PER عمومی

نسبت مزایا 

BR

نسبت 

وابستگی 

سالمندی 

ODR

نسبت 

بازنشستگان 

PR

نسبت 

اشتغال 

ER

نسبت 

بازنشستگان 

به کارگر 

PWR

0.080.200.241.190.730.40بریتانیا

0.080.310.191.100.760.27آمریکا

0.100.330.181.210.720.31 کانادا

0.140.360.251.160.740.39ژاپن

0.240.510.241.330.680.48آلمان

0.290.580.241.250.610.50فرانسه

0.350.490.271.470.550.71ایتالیا
توجــه: اعــداد پررنــگ نشــان دهنــده ســه مقــدار باالتــر بــرای هــر نســبت، بــه جــز نســبت اشــتغال 
)ER( هســتند. نســبت هزینه هــای بازنشســتگی عمومــی )PER(  برابــر اســت بــا نســبت هزینه هــای 
بازنشســتگی عمومــی بــه کل درآمــد ســاالنه کارگــران قبــل از مالیــات. نســبت مزایــا )BR( برابــر اســت 
ــا نســبت میانگیــن مزایــای بازنشســتگی عمومــی بــه ازای هــر بازنشســته بــه متوســط درآمــد هــر  ب
کارگــر. نســبت وابســتگی ســالمندی  )ODR( برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه 
جمعیــت 15 تــا 64 ســاله. نســبت بازنشســتگان )PR( برابــر اســت بــا نســبت بازنشســتگان )جمعیــت 
65 ســال و باالتــر بــه اضافــه افــراد زیــر 65 ســال کــه بازنشســته و بــاالی حداقــل ســن واجــد شــرایط 
بــودن بــرای بازنشســتگی دولتــی هســتند( بــه جمعیــت 65 ســال و باالتــر. نســبت اشــتغال )ER( برابــر 
ــه کارگــر)  ــا 64 ســاله کــه شــاغل هســتند. نســبت بازنشســتگان ب ــا نســبت جمعیــت 15 ت اســت ب

PWR(  برابــر اســت بــا نســبت بازنشســتگان بــه کارگــران. منبــع: بــه پیوســت مراجعــه کنیــد.

- بســیاری از بازنشســتگان منابــع درآمــدی غیــر از حقــوق بازنشســتگی عمومــی دارنــد، از 

ــن  ــه توســط ای ــدی ک ــداز. نســبت کل درآم ــس ان ــه حقــوق بازنشســتگی شــرکتی و پ جمل

ــن  ــی کمتری ــه حقــوق بازنشســتگی عموم ــن می شــود، در کشــورهایی ک ــر تأمی ــع دیگ مناب

ســخاوتمندی را دارنــد، بیشــتر اســت. در نتیجــه، کل درآمــد از همــه منابــع در بین کشــورها، 

بســیار کمتــر از ســطح مزایــای بازنشســتگی عمومــی، متفــاوت اســت.  بــه نظــر می رســد 
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 crowd(»ــر ــی را »متاث ــررات خصوص ــخاوتمندانه، مق ــی س ــتگی عموم ــوق بازنشس ــه حق ک

)Disney and Johnson 2001( .از خــود می کنــد  )out

- کشــورها نــه تنهــا در میانگیــن مزایــا، بلکــه در توزیــع حقــوق بازنشســتگی بیــن 

بازنشســتگان نیــز بــه طــور گســترده ای بــا هــم تفــاوت دارنــد. )OECD 2001a(  در ایــاالت 

متحــده، بریتانیــا، و کانــادا، کــه در آن نســبت مزایــای عمومــی نســبتاً پاییــن اســت، نــرخ 

ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــن ب ــد پایی ــا درآم ــران ب ــرای کارگ ــی ب ــتمری عموم ــی مس جایگزین

ــا ســخاوتمندانه ترین حقــوق  ــل، در کشــورهایی ب ــاال اســت. در مقاب ــد ب ــا درآم ــر از ب باالت

ــا( نــرخ جایگزینــی بــدون در نظــر گرفتــن  بازنشســتگی عمومــی )فرانســه، آلمــان و ایتالی

ــر حاصلضــرب نســبت  ــردی باالســت. نســبت مخــارج بازنشســتگی عمومــی، براب ــد ف درآم

ــر اســت. ــه ازای هــر کارگ ــداد بازنشســتگان ب ــا و تع مزای

 نمــودار شــماره 3، روابــط خــاص کشــور را بیــن نســبت منافــع عمومــی و نســبت 

بازنشســتگان/کارگر ترســیم می کنــد. ترکیب هــای مختلفــی از نســبت مزایــا و تعــداد 

بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر می توانــد ارزش یکســانی از نســبت هزینــه ایجــاد کنــد. بــه 

عنــوان مثــال، نســبت هزینه هــای عمومــی در ایــاالت متحــده و بریتانیــا بســیار شــبیه بــه 

0.08 اســت، امــا نســبت مزایــا در ایــاالت متحــده بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از بریتانیــا 

اســت )0.31 در مقابــل 0.20( در حالیکــه عکــس ایــن موضــوع بــرای نســبت بازنشســتگان/

کارگــر )0.27 در مقابــل 0.40( صــادق اســت.

ــی از  ــداد باالی ــد تع ــل دارن ــد، تمای ــی دارن ــی باالی ــای عموم ــبت مزای ــه نس ــورهایی ک کش

ــماره 3(.  ــودار ش ــه نم ــد ب ــگاه کنی ــند )ن ــته باش ــر را داش ــر کارگ ــه ازای ه ــتگان ب بازنشس

ــداد بیشــتری از بازنشســتگان  ــه اســت. تع ــت دو طرف ــاالً ناشــی از علی ــاط احتم ــن ارتب ای

قــدرت رای دادن را بــرای اطمینــان از بــاال بــودن مزایــای عمومــی فراهــم می کننــد و مزایــای 

ــد. ــگام می کن ــتگی زودهن ــه بازنشس ــران را وادار ب ــاال، کارگ ــی ب عموم
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نمودار شماره 3، رابطه بین نسبت مزایای بازنشستگی عمومی و نسبت بازنشستگان/کارگر

 

ــه دســت آمــده را  ــرای PWR کــه در بخــش قبــل ب ــه ب ــه پیــش رو، جایگزینــی معادل معادل

ــد. ــان می ده نش

PER = BR ODR x PR/ER.

ایــن نتیجــه نشــان می دهــد کــه نســبت هزینه هــای عمومــی توســط چهــار عامــل تعییــن 

ــتغال  ــتگان و  اش ــبت های بازنشس ــالمندی، نس ــه س ــتگی ب ــا، وابس ــبت مزای ــود: نس می ش

. جــدول شــماره 1، برآوردهایــی از ایــن عوامــل را در کشــورها بــه ترتیــب از کمتریــن بــه 

باالتریــن نســبت هزینــه نشــان می دهــد )پررنــگ نشــان دهنــده ســه مقــدار باالتــر بــرای 

هــر نســبت بــه جــز نســبت اشــتغال اســت(. همانطــور کــه اشــاره شــد، باالتریــن نســبت 

هزینــه )0.35( در ایتالیــا یافــت می شــود. ایــن مقــدار نتیجــه ایــن اســت کــه ایتالیــا دارای 

ــود  ــن س ــبت باالتری ــومین نس ــتگان، س ــالمندان و بازنشس ــتگی س ــبت وابس ــن نس باالتری

عمومــی و کمتریــن نســبت اشــتغال اســت. بریتانیــا در نتیجــه نســبت مزایــای عمومی بســیار 

ــر اشــتغال،  ــرای بازنشســتگان و ســومین نســبت باالت ــن نســبت ب ــر از میانگی ــن، کمت پایی

دارای کمتریــن نســبت هزینــه اســت.
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)Projections of public pension expenditures(پیش بینی هزینه های بازنشستگی عمومی

)The reference scenario( سناریوی مرجع

مخــارج  در  آتــی  روندهــای  تحلیــل  در  گام  اولیــن  مرجــع،  پیش بینــی  یــک  ســاخت 

بازنشســتگی عمومــی اســت. هــدف ایــن پیش بینــی مرجــع، پیش بینــی محتمل تریــن 

رونــد در مخــارج بازنشســتگی عمومــی و عوامــل جمعیتــی مرتبــط نیســت، بلکــه بــه عنــوان 

یــک معیــار ســاده اســت کــه می تــوان پیش بینی هــای جایگزیــن را بــر اســاس آن ارزیابــی 

کــرد. پیش بینی هــای مرجــع ســطوح مخــارج بازنشســتگی عمومــی ســاالنه از ســال 2000 

ــده نســبت  ــن کنن ــا چهــار عامــل تعیی ــر، در رابطــه ب ــر اســاس مفروضــات زی ــا 2050 ب ت

هزینه هــا اســت.

)Old-age dependency ratio( نسبت وابستگی سالمندی
ــل  ــازمان مل ــی س ــای جمعیت ــط پیش بینی ه ــناریو متوس ــت از س ــده جمعی ــای آین رونده

)ســازمان ملــل متحــد 2003( گرفتــه شــده اســت. ایــن پیش بینی هــا بــر اســاس تعــدادی 

از مفروضــات در مــورد ســطوح آینــده بــاروری، مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت. جزئیــات، 

ــل فــرض  ــی ســازمان مل ــه طورکل ــا ب ــه اســت، ام ــه هــر کشــور بصــورت جداگان ــوط ب مرب

می کنــد کــه بهبــود مــرگ و میــر ادامــه خواهــد داشــت، بــاروری در کشــورهایی بــا بــاروری 

بســیارپایین بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت، و جریــان مهاجــرت نزدیــک 

ــا را خالصــه  ــن پیش بینی ه ــودار شــماره 4، ای ــد. نم ــی خواهــد مان ــی باق ــه ســطوح فعل ب

می کنــد. روندهــا در 50 ســال آینــده خطــی نیســتند. انتظــار مــی رود در دهــه آینــده ســرعت 

ــا،  ــا در ایتالی ــد، ام ــم باش ــادا ک ــا و کان ــده، بریتانی ــاالت متح ــه، ای ــالخوردگی در فرانس س

آلمــان و بــه ویــژه ژاپــن بسیارســریع باشــد. تــا ســال 2010، نســبت وابســتگی ســالمندان 

ژاپــن احتمــاالً بــه 0.35 خواهــد رســید، کــه دو برابــر ســطح 0.17 مشــاهده شــده در ســال 

1990 اســت.
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نمودار شماره 4، نسبت وابستگی سالمندی، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 

توجــه: نســبت وابســتگی ســالمندی برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه جمعیــت 

15 تــا 64 ســاله. منبــع: ســازمان ملــل )2003(.

پــس از ســال 2010، ســرعت ســالخوردگی در هــر هفــت کشــور بــاال اســت و در نتیجــه نرخ 

وابســتگی ســالمندان تــا ســال 2050 افزایــش می یابــد. ســریع ترین رونــد ســالخوردگی در 

ژاپــن و ایتالیــا رخ خواهــد داد، کــه انتظــار مــی رود نســبت وابســتگی ســالمندان بــه حــدود 

0.7، تقریبــاً ســه برابــر ســطح )حــدود 0.25( در ســال 2000 برســد. حتــی در کشــورهایی 

کــه کمتریــن میــزان ســالمندی را دارنــد، انتظــار مــی رود نســبت وابســتگی ســالمندی بیــش 

از نصــف افزایــش یابــد: از 0.19 بــه 0.32 در ایــاالت متحــده، از 0.24 بــه 0.38 در بریتانیــا 

و از 0.18 بــه 0.43 در کانــادا. دامنــه مقادیــر نســبت وابســتگی ســالمندی پیش بینــی شــده 

ــترده تر از  ــیار گس ــن، بس ــا 0.72 در ژاپ ــده ت ــاالت متح ــرای ای ــال 2050، از 0.32 ب در س

ســال 2000 اســت. ایــن واگرایــی روندهــا، نتیجــه تفــاوت در ســطوح و روندهــای پیش بینی 

شــده در بــاروری، مــرگ و میــر، مهاجــرت و ســاختار ســنی فعلــی جمعیــت اســت. بــه نظــر 

می رســد، تفــاوت در ســطوح متوســط بــاروری و مهاجــرت در طــول بــازه پیش بینــی بســیار 
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مهــم باشــد. انتظــار مــی رود دو کشــور بــا پایین تریــن میــزان بــاروری و مهاجــرت در آینــده 

)ایتالیــا و ژاپــن(، باالتریــن نســبت وابســتگی ســالمندان را در ســال 2050 داشــته باشــند. 

ــا  ــوری ب ــده، کش ــاالت متح ــال 2050 در ای ــالمندی در س ــتگی س ــبت وابس ــل، نس در مقاب

یکــی از باالتریــن ســطوح بــاروری و مهاجــرت پیش بینــی شــده، بســیار کمتــر اســت. نقــش 

ــات  ــا جزئی ــده وابســتگی ســالمندی ب ــن ســطوح آین ــاروری و مهاجــرت در تعیی ــوع در ب تن

بیشــتر در زیــر بررســی خواهــد شــد.

)Employment ratio(نسبت اشتغال
ــا 2000،  ــال 1970 ت ــتغال را از س ــبت اش ــه نس ــوط ب ــای مرب ــماره 5، برآورده ــودار ش نم

ــد(.  ــه کنی ــت مراجع ــه پیوس ــد )ب ــان می ده ــود OECD  نش ــای موج ــاس داده ه ــر اس ب

ــروی کار  ــان در نی ــارکت زن ــش مش ــه افزای ــددی از جمل ــل متع ــط عوام ــا توس ــن رونده ای

ــر از موعــد  ــن بازنشســتگی زودت ــروی کار و همچنی ــه نی ــگام ورود ب و افزایــش ســن در هن

تعییــن می شــود. ایــن عوامــل تــا حــدی جبــران کننــده، منجــر بــه افزایــش اندکــی در نســبت 

ــوان  ــه عن ــوده اســت )ب ــب ب ــان غال ــش اشــتغال زن ــه در آن افزای اشــتغال شــده اســت ک

مثــال، در کانــادا، ژاپــن و ایــاالت متحــده(، یــا در کاهــش انــدک نســبت اشــتغال در جایــی 

ــوده اســت  ــه نیــروی کار و کاهــش ســن در زمــان بازنشســتگی غالــب ب کــه ورود بعــدی ب

)مثــالً در فرانســه(. در پیش بینــی مرجــع تــا ســال2050، فــرض شــده اســت کــه، نرخ هــای 

اشــتغال خــاص ســن و جنــس در ســطوح مشــاهده  شــده در ســال 2000 بــرای مــدت زمــان 

ــط  ــه توس ــتخدامی ک ــبت های اس ــی در نس ــای آت ــد. رونده ــی می مانن ــت باق ــی ثاب پیش بین

ــده  ــان داده ش ــماره 5، نش ــودار ش ــز در نم ــت، نی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرض در نظ ــن ف ای

اســت. فقــط تغییــرات جزئــی در نســبت های اشــتغال )ER( پیش بینــی شــده اســت و ایــن 

تغییــرات آتــی کامــالً بــه دلیــل تغییــرات آتــی در ترکیــب ســنی جمعیــت در ســن کار اســت.
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نمودار شماره 5، نسبت های اشتغال، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: تا OECD 2000 )به پیوست مراجعه کنید(: 2000-50 متن را ببینید

نمودار شماره 6، نسبت بازنشستگان، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: تا OECD 2000 )به پیوست مراجعه کنید(: 2000-50 متن را ببینید

)Pensioner ratio( نسبت بازنشستگان
ــه در نمــودار شــماره 6، نشــان داده شــده اســت، نســبت های بازنشســتگان  همانطــور ک

)بــا روشــی کــه قبــال توضیــح داده شــد( بیــن ســالهای 1970 تــا 2000 تغییــر نســبتا کمــی 

ــه  ــی را تجرب ــش جزئ ــان( افزای ــه و آلم ــد فرانس ــورها )مانن ــی از کش ــت. برخ ــته اس داش
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ــادا، ژاپــن، بریتانیــا و ایــاالت متحــده( کاهــش انــدک.  کرده انــد و برخــی دیگــر )ماننــد کان

ایــن تغییــرات نتیجــه خالــص رونــد ســه عامل اساســی اســت: ســن بازنشســتگی، مشــارکت 

نیــروی کار )کــه بــر نســبت بازنشســتگان حتــی اگــر ســن بازنشســتگی بــدون تغییــر باشــد 

ــع،  ــی مرج ــداف پیش بین ــرای اه ــت. ب ــر جمعی ــنی متغی ــاختار س ــذارد(،  و س ــر می گ تأثی

ــت  ــا 2050 ثاب ــال 2000 ت ــتغال از س ــس اش ــن و جن ــوی س ــه الگ ــت ک ــده اس ــرض ش ف

می مانــد، کــه بــه معنــای ســن ثابــت در بازنشســتگی اســت. اگرچــه ســن بازنشســتگی از 

ســال 1970 کاهــش یافتــه اســت، امــا بــه نظــر می رســد، ایــن رونــد بــا تغییــرات اندکــی 

در ســن بازنشســتگی در طــول دهــه 1990 ادامــه داشــته اســت. بنابرایــن هرگونــه تغییــر 

در نســبت بازنشســتگان پیش بینــی شــده بــرای نیــم قــرن آینــده، صرفــاً بــه دلیــل تغییــرات 

آتــی در ســاختار ســنی جمعیــت ســالمندان اســت.

)Benefit ratio( نسبت مزایا
ــن نســبت در کشــور خــاص، در  ــه ای ــی مرجــع، فــرض شــده اســت ک در سراســر پیش بین

ــادل نمایه ســازی حقــوق بازنشســتگی اســت.  ــن مع ــد. ای ــت می مان ــراز  ســال 2000 ثاب ت

در مجمــوع، پیش بینــی مرجــع الگوهــای ثابــت اشــتغال و بازنشســتگی را بــر اســاس 

ــدارد. بنابرایــن  ــا وجــود ن ــد و هیــچ تغییــری در نســبت مزای ســن و جنــس منعکــس می کن

ــر از  ــاً متاث ــه عمدت ــت، ک ــی اس ــای جمعیت ــی از رونده ــا ناش ــرای هزینه ه ــا ب پیش بینی ه

افزایــش نســبت وابســتگی ســالمندان و همچنیــن اثــرات جزئــی تغییــر ســاختار ســنی بــر 

بازنشســتگان و نســبت اشــتغال می باشــد. پیش بینــی مرجــع، تــالش نمی کنــد اثــرات 

تغییــرات سیاســت های اخیــر را کــه بــه منظــور کاهــش کســری های آینــده در سیســتم های 

ــرد. پیش بینی هــای مرجــع نســبت  ــر گی ــه شــده اســت، را در ب بازنشســتگی  در نظــر گرفت

بازنشســتگان /کارگــر در نمــودار شــماره 7، خالصــه شــده اســت. همانطــور کــه از روندهــای 

افزایشــی در نســبت وابســتگی ســالمندی انتظــار مــی رود، تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر 

کارگــر، تــا ســال 2050 در همــه کشــورها بــه شــدت افزایــش می یابــد. انتظــار مــی رود در 

ایتالیــا تعــداد بازنشســتگان تــا ســال 2050 بــه طــور قابــل مالحظــه ای از تعــداد کارگــران 

فراتــر رود و نســبت بازنشســتگان/کارگر )PWR( بــه 1.55 برســد. پیش بینــی می شــود کــه 

در ســال 2050، ژاپــن نســبت وابســتگی ســالمندی مشــابه ایتالیــا داشــته باشــد، امــا بــه 
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دلیــل ســن باالتــر در بازنشســتگی در ژاپــن، نســبت بازنشســتگان/کارگر آن پایین تــر اســت 

ــت،  ــالخوردگی جمعی ــرعت س ــن س ــا کمتری ــوری ب ــده، کش ــاالت متح ــی در ای )0.96(. حت

ــه  ــه 0.46 برســد ک ــه نســبت بازنشســتگان/کارگر در ســال 2050 ب ــی می شــود ک پیش بین

ــل توجهــی )70 درصــد( از 0.27 را در ســال 2000  نشــان می دهــد. ــش قاب افزای

ــده  ــه ش ــماره 8، ارائ ــودار ش ــط در نم ــی مرتب ــتگی عموم ــای بازنشس ــی هزینه ه پیش بین

اســت. از آنجایــی کــه فــرض می شــود، نســبت مزایــا در ســطوح مشــاهده شــده در ســال 

ــی شــده در نســبت  ــد پیش بین ــا رون ــی نســبت هزینه هــا ب ــد، پیش بین ــی می مان 2000 باق

ــل توجهــی در هزینه هــا در هــر هفــت  ــش قاب بازنشســتگان/کارگر متناســب اســت. افزای

ــی  ــی می شــود، جای ــا پیش بین ــرای ایتالی ــش ب ــی می شــود. بیشــترین افزای کشــور پیش بین

کــه نســبت هزینه هــا از 35 درصــد بــه 75 درصــد درآمــد، بیــن ســال های 2000 تــا 2050 

افزایــش می یابــد. افزایش هــای کوچکتــر، امــا همچنــان قابــل توجــه در ایــاالت متحــده )از 

8 بــه 14 درصــد درآمــد( و بریتانیــا انتظــار مــی رود. )از 8 تــا 12 درصــد(. ایــن روندهــا بــه 

وضــوح در چنــد دهــه آینــده بــرای ایتالیــا و ســایر کشــورهای قــاره اروپــا ناپایــدار هســتند 

ــب  ــده، اغل ــاالت متح ــا و ای ــا در بریتانی ــر در هزینه ه ــده کمت ــی ش ــد پیش بین ــی رش و حت

مشــکل ســاز تلقــی می شــود.

نمودار شماره 7، بازنشستگان به ازای هر کارگر، برآوردها برای 2000-1970 
و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: از تخمین های نشان داده شده در نمودارهای 4، 5 و 6 محاسبه شده است
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نمودار شماره 8، هزینه های بازنشستگی عمومی به عنوان درصدی از درآمد، 
 پیش بینی های پایه 2050-2000

ــع: محاســبه شــده از برآوردهــای نمــودار شــماره 7. برآوردهــای ســال 2000 از 2001b( OECD( و Dang و  منب

ــد. همــکاران. )2001(. ضمیمــه را ببینی

)Policy options(گزینه های سیاستی
  OECD ،دولت هــای کشــورهای صنعتــی بــزرگ بــا حمایــت قــوی صنــدوق بین المللــی پــول

و بانــک جهانــی بــه فوریــت اصالحــات بازنشســتگی را بررســی می کننــد. اجتنــاب از اقــدام، 

ــی  ــر بده ــابقه و مض ــت بی س ــه انباش ــر ب ــرا منج ــت، زی ــی نیس ــه عمل ــک گزین ــر ی دیگ

ــا افزایــش  ــب ب ــای بازنشســتگی عمومــی، اغل ــه مزای می شــود. در گذشــته، افزایــش هزین

ــد،  ــرد افزایــش درآم ــن رویک ــات بازنشســتگی عمومــی پوشــش داده می شــد. ای ــرخ مالی ن

در بســیاری از کشــورها ناپایــدار شــده اســت، زیــرا حمایت هــا بــه ســطوح بســیار باالیــی 

ــد.   ــت را دارن ــن اولوی ــر باالتری ــال حاض ــا در ح ــش هزینه ه ــای کاه ــیده اند و رویکرده رس

ــل از  ــی، معمــوالً ســال ها قب ــرات قانون ــه تغیی ــن اســت ک ــت ای ــل فوری ــر از دالی یکــی دیگ

ــا  ــا ب ــد ت ــازه ده ــران و بازنشســتگان اج ــه کارگ ــا ب ــه، انجــام می شــود ت ــل توج ــر قاب تأثی

سیاســت های جدیــد ســازگار شــوند. طیــف وســیعی از گزینه هــای سیاســتی بــرای کاهــش 

یــا پایــان دادن بــه رشــد مخــارج بازنشســتگی عمومــی در دســترس اســت. ایــن گزینه هــا 
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را می تــوان بــه چهــار گــروه کــه مربــوط بــه چهــار عامــل تعییــن کننــده مخــارج بازنشســتگی 

عمومــی اســت، تقســیم کــرد:

)Counteract population aging( مقابله با سالخوردگی جمعیت
ــی سیســتم های  ــراز مال ــر شــدن ت ــی بدت ــت عامــل اصل ــه ســالخوردگی جمعی ــی ک از آنجای

بازنشســتگی عمومــی در آینــده اســت، طبیعــی اســت کــه راه هــای مقابلــه بــا ســالخوردگی را 

بــه عنــوان یــک راه حــل مطلــوب در نظــر بگیریــم. دو گزینــه جمعیــت شــناختی در دســترس 

: ست ا

)Encourage higher fertility( باروری باالتر را تشویق کنید
ــر  ــنی جوان ت ــای س ــدازه گروه ه ــده، ان ــی ش ــطوح پیش بین ــر از س ــاروری باالت ــش ب افزای

ــه  ــن نســبت وابســتگی ب ــش می دهــد، بنابرای ــر افزای ــه گروه هــای ســنی باالت را نســبت ب

ســالمندی و تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر را کاهــش می دهــد. انــدازه ایــن اثــر 

ــاروری باالتــر« تخمیــن زده می شــود  ــا مجموعــه ای از پیش بینی هــای فرضــی »ب ــاروری، ب ب

ــه  ــع اضاف ــی مرج ــاروری در پیش بین ــیر ب ــه مس ــر زن، ب ــه ازای ه ــد ب ــم تول ــه در آن نی ک

ــال 2000  ــاروری کل )TFR( از س ــرخ ب ــن ن ــع، میانگی ــای مرج ــود. در پیش-بینی ه می ش

تــا 2050 توســط ســازمان ملــل بــه شــرح زیــر فــرض شــده اســت: کانــادا )1.6(، فرانســه 

)1.9(، آلمــان )1.6(، ایتالیــا )1.5(، ژاپــن )1.6(. بریتانیــا )1.7( و ایــاالت متحــده )2.0(. 

)ایــن نرخ هــای پیش بینــی شــده بــه طــور کلــی مشــابه ســطوح مشــاهده شــده در اواخــر 

دهــه 1990، بــا افزایــش انــدک در آلمــان، ایتالیــا، و ژاپــن اســت(.  همانطــور کــه انتظــار 

مــی رود، نســبت هزینه-هــای بازنشســتگی در بــاروری باالتــر، کمتــر از پیش بینی هــای 

ــاروری 1.5  ــن ب ــا ســناریوی مرجــع دارای میانگی ــال، در ایتالی ــوان مث ــه عن مرجــع اســت. ب

ــال  ــده 0.75 در س ــتمری پیش بینی ش ــارج مس ــبت مخ ــالهای 2000-2050 و نس ــرای س ب

ــه ازای هــر  ــد ب ــه 2.0 تول ــه ازای هــر زن ب ــد ب ــا 0.5 تول ــاروری ب 2050 اســت. افزایــش ب

ــه 0.59 در ســال 2050 کاهــش  ــه را ب ــا 2050، نســبت هزین ــن ســالهای 2000 ت زن، بی

می دهــد. )20 درصــد کاهــش( جالــب توجــه اســت کــه خطــوط نشــان دهنــده نتایــج بــرای 

هــر کشــور در نمــودار شــماره 9، نزدیــک بــه مــوازی هســتند )بــه مقیــاس لگاریتمــی روی 

محــور عمــودی توجــه کنیــد(. ایــن یافتــه حاکــی از آن اســت کــه یــک افزایــش مطلــق معیــن 
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در بــاروری منجــر بــه کاهــش متناســبی در نســبت هزینــه می شــود کــه تقریبــاً بــرای هــر 

کشــور یکســان اســت. بــه طــور خــاص، بــه طــور متوســط بــرای هــر افزایــش 0.1 تولــد در 

ــد. ــه در ســال 2050 ، 4 درصــد کاهــش می یاب ــه ازای هــر زن، نســبت هزین ــاروری ب ب

)Permit more immigration( .اجازه مهاجرت بیشتر

در کشــورهای توســعه یافتــه معاصــر، میانگیــن ســنی مهاجــران کمتــر از جمعیــت ســاکن 

اســت. در نتیجــه، افزایــش تعــداد مهاجــران هــم میانگیــن ســنی جمعیــت و هــم نســبت 

ــد 2001(.  ــل متح ــازمان مل ــد )س ــش می ده ــالمندان را کاه ــتگی س وابس

 نمودار شماره 9، تأثیر افزایش نرخ باروری کل به میزان 0.5 تولد به ازای هر زن )2000-2050( در نسبت
هزینه بازنشستگی در سال 2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و باروری باالتر

 

ــی  ــای فرض ــه ای از پیش بینی ه ــا مجموع ــرت ب ــر مهاج ــن اث ــدازه ای ــه، ان ــن مطالع در ای

»مهاجــرت باالتــر« تخمیــن زده شــده اســت، کــه در آن نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه در 

ــد.  ــش می یاب ــت افزای ــر 1000 جمعی ــه ازای ه ــص ب ــر خال ــع، 2.5 مهاج ــی مرج پیش بین

در پیش بینی هــای مرجــع، میانگیــن نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه بــرای ســال های 

2000 تــا 2050 توســط ســازمان ملــل بــه شــرح زیــر فــرض شــده اســت: کانــادا )4.7(، 
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فرانســه )1.2(، آلمــان )2.6(، ایتالیــا )1.2(، ژاپــن )0.4(، بریتانیــا )2.2( و ایــاالت متحــده 

)3.2(. )ایــن نرخ هــا بــه طــور کلــی مشــابه ســطوح مشــاهده شــده در اواخــر دهــه 1990 

ــزودن 2.5 مهاجــر  ــودار 10، نشــان داده شــده اســت، اف ــه در نم هســتند(.  همانطــور ک

خالــص در هــر 1000 نفــر جمعیــت بــه ایــن نرخ هــای مهاجــرت، نســبت هزینــه در ســال 

2050 را در پیش بینــی مهاجــرت باالتــر در مقایســه بــا پیش بینــی مرجــع کاهــش می دهــد. 

بــرای مثــال، افزایــش نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه ژاپــن از 0.4 بــه 2.9 در هــر 1000 

ــد.  ــش می ده ــه 0.29 کاه ــال 2050 از 0.35 ب ــا را در س ــبت هزینه ه ــت، نس ــر جمعی نف

ــاروری وجــود داشــت، خطــوط مــوازی در نمــودار شــماره  ــواع ب ــه در مــورد ان همانطــور ک

ــرخ متوســط مهاجــرت، نســبت هزینه هــای  ــن در ن ــه افزایــش معی 10، نشــان می دهــد ک

ــه طــور متوســط، افزایــش  ــه همــان نســبت کاهــش می دهــد. ب ــاً ب بازنشســتگی را تقریب

نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه 1 نفــر بــه ازای هــر 1000 نفــر جمعیــت، نســبت هزینه هــا 

ــزان 5 درصــد کاهــش می دهــد.  ــه می را در ســال 2050 ب

نمودار شماره 10، تأثیر افزایش نرخ خالص مهاجرت ساالنه )2.5( به ازای هر 1000 نفر جمعیت )2000-
2050( در نسبت هزینه های بازنشستگی در سال 2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و مهاجرت باالتر

ــر اســت  ــا شــایان ذک ــز نیســت، ام ــت متمرک ــدازه جمعی ــد ان ــر رون ــل ب ــن تحلی  گرچــه ای
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ــا 2050 در  ــن ســالهای 2000 ت ــت را بی ــل کاهــش جمعی ــه پیش بینی هــای ســازمان مل ک

ــا 110  ــن )127 ت ــون(، و ژاپ ــه 45 میلی ــا )از 58 ب ــون(، ایتالی ــه 79 میلی ــان )از 82 ب آلم

ــدازه جمعیــت در ســال 2050  ــر، ان ــاروری باالت میلیــون( کاهــش می دهــد. در پیش بینــی ب

بــه طــور متوســط 22 درصــد بیشــتر از پیش بینــی اســتاندارد اســت. در پیش بینــی بــاروری 

باالتــر، انــدازه جمعیــت در ســال 2050 بــه طــور متوســط 22 درصــد بیشــتر از پیش بینــی 

اســتاندارد اســت، بــا تغییــرات نســبتا کمــی در ایــن اثــر بــاروری در بیــن کشــورها )محــدوده 

بیــن 20 تــا 23 درصــد(. بــه طــور مشــابه، پیش بینــی مهاجــرت باالتــر بــه طــور متوســط 21 

درصــد بــه پیش بینــی مرجــع اضافــه کــرد. بنابرایــن افزایــش بــاروری بــه میــزان نیــم تولــد 

بــه ازای هــر زن، یــا افزایــش نــرخ مهاجــرت ســاالنه 2.5 در هــر 1000 نفــر جمعیــت بــرای 

جلوگیــری از کاهــش جمعیــت مــورد انتظــار در آلمــان و ژاپــن بســیار کافــی خواهــد بــود، 

ــش  ــا افزای ــد. )4 درصــد ب ــه می کن ــی را تجرب ــان کاهــش اندک ــا همچن ــت ایتالی ــا جمعی ام

بــاروری و 5 درصــد بــا افزایــش مهاجــرت(.

)Increase labor force participation(افزایش مشارکت نیروی کار
ــال  ــا 64 در ح ــنین 15 ت ــن س ــان بی ــتر زن ــی بیش ــردان و حت ــی از م ــل توجه ــش قاب بخ

ــه طــور مســتقیم نســبت  ــه افزایــش در نســبت اشــتغال، ب حاضــر شــاغل نیســتند. هر گون

بازنشســتگان بــه کارگــر را کاهــش می دهــد. اثــر ثانویــه افزایــش ســطح اشــتغال، کاهــش 

ــل ســن واجــد شــرایط  ــر از حداق ــران باالت ــداد کارگ ــش تع ــا افزای نســبت بازنشســتگان ب

ــروی کار در کشــورهایی کــه  ــی مشــارکت نی ــود. افزایــش آت ــودن بازنشســتگی، خواهــد ب ب

بــه طــور متوســط نســبتاً پاییــن اســت، یــا شــکاف بیــن مــردان و زنــان زیــاد اســت، بســیار 

امــکان پذیــر اســت. بــه عنــوان مثــال، نســبت اشــتغال کلــی در ایتالیــا در ســال 2000 بــه 

دلیــل شــکاف بــزرگ بیــن نســبت اشــتغال مــردان و زنــان )0.70 در مقابــل 0.40( نســبتاً 

ــردان  ــر م ــه براب ــده ب ــروی کار آین ــان در نی ــارکت زن ــر مش ــت. اگ ــد( اس ــن )55 درص پایی

افزایــش یابــد، نســبت اشــتغال کلــی از 0.55 بــه حــدود 0.70 افزایــش می یابــد. ایــن اثــر 

ــد. ــی نســبت بازنشســتگی/کارگر را 21 درصــد کاهــش می ده ــه تنهای ب
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)Raise the age at retirement(افزایش سن بازنشستگی
ــداد  ــش تع ــداد بازنشســتگان و افزای ــان تع ــا کاهــش همزم ــش ســن بازنشســتگی ب افزای

کارگــران، نســبت بازنشســتگان بــه کارگــر را کاهــش می دهــد. اثــر کلــی چنیــن تغییــری در 

ــت،  ــده اس ــازی ش ــدی« شبیه س ــتگی بع ــی »بازنشس ــای فرض ــه ای از پیش بینی ه مجموع

ــل  ــا فواص ــالهای 2000 و 2050 ب ــن س ــتگی بی ــن بازنشس ــه س ــال ب ــج س ــه در آن پن ک

ــه  ــی در نمــودار شــماره 11، ارائ ــن پیش بین ــج حاصــل از ای ــه می شــود. نتای مســاوی اضاف

شــده اســت. اثــرات متناســب تغییــر در ســن بازنشســتگی مجــدداً بــرای کشــورهای مختلــف 

ــتگی،  ــن بازنشس ــاله در س ــک س ــش ی ــط، افزای ــور متوس ــه ط ــت. ب ــان اس ــاً یکس تقریب

نســبت بازنشســتگان بــه کارگــر را در ســال 2050 تــا 6 درصــد کاهــش می دهــد. رونــد ســن 

 OECD( .بازنشســتگی طــی چنــد دهــه گذشــته بــه دو دلیــل اصلــی کاهــش یافتــه اســت

.)1999 2002a; Gruber and Wise

 نمودار شماره 11، تأثیر افزایش سن بازنشستگی به میزان 5 سال )2000-2050( بر نسبت هزینه در سال
2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و بازنشستگی بعدی

 

اوالً، مســتمری های دولتــی و کارفرمایــی ســخاوتمندانه تر شــده اند و میانگیــن درآمــد 

ــک  ــه ی ــی ک ــت. دوم، زمان ــران نیس ــن کارگ ــر از میانگی ــی کمت ــون خیل ــتگان اکن بازنشس

بازنشســته واجــد شــرایط بازنشســتگی شــد، معمــوالً انگیــزه کمــی بــرای ادامــه کار وجــود 
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دارد، زیــرا یــک ســال کار اضافــی مســتلزم پرداخــت مالیــات اضافــی بــرای حمایــت از طــرح 

ــدون  ــا ب ــم ی ــش ک ــا افزای ــی و چشــم پوشــی از مســتمری آن ســال، ب بازنشســتگی عموم

افزایــش جبرانــی در حقــوق بازنشســتگی آینــده اســت. حــذف ایــن بازدارنــده بــرای ادامــه 

کار، ممکــن اســت کاهــش ســن بازنشســتگی را متوقــف کنــد و بــرای معکــوس کــردن رونــد 

گذشــته، ضــروری اســت.

)Reduce public pension benefits( کاهش مزایای بازنشستگی عمومی
ســطوح مزایــا بــا قوانیــن و فرمــول هایــی تعییــن می شــود کــه از کشــوری بــه کشــور دیگــر 

ــه ارزش  ــد، ک ــد دارن ــا درآم ــط ب ــر کشــورها حقــوق بازنشســتگی مرتب متفــاوت اســت. اکث

اولیــه آن هــا در زمــان بازنشســتگی بــه تعــداد ســال های کار و ســطح درآمدهــای گذشــته بــا 

تعدیــل تــورم بســتگی دارد. پــس از بازنشســتگی، حقــوق بازنشســتگی ســاالنه بــا توجــه بــه 

تغییــرات در هزینه هــای زندگــی تعدیــل می شــود. رفتــار مالیاتــی حقــوق بازنشســتگی نیــز 

در بیــن کشــورها بســیار متفــاوت اســت. کاهــش در مزایــا را می تــوان بــا تغییــر هــر یــک 

از ایــن قوانیــن، مقــررات و تنظیمــات بــرای همــه بازنشســتگان یــا بــرای زیرجمعیت هــای 

انتخابــی ماننــد گروه هــای پردرآمــد حاصــل کــرد. البتــه تخمیــن اثــر کاهــش نســبت مزایــا 

بــر نســبت مخــارج ســاده اســت، زیــرا هــر کاهــش نســبی در اولــی، منجــر بــه کاهشــی بــا 

ــرای هماهنــگ کــردن هزینه هــا  نســبت مســاوی در دومــی می شــود. اگــر ایــن تالش هــا ب

بــا کمک هــا موفقیت آمیــز نباشــد، دو گزینــه دیگــر در دســترس اســت: افزایــش مالیــات یــا 

پذیــرش کســری و انباشــت بدهــی. هــر دو گزینــه مطلوبیــت ندارنــد. مالیــات بازنشســتگی 

عمومــی در گذشــته افزایــش یافتــه اســت، امــا مقاومــت شــدیدی در برابــر افزایــش بیشــتر 

وجــود دارد. ایــن امــر بــه ویــژه در کشــورهایی کــه نــرخ مالیــات در آن هــا بســیار بــاال اســت 

ــات  ــش مالی ــه افزای ــال، رد هر گون ــا این ح ــت. ب ــادق اس ــان( ص ــه و آلم ــا، فرانس )ایتالی

ــده  ــی ش ــی پیش بین ــری های مال ــش کس ــرای کاه ــوب ب ــی مطل ــوان راه حل ــه عن ــتر ب بیش

ــن  ــوز نســبتاً پایی ــن مالیات هــا هن ــه ای ــا ک ــاالت متحــده و بریتانی ــد ای در کشــورهایی مانن

ــف را  ــای مختل ــرات گزینه ه ــماره 2، اث ــدول ش ــد. ج ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتند، عاقالن هس

ــای  ــدی هزینه ه ــش 10 درص ــرای کاه ــه ب ــی ک ــر عامل ــر در ه ــی از تغیی ــه تخمین ــا ارائ ب
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ــش  ــری از افزای ــرای جلوگی ــد. ب ــه می کن ــت، مقایس ــال 2050 الزم اس ــتگی در س بازنشس

ــورد  ــد م ــا چن ــک ی ــد ی ــورد انتظــار در ســناریوی مرجــع، کشــورها می توانن ــاد مخــارج م زی

از ایــن گزینه هــا را اتخــاذ کننــد. تکیــه بــر یــک گزینــه بــه تنهایــی احتمــاال کافــی نخواهــد 

بــود. بــه عنــوان مثــال، بــرای جلوگیــری از افزایــش نســبت هزینه هــا پــس از ســال 2000، 

ایتالیــا فقــط می توانســت مزایــا را کاهــش دهــد. امــا کاهش هــای مــورد نیــاز بســیار بــزرگ 

خواهــد بــود و تــا ســال 2050 بــه 55 درصــد می رســد. اجــرای ایــن امــر احتمــاالً از نظــر 

سیاســی دشــوار اســت و بنابرایــن دولــت بایــد گزینه هــای دیگــری را نیــز در نظــر بگیــرد. 

محتمل تریــن نتیجــه در اکثــر کشــورهای OECD ایــن اســت کــه بــرای اجتنــاب از افزایــش 

زیــاد مخــارج مــورد انتظــار در پیش بینــی مرجــع، اتخــاذ ترکیبــی از چندیــن و شــاید همــه 

اقدامــات ذکــر شــده در جــدول شــماره 2، در دســتور کار ایــن کشــورها قــرار گیــرد. عــالوه 

بــر ایــن، مالیات هــا ممکــن اســت در برخــی کشــورها افزایــش یابــد.

جدول شماره 2، تغییرات مورد نیاز در متغیرهای جمعیت شناختی، نیروی کار، بازنشستگی و مزایا، 
) G7 برای کاهش 10 درصدی مخارج بازنشستگی در سال 2050 )میانگین

متغیرهای سیاستیتغییرات مورد نیاز

افزایش 0.27 تولد به ازای هر زن
 افزایش 1.8 مهاجر خالص به ازای

هر 1000 نفر جمعیت
افزایش 9 درصدی
افزایش 1.6 سال

کاهش 10 درصدی

باروری )2050-2000(
نرخ خالص مهاجرت )2050-2000(

نسبت اشتغال )2050(
میانگین سن بازنشستگی )2050(

مزایای بازنشستگی )2050(

این افزایش نسبت اشتغال باعث کاهش 1 درصدی نسبت بازنشستگان نیز می شود.

ــز  ــتگان نی ــبت بازنشس ــدی نس ــش 1 درص ــث کاه ــتغال باع ــبت اش ــش نس ــن افزای ª ای

می شــود.

بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعــه، یافته هــای تحقیقــات قبلــی را از ایــن نظــر کــه سیســتم های بازنشســتگی 

ــد  ــتند، تأیی ــدار هس ــدت ناپای ــورهای OECD در درازم ــن کش ــی، در بزرگتری ــی فعل عموم
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pay-as-(ــی متکــی ــه طرح هــای پرداخت ــه طــور انحصــاری ب ــاً ب ــرا آن هــا تقریب ــد، زی می کن

you-go schemes( هســتند. بــدون اصالحــات اساســی، ســالخوردگی ســریع جمعیــت منجــر 

ــه  ــد. ب ــد ش ــده خواه ــه آین ــد ده ــتگی در چن ــای بازنشس ــادی در هزینه ه ــش زی ــه افزای ب

عنــوان مثــال، در صــورت عــدم تغییــر در مشــارکت نیــروی کار و الگوهــای بازنشســتگی یــا 

ــتگی  ــای بازنشس ــه هزینه ه ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــتگی، می ت ــای بازنشس ــبت مزای در نس

ــن  ــد بی ــه 75 درصــد درآم ــی از 35 درصــد ب ــل قبول ــه افزایــش غیرقاب ــا ب عمومــی در ایتالی

ســال های 2000 و 2050 نیــاز داشــته باشــد. ایــن رشــد عظیــم در هزینه هــای بازنشســتگی 

عمدتــاً ناشــی از دو برابــر شــدن تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر از 0.7 در ســال 

2000 بــه 1.5 در ســال 2050 اســت. افزایــش بســیار زیــادی در نســبت مخــارج تــا 

ــه 45  ــان )از 24 ب ــد( و آلم ــه 54 درصــد درآم ــرای فرانســه )از 29 درصــد ب ســال 2050 ب

درصــد( نیــز پیش بینــی شــده اســت. فوریــت بــرای اقــدام در ایــن کشــورها بیشــتر اســت، 

ــن(، ســن  ــاروری و ســطح مهاجــرت پایی ــل ب ــه دلی ــرا ســالخوردگی ســریع تر اســت )ب زی

بازنشســتگی جوان تریــن اســت )تــا حــدی بــه دلیــل مزایــای بازنشســتگی بــاال(، نرخ هــای 

اشــتغال پایین تریــن هســتند )تــا حــدی بــه دلیــل ورود دیرهنــگام بــه و خــروج زودهنــگام 

از نیــروی کار و مزایــای بیــکاری ســخاوتمندانه(، و مزایــای بازنشســتگی عمومــی تــا حــدی 

ــی،  ــای خصوص ــا و پس اندازه ــط کارفرم ــتگی توس ــوق بازنشس ــود حق ــدم وج ــل ع ــه دلی ب

باالتریــن اســت. در کشــورهای انگلیســی زبــان - بریتانیــا، ایــاالت متحــده و کانــادا - و تــا 

ــاد اســت، امــا قابــل  حــدی در ژاپــن، رشــد آینــده در هزینه هــای بازنشســتگی، اگرچــه زی

مدیریت تــر اســت، زیــرا نســبت بــه کشــورهای بــزرگ قــاره اروپــا، مشــارکت نیــروی کار و 

ســن بازنشســتگی باالتــر اســت، مزایــا ســخاوتمندانه کمتــری دارنــد و بازنشســتگان تــا حــد 

زیــادی بــه منابــع دیگــر درآمــد متکــی هســتند.

ــر  ــده اجتناب ناپذی ــی، در آین ــتگی عموم ــخاوتمندانه بازنشس ــای س ــه مزای ــش در ارای کاه

بــه نظــر می رســد. حفــظ اســتانداردهای نســبی زندگــی بــرای بازنشســتگان آینــده، 

ــا  ــعه ی ــا، توس ــیاری از دولت ه ــون بس ــت. اکن ــری اس ــد دیگ ــع درآم ــن مناب ــتلزم یافت مس

ایجــاد سیســتم های تامیــن مالــی جایگزیــن را تشــویق می کننــد کــه در آن کارگــران 

ــن  ــرای چنی ــرای اج ــددی ب ــای متع ــد. روش ه ــداز می کنن ــود پس ان ــتگی خ ــرای بازنشس ب
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سیســتم هایی وجــود دارد: خصوصــی یــا عمومــی، اجبــاری یــا داوطلبانــه، بــا یــا بــدون یارانــه 

ــر کشــورها در گذشــته سیســتم های  ــا شــخصی .اگ ــی ی ــی، کارفرمای ــا مشــوق های مالیات ی

pay-as-you-(ــی سیســتم های پرداخــت ــد، از مشــکالت مال ــی را اتخــاذ می کردن ــن مال تامی

go schemes( بــدون بودجــه کنونــی جلوگیــری می شــد. متأســفانه، در حــال حاضــر تغییــر از 

ــه سیســتم های دارای بودجــه، مســتلزم هزینه هــای انتقــال  ــدون بودجــه، ب سیســتم های ب

زیــادی اســت. تخصیــص مجــدد بخشــی از کمک هــای جــاری و ســرمایه گذاری آن در حقــوق 

بازنشســتگی خصوصــی امــکان پذیــر اســت، امــا چنیــن انحرافــی، وضعیــت مخمصــه مالــی 

سیســتم دولتــی را دشــوارتر می کنــد. بنابرایــن دولت هــا از ایــن رویکــرد اجتنــاب می کننــد 

و در عــوض کمک هــای اضافــی را تشــویق می کننــد کــه بــه جــای جایگزینــی برنامــه 

بازنشســتگی عمومــی، مکمــل برنامــه بازنشســتگی عمومــی باشــد.

گزینه هــای جمعیتــی، معمــوالً در بحــث اصالحات در سیســتم های بازنشســتگی نادیــده گرفته 

ــت در تصمیم گیری هــای  ــه دخال ــل ب ــدم تمای ــل ع ــه دلی ــا ب می شــوند.  بســیاری از دولت ه

شــخصی در مــورد انــدازه خانــواده، تمایلــی بــه حمایــت از اقدامــات پروناتالیســتی ندارنــد، 

یــا بــه دلیــل ناســازگاری آشــکار حمایــت از پروناتالیســم )طرفــداران افزایــش جمعیــت( در 

خانــه و حمایــت از تالش هــا بــرای کاهــش بــاروری در کشــورهای در حــال توســعه فقیــر. 

عــالوه بــر ایــن، آن هــا ممکــن اســت امیــدوار باشــند کــه بــاروری بــه زودی دوبــاره بــدون 

مداخلــه افزایــش یابــد )کالــدول و همــکاران 2002؛ دمنــی 2003؛ گوتیــه 1996(. عــالوه بــر 

ایــن، ســطوح پاییــن بــاروری اخیــر هنــوز بــه کاهــش انــدازه جمعیــت در اکثــر کشــورهای 

توســعه یافتــه منجــر نشــده اســت، زیــرا اثــرات بــاروری پایین تــر از جایگزینــی، بــه طــور 

موقــت بــا ســطوح متوســط مهاجــرت و نیــروی محرکــه درونــی جمعیــت خنثــی شــده اســت. 

بــا این حــال، بــه نظــر می رســد کــه نگرانی هــای فزاینــده در مــورد پیامدهــای ســالخوردگی 

جمعیــت، عالقــه بیشــتری بــه تالش هــا بــرای تشــویق بــاروری باالتــر به طــور مســتقیم یــا 

غیرمســتقیم برانگیــزد.

ــودک، کاهــش  ــت از ک ــه مراقب ــد یاران ــواده مانن ــی خان ــات حمایت ــال، اقدام ــوان مث ــه عن  ب

مالیــات بــرای خانواده هــای دارای فرزنــد، و مرخصی هــای باحقــوق والدیــن بــه طــور 

گســترده قابــل قبــول اســت و می توانــد گســترش یابــد. در بررســی اخیــر کــه تأثیــر چنیــن 
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اقداماتــی را ســنجیده اســت و توســط Caldwell و همــکاران)2002( انجــام شــده اســت، 

ــزان متوســطی افزایــش  ــه می ــاروری را ب ــن اقدامــات، ب ــه ای ــه شــده اســت ک نتیجــه گرفت

می دهنــد، مشــروط بــر اینکــه یارانه هــا بــه انــدازه کافــی بــزرگ باشــند. ایــن یافتــه جــای 

ــده آل  ــواده ای ــدازه خان ــر از ان ــاروری واقعــی کمت ــه طــور متوســط، ب ــرا ب ــدارد، زی تعجــب ن

اســت و کاهــش هزینه هــای فرزنــدآوری، ترکیــب شــغل بــا ســطح مطلــوب فرزنــدآوری را 

ــد. ــان تر می کن ــان آس ــرای زن ب

گزینــه مهاجــرت، اغلــب بــه دالیــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مشــکل ســاز در نظــر 

ــرخ خالــص مهاجــرت در ژاپــن از ســطح بســیار  ــال، افزایــش ن ــرای مث ــه می شــود. ب گرفت

ــر  ــر 1000 نف ــه 2.9 در ه ــت، ب ــر جمعی ــر 1000 نف ــی 0.4 در ه ــی آن یعن ــن فعل پایی

جمعیــت )کــه هنــوز کمتــر از نــرخ فعلــی مشــاهده شــده در کانــادا و ایــاالت متحــده اســت( 

بــرای نیــم قــرن آینــده نشــان می دهــد کــه تــا ســال 2050، 18 درصــد از جمعیــت ژاپــن را 

مهاجــران جدیــد و فرزنــدان آن هــا تشــکیل می دهنــد. چنیــن تغییــری در ترکیــب جمعیتــی 

در کشــورهایی ماننــد آمریــکا، کانــادا و اســترالیا کــه در گذشــته مهاجــرت باالیــی را تجربــه 

ــا از آن اســتقبال  ــی از اروپ ــن و بخش های ــا در ژاپ ــوده اســت، ام ــول ب ــل قب ــد، قاب کرده ان

ــل توجهــی  ــد کمــک قاب ــی می توانن ــن نگرانی هــا، گزینه هــای جمعیت نمی شــود. علی رغــم ای

ــوان بخشــی  ــه عن ــی در سیســتم های بازنشســتگی عمومــی ب ــه هــدف ایجــاد تعــادل مال ب

از بســته جامــع اصالحــات، داشــته باشــند. عــالوه برایــن، ســالخوردگی آهســته تر جمعیــت 

ــه در اینجــا  ــری دارد ک ــوب دیگ ــرات مطل ــاروری و مهاجــرت، اث ــر ب ناشــی از ســطوح باالت

مــورد توجــه قــرار نگرفته انــد، از جملــه هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی کمتــر در 

ــن  ــد و کیپ ــر )مک دونال ــی باالت ــتانداردهای زندگ ــاالً اس ــتر و احتم ــروی کار بیش ــده، نی آین

ــه  ــد، توج ــر می رس ــه نظ ــن ب ــد 2001؛ OECD 1998(.. بنابرای ــل متح ــازمان مل 2001; س

ــا در  ــودن آن ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــتر مق ــی بیش ــی و بررس ــای جمعیت ــه گزینه ه ــتر ب بیش

ــد. ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــوم تر، مطل ــات مرس ــا اقدام ــه ب مقایس

ــت آگاه  ــالخوردگی جمعی ــی از س ــای ناش ــورهای OECD از چالش ه ــای کش ــر دولت ه اکث

هســتند و برخــی اصالحــات بــا هــدف بازگردانــدن تعــادل مالــی به سیســتم های بازنشســتگی 

 Disney and( ــه شــده اســت ــرات بیشــتری در نظــر گرفت ــاذ شــده و تغیی ــالً اتخ ــا قب آن ه
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ــر دســتیابی  Johnson 2001; Feldstein and Siebert 2002; Jackson 2002( ایــن تالش هــا ب

بــه کاهــش مزایــای آتــی متمرکــز اســت، اگرچــه ایــن گزینــه از نظــر سیاســی دشــوار اســت، 

زیــرا بخــش بزرگــی از بازنشســتگان، بیشــتر درآمــد خــود را از حقــوق بازنشســتگی عمومــی 

ــا حــذف  ــا ب ــه شــده اســت، ت ــی در نظــر گرفت ــد. عــالوه برایــن، تالش های دریافــت می کنن

ــد.  ــویق کنن ــر را تش ــن باالت ــتگی در س ــد، بازنشس ــش از موع ــتگی پی ــوق های بازنشس مش

اصالحــات اتخــاذ شــده در ســالهای اخیــر عمومــاً بــه آهســتگی انجــام می شــود، بنابرایــن 

بازنشســتگان فعلــی تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر قــرار نمی گیرنــد و بنابرایــن تأثیــر آن هــا 

عمدتــاً توســط بازنشســتگان آینــده احســاس خواهــد شــد. کارگــران امــروزی بایــد بیشــتر 

پــس انــداز کننــد، بیشــتر کار کننــد، دیرتــر بازنشســته شــوند، مزایــای ســخاوتمندانه کمتــری 

ــی در  ــام، گام ــال انج ــات در ح ــد. اصالح ــتری بپردازن ــات بیش ــاید مالی ــد و ش ــت کنن دریاف

جهــت درســت اســت، امــا کافــی نیســت.

Appendix: Data sources
Population. Estimates )1970–2000( and projections )2000–2050, medium variant( 
of population by age )5-year age groups( and sex as well as total fertility rates and 
migration rates from United Nations )2003(. These data are available online at http://
esa.un.org/unpp/.
Employment. Estimates of employment and labor force participation rates by age 
and sex from 1970 to 2000 from OECD web site http://www1.oecd.org/scripts/cde/. 
Proportion of total employment that is self-employed from same source.
Earnings. Wages and salaries and GDP from OECD National Account Statistics 
)OECD 2002b(. Self-employed income estimated by assuming that average earnings 
per self-employed worker equal the average earnings of employees.
Pension expenditures and benefits. Estimates of pension spending as a proportion of 
GDP in 2000 from OECD (2001b) and Dang et al. (2001). Total benefits in 2000 are 
assumed to equal total pension expenditures.
Mean age at retirement. Estimated from labor force participation rates by age and sex 
with method proposed by Latulippe )1996(.

پیوست: منابع داده

جمعیــت. برآوردهــا )1970-2000( و پیش بینی هــا )2000-2050، نــوع متوســط( جمعیــت 

ــاروری کل و  ــرخ ب ــن ن ــروه هــای ســنی 5 ســاله( و جنســیت و همچنی بر اســاس ســن )گ

http:// نــرخ مهاجــرت از ســازمان ملــل متحــد )2003(. ایــن داده هــا بــه صــورت آنالیــن در
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esa.un.org/unpp/ در دســترس هســتند.

ــس از ســال  ــروی کار بر اســاس ســن و جن ــرخ اشــتغال و مشــارکت نی ــرآورد ن اشــتغال. ب

ــایت ــا 2000 از وب س 1970 ت

 OECD http://www1.oecd.org/scripts/cde/

 نسبت کل اشتغال، که خوداشتغالی است از همان منبع است.

 OECD .)OECDدرآمــد. دســتمزدها و حقــوق و تولیــد ناخالــص داخلــی از آمار حســاب ملــی

ــر خوداشــتغال  ــد هــر کارگ ــن درآم ــه میانگی ــرض اینک ــا ف ــد خوداشــتغالی ب 2002b(  درآم

برابــر بــا میانگیــن درآمــد کارکنــان اســت، بــرآورد می شــود.

ــوان نســبتی از  ــه عن ــرآورد هزینه هــای بازنشســتگی ب ــای بازنشســتگی. ب ــا و مزای هزینه ه

تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2000 از )2001b OECD( و Dang و همــکاران )2001(. 

کل مزایــا در ســال 2000 برابــر بــا کل مخــارج بازنشســتگی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

میانگیــن ســنی در دوران بازنشســتگی. بــرآورد شــده از نــرخ مشــارکت نیــروی کار بر اســاس 

.)1996( Latulippe ســن و جنس بــا روش پیشــنهادی
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متابولیسم جمعیتی و نقش آن در تحّوالت ساختار و بُعد خانوار در ایران
 میالد بگی1

چکیده:

ــه دارای  ــر ک ــل  های جوان ت ــطه آن نس ــه واس ــه ب ــراد ک ــی اف ــد جایگزین ــا فرآین ــی ی ــم جمعیت متابولیس

ــوند،  ــن  تر می  ش ــل  های مس ــن نس ــرور جایگزی ــه م ــتند ب ــدرن هس ــد و م ــای جدی ــا و هنجاره ارزش  ه

می  توانــد منشــأ تحــواّلت عمــده  ای در ســاختارهای خانــواده و خانــوار باشــد. مطالعــه حاضــر بــه بررســی 

ــه  ــران در طــی دوره 1398-1363 پرداخت ــوار در ای ــد خان ــرات و تفاوت  هــای نســلی در ســاختار و بُع تغیی

اســت. بــه ایــن منظــور داده هــای طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار طــی چهــار دهــه گذشــته مــورد تجزیــه 

ــه  ــف ب ــل  های مختل ــن نس ــاداری بی ــای معن ــه تفاوت  ه ــان داد ک ــا نش ــت. یافته  ه ــرار گرف ــل ق و تحلی

ــل ها و  ــای ازدواج در نس ــر، میزان  ه ــن ام ــه ای ــود دارد ک ــات وج ــطح تحصی ــواد و س ــع س ــاظ وض لح

ــوار  ــد خان ــن بُع ــلی در میانگی ــای نس ــت. تفاوت  ه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــف را تح ــای مختل کوهورت  ه

ــان در  ــا همتایان  ش ــه ب ــر در مقایس ــل  های جوان ت ــط نس ــوار توس ــت. شــکل  گیری خان ــمگیر اس ــز چش نی

گذشــته، بــا میانگیــن بعُــد خانــوار کمتــری شــروع می  شــود و همچنیــن باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــواری 

ــن  ــلی همچنی ــای نس ــت. رونده ــته اس ــش گذاش ــه کاه ــیده  اند رو ب ــه آن رس ــف ب ــل  های مختل ــه نس ک

ــی  ــاال اســت، در حال ــن نســل  های جــوان نســبتاً ب ــه تعــداد خانوارهــای تک  نفــره در بی آشــکار ســاخت ک

ــی  ــد جایگزین ــه فرآین ــم اینک ــه مه ــدک نشــان می  دهــد. نکت ــم را بســیار ان ــن رق ــه روندهــای دوره  ای ای ک

نســل  ها می توانــد رونــد تغییــرات خانــوار را تســریع کنــد. ایــن یافته  هــا مشــخّص می  ســازد کــه تغییــرات 

خانــوار در ایــران عــاوه بــر تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن توســط وقایــع دوره  ای )همچــون شــرایط اقتصــادی 

ــای  ــی و تحلیل  ه ــات طول ــن رو مطالع ــت. از ای ــر اس ــز متأث ــا نی ــی   کوهورت  ه ــی(، از جایگزین و اجتماع

ــت گذاران و  ــرای سیاس ــران ب ــواده در ای ــوار و خان ــرات خان ــری از تغیی ــناخت جامع  ت ــد ش ــلی می  توان نس

ــد. ــم کن ــزان فراه برنامه ری

واژگانکلیدی: ساختار خانوار، بُعد خانوار، خانواده، متابولیسم جمعیتی، کوهورت، ایران
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ــن  ــون ای ــا اکن ــدند، ام ــل می  ش ــرگ منح ــا م ــاز و ب ــا ازدواج آغ ــا ب ــته خانواده  ه در گذش

ــوار  ــوّع در ســاختارهای خان ــر کــرده اســت و شــاهد تن الگــو در بیشــتر نقــاط جهــان تغیی

ــوار و  ــد خان ــن بُع ــر شــده  اند و کاهــش میانگی ــروزه خانوارهــا کوچک ت ــع هســتیم. ام جوام

تغییــرات در ترتیبــات زندگــی یکــی از مهمتریــن روندهــای بلندمــدّت در جوامــع مــدرن بــه 

شــمار مــی  رود. ایــن رونــد بــه تغییــرات در ســاختار خانــواده منجــر شــده اســت کــه همــراه 

ــه هســته  ای مشــاهده  ــواده   گســترده ب ــال از شــکل خان ــژه در انتق ــا صنعتی شــدن، به وی ب

می شــود )ســانتی 1987(.

ــای  ــه و زیرگروه  ه ــک جامع ــای ی ــده ویژگی  ه ــواده منعکس کنن ــاختار خان ــه س ــا ک از آنج

جمعیتــی اســت کــه در آن قــرار دارنــد، نیــاز اســت تــا تغییــرات رخ داده بــه صــورت مســتمر 

ــوده و از  ــداوم فرهنگ  هــا ب ــرای ت ــزاری اساســی ب ــواده اب ــن، خان رصــد شــوند. عــاوه برای

ــه  ــا، اهــداف و آرزوهــای جامع ــا، نگرش ه ــال ارزش ه ــری و انتق ــی جامعه  پذی ــل اصل عوام

ــرات  ــد تغیی ــن حــال، تفاوت  هــای نســلی در یــک جامعــه می  توان ــا ای ــه شــمار مــی  رود. ب ب

ــدن و  ــای جهانی  ش ــا رونده ــروزه ب ــد. ام ــته باش ــراه داش ــه هم ــود ب ــا خ ــترده  ای را ب گس

ــي،  ــازه مدن ــاي ت ــد نهاده ــنتي و رش ــي س ــون زندگ ــاي گوناگ ــته در جنبه  ه ــرات پيوس تغيي

ارزش هایــی متفــاوت بــا هنجارهــا و باورهــاي ســنتي در بيــن نســل های جديــد و جوان تــر 

ــای  ــا و نگرش  ه ــا، ارزش ه ــا در رفتاره ــروز تفاوت  ه ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــرده اس ــور ک ظه

ــی داشــته اســت. ــواده را در پ ــا خان ــر در رابطــه ب نســل های جدیدت

بــه اعتقــاد صاحب نظــران، پدیــده   تفاوت  هــای نســلی تــا زمــان پیدایــش جامعــه صنعتــی 

چنــدان جــدّی و مطــرح نبــوده اســت و بــه ویــژه قبــل از قــرن بیســتم، نشــان آشــکاری از 

ایــن شــکاف و تعــارض، آن گونــه کــه در زمــان مــا بــه صــورت عصیــان و رویارویــی مــداوم 

بیــن نســل های جــوان و ســالمند خودنمایــی می  کنــد، دیــده نمی  شــود )تــوکّل و قاضی  نــژاد 

1385(. در واقــع تــا ســال 1960 در جوامــع صنعتــي پيشــرفته، تصــور عمومــي بــر آن بود كه 

تغییــرات اجتماعــی، تحــت تأثيــر مرزبندی هــاي نــژادي و يــا طبقــات اجتماعــي قــرار دارد و 

بحران هــاي اجتماعــي لزومــاً از ايــن دو ســطح منشــأ مي گيــرد، امــا ســال هاي بعــد از ايــن 

دهــه بــود کــه  نشــان داد تضادهــاي اجتماعــي مي توانــد از رويارويــي نســل ها نيــز ناشــي 

ــا مجموعــه ای  ــان ب ــی فــرد 1388(. در طــول ایــن دوره نوجوان شــود )ســاروخانی و صداقت
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ــه  ــاندند. ب ــات رس ــه اثب ــی ب ــی تاریخ ــوان نیروهای ــه عن ــود را ب ــی، خ ــای جمع از جنبش ه

عنــوان مثــال لســتهاق و ســوروکین )2002( ظهــور شــکل های جدیــد ســکونت و تغییــرات 

ــبت  ــرده ای نس ــان تحصیل ک ــه های جوان ــه اندیش ــد از 1960 ب ــای بع ــوار را در دهه ه خان

ــا  ــد. آنه ــه می  کنن ــدی را مطالب ــای جدی ــود نیازه ــن خ ــا والدی ــه ب ــه در مقایس ــد ک می ده

ــی  ــای ارزش ــش جهت گیری ه ــا افزای ــی را ب ــورهای اروپای ــی در کش ــد زندگ ــات جدی ترتیب

ــد. ــاط می دانن ــان در ارتب ــی جوان فرامادی  گرای

معمــوالً جوامــع در حــال گــذار و يــا جوامعــي كــه بــا تحــوالت ســريع اجتماعــي و تقابــات 

سياســي-اجتماعي مواجــه مي گردنــد، بيشــتر مســتعد پديــداري شــكاف در ميــان نســل هاي 

خــود مي گردنــد و ايــن قاعــدة عــام، در مــورد كشــور ايــران كــه مصــداق بــارزی از يــك جامعة 

ــه نظــر مي رســد  ــدرن اســت، مشــهودتر ب ــه اشــكال م ــور از مظاهــر ســنت ب در حــال عب

)ســاروخانی و صداقتــی فــرد 1388(. در همیــن رابطــه برخــی محققــان از پدیــده شــکاف 

نســلی در ایــران صبحــت کرده انــد. مطالعــات انجــام شــده در ایــران طــی دو دهــه 1370 

و 1380 نشــان می دهــد هرچــه بــه نســل های آخــر دهــه 1380 نزدیک تــر شــده ایم، 

ــه  ــش یافت ــن نســل جــوان و نســل بزرگســال افزای گسســت های ارزشــی- فرهنگــی در بی

اســت )آزاد ارمکــی 1379، معیدفــر 1383، تاجیــک 1383، آزاد ارمکــی و ملکــی 1386(.

ــرد،  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــلی م ــای نس ــه در تفاوت ه ــم ک ــیار مه ــای بس ــی از حوزه ه یک

ــدان در  ــه فرزن ــد ک ــی فــرد )1388( معتقدن ــوار اســت. ســاروخانی و صداقت ــواده و خان خان

ــر والدينــي كــه نســل اول و دوم را تشــكيل مي دهنــد، عليرغــم  قالــب نســل ســوم، در براب

حيــات فرهنگــي مشــترك، نگــرش، رفتــار و عملكــرد متفاوتــی در موضــوع خانــواده دارنــد. 

نســل اول و دوم بــه لحــاظ كاركــردي بيشــتر در تعامــل بيــن نســلي ســاماندهي شــده  اند، 

ــارض  ــن تع ــت. ای ــه اس ــكل گرفت ــارض ش ــاوت و تع ــت تف ــوم در جه ــل س ــه نس در حاليك

ــران منجــر شــود. ــوار در ای ــواده و خان ــی در ســاختارهای خان ــروز تغییرات ــه ب ــد ب می توان

یکــی از تعیین کننده هــای اصلــی تغییــرات نســلی، تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت 

می باشــد. بــه مــرور زمــان و بــا خــروج افــراد مســن از هــرم ســنی جمعیــت و جایگزینــی 

ــا تغییــر در افــراد تشــکیل دهنــده آن روبــرو می شــود  ــا افــراد جوان تــر، جامعــه ب آن هــا ب

کــه ایــن افــراد جدیــد دارای ارزش هــا، نگرش هــا و رفتارهــای متفاوتــی هســتند زیــرا کــه 
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ــراد و  ــی اف ــن جابجای ــد. ای ــرار می گیرن ــردی ق ــه ف ــع منحصــر ب ــرض حــوادث و وقای در مع

ــود،  ــده می ش ــی خوان ــم جمعیت ــی متابولیس ــه در جمعیت شناس ــا ک ــی کوهورت ه جایگزین

می توانــد پیامدهــای گســترده ای را بــرای ســاختار خانــواده در ایــران داشــته باشــد و زمینــه 

تغییــرات اجتماعــی را در جامعــه فراهــم  کنــد.

نزدیــک بــه دو دهــه از مطالعــات نســلی در ایــران می گــذرد و محققــان در مــورد تفاوت هــای 

ــوار صحبــت کرده انــد  ــواده و خان ــا خان نســلی در ایده هــا، نگرش هــا و رفتارهــا ی مرتبــط ب

)قدرتــی و همــکاران 1392، ســاروخانی و صداقتــی فــرد 1389، آزاد ارمکــی 1386، دانــش 

و همــکاران 1393، عســکری ندوشــن و همــکاران 1388، زواره و همــکاران 1396، اوجاقلــو 

و همــکاران 1393، صبــوری خسروشــاهی 1393(. بــا ایــن حــال، بیشــتر ایــن مطالعــات بــر 

روابــط درون خانــواده و موضوعاتــی مثــل ازدواج، طــاق، آســیب های اقتصــادی و اجتماعــی 

ــده اند،  ــام ش ــاس انج ــک مقی ــای کوچ ــورت پیمایش ه ــه ص ــوالً  ب ــد و معم و ... پرداخته ان

امــا تأثیــر ایــن تفاوت هــا، تغییــرات و جابجایــی نســلی بــر ســاختارهای خانــواده و خانــوار 

مغفــول مانــده اســت. بــر ایــن اســاس، مطالعــه حاضــر بــا نگاهــی بــه تفاوت هــای نســلی 

در ویژگی هــای فــردی همچــون تحصیــات و ازدواج ســعی دارد تــا روندهــای نســلی تغییــرات 

خانــواده و خانــوار را در چهــار دهــه گذشــته مــورد بررســی قــرار دهــد و مشــخص ســازد کــه 

تغییــرات در ســاختار ســنی جمعیــت و بــه دنبــال آن، جایگزینــی نســل ها و کوهورت هــای 

مســن توســط نســل های جوان تــر باعــث ایجــاد چــه تغییــرات و پیامدهایــی در بُعــد خانــوار 

و ســاختار خانــواده شــده اســت.

ادبیاتنظری

تغییــرات خانــوار در پاســخ بــه عوامــل متعــددی رخ می  دهــد و ایــن امــر ســبب شــده اســت 

ــن  ــا ای ــوند. ب ــرح ش ــه مط ــن رابط ــز در ای ــادی نی ــاً متض ــاوت و بعض ــای متف ــا دیدگاه  ه ت

ــد کــه فرهنــگ،  ــرات اجتماعــی متمرکــز می  شــوند، معتقدن ــر تغیی ــی کــه ب حــال نظریه  های

هنجارهــا و رفتــار اجتماعــی از طریــق ســه مکانیســم اصلــی تغییــر می  کنــد: )1( از طریــق 

ــا گروه هــا( و )3( تغییــر  تغییــرات رخ داده در افــراد و )2( از طریــق جانشــینی نســل  ها )ی

و تحــوالت زمانــی و دوره  ای )تغییــرات اقتصــادی، اجتماعــی یــا سیاســی(.

ّــد می شــوند،  ــردم متول ــد. م ــه شــمار می  رون ــی ب ــت اساســی زندگ ــرگ دو واقعی ــد و م  تول
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بــا حرکــت در ســنین مختلــف و زمان  هــای متفــاوت، تجاربــی را کســب می کننــد و ســپس 

ــراد  ــی اف ــد جایگزین ــن فرآین ــوند. ای ــن می ش ــر جایگزی ــی دیگ ــط جمعیت ــد و توّس می میرن

تحــت عناویــن مختلــف فرمول  بنــدی شــده اســت. مانهایــم، از آن تحــت عنــوان جایگزینــی 

ــه  ــد. ب ــد. وی نســل را بر اســاس موقعیــت اجتماعــی آنهــا تعریــف می  کن ــاد می  کن نســلی ی

اعتقــاد مانهایــم، نســل اجتماعــي بــا تغييــر اجتماعــي و ســرعت آن مرتبــط اســت. وی بیــان 

ــه ویــژه  ــه ویــژه در دوره   اصلــی جامعه  پذیــری نســل )ب می  کنــد کــه تجــارب دوره زندگــی ب

در دوران جوانــی(، بــر گرایشــات و رفتارهــای آن تأثیــری قاطــع دارد )مانهایــم 1970(. وی 

ــک نســل،  ــراد واقع شــده در ی ــه اف ــه چگون ــد ک ــف می کن ــه مســئله   نســل ها  توصی در مقال

ــا را  ــد و از آن منظــر، دنی ــرار می گیرن ــی خاصــی ق ــک و آرمان ــر ایدئولوژی ــر چت ــع زی در واق

ــه  ــا آنجــا ک ــد، ت ــل تفســیر می کنن ــه شــیوه ای متفــاوت از همتایانشــان در نســل های قب ب

همیــن تجــارب و آگاهی هــای منحصــر بــه فــرد و مشــترک مربــوط بــه یــک نســل اســت کــه 

ســبب ایجــاد رفتارهــای متفــاوت شــده و راه تغییــر اجتماعــی را بــاز می کنــد.

ــد.  ــان می  کن ــی بی ــوان متابولیســم جمعیت ــا عن ــی افــراد را ب ــد جایگزین ــدر )1965( فرآین رای

ــا  ــدر ب ــت. رای ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــز م ــز )2013( نی ــا توســط لوت ــه بعده ــی ک موضوع

ــی  ــه بررس ــم ب ــا مانهای ــاوت ب ــی متف ــا دیدگاه ــا ب ــرد ت ــعی ک ــورت س ــف کوه ــه تعری ارائ

تغییــر اجتماعــی بپــردازد. از دیــد وی کوهــورت عبــارت اســت از »مجمــوع افــرادی )در یــک 

ــد«  ــه می کنن ــداد را تجرب ــک روی ــی مشــابه، ی ــه   زمان ــک فاصل ــه در ی ـّـت مشــخّص( ک جمعی

ــاره  ــی درب ــچ بحث ــم، هی ــته  های مانهای ــاف نوش ــر خ ــف و ب ــن تعری ــدر 1965(. در ای )رای

مــکان اجتماعــی، پیونــد اجتماعــی و هیــچ پاســخ هماهنگــی بــه رویدادهــای تاریخــی وجــود 

نــدارد. بحــث رایــدر بــا تمرکــز بــر متابولیســم جمعیـّـت و چرخــه   عمــر افــراد، بــه وابســتگی 

ــن  ــدر اولی ــع رای ــردازد. در واق ــی می  پ ــای جمعیّت ــی و فراینده ــر اجتماع ــن تغیی ــل بی متقاب

کســی بــود کــه بــه نقــش جایگزینــی کوهورت  هــا )کــه وی آن را متابولیســم جمعیتــی نامیــد( 

بــه عنــوان عاملــی در تغییــر اجتماعــی پرداخــت.

ایــن دیــد نســبت بــه جامعــه، بــا ایــن تصــوّر کــه ویژگی هــای افــراد جدیــد فرصتــی بــرای 

تغییــرِ اجتماعــی فراهــم می کنــد، ترکیــب شــده اســت. در حالــی کــه انعطاف پذیــری افــراد 

بــرای ایجــاد تغییــر در طــول زندگی شــان بــا عوامــل بســیاری محــدود می  شــود، امــا حضــور 
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مســتمر افــراد جدیــد )جوانــان( در فرآیندهــای اجتماعــی و خــروج مســتمر پیشــینیان آنهــا 

)ســالمندان(، ایــن محدودیـّـت در انعطاف  پذیــری فــردی را جبــران می  کنــد )لوتــز 2013(.

ــی  ــق جایگزین ــت از طری ــک جمعی ــت ی ــر ماهی ــر تغیی ــی بیانگ اصطــاح متابولیســم جمعیت

ــز  ــا ویژگی هــای دیگــر اســت )لوت ــرادی دیگــر ب ــط اف ــا ویژگی هــای خــاص، توّس ــرادی ب اف

2013(. ایــن دیــدگاه بیــان می  کنــد کــه فرآیندهــای تغییــر اجتماعــی را می تــوان بــه 

صــورت تحلیلــی و از طریــق مطالعــه   فرآیندهــای جایگزینــی کوهورت  هــای مســن  تر توّســط 

ــرد. ــن ک ــر تبیی ــای جوان ت کوهورت  ه

ــگ  ــط زِن ــوار توس ــرات خان ــن تغیی ــا تبیی ــه ب ــال 2006 و در رابط ــابه در س ــی مش دیدگاه

ــوار در  ــرات خان ــی تغیی ــه پیش  بین ــه  ای ب ــا در مطالع ــه شــده اســت. آنه ــش ارائ و همکاران

ــوم  ــد. مومنت ــی« را مطــرح کردن ــوم خانوارهــای خانوادگ ــه »مومنت ــد و نظری ــده پرداختن آین

خانــوار، مشــابه مومنتــوم جمعیتــی شناخته شــده  کیفیتــز )1971( اســت کــه بر اســاس آن 

حجــم جمعیـّـت در زمانــی کــه بــاروری مســاوی یــا حتـّـی زیــر ســطح جانشــینی اســت، نیــز 

افزایــش پیــدا می  کنــد. بر اســاس دیــدگاه زِنــگ و همکارانــش )2006( حتــی اگــر روندهــای 

ــوار در آینــده  ــه تغییــری هــم نداشــته باشــند، ســاختار خان جمعیتــی حــال حاضــر هیچ  گون

تغییــر خواهــد کــرد، زیــرا کوهورت  هــای مســن  تر کــه از الگوهــای ســنّتی خانــوار و خانــواده 

ــروزی  ــی ام ــای خانوادگ ــه دارای الگوه ــر ک ــای جوان ت ــط کوهورت  ه ــد، توّس ــروی می  کنن پی

هســتند، جایگزیــن خواهنــد شــد.

ــه  ــت ک ــتوار اس ــاس اس ــن اس ــر ای ــا ب ــن دیدگاه  ه ــه   ای ــده در هم ــرح ش ــات مط مفروض

تغییــرات نســلی و جایگزینــی کوهورت  هــا در نهایــت منجــر بــه بــروز تغییــرات در ســاختارها 

ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش ــع خواه ــوار جوام ــواده و خان ــون خان ــی همچ ــای اجتماع و نهاده

ــا  ــد، ام ــرات باش ــع تغیی ــد منب ــی می  توان ــن جایگزین ــه ای ــر چ ــه اگ ــرد ک ــه ک ــتی توج بایس

ســرعت ایــن تغییــرات بــه مســائل دیگــری همچــون بافــت فرهنگــی جامعــه نیــز بســتگی 

خواهــد داشــت. 

اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه اگرچــه در ایــران خانــواده تحــت نظــارت نهادهــای فرهنگــی، 

دینــی و دولتــی اســت کــه نســبت بــه بــروز تغییــرات شــدید در آن واکنــش نشــان می  دهنــد، 

ــان(،  ــرای زن ــژه ب ــه وی ــات )ب ــه همچــون گســترش تحصی ــا تحــوالت رخ داده در جامع ام
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تغییــر نقش هــای زنــان در خانــواده و جامعــه، عــدم اطمینــان اقتصــادی و بــازار کار، 

تغییــرات ارزشــی و نگرشــی در رابطــه بــا ازدواج و طــاق در میــان نســل های جوان تــر و ... 

پیامدهایــی را در رابطــه بــا شــیوه  های ســکونت در پــی داشــته اســت. انتظــار مــا بــر ایــن 

اســت کــه ســاختار خانــوار در ایــران در اثــر فرآینــد جایگزینــی نســلی بــا تغییراتــی روبــرو 

شــده اســت، هرچنــد بــه دلیــل مقاومــت نهادهــای مذهبــی در مقابلــه بــا تغییــر، توانســته 

اســت تــا بــه امــروز تــا حــدودی شــاکله اصلــی خــود را حفــظ کنــد.

 

روش

ــاری، کل  ــه آم ــد. جامع ــه می  باش ــل ثانوی ــوع تحلی ــر از ن ــش حاض ــق در پژوه روش تحقی

کشــور را شــامل می  شــود. داده هــای مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر از طــرح هزینــه و 

درآمــد خانــوار کــه مرکــز آمــار ایــران مجــری آن اســت، گرفتــه شــد. ایــن داده هــا از ســال 

1342 بــرای خانوارهــای روســتایی و از ســال 1347 بــرای خانوارهــای شــهری در کل کشــور 

بــه صــورت ســاالنه گــردآوری شــده  اند. بــا توجـّـه بــه اینکــه داده هــای خــام ایــن طــرح تنهــا 

از ســال 1363 بــه بعــد در دســترس هســتند، تحلیل  هــا بــر روی دوره زمانــی 1363-1398 

)36 ســال( متمرکــز شــد. دقــت و کیفیــت داده هــا مــورد بررســی محققــان مختلــف )بگــی 

1397، شــیری 1394، آقایــاری هیــر 1389( قــرار گرفتــه و تأییــد شــده اســت. طــرح مذکــور 

ــا از داده  هــای  ــه م ــرده اســت ک ــده خانوارهــا فراهــم ک ــار بخــش عم ــی را در چه اطّاعات

بخــش اوّل اســتفاده کردیــم کــه شــامل خصوصیــات اجتماعــی اعضــاء خانــوار می  شــود از 

جملــه: تعــداد اعضــای خانــوار، بســتگی بــا سرپرســت خانــوار، جنــس، وضــع ســواد، ســطح 

تحصیــات، نــوع شــغل، وضــع فعّالیــت و وضــع زناشــویی اعضــای خانــوار. بــر ایــن اســاس، 

اطاعــات 981854 خانــوار کــه در مجمــوع 4.326.913 نفــر را در خــود جــای داده بودنــد، 

ــرای انجــام تحلیل هــا در همــه ســال ها  ــت. وزن داده هــا ب ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه وتحلی م

اعمــال شــده اســت.

ــوار ســاخته  ــا سرپرســت خان ــوار ب ــاط اعضــای خان ــواده بر اســاس ارتب ــوار و خان ــوع خان ن

شــده اســت و بــرای ایــن منظــور، سیســتم طبقه بنــدی توصیه شــده توّســط ســازمان ملــل 

ــت  ــب هش ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــگاه داده ای IPUMS م ــد در پای متح
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مــورد از انــواع خانوارهــا در ایــران شناســایی شــد کــه عبارتنــد از: خانــوار تک نفــره، 

خانــوار زوجیــن بــدون فرزنــد، خانــوار زوجیــن بــه همــراه حداقــل یــک فرزنــد ازدواج نکــرده 

ــای  ــد(، خانواره ــا مادروال ــد ی ــامل پدروال ــد )ش ــای تک وال ــته ای(، خانواره ــواده هس )خان

گســترده، خانــوار ترکیبــی، خانــوار چندهمســری و خانوارهــای غیرخانوادگــی. بــا توجــه بــه 

ــه  ــد، مطالع ــران تشــکیل داده ان ــق خانوارهــا را در ای ــت مطل ــورد اول، اکثری ــج م ــه پن اینک

حاضــر تنهــا بــر تغییــرات نســلی ایــن خانوارهــا متمرکــز شــده اســت. بُعــد خانــوار بــر تعــداد 

افــراد حاضــر در خانــوار کــه تحــت سرپرســتی یــک نفــر بــه عنــوان سرپرســت قــرار دارنــد، 

داللــت دارد. در پژوهــش حاضــر نیــز بُعــد خانــوار از مجمــوع تعــداد افــراد حاضــر در خانــوار 

بــا یــک سرپرســت مشــخّص بــه دســت آمــد. بــرای مشــخص کــردن تغییــرات نســلی، افــراد 

ــدند. ــته  بندی ش ــاله دس ــد 10 س ّ ــای تول ــاس کوهورت  ه بر اس

یافتهها

تغییراتنسلیدرویژگیهایجمعیت

ــتند و  ــود هس ــینیان خ ــه پیش ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــر دارای ویژگی ه ــل  های جوان ت نس

ــد  ــاوت خواه ــف، متف ــات مختل ــه موضوع ــز ب ــا نی ــخ  های آن ه ــا و پاس ــن رو رفتاره از ای

بــود. یکــی از ایــن تفاوت  هــای نســلی تأثیرگــذار در جامعــه، وضــع ســواد و ســطح 

ــده  ــان داده ش ــکل 1 نش ــه در ش ــورد مطالع ــای م ــرای کوهورت  ه ــه ب ــت ک ــات اس تحصی

ــیار  ّــت بس ــر دارای وضعی ــای جوان ت ــود، کوهورت  ه ــه می  ش ــه ماحظ ــه ک ــت. همان گون اس

ــزان  ــم، می ــر حرکــت می کنی ــه ســمت کوهورت  هــای جوان ت ــری می  باشــند و هــر چــه ب بهت

ــراد 19-15 ســاله در کوهــورت  ــال 81/4 درصــد اف ــوان مث ــه عن باســوادی بیشــتر اســت. ب

ــنی  ــورت س ــن کوه ــرای جوان تری ــم ب ــن رق ــه ای ــد، درحالی ک ــواد بوده  ان ــد 1340 باس ّ متول

ــراد 35-39  ــر از نیمــی از اف ــه کمت ــب درحالی ک ــن ترتی ــه همی ــوده اســت. ب 98/6 درصــد ب

ــراد  ــه در اف ــد )42/4 درصــد(، شــاهد هســتیم ک ّــد دهــه 1320 باســواد بوده  ان ســاله متول

ــای  ــه اســت. مشــاهده رونده ــش یافت ــه 95/6 درصــد افزای ّــد 1360 ب 39-35 ســاله متول

موجــود هــم بــرای باســوادان نشــان می  دهــد کــه ســه کوهــورت آغازیــن و ســه کوهــورت 

ــن نســل  ها در کوهورت  هــای  ــه هــم شــبیه هســتند و شــکاف موجــود بی ــی بســیار ب پایان
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میانــی اســت کــه آغــاز شــده و اتفــاق افتــاده اســت.

ــت.  ــهود اس ــاً مش ــز کام ــی نی ــف تحصیل ــطوح مختل ــا س ــه ب ــلی در رابط ــای نس تفاوت  ه

ــا تحصیــات ابتدایــی شــاهد هســتیم کــه تعــداد افــراد یــا تحصیــات ابتدایــی  در رابطــه ب

ــا در  ــن تفاوت  ه ــال ای ــن ح ــا ای ــت، ب ــتر اس ــر بیش ــل  های جوان ت ــنین در نس ــه س در هم

مقایســه بــا تحصیــات متوســطه و دانشــگاهی کمتــر اســت. دو نمــودار پاییــن تفاوت  هــای 

ــان  ــگاهی را نش ــطه و دانش ــات متوس ــطح تحصی ــاظ س ــه لح ــف ب ــای مختل کوهورت  ه

ــه   گروه  هــای ســنی، کوهورت  هــای  ــه در هم ــورد مشــخّص اســت ک می  دهــد. در هــر دو م

ــورت 1340  ــراد کوه ــد اف ــال 29/1 درص ــرای مث ــته  اند. ب ــری داش ــات باالت ــر تحصی جوان ت

در  افــراد  بوده  انــد، درحالی کــه 91/2 درصــد  و متوســطه  راهنمایــی  دارای تحصیــات 

ــراد  ــد اف ــا 4/7 درص ــه تنه ــا درحالی ک ــته  اند. ی ــه  ای داش ــن تجرب ــورت چنی ــن کوه جوان تری

ــد، ایــن رقــم  ـّـد 1330 دارای تحصیــات دانشــگاهی بوده  ان 29-25 ســاله در کوهــورت متول

بــرای افــراد هم ســن در کوهــورت 1370 برابــر بــا 39/3 درصــد اســت. نکتــه دیگــری کــه در 

ایــن رابطــه می  تــوان بــه آن اشــاره کــرد، آن اســت کــه در تحصیــات راهنمایــی و متوســطه 

ــش  ــا افزای ــاد و ب ــی زی ــه خیل ــه کوهورت  هــا ن ــا فاصل اگرچــه تفاوت  هــا آشــکار اســت، ام

مایمــی همــراه بــوده اســت، درحالی کــه در تحصیــات دانشــگاهی همان طــور کــه شــاهد 

هســتیم، ســه کوهــورت جوان تــر فاصلــه زیــادی بــا کوهورت  هــای قبلــی پیــدا کرده  انــد، کــه 

ــی دارد. ــات عال ــر از تحصی ــل  های جوان ت ــترده نس ــتقبال گس ــان از اس نش

ــت  ــن اس ــران ای ــگاهی در ای ــع دانش ــژه در مقط ــل به وی ــه تحصی ــای ادام ــی از پیامده یک

ــر  ــه تأخی ــل ب ــام تحصی ــان اتم ــا زم ــود را ت ــر، ازدواج خ ــای جوان ت ــراد کوهورت  ه ــه اف ک

ــاختارهای  ــرات در س ــا تغیی ــه ب ــی در رابط ــه پیامدهای ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد ک می  اندازن

ــرات در میزان  هــای  ــوار خواهــد شــد. یافته  هــا حاکــی از آن اســت کــه تغیی ــواده و خان خان

ــوع را  ــن موض ــت. ای ــا رخ داده اس ــان دوره  ه ــم در می ــل  ها و ه ــان نس ــم درمی ازدواج ه

می  تــوان بــا بررســی درصــد افــراد ازدواج کــرده در میــان کوهورت  هــای مختلــف و مقایســه 

ــرد )جــدول 1(. ــان مشــاهده ک آن
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شکل 1. تفاوت  های نسلی در وضع سواد و سطح تحصیالت بر حسب سن و کوهورت  های تولّد

در جــدول 1، تفاوت  هــای نســلی میــزان ازدواج نمایــش داده شــده اســت. مهمتریــن 

ــت،  ــت ازدواج اس ــودن عمومی ــاال ب ــرد ب ــت ک ــوان برداش ــدول می  ت ــن ج ــه از ای ــه  ای ک نکت

ــل مشــاهده اســت.  ــر قاب ــی کاهــش در میزان  هــای آن در نســل های جوان ت ــد اندک هرچن

یافته هــا نشــان می دهــد کــه بیــش از 99 درصــد افــراد کوهــورت 1310 تــا قبــل از رســیدن 

ــرای  ــی کــه ب ــد در حال ــار ازدواج کرده ان ــه ســن تجــرد قطعــی )50 ســالگی( حداقــل یک ب ب

کوهــورت متولــد 1350 ایــن رقــم بــه 95 درصــد رســیده اســت. تأخیــر در ازدواج نیــز بــرای 

کوهورت هــای جوان تــر کامــاً مشــهود اســت. بــه عنــوان مثــال 18/9 درصــد 15-19 

ــه  ــی ک ــته  اند، در حال ــه ازدواج داش ــار تجرب ــک ب ــل ی ــورت 1340 حداق ــاله ها در کوه س

بــرای متولدیــن دهــه 1380 ایــن رقــم تنهــا 3/7 درصــد اســت. یــا اینکــه حــدود 70 درصــد 
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افــراد کوهــورت 1330 تــا ســن 24 ســالگی، حداقــل یکبــار ازدواج کــرده بودنــد، ولــی بــرای 

متولدیــن دهــه 1370 بــه 26 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

جدول 1. درصد افراد حداقل یکبار ازدواج کرده برحسب کوهورت تولّد و گروه  های سنی

کوهورت تولد
گروه سنی

13801370136013501340133013201310

3/77/56/59/118/915-19

26/329/937/554/469/320-24

64/455/468/376/885/625-29

74/284/491/795/295/830-34

85/090/495/997/398/035-39

93/996/798/498/798/640-44

95/597/398/898/899/245-49

تغییراتدرساختارهاینسلیخانوار

موضــوع مهمــی کــه در رابطــه بــا تغییــرات ســاختار ســنّی و تأثیــر آن بــر ســاختار خانــواده 

و خانــوار مطــرح شــده اســت، ســاختار نســلی خانــوار  اســت. بررســی  ها در ایــران نشــان 

ــه  ــر تعــداد خانوارهــای یــک نســلی افــزوده شــده اســت، ب می دهــد کــه در طــول زمــان ب

طــوری کــه از 13/7درصــد در ســال 1363 بــه 21/2 درصــد در ســال 1395 رســیده اســت. 

بیشــترین افزایــش در خانوارهــای یک نســلی مربــوط بــه خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزنــد 

ــه دلیــل تــرک  اســت. یافته هــای بیشــتر در ایــن زمینــه نشــان داد کــه بخــش عمــده آن ب

ــن  ــن خانوارهــا را زوجی ــس از ازدواج اســت و بیشــتر ای ــان پ ــن توســط جوان ــه والدی خان

ــر  ــل تأخی ــه دلی ــز ب ــش نی ــن افزای ــی از ای ــش اندک ــد. بخ ــکیل داده ان ــال تش ــاالی 50 س ب

ــا  ــه دنی ــدان خــود را ب ــوز فرزن ــرده  و هن ــازه ازدواج ک ــه ت ــی اســت ک ــدآوری جوانان در فرزن

نیاورده انــد. 

خانوارهــای دو نســلی در تمامــی طــول دوره اکثریــت مطلــق را بــه خــود اختصــاص داده  انــد، 

ــرده  ــه ک ــش را تجرب ــداری کاه ــه   1380، مق ــا ده ــه ب ــه 1390 در مقایس ــد در ده هرچن
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ــای  ــش خانواره ــه افزای ــتی ب ــا بایس ــن خانواره ــهم ای ــرات س ــا تغیی ــه ب ــت. در رابط اس

ــای  ــش در خانواره ــترین افزای ــه بیش ــد ک ــان می ده ــا نش ــرد. یافته ه ــاره ک ــد اش تک وال

تک والــد، مربــوط بــه والدیــن مطلقــه بــوده اســت و در طــول دوره والدیــن بیــوه افزایــش 

ــا کاهــش  ــه خانوارهــای سه  نســلی ب ــن اســت ک ــر ای ــه مهمت ــی نداشــته اســت. نکت چندان

ــی  ــدای دوره 15/5 درصــد خانوارهــای ایران ــد و درحالی کــه در ابت ــرو بوده  ان چشــمگیری روب

را شــامل می  شــده اســت، امــا در انتهــای دوره تنهــا 5/4 درصــد از آنهــا باقی مانــده اســت 

)جــدول 2(.

جدول 2. توزیع نسبی خانوارهای ایرانی بر اساس ساختار نسلی خانوار 1363-1395
13631365137013751380138513901395ترکیب خانوارنوع

یک نسلی

5/14/15/04/24/54/56/67/0تک نفره

7/38/57/48/29/310/311/113/6زوجین بدون فرزند

0/50/30/30/20/30/40/30/3خواهر)ان( و برادر)ان(

0/80/50/40/40/40/50/50/3سایر خانوارهای یک نسلی

13/713/413/113/014/515/718/521/2مجموع

دو نسلی

زوجین به همراه حداقل 
یک  فرزند ازدواج نکرده 

)هسته ای( 
61/761/763/968/867/767/965/364/6

 تک والد همراه فرزند ازدواج
نکرده

5/95/66/45/66/57/18/18/2

0/20/10/10/10/20/10/20/1مادر/پدر بزرگ و نوه)ها(

0/30/30/30/20/10/20/10/1زوجین به همراه نوه)ها(

2/72/71/41/41/20/90/70/4سایر خانوارهای دو نسلی

70/870/472/176/175/776/274/473/4مجموع

سه نسلی

خانوارهای سه نسلی 
)خانواده(

14/414/813/810/19/37/86/85/2

خانوارهای سه نسلی 
)ترکیبی(

1/11/41/00/80/50/30/30/2

15/516/214/810/99/88/17/15/4مجموع
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تفاوتهاینسلیدرساختاروبُعدخانوار

در شــکل 2، تفاوت  هــای موجــود در بُعــد خانــوار در بیــن کوهورت  هــای متولّدیــن دهه  هــای 

ــوالً در  ــا معم ــه کوهورت  ه ــد ک ــان می  ده ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــان داده ش ــف نش مختل

دهــه چهــارم زندگــی خــود بــه باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــوار خــود دســت خواهنــد یافــت. 

بــر همیــن اســاس، بیشــترین بُعــد خانــوار ثبــت شــده متعلــق بــه کوهــورت 1310 می  باشــد 

کــه در نیمــه دوم دهــه     چهــارم زندگــی خــود بــه آن رســیده  اند )6/71 نفــر(. چنانچــه بُعــد 

ــه  ــم، متوج ــر بگیری ــا در نظ ــالگی آنه ــن 49-45 س ــدی را در س ــای بع ــوار کوهورت  ه خان

ــد.  ــا ســاکن بوده  ان ــراد در خانواره ــری از اف ــداد کمت ــا تع ــه آن ه ــه در هم ــم شــد ک خواهی

ایــن ارقــام بــرای کوهــورت 1320 تعــداد 6/26 نفــر، بــرای کوهــورت 1330 تعــداد 5/6 نفــر 

ــا  ــن یافته ه ــت. همچنی ــوده اس ــدار ب ــن مق ــر از ای ــز کمت ــدی نی ــای بع ــرای کوهورت ه و ب

نشــان می دهــد کــه حداکثــر بُعــد خانــواری کــه کوهورت هــا بــه آن دســت خواهنــد یافــت، 

بــه ســنین پایین تــر منتقــل شــده اســت.

بــه طــور طبیعــی، میانگیــن بُعــد خانــوار در کوهورت  هــای مســن  تر در مقایســه بــا 

کوهورت  هــای میانــی پایین  تــر اســت، زیــرا در ســنین بــاال، معمــوالً ســالمندان بــه تنهایــی 

ــدا  ــی ج ــا در خانوارهای ــدان آن ه ــد و فرزن ــی می  کنن ــان زندگ ــراه همسرانش ــه هم ــا ب و ی

ــود، در  ــاهده می  ش ــز مش ــودار نی ــه در نم ــه ک ــال همان گون ــن ح ــا ای ــتند. ب ــاکن هس س

ــری  ــوار بزرگ ت ــد خان ــل از 1300 دارای بُع ــن قب ــورت متولّدی ــال، کوه ــاالی 80 س ــنین ب س

ــکونت  ــد س ــر می  توان ــن ام ــل ای ــه دلی ــد ک ــای مســن می  باش ــر کوهورت  ه ــه دیگ ــبت ب نس

بیشــتر ایــن افــراد در خانوارهــای گســترده باشــد، زیــرا بــه دلیــل کهولــت ســن نمی  تواننــد 

در خانوارهــای جــدا ســاکن شــوند.

در ایــران، افــراد معمــوالً بعــد از ازدواج و پــس از ســن 15 ســالگی، سرپرســتی خانــوار را 

ــت  ــر حرک ــای جوان ت ــه کوهورت  ه ــه ب ــد هرچ ــان می  ده ــج نش ــد. نتای ــده می  گیرن ــر عه ب

ــال  ــرای مث ــر اســت. ب ــز کمت ــاز دوره سرپرســتی نی ــوار در آغ ــد خان ــن بُع ــم، میانگی می کنی

میانگیــن بُعــد خانــوار افــراد 19-15 ســاله متولّدیــن کوهــورت 1350، 3/4 نفــر بــوده اســت، 

درحالی کــه بــرای کوهورت  هــای 60، 70 و 80 بــه ترتیــب 2/7، 2/5 و 1/6 نفــر بــوده 

ــود.  ــاهده می  ش ــز مش ــر نی ــنی جوان ت ــای س ــایر گروه  ه ــورد س ــوع در م ــن موض ــت. ای اس
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ــا 4/3  ــر ب ــورت 1330 براب ــاله در کوه ــنی 29-25 س ــروه س ــوار در گ ــد خان ــن بع میانگی

ــی  ــه اســت. یک ــر کاهــش یافت ــه 2/9 نف ــورت 1370 ب ــه در کوه ــی ک ــت، در حال ــر اس نف

ــس از  ــراد پ ــته اف ــه در گذش ــد ک ــه باش ــن نکت ــد ای ــوع می توان ــن موض ــی ای ــل اصل از دالی

ــن خــود  ــه جــای والدی ــوار را ب ــد و سرپرســتی خان ــن باقــی می ماندن ــه والدی ازدواج در خان

بــر عهــده می گرفتنــد کــه ســبب می شــد خانوارهــای بزرگتــری داشــته باشــند، حــال آنکــه 

ــد  ــاکن نخواهن ــن س ــه والدی ــس از ازدوج در خان ــان پ ــر جوان ــر، دیگ ــل های جوان ت در نس

ــر  ــز کوچکت ــوار نی ــد خان ــد کــه در نتیجــه بُع ــه  ای تشــکیل می دهن شــد و خانوارهــای جداگان

ــر  ــل های کوچکت ــن در نس ــنین پایی ــره در س ــای تک نف ــن خانواره ــد. همچنی ــد ش خواه

بیشــتر شــایع اســت.

شکل 2. میانگین بُعد خانوار برحسب کوهورت تولّد و گروه  های سنی سرپرستان خانوار

همان گونــه کــه در بخش  هــای قبلــی نیــز بیــان شــد، پنــج نــوع اصلــی و غالــب خانوارهــا در 

ــد، خانوارهــای  ــد از: خانوارهــای تک  نفــره، خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزن ایــران عبارت ان

ــه بررســی تفاوت  هــای  ــد. در ادامــه ب هســته  ای، خانوارهــای گســترده و خانوارهــای تک  وال

هــر یــک از ایــن خانوارهــا در میــان نســل  های مختلــف خواهیــم پرداخــت. ایــن تفاوت  هــا 
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در شــکل شــماره 4، نمایــش داده شــده اســت.

ــراد  ــان اف ــره در می ــای تک  نف ــد خانواره ــان، درص ــاط جه ــتر نق ــول در بیش ــور معم ــه ط ب

گروه  هــای ســنی جــوان و مســن بیشــتر اســت، هرچنــد در ســنین میانــی نیــز از فراوانــی 

نســبی برخــوردار هســتند. در ایــران نیــز همچنــان کــه مشــاهده می  شــود، درصــد ایــن نــوع 

از خانوارهــا در کوهورت  هــای مســن و جــوان باالســت، ولــی در کوهورت  هــای میانــی ایــن 

آمارهــا بســیار انــدک اســت )شــکل 4(. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ســنین میانــی تفاوتــی 

بیــن نســل  های مختلــف مشــاهده نمی  شــود و درصــد خانوارهــای تک  نفــره در ســنین 30 

ــه  ــا حرکــت ب ــا دو درصــد اســت. ب ــه یــک ت ــرای همــه نســل  ها نزدیــک ب ــا 50 ســالگی ب ت

ســنین باالتــر، تعــداد خانوارهــای تک  نفــره نیــز افزایــش می یابــد و کوهورت  هــای جدیدتــر 

ــل  ــانده  اند. دلی ــت رس ــه ثب ــر ب ــای قدیمی  ت ــا کوهورت  ه ــه ب ــری را در مقایس ــر باالت مقادی

ایــن امــر ایــن اســت کــه کوهورت  هــای خیلــی مســن  تر یــا بــه دلیــل کهولــت ســن یــا بــه 

دالیــل داشــتن فرهنــگ ســنتی  تر در خانواده  هــای بزرگتــری ســاکن هســتند. در حالــی کــه 

بــرای نســل  های جدیدتــر، دیگــر ســالمندان بــا فرزنــدان خــود در مســکن مشــترک زندگــی 

نمی  کننــد. 

ــی  ــداد باالی ــود، تع ــاهده می  ش ــه مش ــه ک ــر همان گون ــای جوان ت ــا کوهورت  ه ــه ب در رابط

ــز  ــش نی ــا افزای ــر ب ــره می  باشــد و در نســل  های جدیدت ــوع تک  نف ــان از ن از خانوارهــای آن

ــرای  ــروه ســنی ب ــن گ ــا در اولی ــن خانواره ــه ســهم ای ــه طــوری ک ــوده اســت. ب ــراه ب هم

متولّدیــن کوهــورت 1340 حــدود 11 درصــد بــوده اســت، حــال آنکــه در جوان تریــن کوهورت 

تولـّـد بــه 53/9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش تــا ســن 30 ســالگی در همــه 

کوهورت  هــا مشــاهده می  شــود، هرچنــد در مقایســه بــا گــروه ســنی اول ارقــام پایین  تــری 

ثبــت شــده  اند. نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بررســی روندهــای 

ــا روندهــای دوره  ای نشــان  نســلی خانوارهــای تک  نفــره در ایــران نتایــج کامــاً متفاوتــی ب

ــوان مشــاهده کــرد کــه درصــد خانوارهــای تک  نفــره  می  دهــد. در بررســی  های دوره  ای می  ت

در ســنین زیــر 30 ســال در همــه   دوره  هــا کمتــر از 5 درصــد اســت، درحالی کــه روندهــای 

ــنین  ــا در س ــن خانواره ــداد ای ــر تع ــای جوان ت ــه در کوهورت  ه ــد ک ــان می  ده ــلی نش نس

پاییــن، ارقــام بســیار باالیــی را ثبــت کرده  انــد.
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ــار دهــه گذشــته نشــان می دهــد  ــران در طــی چه ــوار در ای ــرات دوره  ای ســاختار خان تغیی

کــه در طــول زمــان، ســهم خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزنــد رو بــه افزایــش بــوده اســت. 

ــش  ــف نمای ــای مختل ــان کورهورت  ه ــا در می ــوع از خانواره ــن ن ــرات ای ــکل 3، تغیی در ش

داده شــده اســت. همچــون خانوارهــای تک  نفــره ایــن خانوارهــا نیــز در میــان افــراد مســن 

ــه  ــل از 1300 ب ــر بیشــتر اســت. درصــد ایــن خانوارهــا در کوهــورت   متولّدیــن قب و جوان ت

ــرای دیگــر کوهورت  هــای مســن  باالتریــن میزان  هــای خــود رســیده اســت. ایــن روندهــا ب

نیــز در گروه  هــای ســنی بــاال رو بــه افزایــش گذاشــته اســت. ایــن افزایــش در ســنین پاییــن 

و بــرای کوهورت  هــای جوان تــر )کوهــورت 1360 و 1370( نیــز قابــل مشــاهده اســت، زیــرا 

زوجیــن امــروزی معمــوالً فرزنــدآوری خــود را تــا دهــه ســوم زندگــی بــا تأخیــر می  اندازنــد و 

ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا وقــوع شــکاف بیــن نســل  ها در ســنین پاییــن، افزایــش 

یابــد. بــرای مثــال 10 درصــد افــراد 24-20 ســاله در کوهــورت 1330 از نــوع زوجیــن بــدون 

ــه 29 درصــد افزایــش  ــی کــه ایــن رقــم در کورهــورت 1370 ب ــوده اســت، در حال ــد ب فرزن

یافتــه اســت. ایــن ارقــام بــرای گــروه ســنی 29-25 ســال، در ســال 1330 تنهــا 0/7 درصــد 

اســت، حــال آنکــه بــرای کوهــورت 1370 برابــر بــا 25 درصــد اســت.

از ویژگی  هــای اصلــی ســاختار خانــوار در ایــران در تمامــی دوره  هــای مــورد مطالعــه، 

ــی  ــوان در بررس ــوع را می  ت ــن موض ــد. ای ــته  ای می  باش ــای هس ــداد خانواره ــودن تع ــاال ب ب

روندهــای نســلی نیــز مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه درصــد ایــن خانوارهــا در همــه   کوهورت  هــا 

ارقــام باالیــی را بــه ثبــت رســانده اســت )شــکل 3(. نکتــه مهمــی کــه در بررســی روندهــای 

ــه آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه کوهورت  هــای  ــوان ب نســلی خانوارهــای هســته  ای می  ت

ــر  ــیده  اند. اگ ــا رس ــوع خانواره ــن ن ــری از ای ــای باالت ــا میزان  ه ــه اوج ی ــه نقط ــر، ب جوان ت

ــم شــد کــه همــه   آنهــا در  ــم، متوجــه خواهی ــا 1350 را بررســی کنی کوهورت  هــای 1320 ت

دهــه چهــارم زندگــی خــود بــه باالتریــن میــزان خانوارهــای هســته  ای دســت پیــدا کرده  انــد، 

بــا ایــن حــال ایــن نقطــه اوج بــرای کوهــورت 1310 نزدیــک بــه 70/4 درصــد بــوده اســت، 

ولــی بــرای کوهورت  هــای 1320، 1330، 1340 و 1350 بــه ترتیــب بــه 77/7، 81/7 و 

ــی  ــوان موضوعات ــن افزایــش را می  ت ــل ای ــه اســت. دالی 83/9 و 84/9 درصــد افزایــش یافت

همچــون ادامــه تحصیــات فرزنــدان در مقاطــع باالتــر، تأخیــر در ازدواج و در نتیجــه باقــی 
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مانــدن آنــان تــا زمــان طوالنی  تــر در خانــه والدیــن در مقایســه بــا گذشــته در نظــر گرفــت. 

ــرای کوهــورت 1360 نیــز مشــاهده می  شــود کــه درصــد خانوارهــای هســته  ای در پایــان  ب

ــا ســن  ــه در مقایســه ب ــم 83/5 درصــد رســیده اســت، ک ــه رق ــه ســوم زندگی  شــان ب ده

ــت. ــری اس ــم باالت ــن  تر، رق ــای مس ــابه در کوهورت  ه مش

ــه کــه ماحظــه می  شــود،  ــد. همان گون ــاً متفاوتــی دارن خانوارهــای گســترده شــرایط تقریب

ــه کاهــش اســت.  ــا رو ب ــه   کوهورت  ه ــا در هم ــداد آن ه ــوار، تع ــواع خان ــه ان برخــاف بقی

بــا ایــن حــال موضــوع متفــاوت، درصدهــای بســیار باالیــی اســت کــه بــرای کوهورت  هــای 

ــت رســیده اســت. در  ــه ثب ــن ب ــس از آن( و در ســنین پایی ــر )کوهــورت 1350 و پ جوان ت

ــترده را  ــای گس ــود، خانواره ــتی خ ــای سرپرس ــن تجربه  ه ــوان در اوّلی ــل  های ج ــع نس واق

ــه همــراه  ــراد معمــوالً ب ــن اف ــه ای ــن اســت ک ــل آن ای ــه دلی ــه البت ــد، ک سرپرســتی کرده  ان

ــتی  ــه سرپرس ــا، وظیف ــی آنه ــل ناتوان ــه دلی ــد و ب ــی می  کنن ــود زندگ ــالمند خ ــن س والدی

خانــوار را برعهــده گرفته  انــد. در ادامــه بــه دلیــل ازدواج و خــروج از خانــه والدیــن، درصــد 

خانوارهــای گســترده در میــان آنــان رو بــه کاهــش می  گــذارد. کاهــش ایــن نــوع از خانوارهــا 

در میــان نســل  های مســن  تر نیــز بــه دلیــل جدایــی فرزنــدان و تشــکیل خانوارهــای جدیــد 

ــد. ــاق می  افت اتف

ــه  ــه ک ــتند. همان گون ــد هس ــای تک  وال ــث، خانواره ــورد بح ــای م ــوع از خانواره ــن ن آخری

ــر دارای  ــای جوان ت ــال، کوهورت  ه ــاالی 50 س ــر 30 و ب ــنین زی ــود، در س ــاهده می  ش مش

ــا در  ــن خانواره ــهم ای ــودن س ــاال ب ــتند. ب ــوار هس ــوع خان ــن ن ــری از ای ــای باالت میزان  ه

ــرار  ــی ق ــش امید زندگ ــر و افزای ــل مرگ  ومی ــر عام ــت تأثی ــوالً تح ــن معم ــای مس کوهورت ه

دارد. بــه ایــن صــورت کــه بــه دلیــل نابرابــری در میزان  هــای امیــد زندگــی زنــان و مــردان، 

ــان  ــد. در می ــی می  کن ــش زندگ ــا فرزندان ــری ب ــرده و دیگ ــوت ک ــن ف ــی از زوجی ــوالً یک معم

نســل های جوان تــر امــا بــه دلیــل باالتــر بــودن میزان هــای طــاق در بیــن جوانــان اســت.
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شکل 3. تفاوت  های نسلی ساختار خانوار بر حسب سن و کوهورت تولّد سرپرست خانوار

 

بحثونتیجهگیری

ــرات  ــای تغیی ــی فرآینده ــلی در بررس ــای نس ــا و تفاوت  ه ــه کوهورت  ه ــه ب ــت و توجّ اهمّی
اجتماعــی ضــروری بــه نظــر می  رســد. ایــن امــر در رابطــه بــا خانــواده کــه نهــاد اصلــی در 
ــت  ــود، از اهمّی ــناخته می  ش ــر ش ــل  های جوان ت ــه نس ــا ب ــال ارزش  ه ــری و انتق جامعه  پذی
بیشــتری نیــز برخــوردار اســت. بــر همیــن اســاس مطالعــه حاضــر بــه بررســی تغییــرات در 
ــوار در ایــران و نقــش تفاوت  هــای نســلی در ایــن تغییــرات پرداخــت. ــد خان ســاختار و بُع

ســاختار ســنی ایــران در چنــد دهــه  گذشــته یــک ســاختار کامــاً جــوان بــوده اســت. کاهــش 
ــد دهــه  ــر در چن ــی از ســوی دیگ ــد زندگ ــش امی ــک طــرف و افزای ــاروری از ی میزان هــای ب
ــک ســاختار  ــه ی ــا ســال 1395 ب ــران ت ــا ســاختار ســنی ای گذشــته ســبب شــده اســت، ت
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میانســال تغییــر کنــد. پیش بینی هــای ســازمان ملــل )2020( نشــان می دهــد کــه تــا ســال 
1430 جمعیــت ایــران بــه یــک جمعیــت ســالخورده تبدیــل خواهــد شــد. صــرف نظــر از ایــن 
تغییــر اساســی در ســاختار ســنی جمعیــت، نکتــه مهــم ویژگی هــای ایــن جمعیــت اســت. 
در دهــه 1350 درصــد باالیــی از جمعیــت را افــراد بی ســواد تشــکیل می دادنــد. افــراد دارای 
تحصیــات دانشــگاهی در اقلیــت بودنــد و تنهــا درصــد اندکــی از مــردان و زنان وارد دانشــگاه 
ــا ســال 1430 بیشــتر جمعیــت  می شــدند. حــال آنکــه پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه ت
دارای تحصیــات متوســطه و دانشــگاهی خواهنــد بــود و عــده اندکــی از افــراد بی ســواد یــا 
دارای تحصیــات ابتدایــی خواهنــد بــود کــه اکثریــت آنهــا نیــز افــراد ســالمند هســتند )لوتــز 

و همــکاران 2018(.
ــن تر  ــل های مس ــروج نس ــت و خ ــای جمعی ــم در ویژگی ه ــرات مه ــن تغیی ــا ای ــراه ب هم
ــوار  ــواده و خان ــا خان ــه ب ــا در رابط ــا و نگرش ه ــا ارزش ه ــی رود ت ــار م ــت، انتظ از جمعی
نیــز دچــار تغییــر شــود. زیــرا کــه نســل های جوان تــر دارای دیدگاه هــای متفاوت تــری 
هســتند. نســل های جــوان امــروزی در مقایســه بــا نســل های پيشــين نســبت بــه مســائل 
ــدار  ــا شــکل های ســنّتي اقت ــد ي ــط نمی دهن ــه ســنّت رب ــا را ب ــا ارزش ه حســاس ترند، آنه
ــد و ایــن امــر منجــر  ــه عامــل تعیین کننــده   هنجارهــاي شــیوه زندگــي نمی پذیرن ــه مثاب را ب
بــه بــروز رفتارهــای جدیــد در میــان آنــان می  شــود. البتــه می  تــوان ادعــا کــرد کــه تفــاوت 
ميــان نســل ها امــري طبيعــي اســت كــه بــه دنبــال تغييــرات و دگرگونی هــای ســاختاري در 
ــا گذشــتگان خــود  جامعــه نمــود پيــدا می کنــد. در ایــران نســل  های جدیدتــر در مقایســه ب
ــا  ــد. تفاوت  هــای نســلی در رابطــه ب از وضــع ســواد و ســطح تحصیــات بهتــری برخوردارن
ــر ســال  های بیشــتری را  ــه کوهورت  هــای جوان ت ــات دانشــگاهی نشــان می  دهــد ک تحصی
صــرف تحصیــل می  کننــد. همیــن موضــوع می  توانــد پیامدهــای بســیاری را در ابعــاد مختلــف 
ــن  ــه دانشــگاه، یافت ــان در ورود ب ــی جوان ــی داشــته باشــد. هــدف اصل ــان در پ ــی آن زندگ
ــه  ــی ازدواج ب شــغلی مناســب اســت. امــروزه داشــتن شــغل یکــی از پیش  شــرط  های اصل
شــمار مــی  رود و افــراد ســعی دارنــد تــا پیــش از ورود بــه زندگــی مشــترک، موقعیـّـت خــود 
را در بــازار کار تثبیــت کننــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر نمی رســد وضعیـّـت شــغلی نســل  های 
جوان تــر در مقایســه بــا نســل  های پیشــین از وضعیـّـت بهتــری برخــوردار باشــد. میزان هــای 
ــان در کشــور در ســطح باالیــی اســت و در ســال 1390 حــدود 25/3 درصــد  ــکاری جوان بی
)عباسی شــوازی و صادقــی 1392( و در ســال 1395 بــه 30 درصــد رســیده اســت )علیپــور و 
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همــکاران 1397(. از طرفــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه بعــد از اتمــام تحصیــات نیــز 
بــه طــور میانگیــن 3 ســال طــول می  کشــد تــا یــک جــوان بــا تحصیــات دانشــگاهی بتوانــد 

وارد بــازار کار شــود )صادقــی 1395(.
ــر  ــه تأخی ــا هزینه  هــای زندگــی مشــترک، ب ــه ب ــان امــروزی در مقابل ــی جوان راه حــل انتخاب
انداختــن ازدواج اســت کــه ایــن امــر گــذار آن هــا بــه دوره بزرگ ســالی و تشــکیل خانوارهــای 
ــه  ــان داد ک ــنی نش ــه روش ــلی ازدواج ب ــای نس ــدازد. تفاوت  ه ــر می  ان ــه تأخی ــتقل را ب مس
ــری  ــیار باالت ــنین بس ــن  تر در س ــای مس ــا کوهورت  ه ــه ب ــر در مقایس ــای جوان ت کوهورت  ه
ــال 1395  ــن ازدواج در س ــن س ــه میانگی ــد ک ــان می  ده ــز نش ــا نی ــد. آماره ازدواج می  کنن
بــرای پســران بــه 27 و بــرای زنــان بــه 23 ســال رســیده اســت )مرکــز آمــار ایــران 1397( 
و بنابرایــن فرزنــدان بــه طــور میانگیــن تــا حــدود 25 ســالگی همچنــان در خانــه والدیــن 

ســاکن هســتند.
بخشــی از ایــن تأثیــرات را می  تــوان در تغییــرات ســاختار و بُعــد خانــوار مشــاهده کــرد. بــا 
مقایســه   روندهــای نســلی میانگیــن بُعــد خانــوار می  تــوان بــه دو نکتــه اشــاره کــرد. نخســت 
ــن  ــد و همچنی ــری شــروع می  کنن ــوار کمت ــد خان ــن بعُ ــا میانگی ــر ب ــه نســل  های جوان ت اینک
در طــول زمــان، باالتریــن رقمــی کــه نســل  های مختلــف بــه آن رســیده  اند، رو بــه کاهــش 
گذاشــته اســت. موضــوع نخســت می  توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه دیگــر هماننــد گذشــته 
ــواری جــدا  ــن ســاکن نمی  شــوند و خان ــه والدی ــر در خان ــس از ازدواج، دیگ ــراد جــوان پ اف
ــز در  ــدآوری نی ــر، فرزن ــل  های قدیمی  ت ــا نس ــه ب ــی در مقایس ــد؛ از طرف ــکیل می  دهن تش
ســال  های ابتدایــی خیلــی کمتــر اتفــاق می  افتــد. لــذا از ســهم خانوارهــای بــا تعــداد افــراد 
زیــاد در ســنین پاییــن کاســته می  شــود. همچنیــن میزان  هــای بــاروری نیــز دیگــر هماننــد 
گذشــته بــاال نیســت و نگــرش مثبــت بــه داشــتن خانواده  هــای بــزرگ رو بــه کاهــش گذاشــته 
اســت کــه همــه   آنهــا ســبب می  شــود تــا باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــواری کــه نســل  های 

مختلــف بــه آن می  رســند، کاهــش یابــد.
ــد  ــر دارن ــه داشــتن خانوارهــای کوچک ت ــر تمایــل بیشــتری ب در واقــع کوهورت  هــای جوان ت
و بررســی روندهــا و تفاوت  هــای نســلی ســاختارهای خانــوار ایــن موضــوع را بــه روشــنی 
نشــان داد. یکــی از مهمتریــن تغییــرات رخ داده را می تــوان در کاهــش خانوارهای سه نســلی 
بررســی کــرد. ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا توجّهــات بــه مســائلی همچــون فشــار بــر 
روی نســل های میانــی مطــرح شــود. اینکــه در یــک خانــوار ســه نســلی، فــرد سرپرســت کــه 
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معمــوالً بــه نســل میانــی تعلـّـق دارد، بایســتی منابــع را بیــن دو نســل مســن  تر )والدیــن( و 
جوان تــر )فرزنــدان( تقســیم کنــد. بــا ایــن حــال، خانوارهــای ســه نســلی دارای مزیت  هــای 
ــال  ــد انتق ــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، می توان ــی ب ــه زندگ ــه اینک مهمــی هســتند. ازجمل
فرهنــگ و آداب و رســوم بــه نســل های جوان تــر را تســهیل ســازد و یــا اینکــه آنهــا 
ــرده  ــت ک ــتند، مراقب ــاغل هس ــان ش ــه والدین ش ــود ک ــال خ ــای خردس ــد از نوه ه می توانن
ــن  ــی والدی ــد. از طرف ــی را کاهــش دهن ــرای نســل میان ــودک ب ــت از ک و هزینه هــای مراقب
ــار روی  ســالمند نیــز از مراقبــت فرزندانشــان برخــوردار خواهنــد بــود کــه خــود می توانــد ب
ــرای دولت هــا کاهــش دهــد. خانوارهــای  ــی را ب ــن اجتماع نظام هــای بازنشســتگی و تامی
ــی  ــن در حال ــا کاهــش شــدیدی مواجــه شــده اند. ای ســه نســلی در چهــار دهــه گذشــته ب
ــداد  ــا تع ــد ت ــزان و سیاســت گذارن ســعی دارن ــه در بســیاری از کشــورها برنامه ری اســت ک
ایــن خانوارهــا را افزایــش دهنــد. بــرای مثــال کوهــن و پاســیل  )2018( نشــان داد کــه در 
چهــار دهــه گذشــته تعــداد خانوارهــای ســه نســلی در ایــاالت متحــده آمریــکا بــا افزایشــی 8 
درصــدی روبــرو بــوده اســت و اکنــون یــک پنجــم جمعیــت ایــن کشــور در چنیــن خانوارهایــی 

ــد. ــی می کنن زندگ
ــداد خانوارهــای  ــوار، تع ــرات الگوهــای ســکونت و ســاختارهای خان ــق تغیی از دیگــر مصادی
تک  نفــره در بیــن نســل  های جــوان اســت، بــه طــوری کــه ســهم ایــن خانوارهــا در ســنین 
ــه  ــن نکت ــی اســت. ای ــی بســیار باالی ــن در ســه کوهــورت 1360، 1370 و 1380 رقم پایی
از آن نظــر حائــز اهمّیــت اســت کــه بررســی  های دوره  ای ســهم خانوارهــای تک  نفــره 
ــای  ــد(. رونده ــر از 5 درص ــی کمت ــد )رقم ــان می  ده ــر نش ــیار کمت ــن را بس ــنین پایی در س
نســلی همچنیــن نشــان داد کــه خانوارهــای گســترده در تمامــی کوهورت  هــا رو بــه کاهــش 
گذاشــته اســت و افــراد صرف  نظــر از اینکــه متعلــق بــه چــه کوهورت  هایــی هســتند، دیگــر 

ــد. ــتقبال نمی  کنن ــترده اس ــای گس از خانواره
نکتــه مهــم اینکــه خانوارهــای هســته ای در کوهورت هــای جوان تــر اندکــی بیــش از 
کوهورت هــای مســن تر بــوده اســت. دالیــل ایــن افزایــش را می  تــوان موضوعاتــی همچــون 
ــدن  ــی مان ــر در ازدواج و در نتیجــه باق ــر، تأخی ــدان در مقاطــع باالت ــات فرزن ــه تحصی ادام

ــت.  ــا گذشــته در نظــر گرف ــن در مقایســه ب ــه والدی ــر در خان ــان طوالنی  ت ــا زم ــان ت آن
ــده کاهــش  ــن خانوارهــا در آین ــه ســهم ای ــن حــال پیش بینی هــا نشــان می دهــد ک ــا ای ب
خواهــد یافــت )بگــی و عباســی شــوازی 2021(. ایــن امــر در اثــر چنــد عامــل رخ خواهــد 
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ــداد  ــته، تع ــای گذش ــاروری در دهه  ه ــای ب ــش میزان  ه ــت کاه ــه عل ــه ب ــت اینک داد. نخس
فرزنــدان حاضــر در ایــن خانوارهــا در طــول ســه دهــه اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته 
اســت و بیشــتر آنــان یــک تــا دو فرزنــد دارنــد. ازدواج ایــن فرزنــدان در ســال  های آینــده و 
اینکــه دیگــر هماننــد گذشــته فرزنــدان بعــد از ازدواج در خانــه والدیــن ســاکن نمی  شــوند. 
ــدان انتظــار مــی  رود از تعــداد ایــن خانوارهــا کاســته شــود. از  ــا خــارج شــدن ایــن فرزن ب
ــان  ــی همچن ــای طــاق و امید زندگ ــد افزایشــی میزان ه ــی  رود، رون ــر انتظــار م طــرف دیگ
ــوت  ــر ف ــر اث ــه ب ــد چ ــداد خانوارهــای تک  وال ــن اســاس ســهم تع ــر ای ــد. ب ــدا کن ــه پی ادام
ــز ســبب کاســته  ــن موضــوع نی ــد یافــت. ای ــر طــاق افزایــش خواهن ــر اث همســر و چــه ب
ــه    ــده خواهــد شــد. هم ــا در آین ــای هســته  ای از کل خانواره ــداد خانواره شــدن ســهم تع
ــان  ــه جوان ــال اینک ــده احتم ــه در آین ــرض ک ــن ف ّــی ای ــه حت ــت ک ــرایطی اس ــا در ش اینه
بیشــتری قبــل از ازدواج از خانــه والدیــن خــارج -شــوند، هیچ  گونــه افزایشــی نداشــته باشــد.
ــات زندگــی و  ــرات در ترتیب ــم بخشــی از تغیی ــان کــه مشــاهده کردی ــی، همچن ــه طــور کل ب
ــای کوهورت  هــا قــرار دارد.  ــا تحــت تأثیــر ویژگی ه ــکل گیری انــواع خانواره ــال ش احتم
هرچنــد کوچکتــر شــدن خانــوار در مقایســه بــا گذشــته در میــان همــه نســل  ها مشــاهده 
ــی  ــرات ارزش ــر تغیی ــت تاثی ــد تح ــر می  توان ــای جوان ت ــان کوهورت  ه ــا در می ــود، ام می  ش
ــن  تر  ــای مس ــان کوهورت  ه ــر( و در می ــای کوچکت ــتن خانواره ــه داش ــل ب ــی )تمای و نگرش
ــرات ســاختار ســنی( باشــد.  ــی و تغیی ــد زندگ ــن امی ــاال رفت ــل جمعیت  شــناختی )ب ــه دالی ب
ــته  ــت گذش ــروزی از مقبولی ــان ام ــان جوان ــترده در می ــزرگ و گس ــواده ب ــای خان ارزش  ه
برخــوردار نیســت و ایــن موضــوع در رفتارهــای بــاروری و شــیوه های ســکونت آنهــا مشــاهده 
ــر  ــد. ب ــح می  دهن ــر را ترجی ــای کوچکت ــتن خانواره ــوان داش ــل  های ج ــذا نس ــود، ل می  ش
ــی  ــرات جایگزین ــا تأثی ــز )2013( در رابطــه ب ــدر )1965( و لوت ــات رای ــن اســاس، نظری ای
کوهورت هــا بــر تغییــرات اجتماعــی در ســطح خانــوار در ایــران مــورد تأییــد قــرار می گیــرد. 
بــه ایــن صــورت کــه متابولیســم جمعیتــی، همانگونــه کــه ســاختار خانــواده را دچــار تغییــرات 
ــد و جایگزینــی کوهورت  هــا و تغییــرات نســلی در آینــده،  ــا ادامــه ایــن رون کــرده اســت، ب
ســاختار خانــوار جامعــه   ایرانــی را بــا تغییــرات بیشــتری همــراه خواهــد کــرد. ایــن امــر رخ 
ــد،  ــواده ســنّتی دارن ــوار و خان ــه الگوهــای خان ــرا کوهورت  هــای مســن  تر ک خواهــد داد، زی
توّســط کوهورت  هــای جوان تــر کــه دارای الگوهــای خانوادگــی امــروزی هســتند، جایگزیــن 

خواهنــد شــد.
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تبیینکنندههایفرزندآوریایدهآلزنانهمسردار:واگرایییاهمگرایی؟
علی قاسمی اردهائی1 

چکیده:

ــد  ــود می   خواه ــارداری خ ــک زن در طــول دوران ب ــه ی ــد دلخواهــی اســت ک ــداد فرزن ــده   آل، تع ــاروری ای ب

بــه آن تعــداد فرزنــد برســد. معمــوالً ایــن فرزنــدآوری ایــده   آل تحــت تأثیــر برخــی از موانــع و موقعیت   هــای 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. هــدف مقالــه ایــن اســت تــا تعــداد فرزنــد ایــده   آل زنــان همســردار 

ــق  ــن طری ــا از ای ــرار دهــد ت ــان ق ــا برخــی متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آن ــاط ب را در ارتب

بتــوان بــه واگرایــی یــا هم گرایــی رفتــار بــاروری زنــان رســید. در پیمایــش ایــن تحقیــق، 760 نفــر از زنــان 

همســردار 18 الــی 50 ســاله ســاکن در نقــاط شــهری و روســتایی شهرســتان اهــر بــه روش نمونــه گیــری 

ــورد  ــان م ــک از زن ــا نشــان داد، به   طــور متوســط هری ــه   ای انتخــاب شــدند. یافته   ه ــد مرحل خوشــه   ای چن

بررســی 2.3 فرزنــد را به   عنــوان فرزنــد دلخــواه خــود عنــوان داشــتند کــه باتوجــه بــه انحــراف اســتاندارد 

ــورد بررســی اســت. از  ــان م ــده   آل زن ــاروری ای ــب ب ــدی الگــوی غال ــده )S =0.75(، دو فرزن ــه دســت آم ب

مجمــوع متغیرهــای مــورد بررســی، تنهــا دو متغیــر محــل ســکونت و ســطح تحصیــات پــدر اثــر معنــاداری 

بــر بــاروری ایــده   آل دارنــد و مجمــوع متغیرهــای مســتقل تنهــا پنــج درصــد واریانــس بــاروری ایــده   آل را 

تبییــن کرده   انــد. در جامعــه مــورد مطالعــه، نگــرش زنــان بــه رفتــار بــاروری تقریبــاًً یکســان بــوده و زنــان 

بــا ویژگی   هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی متفــاوت، رفتــار بــاروری مشــابهی را از خــود بــروز داده و 

ــی رســیده   اند.  ــک هم گرای ــه ی ــه ب ــن زمین در ای

واژگانکلیدی: فرزندآوری، باروری ایده   آل، زنان همسردار، همگرایی باروری، واگرایی باروری.

 

1- استادیار دانشگاه پیام نور

پژوهشی
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طرحمسئله

ــه شــرایط، موانــع و محدودیت   هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی موجــود در  باتوجــه ب

ــوارد  ــن(، در بســیاری از م ـّـات زوجی ــه( و ســطح خــرد )نگرش   هــا و نی ســطح کان )جامع

تفــاوت چشــمگیری بیــن ســطح بــاروری واقعــی و بــاروری ایــده   آل زوجیــن دیــده شــده و در 

اغلــب ایــن مــوارد میــزان بــاروری ایــده   آل بیشــتر از میــزان بــاروری واقعــی اســت. تــاش و 

برنامــه ریــزی بــرای پــر کــردن شــکاف بیــن ایــن دو میــزان و بــه نوعــی همگرایــی ایــن دو 

نــوع میــزان بــاروری می   توانــد بــه افزایــش ســطح بــاروری در جامعــه کمــک نمایــد.

ــت و از  ــر رشــد جمعی ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهمتری ــاروری یک ــی، ب ــات جمعیت در مطالع

مباحــث پویایی   شناســی جمعیّت بشــمار مــی   رود. رفتــار بــاروری براســاس محرک   هــا، 

اجتماعــی  رفتــاری  به عنــوان  می   توانــد  مرتبــط  نگرش   هــای  و  تصمیم   گیــری  فراینــد 

)محمودیــان، 1379( کــه در یــک محیــط اجتماعــی حــادث می   شــود، در نظــر گرفتــه شــود. 

ــاروری    در ســطح  ــزان ب ــروزه بســیاری از کشــورهای توســعه   یافته و در حــال توســعه می ام

ــه  ــز از جمل ــران نی ــد. ای ــه می   کنن ــر از ســطح جانشــینی را تجرب ــی پایین   ت جانشــینی و حت

ــود  ــاروری خ ــای ب ــدیدی را در نرخ   ه ــت ش ــر اف ــه اخی ــد ده ــه در چن ــت ک ــورهایی اس کش

داشــته اســت. براســاس مطالعــات انجــام شــده )عباسی شــوازی و همــکاران،1392؛ 

ــرده  ــتمر ک ــش مس ــه کاه ــروع ب ــال 1364 ش ــور از س ــاروری کل در کش ــزان ب 1384( می

ــد در ســال 1367 و در ســال 1375  ــه 5.5 فرزن ــد ب ــران از 6.9 فرزن ــاروری در ای اســت. ب

بــه 2.8 رســید. برآوردهــا براســاس پیمایــش جمعیـّـت و ســامت ســال 1379 نشــان داد 

کــه میــزان بــاروری کل در دوره    79-1377 بــه نزدیــک ســطح جایگزینــی یعنــی حــدود 2.3 

فرزنــد بــرای هــر زن رســیده اســت. ســرانجام در ســال 1385 بــه زیــر ســطح جایگزینــی 

یعنــی حــدود 1.9 فرزنــد بــرای هــر زن رســید. در ســال 1395و براســاس نتایــج سرشــماری 

ــاروری افزایــش یافــت و  ــران، بطــور مقطعــی ب ــار ای ــز آم عمومــی نفــوس و مســکن مرک

ــه شــواهد  ــک شــد. البت ــد( نزدی ــی )2.1 فرزن ــه عــدد ســطح جایگزین ــاروری کل ب ــزان ب می

ــا ســال 1400( شــاخص  ــرای ســال      های بعــد از 1395 )ت آمــاری حاکــی از آن اســت کــه ب

میــزان بــاروری کل دوبــاره رونــد کاهشــی در پیــش گرفتــه و از ســطح بــاروری جایگزینــی 

ــه گرفتــه اســت. فاصل
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بــا درنظــر گرفتــن حــوزه روانشناســی اجتماعــی، می   تــوان گفــت کــه نگرش   هــا مهمتریــن 

ــن  ــه ای ــت ک ــر داش ــد درنظ ــه بای ــوند. البت ــوب می   ش ــار محس ــده رفت ــکل دهن ــل ش عوام

موضــوع را نمی   تــوان بــا قطعیــت پذیرفــت، زیــرا فــرد در شــرایطی ممکــن اســت رفتــاری از 

خــود نشــان دهــد کــه بــا نگــرش وی متفــاوت و متضــاد باشــد. هــدف مقالــه ایــن اســت تــا 

تعــداد فرزنــد ایــده   آل زنــان همســردار 18 الــی 50 ســاله شهرســتان اهــر را در ارتبــاط بــا 

برخــی متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آنــان قــرار داد، تــا از ایــن طریــق بتــوان 

بــه واگرایــی یــا هــم گرایــی رفتــار بــاروری زنــان رســید. همچنیــن، ازطریــق یافته   هــای ایــن 

مقالــه می   تــوان بــه یــک بــرآوردی از میــزان بــاروری واقعــی زنــان جامعــه مــورد مطالعــه در 

آینــده دســت یافــت. 

مبانینظریوپیشینهتحقیق

نظریــه نوســازی بــه تبییــن تغییــر و تحــوالت در نظــام خانــواده و بــه ویــژه بــاروری پرداختــه 

ــدن،  ــی ش ــان صنعت ــه جری ــق س ــاختاری از طری ــرات س ــه، تغیی ــن نظری ــق ای ــت. طب اس

ــی و  ــاط دارد )صادق ــاروری ارتب ــای ب ــر الگوه ــا تغیی ــی ب ــات همگان ــینی و تحصی شهرنش

ــاوت  ــر تف ــر ب ــی موث ــادی و فرهنگ ــی- اقتص ــل اجتماع ــکاری، عوام ــرایی، 1395(. ادهی س

بــاروری در نپــال را بررســی کــرده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تفاوت   هــای 

ــه محیط   هــای فرهنگــی،  ــا توجــه ب ــد شــده ب چشــمگیری در میانگیــن تعــداد کــودکان متول

اقتصــادی و اجتماعــی زنــان وجــود دارد. نتایــج تحلیــل رگرســیونی نشــان دهنــده آن اســت 

ــت باســوادی،  ــوزاد، محــل اقامــت، وضعی ــداد ن ــده تع ــان، ای ــن ازدواج زن ــه ســن در اولی ک

ــوار  ــواده، بعــد خان ــزی خان ــری روش   هــای برنامه   ری ــه کارگی مذهــب، رســانه های جمعــی، ب

و مــرگ و میــر فرزنــدان مهمتریــن متغیرهــای تبیین   کننــده واریانــس بــاروری بــوده اســت 

ــادی،  ــی اقتص ــوان بررس ــا عن ــه، ب ــدی گنج ــی حمی ــکاران، 1395(. در بررس ــازی و هم )نی

اجتماعــی، جمعیتــی موثــر بــر تمایــل زنــان 49- 15 ســاله بــه داشــتن فرزنــد دوم، تحلیــل 

لوجســتیک بــرای بررســی احتمــال تمایــل بــه داشــتن فرزنــد دوم نیــز نشــان داد کــه ســن 

ازدواج زنــان و وضعیــت فعالیــت آن هــا و جنــس فرزنــد اول تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر 

ــد اول  ــس فرزن ــی جن ــر اجتماع ــد دوم دارد. متغی ــه داشــتن فرزن ــا ب ــل آن ه ــال تمای احتم
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ــه  ــان، در تمایــل ب ــر اقتصــادی وضعیــت فعالیــت و متغیــر جمعیتــی ســن ازدواج زن و متغی

ــر شــناخته شــد )صادقــی و همــکاران، 1395(.  ــد دوم موث داشــتن فرزن

ــاروری  ــان و ب ــن اشــتغال زن ــاش می   شــود رابطــه    بی ــوار، ت ــد خان ــه اقتصــاد جدی در نظری

تبییــن شــود. بــر اســاس ایــن نظریــه، والدیــن طبقــات مرفه   تــر بــرای خریــد کاال و شــرکت 

پــرورش  بــرای  بنابرایــن،  دارنــد.  بیشــتری  موقعیت   هــای  وقت   گیــر،  فعالیت   هــای  در 

ــگری  ــد )عس ــدود کنن ــد مح ــا را بای ــداد آن ه ــان، تع ــورد نظرش ــای م ــا معیاره ــی ب فرزندان

ــد  ــه 4 درص ــان داد ک ــی )1393( نش ــای محمودیان ــکاران، 1394(. یافته   ه ــن و هم ندوش

ــه  ــردد. در جامع ــن گ ــد توســط متغیرهــای مســتقل تبیی ــده   آل می   توان ــاروری ای ــس ب واریان

مــورد بررســی نگــرش زنــان بــه رفتــار بــاروری تقریبــاً یکســان می   باشــد. بدیــن معنــا کــه 

ــاروری مشــابهی  ــار ب ــد رفت ــف قصــد دارن ــی اقتصــادی مختل ــا ویژگی   هــای اجتماع ــان ب زن

ــم در  ــد ک ــتن فرزن ــه خواس ــود ک ــه می   ش ــه گرفت ــن، نتیج ــد. بنابرای ــروز دهن ــود ب را از خ

ــه عباســی شــوازی  ــج مطالع ــل شــده اســت. نتای ــب تبدی ــک الگــوی غال ــه ی ــر اشــاعه ب اث

ــای ســن، محــل  ــا متغیره ــراه ب ــی اقتصــادی هم ــه ناامن و صالحــی )1392( نشــان داد ک

ــان  ــن در می ــاروری پایی ــای ازدواج و ب ــده ایده   آل   ه ــراد، تبیین   کنن ــات اف ــکونت و تحصی س

دو نســل اســت. بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش بیشــتر ایده   آل   هــا و در نتیجــه پیشــگیری 

از شــکل   گیری بــاروری بســیار پاییــن، سیاســت   های جمعیتــی بایســتی بــا توجــه بــه 

ــم شــوند و  ــاروری تنظی ــن در ســنین ب ــان در ســن ازدواج و زوجی ــت اقتصــادی جوان وضعی

ــده  ــهیل کنن ــوده و تس ــن نم ــان را تضمی ــادی جوان ــت اقتص ــه امنی ــی ک ــای حمایت برنامه   ه

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــند، در اولوی ــدآوری می   باش ــای ازدواج و فرزن ــق ایده   آل   ه تحق

لــی ویــن و اســکریم شــاو، بــر نقــش هنجارهــای فرهنگــی تأکیــد می   کننــد و معتقدنــد کــه 

ــاروری  ــار ب ــرای انســان   ها موقعیــت مجــاز و غیرمجــاز رفت عقانیــت فرهنگــی اســت کــه ب

ــه  ــتان زن او را ب ــاوندان و دوس ــق خویش ــی از طری ــط فرهنگ ــر محی ــد. اگ ــن می   کن را تعیی

تشــویق داشــتن فرزنــد دیگــر کننــد، گرایــش او نیــز بــه داشــتن فرزنــد دیگــر بیشــتر از زنــی 

اســت کــه هیــچ تشــویقی از نزدیــکان دوســتان خــود دریافــت نمی   کننــد )همــان(. بررســی 

پژهــان و عــرب، نشــان داد کــه تقدیرگرایــی در رفتــار بــاروری و نگــرش نســبت بــه هزینــه 

فرزنــدان از جملــه متغیرهایــی اســت کــه رابطــه معنــاداری را بــا تعــداد فرزنــدان ایــده   آل و 
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بــاروری، هــم در بیــن زنــان شــاغل و هــم در بیــن زنــان غیــر شــاغل دارد. عــاوه بــر ایــن، 

ــر مســتقیم  ــزرگ تأثی ــواده ب ــه ارزش   هــای خان ــر پایبنــدی ب ــان غیرشــاغل، متغی در بیــن زن

و معنــاداری بــر ایــده   آل بــاروری داشــته اســت )پژهــان و عــرب، 1395(. آرنولــد و دی گــود 

هــوری، در مطالعــات خــود در مــورد ترجیــح جنســیتی در کشــورهای در حــال توســعه، بیــان 

ــی،  ــه شــدت خــود در کشــورهای آســیای جنوب ــوز ب ــد پســر هن ــح فرزن ــه ترجی ــد ک می   کنن

شــرقی و خاورمیانــه و شــمال آفریقــا باقــی مانــده اســت )شــهبازین و همــکاران، 1393(. 

بــا توجــه بــه تبیین   هــای مختلــف در ایــن زمینــه، شــواهدی از بــاروری ایــده   آل و مقایســه 

آن بــا بــاروری واقعــی می   توانــد بــه درک بهتــر تغییــرات بــاروری کمــک کنــد. در یــک 

ــاروری  ــه شــد کــه تمایــات ب ــه، نتیجــه گرفت ــای نیجری بررســی )Bankole, 1995( در یوروب

پیش بینــی کننــده مهــم رفتــار بــاروری زوجیــن بــوده اســت. مطالعــات نشــان داده   انــد کــه 

بــاروری واقعــی کمتــر از ترجیحــات اولیــه اســت کــه دالیــل ایــن کاهــش در بــاروری واقعــی 

می   توانــد ریشــه در رقابــت بــرای کار، اختــال در رابطــه زناشــویی و نابــاروری داشــته باشــد 

)Bongaarts, 2001(. بکــر )1991( معتقــد اســت کــه تغییــرات عمــده در بــاروری بــه تغییرات 

در تقاضــا بــرای فرزنــد برمی   گــردد، کــه ایــن تقاضــا نیــز بــه نوعــی بــه نیــات بــاروری افــراد 

اشــاره دارد.

روشتحقیق

ــان  ــی زن ــامل تمام ــاری ش ــه آم ــش و جامع ــوع پیمای ــر از ن ــه حاض ــق مطالع روش تحقی

همســردار50-18 ســاله شهرســتان اهــر اســت. بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه   ای 

چنــد مرحلــه   ای تعــداد 760 نفــر از زنــان جامعــه آمــاری پیمایش شــدند. روســتاها براســاس 

ـُـش و گویجــه  ــا، بزک ــان، اوچ هاچ ــه دهســتان   های آذغ ــد ک دهســتان خوشــه بندی گردیدن

ــور،  ــتان   های مذک ــن دهس ــدی در بی ــه در گام بع ــدند ک ــاب ش ــه انتخ ــوان خوش ــل، بعن ب

روســتاهای آذغــان، کســانق، قلنــدر، زندآبــاد، کقالــق و خونیــق بعنــوان روســتاهای نمونــه 

ــردار 18-50  ــتاها 20 زن همس ــن روس ــک از ای ــد، از هری ــه بع ــدند. در مرحل ــاب ش انتخ

ســاله بصــورت تصادفــی مــورد پیمایــش قــرار گرفتنــد. شــهر اهــر نیــز ابتــدا بــه 5 منطقــه 

ــد. در ادامــه، هــر  ــوب، شــرق و غــرب تقســیم گردی ــی مرکــز شــهر، شــمال، جن جغرافیای

یــک از ایــن مناطــق بــه 10 منطقــه آمــاری تقســیم شــدند کــه از هــر یــک از ایــن مناطــق 
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ــز  ــز 2 منطقــه بصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. در نهایــت در شــهر اهــر ني ــه نی 10 گان

داده   هــا از 640 زن همســردار 50-18 ســاله جمــع   آوري گرديــد. پیمایــش از طریــق اجــرای 

ــه  ــا تجرب ــده و ب ــوزش دی ــران زن آم ــیله مصاحبه   گ ــره و بوس ــه چه ــره ب ــای چه مصاحبه ه

ــنامه   ها در  ــی پرسش ــده در تمام ــع   آوری ش ــای جم ــتی داده   ه ــار و درس ــد. اعتب ــام ش انج

چندیــن مرحلــه یعنــی در حضــور پاســخگو، هنــگام ورود داده   هــا بــه رایانــه و هنــگام تجزیــه 

و تحلیــل، مــورد مداقــه قــرار گرفــت. ســطح تحصیــات، وضعیــت اشــتغال، ســن ازدواج، 

ــه  ــزان درآمــد، فاصل ــدر، ســطح تحصیــات مــادر، می محــل ســکونت، ســطح تحصیــات پ

ــود،  ــامل می   ش ــق را ش ــن تحقی ــتقل ای ــای مس ــد، متغیره ــی فرزن ــح جنس ــد و ترجی موالی

متغیــر وابســته نیــز شــمار فرزنــدان ایــده   آل اســت. بــرای ســنجش بــاروری ایــده   آل ســؤال 

شــده اســت »شــما دوســت داریــد چنــد فرزنــد داشــته باشــید؟«. توصیــف و تحلیــل داده   هــا 

بــا اســتفاده از نــرم افــزار Spss صــورت گرفتــه اســت. 

یافتهها

اطاعــات جــدول 1، نشــان می   دهــد ســن ازدواج بــرای زنــان مــورد بررســی بیــن 13 تــا 35 

ســال در نوســان بــوده و میانگیــن ســن ازدواج برابــر 20.6 ســال اســت. 84 درصــد از زنــان 

ســاکن شــهر و بقيــه در روســتا ســکونت دارنــد. از نظــر وضعیــت اشــتغال نیــز 83 درصــد 

از زنــان مــورد بررســی خانــه دار و تنهــا 17 درصــد از آنــان شــاغل هســتند، ایــن در حالــی 

اســت کــه بیــش از 31 درصــد زنــان مــورد بررســی دارای تحصیــات دانشــگاهی می   باشــند. 

بیــش از 27 درصــد زنــان مــورد تحقیــق دارای تحصیــات دیپلــم بــوده کــه در مجمــوع 58 

درصــد زنــان همســردار 50-18 ســاله از تحصیــات دیپلــم و باالتــر برخوردارنــد. بــا توجــه بــه 

مندرجــات جــدول شــماره 1، 61 درصــد زنــان داشــتن دو فرزنــد را بــرای زوجیــن مناســب 

ــورد  ــوی م ــدی الگ ــت 2 فرزن ــوان گف ــد، می   ت ــز می   باش ــبت نی ــترین نس ــه بیش ــد ک می   دانن

نظــر بیشــتر زنــان بــرای داشــتن فرزنــد می   باشــد. البتــه میانگیــن فرزنــدآوری ایــده   آل زنــان 

برابــر 2.34 بــا انحــراف اســتاندارد 0.75 اســت. 29 درصــد زنــان داشــتن پســر و 13 درصــد 

نیــز داشــتن دختــر را ترجیــح می   دهنــد. بنابرایــن داشــتن فرزنــد پســر در مقایســه بــا دختــر 

بــرای زنــان مــورد مطالعــه ارجحیــت دارد. 
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جدول1.توزیعپاسخگویانبرحسبمتغیرهایتحقیق

 فاصلهدرصدفراوانیسطح تحصیالت
 شمار فرزنداندرصدفراوانیموالید

درصدفراوانیایده آل

10.1هیچ125633.7 سال628.2بی سواد

229538.81618 سال14919.6نهضت و ابتدایی

312316.2246461 سال8010.5راهنمایی

4425.5316121.3 سال263.4دبیرستان

5303.94739.6 سال20727.2دیپلم

 6 سال23631.1دانشگاهی
760100کل141.9وباالتر

760100کل760100کل

 محلدرصدفراوانیوضعیت اشتغال
درصدفراوانیسکونت

درصدفراوانیترجیح جنسی

9712.8دختر

21728.6پسر64084.2روستا12716.7شاغل

44658.7فرقی نمی کند12015.8شهر63383.3غیرشاغل

760100کل760100کل760100کل

      منبع: یافته   های تحقیق

ــن    را نشــان می   دهــد.  ــق برحســب ویژگی   هــای والدی ــورد تحقی ــه م ــع نمون جــدول 2، توزی

براســاس اطاعــات جــدول، حــدود 48 درصــد پــدران و 70 درصــد مــادران بی   ســواد هســتند. 

ایــن موضــوع بــر شــکاف ســواد در بیــن زنــان و مــردان نســل قبلــي داللــت دارد و از ســویی 

دیگــر بــا توجــه بــه ســطح ســواد نســل فعلــی، نشــانگر گســترش عنصــر ســواد و آمــوزش 

همگانــی در بیــن نســل حاضــر در مقایســه بــا نســل والدیــن آن هاســت. طــوری کــه تنهــا 

ــتند، در  ــگاهی هس ــات دانش ــدران دارای تحصی ــادران و پ ــد از م ــب 2 و 5 درص ــه ترتی ب

حالیکــه بــرای نســل کنونــی ایــن رقــم بیــش از 31 درصــد اســت. ایــن موضــوع بیانگــر ورود 

یکــی از عناصــر نوســازی در جامعــه مــورد نظــر اســت.
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جدول2.توزیعفراوانیتحصیالتوالدینپاسخگویان

سطح تحصیالت والدین
مادرپدر

درصدفراوانیدرصدفراوانی

36648.253169.9بی سواد

22329.314018.4نهضت و ابتدایی

648.4293.8راهنمایی

50.760.8دبیرستان

607.9374.9دیپلم

425.5172.2تحصیالت دانشگاهی

760100760100کل

                        منبع: یافته   های تحقیق

بــرای این   کــه بتــوان اثــر هــر متغیــر مســتقل بــر میــزان بــاروری ایــده   آل را بــا کنتــرل ســایر 

متغیرهــا نشــان داد، از تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده و نتایــج در جــدول 3، ارائــه 

گردیــده اســت. بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا و بــا افزایــش ســن ازدواج، تمایــل بــرای داشــتن 

ــر  ــا متغی ــاط ب ــد. در ارتب ــادار نمی   باش ــور معن ــه مذک ــا رابط ــود، ام ــر می   ش ــدان کمت فرزن

ترجیــح جنســی نیــز بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا رابطــه معنــادار نشــده اســت. بــا ایــن وجــود 

زنانــی کــه ترجیــح فرزنــد پســر دارنــد، بــاروری ایده   ال   شــان نیــز باالتــر می   باشــد. براســاس 

اطاعــات جــدول معلــوم گردیــد کــه بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا، رابطــه وضعیــت اشــتغال و 

بــاروری ایــده   ال، معنــادار نمی   باشــد. همچنیــن تحلیــل رگرســیونی نشــان می   دهــد کــه اثــر 

فاصلــه بیــن موالیــد بــر متغیــر وابســته غیرمعنــادار و معکوس اســت، یعنــی هرچقــدر فاصله 

تولدهــا از نظــر زنــان بیشــتر باشــد از تعــداد فرزنــدان ایــده   آل آن هــا کاســته می   شــود. بــا 

کنتــرل ســایر متغیرهــا معلــوم گردیــد کــه رابطــه تحصیــات بــا بــاروری ایــده   آل معکــوس و 

غیرمعنــادار اســت. یافته   هــا نشــان می   دهــد، زنــان ســاکن روســتا بــاروری ایــده   آل باالتــری 

ــز  ــدر نی ــادار اســت. تحصیــات پ ــد و ایــن رابطــه معن ــان ســاکن شــهر دارن ــه زن نســبت ب

ــه  ــی ک ــه زنان ــان دارد، طــوری ک ــده   ال زن ــدان ای ــا شــمار فرزن ــاداری ب ــوس و معن ــر معک اث

پــدر تحصیلکــرده تــری دارنــد، شــمار فرزنــد ایده   آل   شــان کمتــر اســت. تحصیــات مــادر و 
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درآمــد بعنــوان دو شــاخص دیگــر از وضعیــت یــا پایــگاه خانوادگــی زنــان مــورد بررســی اثــر 

معنــاداری بــر بــاروری ایــده   آل آنــان نــدارد. بــا توجــه بــه یافته   هــای جــدول، در کل حــدود 5 

درصــد از واریانــس متغیــر وابســته توســط متغیرهــای پژوهــش تبییــن شــده اســت.

جدول3.ضرایبرگرسیونیمربوطبهاثرهرمتغیرمستقلبرتعدادفرزندایدهآلباکنترلآماری

ضرایب غیر استاندارد
 ضرایب

t.Sigاستاندارد
BStd. ErrorBeta

2.5030.3626.9240مقدار ثابت

1.9090.057-0.124-0.0550.029-تحصیالت

0.1840.854-0.011-0.250.134-اشتغال )0-شاغل 1-خانه دار(

0.2590.1160.1312.2230.027محل سکونت )0-شهر 1-روستا(

2.0480.041-0.161-0.0810.04-تحصیالت پدر

0.0560.0470.0921.1880.236تحصیالت مادر

0.0000.0000.0250.4170.677درآمد

0.2430.808-0.014-0.0030.011-سن ازدواج

1.5680.118-0.088-0.0480.031-فاصله موالید

ترجیح جنسی فرزندر )0-دختر 
1-پسر(

0.1210.0920.0731.310.191

F= 2.7                                          Sig= 0.004

R=0.276    R2=0.076   Adj.R2=0.049

منبع:یافتههایتحقیق

بحثونتیجهگیری

در ســال های اخیــر در بیشــتر کشــورها بــا ســطوح مختلــف توســعه، میــزان بــاروری کاهــش 

یافتــه اســت. در ایــران نیــز در دهه   هــای اخیــر بــاروری بطــور چشــمگیری کاهــش داشــته 

اســت، بطوری   کــه از رقــم حــدود 7 بچــه بــرای هــر زن در اوایــل دهــه 1360 بــه رقــم زیــر 

2 رســیده اســت. در یکــی دو دهــه اخیــر، میــزان بــاروری در ســطح شهرســتان اهــر هــم 

به   طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه و بــه زیــر ســطح جایگزینــی رســیده اســت. بــه مــوازات 

ــان نیــز دچــار  ــاروری در ایــن ســال ها، ویژگی هــای اجتماعــی افــراد خصوصــاً زن کاهــش ب
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ــده  ــان داده ش ــات )Abdollahyan 2004( نش ــی مطالع ــاً در برخ ــت. مث ــده اس ــی ش تغییرات

اســت کــه ســهم زنــان در تحصیــات عالــی در کشــور ســیر صعــودِی قابــل توجهــی داشــته و 

سهم   شــان در تحصیــات دانشــگاهی بیشــتر از مــردان اســت. 

یافته   هــای ایــن بررســی حاکــی از ورود گســترده زنــان در ســطوح عالــی دانشــگاهی اســت، 

ــرای ورود  ــا وجــود ایــن پیشــرفت در آمــوزش هنــوز زیرســاخت   های الزم ب امــا از ســویی ب

زنــان تحصیل   کــرده بــه بــازار کار در جامعــه مــورد مطالعــه محقــق نشــده اســت. یافته   هــا 

نشــان می   دهــد در جامعــه مــورد مطالعــه فرزنــد پســر بــر دختــر ارجحیــت دارد و می   تــوان 

ــل  ــل تأم ــه قب ــمار آورد. نکت ــه به ش ــن جامع ــی ای ــای فرهنگ ــی را از ویژگی   ه ــح جنس ترجی

ــی  ــج فرزندخواه ــوی رای ــدی الگ ــوی دو فرزن ــر الگ ــورد نظ ــه م ــت، در جامع ــن اس ــر ای دیگ

بشــمار مــی   رود. ایــن یافتــه بــا نتیجــه برخــی مطالعات دیگــر )حســینی و بگــی، 1393؛2005 

Hagewen and Morgan( همســو اســت.

اکابــری و همــکاران )1387( در مطالعــه خــود در بیــن زنــان اســتان آذربایجان غربــی نشــان 

داده   انــد، زنــان جوان   تــر تمایــل بــه فرزنــد کمتــری دارنــد. امــا در ایــن تحقیــق بــا افزایــش 

ســن در هنــگام ازدواج، ایــده   آل بــاروری زنــان کمتــر شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر، زنــان 

ــداِن  ــداد فرزن ــتن تع ــه داش ــش ب ــود، گرای ــن   تر خ ــان مس ــا همتای ــه ب ــر در مقایس جوان   ت

ــاروری  ــر ب ــاداری ب ــر معن ــز اث ــه ســن نی ــادآوری اســت ک ــه ی ــه الزم ب ــد. البت بیشــتری دارن

ــورد  ــان م ــد، زن ــح داده ش ــین توضی ــطرهای پیش ــه در س ــوری ک ــدارد. همان   ط ــده   آل ن ای

ــان  ــود زن ــث می   ش ــی باع ــح جنس ــد. ترجی ــر دارن ــد پس ــه داشــتن فرزن ــش ب ــی گرای بررس

فرزنــدآوری خــود را تــا رســیدن بــه فرزنــد دلخــواه خــود ادامــه دهنــد. هــر چنــد بیــن ترجیــح 

جنســی و بــاروری ایــده   آل رابطــه معنــاداری یافــت نشــد، امــا یافته   هــای توصیفــی نشــان 

ــا  ــه دنی ــتری ب ــه بیش ــد بچ ــل دارن ــته   اند، تمای ــر داش ــی پس ــح جنس ــه ترجی ــی ک داد، زنان

بیاورنــد. ایــن یافتــه بــا نتیجــه مطالعــه شــهبازی )1997( کــه نشــان داد ترجیــح جنســی بــا 

بــاروری ایــده   آل رابطــه معنــاداری نــدارد، هماهنــگ اســت. 

الم )2007( نشــان داده اســت، اشــتغال بــر بــاروری اثــر معنــادار دارد. درحالی   کــه در ایــن 

تحقیــق رابطــه دو متغیــر مــورد بررســی معنــادار نگردیــد. بــا ایــن وجــود، زنــان خانــه   دار بــه 

داشــتن حــدود 2.3 بچــه و زنــان شــاغل بــه داشــتن 2.2 بچــه تمایــل دارنــد. لــذا ایــن یافتــه 
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ــان ازدواج  ــد زن ــه دریافته   ان ــری، 1392( ک ــی و مه ــی طباطبای ــات )قاض ــی مطالع ــا برخ ب

ــدآوری  ــه فرزن ــا همتایــان غیرشــاغل خــود گرایــش کمتــری ب کــرده شــاغل، در مقایســه ب

دارنــد، هــم ســو اســت. 

بــا اعمــال کنتــرل آمــاری رابطــه بیــن فاصلــه مناســب بیــن موالیــد و بــاروری ایــده   آل، بــا 

توجــه بــه ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده، متغیرهــای مــورد نظــر تنهــا حــدود 5 درصــد از 

تغییــرات بــاروری ایــده   آل زنــان را تبییــن می   کننــد. لــذا مــدل اســتفاده شــده یــا به عبارتــی 

متغیرهــای مــورد بررســی قــدرت تبیین   کنندگــی پایینــی دارنــد. همچنیــن براســاس بتاهــای 

ــب  ــه ترتی ــق ب ــتقل تحقی ــای مس ــن متغیره ــه در بی ــود ک ــه می   ش ــه گرفت ــتاندارد، نتیج اس

ــوان  ــرد بعن ــکونت ف ــل س ــی و مح ــگاه خانوادگ ــاری از پای ــوان معی ــدر به عن ــات پ تحصی

ــط  ــا رواب ــه تنه ــر وابســته داشــته   اند ک ــر متغی ــر را ب ــرد، بیشــترین اث ــگاه ف ــاری از پای معی

ــز می   باشــند.  ــده نی ــه دســت آم ــادار ب معن

می   تــوان نتیجــه گرفــت، نوعــی همگرایــی در بیــن زنــان در زمینــه نگرش   شــان بــه بــاروری 

ــون از  ــت اشــتغال و ســطح ســواد گوناگ ــا وضعی ــراد ب ــن اف ــر بی ــه اســت. دیگ شــکل گرفت

ــه نوعــی در مطالعــه  ــه ب ــن یافت ــدارد. ای ــاداری وجــود ن ــده   آل تفــاوت معن ــاروری ای نظــر ب

عباسی   شــوازی و همــکاران )2002( در بیــن زنــان یــزدی نیــز بــه دســت آمــده اســت. کــم 

ــذا  ـُـرم تبدیــل شــده اســت و درون جامعــه اشــاعه یافتــه اســت. ل فرزندخواهــی بــه یــک ن

تصــور می   شــود کــه بهتریــن تبییــن بــرای چنیــن رفتــار بــاروری   ای تأکیــد بــر نظریــه اشــاعه 

ایده   هــا اســت. ایــده اصلــی پشــت ســر تئــوری اشــاعه ایــن اســت کــه تعامــل یــک ســاز 

وکار کلیــدی اســت کــه از آن طریــق پذیــرش نوآوری   هــا، ایده   هــا و رفتارهــای جدیــد اتفــاق 

می   افتــد )Reed and Casterline, 1999(. مــدل اشــاعه، پذیــرش تغییــر یــا نــوآوری بوســیله 

ــاروری در نتیجــه  ــوری، کاهــش ب ــن تئ ــق ای ــد. طب ــف می   کن ــان را توصی ــردم در طــول زم م

افزایــش شــیوع نگــرش و رفتارهایــی اســت کــه در جامعــه پیــش از ایــن بســیار نــادر بــوده 

و یــا وجــود نداشــته   اند و افزایــش شــیوع آن هــا از پیامدهــای گســترش ایــن نگرش   هــا و 

)Casterline, 2001( ــه بخش   هــای دیگــر اســت ــت ب رفتارهــا از بخشــی از جمعی

از آنجایی   کــه بســیاری از عوامــل ارزشــی همچــون فردگرایــی در ایــن بررســی مــورد 

ــذا  ــی   رود(، ل ــمار م ــی بش ــای بررس ــی از محدویت   ه ــه یک ــت )ک ــه اس ــرار نگرفت ــه ق مطالع
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ــال بررســی  ــه دنب ــی ب ــات آت ــر اســت مطالع ــده بهت ــج به   دســت آم ــان از نتای ــرای اطمین ب

ــه  ــا در جامع ــا و نگرش   ه ــر ارزش   ه ــی و تغیی ــد فردگرای ــر همانن ــای دیگ ــذاری متغیره اثرگ

مــورد مطالعــه باشــند. در پایــان بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه موفقیــت سیاســت   های 

تشــویق موالیــد در چنیــن جامعــه   ای راه بســیار ســختی در پیــش دارد. لــذا پیشــنهاد می   شــود 

ــاروری ایــده   آل  ــد ب ــان بتوانن ــا زن زمینه   هــای فرهنگــی و اقتصــادی مناســب فراهــم نمــود ت

خــود کــه حــدود 2.3 فرزنــد بــوده اســت را تحقــق بخشــند تــا حداقــل بــا ایــن کار بتــوان 

ــاروری ســطح جایگزینــی را حفــظ نمــود. ب
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بررسی سهم مهاجرت در تغییر نرخ رشد جمعیت استان های کشور طی دوره زمانی 
1385-95

سعیده شهبازین1

چکیده:
ــرت  ــدت مهاج ــش ش ــن، افزای ــطوح پایی ــا در س ــات آن ه ــد، ثب ــر و موالی ــای مرگ ومی ــی رونده همگرای

داخلــی و عــدم تــوازن الگــو و شــدت آن در مناطــق مختلــف، مهاجــرت داخلــی را بــه تعیین کننــده ای مهــم 

در میــزان رشــد جمعیــت در مقیــاس اســتانی تبدیــل کــرده اســت. هــدف مطالعــه حاضــر، تعییــن تأثیــر 

مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت اســت. روش تحقیــق، تحلیــل ثانویــه داده هــای مهاجــرت اســتانی طــی 

ــرخ  ــر ن ــر کاهشــی ب ــر اســتان ها تأثی ــج نشــان  داد، مهاجــرت در اکث ــی 95-1385 اســت. نتای دوره زمان

رشــد جمعیــت داشــته اســت. در هــر دو دوره، بســیاری از مناطــق بــه دلیــل مهاجرفرســتی، کاهــش نــرخ 

رشــد جمعیــت را داشــته اند. ایــن کاهــش از 1/62- درصــد بــرای اســتان خراســان شــمالی و 1/18 درصــد 

بــرای اســتان البــرز نوســان داشــته اســت. میــزان مهاجــرت در برخــی از اســتان ها موجــب تبدیــل نــرخ 

رشــد جمعیــت مثبــت، بــه نــرخ رشــد منفــی شــده اســت )اســتان همــدان و خراســان شــمالی در دوره 

ــن  ــام و خراســان  شــمالی باالتری 95-1390(. اســتان های کرمانشــاه، لرســتان، خوزســتان، همــدان، ای

تأثیــر کاهشــی و اســتان های البــرز، ســمنان، بوشــهر باالتریــن تأثیــر افزایشــی از مهاجــرت را داشــته اند. 

ــکات  ــدأ، مش ــد و مب ــت در مقص ــی جمعی ــنی و جنس ــادل س ــم زدن تع ــن بره ــد ضم ــن رون ــتمرار ای اس

اجتماعی-فرهنگــی زیــادی در زمینــه اشــتغال، آلودگی هــای محیطــی، تراکــم جمعیتــی و ... را بــه دنبــال دارد 

ــود. ــد ب ــدت خواه ــرمایه گذاری های بلندم ــزی و س ــد برنامه ری ــان نیازمن ــل آن ــت و ح ــه مدیری ک

واژگانکلیدی: نرخ رشد جمعیت، خالص مهاجرت، تکنیک بازماندگی، توزیع فضایی.

1- استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور

پژوهشی
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مقدمهوبیانمسئله
ــر و  ــار مرگ ومی ــادی در کن ــی- اقتص ــز اجتماع ــی و نی ــده ای جمعیت ــوان پدی ــرت به عن مهاج

ــر و  ــاف مرگ ومی ــت. برخ ــت اس ــرات جمعی ــر تغیی ــر ب ــی مؤث ــه اصل ــه مؤلف ــاروری از س ب

بــاروری، مهاجــرت بــه دلیــل ذات و ماهیــت خــود، تغییــرات بلنــد و کوتاه مدتــی را در مبــدأ 

و مقصــد برجــای می گــذارد. بــا ایــن  وجــود، مهاجــرت ســهم کوچکــی از مطالعــات جمعیــت 

ــر  ــد و الگوهــای مرگ می ــر در رون ــا تغیی ــر، ب شــناختی داشــته اســت. امــا در دهه هــای اخی

و بــاروری، مهاجــرت بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل تغییــرات جمعیتــی به ویــژه حجــم و 

نــرخ رشــد جمعیــت تبدیــل شــده اســت. )لــوکاس و میــر، 1384(1.

رشــد جمعیــت هــر منطقــه، معلــول دو عامــل تغییــرات طبیعــی و مهاجــرت اســت. در یــک 

قــرن گذشــته، تغییــرات مرگ ومیــر و بــاروری نقــش تعیین کننــده ای در تغییــر حجــم و رشــد 

ــادی-  ــرات اقتص ــرفت و تغیی ــال پیش ــه دنب ــان، ب ــر جه ــا در سراس ــته اند، ام ــت داش جمعی

ــود شــرایط بهداشــتی  ــا بهب ــی آغــاز شــد. ب ــی، تغییرات ــذار جمعیت اجتماعــی و در نتیجــه گ

ــه  ــد. در ادام ــت ش ــت تقوی ــد جمعی ــر رش ــاروری ب ــش ب ــر، نق ــبی مرگ ومی ــرل نس و کنت

ــطح  ــه س ــاروری کل ب ــزان ب ــیدن می ــا رس ــز ب ــکی و نی ــوالت بهداشــتی و پزش ــر و تح تغیی

جانشــینی، از میــزان تأثیرگــذاری ایــن عامــل کاســته شــد. ایــن رونــد در همــه جوامــع بــا 

تأخیــر و تقدم هایــی صــورت گرفــت. امــروزه پــس از طــی شــدن گــذار جمعیتــی و همگرایــی 

ــی  ــن، مهاجــرت و جابجای ــر در ســطوح پایی ــد و مرگ ومی ــد کاهشــی میزان هــای موالی رون

جمعیــت برعکــس دو عامــل دیگــر، شــدت یافــت و مــورد توجــه قــرار گرفــت. هم زمــان بــا 

ــز رخ داد.  ــا نی ــایر بخش ه ــی در س ــتی، تحوالت ــکی و بهداش ــوژی پزش ــش ورود تکنول افزای

ــات و  ــال داده و اطاع ــرعت در انتق ــب س ــل موج ــایل حمل ونق ــات و وس ــش ارتباط افزای

در نتیجــه جابجایی هــای بیشــتر افــراد شــد. در نتیجــه ایــن شــرایط، رونــد ســریع و رو بــه 

رشــدی از مهاجــرت آغــاز شــد کــه بــا ثبــات نســبی در نــرخ بــاروری و مرگ ومیــر، ســهم آن 

در تغییــرات جمعیتــی برجســته تر شــد، تــا جایــی کــه نظریــه ای تحــت عنــوان »گــذار ســوم 

جمعیتــی«2 بــا تأکیــد بــر مهاجــرت توســط کولمــن3  )2004( مطــرح شــد. در نتیجــه ایــن 
1- Lucas and Mir
2- Third Demographic Transition
3- Coleman
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ــای  ــی از تعیین کننده ه ــای داخل ــه مهاجرت ه ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــی، می ت ــرایط جمعیت ش

ــر از آن  ــای کوچک ت ــتانی و واحده ــیم بندی های اس ــاس تقس ــت در مقی ــد جمعی ــم رش مه

اســت )محمودیــان و قاســمی اردهایــی، 1392( و نقــش فزاینــده ای در ایــن مســیر داشــته 

و بــه منبــع مهمــی در تغییــر الگوهــای ســکونتی در میــان و بیــن کشــورها تبدیل شــده اســت 

)بــل1 و همــکاران، 2015(.

ــت های  ــیب هایی در سیاس ــراز و نش ــا ف ــا، ب ــورهای دنی ــیاری از کش ــد بس ــز مانن ــران نی ای

ــه  ــه تجرب ــت ک ــوده اس ــرو ب ــت روب ــد جمعی ــم و رش ــر در حج ــع آن تغیی ــی و به تب جمعیت

ایــن تغییــرات بــرای همــه مناطــق و ســکونتگاه های کشــور یکســان نبــوده اســت. مطالعــه 

ــرات  ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــر نش ــرن اخی ــران، در نیم ق ــت ای ــد جمعی ــر در رش ــل مؤث عوام

مرگ ومیــر و شــرایط بهداشــتی جامعــه نقــش تبیین کننــده ای در تغییــرات جمعیتــی داشــته 

اســت. بــا بهبــود شــرایط بهداشــتی و کنتــرل بیماری هــای واگیــردار )خســروی و همــکاران، 

2007؛ خســروی و همــکاران، 1391( و افزایــش امید زندگــی )ساســانی پــور و همــکاران، 

1396؛ ساســانی پور و اســعدی، 2017(، بــاروری به عنــوان عامــل تأثیرگــذار بــر رشــد 

ــزان  ــاروری نشــان می دهــد، می ــا ب ــط ب ــت. یافته هــای مرتب ــرار گرف ــت موردتوجــه ق جمعی

بــاروری کل در ایــران بــه زیــر ســطح جانشــینی رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 

ــر حجــم و شــدت مهاجرت هــای داخلــی افــزوده  شــده اســت. همیــن زمــان ب

طــی 50 ســال اخیــر تغییــرات زیــادی در انــدازه، حجــم و شــکل مهاجرت هــای داخلــی در 

ــر شــرایط اقتصــادی،  ــرات به صــورت مســتقیم تحــت تأثی ــن تغیی کشــور رخ داده اســت. ای

اجتماعــی - فرهنگــی، جمعیتــی و نوســازی حاکــم بــر کشــور صــورت گرفتــه اســت. از اوایــل 

ــی  ــرات اساس ــی، تغیی ــادی - اجتماع ــی اقتص ــوالت ابتدای ــا تح ــان ب ــه 1300، هم زم ده

ــا  ــج ب ــکاران، 1385(. به تدری ــامیان و هم ــد )حس ــاز ش ــران آغ ــرت ای ــای مهاج در الگوه

گســترش نوســازی در کشــور، تغییــرات عمیقــی در الگوهــای مکانــی ایــران در ســطح ملــی و 

منطقــه ای بــه وجــود آمــد )مشــفق، 1389(. بــا افزایــش تفاوت هــای اقتصــادی- اجتماعــی 

ــتانی،  ــن اس ــای بی ــوی مهاجرت ه ــور، الگ ــتان های کش ــعه یافتگی اس ــی توس ــه عبارت و ب

ــه از 39 درصــد در دوره 1365-75،  ــوده اســت؛ به طوری ک ــش ب ــه افزای ــا نوســاناتی رو ب ب

ــور  ــتان های کش ــهم اس ــود، س ــت. بااین وج ــیده اس ــد در دوره 95-1390 رس ــه 49 درص ب
1- Bell
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ــه  ــاً ب ــتانی عمدت ــای اس ــاوت در مهاجرت ه ــت. تف ــوده اس ــان نب ــران یکس ــن مهاج از ای

ــا ســطح توســعه یافتگی مختلــف برمی گــردد  انگیــزه مهاجرتــی مهاجــران ایــن اســتان ها ب

)محمودیــان و قاســمی اردهایــی، 1392(. بــه عبارتــی اســتان هایی کــه دارای ســطح 

ــر  ــران دیگ ــی از مهاج ــبت باالی ــی، نس ــه جمعیت ــتند، در موازن ــری هس ــعه یافتگی باالت توس

اســتان ها را کــه عمدتــاً اســتان های کمتــر توســعه یافته هســتند، بــه خــود جــذب می کننــد.

در چنیــن شــرایطی و بــا در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، 

مهاجــرت اهمیــت زیــادی در رشــد جمعیــت پیــدا کــرد. بــا توجــه بــه الگــوی مهاجرت هــای 

داخلــی در کشــور، بدیهــی اســت که مناطــق مختلف کشــور تأثیرپذیــری یکســانی از مهاجرت 

نداشــته و ندارنــد. عــاوه بــر ایــن تأثیــر مســتقیم، بــا توجــه بــه الگــوی ســنی مهاجــران در 

ــر  ــی مرگ ومی ــاروری و حت ــای ازدواج و ب ــر میزان ه ــوه ب ــورت بالق ــرت به ص ــور، مهاج کش

نیــز تأثیــر می گــذارد. بــا توجــه بــه عــدم تــوازن الگــو و شــدت مهاجــرت در مناطــق مختلــف 

کشــور، بی شــک میــزان تأثیرگــذاری آن بــر مناطــق مختلــف نیــز متفــاوت خواهــد بــود.

نشــان دادن تأثیــر خالــص مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت اســتان ها، هــدف اصلــی ایــن 

مطالعــه اســت. بــا توجــه بــه شــرایط جمعیتــی حاضــر کشــور، یعنــی همگرایــی روندهــای 

مرگ ومیــر و موالیــد از یک ســو و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی و 

درنتیجــه عــدم تعــادل و تــوازن اســتان های کشــور در بهره گیــری از مهاجــرت از ســوی دیگــر، 

اثرگــذاری مهاجرت هــای داخلــی در تغییــرات جمعیتــی ســطوح جغرافیایــی و مرزبندی هــای 

سیاســی )اســتانی( اهمیــت یافتــه اســت. در نتیجــه، می تــوان عنــوان کــرد کــه در شــرایط 

کنونــی کشــور، مهاجرت هــای داخلــی از تعیین کننده هــای مهــم میــزان رشــد جمعیــت 

ــه  ــر ب ــه حاض ــن، مطالع ــود. بنابرای ــوب می ش ــتانی محس ــیم بندی های اس ــاس تقس در مقی

ــف  ــتان های مختل ــرت در اس ــی از مهاج ــت ناش ــد جمعی ــرخ رش ــزان ن ــرآورد می ــال ب دنب

اســت. پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا شناســایی ســهم مهاجــرت در ایجــاد تغییــر در 

نــرخ رشــد جمعیــت، برنامه ریــزان کشــوری را بــرای سیاســت گذاری های منطقــه ای، جهــت 

مدیریــت و کنتــرل افسارگســیخته تراکــم جمعیــت در مناطــق خــاص، یــاری دهــد.
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مبانینظری
ــوم  ــته های عل ــیاری از رش ــوع بس ــودن، موض ــته ای ب ــل بین رش ــه دلی ــرت ب ــده مهاج پدی

ــا توجــه بــه اینکــه تعاریــف قــراردادی مهاجــرت،  انســانی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت. ب

ــوان  ــد به عن ــی می توان ــی جابه جای ــت، زمان ــی اس ــی و مکان ــاد زمان ــر ابع ــی ب ــتر مبتن بیش

مهاجــرت تلقــی شــود کــه تغییــری را در موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی فــرد حرکت کننــده 

ــه  ــر1، 1384: 126(. هانســن2  هــم جــزو کســانی اســت ک ــوکاس و می ــه وجــود آورد )ل ب

ــه مهاجــرت نظــر مثبــت دارد. او معتقــد اســت کــه مهاجــرت در حقیقــت کمــی  نســبت ب

ــی می شــود و در  ــد اجتماع ــاد ارتباطــات جدی ــث ایج ــاً باع ــردارد، و ضمن ــی در ب ماجراجوی

واقــع، مهاجــرت نشــانه پیشــرفت و زندگــی اســت )خبــاز بهشــتی، 1380: 65(. در شــکل 

ــت  ــد و ماهی ــدف دار می دانن ــی و ه ــرت را عقای ــی مهاج ــیک به نوع ــات کاس ــی، نظری کل

ــرض  ــع ف ــه هزینه هــا و مناف ــق موازن ــی و از طری ــاً عقای تصمیم گیری هــای مهاجــر را کام

ــد  ــد می توان ــرت در مقص ــس از مهاج ــخص پ ــینه، ش ــن پیش ــا ای ــد ب ــد و معتقدن می کنن

ــایی زاده، 1360: 200(.  ــود )لهس ــل ش ــلط ح ــی مس ــام ارزش ــا در نظ ــذب ی ــی ج به راحت

ــک از آن هــا از  ــه هــر ی ــات مختلفــی وجــود دارد ک ــورد مهاجــرت، دیدگاه هــا و نظری در م

زوایــای مختلــف بــه ایــن پدیــده نگریســته اند. در یــک دســته بندی کلــی، می تــوان نظریــات 

ــا علــل و عوامــل  موجــود در مــورد مهاجــرت را در ســه دســته قــرارداد: نظریــات مرتبــط ب

ــت،  ــرت و در نهای ــای مهاج ــان و الگوه ــده جری ــات تبیین کنن ــرت، نظری ــر مهاج ــر ب مؤث

نظریــات مرتبــط بــا اثــرات و پیامدهــای مهاجــرت. بــا توجــه بــه موضــوع مطالعــه در بــاب 

نقــش مهاجــرت در رشــد جمعیــت، درواقــع بــه دنبــال مبانــی نظــری هســتیم کــه اثــرات 

ــد. جمعیتــی مهاجــرت را تبییــن کن

نظریاتمرتبطبااثراتوپیامدهایمهاجرت
اثــرات اقتصــادی مهاجــرت: برخــی از نظریــات در مــورد تأثیــر مهاجــرت، بــر زمینــه اثــرات 

ــد  ــه پــس از مهاجــرت، درآم ــد ک ــن معتقدن اقتصــادی متمرکزشــده اند. بســیاری از مهاجری

ــراز شــهروندان  ــی کــه هم ت ــر شــده اســت. مهاجرین واقعــی و وضعیــت شــغلی آن هــا بهت

1- Lucas and Mir
2- Hansen
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یــا حتــی بهتــر از آنــان هســتند، معمــوالً بهتــر از مــردم مبــدأ جــذب  شــده اند. آن هــا ممکــن 

اســت بهتــر آمــوزش داده شــده و بــا در نظــر گرفتــن ســن و جنــس، در یــک ســطح اقتصادی 

باالتــر از شــهروندان قــرار گیرنــد. در بســیاری از مطالعــات، تحــرک اقتصــادی را بــه عنــوان 

تغییــر وضعیــت از بیــکاری بــه اشــتغال تعریــف کــرده و بعضــی معیــار درآمــد واقعــی بیشــتر 

را بــه کار می گیرنــد. افــرادی کــه تحصیــات بیشــتری دارنــد و از نظــر اقتصــادی در وضعیــت 

بهتــری هســتند، ظاهــراً تحــرک اقتصــادی باالتــری دارنــد. تحــرک اقتصــادی در میــزان درآمــد 

نیــز منعکــس می گــردد. تجزیه وتحلیــل جدیــد در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه مهاجریــن 

بعــد از مهاجــرت درآمــد بیشــتری داشــته و در ضمــن مهاجریــن جدیــد نســبت بــه مهاجریــن 

ــه  ــه دلیــل جوانــی، تحصیــات بیشــتر و تــاش ب قدیمــی درآمــد بیشــتری داشــته و ایــن ب

منظــور احــراز مشــاغل بهتــر بــوده اســت.

ــوار،  ــا خان ــه اســت ی ــه صــورت فــردی صــورت گرفت همچنیــن برحســب اینکــه مهاجــرت ب

ــرت  ــی مهاج ــه تنهای ــرد ب ــک ف ــه ی ــرایطی ک ــذارد. در ش ــی می گ ــی برجای ــرات مختلف اث

ــوار در  ــرای خان ــه ب ــکان دارد ک ــد، ام ــدأ می مانن ــواده در مب ــای خان ــه اعض ــد و بقی می کن

ــدأ پیامدهایــی داشــته باشــد. اگــر فــرد مهاجــر یکــی از اعضــای وابســته باشــد )خــواه  مب

ــد،  ــش می یاب ــوار افزای ــد( درنتیجــه مصــرف ســرانه خان ــد درآم ــا ســالمندی فاق نوجــوان ی

امــا اگــر فــرد مهاجــر فــرد بالــغ خانــواده باشــد کــه از نظــر اقتصــادی مولــد و ســودآور بــوده 

باشــد، موجــب کاهــش ســرانه خانــوار می شــود. از ســویی دسترســی بــه اطاعــات تــازه و 

تماس هایــی کــه خانــواده مهاجــر از طریــق او بــا منطقــه مهاجــرت شــده برقــرار می کننــد، 

ممکــن اســت منجــر بــه مهاجــرت اعضــای خانــواده شــود. ایــن تماس هــا، ممکــن اســت 

ــی اعضــای  ــه گرایش هــای مصرف ــد داشــته باشــد، بلک ــر تولی ــت ب ــا تأثیرهــای مثب ــه تنه ن

ــه  ــرمایه گذاری و در نتیج ــداز و س ــه پس ان ــل ب ــن رو تمای ــرد و از ای ــاال بب ــز ب ــوار را نی خان

ــن آورد. ــی را در درازمــدت پایی ســطح زندگ

تأثیــرات اجتماعــی و جمعیتــی مهاجــرت: تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی کــه یــک مهاجــر 

تجربــه می کنــد، تابــع یکدیگــر می باشــند. اگرچــه نمی تــوان بیــن عوامــل اقتصــادی و 

اجتماعــی مــرزی مشــخص قائــل شــد، امـــا منظــور از نتایــج اجتماعــی، تغییــرات در شــبکه، 

الگــو و نگــرش در مــورد روابــط اجتماعــی اســت کــه شــامل تغییــرات نقش هــا در خانــواده 
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ــه شــهر،  ــرای مهاجــران روســتا ب ــر و همســایگان اســت. ب ــا اشــخاص دیگ ــط ب و در رواب

مهم تریــن تغییــرات اجتماعــی تغییــر از شــیوه زندگــی روســتایی بــه شــیوه زندگــی شــهری 

اســت. مهاجــران شــهر بــه شــهر نیــز ممکــن اســت تغییــرات ناشــی از ســکونت مجــدد را 

ــر اشــتغال و درآمــد نیــز تأثیــر می گــذارد. ــه کننــد. عوامــل اجتماعــی ب تجرب

اهمیــت بســتگان و دوســتان: هیــچ شــکی نیســت کــه بســتگان کمــک اساســی بــه مهاجران 

می کننــد. اشــخاصی کــه مهاجــران در بــدو ورود پیــش آن هــا می ماننــد، تأثیــر بســیار زیــادی 

ــا بســتگان  ــه همزیســتی مهاجــر ب ــد. جاذب ــن ســریع شــغل و محــل مناســب دارن در یافت

غالبــاً به قــدری قــوی اســت کــه حتــی اگــر ایــن امــر شــانس اشــتغال مهاجــر را پاییــن آورد، 

در نزدیکــی آن هــا در حومــه شــهرها می مانــد. دوســتان و اقــوام در شــهر ســازگاری مهاجــر 

ــا جنســی را  ــدی ی ــد. آن هــا کمک هــای نق ــف تســهیل می کنن ــه طــرق مختل ــا شــهر را ب ب

بــه خانــواده تــا یافتــن منبـــع درآمــد، تأمیــن مـــسکن موقتــی یــا دائمــی، تســهیل انتقــال 

ــه  ــد. اگرچ ــه می دهن ــی ادام ــم کاریاب ــر مه ــاید در ام ــهری و ش ــه ش ــتایی ب ــوم روس از رس

مهاجــران در بــدو ورود بــه جامعــه جدیــد بــه بســتگان یــا دوســتان اتکا کـــرده، امـــا در محل 

جدیــد دوســت های جدیــد پیــدا می کننــد کــه ایــن دوســتان جدیــد منبــع رضایــت بیشــتری 

ــی1، 1372: 72(. ــوند )فیندل می ش

از دیگر پیامدها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الــف( افزایــش یــا کاهــش تعــداد جمعیــت: مهاجرت هــا چــه بــه صــورت بین المللــی و چــه 

داخلــی، همــواره موجــب کاهــش جمعیــت نواحــی مهاجر فرســت و افزایــش جمعیــت نواحی 

مهاجرپذیــر می شــوند. ایــن افزایــش و کاهــش در مــواردی کنــد و مســتمر و در مــواردی تنــد 

و مقطعــی اســت. از جریانــات آرام و طوالنــی می تــوان از مهاجرت هــای روســتا - شـــهری 

ــازار کار،  ــی ب ــعه و چگونگ ــطح توس ــاوت س ــرد. تف ــاد ک ــعه ی ــال توس ــورهای در ح در کش

به تدریــج بخشــی از جمعیــت روســتایی را روانــه شــهرها و نقــاط پیرامونــی آن هــا می کنــد. 

ــز  ــی نی ــد، مهاجرت های ــان می یاب ــی جری ــه آرام ــه ب ــا ک ــوع مهاجرت ه ــن ن ــل ای در مقاب

وجــود دارنــد کــه بــه دالیــل مختلــف در یــک دوره کوتاه مــدت، ســیل عظیمــی از مهاجــران 

را راهــی ســرزمین های معینــی می کننــد و مشــکات خاصــی را چــه بــرای مهاجــران و چــه 

1- Findlay
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بــرای ســـرزمین های پذیــرای آنــان فراهــم می آورنــد )زنجانــی، 1380: 170(.

ًً  بــه دو صــورت تغییــر در ترکیــب جنســی و  ب( تغییــر ترکیــب جمعیــت: ایــن تغییــر عمدتــا

ــای  ــا و ویژگی ه ــب قومیت ه ــر در ترکی ــد و تغیی ــی می کن ــنی خودنمای ــب س ــر در ترکی تغیی

اقتصــادی و اجتماعــی را نیــز بــه دنبــال مــی آورد. در مــواردی مهاجرت هــا بــه شــکل خانــوار 

ــذارد،  ــی نمی گ ــت باق ــب جنســی و ســنی جمعی ــر ترکی ــی ب ــر چندان ــرد و تأثی انجــام می گی

ــت  ــاختار جمعی ــا س ــارزی ب ــای ب ــرت، تفاوت ه ــدأ مهاج ــی مب ــاختار جمعیت ــه س ــر آنک مگ

مقصــد مهاجــرت داشــته باشــد. ولــی در بســیاری از مــوارد، نســبت مــردان در بیــن 

مهاجــران، بیــش از نســبت زنــان اســت. در ایــن حالــت، مهاجــرت باعــث افزایــش نســبت 

جنســی جمعیــت در منطقــه مهاجرپذیــر و کاهــش آن در منطقــه مهاجــر فرســت می شــود 

ــی، 1380:176(. )زنجان

ج( تســریع رشــد جمعیــت شــهری و تخفیــف رشــد جمعیــت روســتایی: مهاجرت هــا یکــی 

از عوامــل برانگیزنــده رشــد جمعیـــت شــهری بــوده و مهاجــران اغلــب بــه قصــد اســتقرار در 

نقــاط شــهری به ویــژه شــهرهای بــزرگ بـــه ایـــن اقــدام دســت می زننــد. اثــر مهاجرت هــا 

ــر رشــد جمعیـــت شــهری در کشــورهای درحــال توســعه به مراتــب بیشــتر از کشــورهای  ب

توســعه یافته اســت )زنجـــانی، 1380: 178(.

ــات و نوآوری هــا: یکــی از پیامدهــای عمــده مهاجــرت،  ــوع فرهنگــی و انتقــال تجربی د( تن

ــه   ــی ب ــرش فرهنگ ــه پذی ــت. گرچ ــف اس ــای مختل ــگ و تمدن ه ــا فرهن ــردم ب ــنایی م آش

وســیله مهاجــران و ســاکنان بومــی در ابتــدا بــا مقاومـــت و عکس العمل هــای منفــی همــراه 

اســت، آنچــه در آغــاز بـــه شــکل برخــورد تمدن هــا خودنمایــی می کنــد، به تدریــج بــه تعالــی 

فرهنگــی تبدیــل می شــود و از بــده بســتان های آن هــا فرهنگ هــای متعالی تــری بــه وجــود 

می آیــد. اختــاط قومــی و فرهنگــی یکــی از ویژگی هــای عمــده کشــورهای مهاجرپذیــر اســت. 

تبــادل فرهنگــی بیــن اقــوام مختلــف در کشــورهایی کــه تحــت تأثیــر مهاجرت هــای سیاســی 

ــوم  ــد، از روال عــادی خــارج  شــده و به نوعــی اســتیای فرهنگــی ق ــرار می گیرن ســلطه گر ق

مهاجــر بــر ســاکنان بومــی تبدیــل می شــود )زنجانــی، 1380: 183(.

ه( پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی مهاجرت هــا: از عمده تریــن پیامدهــای اقتصــادی 

مهاجرت هــا، تفــاوت دســتمزدها و شــرایط کاری مهاجــران بــا کارگــران بومــی اســت، کــه 
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نوعــی دوگانگــی بــازار کار را بــه  وجــود مــی آورد. در برخــی از کشــورها امــکان کار و فعالیــت 

بــرای مهاجــران یکســان نیســت، ایـــن تفــاوت هــر چــه قدمــت مهاجــرت افزایــش یابــد، 

ــه  ــی در جامع ــی کثرت گرای ــرت به نوع ــی، مهاج ــر اجتماع ــذارد. از نظ ــش می گ ــه کاه روب

ــای  ــود، پیش داوری ه ــر می ش ــر منج ــوق بش ــظ حق ــرای حف ــای الزم ب ــتقرار نهاده و اس

ــرد،  ــن می ب ــه را از بی ــای بزهکاران ــه رفتاره ــران ب ــتر مهاج ــکاب بیش ــاره ارت ــود درب موج

ــی  ــی در زندگ ــتراک همگان ــه اش ــی ب ــد و به نوع ــل می کن ــی را تعدی ــای ملی گرای افراط گری ه

ــی، 1380: 138(. ــود )زنجان ــر می ش ــی منج اجتماع

پیشینهتحقیق
بــا  اینکــه بحــث نــرخ رشــد جمعیــت یکــی از زمینه هــای جمعیتــی مهــم تحــت تأثیــر مهاجرت 

اســت، امــا در ایــن زمینــه مطالعــات محــدودی صــورت گرفتــه اســت و از میــان مطالعــات 

صــورت گرفتــه نیــز تعــداد کمــی از ایــن آثــار بــه مهاجــرت به عنــوان یــک متغیــر توضیحــی 

ــد و عمــده آن هــا به صــورت نظــری  در تجزیه وتحلیــل تجربــی رشــد جمعیــت توجــه کرده ان

ــد. ــه ایــن رابطــه پرداخته ان ب

ــرخ  ــن 1 )1995( ن ــارو و ســاال مارتی ــه ب ــن زمین ــه در ای ــات صــورت گرفت ــن مطالع در اولی

خالــص مهاجــرت در رشــد جمعیــت کشــورهای مختلــف توســعه یافته )ایاالت متحــده، 

ــن  ــج ای ــد. نتای ــی کرده ان ــپانیا( را بررس ــه و اس ــا، فرانس ــتان، ایتالی ــان، انگلس ــن، آلم ژاپ

ــت و  ــن مثب ــده و ژاپ ــرای ایاالت متح ــص ب ــرت خال ــر مهاج ــه تأثی ــان داد ک ــه نش مطالع

افزایشــی بــوده و بــرای پنــج کشــور اروپایــی، آلمــان، انگلســتان، ایتالیــا، فرانســه و اســپانیا 

ــن، 1995(. در  ــارو و ســاال مارتی ــوده اســت )ب ــدان قابل توجــه نب ــب به دســت آمده چن ضری

مطالعــات دیگــری کــه توســط پــکاال و کانگاشــرجو2  )1998( و تویــا، هوســونو و تاتســوجی3 

)2004( انجــام شــد، نیــز نتایــج یکســانی بــه دســت آمــد. پــکاال و کانگاشــرجو بــا اســتفاده 

ــر  ــد تأثی ــان دادن ــول دوره 1975-1995 نش ــد، در ط ــی فنان ــه فرع ــای 85 منطق از داده ه

ــا، هوســونو و  ــز اســت. توی ــزان رشــد جمعیــت ایــن مناطــق بســیار ناچی ــر می مهاجــرت ب

ــه ای در طــول دوره 1980-2000 نشــان  ــری از داده هــای منطق ــا بهره گی ــز ب تاتســوجی نی
1- Barro & Sala-i-Martin
2- Pekkala & Kangasharju
3- Toya, Hosono & Tatsuji
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دادنــد کــه نــرخ خالــص مهاجــرت تأثیــر قابل توجهــی بــر رشــد جمعیــت منطقــه ای نداشــته 

اســت.

ــه نقــش مهاجــرت در نــرخ رشــد  ــد کــه ب در مقابــل ایــن تحقیقــات، مطالعاتــی نیــز بودن

جمعیــت تأکیــد کردنــد و تأثیــر مثبــت آن را نشــان دادنــد. کســتبای و ویســترالند1 )2007( 

ــد  ــرخ رش ــر ن ــه ای ب ــرت منطق ــر مهاج ــه تأثی ــل و مقایس ــه تجزیه وتحلی ــی ب در پژوهش

ــان داد،  ــا نش ــج آن ه ــد. نتای ــی دوره 1980-2000 پرداختن ــوئد در ط ــروژ و س ــت ن جمعی

تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت در هــر دو منطقــه مثبــت اســت. کــردار و ســیرین2 

)2007( نیــز بــا بهره گیــری از روش بــرآورد متغیرهــای ابــزاری و اســتفاده از کنتــرل اثــرات 

ثابــت اســتانی، تأثیــر مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت منطقــه ای را نشــان دادنــد. نتیجــه 

مطالعــه آن هــا نشــان داد کــه براســاس مــدل رشــد اســتاندارد پیش بینــی، اجــازه تحــرک 

نیــروی کار در مناطــق مختلــف، باعــث افزایــش ســرعت همگرایــی در ســطوح درآمــد ســرانه 

ــه،  ــن مطالع ــه دارد. ای ــرخ رشــد منطق ــر ن ــی ب ــر منف می شــود و در  نتیجــه مهاجــرت تأثی

ــک کشــور  ــزان رشــد اســتانی در ی ــر می ــی مهاجــرت ب ــر عل ــورد تأثی ــی در م شــواهد تجرب

درحال توســعه بــا ســطح بــاالی مهاجــرت داخلــی کــه بــا خــروج نیــروی غیرماهــر از مناطــق 

ــزو3 )2008( در  ــد. ات ــه می ده ــود، را ارائ ــخص می ش ــهری مش ــز ش ــرای مراک ــتایی ب روس

ــزان رشــد منطقــه در  ــر می ــات مهاجــرت بیــن منطقــه ای ب ــر جریان ــر تأثی مطالعــه خــود ب

طــی دوره 2002-1983 تمرکــز کــرده اســت. اولیــن نتیجــه مهــم ایــن مطالعــه، ایــن اســت 

ــر نــرخ رشــد منطقــه ای در ایتالیــا تأثیــر گذاشــته اســت. عــاوه بــر ایــن،  کــه مهاجــرت ب

نتایــج حاصــل از تجزیه وتحلیــل دو دوره 1983-1992 و 1993-2002، نشــان می دهــد کــه 

روندهــای مختلــف جریــان مهاجــرت در طــول دو دهــه و تفــاوت آن هــا بــه طــرق مختلــف 

بــر رشــد جمعیــت منطقــه تأثیــر گذاشــته اســت.

لــی و وســت لــوود  )2011( نیــز تغییــرات رشــد جمعیــت را بــه عوامــل و مؤلفه هــای اصلــی 

آن تجزیــه کردنــد و تــاش کردنــد کــه ســهم مهاجــرت و نــرخ رشــد طبیعــی را در تغییــرات 

رشــد جمعیــت کان شــهر پکــن نشــان دهنــد. نتایــج مطالعــه آن هــا نشــان داد کــه نــرخ 

ــت ســال های  ــش جمعی ــل افزای ــه دلی ــاً ب ــه عمدت ــوده ک ــر ب رشــد در مناطــق شــهری باالت
1- Østbye & Westerlund
2- Kirdar & Sirin
3- Etzo
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ــی، اقتصــادی و محیطــی  ــه عوامــل جمعیت ــت را ب 2000-1990 اســت. آن هــا رشــد جمعی

ــکا 1)2015( در مطالعــه ای تحــت عنــوان  ــد. همچنیــن کــورک، ووتوویــز و گال تجزیــه کردن

»تغییــر نقــش مهاجــرت و رشــد طبیعــی جمعیــت در رشــد مناطــق شــهری هلنــد«؛ بــه ســیر 

تحــول توزیــع جمعیــت در کان شــهر کراکــوف پرداختنــد. آن هــا معتقــد بودنــد کــه تغییــرات 

و حتــی روندهــای معکوســی از نقــش ســه عامــل مهاجــرت، بــاروری و مرگ ومیــر در رشــد 

ــی 1988، 1995،  ــع زمان ــار مقط ــه در چه ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــود آم ــه وج ــت ب جمعی

ــرت  ــی و مهاج ــش طبیع ــاوت در افزای ــل تف ــه  و تحلی ــد و تجزی ــام ش 2002 و 2012 انج

خالــص مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت. نتایــج مطالعــات حاکــی از افزایــش نقــش مهاجــرت 

در رشــد جمعیــت در ایــن مناطــق بــوده اســت. بــرا2 )2003(، نیــز در گزارشــی بــا موضــوع 

پویایــی جمعیــت در آمریــکای التیــن اظهــار داشــته اســت کــه بــا وجــود افزایــش نــرخ رشــد 

ــوده اســت،  ــرخ رشــد طبیعــی ب ــه دلیــل ن ــاً ب جمعیــت کشــورهای ایــن منطقــه کــه عمدت

افزایــش میــزان شهرنشــینی در ایــن منطقــه فراتــر از نــرخ رشــد جمعیــت اســت کــه عمــده 

دلیــل آن مهاجــرت در ایــن کشــورها بــوده اســت. او در ایــن گــزارش نشــان داد کــه حجــم 

زیــادی از جمعیــت شهرنشــین کشــورهای آمریــکای التیــن در نتیجــه مهاجــرت داخلــی بــوده 

ــه در ســال 2000  ــد، به طوری ک ــده بودن ــف راهــی شــهرها ش ــل مختل ــه دالی ــه ب اســت ک

ــرا، 2003(. ــن مناطــق در شــهرها ســکونت داشــته اند )ب ــت ای ــش از ســه چهارم جمعی بی

مطالعــه روو3 و همــکاران )2017( در زمینــه تأثیــر مهاجــرت داخلــی بــر تغییــرات جمعیتــی 

ــه  ــن مطالع ــت. در ای ــورت گرف ــر ص ــناختی اخی ــرفت های روش ش ــر پیش ــه ب ــا تکی ــا ب اروپ

تــاش شــد بــا بهره گیــری از داده هــای مهاجــرت داخلــی 30 کشــور اروپایــی، شــاخص های 

ــر  ــی تغیی ــل اصل ــه عام ــا، مهاجــرت ب ــر اســاس یافته ه ــه دهــد. ب ــد مهاجــرت را ارائ جدی

جمعیــت در کشــورهای اروپایــی تبدیل شــده اســت و الگوهــای اســتقرار انســان ها در 

ــرت  ــر مهاج ــی تأثی ــه بررس ــه ب ــی ک ــر مطالعات ــد. از دیگ ــکل می ده ــورها را ش ــل کش داخ

بــر تغییــرات جمعیتــی انجام شــده اســت، می تــوان بــه مطالعــه فیلیپــو و شاســتر4 

)2010( اشــاره کــرد. آن هــا در مطالعــه ای گســترده بــه تأثیــر مهاجــرت خالــص بــر حجــم 

1- KUREK, WÓJTOWICZ and GAŁKA
2- Brea
3- Rowe
4- Philipov, Schuster
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جمعیــت 21 کشــور اتحادیــه اروپایــی پرداختنــد. نتایــج آن هــا ضمــن بــه دســت دادن ســهم 

مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت کشــورهای اروپایــی، نشــان داد کــه تحــت تأثیــر مهاجــرت، 

جمعیــت کشــورهای اســپانیا، فرانســه، اتریــش و آلمــان رشــد قابــل  توجهــی داشــته اســت، 

ــن  ــت. همچنی ــته اس ــش داش ــتان کاه ــال و بلغارس ــورهای پرتغ ــت کش ــه جمعی درحالی ک

کشــورهای جنــوب اروپــا نیــز در مقایســه بــا ســایر کشــورها، کاهــش رشــد جمعیتــی ناشــی 

ــته اند. ــرت را داش از مهاج

ــی  ــوزه اصل ــار ح ــور، در چه ــی در کش ــی جمعیت شناس ــینه پژوهش ــات و پیش ــرور ادبی م

ــی و  ــه در خصــوص مهاجرت هــای داخل ــن اســت ک ــر ای ــات جمعیت شناســی، بیانگ مطالع

ــش قابل ماحظــه ای در کشــور  ــی، دان ــرات جمعیت ــر رشــد و تغیی ــرات آن ب ــا و تأثی پیامده

ــه در  ــی ک ــن اهمیت ــوالت آن در عی ــی و تح ــام مهاجرت ــاختار نظ ــت. س ــده اس ــد نش تولی

ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــه اساســاً کمت ــی اســت ک ــات جمعیت شناســی کشــور دارد، بحث مطالع

 شــده اســت. بیشــتر مطالعــات انجام شــده در خصــوص مهاجــرت در ایــران بــه موضوعــات 

مختلفــی ازجملــه تحــوالت آمــاری مربــوط می شــود کــه بخــش قابل توجهــی از آن از دهــه 

1340 آغــاز شــد. در مجمــوع در برخــی از بررســی ها، مهاجــرت در ایــران در دو دوره کلــی 

قبــل و بعــد از اصاحــات ارضــی مــورد  بررســی قرارگرفتــه اســت )طالــب، 1368(. بســیاری از 

پژوهش هــا تنهــا بــه تحلیــل آمــاری مهاجــرت در دوره هــای مختلــف پرداخته انــد )محمــودی 

ــی، 1375(. و دیگــران، 1389؛ زنجان

در زمینــه بررســی تأثیــرات مهاجــرت، مطالعــات مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. مطالعاتــی 

کــه در آن هــا بــه بــار مثبــت و منفــی ناشــی از مهاجــرت پرداخته انــد. در برخــی از مطالعــات 

بــه تأثیــرات مهاجــرت و تغییراتــی کــه در ســاختارهای شــغلی، رفاهــی، جنســی و آموزشــی 

ایجــاد می نمایــد )ارشــاد و مینــا، 1389( اشــاره  شــده اســت. عــاوه بــر پیامدهــای 

ــیانی،  ــمی س ــت )قاس ــده اس ــاره  ش ــز اش ــرت نی ــی مهاج ــای روان ــه پیامده ــادی، ب اقتص

ــی و  ــط اجتماع ــر، رواب ــوزش بهت ــی، آم ــش آگاه ــه افزای ــرات ب ــن تأثی ــه ای 1388( ازجمل

ــاط  ــت و قطــع ارتب ــوان پیامدهــای غیراقتصــادی مثب ــان به عن ــات فراغــت جوان ــذران اوق گ

جــوان بــا خانــواده خــود در روســتا، بزهــکاری و آســیب های اجتماعــی به عنــوان پیامدهــای 

منفــی مهاجــرت اشاره شــده اســت )قاســمی ســیانی، 1388(. بحــران مســکن )صرافــی، 
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ــگ  ــر فرهن 1381(، رشــد مشــاغل غیررســمی، پیدایــش ســکونتگاه های غیررســمی و تغیی

ــکاری پنهــان، بزهکاری هــای اجتماعــی )ایمــان،  ــی، 1365(، بی روســتایی )ســعیدی رضوان

1368؛ زمانــی، 1388؛ اصانــی، 1385( ازجملــه پیامدهــای دیگــری اســت کــه در مطالعــات 

ــت. ــده اس ــه آن پرداخته ش ــف ب مختل

ــر  ــرت ب ــر مهاج ــوزه تأثی ــه در ح ــان داد ک ــور نش ــرت در کش ــی مهاج ــینه علم ــرور پیش م

تغییــرات حجــم و به صــورت کلــی رشــد جمعیــت، مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت. تنهــا 

ــام  ــاوی )1398( انج ــی و حزب ــهیری ثان ــه ش ــت ک ــی اس ــه، تحقیق ــن زمین ــه در ای مطالع

داده انــد. در ایــن مطالعــه، آن هــا بــه بررســی اثــر مهاجــرت بــر کاهــش جمعیــت اســتان 

ــد کــه حــدود 0/25 درصــد از کاهــش رشــد جمعیــت  ــد و نشــان دادن خوزســتان پرداخته ان

اســتان خوزســتان در ســال 1385 و 0/62 درصــد در ســال 1390، ناشــی از مهاجــرت 

در ایــن اســتان بــوده اســت. در ایــن مطالعــه تنهــا اســتان خوزســتان و در دو دوره مــورد 

ــی در کشــور  ــه ای کان و مل ــه مطالع ــوان گفــت ک ــس می ت ــه اســت. پ ــرار گرفت بررســی ق

ــه اســت. صــورت نگرفت

ــوزه  ــی در ح ــم مطالعات ــکاف عظی ــان از ش ــده نش ــات انجام ش ــرور مطالع ــی م به طورکل

مهاجــرت داخلــی در ایــران و خــارج از کشــور دارد. بــا ظهــور و اهمیــت یافتــن مهاجــرت 

داخلــی در دنیــا، در چنــد ســال اخیــر ابعــاد روشــی و مفهومــی غنــی و روبــه رشــدی در ایــن 

حــوزه معرفی شــده و در ســطح دنیــا در حــال انجــام اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حــوزه 

مهاجرت هــای داخلــی در کشــور نســبت بــه دو حــوزه دیگــر جمعیــت، مرگ ومیــر و موالیــد، 

ــن حیطــه  ــی در ای ــی بزرگ ــر، خــأ تحقیقات ــن ام ــوده و همی ــوردار ب ــری برخ ــه کمت از توج

ــد. ایجــاد کــرده اســت کــه توجــه محققیــن و متخصصیــن امــر را می طلب

روشتحقیق
مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی و بــر پایــه تحلیــل ثانویــه داده هــای سرشــماری 

ــرت  ــس مهاج ــت، و ماتری ــای جمعی ــاز، داده ه ــورد نی ــای م ــت. داده ه ــه اس ــورت گرفت ص

اســتانی اســت کــه از سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن )1395، 1390 و 1385( کشــور 

ــت  شــده از  ــرگ و تولدهــای ثب ــداد م ــه تع ــوط ب ــاوه، داده هــای مرب اخذشــده اســت. به ع
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ســازمان ثبــت  احــوال به دســت  آمــده اســت. قبــل از بررســی ســهم مهاجــرت در نــرخ رشــد 

جمعیــت، دو مرحلــه تســطیح و تعدیــل داده هــای پایــه ای صــورت گرفتــه اســت. در مرحلــه 

اول، داده هــای جمعیــت برحســب ســن و جنــس بــا اســتفاده از شــاخص ارقــام ترکیبــی1، 

مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و در صــورت لــزوم بــا اســتفاده از روش پیشــنهادی ســازمان ملــل، 

تســطیح شــده اند. در ایــن مطالعــه اســتان هایی کــه شــاخص ارقــام ترکیبــی آن هــا بیشــتر 

از 35 بــوده، به واســطه روش پیشــنهادی ســازمان ملــل، تســطیح شــده اســت.

ــار  ــدم اظه ــه داده هــای مهاجــرت اســت. ع ــوط ب ــا، مرب ــل داده ه ــی و تعدی ــن ارزیاب دومی

مهاجــر بــودن و نیــز عــدم اعــام محــل اقامــت قبلــی از جملــه مشــکات داده هــای مهاجــرت 

داخلــی اســت. از همیــن رو، معمــوالً تعــداد و حجــم مهاجــران دارای کم شــماری های 

ــری از  ــات دقیق ت ــت دادن اطاع ــه دس ــکل و ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــی اس قابل توجه

ــرت،  ــتقیم مهاج ــاخص های غیرمس ــام ش ــه ن ــح ب ــای تصحی ــی از روش ه ــرت، انواع مهاج

ارائــه  شــده اســت کــه بــرآورد دقیق تــری از داده هــای مهاجــرت را ارائــه می کنــد. در 

اینجــا، ابتــدا داده هــای مهاجــرت به واســطه معادلــه تــوازن جمعیتــی2  مــورد ارزیابــی قــرار 

ــوازن: ــه ت ــاس معادل ــد. براس گرفته ان

   )1(  

پس:

   )2(  

در نتیجه این دو رابطه باید رابطه 5 برقرار باشد:

 

پــس از ارزیابــی داده هــای مهاجــرت بــرای بــرآورد خالــص مهاجــرت از تکنیــک نســبت های 

بازماندگــی اســتفاده  شــده اســت. در ایــن تکنیــک کــه در مقایســه بــا تکنیــک معادلــه تــوازن 

جمعیــت، از ســطح باالتــری برخــوردار اســت و نیــاز بــه داده هــای پایــه بیشــتری دارد، خالص 

ــه  ــدأ ب ــورد انتظــار ســال مقصــد از ســال مب ــت م مهاجــرت براســاس مابه التفــاوت جمعی

1- Joint Scores Index
2- Demographic Balancing Equation
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ــا اســتفاده از دو رویکــرد نســبت های بازماندگــی پیش نگــر1  ــد. ایــن تکنیــک ب دســت می آی

)رابطــه 4( و پس نگــر2 )رابطــه 5( قابــل انجــام اســت:

 )4(  

 )5(  

در ایــن تکنیــک، بــرآورد خالــص مهاجــرت کــودکان 4-0 ســاله، بــر پایــه نســبت کــودک بــه 

زن3  هــر منطقــه در سرشــماری دوم صــورت می گیــرد. بــا فــرض اینکــه نیمــی از کــودکان 

متولدشــده قبــل از مهاجــرت مادرانشــان متولــد شــده اند، خالــص مهاجــرت جمعیــت 0-4 

ســاله عبــارت اســت از:

 )6(   

ــر  ــال مشــکات و نواقصــی را درب ــا و درعین ح ــن دو روش، مزای ــدام از ای اســتفاده از هرک

ــی  ــت آوردن برآوردهای ــه دس ــز ب ــکات و نی ــردن مش ــرف ک ــت برط ــوالً در جه دارد. معم

نزدیــک بــه  واقــع، از میانگینــی از دو روش بــه صــورت هم زمــان بهــره گرفتــه می شــود، کــه 

در ایــن مطالعــه از ایــن  رویکــرد اســتفاده شــده اســت.

پــس از ارزیابــی، تســطیح و بــرآورد داده هــای جمعیــت و مهاجــرت، ســهم مهاجــرت در نــرخ 

رشــد جمعیــت بــا اســتفاده از رابطــه زیــر، موردبررســی قــرار گرفته اســت.
)7

ــرخ رشــد  ــه اینکــه محاســبه شــاخص های اصلــی یعنــی خالــص مهاجــرت و ن ــا توجــه ب  ب

ــن  ــرای ای ــه  شــده ب ــای دوره دارد، داده هــای ارائ ــدا و انته ــه داده هــای ابت ــاز ب ــت نی جمعی

مطالعــه مربــوط بــه ســه مقطــع 1385، 1390 و 1395 اســت. از ســویی بــا توجــه بــه اینکــه 
1- Forward Survival Ratio Method
2- Backward/Reverse Survival Ratio Method
3- Child Woman Ratio (CWR)
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اســتان البــرز در ســال 1389 از اســتان تهــران جــدا شــد، داده هــای جمعیــت و مهاجــرت 

ــرای ســال 1385 بازسازی شــده اســت. ایــن اســتان ب

یافتههایتحقیق
ــی نشــان  ــام ترکیب ــت سرشــماری براســاس شــاخص ارق ــی داده هــای جمعی ــج ارزیاب نتای

داد کــه داده هــای جمعیــت اســتانی در وضعیــت قابــل قبولــی قــرار دارد. در هــر ســه ســال 

مــورد بررســی )1385، 1390 و 1395(، شــاخص ارقــام ترکیبــی در همــه اســتان های 

کشــور زیــر ســطح عــدد 50 یعنــی دارای دقــت متوســط بــوده اســت. اســتان های تهــران، 

ــدران در هــر  ــی، گیــان، اصفهــان، کرمــان و مازن ــی غرب آذربایجان شــرقی و آذربایجان غرب

ســه ســال، دارای رقمــی کمتــر از 20 بوده انــد. در مقابــل اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، 

ایــام، بوشــهر، هرمــزگان، لرســتان، کردســتان و اردبیــل در هــر ســه ســال دارای ســطح 

ــب اســتان های کشــور در  ــد؛ وجــه اشــتراک غال ــی بوده ان ــام ترکیب ــری از شــاخص ارق باالت

ایــن شــاخص، بهبــود تدریجــی آن طــی سرشــماری های متوالــی اســت. بــا ایــن  وجــود در 

ایــن مطالعــه جهــت دقــت بیشــتر در محاســبه نــرخ رشــد و بــه دســت دادن نتایــج قابــل 

اعتمادتــر، جمعیــت اســتان هایی کــه در هــر یــک از ســه دوره فــوق، دارای شــاخص ارقــام 

ترکیبــی باالتــر از 30 بودنــد، بــا اســتفاده از شــاخص ســازمان ملــل تســطیح شــده و ســپس 

ــده اند. ــل ش وارد تحلی
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نمودار 1. شاخص ارقام ترکیبی در استان های کشور طی سه سال 1385، 1390 و 1395

نتایــج ارزیابــی خالــص مهاجــرت اســتانی براســاس معادلــه تــوازن نشــان داد کــه در هــر 

دو دوره )90-1385 و 95-1390( تفــاوت چشــمگیری بیــن داده هــای مهاجــرت سرشــماری 

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــود دارد. در دوره 90-1385 اس ــرت وج ــص مهاج و خال

خوزســتان، آذربایجــان شــرقی و تهــران بیشــترین تفــاوت و اســتان های گلســتان و ســمنان 

کمتریــن تفــاوت را نشــان داده انــد.

 
 نمودار 2. مقایسه خالص مهاجرت بر اساس معادله توازن جمعیتی و داده های سرشماری در دوره

1385-90
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کشــور  اســتان های  در  چشــم گیری  اختاف هــای  همچنــان  نیــز   1390-95 دوره  در 

مشــاهده می شــود. گرچــه در ایــن دوره سرشــماری بــا بــاال رفتــن دقــت داده هــا، بهبــودی 

ــاف در  ــاوت و اخت ــن تف ــان ای ــا همچن ــش وجــود دارد، ام ــا دوره پی نســبی در مقایســه ب

داده هــای مهاجــرت پابرجاســت. اســتان های تهــران، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، 

ــاوت  ــن تف ــزگان پایین تری ــن، هرم ــمنان، قزوی ــتان های س ــن و اس ــان رضوی باالتری خراس

را نشــان می دهنــد.

 
 نمودار 3. مقایسه خالص مهاجرت براساس معادله توازن جمعیتی و داده های سرشماری در دوره

1390-95

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از تفــاوت دو روش، خالــص مهاجرتــی اســتان های 

ــی  ــص مهاجرت ــه خال ــد. مقایس ــرآورد ش ــی ب ــبت بازماندگ ــک نس ــطه تکنی ــه  واس ــور ب کش

ــر اســتان های  ــه در اکث ــی سرشــماری نشــان می دهــد ک ــص مهاجرت ــا خال ــرآورد شــده ب ب

کشــور داده هــای مهاجــرت، دارای کــم شــماری چشــم گیری اســت. در دوره 1385-90 

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــژه در اس ــماری ها به وی ــم ش ــن ک ــدت ای ــطح و ش س

ــل مشــاهده اســت. ــان، خراســان رضــوی قاب آذربایجــان شــرقی، کرم
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نمودار 4. مقایسه خالص مهاجرتی ماتریس مهاجرتی و تکنیک نسبت بازماندگی در دوره 1385-90

مقایســه داده هــای مهاجــرت سرشــماری بــا خالــص مهاجرتــی بــرآورد شــده در دوره 95-

1390 نیــز نشــان داد کــه علی رغــم وجــود کم شــماری هایی در ایــن دوره، امــا هــم از 

تعــداد اســتان های بــا کــم شــماری زیــاد کاســته شــده اســت و هــم مابه التفــاوت دو مقــدار 

ــدا کــرده اســت. در ایــن دوره بیشــترین ســطح  ــی کاهــش چشــم گیری پی خالــص مهاجرت

ــرز،  ــتان، الب ــتان های خوزس ــد از آن اس ــت و بع ــران اس ــتان ته ــه اس ــوط ب ــاف مرب اخت

ــان،  ــد و اســتان های زنجــان، گی ــرار دارن همــدان، کرمانشــاه و سیســتان و بلوچســتان ق

ــد. ــی بودن ــص مهاجرت ــن دو مقــدار خال ــن تفــاوت بی ــن و ســمنان دارای پایین تری قزوی
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نمودار 5. مقایسه خالص مهاجرتی ماتریس مهاجرتی و تکنیک نسبت بازماندگی در دوره 1390-95

بــا قــراردادن خالــص مهاجــرت بــرآورد شــده، نــرخ رشــد ســالیانه جمعیــت طــی ســال های 

ــف،  ــتان های مختل ــرت در اس ــص مهاج ــد. در دوره 90-1385 خال ــبه ش 95-1385 محاس

موجــب تغییــرات متفاوتــی در نــرخ رشــد جمعیــت شــده اســت. بیشــترین تأثیــر مهاجــرت 

در نــرخ رشــد جمعیــت، در چهــار اســتان سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، 

ــوده اســت،  بوشــهر و البــرز مشــاهده می شــود. جهــت ایــن تأثیرگــذاری کامــاً متفــاوت ب

درحالی کــه در اســتان های بوشــهر و البــرز تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد افزایشــی اســت؛ 

ــده  ــه و بویراحمــد، مهاجــرت کاهش دهن در اســتان های سیســتان و بلوچســتان و کهگیلوی

نــرخ رشــد جمعیــت بــوده اســت.

خالــص مهاجرتــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در دوره 90-1385 موجــب کاهــش 

1/23 درصــدی نــرخ رشــد جمعیــت آن شــده اســت کــه بیشــترین تأثیــر کاهشــی مهاجــرت 

ــان می دهــد کــه مدیریــت و کنتــرل  در کشــور اســت. در واقــع ایــن میــزان تأثیــر نش

مهاجر فرســتی در اســتان سیســتان و بلوچســتان قــادر اســت، نــرخ رشــد جمعیــت اســتان 

ــر 0/65  ــا تأثی ــد ب ــه و بویراحم ــد. کهگیلوی ــش ده ــدود 2/3 در ســال افزای ــی ح ــه رقم را ب

درصــدی، دومیــن اســتان تأثیرپذیــر کاهشــی از مهاجــرت اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 

خالــص مهاجرتــی ایــن اســتان در مقایســه بــا اســتان هایی ماننــد خوزســتان، لرســتان و 

اردبیــل کمتــر اســت. اســتان خوزســتان کــه دومیــن اســتان مهاجرفرســت کشــور در ایــن 
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ــام،  ــتان های ای ــر از اس ــت آن کمت ــش جمعی ــر کاه ــرت ب ــر مهاج ــت، تأثی ــوده اس دوره ب

لرســتان، کرمانشــاه قــرار دارد. در مقابــل، اســتان البــرز بــا بهره گیــری از خالــص مهاجرتــی 

مثبــت، تأثیــر افزایشــی حــدود 1/80 درصــدی از مهاجــرت داشــته اســت، به طوری کــه نــرخ 

رشــد جمعیــت آن را از 1/8 درصــد بــه 3/03 درصــد افزایــش داده اســت کــه بیشــترین تأثیــر 

ــا تأثیــری 1/43  افزایشــی در کشــور اســت. بعــد از اســتان البــرز، بوشــهر قــرار دارد کــه ب

درصــدی، دومیــن اســتان کشــور منتفــع از مهاجــرت داخلــی اســت.

جدول 1. نرخ رشد ساالنه جمعیت و اثر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور دوره 1385-90

ــی  ــص مهاجرت ــران بیشــترین خال ــرز، اســتان ته ــد از اســتان الب ــز بع ــر نی ــمت دیگ در س

ــرخ رشــد  ــری افزایشــی مهاجــرت در ن ــا تأثیرپذی ــن دوره را داشــته اســت، ام ــت در ای مثب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم و ... ق ــزگان و ق ــهر، هرم ــتان های بوش ــد از اس ــتان بع ــن اس ای
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نمودار 6. تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد استان های کشور دوره 1385-90

نکتــه قابــل  توجــه اینکــه، نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در همــه اســتان های کشــور همــواره 

باالتــر از تأثیــر مهاجــرت اســت. در واقــع در ایــن دوره در همــه اســتان های کشــور همچنــان 

ــود،  ــن  وج ــا ای ــد. ب ــت دارن ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــر را ب ــترین تأثی ــر بیش ــد و مرگ ومی موالی

ــیاری از  ــت بس ــد جمعی ــرخ رش ــوان ن ــی، می ت ــای داخل ــرل مهاجرت ه ــت و کنت ــا مدیری ب

اســتان ها را تــا حــد زیــادی افزایــش داد و از ســویی از بــار جمعیتــی کان شــهرهای کشــور 

ــا حــد چشــم گیری کاســت. ــز ت نی
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جدول 2. نرخ رشد ساالنه جمعیت و اثر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور دوره 1390-95

ــطح  ــترین س ــدان بیش ــمالی و هم ــان ش ــمنان، خراس ــتان س ــه اس ــی، س ــورت کل به ص

ــر  ــطح تأثی ــتان ها، س ــن اس ــه ای ــر س ــد. در ه ــه کرده ان ــرت را تجرب ــری از مهاج تأثیرپذی

ــر نــرخ رشــد جمعیــت آن هــا، بیشــتر از نــرخ رشــد جمعیــت بــدون مهاجــرت  مهاجــرت ب

ــن اســتان ها متفــاوت اســت.  ــک از ای ــر هــر ی ــذاری مهاجــرت ب ــا جهــت تأثیرگ اســت. ام

ــرخ رشــد طبیعــی  ــر از ن ــت ناشــی از مهاجــرت باالت ــرخ رشــد جمعی در اســتان ســمنان ن

ــه 2/24 درصــد شــده  ــت اســتان ب ــرخ رشــد جمعی ــش ن ــه موجــب افزای ــوده ک ــت ب جمعی

ــودن نــرخ رشــد  ــر ب ــا وجــود باالت اســت. امــا در دو اســتان همــدان و خراســان شــمالی ب

ــر آن در جهــت کاهشــی  ــرخ رشــد طبیعــی، امــا تأثی ــا ن ناشــی از مهاجــرت در مقایســه ب

بــوده اســت. بطوری کــه در اســتان خراســان شــمالی تأثیــر مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت 

)1/62- درصــد( موجــب رســیدن نــرخ رشــد جمعیــت از 1/54 درصــد بــه 0/08- درصــد شــده 

اســت. در اســتان همــدان نیــز بــه همیــن منــوال، نــرخ رشــد جمعیــت ناشــی از مهاجــرت 
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)1/34- درصــد( موجــب کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت بــه 0/2- درصــد شــده اســت. یعنــی 

کنتــرل و مدیریــت مهاجرفرســتی ایــن دو اســتان، می توانــد نــرخ رشــد منفــی را بــه نــرخ 

رشــدی مثبــت تبدیــل کنــد.

 
نمودار 7. مقایسه تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد استان های کشور دوره 1390-95 

ــر نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور نیــز  همچنیــن بررســی توزیــع فضایــی تأثیــر مهاجــرت ب

نشــان از توزیــع خوشــه ای ایــن تأثیــر اســت. درحالی کــه اســتان های مــرزی به ویــژه 

ــرت  ــی مهاج ــر منف ــور دارای تأثی ــرقی کش ــوب ش ــی و جن ــمال غرب ــی، ش ــای غرب مرزه

ــر  ــزگان تأثی ــهر و هرم ــتان بوش ــور و دو اس ــمالی کش ــزی و ش ــتان های مرک ــتند، اس هس

ــد. ــان داده ان ــرت را نش ــی مهاج افزایش
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شکل 1. توزیع فضایی تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور 1385-95

ــر مهاجــرت  ــی تأثی ــع فضای ــوی توزی ــن شــاخص، الگ ــی ای ــه شــکل پراکندگ ــا وجــود اینک ب

ــوی  ــورد وجــود الگ ــر در م ــا بررســی دقیق ت ــت را نشــان می دهــد، ام ــرخ رشــد جمعی ــر ن ب

پراکندگــی خــاص و درواقــع خوشــه ای ایــن شــاخص در کشــور، به واســطه آزمــون مــوران، 

ــه مشــاهده می شــود )شــکل 2(. ــج آن در ادام ــه نتای ــت ک صــورت گرف

شکل 2. آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی پراکندگی تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت 1385-95
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ــوران در  ــاخص م ــزان ش ــه می ــد ک ــان می ده ــی نش ــتگی فضای ــون خودهمبس ــج آزم نتای

ــاداری 0/032 و در  ــا ســطح معن ــا 0/209 ب ــر ب اســتان های کشــور در دوره 90-1385 براب

دوره 95-1390 برابــر 0/216 بــا ســطح معنــاداری 0/001 به دســت  آمــده اســت، کــه بیانگــر 

ســاختار فضایــی خوشــه ای ایــن متغیــر در کشــور اســت. به بیان دیگــر، بایــد اظهــار کــرد کــه 

تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت در ســطح اســتانی در هــر دو دوره، دارای الگویــی 

فضایــی خاصــی بــوده و توزیــع آن در ســطح کشــور بــه شــکل خوشــه ای اســت. پــس تأثیــر 

مهاجــرت تمایــل بــه متمرکــز یــا خوشــه ای شــدن در فضــا دارد. به طوری کــه تجمــع فضایــی 

لکه هــای داغ )باالتریــن تأثیــر افزایشــی( متعلــق بــه اســتان های مرکــزی و شــمالی اســت 

ــه  ــق ب ــر کاهشــی( متعل ــن تأثی ــی لکه هــای ســرد )منفی تری و از طــرف دیگــر تجمــع فضای

اســتان های مــرز غــرب، شــمال غــرب و جنــوب شــرقی اســت.

بحثونتیجهگیری
افزایــش امید زندگــی و رســیدن میــزان بــاروری بــه ســطح جانشــینی و همگرایــی میزان هــای 

موالیــد و مرگ ومیــر در نقــاط مختلــف کشــور از یک ســو و افزایــش حجــم و شــدت مهاجــرت 

و جابجایی هــای داخلــی از ســوی دیگــر، موجــب شــده اســت کــه مهاجــرت، نقــش مهمــی 

ــرخ رشــد جمعیــت مناطــق کشــور را داشــته باشــد. توســعه نامــوزون  ــر حجــم و ن در تغیی

ــز  ــا تمرک ــه ب ــده ک ــور ش ــعه یافتگی در کش ــای توس ــکل گیری قطب ه ــب ش ــور موج در کش

ــه  ــورد توج ــه مقصــد م ــای شــغلی و آموزشــی، ب ــات و درنتیجــه فرصت ه ــات و خدم امکان

ــرای خیلــی عظیمــی از مهاجــران تبدیــل  شــده اند. همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه  ب

مناطــق توســعه یافته، جمعیــت زیــادی را از ســایر نقــاط کشــور، عمدتــاً اســتان های کمتــر 

ــی  ــهبازین، عباس ــکریانی، 1395؛ ش ــی و ش ــد )صادق ــذب کنن ــود ج ــه خ ــعه یافته، ب توس

شــوازی و عســکری ندوشــن، 1396(. شــکل گیری جریان هــای وســیع مهاجرتــی در کشــور 

ــور،  ــل کش ــی از آن در داخ ــت ناش ــع جمعی ــرت و باز توزی ــه مهاج ــت ک ــده اس ــب ش موج

ــه  ــیدن ب ــم بخش ــرای نظ ــی ب ــادی و اجتماع ــت گذاری اقتص ــای سیاس ــن محوره از مهم تری

ــد  ــه دو بن ــی ک ــمار رود، تاجای ــه ش ــران ب ــیل مهاج ــت س ــی و هدای ــای جمعیت جابجایی ه

ــم  ــام معظ ــت از مق ــا جمعی ــاط ب ــی در ارتب ــت های کان اباغ ــای 9 و 10( از سیاس )بنده
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رهبــری )1393( بــه مهاجــرت و بازتوزیــع جمعیــت متناســب بــا ظرفیــت مناطــق، اختصــاص 

دارد.

مهاجــرت چــه به صــورت داخلــی و چــه بین المللــی عاملــی در بازتوزیــع جمعیــت و افزایــش 

جمعیــت مناطــق مهاجرپذیــر و در مقابــل کاهــش جمعیــت مناطــق مهاجرفرســت اســت. 

اســتمرار میزان مهاجرفرســتی و مهاجرپذیری و همچنین شــدت آن، در بلندمدت پیامدهایی 

را بــرای هــر دو منطقــه مبــدأ و مقصــد بــه همــراه دارد. اولیــن و یکــی از مســتقیم ترین ایــن 

پیامدهــا، تأثیــر بــر نــرخ رشــد جمعیــت و درنتیجــه حجــم جمعیــت اســت کــه هــدف اصلــی 

ــرخ رشــد اســتان های کشــور  ــر ن ــن مهاجــرت، ب ــر ای ــز نشــان دادن تأثی ــه نی ــن مطالع ای

بــود. قبــل از پرداختــن بــه نــرخ رشــد جمعیــت، داده هــای مهاجــرت سرشــماری بــا اســتفاده 

از معادلــه تــوازن جمعیتــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد براســاس نتایــج 

معادلــه تــوازن، کم شــماری زیــادی در رابطــه بــا داده هــای مهاجــرت در داده های سرشــماری 

ــا  ــوازن همــه مهاجــران اعــم از مهاجــران ب ــه ت وجــود دارد. باوجــود اینکــه در روش معادل

ــز  ــخص نی ــدأ نامش ــا مب ــی ب ــز مهاجران ــی( و نی ــران خارج ــور )مهاج ــارج از کش ــأ خ منش

ــن دو دســته از مهاجــران در داده هــای  ــز ای ــه ســهم ناچی ــا توجــه ب ــا ب وارد می شــوند، ام

مهاجرتــی کشــور، تفــاوت بــه  دســت  آمــده در همــه اســتان های کشــور جــای تأمــل زیــادی 

دارد. از ســویی بــا توجــه بــه پوشــش بــاالی 90 درصــد مرگ ومیــر و موالیــد توســط ســازمان 

ــزد  ــان، ســمنان، ی ــران، گی ــد ته ــعه یافته ای مانن ــژه در اســتان های توس ــوال )به وی ثبت اح

و ... کــه دارای پوشــش ثبــت باالتــر از 90 درصــد هســتند( )ساســانی پــور، 1400(، بــه نظــر 

نمی رســد کــه مشــکلی از جانــب تعیین کننده هــای مرگ ومیــر و موالیــد وجــود داشــته 

ــاوت مشــاهده  شــده ناشــی از کم شــماری  ــه تف ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــن می ت باشــد. بنابرای

مهاجــران اســت. بــا توجــه بــه ایــن مهــم، خالــص مهاجــران اســتان های کشــور بر اســاس 

ــا  ــی ت ــبت بازماندگ ــاس نس ــر اس ــای مهاجرت ب ــد. برآورده ــرآورد ش ــی ب ــک بازماندگ تکنی

ــرت  ــص مهاج ــرد. خال ــرف ک ــرت را برط ــای مهاج ــماری های داده ه ــادی کم ش ــزان زی می

ــی  ــس مهاجرت ــای ماتری ــی داده ه ــوی فضای ــن  روش دارای الگ ــده از ای ــرآورد ش ــتانی ب اس

سرشــماری اســت. اســتان های توســعه یافته و عمدتــاً مرکــزی کشــور دارای باالتریــن 

خالــص مهاجرتــی مثبــت و اســتان های نواحــی مــرزی ماننــد سیستان و بلوچســتان، 
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خوزســتان، کرمانشــاه، کردســتان و .... دارای بیشــترین خالــص مهاجرتــی منفــی بودنــد کــه 

ــا یافته هــای مطالعــات شــهبازین و همــکاران )1396(، عســکری، لشــگری و فرامرزیــان  ب

ــی )1385( و.... مطابقــت دارد. ــو و حبیب )1396(، صادقــی و شــکریانی )1395(، قرخل

براســاس یافته هــا، مهاجــرت در عمــده اســتان های کشــور تأثیــر کاهشــی بــر نــرخ رشــد 

جمعیــت را داشــته اســت. در هــر دو دوره بــه علــت توزیــع نامتــوازن جمعیــت و بازتوزیــع 

ــتی و  ــل مهاجرفرس ــه دلی ــق ب ــیاری از مناط ــور، بس ــتان های کش ــطح اس ــت در س جمعی

ــش  ــن کاه ــد. ای ــه کرده ان ــت را تجرب ــد جمعی ــرخ رش ــش ن ــت، کاه ــت دادن جمعی از دس

ــمالی  ــتان خراسان ش ــرای اس ــد ب ــرت از 1/62- درص ــل مهاج ــه دلی ــت ب ــد جمعی ــرخ رش ن

تــا 1/31 درصــد بــرای اســتان ســمنان نوســان داشــته اســت. میــزان مهاجــرت در برخــی 

ــوده اســت  ــذار ب ــت آن هــا تأثیرگ ــرخ رشــد جمعی ــدازه ای در ن ــه  ان از اســتان های کشــور ب

کــه نــرخ رشــد جمعیــت مثبــت آن هــا را )در صــورت نبــود مهاجــرت( بــه نــرخ رشــد منفــی 

و درنتیجــه کاهــش جمعیــت رســانده اســت )اســتان همــدان و خراســان شــمالی در دوره 

95-1390( و در برخــی از اســتان ها نــرخ رشــد جمعیــت را از حــدود 1/1 درصــد بــه 

چیــزی حــدود 0/1 درصــد کاهــش داده اســت. اســتان های کرمانشــاه، لرســتان، خوزســتان، 

ــته اند.  ــرت را داش ــی از مهاج ــر کاهش ــن تأثی ــمالی باالتری ــان ش ــام و خراس ــدان، ای هم

ــان  ــر )محمودی ــد ســال اخی ــژه در چن ــاال به وی ــل مهاجــر فرســتی ب ــه دلی ــن اســتان ها ب ای

و قاســمی اردهایــی، 1392، محمودیــان و محمودیانــی، 1397( حجــم زیــادی از جمعیــت 

فعــال خــود را نیــز از دســت داده انــد. ایــن رونــد ضمــن برهــم زدن تعــادل ســنی و جنســی 

ــق  ــن مناط ــرای ای ــز ب ــادی را نی ــی زی ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــد، پیامده ــت در مقص جمعی

ــرز و ســمنان  ــان، الب ــران )دوره 95-1390(، اصفه ــل اســتان ته خواهــد داشــت. در مقاب

بیشــترین تأثیــر افزایشــی از مهاجــرت را داشــته اند. ایــن اســتان ها کــه بــه دلیــل خالــص 

ــادی را  ــد، مشــکات و مســائل زی ــه می کنن ــی را تجرب ــی باالی ــی خــود رشــد جمعیت مهاجرت

ــت،  ــن جمعی ــرای ای ــردن زیرســاخت ها الزم ب ــکاری، فراهــم ک ــه اشــتغال و بی ــز در زمین نی

ــد داشــت کــه مدیریــت و حــل  ــی و ..... خواهن ــاالی جمعیت آلودگی هــای محیطــی، تراکــم ب

ــود. ــد ب ــدت خواه ــرمایه گذاری های بلندم ــزی و س ــد برنامه ری ــان نیازمن آن

ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــرت ب ــر مهاج ــی تأثی ــع فضای ــه توزی ــه ب توج
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ــاً تحــت  ــر توســعه یافته هســتند، عمدت ــاً مناطــق کمت ــه عمدت ــرزی کشــور ک اســتان های م

تأثیــر نیــروی کاهشــی مهاجــرت هســتند. در ایــن مناطــق بــه دلیــل میــزان بــاالی خالــص 

ــد  ــش رون ــا افزای ــت و ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــت کاه ــد جمعی ــرخ رش ــی، ن ــرت منف مهاج

مهاجــرت از ایــن مناطــق )حســینی و صادقــی، 1399؛ حســینی، 1396، حســینی و خانــی، 

1396( تأثیــر کاهشــی مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت ایــن اســتان ها نیــز ادامــه یافتــه 

ــدگاری  ــرای مان ــات و شــرایط الزم ب ــر امکان ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال و خواهــد یافــت. ای

جمعیــت در ایــن مناطــق مهیــا شــود، نــرخ رشــد ســاالنه جمعیــت ایــن مناطــق افزایــش 

ــم از  ــده و ه ــرزی ش ــق م ــی در مناط ــکات امنیت ــاد مش ــع ایج ــم مان ــه ه ــد ک ــدا می کن پی

ــا  ــه ب ــا توج ــری می شــود. از ســویی ب ــزی جلوگی ــت در اســتان های مرک ــاد جمعی ــم زی تراک

مهاجرپذیــری بــاالی مناطــق مرکــزی به ویــژه اســتان های تهــران و البــرز بــه دلیــل تمرکــز 

ــکاری،  ــش بی ــل افزای ــائلی از قبی ــکات و مس ــا مش ــز ب ــق نی ــن مناط ــی و اداری، ای سیاس

افزایــش مشــاغل کاذب، مســکن، حاشیه نشــینی، فقــر و ...... روبــرو هســتند. نتایــج ایــن 

مطالعــه در تائیــد مطالعــات مختلفــی اســت کــه توزیــع نامتعــادل جمعیــت و مهاجــرت را 

در کشــور نشــان داده و تأثیــر منفــی مهاجــرت بــر مناطــق مــرزی کشــور را نشــان داده انــد 

ــینی و  ــینی 1396؛ حس ــکاران، 1397؛ حس ــهبازین و هم ــی، 1399؛ ش ــینی و صادق )حس

ــایان، 136(. ــی، 1396، ش خان

ــت در  ــداری امنی ــادی در پای ــش زی ــه نق ــور ک ــرزی کش ــتان های م ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــظ  ــه، حف ــدار در جامع ــت پای ــر امنی ــت ب ــر جمعی ــه تأثی ــه ب ــا توج ــز ب ــد و نی ــور دارن کش

تعــادل جمعیــت در ایــن مناطــق از مهمتریــن عوامــل امنیتــی اســت کــه بایــد مــور توجــه 

قــرار گیــرد. فراهــم کــردن امکانــات توســعه ای الزم از قبیــل فرصت هــای اشــتغال، آمــوزش، 

ــت و  ــدن جمعی ــارج ش ــعه، از خ ــطح توس ــردن س ــاال ب ــن ب ــد ضم ــت و .... می توان بهداش

درنتیجــه کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت ایــن مناطــق جلوگیــری بــه عمــل آورد. بــرای رســیدن 

بــه اهــداف اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی در کشــور بایــد مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی 

مناطــق مــرزی بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد، تــا از خــروج افــراد و جمعیــت ایــن منطقــه 

ــداری جمعیــت در مناطــق مــرزی، مشــکات  جلوگیــری شــود. ایــن مهــم ضمــن حفــظ پای

ــل می رســاند. ــه حداق ــز ب ــن مهاجــران را نی مناطــق مقصــد ای
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ــی  ــع فضای ــت، توزی ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــرت ب ــر مهاج ــه تأثی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ای

ــت  ــع جمعی ــرت در بازتوزی ــش مهاج ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــور دارد. ب ــی در کش نامتوازن

منطقــه، می تــوان نتایــج ایــن مطالعــه را در برنامه ریــزی جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی 

به ویــژه در حــوزه توزیــع جغرافیایــی جمعیــت لحــاظ کــرد. ادامــه ایــن رونــد طــی چنــد دهــه 

منجــر به شــدت گرفتــن بیشــتر توزیــع نابرابــر جمعیــت در اســتان های کشــور شــده اســت، 

حــل مســئله عــدم تعــادل در نظــام توزیــع جمعیتــی در ســطح ملــی و منظقــه ای کــه درواقــع 

منشــأ بســیاری از مشــکات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت، بــه یــک برنامــه جامــع 

نظــام اســکان جمعیــت نیــاز دارد.

یکــی از مهمتریــن دالیــل انجــام ایــن مطالعــه بــه دســت دادن تأثیــر مهاجــرت بــر نرخ رشــد 

ــود. ایــن مهــم به ویــژه در چنــد ســال اخیــر کــه بحــث سیاســت های افزایشــی  جمعیــت ب

ــف نشــان  ــرد اســت. مطالعــات مختل ــت مطــرح  شــده اســت، قابل اســتفاده و کارب جمعی

داده اســت کــه تفاوت هــای منطقــه ای زیــادی در میزان هــای جمعیتــی کشــور وجــود 

دارد کــه بــرای سیاســت گذاری های جمعیتــی بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد. اســتان های 

سیستان و بلوچســتان و خوزســتان و حتــی چهارمحال و بختیــاری و لرســتان هنــوز دارای 

ســطح بــاروری باالیــی هســتند و ایــن خالــص مهاجــرت اســت کــه باعــث کاهــش نرخ رشــد 

جمعیــت آن هــا شــده اســت. در مقابــل اســتان های تهــران، اصفهــان، آذربایجــان شــرقی 

و تــا حــدودی اســتان خراســان رضــوی قــرار دارنــد کــه میــزان بــاروری در ایــن جوامــع بــه 

ــرخ رشــد  ــن ن ــاال رفت ــص مهاجــرت آن هــا موجــب ب ــه خال ــه اســت ک ــی کاهش یافت میزان

ــذا در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری های منطقــه ای بایــد بــه ایــن  جمعیــت شــده اســت. ل

نکتــه توجــه داشــت.



برریس هسم مهاجرت در تغییر نرخ رشد جمعیت استان های کشور     ...                                                                163

منابع:

ــه  ــر جامع ــد ب ــا تأکی ــتایی ب ــعه روس ــا )1383(، توس ــاری، غامرض ــی؛ غف ــا، مصطف - ازکی

ــران. ــی. ته ــران. نشــر ن روســتایی ای

- اســماعیلی، نصیبــه )1388(، بررســی نقــش زنــان در جریــان تصمیم گیــری مهاجرت هــای 

خانوادگــی، پایان نامــه کارشناســی ارشــد جمعیت شناســی، دانشــگاه تهــران

ــاد،  ــگ ارش ــه فرهن ــعه، ترجم ــینی و توس ــرت، شهرنش ــرای، ای اس )1370(، مهاج - اوب

ــران. ــی، ته ــن اجتماع ــه کار و تأمی موسس

- ایراندوســت، کیومــرث، بوچانــی، محمدحســین؛ توالیــی، روح اللــه )1392(، تحلیــل 

ــه  ــر مهاجرت هــای شــهری. فصلنام ــد ب ــا تأکی ــی کشــور ب ــی الگــوی مهاجــرت داخل دگرگون

ــص: 105-118. ــار، ص ــماره 6، دوره به ــهری، ش ــات ش مطالع

ــالخوردگی  ــرت و س ــاپورآبادی )1391(، مهاج ــدی ش ــی احم ــد و محمدعل ــی، احم -تقدیس

جمعیــت  روســتایی ایــران: چالشــی فــراروی توســعه پایــدار روســتایی، فصلنامــه تحقیقــات 

جغرافیایــی، ســال 27، شــماره پیاپــی 104. صــص: 133-164.

- تمنــا، ســعید )1384(، مبانــی جمعیت شناســی، تهــران، دانشــگاه پیــام نــور، چــاپ 

ــتم. هش

ــش  ــعه بخ ــادی و توس ــگاه اقتص ــی جای ــی و ارزیاب ــود )1378(، بررس ــور، محم ــه پ - جمع
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مقایسه تفاوت    های رفتارها و نیات باروری در بین زنان مهاجر و بومی
 در شهر مهاجران شازند )استان مرکزی(

محمود مشفق1
 حامد فراهانی2 

چکیده:
مقالــه حاضــر بــه بررســی و مقایســه رفتارهــا و نیــات بــاروری و تعییــن کننده        هــای آن بیــن زنــان ســنین 

ــی  ــردازد. مبان ــی در شــهر مهاجــران شــازند، در ســال 1399 می    پ ــاروری  )49-15ســاله( مهاجــر و بوم ب

نظــری تحقیــق شــامل: وقفــه مهاجرتــی، نظریــه انطبــاق مهاجرتــی و نظریــه مشــخصه    ها و تبیین هــای 

هنجاری-فرهنگــی اســت. روش تحقیــق در ایــن مطالعــه، پیمایــش اســت. بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده 

از روش نمونه    گیــری خوشــه    ای چنــد مرحلــه    ای، 358 نفــر از زنــان همســردار 15-49 ســاله شــهر مهاجــران 

شــازند )192نفــر مهاجــر و 192نفــر بومــی( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و پرســش نامــه محقــق ســاخته 

ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــد، تمای ــج مطالعــه نشــان داد کــه، افــراد دارای یــک فرزن ــر شــد. نتای توســط آن هــا پ

داشــتند، امــا در افــراد دارای دو فرزنــد، تمایلــی بــه داشــتن بیشــتر از دو فرزنــد مشــاهده نشــد. میانگیــن 

بــه دســت آمــده از طریــق آزمــون تــی دو نمونــه مســتقل نشــان داد، کــه تعــداد فرزنــدان بومیــان حــدود 

ــادار اســت. ارزش  ــاوت معن ــن تف ــاری ای ــد می    باشــد و از نظــر آم ــد و مهاجــران حــدود 2 فرزن 2/5 فرزن

ــان بومــی و  ــاروری زن ــارداری در تعییــن تفاوت    هــای ب فرزنــدان، ترجیحــات جنســی، ســن زن در اولیــن ب

مهاجــر از نظــر آمــاری معنــادار شــد. در ایــن مقالــه فرضیــات مبتنــی بــر نظریــه وقفــه مهاجرتــی و نظریــه 

مشــخصه    ها مــورد تأییــد قــرار گرفــت، امــا فرضیــات نظریــه انطبــاق رد شــد. 
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مقدمه:

یکــی از پدیده    هــای مهــم در جمعیــت شناســی، مهاجــرت اســت کــه باعــث تغییــر در ســایر 

ــل  ــه دلی ــی ب ــط اجتماع ــر در محی ــود. تغیی ــاروری می    ش ــه ب ــی از جمل ــای جمعیت پدیده    ه

مهاجــرت، باعــث تغییــر رفتارهــای جمعیتــی می    شــود. همچنیــن مهاجــرت باعــث تغییــر در 

حجــم و ســاختار جمعیــت، تغییــر در محیــط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مهاجــران و 

تغییــر در نگــرش، افــکار و رفتارهــای بــاروری مهاجــران می    شــود )عباســی شــوازی، 1395(.

پرداختــن بــه موضــوع رابطــه مهاجــرت و بــاروری از جهــات متفاوتــی اهمیــت پیــدا می    کنــد. 

اول اینکــه ســاخت ســنی، تحــت تأثیــر بــاروری اســت و رفتــار جمعیتــی در محیــط اتفــاق 

ــاروری، تحــت تأثیــر عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــار ب می    افتــد؛ دوم اینکــه رفت

ــران و  ــت مهاج ــاروری جمعی ــای ب ــرش و رفتاره ــی نگ ــن بررس ــم چنی ــرد. ه ــرار می    گی ق

بومیــان ایــن شــهر، بــه دلیــل تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ و هویتــی و مدیریــت و اداره کــردن 

جمعیــت دربــاره تأثیــر فرهنــگ مهاجــران اهمیــت پیــدا می    کنــد. مهاجــرت می    توانــد محــل 

ــد  ــی می    توان ــد. حت ــر ده ــان را تغیی ــی آن ــادی و اجتماع ــط اقتص ــران و محی ــی مهاج زندگ

رفتارهــای افــراد بــه خصــوص رفتارهــای بــاروری مهاجــران را نیــز تغییــر دهــد. بــه عبارتــی 

ــگ،  ــر فرهن ــت تأثی ــت تح ــن اس ــد، ممک ــرت می    کنن ــی مهاج ــه مکان ــه ب ــرادی ک ــر، اف دیگ

محیــط و ... مــردم آن مــکان قــرار گیرنــد و بــا کاهــش یــا افزایــش بــاروری مواجــه شــوند. 

ــای  ــه رفتاره ــاروری و مطالع ــار ب ــرت و رفت ــن مهاج ــه بی ــت رابط ــل اهمی ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــدا می    کن ــاروری هســتند، اهمیــت پی ــان مهاجــر کــه در ســنین ب ــن زن ــاروری در بی ب

ــه شــمار  ــی ب ــرات ســاختار ســنی جمعیت ــن عامــل تغیی ــوان مهمتری ــه عن ــاروری ب ــار ب رفت

ــرد و رفتارهــای  ــرار گی ــر مهاجــرت ق ــاروری تحــت تأثی ــد. ممکــن اســت رفتارهــای ب می    آی

بــاروری را تغییــر دهــد. بــه عبارتــی دیگــر، زمانــی کــه افــراد از مبــدا بــه یــک مــکان جدیــد 

)مقصــد( مهاجــرت می    کننــد، مجموعــه    ای از ارزش    هــا، افــکار، باورهــا و ... را بــا خــود بــه 

جامعــه مقصــد می    برنــد، ولــی ایــن امــکان نیــز وجــود دارد، کــه ایــن فرهنــگ )ارزش    هــا، 

افــکار و ...( در جامعــه مقصــد تغییــر کنــد. چــون افــراد در مقصــد، بــا یــک محیــط اقتصــادی، 

ــار  ــر در رفت ــث تغیی ــر باع ــن ام ــوند و همی ــه رو می    ش ــدی روب ــی جدی ــی و فرهنگ اجتماع
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بــاروری مهاجــران می    شــود )بــاخ1، 1981(. بــاروری، تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف 

ــه در کاهــش  ــی ک ــی و ... اســت. در گذشــته عامل اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیت

یــا افزایــش بــاروری نقــش بــه ســزایی داشــته اســت، عامــل اقتصــادی مطــرح شــده، امــا 

در دهه    هــای اخیــر عامــل فرهنگــی نیــز اضافــه شــد. بنابرایــن از عوامــل مهــم مهاجــرت و 

تغییــر در رفتارهــای بــاروری، وضعیــت و شــرایط اقتصــادی در مبــدا و مقصــد )فرصت    هــای 

شــغلی، کســب درآمــد، نــوع مســکن و...( و شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی مبــدا و مقصــد 

)ارزش فرزنــد، حمایــت اجتماعــی، وضعیــت اقامــت، قومیــت، تعلــق بــه جامعــه مقصــد و...( 

در بیــن مهاجریــن و بومیــان از یکدیگــر، نقــش زیــادی دارنــد.

 از جملــه عواملــی کــه می    توانــد در مبــدأ و در مقصــد مهاجــرت، بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار 

ــه متغیرهــای مهــم اقتصــادی  دهــد، شــرایط اقتصــادی فــرد مهاجــر اســت. شــغل از جمل

اســت، کــه بــر رفتــار بــاروری مهاجــران اثــر می    گــذارد. وقتــی فــرد بــه علــت عــدم داشــتن 

شــغل بــه مکانــی دیگــر مهاجــرت می    کنــد، بعــد از مدتــی ممکــن اســت بــا فراهــم شــدن 

شــغل و کســب درآمــد مناســب، ازدواج و فرزنــدآوری را بــه تأخیــر نیانــدازد. عواملــی دیگــر 

از جملــه ســبک زندگــی، رفتــار جنســی و ... در رفتارهــای بــاروری افــراد در مبــدا و مقصــد 

ــای  ــا، نگرش    ه ــا، هنجاره ــد ارزش    ه ــی می    توان ــط اجتماع ــتند. رواب ــر هس ــرت موث مهاج

مرتبــط بــا رفتــار بــاروری را بــه وجــود     آورد )محمودیــان،     1379(. 

ــن  ــز ای ــران نی ــه اســت و در ای ــان در مهاجــرت افزایــش یافت ــر ســهم زن در دهه    هــای اخی

ــت اقتصــادی و اجتماعــی،  ــاروری و موقعی ــا ب ــد. در رابطــه ب ــدا می    کن ــت پی بحــث موضوعی

ــوردار  ــی برخ ــی پایین ــادی و اجتماع ــت اقتص ــه از موقعی ــرادی ک ــد، اف ــان می    کن ــگ بی ران

هســتند، دارای ســطح بــاروری باالیــی بــوده و ایــن مطلــب را می    تــوان تقریبــاً« بــه عنــوان 

یــک قانــون اجتماعــی و اقتصــادی قلمــداد کــرد )رانــگ1977،2(. بنابرایــن عامــل اقتصــادی 

ــه  ــی ک ــن عوامل ــن ســن ازدواج می    شــود. هــم چنی ــاال رفت ــا ب ــر در ازدواج و ی ــث تأخی باع

می توانــد در ســن ازدواج نقــش داشــته باشــند، ســاختارهای کالن اقتصــادی و اجتماعــی، 

ویژگی    هــای فــردی، قومیــت، میــزان تحصیــالت زنــان، شهرنشــینی، ازدواج    هــای آزادانه    تــر، 

ــد.  ــن و ... می    باش ــر زوجی ــاوندی دورت ــبت خویش نس

1- Bach
2- Wrong
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بــاروری، تنهــا از طریــق عوامــل اقتصــادی قابــل تبییــن نیســت، بلکــه بــا ارزیابــی ارزش هــا 

ــر  ــع غی ــن مناف ــرد. یکــی از ای ــن ک ــن موضــوع را تبیی ــوان ای ــر اقتصــادی می    ت ــع غی و مناف

اقتصــادی، ارزش فرزنــدان اســت. ارزش فرزنــد، مجموعــه    ای از چیزهــای خوبــی اســت کــه 

ــت  ــه اهمی ــه    ای ک ــد )اسپنشــید1، 1994(. نکت ــدان فراهــم می    کنن ــا داشــتن فرزن ــن ب والدی

ــه    ای  ــد از جامع ــه فرزن ــا هزین ــع ی ــی مناف ــه عبارت ــا ب ــد ی ــه ارزش فرزن ــن اســت، ک دارد ای

بــه جامعــه دیگــر متفــاوت اســت و زمانــی کــه فــرد از مبــدا بــه مقصــد مهاجــرت می    کنــد 

و مدتــی در جامعــه مقصــد اقامــت دارد، ممکــن اســت بــا نگــرش نســبت بــه ارزش فرزنــد 

آشــنا شــده و تحــت تأثیــر آن هــا قــرار گیــرد و نگــرش خــود را منطبــق بــا جامعــه مقصــد 

کنــد.

ــت  ــه عل ــدآوری ب ــر در ازدواج و فرزن ــت تأخی ــن اس ــده، ممک ــر ش ــائل ذک ــر مس ــالوه ب ع

مهاجــرت را، عــدم حمایــت اجتماعــی عنــوان کــرد. حمایــت اجتماعــی را می    تــوان از ســوی 

ــود،  ــث می    ش ــر باع ــن ام ــرد و همی ــتجو ک ــد جس ــتگان در مقص ــتان و بس ــواده، دوس خان

زمانــی کــه بــه مکانــی دیگــر حرکــت می    کننــد، از حمایــت اجتماعــی و شــبکه    های حمایتــی 

ــغل و  ــراد ش ــت اف ــن اس ــی، ممک ــترهای حمایت ــدن بس ــم ش ــا فراه ــوند و ب ــوردار ش برخ

درآمــد مناســب بــه دســت آورنــد و در نتیجــه تمایــل بــه ازدواج و فرزنــدآوری در افــراد بــه 

ــد. بنابرایــن وقتــی کــه یــک مهاجــر وارد یــک جامعــه می    شــود، خــواه ناخــواه از  وجــود آی

لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیتــی و ... تحــت تأثیــر جامعــه مقصــد قــرار می    گیــرد. هــم 

ــا،  ــران محســوب می    شــوند، از رفتاره ــوان مهاج ــه عن ــه ب ــه مقصــد ک ــراد جامع ــن اف چنی

ــد.  ــر می    پذیرن ــا تأثی ــای آن ه ــا و ارزش    ه هنجاره

از جملــه شــهرهای مهاجرپذیــر در ایــران، شــهر مهاجــران واقــع در اســتان مرکــزی اســت. 

افــراد زیــادی بــه علــل مختلــف از جملــه یافتــن شــغل بــه ایــن شــهر مهاجــرت می    کننــد. 

ــودن شــهر شــازند هــم  ــر ب ــل مهاجرپذی ــع شــازند اســت و از دالی شــهر مهاجــران از تواب

واقــع شــدن آن در جــوار شــهر مهاجــران اســت. شــهر مهاجــران محــل ســکونت کارکنــان و 

شــاغالن صنایــع پتروشــیمی اســتان مرکــزی اســت و پذیــرای خیــل گســترده    ای از مهاجــران 

اســت. مهاجرت خالص این شــهر در ســال 1390، 3548 + و در ســال 1395، 503+ نفر 

1- Espenshade 
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بــوده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1390و 1395(. هــدف ایــن پژوهــش بررســی تفاوت    هــای 

نگــرش و رفتــار بــاروری ســاکن بومــی و مهاجــر شــهر مهاجــران اســت و اینکــه عوامــل اثــر 

گــذار بــر ایــن تفاوتهــا چــه هســتند. 

سواالت تحقیق
- در رفتارهــا و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن مهاجــران و بومیــان در شــهر مهاجــران شــازند 

چــه تفاوتهایــی مشــاهده می    شــود؟

- کــدام یــک از عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی می    توانــد تبییــن کننــده تفاوت    هــای مشــاهده 

شــده در رفتــار و نیــات بــاروری مهاجــران و بومیــان در شــهر مهاجــران شــازند باشــد؟

- آیــا میــزان تعلــق بــه جامعــه مقصــد بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در 

بیــن بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا میــزان حمایــت اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا ســطح روابــط اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا میــزان ســرمایه اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

چارچوب نظری تحقیق
بــاروری و مهاجــرت یــک فرآینــد پیچیــده در جمعیت شناســی محســوب می    شــود و عوامــل 

اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... می    توانــد بــر روی ایــن دو متغیــر تأثیــر بگــذارد و باعــث 

ــر مهاجــرت مباحثه هــای  ــاروری در اث ــرات ب ــا افزایــش آن هــا شــود. تبییــن تغیی کاهــش ی

ــگران،  ــات پژوهش ــش از مطالع ــر بخ ــت. ه ــه اس ــران برانگیخت ــان صاحب نظ ــی می فراوان

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــد باش ــد مفی ــه می    توان ــود، ک ــروع ش ــا ش ــا و پژوهش    ه ــد از نگرش    ه بای

دیگــر، بــرای دنبــال کــردن هــر مســئله، بایــد روش کار و خــط مشــی داشــته باشــیم )اکــوف1 

1976(. از جملــه نظریه    هایــی کــه در چارچــوب نظــری مــورد اســتفاده قــرار می    گیــرد و هــم 

چنیــن تأثیــر مهاجــرت بــر بــاروری را تبییــن می    کنــد، عبارتنــد از نظریــه وقفــه مهاجرتــی، 

1- Ackoff



174                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

نظریــه انطبــاق، نظریــه مشــخصه    ها و تبیین    هــای هنجــاری- فرهنگــی )ارزشــی( کــه 

ــاعه2  ــه اش ــی1 و نظری ــی - فرهنگ ــرات قوم ــه تأثی ــوند: فرضی ــیم می    ش ــته تقس ــه دو دس ب

ــن نظریه    هــا،  ــد و براســاس ای ــی پژوهــش را شــکل می    دهن ــه چارچــوب اصل می    باشــد، ک

ــه  ــد. در ادام ــرار می    گیرن ــش ق ــون و آزمای ــورد آزم ــی اخــذ شــده و م متغیرهــا و فرضیه    های

ــم.  ــک از نظریه    هــای مطــرح شــده می    پردازی ــح  هری ــه توضی ب

مــدل وقفــه مهاجرتــی بــه بررســی ایــن موضــوع می    پــردازد کــه آیــا مهاجــرت بــر بــاروری 

اثــر توقفــی دارد یــا خیــر؟ براســاس مــدل وقفــه مهاجــرت، فــرد بــه دلیــل مهاجــرت و جابــه 

ــه  ــاروری مواج ــش ب ــا کاه ــت ب ــن حال ــدازد و در ای ــر می    ان ــه تاخی ــدآوری را ب ــی، فرزن جای

ــاروری  ــر ب ــر توقفــی ب ــک اث ــد ی ــه می    توان ــن نظری ــا توجــه ای ــاروری ب می شــویم. کاهــش ب

ــر5 )2019(،  ــا4 و زایگل ــه: اســتیون3، کاماروت داشــته باشــد. بعضــی از پژوهشــگران از جمل

ــاخ )1981( در  ــورد6 )1990(، کارلســون7 )1985( و گلدســتین و گلدســتین8  )1983(، ب ف

رابطــه بــا اثــر وقفــه مهاجرتــی بــر بــاروری، مطالعاتــی را انجــام داده    انــد.          

ــه  ــی ک ــرد زمان ــا ف ــه آی ــه می    شــود ک ــن موضــوع پرداخت ــه بررســی ای ــاق ب ــه انطب در نظری

ــن مــدت  ــاد در آنجــا ســکونت دارد، در ای ــا مــدت زی ــد و مــدت کوتاهــی ی مهاجــرت می    کن

ــن  ــه در ای ــی ک ــد؟ مطلب ــدا می    کن ــاق پی ــد انطب ــه مقص ــاروری جامع ــار ب ــا رفت ــش ب اقامت

نظریــه حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه افــراد مهاجــر بــا ورود بــه یــک جامعــه جدیــد، 

بعضــی از رفتارهــای خــود را بــا جامعــه مقصــد تنظیــم می    کننــد. از جملــه رفتارهــا می    تــوان 

رفتارهــای بــاروری را بیــان کــرد. انطبــاق اجتماعــی، یعنــی اینکــه فــرد یــا گــروه بــا ورود بــه 

گــروه و جامعــه جدیــد، رفتــار خــود را بــا آنــان تنظیــم و منطبــق کنــد )تئودورســون9، 1969(.

ــی  ــای قوم ــاروری گروه ــرای ب ــری ب ــاروری، تصمیم    گی ــاوت در ب ــه مشــخصه    ها، تف در نظری

ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــاوت در ویژگی    ه ــادی و تف ــی و اقتص ــع اجتماع ــع مناب در توزی

1- The hypothesis of ethno-cultural influences
2- Dissemination theory
3- Stepheh
4- Camarotta
5- Karen Zeigler
6- Ford
7- Carlson
8- Goldstein and Goldstein
9- Theodorson
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جمعیت شــناختی در نظــر گرفتــه می    شــود )جانســون1، 1979، اسپنشــاد2 و یــی3، 1994(. 

ــای  ــاروری گروه    ه ــطح ب ــه در س ــی ک ــخصه    ها، تفاوت ــه مش ــای فرضی ــر مبن ــن ب ــم چنی ه

قومــی وجــود دارد، می    تــوان بــه تفــاوت در مشــخصه    های اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی 

زنــان نســبت داد. 

ــا مفاهیمــی نظیــر، ارزش    هــا،  دســته دوم، مــدل هنجــاری- فرهنگــی )ارزشــی( اســت و ب

ــت و  ــاط اس ــاروری در ارتب ــای ب ــکل    گیری رفتاره ــه در ش ــا ک ــی و هنجاره ــام فرهنگ نظ

ــرمایه  ــت، س ــد، قومی ــه مقص ــه جامع ــق ب ــی، تعل ــدی دین ــدان، پایبن ــامل، ارزش فرزن ش

اجتماعــی، ســبک زندگــی و حمایــت اجتماعــی و ... می    شــود. ایــن مــدل در قالــب ارزش    هــا 

و هنجارهــای خــرده فرهنگــی بــه تبییــن بــاروری گروه هــای اقلیــت در مقایســه بــا گــروه 

ــه در  ــرادی ک ــن اســت، اف ــر ای ــدل ب ــن م ــه می    شــود و اســتدالل ای ــت در نظــر گرفت اکثری

گــروه اقلیــت در هــر نــوع از شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، تمایــل و تاکیــد بــه حفــظ هویــت 

ــش  ــا افزای ــق ب ــتند، مواف ــگ هس ــرده فرهن ــی خ ــود نوع ــود و وج ــی خ ــجام فرهنگ و انس

ــه  ــاروری اســت. ب ــر ب ــت ب ــی    دار قومی ــر معن ــه تأثی ــن فرضی ــاروری می    باشــند. اســاس ای ب

عبارتــی دیگــر، افزایــش بــاروری در گــروه اقلیــت ناشــی از هنجارهــا، ارزش هــا و ... بــوده 

و از خانواده    هــای بــزرگ حمایــت کــرده و نیازهــای جمعــی، مقــدم بــر نیازهــای شــخصی و 

ــزان وحــدت  ــن نظام    هــای ارزشــی و هنجــاری و می ــد. بنابرای ــد می    کن ــی تاکی عــدم فردگرای

ــاروری  ــار ب ــر رفت ــذار ب ــی تأثیرگ ــت و قوم ــراد در گروه    هــای اقلی ــی اف ــی اجتماع و یکپارچگ

هســتند. ایــن مــدل، رابطــه مثبــت بیــن وحــدت و احســاس تعلــق قومــی بــر رفتــار بــاروری 

ــی 1390(. ــی 1389، صادق ــوازی، صادق ــی ش ــد )عباس ــان می    ده را نش

پیشینه تحقیق
ــای  ــل رفتاره ــران در مقاب ــاروری مهاج ــای ب ــا رفتاره ــه ب ــی در رابط ــی پژوهش    های برخ

بــاروری بومیــان در یــک منطقــه صــورت گرفتــه بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده    انــد، که بــاروری 

مهاجــران نســبت بــه بومیــان بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. از جملــه ایــن تحقیقــات: 

1- Johnson
2- Espanshad
3-Ye
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ــورد3، 1990،  ــاوم2، 2014، ف ــون و ه ــر1، 2019 و پرسس ــا وکارن زایگل ــتیون، کاماروت اس

ــن7،  ــال و مارتی ــو6، 2005، وی ــون5، 2004، کوول ــل و جانس ــن4، 1992، هی ــتفان و بای اس

ــاوات10، 1977.  ــتاین و تیراس ــازوی9، 2004، گلدش ــون و م ــوورل8، 1995، تاول 2007، ش

کاماروتــا و زایگلــر )2019( بــا موضــوع مهاجــرت و بــاروری بومــی در بیــن ســال های 2008 

تــا 2017 بــه مطالعــه پرداختنــد. آن هــا نشــان دادنــد، اختــالف بــاروری مهاجــران نســبت 

بــه بومیــان بــه شــدت کاهــش یافتــه و در نتیجــه، تأثیــر مهاجــرت بــر میــزان بــاروری کل 

ــا  ــاروری بیــن ســنین )15 ت ــد در ســال های ب ــزان موالی ــوده اســت. می ــدک و  متوســط ب ان

50 ســاله(، بیــش از دو برابــر مهاجــران نســبت بــه بومیــان بیــن ســال های 2008 و 2017 

ــتری  ــرعت بیش ــا س ــال 2008 ب ــران از س ــاروری کل مهاج ــزان ب ــود. می ــه ب ــش یافت کاه

نســبت بــه میــزان بــاروری کل بــرای بومیــان کاهــش یافــت. 

پرسســون و هــاوم )2014( مهاجــران جدیــد تایلنــدی دارای بــاروری کمتــری نســبت 

ــند.  ــد، می    باش ــت می    گزینن ــا اقام ــک ج ــد و در ی ــت نکرده    ان ــی حرک ــه مدت ــرادی ک ــه اف ب

پژوهشــگران دربــاره مهاجــرت و بــاروری چنیــن اعتقــادی دارنــد، در دوره قبــل از مهاجــرت 

و بــرای مدتــی کــه بــه دنبــال مهاجــرت و مکانــی بــرای مهاجــرت هســتند، احتمــاالً بــاروری را 

بــه تعویــق می    اندازنــد )فــورد، 1990؛ اســتفان و بایــن، 1992، هیــل و جانســون، 2004، 

کوولــو، 2005، روئیــگ ویــال و کاســترو مارتیــن، 2007(. میــزان بــاروری مهاجــران کاهــش 

یافتــه و بــه ســطح میــزان بــاروری در زنــان بومــی رســیده اســت )شــوورل، 1995، تاولــون 

و مــازوی، 2004(. تأثیــر مهاجــرت، از جملــه جدایــی از مبــداء محــل زندگــی و مهاجــرت در 

بعضــی مــوارد بــه انــدازه کافــی زیــاد می    باشــد، و بــه طــور موقــت بــاروری زنــان را کاهــش 

ــاوات، 1977(. ــتاین و تیراس ــد )گلدش می    ده

1- Steven, Camarota and Karen Seigler
2- Lotta Persson and John M. Haum
3- Ford
4- Stephen and Bain
5-Hill and Johnson
6- Kovulo
7- Roig Villa and Castro Martin
8- Schoverl
9- Toulon and Mazui
10-Goldstein and Thirasavat
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ــکات3، 2005،  ــون و اس ــان2، 2013، اندرس ــان نوانتین ــن1، 2018، کن ــات کلوی  در تحقیق

دیویــد پــی لیندســتروم4 2003، عباســی شــوازی، رســول صادقــی و پونــه شــهریاری 

ــادی  ــائل اقتص ــکالت و مس ــرت و مش ــد، مهاج ــاره کرده    ان ــب اش ــن مطل ــه ای )1395( ب

پیــش    روی مهاجــران، منجــر بــه کاهــش بــاروری مهاجــران می    شــود. کلویــن )2018( بیــان 

می    کنــد اگــر بومیــان، مهاجــران را بــه عنــوان رقیــب بــرای فرصت    هــای شــغلی کمیــاب در 

ــه مقصــد، منجــر  ــه جامع ــا هجــوم مهاجــرت ب ــد، ممکــن اســت ب ــازار کار مشــاهده کنن ب

بــه افزایــش درک از عــدم امنیــت شــغلی شــوند. اگــر مســکن بــه عنــوان یــک پیــش شــرط 

ــش  ــث کاه ــکن، باع ــت مس ــا و قیم ــاره به ــش اج ــود، افزای ــداد ش ــدآوری قلم ــرای فرزن ب

ــر تقاضــای  ــی ب ــی منف ــد عامل ــر می    توان ــن تأثی ــواده می    شــود و ای ــک خان ــی ی ــد واقع درآم

ــدآوری شــود. فرزن

ــده  ــرات آین ــر تغیی ــتری ب ــر بیش ــی، تأثی ــرکات مهاجرت ــا و تح ــان )2013( جنبش ه نوانتین

مــردم نــه تنهــا در ســطح کشــورهای پیشــرفته، بلکــه در کشــورهای در حــال توســعه خواهــد 

گذاشــت. همــه ایــن پدیده    هــا، در پویایــی اجتماعــی و اقتصــادی هــم در ســطح محلــی و 

هــم در جهــان تأثیــر دارد. سیاســت    های رفاهــی، الگوهــای اشــتغال و ســایر عوامــل نهــادی 

ــه  ــران ب ــاروری مهاج ــزان ب ــل می ــث تعدی ــد، باع ــکیل می دهن ــی را تش ــازوکارهای مهم س

ــی لیندســتروم  ــد پ ــی« شــود. )اندرســون و اســکات، 2005، دیوی ــاروری محل »الگوهــای ب

 .)2003

در تحقیقــات کوولــو، هانمــان5، 2017، آچاریــا6، 2010، ادهیــکاری7، 2010، ســوتکا8، 

2008، کان9 ، 1994، ســینگلی و النــدال10، 1998، اســتیفن و بیــن11، 1992، کارلســون12، 

1985، ســعادتی، 1396، عباســی شــوازی، صادقــی و شــهریاری، 1395 و دهقــان، 1394 
1- Kelvin
2- Kenan Newantinan
3- Anderson and Scott
4- David P. Lindstrom
5- Hill Coolo Tina Hanman
6- Acharya
7- Adehikari
8- Thomas Sotka
9- Kan
10- Single and Landal
11- Stephen and Bean
12- Carlson 
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ــی و هــم  ــی، فرهنگــی، قومیت ــه اشــتراک نظــر داشــته    اند، کــه عوامــل جمعیت در ایــن یافت

چنیــن اقامــت طوالنــی مــدت در مقصــد بــر رفتــار بــاروری مهاجــران و بومیــان تأثیــر دارد. 

ــر  ــت تأثی ــه اول تح ــران در درج ــدان مهاج ــاروری فرزن ــار ب ــان )2017( رفت ــو وهانم کوول

محیــط اجتماعــی کشــوری اســت، کــه در آنجــا بــزرگ شــده    اند. اگرچــه آن محیــط یکنواخــت 

ــد، در حالیکــه ممکــن  ــر جامعــه اصلــی رشــد کنن نیســت. برخــی ممکــن اســت تحــت تأثی

اســت، برخــی دیگــر نیــز تحــت تأثیــر خــرده فرهنــگ اقلیــت زندگــی کننــد. تأثیــر جامعــه 

اصلــی منجــر بــه جــذب ســاختاری عمدتــاً اقتصــادی و فرهنگــی فرزنــدان مهاجــران می    شــود 

ــه رفتــار اکثریــت می    باشــد.  و نشــان دهنــده شــباهت رفتــار آن هــا ب

آچاریــا )2010( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه عواملــی نظیــر تحصیــالت، قشــرهای مذهبــی و 

نقــاط و مــکان زندگــی شــان در میــزان بــاروری تأثیــر بــه ســزایی دارد. بــه عبارتــی دیگــر، 

افــرادی کــه دارای تحصیــالت بیشــتری هســتند، میــزان بــاروری پاییــن و در میــان قشــرهای 

ــاروری بــاال و هــم چنیــن  مذهبــی مســلمان نســبت بــه قشــرهای مذهبــی دیگــر میــزان ب

در نقــاط روســتایی، دارای میــزان بــاالی بــاروری نســبت بــه شهرنشــین    ها مشــاهده شــد. 

ادهیــکاری )2010( شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای زنــان مهــم اســت و در 

ایــن شــرایط می    تواننــد در مبــدا و مقصــد بــر میــزان بــاروری آن هــا موثــر واقــع شــود.

ســوتکا )2008( مشــاهده نمــود کــه زنــان مهاجــر بــه طــور معمول، ســطح قابــل مالحظه    ای 

و باالتــر از بــاروری زنــان بومــی را حفــظ می    کننــد، امــا ایــن تفــاوت بــه طــور معمــول بــا 

ــش  ــد کاه ــه مقص ــا جامع ــدن ب ــو ش ــم س ــا و ه ــت آن ه ــدت اقام ــا م ــان و ب ــت زم گذش

ــش  ــد و افزای ــداد موالی ــه    ای در تع ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــران ب ــن مهاج ــم چنی ــد. ه می    یاب

ــران در  ــارات مهاج ــان انتظ ــت زم ــا گذش ــته    اند. ب ــر داش ــته تأثی ــای گذش ــا در دهه    ه آن ه

مــورد فرزنــدآوری بــا انتظــارات بــاروری زنــان بومــی همســو شــده اســت. ســینگلی و النــدال 

)1998( بعضــی از ویژگی    هــای زنــان نظیــر تحصیــالت، ســن ازدواج و ســن در هــر جامعــه 

)مهاجــر و بومــی( نقــش اساســی در رفتارهــای بــاروری دارد. اســتیفن و بیــن )1992( زنانی 

کــه در مــدت چهــار ســال در مــکان مقصــد اقامــت دارنــد، بــا زنانــی کــه بیــش از چهــار ســال 

اقامــت دارنــد، از میــزان بــاروری کمتــری برخــوردار هســتند. کارلســون )1985( مهاجــرت، 

دلیــل بــر تاخیــر در ازدواج و فرزنــدآوری اســت. 
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ــورد مهاجــران  ــاً در م ــران عمدت ــی مهاجــران خارجــی در ای ــی و تحقیقات پیشــینه مطالعات

ــتان دارای  ــان افغانس ــش )1373( زن ــامل: پروری ــت و ش ــه اس ــکل گرفت ــتانی ش افغانس

ســطح بــاروری باالیــی هســتند. رفتــار بــاروری مهاجریــن افغانــی کــه بــه ایــران مهاجــرت 

کــرده بودنــد، رفتــار بــاروری متفاوتــی را بــا مقصــد داشــتند و دارای فرزنــدآوری باالیــی بودنــد 

)پروریــش، 1383(. محمودیــان )1386( متفــاوت بــودن بــاروری زنــان افغانــی بــا ایرانــی 

و مشــابه شــدن رفتارهــای بــاروری نســل دوم مهاجــران زن افغانــی بــا زنــان ایرانــی بــود. 

ــر  ــی ب ــر منف ــالت، تأثی ــر تحصی ــی مهاجــران، متغی ــی و جمعیت شــرایط اقتصــادی، اجتماع

بــاروری دارد، امــا در مــورد مــردان تحصیــالت و تعــداد فرزنــدان ارتبــاط وجــود نداشــت، ایــن 

ــذار اســت.  ــردان تأثیرگ ــرای م ــدان ب ــداد فرزن ــز در تع ــی دیگــری نی ــدان معناســت، عوامل ب

میــزان خــام موالیــد مهاجــر افغانــی، نســبت بــه بومیــان آن منطقــه باالتــر بــوده اســت.

ــن  ــم چنی ــی دارد. ه ــر منف ــدآوری تأثی ــر فرزن ــالت ب ــر1 )2006( تحصی ــراری و روی ــک ک  م

ــا  ــن آن ه ــدآوری در بی ــدن فرزن ــن آم ــث پایی ــان، باع ــالت زن ــن ســطح تحصی ــاال رفت ــا ب ب

ــار در مهاجــرت داشــتند، نســبت  می    شــود. محمودیــان )1379( مهاجرانــی کــه کمتــر اختی

بــه مهاجرانــی کــه دارای اختیــار بودنــد، دارای بــاروری باالتــری بودنــد و رفتــار بــاروری آن هــا 

شــبیه بــه رفتــار بــاروری در مــکان مبــدأ بــود.

بنابرایــن عوامــل خارجــی تأثیرگــذار بــر رفتــار و نیــات بــاروری شــامل: امنیــت شــغلی، درآمد 

خانــواده، افزایــش قیمــت مســکن، باالرفتــن هزینه    هــای افزایــش یــک کــودک، وارد شــدن 

بــه محیــط جدیــد و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن در فرهنــگ جامعــه جدیــد و شــباهت افــراد 

مهاجــر بــا جامعــه مقصــد، مذهــب، تحصیــالت، نــوع جامعه )ســنتی و مــدرن( و تعــداد افراد 

خانــواده کــه در آن بــزرگ شــده اســت، می    باشــد. هــم چنیــن عوامــل داخلــی تأثیرگــذار بــر 

رفتــار و نیــات بــاروری شــامل: تحصیــالت زنــان و والدیــن شــان، شــغل همســر، پیــروی از 

ــزرگ شــده    اند، تفــاوت در فرهنــگ و آداب و رســوم، ســن ازدواج،  ــواده    ای کــه در آن ب خان

طــول مــدت ازدواج، قومیــت، اســتفاده از وســایل پیشــگیری از حاملگــی می    باشــد.

روش و داده 
پیمایــش حاضــر در ســال 1399 صــورت گرفته اشــت. در پژوهــش حاضــر روش نمونه    گیری، 
1- McCrary and Royer
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نمونه    گیــری خوشــه    ای چنــد مرحلــه ای اســت. دلیــل اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت کــه 

جامعــه مــورد مطالعــه یــک دســت نیســت و دارای ســاختی همگــن و متجانــس نیســتند و از 

اجــزای گوناگــون اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن شــیوه نمونه    گیــری، جمعیــت 

ــه  ــن مرحل ــن در ای ــم. هــم چنی ــه انتخــاب می    کنی ــا حجــم جامع هــر خوشــه را متناســب ب

ــتی از  ــا فهرس ــن م ــد. بنابرای ــه می    باش ــد منطق ــران دارای چن ــهر مهاج ــم، ش ــد بدانی بای

مناطــق را بــه دســت آوردیــم. براســاس ایــن فهرســت، شــهر مهاجــران دارای 10 منطقــه 

ــد از  ــت. بع ــکیل داده اس ــه تش ــه را 10 خوش ــری اولی ــوب نمونه    گی ــن چارچ ــت. بنابرای اس

ــت  ــه جمعی ــه، مناطقــی ک ــورد مطالع ــه م ــا حجــم جامع انتخــاب هــر خوشــه، متناســب ب

بیشــتری نســبت بــه دیگــر مناطــق داشــتند، پرسشــنامه بیشــتری در آن مناطــق توزیــع شــد. 

ــز از جــدول تناســب اســتفاده شــد. در  ــه در هــر منطقــه نی ــری حجــم نمون ــرای اندازه    گی ب

پایــان نیــز بــه طــور تصادفــی همــراه دو نفــر از پرسشــگرها بــه درب منــازل مراجعــه کــرده 

و اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه در بیــن زنــان در ســنین بــاروری )49-15ســال( گردیــد. 358 

نفــر از زنــان در ســنین بــاروری در شــهر مهاجــران مــورد بررســی قــرار داده شــد کــه 192 

نفــر بومــی و 192 مهاجــر می    باشــند. جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، زنــان 

در ســنین بــاروری )49-15ســال( مهاجــر و بومــی شــهر مهاجــران شــازند هســتند و دارای 

دو ویژگــی هســتند: ویژگــی اول، حداقــل ســن 15 و حداکثــر ســن 49 و ویژگــی دوم، ایــن 

ــماری  ــای سرش ــق داده    ه ــه از طری ــورد مطالع ــت م ــند. جمعی ــر می    باش ــان دارای همس زن

ســال 1395 اســتفاده شــده، کــه از طریــق فرمــول کوکــران انجــام گرفــت. 

جهــت بررســی مفاهیــم تحقیــق، از اعتبــار صــوری )ذهنــی( کــه بخشــی از روایــی محتــوا 

ــاخ اســتفاده  ــرای محاســبه پایایــی از روش آلفــای کرونب اســت، اســتفاده شــده اســت. ب

ــا و  ــازی داده    ه ــاده س ــرای آم ــد. ب ــت آم ــاخ )0.883( به دس ــای کرونب ــت. آلف ــده اس ش

تحلیل    هــای توصیفــی از نــرم افــزار spss اســتفاده شــده و جهــت تجزیــه و تحلیــل داده    هــا 

از روش    هــای تحلیلــی: آزمــون خــی دو، آزمــون تــی و جــداول توافقــی و تقاطعــی اســتفاده 

ــر می    باشــد: ــه شــرح زی ــق ب ــی متغیرهــای تحقی شــده اســت. تعاریــف عملیات



مقایسه تفاوت    های رفتارها و نیات ابروری...                                                                                                        181

 جدول 1- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای وابسته

تعریف عملیاتیمتغیرها

 تعداد فرزندان زنده به دنیا آوردهرفتار باروری

تعداد فرزندان مطلوب از نظر مادرایده آل  باروری

متغیرهای مستقل

تعریف عملیاتیمتغیرها

 بارداری به شرایطی اطالق می شود، که زن در رحم خود، جنین داشته باشد. این دوره در انسان به مدت 9سن اولین بارداری
 ماه طول می کشد و بعد از این دوره با تولد نوزاد به پایان می رسد. در انسان دوره بارداری طبیعی حدود ۳۸
 هفته از زمان بارور شدن طول می کشد. اگر طول این دوره از آخرین قاعدگی فرد باردار محاسبه شود، مقدار

 .طبیعی آن تقریباً ۴۰ هفته خواهد بود

 یک نوع نگاه، ارزش مثبت و نگاه مثبت نسبت به داشتن و وجود فرزند از لحاظ منافعی از جمله اقتصادی،ارزش فرزندان
.عاطفی، به دست آوردن هویت و دست یافتن به کمال و دوام خانوادگی است

 برای اینکه بتوانیم میزان انطباق، همگون شدن ادغام شدن با جامعه مقصد را مشخص کنیم، باید میزان تعلقتعلق به جامعه مقصد
 داشتن مهاجران به جامعه مقصد را سنجید. برای سنجیدن این نوع متغیر، می توان از متغیرهایی از جمله،

 تمایل داشتن به بازگشت به مبدا، میزان رضایت مندی از زندگی در مقصد و میزان ارتباط داشتن با افراد
.جامعه جدید استفاده کرد

 روابط اجتماعی را می توان ارتباط بین دو نفر و یا چند گروه تعریف کرد، یعنی روابط اجتماعی ارتباط وروابط اجتماعی
.وابستگی متقابل افراد نسبت به یکدیگر است

 حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی است که پیوندهای عاطفی، کمک های مؤثر ابزاری، ارائه اطالعاتحمایت اجتماعی
.و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در شامل می شود

 به جنبه های قابل رویت و قابل لمس تر مفهوم سرمایه اجتماعی که در روابط غیر رسمی، شدیدتر، با دوامسرمایه اجتماعی خانواده
 تر و چهره به چهره درون خانواده وجود دارد، اشاره می کند و شامل مولفه های نظیر، تعامالت بین اعضای

.خانواده، تعداد فرزندان، حضور والدین در خانه و اشتغال والدین می شود

یافته    ها 
مشخصه    های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نمونه مورد بررسی

مقایســه زنــان مهاجــر بــا زنــان بومــی نشــان دهنــده تفاوت هــای اساســی آن هــا از نظــر 

ــدول 2(.  ــد )ج ــروه می    باش ــن دو گ ــن ای ــی بی ــی و جمعیت ــادی، اجتماع ــای اقتص ویژگی    ه

ــان  ــر از زن ــان مهاجــر، جوان ت یافته    هــای ایــن جــدول نشــان می    دهــد کــه به طــور کلــی زن
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بومــی هســتند، امــا در ســنین باالتــری فرزنــدان خــود را بــه دنیــا می    آورنــد.

بــر ایــن اســاس، زنــان مهاجــر نســبت بــه زنــان بومــی از نظــر ســطح تحصیــالت از ســطوح 

ــی  ــدارک تحصیل ــی دارای م ــان بوم ــد، 47/8 درصــد زن ــری برخــوردار بوده    ان ــالت باالت تحصی

دیپلــم و فــوق دیپلــم بوده    انــد، 72/6 درصــد زنــان مهاجــر دارای مــدارک دیپلــم و فوق دیپلــم 

بوده    انــد و از نظــر وضعیــت شــغلی، زنــان بومــی کمتــر شــاغل بــوده اســت. در گــروه افــراد 

بومــی بیشــترین فراوانــی آپارتمــان اســتیجاری 32.4 درصــد و کمتریــن فراوانــی رایــگان، 

متعلــق بــه بســتگان 1.1 درصــد و بــرای افــراد مهاجــر بیشــترین فراوانــی آپارتمانــی 34.7 

درصــد و کمتریــن رایــگان متعلــق بــه بســتگان 2.9 درصــد بــود. 

بنابرایــن، نتایــج نشــان دهنــده ایــن اســت، در هــر دو گــروه بیشــترین فراوانــی در 

ــد  ــترک می    باش ــتگان مش ــن فراوانــی متعلــق بــه بس ــتیجاری و کمتری ــای اس آپارتمان    ه

ــاال  ــت ب ــا قیم ــخصی ب ــتقل و ش ــا مس ــی ی ــاره    ای آپارتمان ــای اج ــه در خانه    ه ــرادی ک و اف

مواجــه می شــوند، فرزنــدآوری را بــه تأخیــر انداختــه و بــه تقاضــای منفــی فرزنــدآوری اقــدام 

می    نماینــد و بــاال رفتــن هزینه    هــای مربــوط بــه افزایــش فرزنــد و افزایــش قیمــت مســکن، 

می    توانــد بــه تعویــق افتــادن فرزنــدآوری منجــر شــود و بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

از نظــر وضعیــت شــغلی هــم چنیــن بیشــترین گــروه ســنی 24-20 در هــر دو گــروه مهاجــر 

ــان مهاجــر 21-24  ــی 29-25 ســاله و در زن ــان بوم ــارداری در زن ــن ب ــی و ســن اولی و بوم

ســاله مشــاهده شــد. در گــروه افــراد بومــی، بیشــترین فراوانــی در نــوع مهاجــرت دائمــی 

67 درصــد و بــرای گــروه افــراد مهاجــر بیشــترین فراوانــی در نــوع مهاجــرت دائمــی 58.6 

ــرت  ــوع مهاج ــروه، ن ــر دو گ ــت، ه ــن اس ــده ای ــان دهن ــج نش ــن نتای ــود. بنابرای ــد ب درص

دائمــی را انتخــاب کرده    انــد. در هــر دو گــروه در مــورد ســن ازدواج، بیشــترین فراوانــی بیــن 

ســنین زنــان 25 تــا 30 و کمتریــن در ســنین زنــان بیشــتر از 30 ســال مشــترک می    باشــد.

از نظــر نــوع مهاجــرت 58/6 درصــد مهاجــران دســت مهاجــرت دائمــی و 41/4 درصــد آن ها 

مهاجــرت موقتــی داشــته    اند. از نظــر ســن ازدواج در حالیکــه 28/2 درصــد بومیــان زیــر 20 

ســال ازدواج کرده    انــد، فقــط 17/6 درصــد مهاجــران زیــر 20 ســال ازدواج کرده انــد. 
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جدول2. مشخصه    های اقتصادی و اجتماعی زنان49-15 ساله مورد مطالعه
زنانمهاجرزنانبومیطبقاتمتغیرمشخصهها

تحصیالت

35.231.3دیپلم

0.3331.8فوقدیپلم

27.430.7لیسانس

4.56.1فوقلیسانسوباالتر

وضعشغلی
21.836.9شاغل

78.263.1بیکار

سطحتحصیالتهمسر

25.539.6دیپلم

22.333فوقدیپلم

31.827.4لیسانس

20.71.1فوقلیسانسوباالتر

نوعمسکن

8.50.10مستقل

15.421.2مستقلاجارهای

26.617.6آپارتمانشخصی

32.434.7آپارتماناستیجاری

6.95.3سازمانی

1.12.9رایگانمتعلقبهبستگان

0.98.2سایر

گروههایسنی

15-1921.215.6

20-2434.638.5

25-2916.836.3

30-3413.412.8

35-397.83.4

40-443.43.4

45-492.8-

سناولینبارداری

16-2027.420.1

21-2429.638.5

25-2930.730.2

+3512.311.2

نوعمهاجرت
58.6-دائمی

41.4-موقت

سنازدواج

28.217.6تا20

20-2518.130.6

25-3051.148.8

+302.72.9
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رفتارهای باروری زنان مهاجر و بومی
ــن دو  ــا آورده بی ــه دنی ــده ب ــدان زن ــداد فرزن ــالف تع ــده اخت جــدول شــماره 3، نشــان دهن

گــروه زنــان بومــی و مهاجــر می    باشــد. میانگیــن تعــداد فرزنــدان بومیــان حــدود 2.5 فرزنــد 

ــه دســت آمــده و  ــه مقــدار تــی ب ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــد ب و مهاجــران در حــدود 2 فرزن

ســطح معنــاداری، اختــالف رفتــار بــاروری بومیــان و مهاجــران معنــادار اســت. بــه عبارتــی 

دیگــر، تعــداد فرزنــدان زنــده بــه دنیــا آمــده بومیــان، بیشــتر از  مهاجــران اســت. 

 جدول3. آزمون تی نمونه    ای مستقل برای بررسی اختالف تعداد فرزندان بومیان و مهاجران

میانگینتعدادگروهمشخصه ها
 انحراف

استاندارد

 خطای
 میانگین

استاندارد
P-Valuet-test

تعداد فرزندان
1792.۴7۰.6۴7۰.۰۴۸بومی

۰5۳2.1.6
1792.۰۰۰.۸6۰۰.۰6۴مهاجر

جــدول شــماره 4، فراوانــی و درصــد افــراد گروه    هــای بومــی و مهاجــر نســبت بــه تمایــل بــه 

فرزنــدآوری را نشــان می    دهــد. همــان طــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول نشــان می    دهــد، 

میــزان خــی دو به دســت آمــده حاصــل از مقایســه فراوانی هــای دو گــروه مهاجــر و بومــی، 

ــر بــا 2/24 می باشــد، کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار  در متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری براب

نمی باشــد )0/083(. اگرچــه درصــد زنــان بــا تمایــل بــه فرزنــدآوری بیشــتر در بیــن بومیــان 

)39/4 درصــد( و در بیــن مهاجــران )31/8 درصــد( بــوده اســت، امــا ایــن اختــالف از نظــر 

آمــاری معنــادار نبــوده اســت. 

جدول 4 .  فراوانی و درصد تمایل به فرزندآوری در زنان بومی و مهاجر

 تمایل به
فرزندآوری

مهاجربومی
 مقدار
خی دو

P-Value تعداد 
)فراوانی(

درصد 
فراوانی

تعداد 
)فراوانی(

 درصد
فراوانی

7۴۳9.۴5۴۳1.۸بله

2.2۴۰.۰۸۳ 11۴6۰.61166۸.2خیر

1۸۸1۰۰17۰1۰۰کل
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براســاس مــدل وقفــه مهاجــرت، مهاجــران بــه دلیــل مهاجــرت و جابــه جایــی، فرزنــدآوری 

ــویم.  ــه می    ش ــاروری مواج ــش ب ــا کاه ــت ب ــن حال ــد و در ای ــر می    اندازن ــه تأخی ــود را ب خ

ــه  ــی داشــته باشــد. البت ــر موقت ــک اث ــد ی ــه، می    توان ــن نظری ــه ای ــا توج ــاروری ب کاهــش ب

ــگام و در نتیجــه  ــه باعــث طــالق، ازدواج دیرهن ــه خــودی خــود امــکان دارد، ک مهاجــرت ب

ــا اســتفاده  ــالش شــده اســت ب ــاروری شــود. در جــدول شــماره 5، ت کاهــش در ســطح ب

از مقایســه ســن اولیــن بــارداری در بیــن مهاجــران و بومیــان، ایــن فرضیــه آزمــون شــود. 

ــدان خــود را در  ــن فرزن ــه اولی ــی بومــی ک ــه مالحظــه می    شــود، درصــد زنان همــان طــور ک

گروه هــای ســنی پائینتــر)20-16( بــه دنیــا می    آوردنــد، بیشــتر از مهاجــران در همــان گــروه 

ســنی اســت. بــا توجــه بــه مقــدار خــی دو )4/6( و ســطح معنــاداری آن )0/049(، فرضیــه 

ــردد.  ــد می    گ ــر مهاجــرت تأیی ــاروری در اث ــه ب وقف
جدول 5. توزیع درصدی سن اولین بارداری در بین زنان مهاجر و بومی

مهاجربومیگروه سنی

16-2۰27.۴2۰.1

21-2۴29.6۳۸.5

25-29۳۰.7۳۰.2

+۳512.۳11.2

1۰۰1۰۰کلدرصد

179179تعداد

سطح معناداری: ۰/۰۴9مقدار خی دو: ۴.6آزمون تفاوتها

یکــی از عواملــی کــه در بــاال بــردن ســطح بــاروری زنــان مهاجــر در جامعــه مقصــد دخیــل 

ــرار  ــد ق ــورد تأئی ــی م ــات قبل ــه در برخــی از تحقیق ــد پســر اســت، ک ــح فرزن اســت، ترجی

گرفتــه اســت. در جــدول شــماره 6، ترجیحــات جنســی بیــن زنــان مهاجــر و بومــی مقایســه 

ــح  ــدرج در جــدول نشــان می    دهــد، از نظــر ترجی ــام من ــه ارق شــده اســت. همــان طــور ک

ــوص  ــا در خص ــود، ام ــده نمی    ش ــی دی ــر اختالف ــی و مهاج ــان بوم ــن زن ــر، بی ــس دخت جن

ترجیــح جنــس پســر، 29/1 درصــد زنــان بومــی ترجیــح داده    انــد، فرزنــد پســر داشــته باشــند. 

در حالیکــه 17/3 درصــد زنــان مهاجــر ترجیــح داده    انــد، فرزنــد پســر داشــته باشــند. در عیــن 

حالیکــه 17/3 درصــد زنــان بومــی بیــان کرده    انــد، کــه جنســیت فرزنــد بــرای آن هــا فرقــی 
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نمی    کنــد، 30/7 درصــد زنــان مهاجــر بیــان داشــته، کــه جنســیت فرزنــد بــرای آن هــا فرقــی 

نمی    کنــد. یکــی از دالیــل اینکــه ایــن ترجیــح در بیــن مهاجــران مــورد مطالعــه بــا مطالعــات 

ــران  ــهر مهاج ــران ش ــت. مهاج ــوط اس ــران مرب ــوژی مهاج ــه تیپول ــد، ب ــرق می    کن ــی ف قبل

ــه  ــی آن نســبت ب ــدارک تحصیل ــان باســوادتر هســتند و ســطح م ــه بومی ــاً نســبت ب عموم

بومیــان باالتــر اســت. 

جدول 6. توزیع درصدی ترجیح جنسی در زنان بومی و مهاجر

مهاجربومیجنسیت

29.117.۳پسر

5۰.۸۴9.2دختر

17.۳۳۰.7کند فرقی نمی

2.۸2.۸پاسخ داده نشده

درصد
1۰۰1۰۰کل

179179تعداد

سطح معناداری: ۰/۰5مقدار خی دو: 2.6آزمون تفاوتها

از جملــه رویکردهــای نظــری ایــن مقالــه مــدل انطبــاق اســت کــه اساســاً توضیــح می    دهــد 

ــی از  ــود. برخ ــان می    ش ــار بومی ــر رفت ــق ب ــران منطب ــاروری مهاج ــار ب ــدت رفت ــد م در بلن

متغیرهــای ارزیابــی مــدل انطبــاق مهاجــران بــا جامعــه مقصــد عبارتنــد از، ســطح روابــط 

ــان، ســطح  ــت اجتماعــی توســط اطرافی ــد، ســطح حمای ــراد جامعــه جدی ــا اف اجتماعــی ب

ســرمایه اجتماعــی، ســنجش تفاوت    هــا و مشــابهت    های ارزش فرزنــدان مهاجــران و غیــر 

ــه می    شــود.  ــه آن هــا پرداخت ــه بحــث ب ــه در ادام مهاجــران ک

برقــراری روابــط اجتماعــی بیــن افــراد مهاجــر و بومــی، می    توانــد در انطبــاق پذیــری فــرد 

ــی از اصــول  ــط اجتماع ــذاری داشــته باشــد. رواب ــه مقصــد نقــش تأثیرگ ــا جامع ــر ب مهاج

اساســی بــرای دوام و پایــداری زندگــی فــرد مهاجــر در جامعــه مقصــد اســت و هــم چنیــن 

عاملــی بــرای هماننــدی رفتارهــای دموگرافیــک اســت. بــر اســاس فرضیــه در نظــر گرفتــه 

ــرد مهاجــر  ــط اجتماعــی ف ــوان گفــت، هــر چــه ســطح رواب ــر می    ت ــن متغی ــرای ای شــده ب
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بــا افــراد جامعــه مقصــد باالتــر، میــزان تمایــالت و رفتارهــای بــاروری او بــا جامعــه مقصــد 

ــر حســب ســطح  ــر. در جــدول شــماره 7، توزیــع درصــدی مهاجــران و بومیــان ب مشــابه ت

روابــط اجتماعــی و تمایــل بــه بــاروری گــزارش شــده اســت. همــان طــور کــه مقــدار خــی 

ــط  ــر ســطح رواب ــن دو متغی ــن ای ــاداری )0/08 ( نشــان می    دهــد، بی دو )2( و ســطح معن

اجتماعــی و تمایــل بــه بــاروری رابطــه معنــاداری بــه لحــاظ آمــاری وجــود نــدارد. 

جدول 7. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح روابط اجتماعی و تمایل به فرزندآوری

 سطح روابط
اجتماعی

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

معناداری
 مقدار
خی دو مهاجربومی

کم

.1۰۰5۰بلی

۰/۰۸2

.1۰۰5۰خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۰.۳5.۳7.۳بلی

6۰.65.62.7خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۳9.9۳۰.۴۳5.2بلی

6۰.169.66۴.۸خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

از متغیرهــای موثــر بــر رفتــار بــاروری برحســب مــدل انطبــاق، حمایــت اجتماعــی اســت. 

حمایــت اجتماعــی بــه میــزان برخــورداری از عشــق و محبــت، همدلــی، همراهــی و توجــه 

ــی  ــه اطالعات ــی را مجموع ــت اجتماع ــاره دارد. حمای ــتان و...  اش ــواده، دوس ــای خان اعض

ــورد توجــه  ــک شــبکه ارتباطــی م ــه در ی ــاور می    رســاند، ک ــاد و ب ــن اعتق ــه ای ــرد را ب ــه ف ک

ــرم شــمرده می    شــود و در  ــا ارزش و محت ــراد ب ــن اف ــه دیگــران اســت و از ســوی ای و عالق

نتیجــه چنیــن اعتقــادی، ایــن احســاس بــه فــرد دســت می    دهــد کــه بــه آن شــبکه ارتباطــی 
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تعلــق داشــته باشــد. حمایــت اجتماعــی را نوعــی مبادلــه بیــن فــردی اســت، کــه پیوندهــای 

ــران را  ــی دیگ ــر و ارزیاب ــار نظ ــات و اظه ــه اطالع ــزاری، ارائ ــر اب ــای مؤث ــی، کمک    ه عاطف

ــندمن1، 2006(. ــن و س ــود )گلی ــامل می    ش ش

ــت  ــطح حمای ــب س ــر حس ــر ب ــی و مهاج ــان بوم ــد زن ــع درص ــماره 8، توزی ــدول ش در ج

اجتماعــی و میــل بــه فرزنــدآوری، مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت. همــان طــور کــه مالحظه 

ــد. ــادار آمــاری ندارن ــر مــورد مطالعــه رابطــه معن می    شــود، دو متغی

جدول 8. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح حمایت اجتماعی و تمایل به فرزندآوری

 سطح
حمایت

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

معناداری
 خی
دو مهاجربومی

کم

۳6.۴2۸.۳۰.6بلی

۰.۰7۰.252

6۳.۳72.69.۴خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۳۸.۳۳۳.۳۳5.۸بلی

61.766.76۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۴۳.۴29.7۳7.۸بلی

56.67۰.۳62.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

احســاس تعلــق فــرد مهاجــر بــه جامعــه مقصــد یکــی دیگــر از متغیرهــای مؤثــر بــر رفتــار 

ــام  ــون شــدن و ادغ ــاق، همگ ــزان انطب ــم می ــه بتوانی ــرای اینک ــاروری مهاجــران اســت. ب ب

ــه  ــران ب ــتن مهاج ــق داش ــزان تعل ــد می ــم، بای ــخص کنی ــد را مش ــه مقص ــا جامع ــدن ب ش

ــی از  ــوان از متغیرهای ــر، می    ت ــوع متغی ــن ن ــرای ســنجیدن ای ــنجید. ب ــه مقصــد را س جامع

1- McCrary and Royer
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ــزان رضایت منــدی از زندگــی در مقصــد  ــدأ، می ــه مب ــه بازگشــت ب ــه، تمایــل داشــتن ب جمل

ــماره 9،  ــدول ش ــرد. در ج ــتفاده ک ــد اس ــه جدی ــراد جامع ــا اف ــتن ب ــاط داش ــزان ارتب و می

توزیــع درصــدی زنــان بومــی و مهاجــر بــر حســب احســاس تعلــق بــه جامعــه و تمایــل بــه 

فرزنــدآوری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. همــان طــور کــه مالحظــه می    شــود، رابطــه 

ــادار نشــده اســت.  ــوده و از نظــر آمــاری معن ــف ب ــر ضعی دو متغی

جدول 9. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب احساس تعلق به جامعه  و تمایل به فرزندآوری

 احساس تعلق
به جامعه

 تمایل به
 سطحکلفرزندآوری

خی دومعناداری
مهاجربومی

کم

2۰.2221.1.۰6.۰۴۰.بلی

۸۰.7۸7۸.9.خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۴.۳9۴1.6.بلی

615۸.۴..56خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۴۳.12۸.6۳6.۴بلی

56.971.۴6۳.6خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

ــط  ــه در رواب ــی ک ــرمایه اجتماع ــوم س ــر مفه ــل لمس    ت ــت و قاب ــل روی ــای قاب ــه جنبه    ه ب

ــواده وجــود دارد، اشــاره  ــه چهــره درون خان ــر و چهــره ب ــا دوام ت غیررســمی، شــدیدتر، ب

ــدان،  ــداد فرزن ــواده، تع ــای خان ــن اعض ــالت بی ــر، تعام ــی نظی ــامل مولفه    های ــد و ش می    کن

ــی در  ــرمایه اجتماع ــن س ــود. همچنی ــن می    ش ــتغال والدی ــه و اش ــن در خان ــور والدی حض

ــا  ــار، ارزش    ه ــاد، هنج ــل، اعتم ــی از قبی ــرمایه اجتماع ــر س ــات انتزاعی    ت ــواده، تجلی خان

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــردم را تح ــان م ــل می ــش متقاب ــود و کن ــامل می    ش ــواده را ش در درون خان
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می    دهــد )هارفــام، گرانــت و تومــاس1، 2002(.

ــرمایه  ــطح س ــب س ــران برحس ــان و مهاج ــدی بومی ــع درص ــماره 10، توزی ــدول ش در ج

اجتماعــی و تمایــل بــه فرزنــدآوری گــزارش شــده اســت. همــان طــور کــه مقــدار خــی دو 

ــر  ــر از نظ ــن دو متغی ــه بی ــد، رابط ــان می    ده ــاداری )0/076( نش ــطح معن )1/029( و س

ــادار نشــده اســت.  ــاری معن آم

جدول 10.  توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح سرمایه اجتماعی  و تمایل به فرزندآوری

 سطح سرمایه
اجتماعی

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

خی دومعناداری
مهاجربومی

66.7۳۳.۳5۸.۳بلیکم

.۰761.۰29

۳۳.۳66.7۴1.7خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳6.7۳۴.۴۳5.6بلیمتوسط

6۳.۳65.66۴.۴خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۴7.۸.25۳2.۴بلیزیاد

52.2.7567.6خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلیکل

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

یکــی از متغیرهــای تعییــن کننــده تفــاوت رفتارهــا و ایده    آل    هــای فرزنــدآوری ارزش فرزنــد 

اســت. ارزش    هــای مثبــت و نــگاه مثبــت نســبت بــه داشــتن و وجــود فرزنــد از لحــاظ منافعی 

ــه کمــال و دوام  از جملــه اقتصــادی، عاطفــی، بــه دســت آوردن هویــت و دســت یافتــن ب

خانوادگــی اســت. هــم چنیــن نــوع نــگاه منفــی بــه ارزش فرزنــد وجــود دارد. ایــن نــوع نگاه، 

ارزش منفــی و نگــرش منفــی بــه داشــتن فرزنــد دارد، یعنــی داشــتن فرزنــد دارای یکســری 

1- Harpham ,Grant & Thomas
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ــی، عاطفــی، اقتصــادی و فرصت    هــای از دســت  ــی شــامل، هزینه    هــای خانوادگ هزینه    های

رفتــه و جســمانی می    شــود. حــال هرچقــدر نــوع نــگاه مثبــت و ارزشــی بــه داشــتن فرزنــد 

در خانــواده بیشــتر باشــد، تمایــل خانــواده بــه داشــتن فرزنــد بیشــتر و میــزان بــاروری بــاال 

مــی    رود و هــر چــه قــدر نــگاه منفــی بــه داشــتن فرزنــد در خانــواده بیشــتر باشــد، میــزان 

بــاروری نیــز کاهــش می    یابــد. تبییــن بــاروری، فقــط از طریــق موقعیــت اقتصــادی نیســت، 

ــدا  ــت پی ــز اهمی ــدان نی ــادی فرزن ــع غیراقتص ــا و مناف ــا، باوره ــی ارزش    ه ــا ارزیاب ــه ب بلک

ــوان  ــی عن ــی خوب ــه چیزهای ــوان کلی ــه عن ــوان ب ــدان، را می    ت ــف ارزش فرزن ــد. تعری می    کن

ــک  ــد )هافمــن و هافمــن1، 1978(. ی ــدان کســب می    کنن ــا وجــود فرزن ــن ب ــه والدی ــرد ک ک

سیســتم ارزشــی را مــی تــوان بــه نــه مؤلفــه تقســیم کــرد: کــه هشــت مولفــه آن مربــوط 

ــر در  ــه دیگ ــک مؤلف ــال و ... و ی ــداع، کم ــحالی، اب ــر، خوش ــادی نظی ــای اقتص ــه ارزش    ه ب

مــورد ســودمندی اقتصــادی می    شــود )هافمــن و هافمــن، 1978(. ارقــام منــدرج در جــدول 

شــماره11، نشــان می    دهــد کــه بــه طــور کلــی ارزش فرزنــدان بیــن زنــان بومــی بیشــتر از 

مهاجــران اســت و مقــدار آزمــون خــی دو )3/7( و ســطح معنــاداری نشــان می    دهــد، کــه 

تفــاوت ارزش فرزنــدان و مهاجــران از نظــر آمــاری معنــادار اســت. 

1- Hoffman and Hoffman
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جدول 11.  توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب ارزش فرزند  و تمایل به فرزندآوری

 ارزش
فرزندان

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
سطح معناداریخی دوکل

مهاجربومی

کم

۳۳.۳2۰.2۳.1بلی

۰/۰۳۰۳.7

66.7۸۰.76.9خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۰.۴1.2۴۰.7بلی

6۰.5۸.۸59.۳خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۳9.62۳.۸۳2.۸بلی

6۰.۴76.267.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

 بحث و نتیجه گیری
ایــن مقالــه بــه بررســی تفاوت    هــای رفتارهــا و ایده    آل    هــای فرزنــدآوری بومیــان و مهاجــران 
پرداختــه اســت. موضوعــی کــه مــورد توجــه بســیاری از محققــان داخلــی و خارجــی اســت. 
ــات موقعیــت اجتماعــی، داشــتن شــبکه  ــل ثب ــه دلی ــان ب ــه بومی ــن فــرض می    شــود، ک چنی
اجتماعــی قوی    تــر و حمایــت اجتماعــی بیشــتر نســبت بــه افــراد مهاجــر کــه هنــوز بــه ثبــات 
در وضعیــت اجتماعــی نرســیده    اند، دارای الگوهــا و رفتارهــای بــاروری خــاص خــود هســتند. 
بــه عبــارت دیگــر بومیــان بــه دلیــل اینکــه بعــد از چندیــن ســال ســکونت و اقامــت در شــهر 
و ارتبــاط داشــتن بــا افــراد دیگــر و داشــتن شــغل و درآمــد مناســب، بــه ثبــات نســبی در 
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــا از اهمی ــرای آن ه ــدان ب ــیده    اند، ارزش فرزن ــواده رس ــاد خان اقتص
می    باشــد. بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده، تمایــل بومیــان بــه داشــتن تعــداد فرزنــد نســبت 
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــتر اس ــتند، بیش ــوردار نیس ــک برخ ــان نزدی ــه از حامی ــی ک ــه مهاجران ب
ــی و  ــان بوم ــدآوری زن ــای فرزن ــا و ایده    آل ه ــای رفتاره ــه تفاوت    ه ــت ک ــوده اس ــالش نم ت
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مهاجــر را از زوایــه مهمتریــن متغیرهــای اثرگــذار بــر بــاروری مــورد بررســی قــرار دهــد. 
ــورد  ــرد م ــن رویک ــان چندی ــران و بومی ــاروری مهاج ــای ب ــای رفتاره ــوص تفاوت    ه در خص
توجــه محققــان بــوده اســت: برخــی محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده    اند، کــه تفاوت    هــای 
ــاروری  ــار ب ــد و رفت ــه شــدت کاهــش می    یاب ــان در طــول زمــان ب ــاروری مهاجــران و بومی ب
ــر،  ــا، و زیگل ــام، 2014، کاماروت ــود )ه ــان می    ش ــار بومی ــبیه رفت ــت ش ــران در نهای مهاج
2019، کوولــو2005، جانســون2004(. کلویــن)2018(، عباســی شــوازی و دیگــران )1995( 
ــکالت و  ــه مش ــد، ک ــان نموده    ان ــابهی اذع ــاً مش ــای تقربی ــان )2013( در یافته    ه و نوانتین
ــاروری مهاجــران می    شــود. ــه کاهــش ب مســائل اقتصــادی و اجتماعــی مهاجــران، منجــر ب

ــد، اســتیون،  ــاروری ســخن گفته    ان ــار ب ــر رفت ــر وقفــه    ای مهاجــرت ب برخــی محققــان از اث
ــه  ــبت ب ــران نس ــاروری مهاج ــه ب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر)2019(، ب ــا و زایگل کاماروت
ــاروری در  ــش ب ــث کاه ــرت باع ــی مهاج ــوده، یعن ــه نم ــتری تجرب ــش بیش ــان کاه بومی
ــاروری مهاجــران  ــار ب ــر رفت ــی ب ــر وقفــه مهاجرت ــت از تأثی مهاجــران شــده اســت و حکای
دارد. کوولــو و هانمــان )2017(، در خصــوص رفتــار بــاروری نســل دوم  مهاجــران بــه ایــن 
ــط  ــر محی ــت تأثی ــه اول تح ــران در درج ــل دوم مهاج ــاروری نس ــه ب ــیده    اند، ک ــه رس نتیج
اجتماعــی کشــور مبــدأ اســت، کــه در آنجــا بــزرگ شــده    اند. اگرچــه محیــط جامعــه مبــدأ یــک 
ــد. برخــی  ــز انتقــال می    یاب ــه جامعــه مقصــد نی نواخــت نیســت، و ایــن تفاوت    هــا بعضــاً ب
ممکــن اســت تحــت تأثیــر جامعــه اصلــی رشــد کننــد، در حالیکــه ممکــن اســت، برخــی دیگر 
نیــز تحــت تأثیــر خــرده فرهنــگ اقلیــت زندگــی کننــد. تأثیــر جامعــه اصلــی منجــر بــه جــذب 
ــده  ــان دهن ــود و  نش ــران می    ش ــدان مهاج ــی فرزن ــادی و فرهنگ ــاً اقتص ــاختاری عمدت س

ــت می    باشــد.  ــار اکثری ــه رفت ــار آن هــا ب شــباهت رفت
یافته    هــای مــا نشــان می    دهــد، کــه ســطح بــاروری بومیــان جامعــه شــهر مهاجــران شــازند 
باالتــر از مهاجــران وارد شــده بــه ایــن شــهر اســت، بــه طــوری کــه تعــداد فرزنــدان بومیــان 
حــدود 2/5 فرزنــد و مهاجــران حــدود 2 فرزنــد می    باشــد. مقایســه ویژگی    هــای زنــان 
مهاجــر و بومــی نشــان داد، کــه ایــن تفاوت    هــا ناشــی از ویژگی    هــای اقتصــادی، اجتماعــی 
زنــان مهاجــر و بومــی اســت، بــه طــوری کــه زنــان مهاجــر از ســطح ســواد باالتــری نســبت 
ــت،  ــر اس ــا ضعیف    ت ــن آن ه ــدان در بی ــت فرزن ــای مثب ــد، ارزش    ه ــان برخوردارن ــه بومی ب
ترجیحــات جنســی برابری طلبانــه بیشــتری نســبت بــه بومیــان دارنــد و ســن زنــان مهاجــر 

در تولــد اولیــن فرزنــد باالتــر از ســن  زنــان بومــی اســت. 
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بررسی سازوکارهای پیراشهرنشینی از منظر تحوالت جمعیتی
مورد پژوهی: بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر
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 مظفر صرافی3 

چکیده:

تحــرکات و جابجایی هــای جمعیتــی در منطقــه کالنشــهری و گســترش شــهرها بــه ســوی نواحی پیراشــهری 

و فرافکنــی جمعیــت مهاجــر و گروه هــای کم درآمــد بــه ایــن نقــاط، و شــدت گرفتن رونــد پیراشهرنشــینی، 

لــزوم توجــه بــه مطالعــات جمعیتــی و ویژگی هــای جمعیت شــناختی نقــاط پیراشــهری را آشــکار می ســازد. 

بنابرایــن، در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت بــا مــدد گرفتــن از روش توصیفــی – تحلیلــی، ســازوکارهای 

پیراشهرنشــینی از منظــر تحــوالت جمعیتــی در بخــش مرکــزی شهرســتان اسالمشــهر مــورد تحلیــل قــرار 

ــرت  ــزان مهاج ــن می ــای 1395-1385 باالتری ــی دوره ه ــه در ط ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــرد. نتای گی

ــوار،  ــروی از خان ــای پی ــت. گزینه ه ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــتان های اس ــایر شهرس ــهر، از س ــه اسالمش ب

جســتجوی کار و دســتیابی بــه مســکن مناســب تر از مهمتریــن دالیــل مهاجــرت بــه اسالمشــهر بــه شــمار 

ــاب  ــون انتخ ــی همچ ــا عوامل ــهر ب ــزی اسالمش ــری و جمعیت گری ــد جمعیت پذی ــوع، رون ــد. در مجم می آی

ــد  ــی، سیاســت ها و طرح هــای باالدســتی و رون ــی و خدمات ــوان قطــب فعالیت هــای صنعت ــه عن ــران ب ته

ــال  ــد، اعم ــای کم درآم ــی از گروه ه ــکن در چشم پوش ــای مس ــص برنامه ریزی ه ــن، نقای ــی زمی حکمروای

ضوابــط طرح هــای جامــع و تفصیلــی در برخــی دوره هــا و هزینه هــای زمیــن و مســکن در ارتبــاط اســت. 

بــا توجــه بــه هزینه هــای باالتــر زمیــن و مســکن در مرکــز شــهر و نقــاط شــهری همــان رونــد فرافکنــی جمعیــت از 

کالنشــهر تهــران بــه ســوی نواحــی پیراشــهری، از اسالمشــهر بــه ســوی ســکونتگاه های پیرامونــی نیــز تکــرار می   شــود. 

بــه عبــارت دیگــر مهاجــران کــه توانایــی تأمیــن زمیــن و مســکن در مرکــز شــهر و نقــاط شــهری را ندارنــد، بــه ســوی 

هاله   هــای پیرامونــی ســوق داده می شــوند. وجــود همگونــی بــاالی قومــی در برخــی نقــاط نیــز بــه جــذب مهاجــران و 

ســازگاری آن هــا بــا محیــط جدیــد یــاری می رســاند.

واژگانکلیدی: نواحی پیراشهری، پیراشهرنشینی، تغییرات جمعیتی، تهران، اسالمشهر

1- دکتری تخصصی جغرافیا
2- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3-  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ترویجی
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مقدمه:
پیراشــهر، فضایــی در پیرامــون نواحــی شــهری اســت کــه بــا چشــم اندازهای روســتایی درهم 

ــا  ــر ی ــی قدیمی ت ــورهای صنعت ــکاران، 2011: 10(. در کش ــور و هم ــود )پای ــه می ش آمیخت

کشــورهای پســاصنعتی1 ، پیراشــهر ناحیــه ای بــا تغییــرات اجتماعــی، اقتصــادی و بازســاخت 

ــعه،  ــال توس ــورهای در ح ــتر کش ــده و بیش ــی صنعتی ش ــه تازگ ــورهای ب ــی و در کش فضای

پیراشــهر ناحیــه ای بــا شهرنشــینی آشــفته اســت کــه منجــر بــه پراکنده رویــی می شــود. در 

هــر دو مــورد پیراشــهر نــه تنهــا بــه هالــه بیــن شــهر و پیرامــون آن و پهنــه در  حــال گــذار، 

بلکــه گونــه  جدیــدی از قلمــرو چنــد عملکــردی تلقــی می شــود. ویژگی هــای مشــترکی نظیــر 

ــود  ــاهده می ش ــی مش ــن نواح ــی2 در ای ــی فضای ــدان حکمروای ــده و فق ــات پراکن اجتماع

)راوتــز و همــکاران، 2013: 13(.

ــه لحــاظ فضایــی و برحســب فــرم، ترکیبــی از عوامــل  ــه پیراشــهری3 ممکــن اســت ب ناحی

فضایــی و کارکــردی و یــا در ارتبــاط بــا نواحــی کالنشــهری تعریــف شــود. بــه صــورت ســاده، 

ــه ای  ــود و ناحی ــه می ش ــهری گفت ــه ش ــه ناحی ــاور لب ــای مج ــه زمین ه ــهری ب ــه پیراش ناحی

اســت کــه از لبــه شــهر بــه ســوی پســکرانه روســتایی گســترده می شــود. ناحیــه پیراشــهری 

ــا می شــود  ــه روســتایی4، ام ــه شــهری اســت و ن ــه ن ــزی دارد ک الگــوی ســکونتگاهی متمای

بــه آن نــام برخــوردگاه5 و پهنــه در حال گــذار6  اطــالق کــرد )باکســتون و همــکاران، 2006: 

ــی  ــهر و نواح ــن ش ــذار بی ــال گ ــه در ح ــه پهن ــهری ب ــوردگاه پیراش ــن، برخ 2-4(. همچنی

پیرامونــی آن گفتــه می شــود )پایــور و همــکاران، 2011: 24؛ آدل، 1999: 3( و جایــی 

اســت کــه ترکیــب ویژگی هــای شــهری و روســتایی ســاختارهای مرکــب و در هــم  بافتــه ای 

ــکاران، 2010: 239(. ــتویکا و هم ــد )اس ــاد می کن ایج

برخــوردگاه پیراشــهری بــه لحــاظ فضایــی و ســاختاری یــک ناحیــه پویــا اســت. بــه لحــاظ 

فضایــی بــه ناحیــه گــذار بیــن یــک ناحیــه کامــالً شــهری  شــده و آن دســته از نواحــی کــه در 

1- Older industrial or post-industrial countries
2- Spatial Governance
3- Peri-Urban Area
4- Neither Urban  and Nor Rural
5- Interface
6- Transitional Zone
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ــرات  ــهری، تغیی ــوردگاه پیراش ــود. برخ ــه می ش ــری دارد، گفت ــاورزی برت ــری کش ــا کارب آن ه

ــواردی  ــا م ــه ب ــد ک ــه می کن ــی را تجرب ــادی و اجتماع ــه اقتص ــاختاری در عرص ــتابان س ش

ــر  ــازار کار و تغیی ــر فرصت هــا و محدودیت هــای ب ــع طبیعــی، تغیی ــر مناب همچــون فشــار ب

ــه  ــز ب ــینی نی ــودی، 1999: 2(. پیراشهرنش ــود )راک ــخص می ش ــن مش ــری زمی ــوی کارب الگ

ــگ و  ــزرگ رخ می دهــد )مانیپان ــه ســاخته  شــده شــهرهای ب ــه فراســوی لب ــی ک فرآیندهای

وبســتر، 2008: 136(؛ و بــه فراینــد شهرنشــینی پویــا در ناحیــه پیرامــون کالنشــهر اطــالق 

ــداوم مشــخص می شــود  ــر و تحــوالت م ــن و تغیی ــری زمی ــیِ کارب ــا ناهمگون ــه ب می شــود ک

)باکســتون و الوچــوی، 2007: 300(. بنابرایــن بــا آنچــه توضیــح داده شــد، می تــوان 

دریافــت کــه بــا رشــد و گســترش شهرنشــینی بــه تدریــج اشــکال جدیــدی از مراکــز زیســت 

ــوان پیراشــهر  ــه خــود تحــت عن ــا ویژگی هــای مختــص ب و فعالیــت در پیرامــون شــهرها ب

شــکل می گیــرد کــه بــر توســعه مناطــق کالنشــهری تأثیــر می گذارنــد. از ایــن رو، برنامه ریــزی 

ــزان شــهری  و مدیریــت ســکونتگاه های پیراشــهری بیــش از گذشــته مــورد توجــه برنامه ری

و سیاســتگذاران در سراســر جهــان قــرار گرفته انــد. نگاهــی بــه نواحــی پیراشــهری نشــان 

ــری  ــداوم کارب ــرات م ــون تغیی ــی همچ ــائل و چالش های ــا مس ــی ب ــن نواح ــه ای ــد ک می ده

زمین هــای کشــاورزی بــرای مصــارف شــهری، ناامنــی مالکیــت زمیــن، پراکنده رویــی، 

ــد آن  ــی و مانن ــتابان جمعیت ــای ش ــد، و دگرگونی ه ــر و کارآم ــادی مؤث ــات نه ــدان ترتیب فق

ــرار  ــرات بســیاری ق ــن ســکونتگاه ها را دســتخوش تغیی ــوع ای ــه در مجم ــرو هســتند ک روب

داده اســت.

ناحیــه پیراشــهری تهــران نیــز از موضوعــات پیــش  گفتــه برکنــار نیســت. بــه عبــارت دیگــر، 

ــی  ــاختار فضای ــا س ــران، ب ــهری ته ــط پیراش ــتا در محی ــوردگاه شهر-روس ــکل گیری برخ ش

نابرابــری کــه بازتــاب ســاختار نابرابــر اجتماعــی – اقتصــادی کشــور اســت، همــراه بــوده و در 

نتیجــه بــه رانده شــدن گروه هــای درآمــدی پایین تــر بــه نواحــی مناســب تر در محیــط پیــرا-

شــهری منجــر شــده اســت )دانشــپور، 1385: 6(. اسالمشــهر در جنوب غربــی تهــران یکــی 

ــت.  ــر اس ــد و مهاج ــای کم درآم ــیاری از گروه ه ــن بس ــه مأم ــت ک ــهری اس ــاط پیراش از نق

ــی آن در  ــای جمعیت ــناختی و رونده ــای جمعیت ش ــل ویژگی ه ــناخت و تحلی ــن، ش بنابرای

هرگونــه برنامه ریــزی و مدیریــت کالنشــهر تهــران و نقــاط پیراشــهری اهمیت بســزایی دارد. 
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ــای  ــهرها و برنامه ریزی ه ــوالت کالنش ــاط در تح ــن نق ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن رو، ب از ای

توســعه برخــی از محققــان بــه تحقیــق در ایــن رابطــه مبــادرت ورزیده انــد.

در تحقیقــی کــه توســط آلــن و همــکاران )1999( و بــا هــدف بررســی مشــکالت و 

فرصت   هــای برخــوردگاه پیراشــهری1 و در ارتبــاط بــا دغدغه   هــای بزرگتــری همچــون 

پایــداری محیط   زیســتی و فقــر صــورت گرفتــه از 2 دســته مشــکالت ایــن نواحــی بــه شــرح 

ــرده اســت: ــام ب ــر ن زی

ــن  ــن زندگــیِ فقــرا در ای ــت پایی 1( وضعیــت محیط   زیســتی برخــوردگاه پیراشــهری و کیفی

نواحــی

2( پایداری منابع طبیعی در برخوردگاه پیراشهری
در ایــن تحقیــق بــه مــواردی نظیــر درآمــد پاییــن ســاکنین، ناهمگونــی اجتماعــی، فقــدان 

دسترســی بــه آب و بهداشــت و کیفیــت پاییــن مســکن و مشــکالتی ماننــد الگوهــای 

بهره   بــرداری از منابــع تجدیدپذیــر و تجدیدناپذیــر2، فقــدان چارچوب هــای نهــادی مناســب 

ــرای مدیریــت رقابت   هــا اشــاره شــده اســت. در ایــن تحقیــق آمــده اســت کــه پایــداری  ب

ــع  ــرمایه، مناب ــا، س ــر کااله ــال تغیی ــان در ح ــه جری ــوط ب ــتایی من ــهری و روس ــی ش نواح

ــردم در برخــوردگاه پیراشــهری اســت.  ــی، و م طبیع

ــاره پیراشهرنشــینی در شــانگهای صــورت  ــه توســط وو )2008( و درب ــری ک ــه دیگ در مقال

گرفتــه اســت، ضمــن بررســی رشــد اقتصــادی و تغییــرات فیزیکــی شــانگهای، عوامــل مؤثــر 

ــن و  ــام  گســیخته از زمی ــرداری لج ــه و بهره ب ــرار گرفت ــدوکاو ق ــورد کن ــرات م ــن تغیی ــر ای ب

ــی آن برشــمرده اســت. ــل اصل ــع محیطــی در نواحــی پیراشــهری را از عل ســایر مناب

دانشــپور در تحقیــق خــود تحــت عنــوان »تحلیــل نابرابــری فضایــی در محیط هــای                     

پیرا شــهری: کوششــی در اســتفاده از رهیافــت برنامه ریــزی و مدیریــت راهبــردی در تهــران« 

)1385( بــر ضــرورت توجــه بــه محیــط پیــرا  شــهری همچــون یــک سیســتم یکپارچــه کــه 

خــود، همچــون شــهرها، دارای نابرابــری فضایــی اســت و مهمتــر از همــه دوری جســتن از 

ــد نمــوده اســت. ــط تأکی ــت محی ــزی و مدیری ــرد ســنتی در برنامه ری رویک

1- Peri-urban Interface (PUI)
2- Renewable and Non-renewable Resources
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آشــنایی، در پایان نامــه خــود تحــت عنــوان »تحلیــل پیامــد سیاســت های هدایــت و کنتــرل 

رشــد بــر رونــد پیراشهرنشــینی در هالــه کالن شــهری تهــران« )1392( بدیــن نتیجــه رســیده 

ــران طــی دوره 1375-1385  ــه کالنشــهری ته ــه تحــوالت پیراشهرنشــینی در هال اســت ک

ــا فاصلــه از کالنشــهر تهــران متفــاوت اســت. مراکــز روســتایی و پیراشــهری مســتقر در  ب

ــورد  ــال های م ــی س ــینی در ط ــذار پیراشهرنش ــهر، دوره گ ــری از کالنش ــه 15 کیلومت فاصل

ــترش  ــی گس ــهر در ط ــون کالنش ــتایی پیرام ــز روس ــد و مراک ــی نموده ان ــی را آرام ط بررس

ــن آشــنایی و همــکاران  مرزهــای محــدوده شــهری تهــران در آن ادغــام شــده اند. همچنی

)1394( در پژوهــش دیگــری کــه بــه بررســی تأثیــر تحــوالت پیراشهرنشــینی بــر دگرگونــی 

زمین هــای مســتعد زراعــی پرداخته انــد، اشــاره می کننــد کــه ســکونتگاه های پیراشــهری در 

مناســب ترین اراضــی زراعــی منطقــه کالنشــهری تهــران در حــال رشــد هســتند. بــا تــداوم 

ــادل اکولوژیکــی  ــی، تع ــن زمین های ــده ســکونتگاه های پیراشــهری در چنی ــد رشــد پراکن رون

و زیســتمندی اقتصــادی منطقــه کالنشــهری تهــران بــا تهدیــدات جــدی روبــرو می شــود. در 

ــار توســعه  ــور، سیاســت های مه ــی مذک ــا پراکنده روی ــه ب ــرای مقابل ــز، ب ــق نی ــان تحقی پای

همچــون کمربنــد ســبز پیشــنهاد شــده اســت.

ــی  ــری اراض ــرات کارب ــی تغیی ــه بررس ــود ب ــق خ ــزی )1388( در تحقی ــا و قادرم ــاء توان ضی

ــه و  ــهری پرداخت ــی ش ــد پراکنده روی ــن آباد در فراین ــر و حس ــهری نایس ــتاهای پیراش روس

ــه مهاجــران وارد   ــدأ و مقصــد هم ــد شــهر ســنندج مب ــه هرچن ــن نتیجــه رســیده اند ک بدی

شــده بــه روســتاهای نایســر و حســن آباد نیســت، امــا اکثــر آنهــا بــه دالیلــی چــون فاصلــه 

کــم روســتاها بــا شــهر، پایین بــودن قیمــت زمیــن و مســکن نســبت بــه شــهر و ســهولت 

دسترســی و امــکان اســتفاده از خدمــات مختلــف شــهری، در ایــن روســتاها ســکنی 

گزیده   انــد. 

نــوری کرمانــی و همــکاران )1394( نیــز در پژوهــش خــود تحــت عنــوان »مدیریــت شــهری 

و تعــارض ناشــی از الحــاق نقــاط روســتایی بــه محــدودة شــهرها« کــه بــه صــورت مــوردی 

در روســتای شــاطره اسالمشــهر صــورت گرفتــه اســت، بدیــن نتیجــه دســت یافته انــد کــه 

ناهمگونــی رویکــرد مدیریتــی در نقــاط شــهری و روســتایی عامــل مؤثــری در ایجــاد تعــارض 

به شــمار مــی رود. از ایــن رو، بــر مدیریــت شــهری توانمنــد و پرهیــز از بخشــی نگری بــرای 
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تقلیــل و یــا حــذف اختالفــات تأکیــد نموده انــد. بنابرایــن، بــا بررســی مطالعــات صورت گرفتــه 

ــرد. از  ــه اهمیــت تحــوالت پیراشــهری در برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری پــی ب ــوان ب می ت

ــی در  ــن رو در پژوهــش حاضــر ســازوکارهای پیراشهرنشــینی از منظــر تحــوالت جمعیت ای

ــالش  ــن، ت ــرد. همچنی ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــهر م ــتان اسالمش ــزی شهرس ــش مرک بخ

شــده اســت بــه عوامــل مؤثــر در فرافکنــی جمعیــت بــه نواحــی پیراشــهری در ســطح کالن 

و خــرد توجــه شــود.

داده ها و روش شناسی
ــی  ــی – تحلیل ــام، توصیف ــیوه انج ــر ش ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــر از نظ ــش حاض پژوه

ــران  ــه ای، آمارهــا و اطالعــات مرکــز آمــار ای ــق، از اطالعــات کتابخان اســت. در ایــن تحقی

ــده  ــتفاده ش ــات اس ــردآوری اطالع ــرای گ ــکن ب ــوس و مس ــی نف ــماری های عموم و سرش

اســت. مبنــای بررســیِ تحــوالت جمعیتــی، از سرشــماری ســال 1335تــا 1395 بــوده اســت.

قلمرو پژوهش
شهرســتان اسالمشــهر بــا مســاحتي معــادل 195 کيلومتــر مربــع و بــا ارتفــاع 1165 متــر 

ــاري شــده  ــه ســيالب   هاي ج ــا مخروط افکن ــر روي آبرفت هــاي ســيالبي ي ــا ب از ســطح دري

ــا  ــاوه، ب ــران ـ س ــور ته ــق مح ــهر از طری ــرار دارد. اسالمش ــرز ق ــي الب ــاي جنوب از دامنه ه

اســتان های غــرب و جنــوب غــرب کشــور و از طریــق محــور جنــوب بــا راه آهــن اســتان های 

اصفهــان، یــزد و کرمــان از یک   ســو و لرســتان و خوزســتان از ســوی دیگــر مرتبــط می شــود 

   )فرمانــداری اسالمشــهر، 1393(.

شــهر اسالمشــهر نیــز، بــه مثابــه پرجمعیت   تریــن شــهر در شهرســتان اسالمشــهر 

ــده  ــع ش ــت واق ــی پایتخ ــوب غرب ــی جن ــری راه زمین ــه در 22 کیلومت ــد ک ــمار می   آی ــه ش ب

اســت. نزدیک   تریــن نقــاط شــهری بــه اسالمشــهر غیــر از تهــران عبارتنــد از: نســیم شــهر 

)اکبر آبــاد( در نزدیکــی و غــرب شــهر و رباط   کریــم در جنــوب    غربــی بــا فاصلــه 20 کیلومتــری 

و شــهریار بــا فاصلــه 26 کیلومتــر در شــمال غــرب قــرار دارد )محمــود کالیــه،1373: 26(.

ــاد از محــدوده شهرســتان ری جــدا شــده  ــاز دهــه هفت ــه در آغ شهرســتان اسالمشــهر ک

اســت، بــا محــدوده قانونــی شــهر تهــران )منطقــه 18 شــهرداری تهــران( همجــوار اســت و 
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قلمــرو شهرســتان تــا مــرز رودخانــه کــرج ادامــه دارد )پرنــون، 1389: 57(.

 

  

 شکل )1(: موقعیت جغرافیایی شهرستان اسالمشهر

)https://www.amar.org.ir(

شهرســتان اسالمشــهر از ســه بخــش بــه نام هــای مرکــزی، احمدآبــاد مســتوفی و چهاردانگه 

تشــکیل شــده اســت. شهرســتان اسالمشــهر 6 دهســتان و 3 شــهر به نام های اسالمشــهر، 

احمدآبــاد مســتوفی و چهاردانگه دارد.
جدول 1: تقسیمات سیاسی شهرستان اسالمشهر، سال 1392

دهستانبخششهرستان

اسالمشهر

مرکزی
ده عباس

بهرام آباد

چهاردانگه
چهاردانگه

فیروزبهرام

احمدآباد مستوفی
احمدآباد مستوفی

چیچکلو

                               منبع: واحد تقسیمات کشوری وزارت کشور، 1392
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بحث و یافته ها
نگاهــی بــه نخســتین نقشــه جغرافیایــی کــه اشــتال1 در ســال 1900 میــالدی از تهــران و 

اطــراف آن ترســیم کــرده نشــان می دهــد، تــا آن دوره یعنــی پــس از گذشــت بیــش از 110 

ســال از انتخــاب تهــران بــه عنــوان پایتخــت، فقــط ورامیــن و ری یــا شــاه عبدالعظیــم بــه 

صــورت کانون هــای شــهری در شــعاع اطــراف تهــران وجــود داشــته اســت. بایــد گفــت کــه 

ایــن دو کانــون شــهری مســتقل بودنــد، لیکــن از آثــار همجــواری تهــران بهره منــد می شــدند 

و بــه گونــه ای در همــان دوره نیــز بــه تهــران وابســته بودنــد. البتــه ایــن دو شــهر پیــش از 

شــکل گیری تهــران وجــود داشــتند و نمی شــود علــت وجــودی آن هــا را منتســب بــه تهــران 

دانســت. عملکــرد مؤثــر تهــران بــه مثابــه پایتخــت بــر رونــد شهرنشــینی در نواحــی اطــراف، 

نخســت از دهــه دوم ســده اخیــر یعنــی از ســال های 1310 بــه بعــد مشــهود می شــود. در 

ایــن میــان روســتای کــرج بــه دلیــل قرارگیــری در محــل خــروج رودخانــه کــرج از کوهســتان 

ــز  ــه مرک ــن ک ــدران و تهــران و قزوی ــان تهــران و مازن ــد ارتباطــی می ــور راه هــای جدی و عب

ــژه ای  ــت وی ــد، موقعی ــل می کردن ــی وص ــمال غرب ــمالی و ش ــتان های ش ــه اس ــور را ب کش

یافــت. بدیــن ترتیــب کــرج بــه مثابــه شــهری کــه زایــش آن بــه طــور مســتقیم بــا توســعه 

تهــران مربــوط می شــود، پدیــد آمــد و در کنــار دو شــهر ســابق بــه منظومــه شــهری تهــران 

پیوســت )رهنمایــی، 1369: 30-29(. بــا چنیــن اوصافــی در نخســتین سرشــماری عمومــی 

ــر و در  ــون نف ــش از 1/5 میلی ــه بی ــران ب ــت ته ــال 1335 جمعی ــکن در س ــوس و مس نف

سرشــماری 1345 بــه 2/98 میلیــون نفــر رســید. بــه عبــارت دیگــر در ایــن دوره نــرخ رشــد 

ســاالنه ای برابــر بــا 6/3 درصــد را تجربــه می کنــد )رهنمایــی، :1369 30؛ مرکــز آمــار ایــران 

1335 و 1345(.

تثبیــت موقعیــت سیاســی کشــور پــس از بحــران سیاســی ســال 1332 و تبدیل محــور تهران 

ــی بخــش خصوصــی، تحــرک بی ســابقه ای در تهــران و  ــن قطــب صنعت ــه بزرگتری ــرج ب ـ ک

ــی، 1369: 30(.  ــد آورد )رهنمای ــر پدی ــت از آن در برخــی روســتاهای دیگ ــه تبعب ــرج و ب ک

مجموعــه زیســتی اسالمشــهر بــه منزلــه بزرگتریــن کانــون زیســتی حاشــیه ای در مجــاورت 

قطــب ـ شــهر تهــران  نیــز از ایــن موضــوع پیــروی کــرده اســت. بــرای نمونــه، اسالمشــهر 

1- Staiil
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در ســال 1335 از تعــداد معــدودی روســتا بــه مرکزیــت قاســم آباد شــاهی تشــکیل می شــد 

)حبیبــی، 1381: 26( و 481 نفــر جمعیــت داشــت، امــا ایــن جمعیــت در ســال 1345 بــه 

1006 نفــر رســید. 

در ســال 1355 جمعیــت اســتان تهــران از مــرز 5 میلیــون نفــر می   گــذرد    )رضوانــی، 1389: 

ــاد و  ــک، نظرآب ــهر   ، قرچ ــی اسالمش ــر یعن ــتای دیگ ــار روس ــال، چه ــن س 56-55(. در ای

ــات  ــتند. خصوصی ــران پیوس ــهری ته ــه ش ــه منظوم ــهر، ب ــه ش ــدن ب ــا تبدیل ش ــتگرد ب هش

جمعیتــی ایــن شــهرها حکایــت از رشــد شــتاباِن چهــار شــهر یعنــی اسالمشــهر، ورامیــن، 

ــی تهــران و کــرج  ــای شــهرهای پیشــتر از خــود یعن ــه پ ــا ب ــه، پ قرچــک و شــهریار دارد ک

ــد  ــه شــهری تهــران اشــغال کرده   ان ــرده و سلســله مراتب   هــای بعــدی را در منظوم رشــد ک

ــرد؛  ــدت می   گی ــن دوران ش ــینی در ای ــد پیراشهرنش ــن رون ــی، 1369: 35(. بنابرای )رهنمای

به گونــه   ای کــه جمعیــت اسالمشــهر در فاصلــه دو سرشــماری 55-1345 از 1006 نفــر بــه 

50279 نفــر رســید. یعنــی در عــرض 10 ســال بــه حــدود 50 برابــر رســید )نظریــان،1388: 

158( کــه از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه نقــش رونــد حکمروایــی ضعیــف زمیــن و نقایــص 

ــه گروه هــای کم درآمــد  ــن و مســکن در بی توجهــی ب سیاســت ها و طرح هــای واگــذاری زمی

ــرای  ــود. ب ــرار می ش ــز تک ــالب نی ــس از انق ــال های پ ــه در س ــرد ک ــاره ک ــیب پذیر اش و آس

ــن در طرح هــای آماده ســازی اراضــی و شــرایط  ــک زمی ــط و معیارهــای تفکی ــه، ضواب نمون

ــه  ــه در نتیج ــت ک ــارج اس ــد خ ــای کم درآم ــتطاعت گروه ه ــهیالت از اس ــت وام و تس دریاف

ایــن موضــوع در فرافکنــی ایــن گروه هــا بــه ســوی نواحــی پیراشــهری از جملــه اسالمشــهر 

دخیــل اســت.

پــس از ایــن دوران بــه دهــه 1365-1355 می   رســیم کــه بــه دلیــل عبــور جمعیت شهرنشــین 

ایــران از مــرز 50 درصــد جمعیــت کل کشــور بــه عنــوان یــک دهــه مشــخص در تاریــخ ایــران 

اســت. در سرشــماری ســال 1365 رشــد ســاالنه جمعیــت شــهری نزدیــک بــه 5/41 درصــد 

ــه دلیــل  ــوده اســت )نظریــان،1388: 158(. در ادامــه و در ســال   های پــس از انقــالب، ب ب

ــل  ــه دلی ــد و ب ــه پیشــتر اشــاره گردی ــواردی ک ــن و م ــف زمی ــی ضعی ــد حکمروای ــداوم رون ت

ــه و انبارهــا در محــور تهــران ـ ســاوه کــه  ــع ـ کارخانجــات، پایان افزایــش چشــمگیر صنای

در فاصلــه ســال   های 65 ـ 1355      رخ داد )کارگــر،1389: 287-286( و همچنیــن، جنــگ 
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تحمیلــی، جابجایی   هــای گســترده جمعیتــی در پهنــه ســرزمین روی داده و بســیاری از ایــن 

مهاجــران، شــهرهای بــزرگ، به   ویــژه حومه   هــای آن هــا را بــه منزلــه مــکان جدیــد ســکنای 

خــود انتخــاب می   کننــد )حبیبــی و هــورکاد، 1384: 62(. بــا ایــن اوصــاف، از تهــران و دیگــر 

شــهرهای بــزرگ کشــور، مهاجــران بــه ســوی اسالمشــهر روی می   آورنــد.

شــایان ذکــر اســت کــه در ســال 1355 طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران فقــط یــک نقطــه 

شــهری در حــوزه شــهری بــه  نــام اسالمشــهر وجــود داشــته کــه جمعیــت آن به رقــم 50292 

نفــر می رســد. در ســال 1365 بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر تعاریــف مرکــز آمــار ایــران بــه 

نقــاط جمعیتــی بیــش از 5000 نفــر شــهر اطــالق می گشــت، در حــوزه شــهری اسالمشــهر 

رباط کریــم، نقــاط رباط کریــم و اکبر آبــاد ) نسیم شــهر( و ســلطان آباد )گلســتان( نیــز 

نقطــه شــهری محســوب می شــوند )مهندســین مشــاور آبــان، 1386(.

ــی 215129  ــر یعن ــش از 4 براب ــه بی ــال 55 ب ــر در س ــهر از 50279 نف ــت اسالمش جمعی

نفــر در ســال 65  و نــرخ رشــد ســالیانه آن بــه 15/64 درصــد می   رســد. همچنیــن، میــزان 

ــه 120257 نفــر در  ــه ایــن شــهر از 40233 نفــر در ســال 1355 ب مهاجــران وارد   شــده ب

ــاد در ســال 1355  ــه میان   آب ــت 126 نفــری محل ــن دوره، جمعی ســال 1365 رســید. در ای

بــه 10576 نفــر در ســال 1365 رســید کــه نــرخ رشــدی معــادل بــا 55/73 درصــد را نشــان 

ــی اسالمشــهر  ــران، 1355 و1365(. در مجمــوع، تحــوالت جمعیت ــار ای ــز آم می   دهــد    )مرک

و ســکونتگاه های پیرامونــی آن در ســال های 75-1365 را می تــوان بــا رشــد فــراوان 

ــاط  ــز در ارتب ــاوه نی ــران – س ــور ته ــهر و مح ــون اسالمش ــاز در پیرام ــای غیرمج کارگاه ه

ــل شــکل گیری  ــه دالی ــد ب ــز بای ــت آن نی ــاد و رشــد جمعی ــه میان آب ــورد محل دانســت. در م

اســکان غیررســمی در ســطوح گوناگــون توجــه کــرد کــه در مــورد ایــن ســکونتگاه نیــز صــدق 

می کنــد. از جملــه ایــن دالیــل می تــوان بــه ســطوح کالن و ســاز   و   کار تبعیض آمیــز و فقــر زا 

بــر پایــه توزیــع غیرعادالنــه منابــع قــدرت، ثــروت و درآمــد و تجلــی فضایــی آن در ســطح 

ــت  ــه حرک ــه، ب ــه در نتیج ــرد ک ــاره ک ــد آن اش ــه ای و مانن ــای منطق ــودِ تعادل   ه ــور، نب کش

ــه  ــد. از    آنجــا ک ــده می   انجام ــه ســوی کانون   هــای برگزی »منطقــی« جمعیت هــای مهاجــر ب

ــه قابلیت هــای طبیعــی  ــان اقتصــادی   ، بی   توجــه ب ــاً همچــون پناه   جوی ــت، عمدت ــن جمعی ای

ــه فرصت هــای اشــتغال  و ظرفیت هــای »انســان ســاخت« مقصدشــان در پــی دسترســی ب
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ــرای اســکان خــود در نواحــی  ــی و پرشــتابی ب و درآمــد ســرازیر می   شــوند ، تقاضــای ناگهان

محــدودی پدیــد می   آورنــد؛ ایــن تقاضــا باعــث افزایــش قیمت هــا، کاهــش ذخیــره مســکن، 

ــن شــرایطی،  ــی می شــود. در چنی ــات شــهری و اشــباع شــبکه های زیر   بنای نارســایی خدم

مهاجریــن کم درآمــد ، تــوان اســتفاده از بــازار رســمی زمیــن و مســکن را نداشــته و بــا اصــرار 

بــر لــزوم اســتقرار خــود در همــان ناحیــه، فضایــی ناخوشــایند و نامطمئــن ، لیکــن ارزان   تــر 

ــوان از  ــز می ت ــرد نی ــطح خ ــد. در س ــه می کنن ــکن تهی ــن و مس ــمی زمی ــازار غیر رس را در ب

مــواردی همچــون ضعــف برنامه   هــای بخشــی1 مشــخص و مؤثــر بــرای پاســخگویی بــه نیــاز 

ســرپناه کــم درآمدهــا در توزیــع جغرافیایــی مناســب؛ پیش   بینــی نکــردِن فضــای مســکونی 

کافــی و مناســب اقشــار کــم درآمــد در طرح   هــای کالبــدی2 شــهری و اعمــال اســتانداردهای 

خــارج از اســتطاعت ایشــان؛ دسترســی ناچیــز بــه نظام   هــای رســمی اعتبــاری و وام مســکن 

ــدرت  ــای ق ــود بانده ــمی3؛ وج ــر رس ــش غی ــاغلین در بخ ــژه ش ــا، به   وی ــرای کم   درآمده ب

نامشــروع و ســوداگران زمین   بــاز بــه مــوازات اهمــال و ناتوانــی در نظــارت و کنتــرل ســاخت 

و ســازها، به   ویــژه در فضــای بینابینــی شــهرها؛ و نبــودِ نهادســازی بــرای تجهیــز و تجمیــع 

ــار4  ــع اقشــار کم   درآمــد و حمایــت و هدایــت    نکــردِن دولــت در مــورد خانه   ســازی خودی مناب

نــام بــرد )صرافــی، 1381: 6-7(.

ــه 2/12  ــرخ رشــد آن ب ــر و ن ــه 265401 نف ــت شــهر اسالمشــهر ب در ســال 1375 جمعی

ــه  ــد؛ ب ــش می   یاب ــز کاه ــهر نی ــن ش ــه ای ــده ب ــران وارد ش ــداد مهاج ــد. تع ــد می   رس درص

ــال  ــد در س ــه 21/42 درص ــال 1365 ب ــهر در س ــت ش ــد جمعی ــه از 55/9 درص ــه ای ک گون

ــه و  ــه تهی ــل آن می   شــود ب ــه از دالی ــران، 1365و1375( ک ــار ای ــز آم 1375 می   رســد    )مرک

تصویــب اولیــن طــرح جامــع و تفصیلــی اسالمشــهر )1368( و اعمــال نســبی ضوابــط طــرح 

)کارگــر،    1389: 287 ( اشــاره کــرد. در ایــن    دوره همچنیــن، تغییــر مهاجــرت از اسالمشــهر 

ــا  ــاد ب ــود از اکبرآب ــه می   ش ــرای نمون ــه ب ــد ک ــوذ آن رخ می   ده ــوزه نف ــتاها و ح ــه روس ب

جمعیــت نزدیــک بــه 150 هــزار نفــر، ســلطان آباد بــا بیــش از 100هــزار نفــر و صالح   آبــاد 

نــام بــرد. جمعیــت میان   آبــاد نیــز از 10576 نفــر در ســال 1365 بــه 18628 نفــر در ســال 

1- Sectoral 
2- Physical
3- Informal Sector
4- Self-Help
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می رســد.  1375

امــا، بــه تدریــج و بــا نزدیک   شــدن بــه ســال    80 تحــول دیگــری در شهرســتان اسالمشــهر رخ 

می   دهــد؛ به   گونــه   ای کــه از ســال 1381 بــا ترکیــب شــهرک چهاردانگــه ـ مطهــری، گلشــهر 

ــور  ــر روی مح ــه ب ــهر چهاردانگ ــی ش ــن   آباد لقمان ــرح و حس ــین   آباد مف ــهر و حس ـ ماهش

تهــران ـ ســاوه شــکل گرفــت و شــهرداری آن تأســیس گردیــد )مهندســین مشــاور نقــش 

جهــان ـ پــارس، 1389: 4(. هم اکنــون، ایــن نقطــه شــهری پذیــرای بســیاری از مهاجــران 

و اتبــاع خارجــی و مراکــز فعالیــت و کارگاه هــای صنعتــی اســت.

ــد  ــرخ رش ــر و ن ــه 357389 نف ــهر ب ــهر اسالمش ــت ش ــال    1385 جمعی ــه و در س در ادام

ــهر  ــه ش ــده ب ــران وارد ش ــداد مهاج ــد. تع ــد می   رس ــه 3 درص ــه 1375ـ 1385 ب آن در ده

ــر  ــی 133260 نف ــر یعن ــش از 2 براب ــه بی ــال 1375 ب ــر در س ــهر از 56852 نف اسالمش

ــه  ــود ب ــل آن می   ش ــه از دالی ــران، 1385و1375( ک ــار ای ــز آم ــید )   مرک ــال 1385 رس در س
رانــش صنایــع و کارگاه   هــای تولیــدی تهــران بــه نواحــی پیراشــهری از جملــه اسالمشــهر و 
رشــد و گســترش ســکونتگاه   های پیرامونــی در اسالمشــهر همچــون میان   آبــاد اشــاره کــرد. 
ــه  ــه از جــدول    2 پیداســت در ســال 1385 از مجمــوع مهاجــران وارد   شــده ب ــه  ک همان گون
ــه نقــاط  ــه نقــاط شــهری و 13/23درصــد ب منطقــه کالنشــهری تهــران1  86/76 درصــد ب
ــان شهرســتان اسالمشــهر 4/40 درصــد از مهاجــران  ــن می روســتایی وارد شــده   اند. در ای
واردشــده بــه منطقــه کالنشــهری تهــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ســال 1385، 
ــه از  ــوده ک ــا 814450 نفــر ب ــر ب مجمــوع مهاجــرت از دیگــر شهرســتان   های منطقــه براب
ایــن میــزان 76/78درصــد آن مربــوط بــه نقــاط شــهری اســت. در ایــن ســال، 1435861 
نفــر از شهرســتان   های دیگــر اســتان   ها بــه منطقــه کالنشــهری تهــران مهاجــرت کرده   انــد 
ــز  ــهر نی ــتان اسالمش ــت. در شهرس ــهری اس ــاط ش ــه نق ــوط ب ــد آن مرب ــه 73/18 درص ک
ــر ) 50/50  ــر اســتان   ها و 66198 نف ــر )30/84 درصــد( از شهرســتان   های دیگ 40430 نف
ــه  ــد ک ــرت کرده   ان ــتان مهاج ــن شهرس ــه ای ــه ب ــتان   های منطق ــایر شهرس ــد( از س درص
باالتریــن میــزان مهاجــرت را دربــر می   گیــرد. از رقــم یادشــده، 91/20 درصــد آن مربــوط بــه 

نقــاط شــهری و بقیــه آن مربــوط بــه نقــاط روســتایی اســت. 

ــهر،  ــن، اسالمش ــرج، ورامی ــمیرانات، ک ــد، ري، ش ــران، دماون ــتان هاي ته ــخ 1394/7/26 شهرس ــران در تاری ــت وزی ــه هیئ ــق مصوب 1-طب
ــرای محاســبه  ــه ب ــرار گرفتنــد. بنابرایــن، در ایــن مقال ــاد در مجموعــه شــهري تهــران ق ــم، پاکدشــت و نظرآب ســاوجبالغ، شــهریار، رباط کری

ــه نشــده اســت. ــوه در نظــر گرفت ــت شهرســتان فیروزک ــران، جمعی ــه کالنشــهری ته ــت منطق جمعی
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 جدول 2: مهاجران واردشده به منطقه کالنشهری تهران و شهرستان اسالمشهر )طی 10 سال گذشته(
   بر حسب علت مهاجرت، 1385

 جستجویجمعمحدوده
کار

 جستجوی
کار بهتر

 انتقال
 پایانتحصیلشغلی

تحصیل

 انجام
 خدمت
وظیفه

 پایان
 خدمت
وظیفه

 پیروی از
اظهارنشدهسایرخانوار

 منطقه
 کالنشهری

تهران
29773193520741722731319461207931592049496277651584014385663141328

 نقاط
25831452953531532061232261171481557139216256271359827326953127015شهری

 نقاط
3941745672019067871918833491027922382218965871114313روستایی

 شهرستان
13108111943628437489442601649307676785213925002اسالمشهر

 نقاط
1158149181576536369322601440292068094190814506شهری

 نقاط
15268276151911212021015686902311496روستایی

منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385 الف و ب

ــد،  ــا 53/20 درص ــوار ب ــروی از خان ــه پی ــد ک ــان می   ده ــرت نش ــت مهاج ــی عل ــز، بررس نی

ــا را  ــن درصده ــد باالتری ــا 11/82 درص ــتجوی کار ب ــد و جس ــا 12/95 درص ــوارد ب ــایر م س

ــد. در  ــه خــود اختصــاص داده   ان ــه منطقــه کالنشــهری تهــران ب ــل مهاجــرت ب ــان عل در می

ــا 16/31  ــا 58/57 درصــد، ســایر مــوارد ب ــوار ب ــروی از خان ــز پی شهرســتان اسالمشــهر نی

ــه شهرســتان  ــل مهاجــرت ب ــن درصــد عل ــا 9/11 درصــد باالتری درصــد و جســتحوی کار ب

ــه رشــد و گســترش شــهر،  ــه ب ــا توج ــه ب ــی اســت ک ــد. گفتن ــر می   گیرن اسالمشــهر را درب

در ســال 1385 برخــی ســکونتگاه های حاشــیه شــهر بــا شــهر ادغــام شــده و در قلمــرو و 

حریــم شــهر اسالمشــهر قــرار گرفته انــد کــه بــرای نمونــه می تــوان از میان آبــاد و کاشــانک 

نــام بــرد.
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 جدول 3: مهاجران واردشده به نقاط شهری و روستایی منطقه کالنشهری تهران و شهرستان اسالمشهر
طی ده سال گذشته بر حسب شهرستان محل اقامت فعلی و قبلی، 1385

جمعمحدوده

محل اقامت قبلی

شهرستان های سایر استان هاسایر شهرستان های استان هاشهرستان محل سرشماری
اظهارخارج از کشور

آبادی شهرآبادیشهرآبادیشهر
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13108112448635460373582530895953526133038اسالمشهر

11581410446452655795523927372837816712387نقاط شهری

 منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385
 جدول 4: جمعیت نقاط شهری شهرستان اسالمشهر و سهم از کل جمعیت منطقه کالنشهری تهران از 

سال 1345 تا 1395

محدوده

جمع

محل اقامت قبلی
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منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90ـ1345

ــی  ــد آن در ط ــرخ رش ــر و ن ــه 435401 نف ــهر ب ــهر اسالمش ــت ش ــال 1390 جمعی در س

ــال 1390  ــه در س ــت چهاردانگ ــن، جمعی ــید. همچنی ــد رس ــه 4/02 درص دوره 90ـ1385 ب

بــه 46229 نفــر و احمدآبــاد مســتوفی بــه 11278 نفــر رســید؛ بنابرایــن باالتریــن میــزان 

ــه  ــه اسالمشــهر اســت )جــدول 4(. در ســال 1390 مهاجــران وارد شــده ب رشــد مربــوط ب

ــه،  ــتان های منطق ــن شهرس ــید. در بی ــر رس ــه 1311760نف ــران ب ــهری ته ــه کالنش منطق
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شهرســتان   های تهــران، کــرج، شــهریار و مــالرد بــه ترتیــب بــا 399949، 253405، 

ــود  ــه خ ــه را ب ــه منطق ــده ب ــران وارد    ش ــزان مهاج ــن می ــر باالتری 132078 و 80808 نف

ــه  ــه شهرســتان اسالمشــهر وارد شــده   اند ک ــر ب ــن 49470 نف ــد. همچنی اختصــاص داده   ان

3/77 درصــد مهاجــرت    بــه منطقــه کالنشــهری را در بــر می   گیــرد. از ایــن حیــث شهرســتان 

ــه  ــده ب ــران وارد ش ــته   بندی مهاج ــت. دس ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــگاه هفت ــهر در جای اسالمش

ــه  ــز نشــان می   دهــد ک ــی نی ــر حســب اســتان محــل اقامــت قبل شهرســتان اسالمشــهر ب

از همــه اســتان   ها بــه اسالمشــهر مهاجــر وارد شــده اســت، کــه باالتریــن میــزان مربــوط 

بــه اســتان تهــران )34044 نفــر(   ، اســتان    البــرز )1616 نفــر( و آذربایجان   شــرقی )1266 

نفــر( بــوده اســت. در ایــن میــان    17120 نفــر محــل اقامــت قبلی   شــان همــان شهرســتان 

محــل سرشــماری، 17199 نفــر از ســایر شهرســتان های اســتان و 12409 نفــر از 

ــت  ــود گف ــن می   ش ــده   اند. بنابرای ــهر وارد ش ــه اسالمش ــتان   ها ب ــایر اس ــتان   های س شهرس

کــه باالتریــن میــزان مهاجــرت بــه اسالمشــهر از ســایر شهرســتان   های اســتان بــا 34/76 

درصــد و پایین   تریــن درصــد مربــوط بــه شهرســتان   های ســایر اســتان   ها بــا 25/08 درصــد 

اســت.
 جدول 5: مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب علت مهاجرت- براساس آخرین جابجایی 

انجام شده، 1390
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       منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390
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 جدول 6: مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب محل اقامت قبلي - براساس آخرین
جابجایی انجام شده، اسالمشهر، 1390
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منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390 

در بررســی علــل مهاجــرت، در سرشــماری ســال 90 گزینــه دســتیابی بــه مســکن مناســب   تر 

نیــز بــه علــل مهاجــرت افــزوده شــده اســت. در ایــن میــان، مهمتریــن علــت مهاجــرت در 

ــتیابی  ــس از آن دس ــا 51/14 و پ ــوار ب ــروی از خان ــه پی ــران، گزین ــهری ته ــه کالنش منطق

ــرار دارد. در  ــد ق ــا 8/96 درص ــتجوی کار ب ــد و جس ــا 15/08 درص ــب   تر ب ــکن مناس ــه مس ب

ــت  ــن عل ــد مهمتری ــا 60/13 درص ــوار ب ــروی از خان ــه پی ــز گزین ــهر نی ــتان اسالمش شهرس

ــه  ــه مســکن مناســب   تر و جســتجوی کار ب ــای دســتیابی ب ــس از آن گزینه   ه مهاجــرت و پ

ترتیــب بــا 19/36 درصــد و 5/68 درصــد قــرار دارد. گزینه   هــای پیش   گفتــه در نقــاط شــهری 

و روســتایی نیــز باالتریــن درصدهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــتان  ــه شهرس ــی ب ــا گروه ــرادی و ی ــورت انف ــه ص ــت ب ــران در گام نخس ــن، مهاج  بنابرای

ــا مقصــد آشــنا شــده و در  ــود ب ــوام خ ــق آشــنایان و اق ــرده و از طری ــوچ ک اسالمشــهر ک

ادامــه و بــه تدریــج جایــی در اسالمشــهر بــرای خــود دســت و پــا می   کننــد. البتــه، بــا توجــه 

ــز شــهر و نقــاط شــهری  ــن و مســکن در مرک ــی و قیمــت زمی ــر زندگ ــه هزینه هــای باالت ب

و رونــد حکمروایــی ضعیــف، همــان رونــد فرافکنــی جمعیــت از کالنشــهر تهــران بــه ســوی 

نواحــی پیراشــهری و از جملــه اسالمشــهر در ایــن مرحلــه نیــز تکــرار می   شــود. بــه عبــارت 

ــد  ــهری را ندارن ــاط ش ــهر و نق ــز ش ــکن در مرک ــن مس ــی تأمی ــه توانای ــران ک ــر مهاج دیگ
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ــی در  ــاالی قوم ــی ب ــود همگون ــوند. وج ــوق داده می   ش ــی س ــای پیرامون ــوی هاله   ه ــه س ب

برخــی نقــاط بــرای نمونــه در میان   آبــاد )شــهرک امــام حســین( نیــز بــه جــذب مهاجــران 

ــن، از ســایر کشــورها  ــر ای ــزون ب ــاری می   رســاند. اف ــد ی ــط جدی ــا محی و ســازگاری آنهــا ب

به   ویــژه افغانســتان و عــراق نیــز در شهرســتان اسالمشــهر ســکونت دارنــد؛ به   گونــه   ای کــه 

ــر  ــداد 16045نف ــال 1390، تع ــهر در س ــتان اسالمش ــری شهرس ــت 485688 نف از جمعی

مربــوط بــه کشــور افغانســتان اســت کــه باالتریــن میــزان اتبــاع خارجــی را در بــر می   گیــرد. 

ــی در اســتان تهــران، می   شــود گفــت  ــاع افغان ــه جمعیــت 463190 نفــری اتب ــا توجــه ب ب

کــه 3/46 درصــد جمعیــت افغانی   هــا در شهرســتان اسالمشــهر ســکونت دارنــد کــه از ایــن 

ــز  ــه خــود اختصــاص داده اســت. در ســال 1395 نی ــگاه هشــتم را در اســتان ب حیــث جای

19382 نفــر از جمعیــت شهرســتان اسالمشــهر را اتبــاع افغانی تشــکیل داده اســت که 3/5 

درصــد جمعیــت شهرســتان را دربــر می گیــرد. در مجمــوع، بــا تــردد در شــهر و روســتا   های 

ــاد مســتوفی، حســن   آباد  ــگ افغانی تبارهــا در احمدآب ــه حضــور پررن اسالمشــهر می   شــود ب

خالصــه، چهاردانگــه و فیــروز بهــرام و در برخــی محــالت و روســتاهای اسالمشــهر پی   بــرد.

           جدول 7: جمعیت شهرستان اسالمشهر بر حسب تابعیت، 1390-95
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منبــع: مرکــز آمــار ایــران، نتایــج تفصیلــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن، 1390-95، 

شهرســتان اسالمشــهر

جمعیــت شهرســتان اسالمشــهر در سرشــماری 1395 بــه 548620 نفــر رســید کــه از ایــن 

میــزان 512156 نفــر در نقــاط شــهری و 36439 نفر در نقاط روســتایی شهرســتان ســاکن 

بوده انــد. 25 نفــر نیــز جــزو جمعیــت غیرســاکن دســته بندی شــده اند. باالتریــن نــرخ رشــد 
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ــاد مســتوفی، اختصــاص دارد کــه از دالیــل  در میــان نقــاط شــهری شهرســتان بــه احمدآب

ــت  ــی اس ــود. گفتن ــاره نم ــهر اش ــه ش ــتوفی ب ــاد مس ــدن احمدآب ــه تبدیل ش ــود ب آن می ش

کــه 37172 نفــر نیــز بــه شهرســتان وارد شــده اند کــه از ایــن میــزان 7/80 درصــد محــل 

ــتان های  ــایر شهرس ــد س ــماری، 47/53 درص ــل سرش ــتان مح ــان شهرس ــت قبلی ش اقام

اســتان و 41/83 درصــد شهرســتان های ســایر اســتان ها بــوده اســت. بنابرایــن باالتریــن 

درصــد جابجایی هــا بــه مهاجرت هــای درون اســتانی و منطقــه کالنشــهری اختصــاص دارد. 

ــی  ــت قبل ــر حســب اســتان محــل اقام ــه اسالمشــهر ب ــران وارد شــده ب دســته بندی مهاج

ــه  ــه نخســت را ب ــا 55/33 درصــد )20569 نفــر( رتب نشــان می دهــد کــه اســتان تهــران ب

خــود اختصــاص داده اســت. پــس از تهــران، اســتان لرســتان بــا 3/98 درصــد )1482 نفــر( 

ــه خــود  ــه ترتیــب جایــگاه دوم و ســوم را ب ــا 3/68 درصــد )1369نفــر( ب و اســتان البــرز ب

اختصــاص داده انــد. در ایــن بیــن بررســی وضعیــت مهاجــران بــر حســب ســن نیــز حکایــت 

ــود  ــه خ ــا را ب ــن درصده ــاله باالتری ــنی 29-25 و 34-30 س ــای س ــه گروه ه از آن دارد ک

ــر  ــران را درب ــداد کل مهاج ــد تع ــب 15/86 و 15/73 درص ــه ترتی ــه ب ــد ک ــاص داده ان اختص

ــه  ــه جســتجوی مســکن مناســب و ارزان و نزدیکــی ب ــوان ب ــرد کــه از دالیــل آن می ت می گی

مراکــز جمعیتــی پیرامــون و تهــران بــرای رفت وآمــد بــه مراکــز کار و تحصیــل اشــاره کــرد.

 جدول 8: مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب محل اقامت قبلي - براساس آخرین جابجایی
انجام شده - اسالمشهر، 1395
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منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1395
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ــد،  ــه ش ــخن گفت ــتان س ــهری شهرس ــاط ش ــد نق ــرخ رش ــت و ن ــر روی، از جمعی ــه ه ب

نگاهــی بــه جمعیــت روســتاهای بخــش مرکــزی اسالمشــهر نیــز نشــان می   دهــد کــه برخــی 

ــد  ــق رش ــدم تطاب ــد. ع ــه کرده ان ــت را تجرب ــش جمعی ــی کاه ــش و برخ ــتاها، افزای روس

جمعیــت تحصیل کــرده بــا رشــد اشــتغال و در نتیجــه خــارج  شــدن نیروهــای تحصیل کــرده 

ــی  ــکالت ثبت ــن و مش ــت زمی ــی مالکی ــاورزی، ناامن ــب کش ــت نامناس ــتاها، وضعی از روس

ــود.  ــوب می ش ــتاها محس ــت روس ــش جمعی ــل کاه ــن دالی ــد آن از مهمتری ــن و مانن زمی

شــکل   گیری شهرســتان بهارســتان و تبدیــل صالح   آبــاد بــه نقطــه شــهری نیــز باعــث 

ــه   ای  ــژه حســین آباد شــده اســت؛ به   گون ــی به   وی ــا روســتاهای پیرامون ــط آن ب تشــدید رواب

کــه روســتای حســین   آباد پتانســیل باالیــی را بــرای ادغــام بــا نقطــه شــهری مجــاور خــود 

نشــان می   دهــد   . در ایــن میــان همجــواری حســین   آباد بــا صالحیــه  باعــث شــده اســت کــه 

اهالــی حســین   آباد بــرای انجــام برخــی از امــور روزمــره خــود بــه صالحیــه و بــرای تأمیــن 

ــه اسالمشــهر در رفت و آمــد باشــند. کشــاورزان حســین   آباد  برخــی دیگــر از نیازهایشــان ب

ــور  ــرای ام ــد و ب ــاد طپانچــه هســتند و در آنجــا ســکونت دارن ــی علی   آب ــاً از اهال ــز عمدت نی

ــد. ــره می   گیرن ــی    به ــران افغان ــاورزی از کارگ کش
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جدول  9: جمعیت روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر
میزان رشدمیزان رشدجمعیتجمعیتجمعیتآبادینام بخش

مرکزی

(90-95)(85ـ 90)138513901395سال

4/5-0/9-947790397150شاطره

3340374838992/30/7حسین آباد

 علي آباد
1/5-1258136312591/6طپانچه

0/11/5ـ177017531889بهرام آباد

 حسین آباد
0/3-2/1ـ696261سیاه آب

5/064/4ـ319246306ملك آباد

3/44/2ـ245206254مهران آباد

4/316/2ـ7056119کرك اینکچه

5/054/2ـ11168611061نظام آباد

0/21/1ـ917906958ده عباس

4815022225/58/1سیمون

5-3646-لهك

منبــع: مرکــز آمــار ایــران، سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال های 1385، 90 و 95 و شــبکه بهداشــت 

و درمــان اسالمشــهر، 1390

روســتای قلعــه ســیمون نیــز در طــی ســالهای اخیــر نــرخ رشــد مثبتــی را تجربــه کرده اســت. 

در ایــن رابطــه بایــد گفــت کــه خاســتگاه قومــی و اجتماعــی ایــن خانوارهــا عمدتــاً قبیله ای و 

منشــاء اصلــی آنهــا از زابــل بــوده اســت کــه بــه دلیــل خشکســالی هایی کــه در گذشــته رخ 

داد، بــه گــرگان و گنبــد مهاجــرت کــرده و بنابــر اظهــارات اهالی، بــه دلیل ســیل، در دهه  ۷۰ 

و ۸۰ بــه تدریــج بــه قلعــه ســیمون و اخیــراً قلعــه کــرک مهاجــرت کــرده و ســاکن شــده اند. 

ایــن خانوارهــا مناســبات خویشــاوندی درون گروهــی داشــته و همیــن مناســبات بــه عنــوان 

یــک عامــل حمایتــی در ایجــاد همبســتگی بیــن آنهــا مؤثــر اســت. همچنیــن، باتوجــه بــه 

میانگیــن ســنی پاییــن والدیــن، نــرخ بــاروری در ایــن خانواده هــا باالســت.  در چنــد ســال 



برریس سازوکارهای پیراهشرنشیین از منظر تحوالت جمعییت     ...                                                                                  217

ــرا  ــه اج ــف ب ــای مختل ــکاری نهاده ــا هم ــتا ب ــی روس ــای محرومیت زدای ــته پروژه ه گذش

درآمــده و نزدیــک بــه 50 واحــد مســکونی بــرای ســاکنان ســاخته شــده اســت )خبرگــزاری 

ایســنا، 1395(. ســایر روســتاهای دهســتان ده عبــاس نیــز جمعیــت مهاجــر بســیاری را در 

ــی در  ــر زندگ ــه هزینه هــای پایین ت ــوان ب ــل آن می ت ــه دالی ــه از جمل ــد ک خــود جــای داده ان

روســتاها نســبت بــه شــهر، ارزان  بــودن قیمــت زمیــن و مســکن و دسترســی آســان تر بــه 

مراکــز جمعیتــی مجــاور اشــاره کــرد. در ایــن میــان افــراد غیربومــی نیــز اقــدام بــه خریــد 

زمیــن در ســطح دهســتان نمــوده و بعــد از احــداث ســاختمان، از طریــق بنگاه هــای موجــود 

ــه  ــد. جابجایی هــای روزان ــا اجــاره می نماین ــه فــروش و ی در روســتاهای دهســتان اقــدام ب

ــه اسالمشــهر انجــام می شــود و ســاکنان از  ــران و هــم ب ــه ته ــاس هــم ب دهســتان ده عب

روســتا بــه صــورت خوابگاهــی بهــره می برنــد )بیژنــی و حبیبــی، 1395: 188(. ایــن موضــوع 

در شــاطره، نمــود بیشــتری دارد کــه اهالــی بــه منظــور اشــتغال بــه کارگاه هــای موجــود در 

پیرامــون اسالمشــهر و شــاطره و همچنیــن تهــران در آمد و شــد هســتند.

نتیجه گیری
رونــد روزافــزون افزایــش جمعیــت در مناطــق کالنشــهری و فرافکنــی جمعیــت و فعالیت هــا 

بــه نواحــی پیراشــهری لــزوم توجــه بــه مطالعــات جمعیتــی را در هرگونــه برنامه ریــزی آشــکار 

می ســازد. بــر ایــن مبنــا پژوهــش پیــش رو، بــا هــدف تحلیــل ســازوکارهای پیراشهرنشــینی 

ــت.  ــورت گرف ــهر ص ــتان اسالمش ــزی شهرس ــش مرک ــی در بخ ــوالت جمعیت ــر تح از منظ

ــی  ــهر در ط ــه اسالمش ــرت ب ــزان مهاج ــن می ــه باالتری ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی نتای

ــه  ــت. گزین ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــتان های اس ــایر شهرس ــای 1385-1395 از س دوره ه

پیــروی از خانــوار بــه عنــوان مهمتریــن علــت مهاجــرت بــه شــمار مــی رود و دســتیابی بــه 

ــوع،  ــل محســوب می شــوند. در مجم ــر عل ــز از دیگ مســکن مناســب تر و جســتجوی کار نی

ــران  ــاب ته ــون انتخ ــی همچ ــا عوامل ــهر ب ــزی اسالمش ــری و جمعیت گری ــد جمعیت پذی رون

ــتی  ــای باالدس ــت ها و طرح ه ــی، سیاس ــی و خدمات ــای صنعت ــب فعالیت ه ــوان قط ــه عن ب

و رونــد حکمروایــی ضعیــف زمیــن، نقایــص برنامه ریــزی مســکن در چشم پوشــی از 

ــا،  ــی از دوره ه ــی در برخ ــع و تفصیل ــای جام ــط طرح ه ــال ضواب ــد، اعم ــای کم درآم گروه ه



218                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

ــن  ــر زمی ــای باالت ــه هزینه   ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــاط اس ــکن در ارتب ــن و مس ــای زمی و هزینه ه

ــهر  ــت از کالنش ــی جمعی ــد فرافکن ــان رون ــهری هم ــاط ش ــهر و نق ــز ش ــکن در مرک و مس

تهــران بــه ســوی نواحــی پیراشــهری، از اسالمشــهر بــه ســوی ســکونتگاه های پیرامونــی نیــز 

تکــرار می   شــود. بــه عبــارت دیگــر مهاجریــن کــه توانایــی تأمیــن زمیــن و مســکن در مرکــز 

ــوند.  ــوق داده می   ش ــی س ــای پیرامون ــوی هاله   ه ــه س ــد، ب ــهری را ندارن ــاط ش ــهر و نق ش

ــه  ــین آباد و قلع ــاد، حس ــون میان آب ــاط همچ ــی نق ــی در برخ ــاالی قوم ــی ب ــود همگون وج

ســیمون نیــز بــه جــذب مهاجــران و ســازگاری آن هــا بــا محیــط جدیــد یــاری رســانده اســت. 

ــود  ــه در نب ــز ریش ــه نی ــورد مطالع ــدوده م ــتایی مح ــاط روس ــی نق ــی برخ ــد منف ــرخ رش ن

ــب  ــای مناس ــدان زمین ه ــای کار، فق ــرده و تقاض ــت تحصیل ک ــد جمعی ــان رش ــوازن می ت

ــد آن دارد. در  ــن و مســکن و مانن ــی زمی ــن، مشــکالت ثبت ــت زمی ــی مالکی کشــاورزی، ناامن

ــی را  ــیل باالی ــه، پتانس ــا صالحی ــواری ب ــل همج ــه دلی ــین آباد ب ــتای حس ــان روس ــن می ای

ــون خــود نشــان می دهــد و برخــی ســکونتگاه ها  ــه نقطــه شــهری پیرام ــرای پیوســتن ب ب

ــه   ــرار گرفت ــم شــهر اسالمشــهر ق ــر در قلمــرو و حری ــاد در ســال های اخی همچــون میان آب

و در آن ادغــام شــده اند. در مجمــوع الگــوی جابجایی هــای روزانــه جمعیتــی در اسالمشــهر 

بــه ســوی مراکــز اشــتغال و تحصیــل در اسالمشــهر و تهــران اســت. 
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عوامل پیش بینی کننده سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت زنان در سنین باروری 
شهرخاش

علی پژهان1 
چکیده:

ــن،  ــای مزم ــه بیماری ه ــان ب ــای زن ــتر ابت ــال بیش ــی و احتم ــده اجتماع ــوالت عم ــه تح ــه ب ــا توج ــدف: ب ــه و ه زمین
مطالعــه ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان بــه ویــژه در ســنین بــاروری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، 
چــرا کــه زنــان محــور اساســی ســامت، پویایــی و اعتــاي خانــواده و جامعــه محســوب میشــوند. مطالعــه حاضــر بــا 
هــدف تعييــن عوامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده ســامت زنــان در ســنین بــاروری شــهر خــاش 

براســاس مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر)Pender(  انجــام شــد. 
ــان 15-49  ــر از زن ــه 200 نف ــا حجــم نمون ــی ب ــی به صــورت مقطع ــه توصیفــی- تحلیل ــن مطالع ــواد و روش هــا: ای م
ــه ای  ــری خوش ــد. روش نمونه گی ــام ش ــال 13۹۸ انج ــه ای در س ــری چندمرحل ــه روش نمونه گی ــاش ب ــهر خ ــاله ش س
ــده،  ــدی درک ش ــنامه های خودکارآم ــردي و پرسش ــخصات ف ــرم مش ــامل ف ــتفاده ش ــورد اس ــزار م ــه ای و اب چندمرحل
حمایــت اجتماعــی درک شــده، عواطــف درک شــده، موانــع درک شــده و ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت، بــود. 
داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار )spss)v25 و بهره گیــری از روش هــای آمــار توصیفــی، ضریــب 
همبســتگی پیرســون، آزمــون تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و رگرســیون خطــی چندگانــه  تجزیــه و تحلیــل 

شــد.
یافته هــا: میانگیــن ســنی زنــان مــورد مطالعــه 10/11 + 33/94 میباشــد. 78% پاســخگویان متاهــل، اکثــراً 
خانــه د ار)5/%65( و از نظــر تحصیــات بیشــتر دیپلــم )5/%45( بودنــد. میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره کلــی ســبک 
ــوط  ــود. بیشــترین میانگیــن مرب ــل دســتیابی 128-32  ب ــده ســامت 72/63 از محــدوده نمــره قاب زندگــی ارتقاءدهن
ــی  ــبک زندگ ــود. س ــاس ورزش 13/90 ب ــر مقی ــه زی ــوط ب ــن مرب ــن میانگی ــه 22/08 و کمتری ــاس تغذی ــر مقی ــه زی ب
ارتقاءدهنــده ســامت ارتبــاط معنــی دار مثبــت بــا خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده و عواطــف 
درک شــده )p=0/001( و ارتبــاط معنــادار منفــی بــا موانــع درک شــده داشــت)p =0.005(. براســاس مــدل رگرســیون 
خطــی چنــد گانــه متغیرهــای خودکارآمــدی درک شــده )p=0/001(، حمایــت اجتماعــی درک شــده و عواطف درک شــده  
  )p=0/001( ,p=0.05(ــد ــاروری بودن ــان ســنین ب ــده ســامت در زن ــی ارتقاءدهن از پیش بینی کننده هــای ســبک زندگ

و 37 درصــد تغییــرات نمــره ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت وابســته بــه ســه متغیــر فــوق بــود.
نتیجه گیــری: ســبک زندگــی زنــان مطلــوب نمی باشــد و خودکارآمــدی درک شــده، مهمتریــن متغیــر تاثیرگــذار و 
ــنهاد  ــذا پیش ــود. ل ــه ب ــورد مطالع ــان م ــامت زن ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــده س ــی کنن ــل پیش بین ــن عام مهمتری
می شــود، مداخاتــی جهــت بهبــود ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان ســنین بــاروری و افزایــش خودکارآمــدی 

ــان طراحــی و اجــرا شــود.  آن
 واژگانکلیدی: سبک زندگی، مدل ارتقاءء سامت پندر، زنان سنین باروری، شهر خاش

Pezhhan_ali@yahoo.com )1- استادیار جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران )نویسنده مسئول

ترویجی
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مقدمه:

ــده  ــه ســبک زندگــی ارتقاءدهن ــژه توجــه ب ــه وی ــود ســبک زندگــی و ب امــروزه اصــاح و بهب

ســامت پیــش شــرط اساســی بــرای حفــظ و تقویــت ســامت افــراد محســوب می شــود.
)Pender & et al,2016(

انــواع  ماننــد چاقــي،  بیماری هــای مزمــن  انــواع  بهداشــتي،  از مشــكات  بســياري   

ــار  ــه رفت ــا نتیج ــی از آنه ــای ناش ــرگ و میره ــت و م ــون، دیاب ــاری خ ــرطان ها و پرفش س

ــه موقــع شناســایی و  و ســبک زندگــی افــراد اســت.)Chinekesh & et al,2018(  کــه اگــر ب

ــر ســامتی پیشــگیری می شــود  ــا ب ــاک آن ه ــروز پیامدهــای خطرن ــر داده شــوند، از ب تغیی

ــری،1396(.  ــور، باق ــپاه منص )س

ــعه یافته  ــورهای توس ــا در کش ــت،80%-70% مرگ ه ــی بهداش ــازمان جهان ــر س ــق نظ طب

ــا  ــط ب ــای مرتب ــل بیماری ه ــه دلی ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــا در کش ــرگ ه و50%-40%م

ســبک زندگــی رخ می دهــد.)Kaplan 2004( و ایــن رقــم تــا ســال 2030 بــه 75 درصــد مــرگ 

و میــر جهانــی خواهــد رســید )Declaration 2011( از ایــن رو مراقبت هــاي بهداشــتي نويــن 

بــه تدريــج تمرکــز خــود را از بررســي ميــزان مــرگ و ميــر بــه عنــوان پيامــد ســامتي، بــه 

ســمت گســتره هاي وســيع تــري نظيــر ارتقــاءء ســامت و ســبک زندگــي تغييــر داده اســت. 

ســبک زندگــي ارتقاءءدهنــدة ســامت عبــارت اســت از، فرآینــد توانمندســازي افــراد بــراي 

افزايــش کنتــرل بــر ســامت خــود و بهبــود ســطح آن  )Chen & et a 2014( ســبک زندگــی 

ارتقاءدهنــده ســامت شــیوه زندگــی متعــادل شــناخته می شــود کــه در آن افــراد همــواره 

انتخاب هایــی آگاهانــه در مــورد وضعیــت ســامت و بهداشــت خــود دارنــد. )محمــد علیــزاده 

و همــکاران،1392( و از طریــق انجــام رفتارهایــی ماننــد داشــتن فعالیــت بدنــی منظــم و 

رژیــم غذایــی ســالم، برقــراری روابــط دوســتانه بــا دیگــران، کنتــرل و کاهــش اســترس در 

زندگــی روزمــره و ســایر مــوارد، ســطح ســامت خــود را بهبــود می بخشــند. 

ــامت و  ــده س ــای ارتقاءدهن ــت رفتاره ــده جه ــی کنن ــع و پیش گوی ــای جام ــی از الگوه یک

ــر در رفتارهــای ارتقــاءء  ــرای کشــف عوامــل موث کیفیــت زندگــی کــه چارچــوب تئوریکــی ب

ســامت و کیفیــت زندگــی فراهــم آورده، مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر مــی باشــد. در ایــن 

الگــو مفاهیــم تعییــن کننــده رفتارهــاي ارتقــاءء دهنــده  ســامت شــامل: 1( تجربه هــا و 

ــاري  ــج رفت ــار و 3( نتای ــی رفت ــناخت هاي اختصاص ــات و ش ــردي 2( احساس ــاي ف ویژگیه
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ــا  ــه صــورت مســتقیم و ی ــه ب ــات فــردي مفهومــی اســت ک ــات و خصوصی می باشــد. تجربی

ــرار داده و  ــر ق ــت تأثی ــار را تح ــاري، رفت ــف رفت ــناخت و عواط ــق ش ــتقیم از طری غیرمس

شــامل عوامــل شــخصی و رفتارهــاي مرتبــط قبلــی می باشــد. درحالیکــه مفهــوم شــناخت 

ــرار داده و  ــود ق ــر خ ــت تأثی ــار را تح ــتقیم رفت ــورت مس ــه ص ــار ب ــاص رفت ــف خ و عواط

شــامل ســازه هایی از جملــه فوایــد و موانــع درك شــده، خودکارآمــدي درك شــده، عواطــف 

ــت.  ــی اس ــاي موقعیت ــردي و تأثیرگذارنده ه ــن ف ــاي بی ــر گذارنده ه ــار، تأثی ــا رفت ــط ب مرتب

بــه بیــان پنــدر، رفتارهــای ارتقــاءء ســامت، بــه خصــوص هنگامــی کــه بــا ســبک زندگــی 

ســالم سازگارشــود، بــه گســترش ســامت، افــزودن توانایی هــای ســاختاری و کیفیــت بهتــر 

)Pender 2011( ــود ــر می ش ــد منج ــل رش ــه مراح ــی در هم زندگ

ــه،  ــار مؤلفــه تغذي ــدة ســامت شــامل چه ــي ارتقاءدهن ــن مؤلفه هــاي ســبک زندگ مهمتري

ــر  ــروری ب ــد. م ــامت می باش ــاره س ــري درب ــئوليت پذي ــترس و مس ــت اس ورزش، مديري

مطالعــات انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه ســبک زندگــی بــا ویژگی هــای فــردی- اجتماعــی 

ــطح  ــه س ــانی ک ــت کس ــی از آن اس ــات حاک ــی مطالع ــای برخ ــاط دارد. یافته ه ــراد ارتب اف

ــد )2010  ــروی می کنن ــاءء ســامت پی ــای ارتق ــر از رفتاره ــد، کمت ــری دارن ــات پایینت تحصی

ــای  ــروی از رفتاره ــال پی ــر، احتم ــود همس ــان،1394( وج ــزدی راد و ضارب Lim & et al( ای

ارتقــاءء ســامت را افزایــش می دهــد )حاجــي زاده ميمنــدي و دهقــان چنــاري 1394 

ــان  ــر روی زن ــران ب ــکاران، در ته ــد و هم ــه میرغفورون Hirth,1394 ,Lim & et al(. مطالع

ســنین بــاروري نیــز نشــان داد کــه حمایــت اجتماعــی، ســن، تأهــل و تحصیــات از جملــه 

 Mirghafourvand 2015( ــند ــامت می باش ــده س ــاي ارتقاءدهن ــا رفتاره ــط ب ــل مرتب عوام

ــل در  ــن عام ــی مهمتری ــت اجتماع ــکاران )1391( حمای ــد و هم ــه موح et a &(. در مطالع

ســبک زندگــی ســالمندان شــناخته شــده اســت و پیش بینــی کننــده قــوی ارتقــاءء ســامت 

افــراد اســت. مطالعــه انجــام شــده توســط میرغفورونــد و همــکاران، نیــز نشــان داد، ســن 

ــتند )2015  ــامت هس ــده س ــاء دهن ــاي ارتق ــا رفتاره ــط ب ــل مرتب ــه عوام ــد از جمل و درآم

.)Mirghafourvand & et a

 همچنیــن صاحبنظــران معتقدنــد ســبك زندگــي ارتقــاء دهنــده ســامت، منبعــي ســودمند 

ــاي  ــش هزينه ه ــر كاه ــمگيري ب ــي و تأثيرچش ــترس زاي زندگ ــل اس ــش عوام ــت كاه جه
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بهداشــتي، افزايــش طــول عمــر افــراد و بهبــود كيفيــت زندگــي آن هــا دارد. لــذا در جامعــه از 

اهميــت و جايــگاه ويــژه اي برخــوردار مي باشــد )Mo, Winnie 2010( و در ایــن میــان توجــه 

ــان، کــه نیمــی از جمعیــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد،  ــه ســامت و رفــاه اجتماعــی زن ب

نــه تنهــا بــه منزلــه حقــی شــناخته شــده، بلکــه بــه دلیــل تأثیــر آن در ســامت خانــواده و 

جامعــه نیــز اهمیــت روز افزونــی یافتــه اســت. از آنجــا کــه نقــش زنــان در مراقبــت از خــود 

ــت  ــیار اهمی ــواده بس ــای خان ــایر اعض ــاران و س ــالمندان، بیم ــودکان، س ــزل از ک و  در من

دارد )24(، انتخــاب هــر نــوع ســبک زندگــی از ســوی زنــان، نــه تنهــا بــر زندگــی شــخصی 

ــر می گــذارد. عــدم توجــه  ــز تأثی ــر رفتارهــا و ســبک زندگــی ســایر افــراد نی آن هــا، بلکــه ب

بــه ســامت زنــان میتوانــد بــه مشــکات دائمــی در ســبک زندگــی و ســامت نســلهای آینــده 

)Baheiraei & et al 2012( .منجــر شــود

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــال 1395 جمعی ــماری در س ــن سرش ــاس آخری براس

ــاروری آن 720459 نفــر می باشــد کــه ایــن  ــان در ســنین ب 2775014 نفــر و جمعیــت زن

رقــم 52 درصــد جمعیــت زنــان و 26 درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهــد. بــا ایــن 

وجــود تحقیقــات بســیار اندکــی بــه مطالعــه ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت در ایــن 

ــر  ــه ازای ه ــد ب ــتان 3/96  فرزن ــز در اس ــاروری کل نی ــزان ب ــت. می ــه اس ــنین پرداخت س

ــران(. از  ــار ای ــز آم ــاروری در کشــور می باشــد )ســایت مرک ــرخ ب ــن ن ــه باالتری زن اســت ک

طرفــی شــرایط فرهنگــی اجتماعــی، عــدم توســعه، ســواد پاییــن، عــدم دسترســی کامــل بــه 

امکانــات بهداشــتی درمانــی و نابرابری هــای اجتماعــی همــواره ســامت زنــان ایــن اســتان 

را تهدیــد میکنــد، بطوریکــه دراکثــر شــاخص های بهداشــتی نســبت بــه میانگیــن کشــوری از 

ــد. ــری برخوردارن ــرایط نامطلوب ت ش

ــی  ــیوه زندگ ــامت و ش ــده س ــای ارتقاءدهن ــه فعالیت ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب  بنابرای

ســالم، اســتراتژی های اصلــی تســهیل و حفاظــت  ســامتی اند و نظــر بــه اینکــه در شــهر 

خــاش، مطالعه ایــي در زمينــه ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت و عوامــل آن در میــان 

زنــان ســنین بــاروری انجــام نشــده اســت، لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعييــن عوامــل 

پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان 49-15 شــهر خــاش بر اســاس 

مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر، انجــام شــد. 
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موادوروشها:

ــز  ــه روش مقطعــی در پایی پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه ب

ــان 15-49  ــر از زن ــامل 200 نف ــه ش ــن مطالع ــرکت کنندگان در ای ــد. ش ــام ش 1398 انج

ــه  ــه ای انتخــاب شــدند. ب ــد مرحل ــری چن ــه روش نمونه گی ــه ب ــد ک ســاله شــهر خــاش بودن

ایــن صــورت کــه در ابتــدا از مناطــق مختلــف شــهر به صــورت تصادفــی 10 بلــوک  و ســپس 

ــازل به صــورت  ــه درب من ــه ب ــا مراجع ــوک 20 زن 49-15 ســاله واجــد شــرایط ب در هــر بل

یکــی در میــان بطــور تصادفــی انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند. 

ــک، پرسشــنامه های  ــرم مشــخصات دموگرافی ــا اســتفاده از ف ــن پژوهــش ب ــا در ای داده ه

خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده، عواطــف درک شــده، موانــع درک 

ــات  ــرم اطاع ــد. ف ــع آوری ش ــامت جم ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــاخص س ــده و ش ش

ــت،  ــوار، قومی ــد خان ــزان درآم ــات، شــغل، می ــات ســن، تحصی ــک شــامل اطاع دموگرافی

ــود. ــدان ب مذهــب، تعــداد فرزن

پرسشــنامه خودکارآمــدی درک شــده، کــه از مقیــاس ســامت اســمیت  و همــکاران اقتبــاس 

شــده و شــامل 8 ســئوال براســاس مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از طیــف »کامــاًً موافــق« 

ــا  ــن 8 ت ــاس بی ــن مقی ــره در ای ــف« طراحــی شــده اســت. محــدوده نم ــاًً مخال ــا »کام ت

40 اســت. امتیــاز باالتــر در ایــن مقیــاس بیانگــر ایــن اســت کــه فــرد از توانایــی باالیــی در 

کنتــرل نتایــج و پیامدهــای برنامه هــای مرتبــط بــا ســامتش برخــوردار اســت. پایایــی ابــزار 

ــزارش  ــکاران، 0/84گ ــمیت و هم ــه اس ــاخ در مطالع ــای کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ب

شــد) Smith & et al,1995( در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/77 محاســبه شــد. 

ــده  ــاس ش ــکاران اقتب ــی  و هم ــزار کانت ــده، از اب ــی درک ش ــت اجتماع ــنامه حمای پرسش

ــت و  ــواده، دوس ــامل: خان ــزا ش ــع مج ــی از 3 منب ــت اجتماع ــزار حمای ــن اب ــت. در ای اس

ــاس  ــئوال در مقی ــامل 12 س ــنامه ش ــود. پرسش ــی می ش ــخص بررس ــرای ش ــم ب ــرد مه ف

ــده  ــی ش ــف« طراح ــاً مخال ــا »کام ــق« ت ــاً مواف ــف »کام ــرت از طی ــه ای لیک ــت درج هف

اســت و بــرای هــر منبــع  4 ســئوال اختصــاص یافتــه اســت. محــدوده نمــره در هــر منبــع 

بیــن 4 تــا 24 میباشــد. امتیــاز باالتــر حاکــی از کســب حمایــت بیشــتر از ســوی دوســتان، 
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خانــواده و ســایر افــراد مهــم میباشــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ گــزارش شــده توســط کانتــی 

و همــکاران بــرای کل منابــع ایــن ابــزار 0/91 و بــرای منابــع بطــور جداگانــه بیــن 0/90 تــا 

ــا  ــزار ب ــی اب ــه حاضــر پایای ــوده اســت )Canty-Mitchell, Zimet 2000(. در مطالع 95/ 0 ب

ــاخ 0/88 محاســبه شــد.  ــب آلفــای کرونب اســتفاده از ضری

پرسشــنامه عواطــف درک شــده، برگرفتــه از ابــزار واتســون  و همــکاران، شــامل20 ســئوال 

بــر اســاس مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از طیــف »اصــاً« تــا »کامــاً« طراحــی شــده اســت 

ــت.  ــئوال( اس ــی )10 س ــه منف ــئوال( و عاطف ــت )10 س ــه مثب ــش،  عاطف و دارای دو بخ

محــدوده نمــرات در هــر بخــش بیــن 10 تــا 50 مــی باشــد و امتیــاز باالتــر حــاالت عاطفــی 

بهتــری را در طــی 24 ســاعت گذشــته گــزارش می کنــد. واتســون و همــکاران ضریــب الفــای 

ــد  ــزارش نمودن ــی 0/91 گ ــف منف ــرای عواط ــت 0/94 و ب ــف مثب ــرای عواط ــاخ را ب کرونب

ــب آلفــای  ــا اســتفاده از ضری ــزار ب ــی اب ــه حاضــر پایای )Watson & et al 1998(. در مطالع

کرونبــاخ 0/75 محاســبه شــد.

 پرسشــنامه موانــع درک شــده، از ابــزار بکــر  و همــکاران اقتبــاس شــده و دارای 18 ســئوال 

در مقیــاس 4 درجــه ای لیکــرت از طیــف »هرگــز« تــا »همیشــه« اســت. محــدوده نمــرات 

ــرای  ــه پاســخگو ب ــن اســت ک ــده ای ــر مشــخص کنن ــاز باالت ــا 72 میباشــد. امتی ــن 18 ت بی

انجــام رفتارهــای ارتقاءدهنــده ســامت بــا موانــع بیشــتری مواجــه اســت. ضریــب آلفــای 

ــاز آزمــون 0/75 گــزارش شــد  کرونبــاخ توســط بکــر و همــکاران0/80 و ضریــب آزمــون- ب

Becker, Stuifbergen 2004. در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/83 محاســبه شــد. 

شــاخص ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت، والکــر و همــکاران کــه شــامل 32 ســئوال 

بــر اســاس مقیــاس 4 درجــه ای لیکــرت از طیــف »هرگــز« تــا »همیشــه« در چهــار مولفــه 

تعذیــه، ورزش، کنتــرل اســترس )مدیریــت اســترس( و مســئولیت پذیــری از ســامت 

خویشــتن طراحــی شــده اســت. محــدوده نمــرات 32 تــا 128 می باشــد. امتیازهــای باالتــر، 

ــری  ــامت مطلوب ت ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــخگویان از س ــه پاس ــت ک ــانگر آن اس نش

ــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ توســط واکــر و همــکاران 0/94 گــزارش شــد )1395  برخوردارن

Walker & et al(. در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
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0/89 محاســبه شــد.

روایــی ســازهای نیــز بــا اســتفاه از نــرم افــزار spss و از طریــق تحلیــل عاملــی مــورد بررســی 

قــرار گرفــت. براســاس نتایــج بــه دســت آمــده، ضریــب شــاخص کفایــت نمونــه )KMO( در 

هــر ســازه بــاالی 0/80 و  نشــان دهنــده آن اســت کــه ســازه هــای ابــزار از روایــی مناســبی 

ــت. برخوردار اس

 پرسشــنامه هــا توســط پرسشــگران آمــوزش دیــده و بــا مراجعــه حضــوری بــه درب منــازل 

ــود، خــود  ــا ســواد ب ــه فــرد ب پاســخگویان در یــک جلســه تکمیــل شــد. در صورتی کــه نمون

پاســخگو پــس از توجیــه و توضیــح پرسشــگر در خصــوص نحــوه پاســخگویی بــه ســواالت، 

پرسشــنامه را تکمیــل می کــرد و در صــورت بی ســواد یــا کــم ســواد بــودن نمونــه، پرسشــنامه 

ــدگان در  ــارکت کنن ــی مش ــد. تمام ــل  می ش ــه تکمی ــورت مصاحب ــگر به ص ــط پرسش توس

مطالعــه حاضــر، از اهــداف مطالعــه آگاه بــوده و رضایــت نامــه کتبــی آگاهانــه از آنــان اخــذ 

ــه بــودن اطاعــات، تکمیــل پرسشــنامه ها بــدون  گردیــد.  همچنیــن جهــت حفــظ محرمان

ذکــر نــام صــورت گرفــت. 

داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه 25 و آزمون هــای آمــاری ضریــب همبســتگی 

پیرســون، آزمــون تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و رگرســیون خطــی چندگانــه به 

روش Enter تجزیــه و تحلیــل شــد. قبــل از تحلیــل چنــد متغیــره، پیــش فرض های رگرســیون 

شــامل نرمــال بــودن مانده هــا، همگنــی تغییــرات مانده هــا، هــم خطــی داده هــای پــرت و 

اســتقال مانده هــا بررســی شــد. ســطح معنــی داری بــرای تمامــی آزمون هــا کمتــر از 0/05 

ــد. منظور ش

یافتهها:
بــر اســاس یافته هــا میانگیــن ســنی زنــان مــورد مطالعــه 10/11 + 33/94 میباشــد. %78 

ــرا بلــوچ  ــوه و از نظــر قومیــت اکث ــا بی پاســخگویان متاهــل، 18% مجــرد و 4% مطلقــه ی

)5/%92( بودنــد. اکثــرا زنــان مــورد مطالعــه خانــه دار)5/%65( و از نظــر تحصیــات بیشــتر 

دیپلــم)5/%45( بودنــد. اکثــر پاســخگویان میــزان دسترســی خــود را بــه خدمــات بهداشــتی 

درمانــی در حــد متوســط )%42( اعــام کــرده بودنــد.
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میانگیــن نمــره کلــی ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت 72/63  از محــدوده نمــره  قابــل 

دســتیابی  128-32 بــود. در بیــن ابعــاد ســبک زندگــی، بیشــترین نمــره را تغذیــه بــا میانگیــن 

22/08 کمتریــن نمــره را ورزش بــا میانگیــن 13/9 بــه خــود اختصاص داده اســت )جدول1(.

ــامت  ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــره س ــن نم ــس میانگی ــز واریان ــون آنالی ــاس آزم براس

درآمــد  میــزان   ،)0.02=p( تحصیــات   ،)0.002=p(ســن متغیرهــای  براســاس 

ــور  ــی)p>0.001( بط ــتی درمان ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــزان دسترس ــوار)p=0.01( و می خان

معنــاداری متفــاوت بــود. بطــوری کــه افــراد گــروه ســنی 49-40 ســال )بــا میانگیــن75/68(، 

افــراد باتحصیــات عالیــه )بــا میانگیــن 75/73(، افــراد بــا درآمــد خانــوار بیــش از 4 میلیــون 

ــات  ــه خدم ــاد ب ــی زی ــاد و خیل ــی زی ــه دسترس ــرادی ک ــن 80/86( و اف ــا میانگی ــان )ب توم

ــه  ــری نســبت ب ــی ســالم ت ــن79/84( ســبک زندگ ــا میانگی ــی داشــتند، )ب بهداشــتی درمان

ــل و  ــت تاه ــای وضعی ــاس متغیره ــر اس ــن ب ــدول2(. همچنی ــتند )ج ــا داش ــایر گروهه س

ــت. ــاداری نداش ــاوت معن ــی تف ــبک زندگ ــرات س ــن نم ــدان میانگی ــداد فرزن تع

ــاءء  ــدل ارتق ــای م ــا متغیره ــامت ب ــده س ــاءء دهن ــی ارتق ــبک زندگ ــه س ــی رابط در بررس

ســامت پنــدر، نتایــج نشــان داد ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت بــا متغیرهــای 

  )0.001<p(خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده رابطــه مثبــت معنــی دار

ــده آن  ــط نشــان دهن ــن رواب ــع درک شــده رابطــه معکــوس دارد)p>0.001(. ای ــا موان و  ب

اســت کــه وقتــی خودکارآمــدی درک شــده و حمایــت اجتماعــی درک شــده افزایــش یابــد، 

ــع درک  ــز افزایــش خواهــد یافــت. امــا وقتــی موان ــده ســامت نی ســبک زندگــی ارتقاءدهن

ــد، ســبک زندگــی مــروج ســامت کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن در  شــده افزایــش یاب

بیــن متغیرهــای مــدل ارتقــاءء ســامت، خودکارآمــدی درک شــده بــا r 0/60 = بیشــترین 

رابطــه را بــا ســبک مــروج ســامت زنــان داشــته اســت. بیــن ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده 

ــاداری وجــود نداشــت. )جــدول3(.  ــز رابطــه معن ســامت و عواطــف درک شــده نی

بــه منظــور بررســی پیش بینــی کننده هــای ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده از تحلیــل 

رگرســیون خطــی چندگانــه اســتفاده شــد. یافته هــا نشــان داد، تمــام عاملهــای مــدل پنــدر، 

در پیــش بینــی ســبک زندگــی زنــان نقــش داشــتند. از میــان عاملهــا، متغیرخــود کارآمــدی 

ــأ  ــی ارتق ــبک زندگ ــی س ــی کنندگ ــدرت پیش بین ــترین ق ــا 0Beta/448= بیش ــده ب درک ش
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ــا  ــز ب ــع درک شــده نی ــب عامل هــای موان ــه ترتی ــد از آن ب ــده ســامت را داشــت و بع دهن

ــا  ــده ب ــف درک ش ــده 0Beta/148= و عواط ــی درک ش ــت اجتماع Beta-0/248= ، حمای

0Beta/133= پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی بودنــد و بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن 

)Adjusted R2(، در مجمــوع ایــن 4 عامــل، 43 درصــد تغییــرات متغیــر ســبک زندگــی ارتقاءء 

ــدول4(. ــد. )ج ــی می کنن ــامت را پیش بین ــده س دهن

بحث:

یافته هــا نشــان می دهــد، بیــن ســن و ســبک زندگــی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد و افــراد 

در ســنین باالتــر از ســبک زندگــی ســالم تــری برخــوردار بودنــد، کــه بــا نتایــج مطالعــه کانــت 

ســینگ  و همــکاران )2006( و الکنــدری و همــکاران )2008( کــه بــه ارتبــاط معکوســی بیــن 

ســن و ســبک زندگــی دســت یافتــه بودنــد، مغایــرت داشــت. ایــن مســأله میتوانــد بــه علــت 

تفــاوت در نمونه هــای مــورد بررســی باشــد.

ــا را  ــگیری از بیماری ه ــان و پیش ــت، درم ــکان مراقب ــتی ام ــات بهداش ــه خدم ــی ب دسترس

ــز  ــه حاضــر نی ــر اســت. در مطالع ــی ســامت محــور مؤث ــاءء ســبک زندگ فراهــم و در ارتق

میانگیــن نمــره ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت در افــرادی کــه دسترســی زیــاد و خیلــی 

زیــاد بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی داشــتند، بیشــتر از ســایر گروه هــا بــود. نــوع مطالعــه، 

تفاوتهــای فــردی، فرهنگــی و اجتماعــی از محدودیت هــای مطالعــه بودنــد کــه می توانــد بــر 

ــه پرسشــنامه تأثیر گــذار باشــد.   نحــوه پاســخگویی ب

ــر از  ــر کمت ــه حاض ــان در مطالع ــامت زن ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــره س ــن نم میانگی

متوســط اســت و ایــن در حالــی اســت کــه  ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت یــک عامــل 

تعییــن کننــده مهــم در وضعیــت ســامت اســت )Wei & et al 2012( در مطالعــه یاراحمــدی 

ــاس  ــی ســامت محــور 12/8+ 54 )در مقی ــن نمــره ســبک زندگ و روســتا )1392( میانگی

صفــر تــا 100( و در ســطح متوســط بــه بــاال گــزارش شــده اســت. در مطالعــه انجــام گرفتــه 

توســط لیــم  و همــکاران )2010( نیــز نمــره ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت در زنــان 

مــورد مطالعــه، نزديــك بــه نمــره ميانگيــن میباشــد. 

ــده ســامت در ســنین  ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــاد س ــه حاضــر در بررســی ابع ــج مطالع نتای
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ــه  ــوط ب ــی مرب ــبک زندگ ــاد س ــان ابع ــت از می ــن وضعی ــه مطلوب تری ــان داد ک ــاروری نش ب

تغذیــه و نامطلوب تریــن آنهــا مربــوط بــه ورزش می باشــد. در مطالعــه یاراحمــدی و روســتا 

)1392( نیــز نتایــج مشــابه و بیشــترین نمــره ســبک زندگــی را تغذیــه و کمتریــن نمــره را 

ــژاد  و  فعالیــت فیزیکــی بــه خــود  اختصــاص داده اســت. همچنیــن در مطالعــه حســین ن

همــکاران )1392( دانشــجویان در بعــد تغذیــه نمــره متوســطی را کســب نمــوده بودنــد، امــا 

ــن مطالعــه  ــا یافته هــای ای ــه ب ــری داشــتند، ک ــا فعالیــت جســمانی نمــره کمت در رابطــه ب

مطابقــت دارد. امــا نتایــج مطالعــه دوکاس و همــکاران )2003( نشــان داد کــه زنــان 

ــمانی  ــت جس ــوب فعالی ــبک مطل ــاي و س ــط تغذیه ه ــبک متوس ــپانیایی داراي س ــاردار اس ب

بودنــد و مطالعــه چــن  و همــکاران )2007( در تایــوان نیــز نشــان داد، زنــان بــاردار ســبک  

ــا یافته هــای  ــوب و فعالیــت جســمی متوســطی داشــتند، کــه متفــاوت ب تغذیه هــاي نامطل

ــی و ســبک  ــل فرهنگ ــه دالی ــا ب ــن تفاوت ه ــه نظــر میرســد، ای ــه می باشــد. ب ــن مطالع ای

زندگــی متفــاوت زنــان در کشــورهای مختلــف باشــد.

ــده و  ــدی درک ش ــا خودکارآم ــامت ب ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــا، س ــاس یافته ه براس

حمایــت اجتماعــی درک شــده رابطــه معنــادار مثبــت و بــا موانــع درک شــده ارتبــاط معکوس 

داشــت. بــه عبارتــی وقتــی خودکارآمــدی درک شــده و حمایــت اجتماعــی درک شــده افزایــش 

یابــد، ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت نیــز افزایــش خواهــد یافــت. امــا وقتــی موانــع 

درک شــده افزایــش یابــد، ســبک زندگــی ارتقــاءء ســامت کاهــش خواهــد یافــت. 

در مطالعــه حاضــر، از بیــن متغیرهــای مــدل ارتقــاءء ســامت، خودکارآمــدی درک شــده کــه 

اشــاره بــه ارزیابــی و قضــاوت فــرد دربــاره توانایی هــای خــود بــرای حفــظ یــا بهبــود ســامتی 

دارد، مهمتریــن متغیــر تأثیرگــذار و مهمتریــن عامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقــاءء 

دهنــده ســامت زنــان مــورد مطالعــه می باشــد. یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج حاصــل 

ــر  ــات مطابقــت دارد. در اکث ــدر، در ســایر مطالع ــاء ســامت پن ــدل ارتق ــری م ــه کارگی از ب

ــوان  ــه عن ــز، خودکارآمــدی ب ــه براســاس مــدل ارتقــاءء ســامت نی مطالعــات صــورت گرفت

موثرتریــن عامــل در انجــام ایــن رفتارهــا گــزارش شــده اســت. )روســتا و احمــدی 1395، 

.)Wei & et al 2012 ،1391 روزبهانــی و همــکاران
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نتیجهگیری:

یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن نمــره ســبک زندگــی زنــان و همچنیــن 

ــی  ــدان مطلوب ــرایط چن ــامت از ش ــئولیت پذیری س ــاد ورزش و مس ــرات ابع ــن نم میانگی

برخــوردار نیســتند و نیازمنــد اجــرای مداخــات الزم جهــت بهبــود ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده 

ــذا پیشــنهاد می شــود آمــوزش و اطــاع رســانی  ــاروری میباشــد. ل ــان ســنین ب ســامت زن

کافــی بــه زنــان ســنین 49-15 در زمینــه مســئولیت پذیــری ســامت و انجــام فعالیت هــاي 

ــای  ــود فضاه ــه کمب ــت ب ــا عنای ــن ب ــرد. همچنی ــورت گی ــم، ص ــح و منظ ــمانی صحی جس

ــالم،  ــی س ــبک زندگ ــت ورزش در س ــتان و اهمی ــوان در اس ــرای بان ــی ب ــی و ورزش تفریح

ضــروری اســت ایــن مهــم بیشــتر مــورد توجــه مســئوالن امــر قــرار گیــرد.

ــده  ــاءء دهن ــی ارتق ــبک زندگ ــدی در س ــت خودکارآم ــه و اهمی ــای مطالع ــاس یافته ه براس

ســامت زنــاُن ضــروری اســت، مدیــران و سیاســتگذاران حــوزه ســامت زنــان، برنامه هــای 

آموزشــی مناســبی را در جهــت افزایــش خودکارآمــدی زنــان طراحــی و اجرا نماینــد. از طرفی 

بــا عنایــت بــه اینکــه یافته هــای مطالعــه نشــان داد، حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان دومیــن 

ــا توجــه بــه اهميــت ارتباطــات  عامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی زنــان میباشــد، و ب

ــي و در  ــرمايه اجتماع ــاد س ــي در ايج ــاي اجتماع ــورداري از حمايت ه ــردي و برخ ــن ف بي

ــه تقویــت شــبکه های حمایتــی  ــذا ضــروری اســت در زمین ــان، ل ــود ســامت زن نتيجــه، بهب

زنــان در خانــواده و اجتمــاع اقدامــات موثــر صــورت گیــرد.
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جدول1:میانگیننمراتسبکزندگیارتقاءءدهندهسالمتوابعادآندرمواردزیر

 دامنه نمراتانحراف معیارمیانگینشاخص

 نمره کل سبک زندگی ارتقاءء
128-72/6315/5532دهنده سالمت

32-22/084/998تغذیه

32-13/94/948ورزش

32-20/054/548مدیریت استرس

32-16/65/378مسئولیت پذیری سالمت

جدول2:مقایسهمیانگیننمراتسبکزندگیارتقاءءدهندهسالمتبهتفکیکمتغیرهایسن،
تحصیالت،درآمدخانوارودسترسیبهخدماتبهداشتیدرمانی

F*Pانحرافمعیارمیانگینتعدادطبقاتمتغیر

سن

15-192369/5221/35

3/150/02
20-294267/2110/92

30-396573/9514/64

40-497075/6815/83

تحصیالت

2577/7218/77بیسواد

5/270/002
10972/8515/12کمتر از دیپلم

2863/0313/94دیپلم

3875/7312/91تحصیالت عالیه

درآمد )میلیون تومان(

4072/2217/13 کمتر از یک

3/160/01

5268/0915/08یک تا دو

5174/7415/58دو و صد تا سه 

3170/8713/66سه و صد تا چهار

2380/8613/63بیش ازچهار

 دسترسی به خدمات بهداشتی
درمانی

5261/3612/7کم و خیلی کم

26/180/000 8474/1113/4متوسط

86479/8415/38زیاد و خیلی زیاد
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جدول3:همبستگيمیانسبکزندگیارتقاءدهندهسالمتبامتغیرهایمدلارتقاءءسالمت
درزنانسنینباروریشهرخاش

rPمتغیر

0/600/000خودکارآمدی درک شده

0/410/000 حمایت اجتماعی درک شده

0/030/61عواطف درک شده

0/440/000-موانع درک شده

جدول4:قدرتپیشبینیکنندگیمتغیرهایمدلارتقاءءسالمتبرسبکزندگیزنانسنینباروری
شهرخاش

متغیرهایپیشبینی
tpضرایباستانداردشدهضرایباستاندارنشده

BStd.ErrorBeta

1/470/20/4487/08 خودکارآمدی درک شده 

0/180/070/1482/470/01 حمایت اجتماعی درک شده

0/270/110/1332/430/01عواطف درک شده

4/120/000-0/248-0/450/11-موانع درک شده 
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منابع:

ــا وضعیــت ســامت  ــرج )1394( رابطــه ســواد ســامت ب ــان ای ــزدی راد حســین، ضارب - ای

ــتان.  ــه بلوچس ــامت در منطق ــات س ــتفاده از خدم ــگیرانه و اس ــای پیش ــی، رفتاره عموم

ــه. دوره 2، شــماره3، صــص50-43. ــه آمــوزش و ســامت جامع مجل

ــی ســامت  ــم )1394( ســبک زندگ ــاری، مری ــان چن ــدی، مســعود؛ دهق - حاجــی زاده میمن

محــور و رضایتمنــدی زناشــویی در بیــن زنــان متأهــل شــهر یــزد، فصلنامــه زن در فرهنــگ 

ــر، دوره 7 - شــماره 1، صــص 61-76.  و هن

ــر اســاس الگــوی  - حســین نژاد مریــم، کانتــرزاده مریــم )1392( بررســی شــیوه زندگــی ب

ارتقــاءء ســامت پنــدر، بیــن دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی کرمــان، فصلنامــه آمــوزش 

بهداشــت و ارتقــاءء ســامت، ســال اول، شــماره 4. صــص15-28.

- روزبهانــی نســرین، غفرانی پــور فضــل اللــه، افتخــار اردبیلــی حســن، حاجــی زاده ابراهیــم 

)1391( ارتبــاط بیــن خودکارآمــدی، مراحــل تغییــر و رفتــار فعالیــت جســمانی زنــان بعــد از 

زایمــان مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــكي اراك، ۱۵ )۹( :۷۱-۶۱.

- روســتا فاطمــه، احمــدی علــی )1395( خودکارآمــدی و رفتارهــای ارتقــاء  دهنــده ســامت 

زنــان ســنین بــاروری شــهر شــیراز در ســال 1392، مجلــه علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــام. ۲۴ )۲( :۱۰۰-۹۰.

- ســپاه منصــور، مــژگان، باقــری، فاطمــه )1396( پیــش بینــی ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده 

ســامت براســاس کانــون کنتــرل ســامت و ســبک های دلبســتگی، فصلنامــه علمــی- 

ــص 131-144. ــماره22، ص ــامت، دوره 6، ش ــی س ــی روانشناس پژوهش

ــژاد عليرضــا, پويــا فاطمــه )1381( بررســي رفتارهــاي ارتقــاء دهنــده ســامت  -غفــاري ن

در معلمــان شــهر كرمــان، مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــکي گيــان:  پاييــز 1381، دوره 11، 

شــماره  43، صــص 1-9.

- محمــد علیــزاده چرندابــی ســکینه، میرغفورونــد مــژگان، توانانــژاد نیکتــا، کارخانــه مهســا 

)1392( ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده ســامت و خودکارآمــدی در نوجوانــان پســر، مجلــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، جلــد 23، شــماره 109، صــص 152-162.

- محمديــان هاشــم، افتخــار اردبيلــي حســن، رحيمــي فروشــاني عبــاس، تقديســي 
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ــدر در  ــامت پن ــاءي س ــدل ارتق ــيابي م ــجاعي زاده داوود )1389( ارزش ــين، ش محمدحس

پيشــگويي کيفيــت زندگــي دختــران نوجــوان، مجله دانشــكده بهداشــت و انســتيتو تحقيقات 

ــص 1-13. ــماره 4، ص ــتي، دوره  8، ش بهداش

ــي  ــاي اجتماع ــن كننده ه ــول )1391( تعيي ــي رس ــيبه، صادق ــري نس ــد، زنج ــد مجي - موح

ــوردي ســالمندان  ــه م ــده ســامت ســالمندان )مطالع ــاء دهن ــي ارتق ــي ســبك زندگ جمعيت

ــماره 10. ــران، ش ــی ای ــن جمعیت شناس ــه انجم ــيراز(، نام ــهر ش ش

- یاراحمــدی علــی، روســتا فاطمــه )1392( ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان در 

ســنین بــاروری )مطالعــه مــوردی شــهر شــیراز(، نشــریه زن در توســعه و سیاســت، شــماره 

4، صــص 543-558.
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بررسی ارتباط فرزندآوری با سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور از منظر بیانات 
مقام معظم رهبری

زینب زرانی1 ، عبدالرضا جمالزاد ه2  و رقیه شهابی3 
چکیده 

در پژوهــش حاضــر، اندیشــه هاي مقــام معظــم رهبــری دربــاره فرزنــدآوري و ارتبــاط آن بــا ســطح رفــاه 

و توســعه اقتصــادی کشــور بــا روش تحلیلــی بــا تکیــه بــر بیانــات ایشــان بررســی شــده اســت. براســاس 

یافته هــاي پژوهــش، وي بــه پدیــده فرزنــدآوري اهمیــت فــراوان داده و به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، 

بــه بحــث دربــاره آن پرداختــه اســت. گاهــی اوقــات ایشــان در بحــث دربــاره پدیده هایــی کــه به فرزنــدآوري 

مرتبــط اســت، آمــار و ارقامــی را بیــان کرده انــد، امــا  بیشــتر بــه صــورت نظــري بــه بیــان اندیشه هایشــان 

ــت و  ــن رشــد جمعی ــه رابطــة مســتقیم بی ــه ایشــان معتقــد ب ــن اســت ک ــد. حاصــل ســخن ای پرداخته ان

رشــد اقتصــادی هســتند کــه بــه رفــاه اجتماعــی می انجامــد. 

واژگانکلیدی: فرزندآوری، رشد جمعیت، کاهش جمعیت، رفاه، رشد و توسعه اقتصادی.

1- گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
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1-مبانی نظری پژوهش 
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی و عدالــت و رفــاه اجتماعــی از مهمتریــن اهــداف هــر کشــور 

اســـت. اثــرات تمایــل بــه فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت بــر رونــد توســعه اقتصــادی و رفــاه 

ــتا  ــن راس ــت. در ای ــان اس ــمندان و اقتصاددان ــیاری از اندیش ــه بس ــورد  توج ــی، م اجتماع

ــا  ــت ت ــر آن اس ــعی ب ــن رو س ــد. از ای ــه نموده ان ــی ارائ ــز نظرات ــری نی ــم رهب ــام معظ مق

ــدگاه  ــر رشــد اقتصــادی و رفــاه از دی ــدآوری و رشــد جمعیــت ب ــر فرزن در ایــن پژوهــش اث

ــر  ــه پرســش هاي زی ــن در پژوهــش حاضــر، پاســخگویی ب ــردد. بنابرای ایشــان بررســی  گ

مــورد توجــه اســت:

1.مقــام معظــم رهبــری دربــاره پدیــده بــاروري و عناصــر مفهومــی آن ماننــد ازدواج و طالق، 

ســن ازدواج، تنظیــم خانــواده چــه دیدگاهــی داشــته و چگونــه بــه توصیــف، تشــریح، تحلیــل 

و تبییــن دیدگاه هــاي خــود پرداختــه اســت؟  و  چــه رویکــردي در آراي وي غالــب اســت؟

2.از نظــر مقــام معظــم رهبــری رشــد جمعیــت چگونــه می توانــد بــر رشــد اقتصــادی و رفــاه 

تأثیــر گــذارد؟ 

3. نظریات مقام معظم رهبری با کدام یک از نظریات اقتصادی قابل توجیه است؟ 

بــا توجــه بــه اینکــه شــیب نــرخ رشــد جمعیــت در ســال های اخیــر نزولــی اســت و جامعــة 

ایــران طبــق نظــر کارشناســان بیســت تــا ســی ســال دیگــر بــه پیــری می رســد، انجــام ایــن 

ــه ابعــاد کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و  تحقیــق در روشــن کــردن اذهــان مــردم نســبت ب

ضــرورت فرزنــدآوری ضــروری بــه نظــر می رســد.  

1-1-پیشینة پژوهش 
ــارج از  ــل و خ ــی در داخ ــادی تحقیقات ــد اقتص ــا رش ــه آن ب ــت و رابط ــا جمعی ــه ب در رابط

ــد از:  ــه عبارتن ــه اســت ک کشــور صــورت گرفت

قویــدل و میرغیاثــی مــرادی در مقالــه ای تحــت عنــوان »پیــری جمعیــت، امیــد بــه زندگــی و 

ــای  ــی و روش متغیره ــری، میانگین زدای ــتفاده از روش تفاضل گی ــا اس ــادی« ب ــد اقتص رش

ــت  ــال های 2013-1990 ثاب ــی س ــور ط ــامل 146 کش ــی ش ــای تلفیق ــازی در داده ه مج

کرده انــد کــه اثــر منفــی پیــری جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهایی ظاهــر می شــود 
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ــه  ــد ب ــاالی70 ســال باشــد و در کشــورهایی کــه امی ــه زندگــی آنهــا ب ــد ب کــه شــاخص امی

زندگــی پاییــن 70 ســال اســت، اثــر پیــری جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی منفــی نیســت. نــرخ 

ــاالی  ــت ب ــه جمعی ــذارد ک ــت می گ ــر مثب ــادی اث ــد اقتص ــر رش ــی ب ــت د ر صورت ــد جمعی رش

ــه  ــت باشــد. د ر کشــوری ک ــر 21 درصــد از کل جمعی ــل 18 درصــد و حداکث 65 ســال حداق

جمعیــت بــاالی 65 ســال بیــش از درصــد یــاد شــد ه اســت، اثــر مثبــت رشــد جمعیــت بــر 

رشــد اقتصــاد ی تضعیــف می شــود. د ســتجردی و داللــی اصفهانــی، عمــادزاده، مهینــی زاده 

ــادی در  ــد اقتص ــت و رش ــن جمعی ــه بی ــوان »رابط ــت عن ــی تح ــا در پژوهش و محمودی نی

ــد  ــه رش ــد ک ــرح کرده ان ــرون زا و درون زا( مط ــد )ب ــای رش ــر مدل ه ــد ب ــا تأکی ــران« ب ای

جمعیــت در بلندمــدت، موجــب افزایــش پس انــداز ملــی بــوده و موجــد ظرفیــت اضافــی در 

اقتصــاد خواهــد شــد، بــه گونــه ای کــه بــر پایــه آن، بخــش عرضــه اقتصــاد قــادر اســت بنــای 

ــر مــازاد ظرفیــت بــه وجــود آمــده  ــا تکیــه ب رشــد اقتصــادی پایــدار خــود را در بلندمــدت ب

ــا اســتفاده از   ــز1  ب ــز آی. جون در بخــش تقاضــا، دوام و اســتحکام بیشــتری ببخشــد. چارل

ــاروری  ــر ب ــا متغی ــی ب ــرون زا و ســپس بعــد در مدل ــا  متغیــر رشــد جمعیــت ب مدل هایــی ب

درون زا  ثابــت کــرده اســت رشــد منفــی جمعیــت موجــب کاهــش رشــد اقتصــادی می شــود؛ 

ــای  ــه فناوری ه ــت یابی ب ــش دس ــگان و کاه ــش نخب ــب کاه ــت موج ــش جمعی ــرا کاه زی

جدیــد می شــود. جــورج ســی زیــدان2، د ر پژوهشــی تحــت عنــوان »رشــد جمعیــت و توســعه 

ــه پتانســیل رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از پتانســیل  ــان نمــوده اســت ک اقتصــاد ی« بی

رشــد جمعیــت اســت و جهــان می توانــد خــود را بــا نرخ هــای بــاالی رشــد جمعیــت تطبیــق 

ــد جایگزیــن هزینه هــای توســعه  دهــد و ســرمایه گذاری در کنتــرل جمعیــت هرگــز نمی توان

اقتصــادی شــود. همچنیــن افزایــش جمعیــت منجــر بــه افزایــش درآمــد ســرانه می شــود. 

بنابرایــن تاکنــون تحقیــق مســتقلی در زمینــه بررســی ارتبــاط فرزنــدآوری بــا ســطح رفــاه 

و توســعه اقتصــادی کشــور از منظــر بیانــات مقــام معظــم رهبــری صــورت نگرفتــه اســت . 

1- Charles I. Jones وThe End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population. 
2- George C. Zaidan, Population Growth and Economic Development.



242                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

1-2- مفهوم شناسی
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــه در آن زوجــی ت ــدی اســت ک ــا فرآین ــل ی ــای عم ــه معن ــدآوری: ب  فرزن

صاحــب فرزنــد یــا فرزندانــی شــوند؛ حاصــل ایــن تــالش  ممکــن اســت در مــوارد بــه ســقط 

جنیــن و بــه دنیــا نیامــدن نــوزاد بیانجامــد، و یــا بــه تولــد یــک نــوزاد، دو نــوزاد و چنــد نــوزاد 

همزمــان منجــر شــود. 

ــت  ــد. واژة جمعي ــت مى گوين ــه را جمعي ــک ناحي ــاکنان ي ــى از س ــا بخش ــام ي ــت: تم جمعی

ممکــن اســت بــه هــر اجتماعــى از افــراد انســاني، در هــر مــکان، خــواه به طــور مســتمر يــا 

ــي، جمعيــت تجمعــى از افــراد انســانى  ــوان تعريــف نهائ ــه شــود. ليکــن به عن موقــت، گفت

ــا کشــور( به طــور  ــن )روســتا، شــهر، شهرســتان، اســتان ي ــه اى معي ــه در منطق اســت ک

مســتمر و معمــوالً بــه شــکل مجموعــه اى از خانوارهــا زندگــى مى کننــد و پايــگاه سياســي، 

شــرايط ملــى و قومــى واحــدى دارنــده )ترابــى و تقــوي، ۱۳۶۲؛ ۷۴۹ و امانــي، ۱۳۵۲؛ ۱(. 

در بیانــات مقــام معظــم رهبــری، مقصــود از جمعیــت، جمعیــت کشــور ایــران اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــدون جمعیت ــای م ــر و تصمیم ه ــول، تدابی ــه اص ــی: مجموع ــت جمعیت سیاس

ــاره مســائل  ــش را درب ــرد و حــدود فعالیت های ــش می گی ــت در کشــور خــود در پی ــک دول ی

جمعیتــی، یــا امــوری کــه نتایــج جمعیتــی دارنــد، تعییــن می کنــد. هــدف سیاســت جمعیتــی، 

منطقــی کــردن و هماهنــگ ســاختن دگرگونی هــای جمعیتــی بــا شــرایط اجتماعــی، 

ــت اســت.  ــاه و بهــروزی بیشــترِ جمعی ــه رف ــرای رســیدن ب اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه ب

منظــور از سیاســت جمعیتــی، صرفــاً »تحدیــد موالیــد« نیســت، بلکــه مفهــوم آن گســترده تر 

اســت و بــه همــه ابعــاد جمعیــت از جملــه ســاخت، انــدازه، حــرکات، اجــزا، آمــار حیاتــی، 

ــوط می شــود. )تقــوی،  ــت و اشــتغال مرب ــد، فعالی ــم موالی ــاروری، مــرگ، تنظی مهاجــرت، ب

1378، 143؛ نیک خلــق، 1379،139؛ زنجانــی و دیگــران، 1382، 113 و 114(

ــد ســرانه  ــداوم تولی ــر رشــد م ــع بیانگ رشــد اقتصــادی: رشــد اقتصــادی هــر کشــور در واق

اســت کــه در اغلــب مــوارد بــا افزایــش جمعیــت یــا تغییــرات زیربنایــی همــراه اســت. رشــد 

ــا  ــادی دارد ت ــای اقتص ــار و بنگاه ه ــا و تج ــداز خانواره ــزان پس ان ــه می ــتگی ب ــا بس ملت ه

تبدیــل بــه ســرمایه گذاری شــود. بنابرایــن پس انــداز شــرط اصلــی رشــد اقتصــادی اســت. از 

جملــه آثــار رشــد اقتصــادی، افزایــش اشــتغال و کاهــش تــورم اســت  )محقق نیــا، 1393: 
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ــه رفــاه اجتماعــی می انجامــد.  36( کــه ب

ــاه اجتماعــی، مجموعــه قوانیــن،  ــه می شــد کــه »رف ــاه اجتماعــی: در دهــه 1970، گفت رف

ــای  ــل نیازه ــن حداق ــدف آن تأمی ــه ه ــت ک ــه ای اس ــازمان  یافت ــات س ــا و خدم برنامه ه

100( در طــول  اساســی آحــاد جمعیــت کشــور می باشــد.« )زاهــدی اصــل، 1373: 

ســال های دهــه 1980، مفهــوم رفــاه  بــه ایــن شــکل تغییــر کــرد؛ کــه »رفــاه اجتماعــی، 

ــراد  ــای اف ــاء نیازه ــت ارض ــی در جه ــون اجتماع ــات گوناگ ــات و خدم ــه اقدام ــه مجموع ب

ــه 1990  ــد. در ده ــالق می ش ــی« اط ــائل اجتماع ــر مس ــه ب ــه و غلب ــا در جامع و گروه ه

ــان در  ــنودی انس ــه در آن خش ــود، ک ــی می ش ــرایطی تلق ــه ش ــی، مجموع ــاه اجتماع »رف

زندگــی مطــرح اســت« )مــاکارو، 1378: 10(. در ســال های اخیــر بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد 

متنــوع زندگــی انســان، تعریــف »رفــاه اجتماعــی عبــارت از مجموعــه ســازمان  یافتــه ای از 

ــب ســازمان های رفاهــی  ــه در قال ــا و سیاســت هایی اســت ک ــررات، برنامه ه ــن، مق قوانی

و نهادهــای اجتماعــی بــه منظــور پاســخگویی بــه منظــور نیازهــای مــادی و معنــوی و تأمیــن 

ــب تری  ــط مناس ــه رواب ــر و زمین ــی بهت ــالمت، زندگ ــا س ــود ت ــه می ش ــان ارائ ــعادت انس س

بــرای پیشــرفت اســتعدادها، ظرفیت هــا و توانایی هــا و رشــد انســان ها بــه منظــور توســعه 

رفـــاه آنهـــا را فـــراهم آورد، مفهـــوم عـــام رفـاه اجتمـــاعی و نیـز مفهـــوم اصطالحی آن به 

ــل، : 1381: 6(.  ــدی اص ــت.« )زاه ــوط اس ــا مرب ــی از آنه ــا برخ ــا و ی ــه نیازه ــن کلی تأمی

مقبولیــت بیشــتری دارد. بدیهــی اســت کــه تأمیــن کلیــه نیازهــا و ارائــه خدمــات گوناگــون 

ــد رشــد و توســعه اقتصــادی  ــل نیازهــای اساســی کشــور، نیازمن ــن حداق اجتماعــی و تأمی

اســت. 

نتیجه آنکه رفـاه اجتمـاعی در ۲ مفهوم به کار رفته است: 

۱. مفهــوم عــام: مجموعــه ســازمانها، مقــررات و تدابیــری کــه، در جهــت بهزیســتی اعضـــای 

جامعــه، بــه عبــارت دیگــر رفــاه اجتماعــی یعنــی داشــتن مجموعــه خدماتی کـــه مـــورد نیـــاز 

اعضــای جامعــه می باشــد.

۲ .مفهــوم خــاص: رســیدگی به گروه های تنگدســت و نیازمنـــد جامعـــه، بـــه ویـــژه افـــراد و 

گروه هــای آســیب پذیــر و نیــز معلــوالن جســمی و روانـــی و ســـرانجام کـــژروان اجتمـــاعی 

نظیــر بزهــکاران، ولگــردان و... . بــه صــورت دیگــر مـی تـــوان رفـــاه اجتمـــاعی را تعریـــف 
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کــرد: مجموعــه اقدامــات و تدابیــری اســت کــه بــرای کاســتن و تخفیــف و یــا از بـــین بـــردن 

مســائل و مشــکالت ناشــی از رشــد اقتصادی-اجتماعــی در ســطح جامعــه بــه کار مــی رود. 

در تعمیم رفاه اجتماعی، اعضای جامعـــه و کشـــور تقریبـــا از ســـطح زنـــدگانی قابـــل قبـول 

ــد . ــوردار می گردن برخ

2- فرزندآوری در قرآن و احادیث 
خداونــد در قــرآن از مطلوبیــت داشــتن فرزنــد ســخن می گویــد و از فرزنــدان تحــت عناویــن 

زینــت زندگــی )کهــف/46؛( یــاری کننــده والدیــن )اســراء/6( نــور چشــمان )فرقــان/ 74(؛ 

نعمــت الهــی و متــاع دنیــا )نحل/ 72؛ نــوح/ 12؛ آل عمــران/ 14، مؤمنون/55؛ شــعراء/143؛ 

إعــراف/50؛ أنبــاء/ 90، 189 و 190[ یــاد کــرده و داشــتن فرزنــد صالــح را آرزوی پیامبــران 

الهــی دانســته و بــرای فرزنــدآوری، راه ازدواج را توصیــه نمــوده اســت.

 در احادیــث مســلمانان بــه ازدواج و فرزنــدآوری دعــوت شــده اند چنانکــه رســول الله )ص(  

ازدواج را ســنت خــود دانســته )کلینــی، بیتــا، ج5/ 329( و فرزنــد را گل خوشــبو  معرفی کرده 

و توصیــه فرمــوده اســت کــه مســلمین فرزنــدان زیــادی داشــته باشــند تــا مایــه مباهــات 

ــد )حرعاملــی،  ــد کنن ــر از تســبیح خداون ــر )ص( شــوند )همــان: ج6/ 3( و زمیــن را پ پیامب

ــت  ــا موفقی ــدآوری ب ــد فرزن ــه فرآین ــه چنانک ــت ک ــده اس ــث آم 1403، ج14/ 3(. در احادی

پایــان نیابــد و ایــن هدیــة الهــی ســقط گــردد، خداونــد پــاداش پــدر و مــادر را محفــوظ قــرار 

داده و تــا پــدر و مــادر وارد بهشــت نشــوند، فرزنــد ســقط شــدة آنهــا بــه بهشــت نمــی رود. 

ــه  ــالم ب ــادن اس ــر ارج نه ــد نمایانگ ــث می توان ــن حدی ــه، 1413ق: ج3: 383( ای )ابن بابوی

ــن  ــرح ای ــی، ط ــر روانشناس ــد. از نظ ــت می دهن ــدآوری اهمی ــه فرزن ــه ب ــد ک ــانی باش کس

حدیــث، بزرگتریــن عامــل دادن روحیــه بــه مادرانــی اســت کــه بــارداری پرخطــر را تجربــه 

ــان اســت. می کننــد و موجــب قــوت قلــب آن

3-نظریه های علمی اقتصاد دربارة ارتباط رشد جمعیت با رشد اقتصادی 
بــه  طــور کلــی دو نــوع نگــرش نســبت بــه رشــد جمعیــت وجـــود دارد: نگـــرش اول، نگـــرش 

ــد.  ــان می کنن ــت بی ــادی و جمعی ــد اقتص ــن رش ــوس را بی ــی و معک ــة منف ــه رابط ــی ک منف

نگــرش دوم، نگــرش مثبــت اســت کــه رابطــة مثبــت و مســتقیم را بیــن رشــد اقتصــادی و 
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ــد. ــان می کنن ــت بی جمعی

بــه تومــاس مالتــوس برمی گــردد. از نظــر مالتــوس و  نســبت نظریه هــای بدبینانــه 

ــی، رشــد اقتصــادی را مختــل  ــون بازدهــی نزول ــق قان طرفدارانــش، رشــد جمعیــت از طری

خواهــد کــرد. طبــق ایــن نظریــه، ریشــه کلیــه مصیبت هــا در عــدم  تناســب میــان افزایــش 

جمعیــت و محدودیــت مــواد غذایــی اســت. قانــون طبیعــی رشــد جمعیــت، مشــمول تصاعــد 

هندســی اســت، در صورتی کــه قانــون طبیعــی افزایــش مــواد غذایــی، تنهــا از تصاعــد عــددی 

ــع  ــود مناب ــل مســتمر مــازاد جمعیــت و کمب ــن، علــت فقــر در تمای ــد. بنابرای ــروی می کن پی

ــاز اســت. اگرچــه مالتــوس می کوشــد طبیعــت را در ایجــاد تعــادل،  ــن نی ــرای تأمی کافــی ب

ســهیم بدانــد و بالهــای طبیعــی ماننــد زلزلــه، را و همچنیــن جنــگ را ابــزار محدود کننــده و 

مکانیســم تعادلــی معرفــی کنــد، بــا ایــن حــال، عوامــل مذکــور را بــرای ایجــاد تعــادل کافــی 

ــازی،  ــد. )نم ــت را پیشــنهاد می کن ــری از رشــد جمعی ــرای جلوگی ــات الزم ب ندانســته، اقدام

)60 : 1387

 مالتوس برای جلوگیری از رشد جمعیت، سه راه حل ارائه می دهد:

1- منع یا فشار اخالقی )عقب  انداختن ازدواج ها(؛

2-کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده؛

3- فقر و گرسنگی؛

ــت« و  ــل مثب ــومی را »راه ح ــل س ــری« و راه ح ــل جلوگی ــی را »راه ح ــل اول وی دو راه ح

مهم تریــن عامــل متوقــف  کننــده افزایــش جمعیــت می دانــد. او در جــواب ایــن ســوال، کــه 

»آیــا واقعــا اگــر مــردم بیشــتری بــه  کار روی زمیــن بپردازنــد و غــذای بیشــتری تولیــد کننــد، 

نمی تــوان از فقــر و گرســنگی جلوگیــری کــرد، پاســخ منفــی می دهــد؛ زیــرا معتقــد اســت 

ــل  ــت، به دلی ــه جمعی ــی در بخــش کشــاورزی و رشــد همه جانب ــت پیشــرفت های فن در غیب

ــه کاهــش می کنــد  ــر نــرخ تمرکــز ســرمایه، ســود شــروع ب افزونــی نــرخ رشــد جمعیــت ب

و در نهایــت اقتصــاد در شــرایط عــدم امــکان افزایــش تولیــد قــرار خواهــد گرفــت، یعنــی 

وضعیــت ســکون و یــا در جــا زدن اقتصــاد رخ می دهــد. وی بــاور داشــت جهــت دســت یابی 

بــه رشــد اقتصــادی و پیشــرفت و ترقــی، بایســتی از طریــق قـــانون، رشــد جمعیــت را بــه 

تأخیــر انداخــت. )تفضلــی، 1372: 120-118(
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در پاســخ بــه ایــن نظریــه بایــد گفــت: »اگرچــه جمعیــت جهــان امــروز بیــش از هــر زمــان 

دیگــری اســت، اســتاندارد زندگــی بخــش بزرگــی از بشــریت نیــز بســیار باالتــر از هــر زمــان 

دیگــری در تاریــخ ثبــت شــده بشــر اســت. بــه همیــن ترتیــب، بــا نگاهــی بــه آینــده، بــه نظر 

ــت اســت.  ــه پتانســیل رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از پتانســیل رشــد جمعی می رســد ک

بــه عنــوان مثــال، ســویه های جدیــدی از گنــدم، برنــج و ســایر غذاهــا کشــف شــده اند کــه 

می تواننــد عملکــرد را در مــدت زمــان کوتاهــی دو تــا پنــج برابــر افزایــش دهنــد. جمعیــت 

جهــان در 35 ســال یــا بیشــتر دو برابــر خواهــد شــد. البتــه بهره بــرداری از ایــن پتانســیل 

مســتلزم تغییــرات اجتماعــی بزرگــی اســت، امــا پتانســیل وجــود دارد و بســیار زیــاد اســت.«  

)1 :1969 ,Zaidan(

ــادی  ــد اقتص ــر رش ــت ب ــر جمعی ــوص اث ــاس آن درخص ــوان براس ــه می ت ــری ک ــه دیگ نظری

اســتدالل کــرد، قاعــدة فلپــس اســت. فلپــس در ایــن   بـــاره تــالش می کنــد از طریــق درون زا 

ــود(،  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــرون زا در نظ ــین، ب ــة پیش ــه در نظری ــا )ک ــرخ پس انداز ه ــردن ن ک

بهتریــن نــرخ بــرای پس انــداز را بیابــد. او در ایــن پی جویــی بــه رابطــه دقیقــی بیــن رشــد 

اقتصــادی و رشــد جمعیــت دســت می یابــد کــه بــه »قاعــده طالیــی رشــد مشـــهور اســت. 

براســاس قاعــده طالیــی، کارایــی نهایــی ســرمایه برابــر بــا نــرخ رشــد جمعیــت می باشــد. 

بــه عبــارت دیگــر، رشــد اقتصــادی تابــع مســتقیمی از نــرخ رشــد جمعیــت اســـت.  افـــزایش 

جمعیــت از دو طریــق زمینه ســاز رشــد اقتصــادی می شــود: یکــی از طریــق افـــزایش عرضـــة 

ــروی کار متخصــص )در قالـــب  ــق افزایــش نی ــروی کار ســاده و دیگــری از طری فیزیکــی نی

ایــده، ســرمایه انســانی و تحقیــق و توســعه ( - )محمودیــان، 1394: 12(

ارو، دســگوپتا و میلــور )2003( در نظریــه خــود آورده انــد کــه جمعیــت یــک متغیــر وضعیــت 

اســت و نــه یــک متغیــر کنترلــی؛ پــس جمعیــت شــکلی از ســرمایه اســت کــه بــه صــورت 

یــک متغیــر وضعیتــی وارد مــدل برنامه ریــزی می شــود. بــا کنتــرل جمعیــت، رشــد اقتصــادی 

225-217 : 2003, Arrow, Dasgupta, Maler .ــود ــدود می ش ــرل و مح کنت

بلــوم و همــکاران )2011( بیــان کرده انــد کــه بیــن ســال های 1960-1999 جمعیــت 

جهــان دو برابــر شــد و از 3 میلیــارد نفــر بــه 6 میلیــارد نفــر رســید، درآمــد ســرانه نیــز ســه 

 )583 - 2011:612، Bloom( .برابــر شــد و پیش بینی هــای مالتــوس را رد کردنــد
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ــاروری  ــزان ب ــش می ــه کاه ــر ب ــدآوری منج ــه فرزن ــل ب ــش تمای ــه زیدان،کاه ــق نظری طب

می شــود و »کاهــش بــاروری منجــر بــه کاهــش جمعیــت کل می شــود.«
 )Zaidan, 1969: 1(

کاهش فرزندآوری مي تواند پیامدهای منفی زیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد: 

1. »افــراد کمتــری کاالهــای کمتــری تولیــد می کننــد، بنابرایــن کاهــش جمعیــت بــه معنــای 

رشــد اقتصــادی کندتــر یــا حتــی کاهــش تولیــد اســت. امــا افــراد کمتــری نیــز مــواد کمتــری 

مصــرف می کننــد: آنچــه بــرای اســتانداردهای زندگــی مهــم اســت تولیــد بــه ازای هــر نفــر 

اســت، و کاهــش جمعیــت می توانــد آن را کاهــش دهــد.« 
)Robin Harding2020( 

ــد کاهــش ســرمایه گذاری، کمبــود تقاضــا و افزایــش بیــکاری را  2.کاهــش جمعیــت می توان

ــود  ــاد می ش ــی ایج ــرمایه گذاری در دنیای ــرای س ــف ب ــای ضعی ــرا »تقاض ــال آورد. زی ــه دنب ب

کــه شــرکت ها انتظــار کاهــش جمعیــت مشــتریان را دارنــد. کــه ایــن امــر منجــر بــه کمبــود 

تقاضــا و در نتیجــه بیــکاری بــاال می شــود.« )همــان(

3. رشــد اقتصــادی در نهایــت از ایده هــای جدیــد ناشــی می شــود و کشــف ایده هــای جدیــد 

بســتگی بــه تعــداد افــرادی دارد کــه در مــورد آنهــا تحقیــق می کننــد. اگــر جمعیــت در ســطح 

ــری وقــف  ــراد کمت ــداد اف ــه تع ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــه کاهــش کن ــی شــروع ب جهان

ــدا  ــه نظــر می رســد پی ــی کــه ب ــود، در زمان ــر خواهــد ب تحقیــق و در نتیجــه پیشــرفت کندت

ــل ســخت تر شــده اســت.  ــد از قب ــردن فناوری هــای جدی ک
 )Jones 2020:2(

ــوند و  ــنگین تر ش ــارج س ــه مخ ــود ک ــث می ش ــاد باع ــال در اقتص ــت فع ــش جمعی 4. کاه

ــه  ــد و ایــن عوامــل  ب ــداز کاهــش یاب ــد و ســطح پس ان مصــارف و هزینه هــا  افزایــش یاب

ــت.    ــادی اس ــد اقتص ــش رش ــة آن کاه ــه نتیج ــد ک ــرمایه گذاری می انجام ــش س کاه
 )Bloom, Canning, Mansfield and Moore, 2007(

ــود.  ــی ش ــتانداردهای زندگ ــته تر در اس ــد آهس ــث رش ــد باع ــت می توان ــش جمعی .5  کاه

ــاروری پاییــن در یــک  ــوب کــه در آن ب ــزرگ وجــود دارد: یــک چرخــه معی امــا یــک خطــر ب

نســل باعــث بــاروری پاییــن در نســل بعــدی می شــود و منجــر بــه مارپیــچ رو بــه پاییــن در 

جمعیــت می شــود. ایــن ســناریویی اســت کــه جمعیت شــناس ولفگانــگ لوتــز و همکارانــش 

آن را »دام کم بــاروری« می نامنــد.  
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)Wolfgang Lutz,Vegard Skirbekk  ,Maria Rita Testa, 2016:1( 

4. رابطة رشد اقتصادی با رفاه 
ــد،  ــدا کن ــش پی ــن در کشــوری افزای ــه هــر وســیله ممک ــات، ب ــا خدم ــد کاالهــا ی ــر تولی اگ

ــد  دارد.   ــش تولی ــادی و افزای ــد اقتص ــور، رش ــت، آن کش ــوان گف می ت

 ازنظــر اســالم، اگــر در جامعــه ای، روز بــه روز کمبودهــا، یکــی پــس از دیگــری برطــرف شــود 

ــات وســایل رفاهــی  ــر جمعیــت جامعــه افــزوده می شــود، امکان ــه همــان مقــدار کــه ب و ب

آنهــا هــم در حــد متناســب، افزایــش یابــد، چنیــن جامعــه ای رشــد یافتــه تلقــی مــی شــود.

از نظــر اســالم، رشــد بــر اســاس عــدل و قســط اســت کــه عوامــل تولیــدی آن، بــر اســاس 

عدالــت اجتماعــی و ضوابــط انســانی مــی باشــند.  اقتصــاد دو هــدف اصلــی دارد:

1. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر. 

2. ایجاد اشتغال. )سیدنژاد، 1391: 95(

در نهایــت می تــوان گفــت کــه کاهــش فرزنــدآوری موجــب کاهــش نــرخ پس انــداز، 

ــود تقاضــای کل، کاهــش  ــه ازای هــر نفــر، کاهــش ســرمایه گــذاری، کمب ــد ب کاهــش تولی

اســتفاده از فناوری هــای جدیــد کــه موجــب عقب ماندگــی و رکــود اســت، افتــادن در 

ــش  ــه اش کاه ــه نتیج ــال ک ــت فع ــش جمعی ــت و کاه ــدن جمعی ــر ش ــاروری و پی دام کم ب

ــادی و  ــد اقتص ــش رش ــت، کاه ــش هزینه هاس ــد و افزای ــرمایه گذاری و تولی ــداز و س پس ان

افزایــش بیــکاری را بــه دنبــال دارد کــه تمــام ایــن مــوارد منجــر بــه کاهــش رفــاه در جامعــه 

می شــود. همچنیــن کاهــش فرزنــدآوری منجــر می شــود کــه کشــور در دام کم بــاروری 

ــد. ــی می انجام ــادی منف ــد اقتص ــه رش ــود و ب ــار ش گرفت

ــد  ــدآوری تأکی ــزوم فرزن ــر ل ــر معظــم انقــالب اســالمی ب ــه رهب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی  ب

داشــته اند و سیاســت های کلــی جمعیــت را در اردیبهشــت 1393 تدویــن نمودنــد.  

5.تحلیــل محتوایــی بیانــات رهبــری در خصــوص ارتبــاط رشــد فرزنــدآوری بــا رشــد اقتصــادی 

و رفــاه 

در ایــن تحقیــق مجموعــه داده هــای جمــع آوری شــده دربــاره رشــد فرزنــدآوری و جمعیــت 

در بیانــات مقــام معظــم رهبــری طــی ســه مرحلــة کدگــزاری بررســی و تحلیــل شــده اند. 

فرآینــد جمــع آوری و تبییــن بیانــات ایشــان بدیــن شــکل بــوده اســت کــه ابتــدا بــه تجزیــه 
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و تحلیــل متــن و دســته بندی ســخنان ایشــان پرداختیــم. ســپس ابعــاد، مؤلفه هــا و 

ــردی و  ــد و اینکــه کــدام یــک از ایــن شــاخص ها محــوری، راهب شــاخص ها مشــخص گردی

پیامــدی هســتند، بررســی شــد. 

5-1-کدگــذاری: بــا توجــه بــه اینکــه روش تجزیــه وتحلیــل ایــن تحقیــق کیفــی بــوده، برخالف 

روش کمــی بــا مرحلــه گــردآوری داده هــا  انجــام شــده اســت؛ و جمــع آوری داده هــا در تمــام 

ــا کدهــای  ــق ی ــوان تحقی ــا عن ــا کلیدواژه هــای متناســب ب ــه رویکــرد موضوعــی ب مراحــل ب

آزاد شــروع و در تمــام مراحــل کدگــذاری بــه متــون مراجعــه و در هــر مرحلــه مطابــق الگــوی 

ارائــه شــده، بخش هایــی را حــذف یــا اضافــه نمــوده تــا بــه اشــباع نظــری رســیده و طــی 

ســه مرحلــه کدگــذاری بــه شــرح زیــر انجــام گرفتــه اســت:

5-1-1-مرحله اول: کدگذاری باز

ــای  ــن بخش ه ــی از مهم تری ــا و یک ــه داده ه ــی ب ــدی و نظم ده ــد طبقه بن ــذاری فرآین کدگ

ــرای  ــا ب ــتفاده از داده ه ــور اس ــه منظ ــاز ب ــذاری ب ــت. کدگ ــاد اس ــازی داده بنی ــوری س تئ

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــاخت نظری ــرای س ــی و ب ــوالت مفهوم ــب ها و مق ــکیل برچس تش

می گیــرد. کارکــرد آن نشــان دادن احتمــاالت نظــری موجــود در داده هــا اســت )ســیدجوادین 
و اســفیدانی، 1389:  57( 1

1- ستون دوم شناسه است و منظور از حرف »ب« بیانات مقام معظم رهبری است  که شماره گذاری شده است
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جدول 1. نمونه تحلیل گزاره های منتخب )ابعاد و مؤلفه ها( )کدگذاری باز(
مؤلفهابعادگزاره های منتخب شناسه منبع

ب 4/181/ 1368

ما اگر دو برابِر امروز هم جمعّیت داشته باشیم، می توانیم 
بدون کمترین نیازی به هیچ کشور، خودمان را به بهترین 
وجهی اداره کنیم. این ظرفّیت، هم در این خاک بابرکت و 

استعدادهای انسانِی ممتاز هست، هم در دستورات و روش ما 
و قانون اساسی ما.

اجتماعی،
رابطة استقالل 

اقتصادی و رفاه و 
رشد جمعّیت

ب1375/5/112

بعضی ها می گویند ما مهریّه را سنگین می کنیم برای اینکه 
مانع طالق بشویم. این خیلی خطای بزرگی است. هیچ 

مهریّه ی سنگینی مانع از طالق نمی شود. آن چیزی که مانع 
طالق می شود، اخالق، رفتار و رعایت موازین اسالمی است.

اقتصادی.
طالق، پرهیز از 
مهریه سنگین..

ب 1375/12/203
به نظر اسالم، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس 
نمی تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را 

تحمیل کند.
.

جلوگیری از ازدواج 
تحمیلی.

ب1377/2/74

سنین ازدواج هم، نباید در سنین کاماًل جوانِی زودرس 
باشد - نه این که من آن را نفی کنم؛ ایرادی ندارد. اگر کسی 
خواست در آن سنیِن خیلی زود هم ازدواج کند، هیچ اشکالی 
ندارد؛ اما حاال لزومی ندارد که ما اصرار ورزیم، نه هم به آن 

بینمکی که غربی ها انجام می دهند و در سن سی، چهل 
سالگی ازدواج می کنند.

ازدواج به موقع.اجتماعی،

ب1383/10/195

آن روز در جمعیت سی وپنج میلیونی و چهل میلیونی کشور 
تعداد بسیار کمی دانشجو بود. امروز جمعیت ما تقریباً دو برابر 

شده است؛ اما تعداد دانشجویان ما حدود پانزده برابر شده! 
شمار استادان و تعداد دانشگاه ها از این بیشتر است. صنایعی 
که ملت ایران به دست خودشان ایجاد کرده اند، یک ماجرای 
شگفت انگیز است. امروز جوان های ما پیچیده ترین فناوری ها 
را آورده اند. آنچه در معرض افکار عمومی و دید عمومی است، 
بمراتب کمتر از واقعیت است. آن روز اگر می خواستند روی 
یک رودخانه سدی ببندند، باید می رفتند از چهار تا کشور 
التماس می کردند و پول های کالن به این ها می دادند تا 

بیایند سدی درست کنند؛ امروز جوان ها الاقل ده ها برابِر آن 
روز به دست خودشان این چیزها را می سازند. علم کشور 

رشد کرده؛ رشد اقتصادی کشور بمراتب از آن روز بهتر است؛ 
توسعه یافتگی کشور از آن روز بیشتر است و  امروز کشور 

مستقل است.

حقوقی

رابطة رشد 
جمعیت با رشد 
علم و تکنولوژی 

و رشد اقتصادی و 
توسعه یافتگی و 

استقالل.
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ادامه جدول 1

ا

ب10/146/ 1390

این مهریه های سنگین به خیال اینکه می  تواند پشتوانه ی 
حفظ خانواده باشد، تعیین می  شود؛ در حالی که اینجور 

نیست. حداکثر این است که شوهر از دادن امتناع می کند، 
میبرندش زندان؛ در زندان می  ماند و به زن چیزی نمی  رسد؛ 
کانون خانواده اش هم متالشی می  شود. اینکه در اسالم از امام 
حسین )علیه الّسالم( نقل شده که ما دخترانمان و خواهرانمان 

و همسرانمان را جز با مهرالّسنه عقد نکردیم، به خاطر این 
است؛ وااّل اگر امام حسین می  خواست مثاًل با هزار دینار هم 

عقد بکند، می-توانست؛ الزم نبود مثاًل با پانصد درهم مقید به 
این کار بشود.  یا همین تشریفات زائد ازدواج گفتمان سازی 

می  خواهد. خانم  های مؤثر، آقایان مؤثر، اساتید دانشگاه، 
روحانیون، صدا و سیما و رسانه ها باید در این زمینه ها کار 

کنند؛ این را از این حالت بیرون بیاورند.

حقوقی

توصیه به ازدواج 
آسان و برداشتن 

موانع ازدواج، دعوت 
به پیروی از سیرة 
نعصومین علیهم 

السالم.، توصیه برای 
تالش جهت تغییر 
فرهنگ غلط ازدواج 

پرهزینه. 

ب 1390/5/167

جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. من معتقدم که کشور ما 
با امکاناتی که داریم، می  تواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته 

باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که 
می  خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد 

از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد!

اجتماعی
رشد جمعیت با 

توجه به وجود منابع 
اقتصادی

ب 1391/5/38

جمعیت جوان و بانشاط و باسواد کشور، امروز یکی از 
عامل  های مهم پیشرفت کشور است.ما باید در سیاست تحدید 

نسل تجدیدنظر کنیم.  این سیاست در برهه ای از زمان 
درست بود؛ اهدافی هم برایش معین کردند. ما در سال 71 
به همان مقاصد رسیدیم. از سال 71 به بعد باید سیاست را 
تغییر می  دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. باید این خطا 

را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه ی نسل جوان از 
بین برود. چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال 
دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد و بتدریج دچار پیری 
خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم 

کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت با کاهش زاد و 
ولد همراه است. یک زمانی را مشخص کردند و به من نشان 
دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلی مان کمتر جمعیت 
خواهیم داشت. این  ها را بایستی مسئولین کشور دنبال کنند.. 
مسئله ی افزایش نسل جزو مباحث مهمی است که مسئولین 

کشور، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید 
درباره ی آن فرهنگ سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود 

دارد  باید کشور را خارج کنند. 

اجتماعی، 

جوانان موجب 
توسعه کشور، 

مبارزه با تحدید 
نسل، پیری 

جمعیت، نگرانی از 
کاهش  موالید و 

جمعیت،  مسئولیت 
مسئولین، توصیه 

به افزایش جمعیت، 
تغییر فرهنگ تولید 

نسل به وسیلة 
مبلغان.
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ادامه جدول 1

ب 1392/8/69

از نظر سیاست کلّی کشور باید برود به سمت افزایش 
جمعّیت؛ البّته بهنحو معقول و معتدل. کشور ما با ظرفّیت 
طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد 
به  جمعّیت بیشتر؛ مسئله ی نمای جوان برای کشور یک 

مسئله ی اساسی و تعیین کننده است. آنطوری که اهل تحقیق 
جوانب قضّیه را مالحظه کرده اند، اگر با این شیوهای که 

امروز داریم حرکت میکنیم پیش برویم، در آیندهی نه چندان 
دور، یک کشور پیری خواهیم بود که عالج این بیماری پیری 
هم درحقیقت در دسترس نیست؛ امروز کشورهایی که در 
دنیا دچار پیری شده اند و قدرت »زاد و ولد« خودشان را از 
دست دادهاند، به دشواری می شود گفت که راه عالجی برای 
حّل این مشکل دارند؛ البّته مبانی و تفّکر اسالمی در زمینه 
افزایش جمعّیت و با توّجه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه 

و کشور روشن است.

اقتصادی

جلوگیری از کاهش 
و پیری جمعیت 
و زیان حاصل از 
آن، تفّکر اسالمی 

در زمینهی افزایش 
جمعّیت و وضع 

جغرافیای سیاسی 
کشور، توصیه به 
شناخت عوامل 

کاهش جمعّیت و 
موجبات افزایش 

جمعّیت.

ب 1392/2/1110

عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت با اعتدال 
متناسب، سنجیده و بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان. 

الن عاّمهی مردم، بعضی ها متدیّنند، بعضی ها متعّبدند، وقتی 
گفته می شود، می روند سراغ باروری بیشتر؛ لکن نخبگان 

جامعه باید مسئله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، 
کار سهل می شود. امروز در ]بعضی از[ همین کشورهای غربی 
از کاهش باروری دارند زیان می بینند و پشیمانند، و در بعضی 

از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد.

اجتماعی، 

رابطة افزایش 
جمعیت پیشرفت 
اقتصادی، تحدید 
نسل موجب پیری 
و کاهش جمعیت 

و کاهش رشد 
اقتصادی. 

ب 1392/8/611

ما خطاهائی داشتیم، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این 
مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم 
می بینیم؛ پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان از همان 

چیزهائی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ آن روز دیگر 
قابل عالج نیست؛ اما امروز قابل عالج است. فرزندآوری یکی 

از مهمترین مجاهدت ها و وظائف زنان است.

حقوقی،
توصیه به شناخت 
موانع ازدواج به 

موقع.

1392/9/19
بالشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود می  کند، باال 

رفتن سّن ازدواج است.
فرهنگی.

 مبارزه با گسترش
فرهنگ طالق

ب1393/3/412

اگر در مجموعه ی کشور یک تبلیغاتی شروع بشود که بنیان 
خانواده را سست می کند و به طالق می  انجامد، خب شما 
مجبورید جلوی این را بگیرید؛ باید جلوی این چیزی که 

به طور طبیعی مردم را، جوان را، دختر را، پسر را میکشاند به 
بی  میلی و بی  اعتنایی به خانواده و همسر، بگیرید.

اجتماعی،

 فرزندآوری، افزایش
 باروری و پیشگیری
 از کاهش جمعیت،
 مبارزه با نقشه  های

 .دشمن
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ادامه جدول 1

ب  1393/5/113 

درخصوص جمعیت باید مراقب باشیم که اشتباه سالهای قبل 
تکرار نشود زیرا بهترین حالت برای دشمن، ایرانی »کم جمعیت« 

و با اکثریتی »سالخورده« است. درخصوص موضوع افزایش 
جمعیت باید طرح ها، صحیح، منطقی و عالمانه باشند.

اقتصادی.
ازدواج، توکل به 

خدا.

ب1393/6/1314

انگیزه برای ازدواج، باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی؛ ازدواج 
باید تحقق پیدا بکند. خدا می  فرماید: اِن یَکونوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم 

اهلُل ِمن َفضلِه، این یک وعده  ی الهی است؛ ما باید به این وعده 
اطمینان کنیم. ازدواج و تشکیل خانواده، موجب نمی-شود که 
وضع معیشتی افراد دچار سختی بشود؛ یعنی با ازدواج کسی 

دچار سختی معیشت نمی  شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش 
هم ایجاد کند.

اقتصادی، 
اجتماعی،

فرزندآوری، افزایش 
جمعیت، اقتدار 

ملی.

ب1397/3/215
مسئله ی جمعیت تأثیر زیادی دارد در اقتدار ملی؛ و افزایش نسل 
جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت، خیلی تأثیر دارد در 

ایجاد اقتدار.
سیاسی،

فرزندآوری، مبارزه 
با نقشه  های دشمن،  
توقف سیاست غلط 

تحدید نسل.

ب1397/1/116

اخیراً دولت انگلیس تجویز نسخه هم کرده که ایران برای سی 
میلیون جمعّیت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! ان شاءاهلل این 

جمعّیت به 150 میلیون هم خواهد رسید. سیاست  های جمعّیتی 
کشور که دنبال می  کردیم سیاست  های غلطی بود.

فرهنگی

فرزندآوری، 
نقشه  های دشمن، 

سیاست غلط 
تحدید نسل، توسعه 
یافتگی بر اثر رشد 

جمعیت.

ب 17بیانات 1398/1/6

سیاست جمعّیتی غربی ها که »فرزند کمتر، زندگی بهتر«، 
سیاست اروپایی است، خودشان هم عمل کردند و دچار مشکلند؛ 
جایزه می دهند که خانواده ها فرزنددار بشوند؛ می خواهند جبران 

کنند عقب ماندگی را، فایده هم ندارد. این سیاست را را ]بعضی ها[ 
قبول کردند. ما گفتیم موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم 

قبول کردند، منتها در مدیریّت های میانی موانعی وجود دارد؛ 
آن چنان که باید به نسخه ی اسالمی که »تََناَکحوا تَناَسلوا تَکُثروا 
َفاِنّی اُباهی بُِکُم ااُلَمَم یَوَم الِقیاَمة«)5( عمل نمی کنند، ]اّما[ به 

نسخه ی غربی عمل می کنند! این از موانع پیشرفت ما است. آنها 
می خواهند کشورهای اسالمی از جمعّیت های زیاد و جوان های 

فّعال و انسان های کارآمد برخوردار نباشند. اینکه من اصرار 
می کنم که حتماً بایستی خانواده ها باید فرزنددار بشوند برای این 
است که فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج دارد و نیروی 
انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی 

خود کشور آن را تأمین بکند.

اجتماعی، 
فرهنگی، 
اقتصادی،

ازدواج، فراهم 
آوردن عوامل 

فرزندآوری، افزایش  
جمعیت موجب 
رشد و توسعه، 
کاهش جمعیت 
موجب شکست،.
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ادامه جدول 1

1398/8/12
ب 18

نعمت ازدواج را باید شکر بکنید. آن شکلی را که خدا برای 
خانواده ها، برای زن، برای شوهر تعیین کرده و اخالق 

خانوادگی ای را که در اسالم مقّرر شده، به طور کامل رعایت 
کنید. و قدر این زندگی را بدانید؛ سعی کنید ان شاءاهلّل هر چه 

بیشتر این زندگی را اسالمی کنید. پیغمبر)ص( فرمودند »تَناَکحوا 
تَناَسلوا تَکُثروا«، از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند. چنانچه 
تعداد مسلمانان زیاد باشد، این زمینه برای رشد در آنها وجود 
دارد؛ یعنی وقتی که عّده زیاد است، افراد صالح در آن قهراً 

زیادترند، توانایی ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی قهراً  راقی تر 
است. جمعّیت کم، مقهور واقع می شود. مسئولینی که بایستی 
سیاست فرزندآوری را عماًل دنبال و زمینه ها را فراهم کنند. 

افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید.

سیاسی.
فرزندآوری، سیاست 
غلط تحدید نسل.  

ب 1398/8/2819

سیاستی وجود دارد که این نعمت وجود جوانان فراوان را از ملّت 
ایران سلب کند؛. نتیجه ی مسئله ی تحدید نسل، ده تا پانزده 

سال دیگر این خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل 
جوان مشاهده نخواهید کرد؛ مسئولین محترم قول داده اند با 
جّدیّت این مسئله را دنبال کنند، مشکالت را برطرف کنند.

اجتماعی،
فرزندآوری، 

جلوگیری از  کاهش 
و پیری جمعیت. 

ب 1398/11/2620

 اگر همه به فکر فرزندآوری نیفتند و این حرکت که در کشور
 الزم است انجام بگیرد، انجام نگیرد و اگر بی توجهی به مسئله ی
 جمعیت ادامه پیدا کند،  بیست سال آینده کار برایمان بسیار
 مشکل خواهد شد. نگذاریم جمعّیت کاهش پیدا کند، نگذاریم

 .جمعّیت جوان کاهش پیدا کند، موالید را افزایش بدهیم

دینی، 

فرزندآوری،پیر شدن 
جامعه، فرهنگ 

سازی ازدواج آسان، 
رشد جمعیت منجر 
به رشد اقتصادی، 

تسلط دشمن 
در نتیجه کاهش 

جمعیت.

ب 1399/1/321

باید فرهنگ سازی بشود. وقتی با تبلیغات همه جانبه روی 
فرزندآورِی کمتر تبلیغ می  شود، می  رسیم به وضعّیت فعلی که 
هشدار میدهند نسبت به بیست تا سی سال دیگر، از لحاظ پیر 
شدن جامعه. همه ی پیشرفت  های ما تا امروز به برکت حضور 

جوان  ها بوده. پیرها نقش ایفا می  کنند، اّما موتور، جوان  هایند. اگر 
این جامعه محروم بماند از یک جمعّیت قابِل جوان، دشمن بر 

این جامعه مسلّط خواهد شد. خب این فرهنگ سازی الزم دارد؛. 
تشکیل خانواده، ازدواج آسان فرهنگ سازی می  خواهد. 

 اقتصادی

فرزندآوری و افزایش 
جمعیت جهت رشد 
اقتصادی، کاهش 
توسعه یافتگی در 

اثر کاهش جمعیت. 
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ادامه جدول 2

ا
1399/4/22

ب22

امروز حفِظ جمعّیِت جواِن کشور یکی از ابزارهای قّوت است؛ 
اینکه بنده زیاد روی موالید تکیه میکنم، به خاطر این است. 
کشور ما امروز کشور جوانی است؛ اگر چنانچه موالید در این 
کشور به قدر الزم و به قدر کافی تولید نشوند چند سال دیگر 

نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در 
آن جوان کم است، پیشرفتش ]هم[ کم است. یکی از ابزارهای 

قدرت حفظ اکثریّت جوان در جامعه است. 

اجتماعی

 ازدواج، امکان
 ازدواج، مبارزه
 با فرهنگ غلط
 تحدیدنسل،

 فرزندآوری، مبارزه
 با دشمن، عقب
 ماندگی نتیجة

 . ،کاهش جمعیت

ب1399/11/1523

مسئله ی ازدواج جوانان خیلی مهم است؛ اصاًل نباید از آن غفلت 
کرد و راه هایی برای تسهیل ازدواج و امکان ازدواج برای جوان  ها، 

باید پیش بینی بشود. بعضی از این راه ها هزینه ی ماّدی هم 
ندارد؛ فقط تصمیم گیری و توّجه الزم دارد. .بایستی فرزندآوری 
را مهم دانست و از پیری جمعّیت ترسید. دشمن، دشمن است؛ 

اّما بعضی کج سلیقگی ها را متأّسفانه آدم در داخل مشاهده 
می  کند. می  گویند »آقا! پیری جمعّیت اشکالی ندارد«! چطور 

اشکالی ندارد؟ یکی از پُرفایده ترین ثروت  های یک کشور، جمعّیت 
جوان در یک کشور است که ما بحمداهلل از اوایل انقالب تا امروز 

برخوردار بوده ایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً 
عقب خواهیم ماند. 

 .ازدواج، فرزندآوریاجتماعی،

ب 1400/2/2124
 ازدواج بهنگام، و هم تکثیر نسل- جزو نیازهای حیاتی امروز 

کشور و فردای کشور است.
فرهنگی

 فرزندآوری، خطر
  پیری جمعیت،

 .ازدواج

ب 25
باال رفتن سّن ازدواج، پیری جمعّیت کشور، در همه ی این  ها 

بایستی تحّول به وجود بیاید.
 اجتماعی،
سیاسی

ــی را  ــای قبل ــوری زیرمقوله  ه ــذاری مح ــاخص  ها: کدگ ــوری( ش ــذاری مح ــه دوم: )کدگ مرحل

بــا روش  هــای متفــاوت مفهومــی در کنــار هــم قــرار می  دهــد. بنابرایــن کدگــذاری محــوری 

ــاره دارد.  ــا اش ــی آن  ه ــای فرع ــن مقوله  ه ــی و تعیی ــای اصل ــعه مقوله  ه ــد توس ــه فراین ب

)ســید جوادیــن و اســفیدانی، 1362: 58( کدگــذاری محــوری در طــول دورۀ میانــی تحلیــل و 

ــذاری  ــری نظــری اســت. گام دوم در کدگ ــن گام آن نمونه  گی ــرد. اولي در دو گام انجــام می  گی

محــوری، مقایســه مــداوم بیــن گروه  هــا و عناصــر دیگــر اســت.

جدول 2: تحلیل مقوله ها )کدگذاری محوری(
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شاخص هامؤلفه هاشناسه هاردیف

ب11
ب5

ب7
ب 10

ب25
ب17
ب21

ب22

ب8
ب9
ب19
ب18
ب18
ب21

ب23
ب24
ب16

ب 23

ب15
ب18
ب21

رابطة استقالل اقتصادی و رفاه و رشد جمعّیت.
رابطة رشد جمعیت با رشد علم و تکنولوژی و رشد اقتصادی و توسعه 

یافتگی و استقالل..
رشد جمعیت با توجه به وجود منابع اقتصادی

رابطة افزایش جمعیت پیشرفت اقتصادی، تحدید نسل موجب پیری 
و کاهش جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی.

توسعه یافتگی بر اثر رشد جمعیت..
رشد جمعیت منجر به رشد اقتصادی..

کاهش توسعه    یافتگی و عقب  ماندگی نتیجة کاهش جمعیت.
جوانان موجب توسعه کشور، مبارزه با تحدید نسل و پیری جمعیت، 

نگرانی از کاهش  موالید و جمعیت،  توصیه به افزایش جمعیت، تغییر 
فرهنگ تولید نسل به وسیلة مبلغان.

جلوگیری از کاهش و پیری جمعیت و زیان حاصل از آن، تفّکر 
اسالمی در زمینهی افزایش جمعّیت و وضع جغرافیای سیاسی کشور، 
توصیه به شناخت عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت.

فرزندآوری، سیاست غلط تحدید نسل.  
فرزندآوری، جلوگیری از  کاهش و پیری جمعیت.

ازدواج، فراهم آوردن عوامل فرزندآوری
.فرزندآوری، خطر پیر شدن جامعه، فرهنگ سازی ازدواج آسان

 ازدواج ،  امکان ازدواج، فرزندآوری. 
فرزندآوری، ازدواج. 

فرزندآوری، خطر پیری جمعیت،  ازدواج
مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت.

مبارزه با نقشه  های دشمن.توقف سیاست غلط تحدید نسل.
مبارزه با فرهنگ غلط و نقشه دشمن تحدید نسل، نقشه دشمن.

فرزندآوری، افزایش جمعیت، اقتدار ملی .
کاهش جمعیت موجب شکست،.

تسلط دشمن در نتیجه کاهش جمعیت.

 فرزندآوری و رشد
جمعیت
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ادامه جدول 2

2

ب1
ب5

ب7
ب 10

ب25
ب17
ب18
ب21
ب22

رابطة استقالل اقتصادی و رفاه و رشد جمعّیت.
رابطة رشد جمعیت با رشد علم و تکنولوژی و رشد اقتصادی و توسعه یافتگی 

و استقالل..
رشد جمعیت با توجه به وجود منابع اقتصادی

رابطة افزایش جمعیت پیشرفت اقتصادی، تحدید نسل موجب پیری و کاهش 
جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی.

توسعه یافتگی بر اثر رشد جمعیت..
افزایش  جمعیت موجب توسعه اقتصادی.

رشد جمعیت منجر به رشد اقتصادی..
فرزندآوری و افزایش جمعیت جهت رشد اقتصادی، کاهش توسعه    یافتگی و 

عقب  ماندگی نتیجة کاهش جمعیت. 

 رابطة مستقیم و مثبت
 فرزندآوری و رشد جمعیت

با رشد اقتصادی و رفاه

ب38

ب9

ب19
ب20

جوانان موجب توسعه کشور، مبارزه با تحدید نسل و پیری جمعیت، نگرانی 
از کاهش  موالید و جمعیت،  مسئولیت مسئولین، توصیه به افزایش جمعیت، 

تغییر فرهنگ تولید نسل به وسیلة مبلغان
جلوگیری از کاهش و پیری جمعیت و زیان حاصل از آن، تفّکر اسالمی در 

زمینهی افزایش جمعّیت و وضع جغرافیای سیاسی کشور، توصیه به شناخت 
عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت.

فرزندآوری، سیاست غلط تحدید نسل.  
فرزندآوری، جلوگیری از  کاهش و پیری جمعیت

 حضورمردم  در صحنه و
 برنامه ریزی مسئولین و

 مبلغان جهت فرزندآوری
 و بررسی موجبات افزایش
 جمعیت و عوامل کاهش

 .جمعیت

ب44
 ب6

ب11
ب 18
ب23
ب24
ب25

ازدواج به موقع.
توصیه به ازدواج آسان، برداشتن موانع ازدواج، دعوت به پیروی از سیرة 

نعصومین علیهم  السالم، توصیه برای تالش جهت تغییر فرهنگ غلط ازدواج 
پرهزینه.

توصیه به شناخت موانع ازدواج به موقع.
ازدواج، فراهم آوردن عوامل فرزندآوری.

ازدواج، امکان ازدواج، فرزندآوری،.
 فرزندآوری، ازدواج. 

فرزندآوری، خطر پیری جمعیت،  ازدواج. 

 دفاع از فرهنگ ایرانی -
 اسالمی ازدواج ، فرهنگ
  سازی جهت ازدواج آسان
  برای رشد اقتصادی و رشد

 .جمعیت و فرزندآوری
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ادامه جدول 2

5

ب13
ب16

ب23

مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت، 
مبارزه با نقشه  های دشمن.توقف سیاست غلط تحدید نسل.

تحدید نسل،  نقشه دشمن.

مبارزه با نقشة دشمنان  
برای کاهش جمعیت و 
مبارزه با فرهنگ تحدید 

نسل غرب..

تداوم خانواده به منظور جلوگیری از ازدواج تحمیلی زنان..ب63
کاهش طالق و افزایش 

جمعیت

مبارزه با فرهنگ غلط مبارزه با گسترش فرهنگ طالقب 716
طالق جهت جلوگیری از 

کاهش موالید 

ب 815
ب18
ب21

فرزندآوری، افزایش جمعیت، اقتدار ملی .
کاهش جمعیت موجب شکست،.

تسلط دشمن در نتیجه کاهش جمعیت.

رابطة مستقیم فرزندآوری و 
رشد جمعیت با اقتدار ملی. 

مرحله سوم: کدگذاری انتخابی )تعیین نوع شاخص(

ــرای شــکل گیری چهارچــوب نظــری اولیــه  ــا تلفیــق مقوله هایــی کــه ب کدگــذاری انتخابــی ب

توســعه داده شــده اند، مرتبــط اســت )ســید جوادیــن و اســفیدانی، 1362: 58(. هــدف از 

ایــن روش یکپارچــه ســازی و درکنــار هــم قــرار دادن گزاره هــای بــه دســت آمــده و تحلیــل 

اســت. 

پژوهشــگران برآننــد تــا مقولــه هســته ای را فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت معرفــی کــرده و آن 

ــی کــه موجــب افزایــش  ــد. ســپس گزینه های ــان می دارن ــوان شــاخص محــوری بی ــه عن را ب

ــد،  ــان می کنن ــت بی ــد جمعی ــرخ رش ــدآوری و ن ــش فرزن ــت افزای ــت، و جه ــرخ اس ــن ن ای

شــاخص راهبــردی و شــاخص هایی کــه پیامــد افزایــش جمعیــت اســت شــاخص پیامــدی 

می نامنــد. 
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جدول 3: نمونه جدول کدگذاری انتخابی

1

ب1، ب5، ب7، ب8، ب9، 
ب10، ب17، ب18، ب19، 
ب20، ب21، ب22،ب23، 

ب24، ب25

محوریفرزندآوری و رشد جمعیت

ب1، ب5، ب7، ب10، ب 17، 2
ب18، ب21، ب 22، ب25.

رابطة مستقیم و مثبت فرزندآوری و رشد جمعیت 
پیامدیبا رشد اقتصادی و رفاه

ب8، ب9، ب19، ب3.20
حضور مردم در صحنه و برنامه ریزی مسئولین و 

مبلغان جهت فرزندآوری و بررسی موجبات افزایش 
جمعیت و عوامل کاهش جمعیت

راهبردی

ب4، ب6، ب8، ب 18،ب23، 4
ب24،ب25

دفاع از فرهنگ ایرانی - اسالمی ازدواج و مبارزه با 
فرهنگ بیگانه، فرهنگ سازی جهت ازدواج آسان  
برای رشد اقتصادی و رشد  جمعیت و فرزندآوری

راهبردی

مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت و ب13، ب16، ب 523
راهبردیمبارزه با فرهنگ تحدید نسل غرب.

تداوم خانواده به منظور کاهش طالق و افزایش ب63
راهبردیجمعیت

مبارزه با فرهنگ غلط طالق جهت جلوگیری از ب716
راهبردیکاهش موالید

رابطة مستقیم فرزندآوری و رشد جمعیت با اقتدار ب15، ب18، ب 821
پیامدیملی.

نتیجه:

بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــة افزایــش بــاروری و رشــد جمعیــت 

جــوان و فعــال ایرانــی، می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه همانطــور کــه میــزان بــاروری در 

خانواده هــا تــا حــدودی بــه ســطح رفــاه و اقتصــاد آنهــا بســتگی دارد، امــا میــزان بــاروری 

و فرزنــدآوری بــه میــزان اعتقــادات و نگــرش آنهــا بــه دیــن و دســتورات الهــی و فرمایشــات 

بــزرگان و رهبــران دینــی در مــورد فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت مســلمانان بویــژه مذهــب 

شــیعه، بســتگی دارد؛ زیــرا اســالم و معصومیــن )ع( و مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن مهــم 

اصــرار دارنــد.
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ــا  ــاه خانواره ــرش در رف ــادی و تأثی ــعه اقتص ــطح توس ــه س ــت، ب ــد جمعی ــه رش ــه ب  توج

ــدا موجــب  ــدآوری از دو جهــت مهــم اســت: ابت ــرا افزایــش جمعیــت و فرزن می انجامــد؛ زی

ــروی کار  ــش نی ــپس افزای ــور و س ــانی در کش ــرمایة انس ــاده و س ــروی کار س ــش نی افزای

ــوم  ــداع عل ــد و اب ــای جدی ــد ایده ه ــه می توان ــف ک ــی مختل ــای علم ــص در زمینه ه متخص

جدیــد و بهــره بــرداری از دانــش روز بــه همــراه بیــاورد و موجبــات رشــد و توســعه اقتصــادی 

را فراهــم کنــد. نیــروی جــوان پرقــدرت و نیــروی جــوان بهره منــد از دانــش روز، در کیفیــت 

ــه  ــد را ب ــاد کارآم ــه اقتص ــیدن ب ــای رس ــت و راهکاره ــر اس ــات مؤث ــا و خدم ــد کااله تولی

همــراه دارد. ایــن نیــرو تــا زمانــی در کشــور وجــود دارد کــه رشــد جمعیــت بــاالی 2.7 درصــد 

ــد و ایــن موضــوع را عوامــل افزایــش جمعیــت )ازدواج و فرزنــدآوری،  در ایــران تحقــق یاب

کاهــش طــالق و فرهنــگ ســازی جهــت فرزنــدآوری( و از بیــن بــردن بــردن عوامــل کاهــش 

ــالح  ــا اص ــات ب ــی از تصادف ــرگ ناش ــالً م ــرگ مث ــرخ م ــن آوردن ن ــد پایی ــت )مانن جمعی

ــگام و سیاســت  ــارة ازدواج دیرهن ــا فرهنــگ غلــط غــرب درب ــارزه ب جاده هــای کشــور و مب

تحدیــد نســل و مبــارزه بــا نقشــه های شــوم دشــمن بــرای تحدیــد نســل( رقــم می زنــد. در 

حقیقــت آنهایــی کــه از کاهــش جمعیــت دم می رننــد، می خواهنــد متغیــر طبیعــی جمعیــت 

ــت  ــر مثب ــات اقتصــادی شــامل اث ــا نظری ــد، ام ــگ کنن ــا متغیرهــای غیرطبیعــی هماهن را ب

جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی، بیــان می دارنــد کــه بــا تــالش مدیریتــی موفــق و سیاســت های 

اقتصــادی درســت می تــوان رشــد اقتصــادی را رقــم زد؛ زیــرا آنچــه موجــب رکــود اقتصــادی 

اســت، سیاســت های اشــتباه اقتصــادی اســت نــه جمعیــت. در یــک اقتصــاد توســعه یافته، 

ــا وجــود نیــروی انســانی فــراوان از  ــرا ب جمعیــت عامــل حفــظ رونــق اقتصــادی  اســت زی

ــود .  ــتفاده می ش ــه اس ــور بهین ــه ط ــادی ب ــای اقتص ظرفیت ه

ــرای  ــی ب ــع کاف ــت و مناب ــران ظرفی ــالمی ای ــوری اس ــور جمه ــه کش ــد ک ــری معتقدن رهب

زندگــی150  تــا 200 میلیــون نفــر را دارد؛ همچنیــن جمعیــت خــود پیامــد رشــد اقتصــادی را 

بــه دنبــال دارد کــه ایــن رشــد و توســعه، رفــاه اجتماعــی را بــه دنبــال دارد. از طــرف دیگــر 

رشــد جمعیــت موجــب اقتــدار ملــی می شــود کــه ایــن اقتــدار زمینــه را بــرای ســرمایه گذاری 

ایمــن فراهــم کــرده و منجــر بــه رشــد اقتصــادی و رفــاه می گــردد. 

عــالوه بــر ابعــاد اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی، ایشــان بــه ابعــاد سیاســی، روانــی، تربیتــی، 
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ــی موضــوع  ــردی اســالمی- ایران ــا رویک ــه نگریســته اند و ب ــی قضی ــی، فرهنگــی و دین اخالق

افزایــش جمعیــت را مطــرح نموده انــد و راهبردهایــی از قبیــل مهیــا کــردن وســایل ازدواج 

آســان، کاهــش طــالق، تــداوم خانــواده، مبــارزه بــا نقشــه شــوم دشــمنان کــه دعــوت بــه 

ــر ازدواج و  ــه در ام ــای بیگان ــا فرهنگ ه ــارزه ب ــد، فرهنگ ســازی و مب ــد نســل می کنن تحدی

فرزنــدآوری، همیــاری مســئولین و مــردم  را جهــت افزایــش جمعیــت و جلوگیــری از کاهــش 

ــد.  ــان فرموده ان آن بی

ــس  ــة فلپ ــا نظری ــت ب ــادی و جمعی ــد اقتص ــة رش ــوص رابط ــان در خص ــه های ایش اندیش

ــه  ــر ایشــان ب ــگاه عمیق ت ــی و ن ــی- مل ــرد مذهب ــا رویک ــی دارد، امّ ــش  همخوان و طرفداران

ــر  ــت، نظــر ایشــان را  برجســته تر و پربارت ــدی رشــد جمعی ــردی و پیام شــاخص های راهب

و محکم تــر )متقن تــر( از نظریــات فلپــس و طرفدارانــش کــرده اســت. در خانوارهــای 

مســلمان همبســتگی وجــود دارد و چنانچــه خانــواده ای در اثــر فرزنــدآوری بــا مشــکل مــادی 

مواجــه شــود، در ســطح کالن اقتصــادی، خیریه هــا و بهزیســتی و کمیتــه امــداد بــه کمــک 

آن خانــوار می رونــد و در ســطح خــرد اقتصــادی، افــراد جامعــه بــا پرداخــت خمــس و زکات 

ــان  ــت ایرانی ــته اس ــن شایس ــد. بنابرای ــاری می کنن ــان را ی ــف ایش ــه و وق ــه و صدق و هدی

بــه امــر فرزنــدآوری مبــادرت ورزیــده و ایــران را از خطــر پیــری جمعیــت و افتــادن در دام 

ــد.    ــات دهن ــاروری نج کم ب
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INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDBEARING AND THE 

LEVEL OF WELFARE AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

FROM THE PERSPECTIVE OF THE SUPREME LEADER

 BY: Zeynabe Zarani, Abdul Reza jamalzadeh, Rughiye Shahabi

Abstract:

■ In the present study, the Supreme Leader›s thoughts about childbearing and its 

relationship with the country›s level of well-being and economic development have 

been analyzed with an analytical method based on his statements. Based on the findings 

of the research, he has given great importance to the phenomenon of childbearing and 

discussed about it directly and indirectly. Sometimes statistics and figures expressed 

in the discussion about the phenomena related to childbearing, but mostly thoughts 

expressed in a theoretical way. The result is that, he believes in the direct relationship 

between population growth and economic growth, which leads to social welfare.

Keywords: childbearing, population growth, population decline, welfare, economic 

growth and development.
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PREDICTORS OF LIFESTYLE PROMOTING THE HEALTH OF WOMEN 
OF REPRODUCTIVE AGE IN KHASH CITY

BY: Ali Pezhhan

Abstract:

■ Background and Aim: Considering the major social developments in women 
suffering from chronic diseases, the study of lifestyle to promote women›s health, 
especially in the reproductive years, is very important because women are the 
main axis of health, dynamism and advancement of family and society. The 
aim of this study was to determine the predictors of lifestyle-promoting health of 
women of reproductive age in Khash based on Pender health promotion model. 
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical 
study was conducted with a sample size of 200 women aged 15-
49 in Khash city, using multi-stage sampling method in 2019.
Results: The standard deviation of the overall health-promoting lifestyle score 
was 72.63 from the score range of 128 - 32. The highest mean was related to the 
nutrition subscale of 22.08 and the lowest mean was related to the exercise subscale 
of 13.90. Health-promoting lifestyle had a positive relationship with perceived 
self-efficacy, perceived social support and perceived emotions (p = 0.001) and 
a significant negative relationship with perceived barriers (p = 0.005). Based on 
multiple linear regression model, perceived self-efficacy variables (p = 0.001, 
perceived social support and perceived emotions were predictors of health-promoting 
lifestyle in women of reproductive age (p = 0.05, p = 0.001) and 37% changes. 
The health-promoting lifestyle score was dependent on the above three variables.
Conclusion: Women›s lifestyle is not desirable and perceived self-
efficacy was the most important influential variable and the most 
important predictor of lifestyle promoting women›s health in the study.

Keywords: Pender health promotion model, women of reproductive age, Khash city
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 INVESTIGATING THE MECHANISMS OF PERI-URBANIZATION FROM
THE PERSPECTIVE OF DEMOGRAPHIC CHANGES

CASE STUDY: CENTRAL DISTRICT OF ISLAMSHAHR COUNTY 

BY: Mohammad Kazem Shams Pouya, Jamila Tavakolinia & Mozafar Sarafi

Abstract:

■ Demographic dynamics and movements in the metropolitan region and the 
expansion of cities to the peri-urban areas and the projection of the immigrant 
population and low-income groups to these areas, and the intensification of the 
peri-urbanization process, reveals the need for attention to demographic studies and 
demographic features of peri-urban areas. Therefore, in this research, which is applied 
research, we have analyzed peri-urbanization mechanisms from the perspective of 
demographic changes in the central part of Islamshahr County, using the library 
method and available statistics and information. The results showed that, the highest 
amount of migration to Islamshahr during the period of 20062011-, happened from 
other counties of the province. The option of following of household, is also the most 
important cause of migration in the aforementioned period. In general, the process 
of population growth and peri-urbanization in Islamshahr, is related to factors such 
as the Tehran choice as a place for industrial and service activities, macro policies 
and plans, the process of governance, the defects of housing planning in for low-
income groups, land and housing costs and so on. Migrants who do not have the 
ability to provide land and housing in the city center and in urban areas are pushed 
to the more peripheral settlements. The existence of a high ethnic homogeneity in 
some places, also helps to attract migrants and adapt them to the new environment.

Keywords: Peri-urban Areas, Peri-urbanization, Demographic Changes, Tehran, 
Islamshahr
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A COMPARATIVE STUDY ON THE DIFFERENCES IN FERTILITY BEHAVIOR 
AND INTENTIONS AMONG IMMIGRANTS AND NATIVE WOMEN IN THE CITY 

OF IMMIGRANTS SHAHZAND (CENTRAL PROVINCE)
BY: Mahmoud Moshfegh , Hamed Farahani 

Abstract:

■ This paper, studies and compares fertility behaviors and intentions and its 
determinants between migrants and native women of reproductive age (1549- years) 
in the Mohajran city of Shahzand. The theoretical backgrounds of the paper include: 
migration interruption, migration adaptation theory. The research method is survey. 
For this purpose, using the multi-stage cluster sampling method, 358 married women 
aged 1549- years in the city of Mohajeran Shazand (192 immigrants and 192 natives) 
were examined and the researcher›s questionnaire was filled by them. The results 
of the study show that, people with one child had a desire to have children, but in 
people with two children, there was no desire to have more than two children. The 
average obtained through the t-test showed that, the number of children of natives 
is about 2.5 children and immigrants are about 2 children. The value of children, 
sexual preferences, age of the woman in the first pregnancy were statistically 
significant in determining the fertility differences of native and migrants’ women. In 
the article, the hypothesis based on the migration disruption and the characteristics 
theories were confirmed, but the adaptation theory hypothesis was rejected.
         
Keywords: fertility, migrants, native, behavior, intentions, city of Mohajran
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INVESTIGATING THE CONTRIBUTION OF IMMIGRATION IN 
CHANGING THE POPULATION GROWTH RATE OF THE COUNTRY›S 

PROVINCES, DURING THE PERIOD OF 2006 - 2016

BY: Saide Shahbazin

Abstract:

■ The convergence of birth and death trends, their stability at low levels, the increase 
in the intensity of internal migration, imbalance of its pattern and intensity in different 
regions, have made migration an influential factor on population changes at provincial 
levels.The purpose of this study is to estimate the impact of migration on the population 
growth rate. The research method is the secondary analysis of provincial migration 
data during the period of 2006 - 2016. The results showed that migration in most 
provinces of the country had a decreasing effect on the population growth rate. In both 
periods, many regions experienced a decrease in population growth due to migration. 
This decrease in the population growth rate has fluctuated from -1.62 percent for north 
Khorasan province to 1.18 percent for Alborz province. The net migration in some 
provinces has turned the positive population growth rate into a negative growth rate 
(Hamadan and North Khorasan provinces in the period 2011 - 2016). The provinces 
of Kermanshah, Lorestan, Khuzestan, Hamadan, Ilam and North Khorasan had the 
highest decreasing effect and Alborz, Semnan, Bushehr provinces had the highest 
increasing effect of migration. Continuation of this process in addition to disrupting 
the age and sex balance of the population in the destination and origin, also leads 
to many consequences and social and cultural problems such as employment and 
unemployment, environmental pollution, population density, etc. which need to 
be managed and solved, which will require long-term planning and investments.

Key words: population growth rate, net migration, survival technique, spatial 
distribution.
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EXPLAINERS OF IDEAL FERTILITY OF MARRIED WOMEN: 
DIVERGENCE OR CONVERGENCE?

BY: Ali Ghasemi ardahaee 
Abstract: 

■ Ideal fertility is the number of desired children that a woman wants to have during 
her pregnancy. Usually, this ideal childbearing is influenced by some economic, social 
and cultural obstacles and situations. The aim of the article is to put the ideal number 
of children of married women in relation to some of their economic, social and cultural 
variables, so as to reach the divergence or convergence of women›s reproductive 
behavior. With survey research method, 760 married women aged 18 to 50 living 
in urban and rural areas of Ahar township were selected using a multi-stage cluster 
sampling method. The findings showed that, on average each of the investigated 
women named 2.3 children as their preferred child, which according to the standard 
deviation obtained (S=0.75), two children is the predominant pattern of ideal fertility 
of the investigated women. Out of all the investigated variables, only two variables, the 
place of residence and father›s education, have a significant effect on ideal fertility, and 
the total of independent variables explained only five percent of the variance of ideal 
fertility. In the studied population, women›s attitude towards reproductive behavior is 
almost the same and women with different social, economic and cultural characteristics 
have shown similar reproductive behavior and have reached a convergence in this field.

Keywords: childbearing, ideal fertility, married women, fertility convergence, 
fertility divergence.
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DEMOGRAPHIC METABOLISM AND ITS EFFECT ON CHANGES IN 
HOUSEHOLD SIZE AND STRUCTURE IN IRAN

BY: Milad Baghi

Abstract:
■Demographic metabolism, the process of personnel replacement through which younger 
cohorts with new values and norms eventually replace older generations, can be the source 
of major changes in family and household structures. This study investigates generational 
changes and differences in the household size and structure in Iran, during the last four 
decades (1984 - 2019). For this purpose, Household Expenditure and Income Survey data 
were analyzed. The raw data are available from 1984 onwards. We analyzed the information 
of 981854 households, which included a total of 4,326,913 people. The findings showed a 
significant difference between various generations in their literacy and education, which has 
affected the rates of cohorts’ marriage. Delay in marriage is quite evident for younger cohorts. 
Generational differences in the average household size are also significant. The formation of 
households by the younger cohorts starts with lower average size compared to older cohorts. 
Also, the highest average household size that the younger cohorts have reached is decreasing. 
Generational trends also revealed that the number of single-person households is relatively 
high among the younger cohort, while period trends, show that very low. Generational trends 
have also shown that extended households are declining across all cohorts. Importantly, the 
nuclear households in the younger cohorts were slightly larger than the older cohorts. The 
most important reasons for this increase are the children›s tertiary education, the delay 
in marriage and as a result staying at the parents’ home for a longer time compared to the 
past. The share of three-generation households has also decreased. Findings also showed that 
the share of one- and two-generation households have increased. The traditional norms and 
values about large families are not accepted among youth. This is seen in their reproductive 
behaviors and their living arrangements, so the younger generation prefers to have smaller 
households. Importantly, the process of cohort replacement can accelerate the changes. 
These findings indicate that household change in Iran, in addition to being affected by period 
events (such as economic and social events), is also affected by the cohort replacement. 
Therefore, longitudinal studies and cohort analyzes can provide a more comprehensive 
understanding of household and family change in Iran for policymakers and planners.

Keywords: Household structure, Household size, Family, Demographic metabolism, 
Cohort, Iran
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POPULATION AGING AND THE RISING COST OF PUBLIC PENSIONS

 BY: John Bongaarts
Abstract:
■ Since 1950, the median age of the population in the developed world—North America, Japan, Europe, and 
Australia/New Zealand—has increased from 29 years to 37 years, and it is expected to reach 45 years in 2050. 
However, declines in fertility and mortality in these regions will inevitably result in rapid aging. Population 
aging has raised concerns about the sustainability of public pension systems. However, expenditures 
by widely implemented pay-as-you-go public pensions, which rely on transfers from younger to older 
generations, are becoming increasingly burdensome on the contributors and are eventually unsustainable 
as old-age “dependency rates” rise to high levels. The need to identify and implement reforms of public 
pension systems under these changing demographic conditions represents an urgent challenge for public 
policy. The first part of this study examines cross-country variation in current levels of old-age dependency 
and public pension expenditures and benefits. The second part presents projections to 2050 in demographic 
trends and pension expenditures in the absence of changes in pension benefits or labor force participation. 
These projections provide the basis for assessing the potential impact of policy options aimed at improving 
the sustainability of social security systems. The main objective of this study is to demonstrate that current 
trends are unsustainable and to calculate sensitivities to policy options. Although the conventional responses 
are considered, particular attention is given to the demographic options of encouraging higher fertility and 
permitting more immigration. This analysis is illustrated with data from the seven largest OECD countries. 
Policy options: Governments of major industrial countries are urgently considering pension reform with 
the strong endorsement of the IMF, OECD, and World Bank. Avoiding action is no longer a feasible option 
because an unprecedented and harmful accumulation of debt would then result. A range of policy options are 
available to reduce or end the growth of public pension expenditures. These options can be divided into four 
groups corresponding to the four factors that determine public pension expenditures: 1) Counteract population 
aging. Since population aging is the main cause of the future deterioration of the fiscal balance of public 
pension systems, it is natural to consider ways to counteract aging as a partial solution. Two demographic 
options are available to counteract aging: I-Encourage higher fertility II- Permit more immigration. 2) 
Increase labor force participation 3) Raise the age at retirement & 4) Reduce public pension benefits.
Conclusion: This study confirms findings from previous research that current public pension arrangements in 
the largest OECD countries are unsustainable in the long run. Without major reform, rapid population aging 
will lead to large increases in pension expenses over the next several decades. Reductions in the generosity 
of future public pensions seem inevitable. To maintain relative standards of living for future retirees 
requires that other sources of income be found. Demographic options are generally ignored in the debate 
about pension reform. Many governments are reluctant to support pro-natalist, in addition, they may hope 
that fertility will soon increase again without intervention. It seems likely, however, that growing concerns 
about the implications of population aging will stimulate more interest in efforts to encourage higher fertility 
directly or indirectly. The migration option is often considered problematic for social, economic, and cultural 
reasons. Despite these concerns, the demographic options can make significant contributions to the goal of 
creating fiscal equilibrium in public pension systems as part of a comprehensive package of reform. Most 
governments of OECD countries are cognizant of the challenges posed by population aging, and some reforms 
aimed at restoring fiscal balance to their pension systems have already been adopted and further changes 
are planned. The modest ongoing reforms are a step in the right direction but they are far from adequate.

Keywords: pension benefits, encourage fertility, retirement, immigration.
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MACROECONOMIC IMPACT OF POPULATION AGING IN IRAN
 
BY: Sanaz Amanian Vahid, Majid Dashtban Farouji, Abdollah khoshnoodi & 
Mohammad Alinejad Mofrad 

Abstract:
■ In recent years, due to the increase in life expectancy, and the continuous decrease in 
fertility, the population of many countries, such as Iran, has faced significant changes 
in the age structure. Iran is the third country in the world in terms of population aging 
rate, so this situation raises a serious concern for the country›s policymakers. The 
purpose of this paper is to examine the macroeconomic impact of population aging with 
an emphasis on its special effects on fiscal stability and the social security system. For 
this, we simulated a 60-period overlapping generation model for the Iranian economy. 
The results showed that population aging has a negative impact on economic growth, 
deteriorates government budget soundness, distorts factor prices in the factor market, 
and weakens the protection function of the social security system. To investigate the 
fiscal sustainability of the aging economy, this paper suggested four reform schemas 
of income tax reform, consumption tax reform, reforms aims to constraint government 
financial outlays, and simultaneous reforms in the payroll tax and the pension system. 
With respect to tax reform, the simulation results showed that an increase in the 
consumption tax would be less beneficial than broadening the direct tax base. Income 
tax reforms are the least harmful measures to economic growth and yield no noticeable 
effect on budgetary improvement. Simultaneous reforms in pension and public 
finance systems can have a beneficial effect on public finance, but this improvement 
is obtained at the cost of lower economic growth and per capita consumption.

Keywords: Population Aging, Overlapping Generations Model, Fiscal Stability, Tax 
Reform.
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THE EFFECT OF COVID-19 EPIDEMIC ON FERTILITY STATUS IN IRAN

BY: Mohammad Susanoo, Hajiieh Bibi Razeghi-Nasrabad 

Abstract:
■ Covid-19 pandemic has affected not only individual life, but also socio-economic 
structures, cultures and demographic trends. The purpose of this article is to investigate 
the effect of coronavirus on fertility status in Iran. The research method is secondary 
data analysis and the registration data of the Civil Registration Organization and the 
data of the Statistics Center of Iran have been used. A comparison of the number of 
births registered in the last five years showed that the number of births has decreased 
significantly in the last two years; Of course, in the first 6 months of 2020, children 
were born who were formed before the corona outbreak and only those born in 
the last five months of 2020 after the corona outbreak and its manifestation in the 
country were formed. However, number of births in the second six months of 2020 
and the first six months of 2021 show the continuation of declining fertility trends. 
In the second half of the year 2020, there was a slight increase in the number of 
births, which may be due to the increase in the number of marriages in the last two 
years. The index of total fertility by province in 2019 and 2020 also indicates that 
the decreasing trend of fertility has continued in all provinces except Sistan and 
Baluchestan. In the fourth wave, in June 1400, this province was mainly involved 
in Covid 19, so the effect of Covid 19 on the fertility of this province may appear 
next year. It is essential to adopt supportive policies and financial incentives for 
young couples seeking fertility, as well as to provide reproductive health services 
and pre and post-pregnancy care and information about their quality during the 
coronavirus. In this way, by reducing people›s concerns about not having access 
to appropriate health centers and hospitals during the corona epidemic, we can 
expect to reduce or stop the diminishing effects of corona on fertility decisions.

Keywords: COVID-19, Demographic consequences, Fertility, Iran.
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