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 سخن مدیرمسئول
عنوان موضوعی اجتماعی، اقتصادی و سیاستی آن، جمعیت را بهتحوالت جمعیتی همراه با پیامدهای 

های جمعیتی و تبعات آن، رفت از مسائل و چالشاستراتژیک در کشور تبدیل کرده است. راه برون

شناخت علمی و تخصصی از ابعاد پیچیده جمعیت و بسترهایی است که رفتارهای جمعیتی در آن شکل 

هایی شناسان و متخصصین رشتهبر اساس نظر جمعیت شورها عمدتاًهای جمعیتی در کگیرد. سیاستمی

اند که با هایی همواره موفق بودهپذیرد، و سیاستاز جمله اقتصاد، بهداشت، مدیریت، و غیره صورت می

اند. در این راستا، مراکز آموزشی، های جمعیتی استوار بودهدیدی علمی، جامع و برگرفته از نتایج پژوهش

های نقش بسزائی در تربیت نیروی انسانی و متخصص در حوزه ،های علمیپژوهشی، و انجمنسسات ؤم

های بنیادی پیرامون مسائل و الگوهای جمعیتی، و نیز ترویج متعدد و تخصصی جمعیت، انجام پژوهش

سسه ؤسساتی از جمله مؤم ،دانش و آگاهی درست و عمیق از مسائل جمعیتی دارند. در قرن گذشته

سسه جمعیت ماکس پالنک در آلمان، ؤسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه، مؤات جمعیتی لندن، ممطالع

توجهی در شناخت سسات جمعیتی در استرالیا، هند، چین، ژاپن، تایلند، سنگاپور و...  نقش قابلؤو نیز م

 اند.  ویژه سطح آسیا ایفا نمودههب ،و رصد تحوالت جمعیتی در دنیا

با دو  1377یات فوق، مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در ایران در سال با توجه به تجرب

هدف عمده پا به عرصه وجود گذاشت: اول، انجام مطالعات جمعیتی در سطح ملی، و دوم، تقویت و 

های تالش ،های علمی در سطح منطقه غرب آسیا.  در مدت بیست سال گذشتهگسترش همکاری

سسه پژوهشی صورت گرفته است. تدوین و تصویب اساسنامه، ؤم ن مرکز/سیس ایأارزشمندی در ت

از جمله این اقدامات ارزشمند  ،های جمعیتیتخصیص بودجه، جذب نیروی انسانی، و انجام پژوهش

تواند در شناخت سسه مطالعات جمعیتی میؤسسات ملی پژوهشی از جمله مؤاست. بدون شک تقویت م

های جمعیتی هایی علمی و پایدار برای برون رفت از مسائل و چالشراهعمیق مسائل جمعیتی و یافتن 

 کشور کمک کند.    

سسه را داشتم، و با لطف ؤرسندم که در پنج سال و نیم گذشته، اینجانب توفیق خدمت در مبسیار خ

 سسه حاصل شده است:ؤدستاوردهای ارزشمندی از جمله موارد زیر برای م ،در این مدت ،خدای بزرگ

ت علمی و أکارگیری تیم تخصصی و همکاری اعضاء هیسسه، با بهؤبا توجه به اهمیت نقشه راه برای م

های آینده، سند بینی فعالیتهای گذشته و پیشبررسی و ارزیابی فعالیتسسه، ضمن ؤکارشناسان م

اقدام  نامهبربر مبنای سند راهبردی، رسید. سپس،  تصویب هیأت امنا هبنگاشته شد و راهبردی مؤسسه 

های سیر فعالیتتدوین سند راهبردی م. خوشبختانه، رسید ساله نیز تهیه و به تصویب شورای پژوهشی 5

گیری از تخصص کارشناسان و اعضاء منظور بهرهبهرا روشن نموده است. حال و آینده مؤسسه  پژوهشی
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ه جامع تحقیقاتی اعضاء هیأت ، برنامهای جمعیتی کشورها و سیاستدر پاسخ به نیاز هیأت علمی مؤسسه

هیأت علمی  اعضاء محترمهای پژوهشی فعالیتیده، و به تصویب شورای پژوهشی رسمؤسسه علمی 

 شود. تحقیقاتی انجام می های جامعبرنامهبر مبنای تخصص و عالقه پژوهشی آنان در راستای مؤسسه 

و در پاسخ به شرایط جمعیت نگاشته شده  ابالغی مقام معظم رهبری ،های کلی جمعیتسیاست

دوران  منجر شود. در ارزشمندی برای کشورتواند به نتایج که به خوبی تبیین و اجرا شود، میصورتیدر

انجام تحقیقات علمی برای شناخت و تبیین مسائل جمعیتی در  ،سسهؤمدیریت م همواره تالشاخیر، 

 کلی جمعیت نیز به انحاء مختلفی انتشار یافته است.  هایهای مرتبط با سیاستو گزارشکشور بوده 

و راه حل های علمی و کاربردی شناخته شود، از طریق پژوهش یجمعیت مسائلاگر بدیهی است 

های ارزش بیشتری نسبت به مصاحبهتوانند به مراتب هائی میچنین گزارش، گرددمنطقی برای آن ارائه 

در مطالعات جمعیتی، یکی از اهداف مؤسسه باشند. مطابق اساسنامه، شته ای بدون پشتوانه علمی دارسانه

های اساسی یکی از ضرورتارائه نتایج پژوهشی و راهکارهای سیاستی به مسئوالن و سیاستگذاران است. 

وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی  های کلی جمعیت، تهیه گزارش جامعبرای اجرائی شدن سیاست

 ،متعدد هایهای علمی، سمینارها و سخنرانیبا برگزاری نشست. عالوه بر آن، توسط متخصصین بود ایران

های تر از آن، انجام طرحهای کاربردی به جامعه و مسئولین منعکس شده است. مهمنتایج پژوهش

در راستای شناخت، تبیین و حل مسائل جمعیتی کشور صورت  محورسازمانی و تقاضاپژوهشی برون

ها و نهادهایی از جمله نهاد ریاست در پنج سال گذشته ضمن تعامل با سازمان ،ن منظورپذیرفته است. بدی

جمهوری، مرکز بررسی مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده ریاست 

های مختلف علوم پزشکی و دانشگاه تهران، تحقیقات مشترکی جمهوری، وزارت بهداشت و نیز دانشگاه

 های متعدد جمعیتی به انجام رسیده است. در حوزه

المللی را ای و بینروند و وضعیت جمعیت در غرب آسیا، ضرورت مطالعات علمی در سطح منطقه

ای نیز ایفای نقش منطقه 1377دو چندان کرده است. فلسفه تأسیس مؤسسه مطالعات جمعیتی در سال 

المللی کردن مؤسسه، سمینارها ای و بینمنظور منطقههبمرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه بوده است. 

حال، باید اذعان داشت هنوز مؤسسه مطالعات جمعیتی به با این هایی در حد امکان برگزار شد.ستو نش

 المللی فاصله دارد.  عنوان کنشگر در سطح منطقه و بینآل بهدالیل مختلفی از وضعیت ایده

دو فصلنامه مطالعات جمعیتی مجوز پژوهشی برای اخذ رزشمندی ا هایتالش ،پنج سال گذشتهدر 

و  تغییرات پیشنهادی وزارت علومانجام با صورت گرفت. خوشبختانه  علوموزارت از معاونت پژوهشی 

رسید. به چاپ دو فصلنامه مطالعات جمعیتی در دو سال اخیر  7تا  3های همارهای الزم، شاخذ مجوز

سسه به چاپ رسیده و به ؤشناسی نیز با تأیید شورای پژوهشی مجمعیت یهای تخصصکتابتعدادی از 



 5      سخن مدیر مسئول 

 

 گذار عرضه شده است. جامعه علمی و سیاست

مندان و تقدیم عالقه ،بسیار خرسندیم که شماره هشتم دوفصلنامه مطالعات جمعیتی با هفت مقاله

گردد. نویسندگان محترم مقاالت به موضوعات مختلف جمعیتی از جمله باروری و خوانندگان می

فرزندآوری، نابرابری فردی طول عمر، سرمایه اجتماعی و تمایل به مهاجرت، توسعه پایدار شهری، و 

را مورد مداقه نظر قرار داده و روند مان مسل تیّبا اکثر یدر کشورها یباروراند. مقاله اول طالق پرداخته

و گسترش  یتیّجنس عدالت شیافزادو عامل مهم با را مسلمان  تیّبا اکثر هایکشورهمگرائی باروری در 

زنان  تیّو موقع گاهیبه جاکند. پیام اصلی مقاله توجه تبیین می یاز حاملگ یریشگیپ یهاشاستفاده از رو

های افزایش باروری است. مقاله دوم با بررسی به اهداف سیاست در دستیابیدر جامعه و خانواده 

ت در الگوی کننده قومیّ، نقش مهم و تعیینرانیمنتخب در ا یقوم یهاگروه نیدر ب یفرزندآور حاتیترج

ترجیج فرزندآوری باال )سه فرزند و بیشتر( را نشان داده است. یکی از موضوعات مهم پژوهشی و 

های موجود در بهبود طول عمر است. ومیر، میزان نابرابریل نهایی گذار مرگگذاری در مراحسیاست

گر روند کاهشی بیان ،های بین فردی طول عمر طی نیم قرن اخیرمقاله سوم، ضمن بررسی نابرابری

ومیر حال، در صورت کاهش مرگویژه در مورد زنان است. با اینهب ،نابرابری بین فردیِ طول عمر در ایران

سنین جوانی، نابرابری بین فردیِ طول عمر در مردان نیز روند کاهشی را با سرعت بیشتری طی خواهد  در

یکی از موضوعات اساسی جمعیتی در کشور  ،نمود. روند روز به افزایش تمایل به مهاجرت به خارج

ثیر سرمایه ران تأاجتماعی در ای سرمایه ملّی پیمایش های خردگیری از دادهاست.  مقاله چهارم با بهره

 تمایل، اجتماعی سرمایه کاهش اجتماعی بر تمایل به مهاجرت را بررسی نموده و نشان داده است که با

های انسانی در بر مبنای نتایج مطالعه، حفظ سرمایه. کندمی پیدا افزایش کشور از به خارج مهاجرت به

مهاجرت در پویائی جمعیت، مقایسه و  کشور مستلزم افزایش سرمایه اجتماعی است.  با توجه به نقش

از طریق مطالعه الگوهای سنی  زمان یدر ط ایکشورها و  نیدر ب یخارج ای یداخل یهامهاجرتتحلیل 

 یو جنس یسن یالگوها یبررس ضمن ،ییچندنما یهامدل ستمیبا استفاده از س پنجممقاله ضروری است. 

 یالگوو نشان داده است که پرداخته  رانیاداخلی در مهاجرت  یسن یبرازش الگوکشور به مهاجرت در 

های زدایی از استان. توسعه پایدار و محرومیتباشدیبه مدل استاندارد م هیشب رانیا یمهاجرت داخل یسن

گذاران در کشور بوده است. مقاله ششم، با بررسی وضعیت مرزی همواره مورد توجه محققین و سیاست

دسترسی و زیست محیطی و در نقاط -جمعیتی، کالبدی-صادی، اجتماعیتوسعه در ابعاد مختلف اقت

ها بیانگر این است که اندکی بیش از نیمی از نقاط های مرزی کشور پرداخته است. یافتهشهری شهرستان

شهری در وضعیت بینابین یا پایداری متوسط و تنها حدود دو درصد در وضعیت نسبتًا پایدار قرار 

کالبدی با -های اقتصادی، زیست محیطی و دسترسیخصوص در شاخصبه ،اصلی اند، و غلبهداشته
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ریزی در راستای توسعه پایدار گذاری و برنامهسیاست ،های ناپایدار و نسبتاً ناپایدار است. بنابرایندامنه

میزان های مرزی کشور است. در نهایت، مقاله هفتم به بررسی عوامل مؤثر بر های اساسی استاناز اولویت

های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر پرداخته، و نقش معنادار عواملی از جمله نسبت طالق استان

شهرنشینی، میزان باروری کل، نسبت جنسی، میانگین درآمد خانوارهای شهری، نسبت زنان متأهل دارای 

ثیر أحال، تاست. با اینهای طالق را نشان داده تحصیالت عالی و ضریب جینی یک سال قبل در میزان

های ری کل و سهم زنان متأهل با تحصیالت عالی در میزانبارومتغیر درآمد خانوارهای شهری، میزان 

 توجه بوده است.  قابل ،طالق در مطالعه

سسه مطالعات جمعیتی، و ؤانتشار این شماره فصلنامه، مصادف است با پایان مسئولیت اینجانب در م

جناب آقای دکتر رسول  ،سسه، به ریاست همکار ارجمندمؤهای مدیریت جدید مآغازی برای فعالیت

های ارزشمند و همت عالی همکاران نتایج و دستاورد تالشصادقی. خدای بزرگ را سپاسگزارم که 

های راهبردی و علمی به امیدوارم که تداوم فعالیت گیر بوده است.چشمسسه در پنج سال و نیم اخیر ؤم

دانم از زحمات الزم میای منجر شود. سسه در سطح ملی و منطقهؤاوردها و ارتقاء جایگاه مافزایش دست

ویژه بهبود کیفی هسسه و بؤسسه که به ارتقاء کیفیت پژوهش در مؤارزشمند همکاران محترم در م

 یآقا جنابروزی و ارزشمند تالش شبانهاز مچنین منجر شده است، سپاسگزاری نمایم. هدوفصلنامه 

ی و آقای علی حاتم اوشا خانم ،ییاجرا ریمد نصرآباد،یرازق یبیبهیحج دکتر ر،یسردب ،یصادق دکتر

دو فصلنامه مطالعات  هشتم شمارهو داوران در آماده نمودن  هیریتحر تأیه فصلنامه،رحیمی کارشناسان 

 اللهم وفقنی لما تحب و ترضی. کنم.صمیمانه قدردانی می ،جمعیتی

 
 شوازیعباسیمحمدجالل 

 مدیرمسئول دوفصلنامه



 

 

 مسلمان تی  با اکثر یدر کشورها یبارور ییو همگرا یتي جنس یبرابر
 انيلي، زهرا جلینيحاتم حس

 (31/5/1398تاریخ پذیرش:    10/4/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
شورها یبارور شته کاهش قابل تیّبا اکثر یدر ک سلمان در چند دهه گذ ست.  افتهی یامالحظهم ا

 نی. هدفِ اکنندیرا تجربه م ینیگزیسطح جا ریز یکشورها بارور نیاز ا یتوجّهامروزه، شمار قابل

 یدر کشورها یبارور یمسلمان با سطوح و روندها تیّکشور با اکثر 47 ییهمگرا نییتب ،یبررس

بانک  یهاداده گاهیسووازمان ملل، پا تیّبخش جمع یهاداده گاهیها از پااسووت. داده افتهیتوسووعه

در  ینشووان داد گذار بارور جیسووازمان ملل اقتباس شوود. نتا یو گزارش توسووعه انسووان یجهان

 یترشیسوورعت ب 1370دهه  مهیاز ن گردد،یبر م 1350دهه  یهامسوولمان که به سووال یکشووورها

سوّم، ب مهی. تا نستا افتهی شده کنترل یبارور تیّکشورها در وضع نیدرصد از ا 76از  شیهزاره 

مختلف متفاوت  یآن در کشورها یبندشدّت و زمان ،یبارور ییخواهند بود. اگرچه تجربه همگرا

و گسترش استفاده از  یتیّجنس یبرابر شیبا افزا یینشان داد که همگرا یمقطع یهالیاست، امّا تحل

هرگونه  جه،یمسوولمان همراه بوده اسووت. در نت یدر کشووورها یاز حاملگ یریشووگیپ یهاشرو

 نیدر ا ینیگزیسووطح جا ریز یاز تداوم بارور یریو جلوگ یبارور شیافزا یبرا یگذاراسووتیسوو

. اتّخاذ ردیزنان در جامعه و خانواده صورت بگ تیّو موقع گاهیبا توجّه به جا دیگروه از کشورها، با

سته یهااستیس  یکشورها یهادولت تیزنان، احتمال موفّق التیها و تماهمسو و موافق با خوا

  .کندیم ترشیرا ب یبارور شیافزا یمسلمان برا

يد بارور ؛یبارور ییهمگرا ؛یتیّجنسووو یبرابر :هاواژهکل سوووطح  ریز یبارور ؛یگذار 

 .تیّجمع یگذاراستیمسلمان، س تیّبا اکثر یکشورها ؛ینیگزیجا

                                                      
 علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا؛ استاد  اجتماعی، دانشکدهشناسی، گروه علوم دانشیار جمعّیت

 )نویسنده مسئول(. شناسی، دانشگاه نیپیسینگ، کاناداشناسی و انسانگروه جامعه وابسته
E.mail: h-hosseini@basu.ac.ir 

 علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا.     اجتماعی، دانشکدهشناسی، گروه علوم کارشناس ارشد جمعیّت 
E.mail: z.jalilian73@gmail.com 
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 مقد مه
است. میزان  افته کاهشی توّجهقابل طوربهاست که میزان باروری در جهان  قرن مینبیش از 

فرزند در دوره  5/2به  1950حدود پنج تولّد زنده برای هر مادر در نیمه دهه از دنیا  1باروری کل

فرزند است )بخش  6/1یافته است. میزان متناظر در کشورهای توسعه افته کاهش 2020-1394

(، 2018) 3ت متّحدهاداره مدارک جمعّیت ایاال (. بر اساس گزارش2019، 2جمعیّت سازمان ملل

تر از سطح الزم برای ، کم1397درصد کشورهای جهان در سال  5/49میزان باروری کل در 

در دنیا  4توان گفت امروزه باروری زیر سطح جایگزینیتداوم نسل بوده است. در واقع، می

 عمومّیت یافته است. 

اند. سهم آنها از جمعیّت میلیارد نفر جمعیّت را در خود جای داده 5/1کشورهای مسلمان، 

دهد که در طول زمان، این سهم افزایش ها نشان میبینیدرصد است. پیش 20جهان بیش از 

(. حجم 4: 1389الف، درصد خواهد رسید )حسینی  23به  1404در سال  کهیطوربهخواهد یافت، 

کنند. این گروه از کشورها زندگی می *زیادی از این جمعیّت در کشورهای با اکثریّت مسلمان

ی در سرتاسر آفریقا و ریگرمسمهینی و ریگرمسای دارند. در مناطق موقعیّت جغرافیایی پراکنده

آسیا از ساحل اقیانوس اطلس و موریتانی تا مراکش و جزایر اقیانوس آرام، اندونزی و فیلیپین 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  ظلحا از(. وضعیّت آنها 2012، 6و شاه 5)ابرستات اندافته گسترش

مذهبی کامالً متفاوت است. تنها وجه مشترک آنها باورشان و فرهنگی، جغرافیایی و ترکیب قومی 

های مشترک بسیاری دارند. شناختی ویژگیبه دین اسالم است. با این وجود، از نظر جمعیّت

متناظر در سایر مناطق تر از رشد برای مثال، نرخ رشد ساالنه جمعیّت در این کشورها بیش

                                                      
1. Total Fertility Rate (TFR) 

2. United Nations Population Division (UNPD) 

3. Population Reference Bureau (PRB)  

4. Below-Replacement Level Fertility 

 برای هر مادرفرزند  1/2تر از میزان باروری کلّ کم

درصد جمعّیت آنها مسلمان است. از این پس، در این مقاله این گروه  50شود که بیش از به کشورهایی گفته می *

 گوییم.از کشورها را به اختصار کشورهای مسلمان می

5. Eberstadt  

6. Shah 
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کم ( نشان دادند که در دست6: 2001شوازی و جونز )( و عبّاسی246: 2006) 1دنیاست. جونز

باالتر از رشد  1374 -1379درصد کشورهای مسلمان، نرخ رشد ساالنه جمعیّت در دوره  80

 5/74به  1397بوده است. این نسبت در سال  توسعهدرحالمتناظر در مقیاس جهانی و کشورهای 

 (. 2018درصد کاهش یافت )اداره مدارک جمعیّت، 

از سوی دیگر، میزان باروری در کشورهای مسلمان در حال کاهش است. این کاهش در 

این کشورها باروری زیر سطح گیر بوده است. امروزه، برخی از و چشم های اخیر گستردهدهه

تر درصد کشورهای مسلمان کم 30ود باروری حد 1394کنند. در سال جایگزینی را تجربه می

 ریتأث(. تداوم این سطح از باروری، 2019از سطح جایگزینی بود )بخش جمعیّت سازمان ملل، 

شود بازتولید جمعیّت در آینده با مشکل مواجه شود بسیار قوی دارد و سبب می 2زداییجمعیّت

شود تا سطح پایین، سبب می گوید تجربه باروری در( می53: 1396) 3(. روالند1397)حسینی، 

 سال کاهش بیابد.  50حجم جمعیّت پس از 

شناختی با وجود شرایط متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و جمعیّت

یافته و ناهمسانی این دو گروه از کشورها در کشورهای مسلمان در مقایسه با کشورهای توسعه

و اجتماعی، سطح و روند باروری در کشورهای مسلمان، هر تجربه نوسازی و توسعه اقتصادی 

توان گفت نوعی همگرایی شود. آیا مییافته میتر از پیش، شبیه کشورهای توسعهروز بیش

گیری است. این وضعیّت، یافته در حال شکلبین کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه 4باروری

، شهرنشینی، 5اقتصادی اجتماعی، برابری جنسیّتی نقش تعالیم دینی، توسعه هایی دربارهپرسش

بنابراین، تبیین  .دکشتنظیم خانواده در گذار باروری پیش می برنامه ومیر کودکان و اطفال ومرگ

انداز آینده باروری در کشورهای مسلمان و تغییرات جمعیّتی آینده آنها را این همگرایی چشم

 تاحدود زیادی روشن خواهد ساخت.

این مطالعه، بررسی تجربه گذار باروری در کشورهای مسلمان و مقایسه آن با  هدف از

یافته، محاسبه شاخص همگرایی باروری های باروری در کشورهای توسعهسطوح و روند

                                                      
1. Jones 

2. Depopulation 

3. Rowland 

4. Fertility Convergence 

5. Gender Equality 
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یافته، بررسی تأثیر برابری جنسیّتی در همگرایی باروری کشورهای مسلمان با کشورهای توسعه

اطفال، شهرنشینی و استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی است. ومیر با کنترل اثر میزان مرگ

نویسندگان مقاله بر این باورند که روندهای باروری در کشورهای مسلمان، تحت تأثیر کاهش 

نابرابری جنسیّتی و افزایش برابری جنسیّتی در این کشورها به همگرایی باروری با کشورهای 

های اقتصادی اجتماعی و جمعیّتی، منجر شده است. این شخّصهیافته، حتّی با کنترل اثر متوسعه

 های زیر است: جوی پاسخ به پرسشومطالعه در جست

 تجربه گذار باروری در کشورهای با مسلمان چگونه بوده است؟  -

وجود یافته همگرایی بهآیا در سطح و روند باروری کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه -

 آمده است؟

بری جنسیّتی در کشورهای مسلمان چگونه است؟ نقش این متغیر در همگرایی وضعیّت برا -

 باروری این کشورها چیست؟

های اقتصادی های پیشگیری از حاملگی و سایر مشخّصهبا کنترل اثر میزان استفاده از روش -

اجتماعی و جمعیّتی، نقش برابری جنسیّتی در همگرایی باروری کشورهای مسلمان و 

 چگونه خواهد بود؟     یافتهتوسعه

 های نظری و تجربیزمينه

ترین تبیین در قالب نظریه است. جامع شده ارائهتغییرات باروری  نهیزم در های گوناگونینظریه

ارائه شد. در چارچوب این نظریه، آهنگ سریع کاهش  1شناختی توسّط نوتشتاینگذار جمعیّت

دهد. کاهش باروری وقتی رُخ می داریمعناعی باروری تنها در اثر تغییرات اقتصادی و اجتم

شدن، شهرنشینی، تحصیالت، آزادی زنان گیرد که فرآیندی از نوسازی در اثر صنعتیصورت می

( بر این باور است 1960) 2(. بکر122: 1392شود )حسینی، اقتصادی اجتماعی آغاز  و توسعه

گوید ت اقتصادی خانواده است. او میوضعیّ ریتأثگیری در مورد شمار فرزندان تحت که تصمیم

اند تری برای آنان درنظر گرفتههای ثروتمند به دنبال کیفّیت فرزندان هستند، مخارج بیشخانواده

علّت کاهش باروری  (1982) 3کنند. کالدولتر استفاده میو از وسایل پیشگیری از حاملگی بیش

                                                      
1. Notestein 

2. Becker 

3. Caldwell 
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داند. نسلی میریان انتقال ثروت بینشدن جشدن خانواده و معکوسایرا مربوط به هسته

ی فرزندان، تقاضا های باروری از طریق عرضهکننده( بر این باور است که تعیین1975) 1ایسترلین

(. چنانچه در 2007 2کنند )گوباجوهای مادّی و ذهنی تنظیم باروری عمل میبرای بچّه و هزینه

وجود بیاید نیازی به کنترل تقاضای بچّه به ومیر، نوعی موازنه بین عرضه واثر باال بودن مرگ

بر اساس برداشت  ( تصمیم در مورد کنترل موالید232: 1395) 3موالید نخواهد بود. به باور ویکس

 شود. های مالی و اجتماعی اتّخاذ میزن و شوهر از هزینه

گذار باروری از سطوح باال به پایین، همراه با بهبود  کهکند ( استدالل می2000) 4دونالدمک

بوده است. باروری وقتی کاهش  5محور –برابری جنسیّتی در درون نهادهای اجتماعی خانواده 

گوید در طول قرن بیستم یافت که زنان توانستند به حقوق خود در خانواده دست بیابند. او می

ای وقوع پیوست. این تحوّل از نقطهابری جنسیّتی بهدر کشورهای پیشرفته، انقالبی در سطوح بر

آوردند. دست های جزئی در نهادهایی همچون آموزش و اشتغال بهشروع شد که زنان موقعّیت

تر در جامعه وجود نداشت یا بسیار کم بود، ها و رفتارهایی که پیشتدریج نگرشبنابراین، به

(. زنانی که به 2001، 6گسترش یافت )کاسترلین شیوع پیدا کرد و از یک گروه به گروه دیگر

های خانوادگی گذارند، چنانچه نقشارزش می 7محور –مشارکت در نهادهای اجتماعی فرد 

عنوان یک فرد ناهماهنگ باشد با مشکل مواجه خواهند شد. شان بهبالقوّه آینده آنها با انتظارات

شان های خانوادگیشان از نقشفردی هایدر چنین شرایطی، برخی از زنان برای حفظ نقش

کنند تر از آنچه آرزو میشان کمای نخواهند داشت یا شمار فرزندانکنند. آنها یا بچّهپرهیز می

 (. 2000دونالد، خواهد بود )مک

های های باروری در میان پیروان مذاهب مختلف نیز دیدگاهکنندهدر خصوص روندها و تعیین

نخستین کسی بود که به بیان نقش مذهب در ( 1969) 8شاید گلدشایدر گوناگونی وجود دارد.

تأثیر مذهب بر رفتارهای  ،کرد تا از دو زاویههای کالسیک پرداخت. او تالش تحلیل

                                                      
1. Easterlin 

2. Gubhaju 

3. Weeks 

4. McDonald 

5. Family-oriented Social Institutions 

6. Casterline 

7. Individual-Oriented Social Institutions 

8. Goldscheider 
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کند که ارتباط میان استدالل می ،1هاصهبر مبنای رویکرد مشخّوی . را تبیین کندشناختی تجمعیّ

رویکرد، باروری باالی  کاذب است. در این یک رابطهاغلب  ،وابستگی مذهبی و باروری

است. بنابراین، با کنترل  آنهاهای اقتصادی اجتماعی های مذهبی خاص ناشی از ویژگیگروه

تر سکونت معلوم خواهد شد که نقش مذهب بیش تحصیالت، درآمد و محلّ مانندرهایی متغیّ

ی اهای قومی و مذهبی، پدیدهباروری گروهبر اساس این دیدگاه، تفاوت ظاهری است تا واقعی. 

( در بستر توسعه اقتصادی اجتماعی و با 1385شوازی و صادقی )موقّت است. به باور عبّاسی

آید. با وجود میرود و همگرایی بههای باروری از بین میفراگیرشدن مدرنیزاسیون، تفاوت

ی بعد از کنترل مذهبی و باروری، حتّمیان وابستگی  همبستگیاگر گوید میگلدشایدر حال، این

به  2الهیات ویژه باید در چارچوب فرضیهچنان باقی بماند های اقتصادی اجتماعی، همویژگی

 تبیین باروری پرداخت. 

تواند ناشی طور ثابت، میهای مذهبی، تقریباً بهباروری باالتر گروهالهیات ویژه، در رویکرد 

وجود یا فقدان باورهای خاصّ مذهبی و فرهنگی  باشد. رزندآوریمرتبط با فهای مذهبی از آموزه

ها و رفتارهای باروری افراد را درباره پیشگیری از حاملگی، سقط جنین و بُعد خانوار، نگرش

های ها و ُدکترین(. ایدئولوژی1981 5؛ چمی1393 4و میر 3دهد )لوکاستحت تأثیر قرار می

های جنسیّتی، کنترل ا را در زمینه ازدواج، بُعد خانوار، نقشها و هنجارهمذهبی، نظامی از ارزش

های پیشگیری آورد که ترجیحات فرزندآوری و انتخاب روشوجود میموالید، سقط جنین و ... به

طور غیرمستقیم از طریق تأثیر تواند بهدهد. مذهب همچنین میاز حاملگی را تحت تأثیر قرار می

تماعی یا خانوادگی زنان و یا گرایش به ترجیح جنسی را تحت تأثیر های اجبر باورهایی که نقش

زمینه ( در 2004) 6کویالنمک(. 140: 1392دهند، رفتار باروری را تغییر دهد )حسینی، قرار می

با  مرتبطهنجارهای رفتاری  آشکارامذهب باید گوید: میباروری  هایرفتاربر مذهب تأثیر 

 مانندلی ئبا مسا مرتبطن های معیّتواند شامل دستورالعملارها میهنجاین بیان کند.  راباروری 

و زندگی خانوادگی باشد.  تیهای جنسیّتر مرتبط با نقشیهای کلّگیری از حاملگی یا آموزهپیش

                                                      
1. Characteristic Approach 

2. Particularized theology 

3. Lucas 

4. Meyer 

5. Chamie 

6. McQuillan 
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با استفاده از قدرت قهری خود و ، باید انددر شرایطی که هنجارها اجباری ،یک سازمان مذهبی

 ،کنندهای مذهبی همنوایی میاعضایی را که با آموزه ،اجتماعی غیررسمیاز طریق فشارهای 

های مذهبی رفتارهای گروه ،در نهایتد. مجازات کن ،گونه نیستندو آنهایی را که این دهد پاداش

کنند د که اعضا احساس میندههنگامی تحت تأثیر قرار میتر بیشرا شان شناختی پیروانتجمعیّ

 وابستگی به اجتماع مذهبی دارند. قوی از  یک حسّ

 توسعهدرحالیافته و های بسیاری در زمینه برابری جنسیّتی در کشورهای توسعهپژوهش

ها در زمینه اشتغال، تحصیالت، مشارکت مردان در تقسیم تر این پژوهشانجام شده است. بیش

( نشان 1389الفد. حسینی )انانسانی و... صورت گرفتههای توسعه کار در خانواده، بهبود شاخص

داد که همگرایی باروری در کشورهای مسلمان، پدیده جدیدی است که در آستانه هزاره سوّم 

های توسعه انسانی و گسترش استفاده از وسایل پیشگیری و ناشی از بهبود شاخص شده تجربه

ای آسیایی درصد کشوره 85(، در بیش از 1389 ،باز حاملگی است. در بررسی دیگری )حسینی

ای مورد بررسی، معلوم شد که گرایش به همگرایی با سطوح و روندهای جهانی باروری پدیده

به بعد پدیدار شده است. این پژوهش نشان داد سرمایه انسانی زنان،  1369است که از سال 

املگی طور مستقیم و غیرمستقیم، از طریق تأثیر بر میزان استفاده از وسایل مدرن پیشگیری از حبه

 بر همگرایی باروری تأثیر گذاشته است. 

گوید: در ایران گذار باروری همراه با برابری سریع در نهادهای فردگرا ( می1394افشاری )

، یعنی گراخانوادهو  تر در دیگر نهادهای فردگرا)مانند آموزش( و نهاد خانواده و برابری کم

و  ی،فرزندآوری حمایتی مناسب در دوره باروری و هااستیسمشارکت در بازار کار و توسعه 

( نشان دادند 1392قدرتی و همکاران )پذیر محیط کار بوده است. توسعه ترتیبات کاری انعطاف

مستقیم و معناداری با شمار فرزندانی که زن قصد دارد به دنیا بیاورد،  که برابری جنسیّتی، رابطه

عقاید جدید  ریتأثگویند: زنانی که تحت دونالد میسیّتی مکدارد. آنها در تأیید نظریه برابری جن

در نهاد خانواده برابری جنسیّتی را  کهیدرصورتمحور هستند،  -خواهانه در نهادهای فرد برابری

( در بررسی 2010) 1کاهند. میلزشان میشان از باروریهایتجربه نکنند، برای رسیدن به هدف

ور اروپایی، نشان داد در جوامعی با میزان باالیی از برابری جنسیّتی کش 26ای باروری در مقایسه

                                                      
1. Mills 
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ویژه آنهایی که ی، بهنیچگویند: زنان ( می2014و همکاران ) 1ووتر است. نیّت باروری زنان بیش

دهند و از وضعیّت خود درصد کارهای خانه را انجام می 8/77 تری دارند،سطح تحصیالت پایین

تر است. بر پایه بررسی آنها، افزایش بیش هاآند، احتمال تولّد فرزند دوّم در اندر خانواده راضی

برابری جنسیّتی، بهبود موقعیّت زنان و ارتقاء جایگاه آنها در زمان پس از اجرای سیاست 

و همکاران  2به باور هاناپی .ای در کاهش باروری داشته استکنندهی، نقش تعیینفرزندتک

مؤثّر است. زنانی که امنّیت شغلی ندارند،  هاآنبهبود موقعیّت زنان، در قصد باروری (، 2017)

( نیز نشان دادند که 2011و همکاران ) 3مایرسکایال .دهندیمشان را کاهش قصد و نیّت باروری

ترتیب موجب کاهش سال به 30تر از تر و بیشی توسعه انسانی در میان زنان کمهاشاخصبهبود 

 توسعهشاخص کشورهای دارای رتبه باال در زایش باروری شده است. بررسی آنها نشان داد: و اف

 کنند. چنان کاهش باروری را تجربه میو رتبه پایین در شاخص برابری جنسیّتی، هم انسانی

توان در دو سطح خُرد و در زمینه باروری و برابری جنسیّتی را میشده های انجامپژوهش

( موضوع 1های در سطح کالن دو خالء اصلی مشاهده شد: بندی کرد. در بررسیکالن گروه

ندرت مورد توجّه همگرایی باروری در بسترهای مختلف اقتصادی اجتماعی و قومی مذهبی به

های ( بررسی تأثیر برابری جنسّیتی در همگرایی باروری مسلمانان با جمعّیت2قرار گرفته است. 

شده به آن پرداخته نشده است. های انجامغیر مسلمان، موضوعی است که در هیچ یک از پژوهش

یافته، درصدد این بررسی با تمرکز بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان با کشورهای توسعه

محور را در این همگرایی توضیح دهد  -تی در نهادهای اجتماعی فرد است نقش برابری جنسیّ

 های پیشین قرار بگیرد. و به این ترتیب، در امتداد پژوهش

 ها تحقيق و داده روش

ها از رویدادی( است و برای تحلیل داده -)پس  4ایمقایسه -روش پژوهش این مطالعه عِلّی 

درصد جمعیّت  50کشور با بیش از  47ت آماری، استفاده شده است. جمعیّ 5رویکرد مقطعی

طور که در گوئیم. این کشورها، همانمسلمان است که به آنها کشورهای با اکثریّت مسلمان می

                                                      
1. Wu 

2. Hanappi 

3. Myrskyla 

4. Causal-Comparative 

5  . Cross-sectional approach 
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اند. بر اساس بینید، در مناطق مختلف دنیا از آفریقای شمالی تا اروپای جنوبی پراکندهمی 1جدول 

 4/40شورهای مسلمان مورد بررسی در آسیا،  درصد ک 3/55، 1اطّالعات مندرج در جدول 

 اند.درصد در اروپای جنوبی واقع شده 3/4درصد در آفریقا و 

دهد. بررسی گذار باروری و همگرایی باروری زمانی را پوشش می این مطالعه، دو دوره

ی های شاخص برابری جنسیّتی براخاطر فقدان دادهاست. به 1329-1429متمرکز بر دوره زمانی 

 30همه کشورهای مورد بررسی، تحلیل تأثیر برابری جنسیّتی و همگرایی باروری محدود به 

های بخش جمعیّت سازمان ها از پایگاه دادهاست. داده 1394و  1384کشور در دو بُرش زمانی 

های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان (، پایگاه داده2019ملل متّحد )سازمان ملل، 

بندی کشورها بر حسب میزان باروری، کشورهای با ( اقتباس شد. در گروه2016، 2011ملل )

فرزند در  9/5تر در وضعیّت باروری طبیعی، بین سه تا میزان باروری کلّ شش فرزند و بیش

شده تر از سه فرزند در شرایط باروری کنترلحال گذار باروری و با میزان باروری کلّ کم

  بندی شدند.گروه

متغیّر وابسته، همگرایی باروری است. منظور از آن، کاهش تدریجی اختالف نسبی باروری 

( هر تعریفی از 4: 2011) 1های مورد بررسی است. به باور ویلسونمیان جمعیّت مبنا و جمعیّت

( محاسبه میزان باروری 2های جمعیّتی، ( تعریف گروه1است:  جزءهمگرایی باروری شامل سه 

های جمعیّتی در این مقاله دربرگیرنده دو بلوک جمعیّتیِ های جمعیّتی. گروهه گروه( مقایس3و 

یافته )جمعّیت مبنا( است. کشورهای مسلمان )جمعّیت مورد بررسی( و کشورهای توسعه

شاخص  بنابراین، مفهوم همگرایی بیانگر اختالف نسبی باروری میان این دو بلوک جمعیّتی است.

که از حسینی  1ر اساس مقدار میزان باروری کل و با استفاده از رابطه ب 2همگرایی باروری

 اقتباس شده، عملیاتی شد.  (1389الف)

1 .................... )DC,t MMC,t

MMC

DC,t

(TFR TFR )
FCI

TFR


 100 

 

که در آن؛
MMCFCI  ،شاخص همگرایی باروری کشورهای مسلمانDC,tTFR  میزان

                                                      
1. Wilson 

2. Fertility convergence index (FCI) 
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میزان باروری کلّ یک کشور  MMC,tTFRو  tیافته در بُرش زمانی باروری کلّ کشورهای توسعه

 باشد. می tمسلمان در بُرش زمانی 

 . توزیع کشورهای مسلمان مورد بررسی بر حسب مناطق عمده جمعیّتی1جدول 

 جمع کشور منطقه

 6 تونس سودان، مراکش، لیبی، مصر، الجزایر، شمالی آفریقای

 9 سیرالئون سنگال، نیجریه، نیجر، موریتانی، مالی، گینه، گامبیا، بورکینافاسو، غربی آفریقای

 3 سومالی جیبوتی، کامرون، شرقی آفریقای

 1 چاد میانه آفریقای

 غربی آسیای
 سعودی، عربستان قطر، عمان، لبنان، کویت، اردن، عراق، بحرین، آذربایجان،

 یمن عربی، متّحده امارات ترکیه، سوریه،
13 

 5 ازبکستان ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، مرکزی آسیای

 5 پاکستان مالدیو، ایران، بنگالدش، افغانستان، جنوبی آسیای

 جنوب آسیای

 شرقی
 3 دارالسّالم برونئی مالزی، اندونزی،

 2 هرزگوین بوسنی آلبانی، اروپای جنوبی

 47 جمع

شاخص 
MMCFCI  شود. در مقایسه هر کشورِ مورد بررسی با جمعیّت مبنا، بیان می 100در

مقادیر مثبت بیانگر آن است که در هر بُرش زمانی سطح باروری جمعیّت مبنا باالتر از سطح 

دهد که هر یک از کشورهای باشد. در مقابل، مقادیر منفی نشان میباروری کشور مورد بررسی می

اند. بنابراین، افزایش التری در مقایسه با جمعّیت مبنا تجربه کردهمورد بررسی باروری با

درصدهای منفی نشان از واگرایی تغییرات باروری در کشورهای مورد بررسی با سطوح و 

ها به سمت صفر میل کند نشان از کاهش روندهای باروری در جمعّیت مبنا دارد. هرچه تفاوت

 یافته است. ای مسلمان با کشورهای توسعهتر کشورهاختالف نسبی و همگرایی بیش

 –برابری جنسیّتی در نهادهای فرد متغیّر مستقل، برابری جنسیّتی است و آن دو نوع است: 

برابری جنسیّتی در . تمرکز این مقاله بر *محور –محور و برابری جنسیّتی در نهادهای خانواده 
                                                      

داری از فرزندان نگه محور، به تقسیم مساوی کارهای خانه، مراقبت و - برابری جنسّیتی در نهادهای خانواده* 

 کند.پذیری بین محیط کار و خانواده اشاره میهای اجتماعی برای ایجاد انعطافتوسّط زن و شوهر و حمایت سیستم
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است که زنان در زمینه آموزش، اشتغال هایی فرصتاست. منظور از آن،  محور –نهادهای فرد 

کنند. گونه محدودیّت جنسّیتی در جامعه کسب میو بهداشت بارداری، همانند مردان و بدون هیچ

 1های شاخص نابرابری جنسیّتیبرای محاسبه برابری جنسیّتی در کشورهای مورد بررسی، از داده

 فاده شد. ( است2016، 2011توسعه انسانی سازمان ملل ) در گزارش

شاخص نابرابری جنسیّتی، که مفهوم مخالف آن برابری جنسیّتی است، بر اساس روش 

 دهنده( عملیاتی شد. این شاخص نشان2011توسعه انسانی سازمان ملل ) شده در گزارشارائه

وضعیّت نامساعد جنسیّتی در سه بُعد سالمت، توانمندسازی )آموزش( و مشارکت در بازار کار 

و میزان باروری  2ومیرهای مادریهایی چون نسبت مرگاست. بُعد سالمت دارای شاخص

سازد. در بُعد توانمندسازی، است که در نهایت، شاخص بهداشت بارداری زنان را می 3نوجوانان

و سهم زنان و مردان در  4چون موفّقیت در سطوح تحصیالت متوسّطه و عالی هاییاز شاخص

و در بُعد مشارکت در بازار کار نیز از میزان مشارکت مردان و زنان  5های پارلمانتصدّی کُرسی

در نیروی کار استفاده شد. در نهایت، با ترکیب این سه بُعد، شاخص نابرابری جنسیّتی از طریق 

 شد: محاسبه 2رابطه 

 

2 ......................... )F M

F,M

HARM(G ,G )
GII

G
 1 

 

,Fشاخص نابرابری جنسیّتی، GII که در آن؛ MHARM (G G میانگین هارمونیک  (

و زنان و  مردانهای شاخص
F,M

G ها ی هر یک از شاخصحساب یهانیانگیم یهندس نیانگیم

 برای مردان و زنان است. 

تر ای بین صفر و یک در نوسان است. هرچه مقدار شاخص به یک نزدیکدر دامنه GIIمقدار 

تر است. بر تر باشد نابرابری جنسیّتی کمتر و هرچه به صفر نزدیکباشد نابرابری جنسیّتی بیش

                                                      
1. Gender inequality index (GII) 

2. Maternal mortality ratio (MMR) 

3. Adolescent fertility rate (AFR) 

4. Attainment at secondary and higher education (SE)levels 

5. Share of parliamentary seats held by each sex (PR) 
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 عملیاتی شد: 3رابطه از طریق  (GEI) 1برابری جنسیّتیاین اساس، شاخص 

 

3 ......................... )GEI GII 1 

 

ای بین صفر و یک در نوسان است. مقدار صفر برای هر کشور نشان مقدار شاخص در دامنه

رابری جنسیّتی وجود ندارد. در مقابل، مقدار یک، از برابری طور مطلق ببه کشوردهد که در آن می

تر کامل جنسیّتی در کشور موردنظر حکایت دارد. بنابراین، هرچه مقدار شاخص به یک نزدیک

تر و برعکس، مقادیر نزدیک به صفر گویای آن است که برابری جنسیّتی برابری جنسیّتی بیش

 تر است. کم

، درصد شهرنشینی و میزان 2اطفال ومیرکنترل در این بررسی عبارتند از: میزان مرگمتغیّرهای 

گر شمار اطفالی است که به ومیر اطفال، بیاناستفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی. میزان مرگ

تولّد زنده به دنیا آمده در طول یک سال معیّن در یک کشور معیّن قبل از اوّلین  1000ازای هر 

تر باشد، بیانگر وضعّیت نزدیک 1000میرند. هرچه مقدار این شاخص به گرد تولّدشان میسال

شهرنشینی . نامناسب بهداشت و سالمت و نیز توسعه اقتصادی اجتماعی در آن کشور است

نفر از جمعیّت کشور در مناطق شهری زندگی  100دهنده شمار افرادی است که به ازای هر نشان

های حاملگی، عمومیّت استفاده از روش از پیشگیری وسایل از استفاده بالفصلِ کنند. متغیّرمی

دهد. ساله در یک بُرش زمانی خاص نشان می 15-49پیشگیری را بر حسب درصد در میان زنان 

های پیشگیری از حاملگی، اعم از مدرن و سنّتی، برای زنان گیری شامل روشاین اندازه

 باشند. یک وصلت جنسی می ای است که درکردهازدواج

 

 هاافتهی

 انداز آیندهبا اکثری ت مسلمان: وضعي ت گذشته و چشم کشورهای گذار باروری در

یافته از نیمه قرن بیستم در وضعیّت باروری دهد کشورهای توسعه( نشان می2نتایج )جدول 

                                                      
1. Gender equality index (GEI) 

2. infant mortality rate (IMR) 
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 1354تا  1329اند. اگرچه میزان باروری در این کشورها در طول ربع قرن از شده بودهکنترل

میزان باروری  1354روند نزولی داشته، ولی همواره باالتر از سطح جایگزینی بوده است. از سال 

دهد با وجود تداوم باروری زیر تر از سطح جایگزینی سقوط کرد. برآوردها نشان میبه پایین

یافته به بعد میزان باروری کل در کشورهای توسعه 1399، از سال 21طح جایگزینی تا نیمه قرن س

 طور نامحسوس افزایش خواهد یافت. به

، از نظر وضعیّت باروری در کشورهای مسلمان، چهار 2بر اساس اطّالعات مندرج در جدول 

ای است که با ورود از هر دوره گونهها بهتوان از هم تفکیک کرد. توالی دورهدوره متمایز را می

به دوره دیگر، تغییری اساسی از نظر وضعیّت باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان رُخ 

 دهد.می

درصد کشورهای مسلمان در وضعّیت  85در طول این دوره، حدود  :1329-1344 دوره

ول دوره، از شمار کشورهای اند. در طدرصد آنها در حال گذار باروری بوده 15باروری طبیعی و 

در حال گذار کاسته شده و بر شمار کشورهای در وضعیّت باروری طبیعی اضافه شده است. 

 اند.شده نبودههیچ یک از کشورهای مسلمان در وضعیّت باروری کنترل

در طول این دوره، پیوسته از شمار کشورهای در وضعیّت باروری : 1344-1374دوره 

-1349کشور در دوره  37درصد کاهش از  59طبیعی کاسته شد. شمار این کشورها با بیش از 

رسید. در نتیجه، شمار کشورهای در حال گذار باروری  1369-1374کشور در دوره  15به  1344

 کشور در انتهای دوره رسید.  24ی این دوره به کشور در ابتدا 10درصد افزایش از  140با 

شده گذار و کنترل گذار از وضعیّت باروری طبیعی به باروری در حال: 1374-1409دوره 

آغاز شده بود، تداوم یافت. پیوسته، از شمار کشورهای در وضعیّت باروری  1349که از نیمه دهه 

 15درصد افزایش از  100شده با کنترل طبیعی کاسته شد و شمار کشورهای در وضعّیت باروری

 خواهد رسید. 21کشور در ربع اوّل قرن  30کشور در آغاز هزاره سوّم به 

(، در 2019های بخش جمعیّت سازمان ملل متّحد )بینیبر اساس پیش: 1409-1429دوره 

روری این دوره، هیچ یک از کشورهای مسلمان در وضعّیت باروری طبیعی نخواهند بود. گذار با

که از نیمه قرن بیستم در شمار معدودی از کشورهای مسلمان آغاز شده بود، در ابتدای دهه سوّم 

شده، سیر خود را درصد این کشورها در وضعیّت باروری کنترل 68هزاره سوّم و با قرارگرفتن 

 ادامه خواهد داد. 



 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   20

 زان باروری کل . توزیع فراوانی کشورهای مسلمان بر حسب وضعي ت باروری و مي2جدول 

 1329-1429یافته: در کشورهای توسعه

  TFR وضعیّت باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان جمع

 دوره زمانی یافتهتوسعه یکشورها
 طبیعی درحال گذار شدهکنترل

47 - 9 38 82/2 1329-1334 
47 - 7 40 79/2 1334-1339 
47 - 5 42 66/2 1339-1344 
47 - 10 37 38/2 1344-1349 
47 1 10 36 16/2 1349-1354 
47 1 18 28 92/1 1354-1359 
47 1 20 26 84/1 1359-1364 
47 1 24 22 81/1 1364-1369 
47 8 24 15 67/1 1369-1374 
47 15 22 10 57/1 1374-1379 
47 23 16 8 58/1 1379-1384 
47 24 17 6 68/1 1384-1389 
47 23 20 4 67/1 1389-1394 
47 26 19 2 64/1 1394-1399 
47 28 18 1 65/1 1399-1404 
47 30 16 1 67/1 1404-1409 
47 32 15 - 69/1 1409-1414 
47 35 12 - 71/1 1414-1419 
47 35 12 - 72/1 1419-1424 
47 36 11 - 73/1 1424-1429 

 .2019سازمان ملل متّحد منبع: پردازش بر مبنای برآوردهای بخش جمعّیت             

 

شده که اروری طبیعی به باروری کنترلتوان گفت گذار از وضعیّت ببر اساس این نتایج، می

تری به خود سرعت بیش 1370در کشورهای مسلمان آغاز شده از نیمه دهه  1350از نیمه دهه 

درصد  76سوّم، بیش از ادامه خواهد یافت. در نیمه هزاره  21گرفته است. این روند تا نیمه قرن 

شده خواهند بود. یافته، در وضعیّت باروری کنترلکشورهای مسلمان، مانند کشورهای توسعه

پرسش این است: آیا گذار باروری در کشورهای مسلمان، به کاهش اختالف نسبی باروری آنها 

ا روشن یافته منجر شده است؟ محاسبه شاخص همگرایی پاسخ این پرسش ربا کشورهای توسعه

 سازد.می
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  1384-1394تغيير وضعي ت باروری، برابری جنسي تی و همگرایی باروری: 

، شمار کشورهای مسلمانِ در وضعّیت 1394تا  1329سال، از  65بر پایه این بررسی، در طول 

کشور در نیمه قرن بیستم به دو کشور نیجر و  38درصد کاهش، از  7/94باروری طبیعی با 

تقلیل یافت. خروج کشورها از وضعیّت باروری طبیعی به افزایش شمار  1394 سومالی در سال

، گذار در وضعیّت 3شده منجر شد. جدول کشورهای در وضعیّت باروری در حال گذار و کنترل

 دهد. نشان می 1394تا  1384باروری کشورهای مورد بررسی را در فاصله 

 بر حسب فراوانی و نام کشورها 1394تا  1384ان از . گذار در وضعي ت باروری کشورهای مسلم3جدول 

 کل
 (1394وضعیّت باروری )

 
 طبیعی گذاردرحال شدهکنترل

 طبیعی نیجر، سومالی افغانستان، بورکینافاسو، چاد، مالی - 6

ی )
ت بارور

وضعیّ
2005

) 17 
جیبوتی، اردن، عربسوووتان سوووعودی، 

 سوریه

کامرون، مصر، گامبیا، گینه، عراق، 

تان،  پاکسووو یه،  تانی، نیجر موری

گال، سووویرالئون، سوووودان،  سووون

 تاجیکستان، یمن

 گذاردرحال -

24 

بانی، آذربایجان، بحرین، بنگالدش،  آل

ّسالم،  سنی هرزگوین، برونئی دارال بو

یت،  تان، کو ندونزی، ایران، قزاقسووو ا

لدیو، مراکش،  ما مالزی،  نان، لیبی،  لب

مارات  عموان، قطر، تونس، ترکیوه، ا

 متّحده، ترکمنستان، ازبکستانعربی 

 شدهکنترل - الجزایر، قرقیزستان 

 کل 2 19 26 47

 

، در طول یک دهه، از شمار کشورهای در وضعّیت باروری شودطور که مالحظه میهمان

درصد کاسته شده و در مقابل، بر شمار کشورهای در وضعیّت باروری در حال  7/66طبیعی، 

شان در دوره کشوری که وضعیّت باروری 10شده افزوده شده است. از مجموع گذار و کنترل

کشورهای اردن، عربستان سعودی، جیبوتی و سوریه از مرحله گذار تغییر کرده،  1394-1384

اند. در همین زمان، دست یافته 1394شده در سال باروری عبور نموده و به باروری کنترل
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افغانستان، بورکینافاسو، چاد و مالی نیز از شرایط باروری طبیعی خارج و گذار باروری را آغاز 

تغییرات باروری در قرقیزستان و الجزایر برخالف روند باروری در اند. بر پایه این بررسی، کرده

، برخالف روند نزولی باروری در کشورهای 1384-1394کشورهای یادشده است. در دهه 

یافته، سطح باروری در این دو کشور افزایش یافت. در نتیجه، از وضعیّت باروری توسعه

 سقوط کردند.  1394در سال  به باروری در حال گذار 1384شده در سال کنترل

اند، بر از نظر باروری، تغییر وضعیّت داده 1384-1394، کشورهایی را که در دوره 4جدول 

یافته، برابری جنسیّتی و درصد تغییرات حسب شاخص همگرایی باروری با کشورهای توسعه

بینید، تکمیل فرآیند گذار باروری، تجربه طور که میدهد. همانهای یادشده نشان میدر شاخص

شده و همگرایی باروری کشورهای مسلمان، به استثنای سوریه، با کشورهای رلباروری کنت

با بهبود برابری جنسیّتی در این کشورها همراه بوده است.  1384-1394یافته در دوره توسعه

درصد  9/11درصد و  4/14ترتیب برای مثال، در افغانستان و مالی شاخص برابری جنسیّتی به

ربستان سعودی و اردن که فرآیند گذار باروری را تکمیل و به باروری بهبود یافته است. در ع

درصد  2/7درصد و  6/133ترتیب اند، شاخص برابری جنسیّتی بهشده تغییر وضعّیت دادهکنترل

 افزایش یافته است. 

حاکی از این است که تنها در سوریه و الجزایر تغییر  4بینید، ارقام جدول طور که میهمان

شده در سایر کشورهای مندرج در جدول است. در وضعیّت باروری برخالف روند مشاهده

درصد بهبود یافته، امّا این کشور از وضعیّت  2/5الجزایر، اگرچه شاخص برابری جنسیّتی به اندازه 

شده به باروری در حال گذار تغییر وضعّیت داده است. در سوریه نیز هرچند روند کنترل باروری

تری نسبت نمره پایین 1394تغییر در شاخص برابری جنسیّتی نزولی بوده و این کشور در سال 

شده دست کسب کرده، امّا از مرحله گذار باروری عبور کرده و به باروری کنترل 1384به سال 

 . یافته است
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. کشورهایی که از نظر باروری تغيير وضعي ت داده بر حسب شاخص همگرایی باروری، 4جدول 

 1384-1394برابری جنسي تی و درصد تغييرات در شاخص همگرایی باروری و برابری جنسي تی: 

 کشور
1384 1394 

درصد تغییرات 

1384-1394 

 FCI GEI FCI GEI وضعّیت باروری FCI GEI وضعّیت باروری

 2/7 -4/45 522/0 -90/68 شدهکنترل 487/0 -19/126 در حال گذار اردن

 4/14 -7/37 333/0 -05/178 در حال گذار 291/0 -71/285 طبیعی افغانستان

 2/5 +9/38 571/0 -98/85 در حال گذار 543/0 -90/61 شدهکنترل الجزایر

 ** -4/16 * -90/218 در حال گذار * -90/261 طبیعی بورکینافاسو

عربستان 

 سعودی
 6/133 -4/53 743/0 -68/42 شدهکنترل 318/0 -67/91 در حال گذار

 ** +6/26 * -93/82 در حال گذار * -48/65 شدهکنترل قرقیزستان

 ** -6/38 * -29/68 شدهکنترل * -31/111 در حال گذار جیبوتی

 ** -6/17 * -66/253 در حال گذار * -74/307 طبیعی چاد

 -3/11 -1/39 446/0 -17/73 شدهکنترل 503/0 -24/120 در حال گذار سوریه

 9/11 -7/12 311/0 -98/260 در حال گذار 278/0 -81/298 طبیعی مالی

   توجّه:   

با استفاده  یتیّ جنس یشاخص برابر امکان محاسبه جه،ی. در نتستیدر دسترس ن یتیّجنس یشاخص نابرابر یها* داده

، 1394و  1384 یدر دو بُرش زمان یتیّجنس یشاخص نابرابر یهاوجود ندارد. ** به خاطر فقدان داده 3 یاز رابطه

 وجود ندارد. 1384-1394 یدوره رد یتیّ جنس یشاخص برابر راتییدرصد تغ امکان محاسبه

از نظر  1384-1394، شاخص همگرایی باروری را برای کشورهایی که در دوره 1نمودار 

 شود، شاخص همگراییطور که مالحظه میدهد. هماناند، نشان میتغییر وضعیّت دادهباروری 

در افغانستان و  -400در بورکینافاسو و قرقیزستان در نیمه قرن بیستم تا حدود  -50از حدود 

تر کشورهای مورد بحث، به استثنای بورکینافاسو، در نوسان است. بیش 1370چاد در نیمه دهه 

اند. این یافته را تجربه کردهنوعی واگرایی باروری با کشورهای توسعه 1360دهه های تا سال

، از اختالف نسبی سطح 1360وضعیّت در افغانستان تا آغاز هزاره سوّم ادامه یافت. از میانه دهه 

تر کشورها با سرعت، یافته کاسته شد و بیشباروری کشورهای مسلمان با کشورهای توسعه

تر به کم 1360در میانه دهه  -300ری را تجربه کردند. شاخص همگرایی از حدود همگرایی بارو

بندی آن در دهد که تجربه همگرایی، شدّت و زمانرسید. نتایج نشان می 1394در سال  -100از 
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تری به سمت کشورهای مختلف متفاوت است. برخی کشورهای مسلمان زودتر و با سرعت بیش

 اند. یافته رفتههای توسعههمگرایی باروری با کشور

خاطر یافته، بهپرسش این است: آیا همگرایی باروری کشورهای مسلمان با کشورهای توسعه

تری از برابری جنسیّتی است؟ برای پاسخ به این پرسش دستابی مسلمانان به الگوهای همگن

. بر پایه *ردازیمپابتدا به تحلیل همبستگی بین شاخص برابری جنسیّتی و همگرایی باروری می

 473/0معادل  1384کشور با اکثریّت مسلمان در سال  30این بررسی، میانگین برابری جنسیّتی در 

در مالزی در نوسان بوده  695/0در یمن تا  209/0کم ای بین دستو مقدار شاخص در دامنه

افزایش  1394در سال  549/0درصد افزایش به  1/16سال، میانگین شاخص با  10است. پس از 

کشور مسلمان  30تری در میان همچنان وضعّیت نامناسب 233/0یافت. با این وجود، یمن با نمره 

از برابری جنسّیتی باالتری در مقایسه با سایر کشورها  833/0داشته است. در مقابل، لیبی با نمره 

 برخوردار بوده است. 

 های مختلف باروری . همگرایی باروری چند کشور مسلمان در وضعي ت1نمودار 

 1329-1394 :یافتهبا کشورهای توسعه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
کشور با اکثرّیت مسلمان  30ها متمرکز بر های برابری جنسیّتی، تحلیلبا درنظرگرفتن محدودیّت دسترسی به داده *

 است. 1394و  1384در دو بُرش زمانی 

 شاخص برابری جنسیّتی
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، شدّت همبستگی بین برابری 1384-1394نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که در دوره 

در سال  786/0به  1384در سال  735/0درصد افزایش از  9/6جنسیّتی و همگرایی باروری با 

ومیر اطفال، افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است: با کنترل اثر میزان مرگ 1394

استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی، تأثیر برابری جنسیّتی در همگرایی شهرنشینی و میزان 

یافته چیست؟ آیا از شدّت باروری مسلمانان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه

 شود؟ همبستگی بین برابری جنسیّتی و همگرایی باروری کاسته می

مبستگی مرتبه صفر بین برابری ه 1384نشان داد که در سال  1نتایج همبستگی تفکیکی

ومیر اطفال، شهرنشینی و میزان استفاده جنسیّتی و همگرایی باروری، پس از کنترل اثر میزان مرگ

رسیده و غیرمعنادار است. در  140/0درصد کاهش به  81از وسایل پیشگیری از حاملگی، با 

سیّتی و همگرایی باروری ( بین برابری جن735/0شده )توان گفت همبستگی مشاهدهنتیجه، می

ی است که بین برابری اخاطر وجود رابطهای بهواقعی نبوده و وجود چنین رابطه 1384در سال 

سال، اگرچه با  10جنسیّتی، همگرایی باروری و متغّیرهای کنترل وجود دارد. پس از گذشت 

پیشگیری از حاملگی ومیر اطفال، شهرنشینی و میزان استفاده از وسایل کنترل اثر میزان مرگ

درصد از همبستگی مرتبه صفر بین برابری جنسیّتی و همگرایی باروری کاسته شده،  50حدود 

توان گفت ( است. بر این اساس، میP=  05/0( معنادار )r=  373/0شده )ولی همبستگی مشاهده

عیّتی در های اقتصادی اجتماعی و جمبا افزایش برابری جنسیّتی در طول زمان، نقش مشخّصه

شده بین برابری جنسیّتی و همگرایی باروری مشاهده تر شده و همبستگیهمگرایی باروری کم

 تر شده است. واقعی

 تحليل چندمتغي ره 

تواند تغییرات همگرایی باروری خواهیم نشان دهیم که برابری جنسیّتی به چه میزان میاکنون می

در کشورهای مسلمان را توضیح دهد. برای این منظور، از رگرسیون خطّی و چندمتغیّره استفاده 

( بین برابری جنسیّتی و 735/0نشان از یک همبستگی قوی ) 1(. نتایج مدل 5شد )جدول 

( گویای آن است 523/0یافته )دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل 1384ی باروری در سال همگرای

درصد تغییرات همگرایی باروری در کشورهای مسلمان را توضیح  52که برابری جنسیّتی حدود 

                                                      
1. partial correlation 
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گیریم که برابری نتیجه می 01/0تر از در سطح خطای کم Fدهد. با توجّه به مقدار آماره می

است تغییرات همگرایی باروری در کشورهای مسلمان را تبیین کند. امّا آیا این جنسیّتی قادر 

 تأثیر در حضور متغیّرهای دیگر همچنان معنادار است؟

 1384. تحليل رگرسيون دومتغي ره و چندمتغي ره عوامل مؤث ر بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان: 5جدول 

عناصر رگرسیون و 

 متغیّرها

 2مدل  1مدل 

B β t Sig B β t Sig 

-06/196  000/0 -084/8 -  -501/351 مقدار ثابت  -  977/2-  006/0  

102/0 407/70 000/0 730/5 735/0 925/505 برابری جنسیّتی  705/0  487/0  

-342/1     ومیر اطفالمیزان مرگ  406/0-  610/2-  015/0  

630/0     شهرنشینی  142/0  047/1  305/0  

741/1 از وسایل پیشگیری از حاملگیمیزان استفاده   422/0  139/3  004/0  

735/0 895/0(                            Rضریب همبستگی چندگانه )  

540/0 801/0 (2Rضریب تعیین )  

Adj2R(                   523/0 769/0 .(یافته ضریب تعیین تعدیل  

64/46 94/66 خطای برآورد معیار  

84/32  (000/0 )08/25( Sig.(                 )000/0و سطح معناداری ) Fآماره   

ومیر اطفال، شهرنشینی و میزان استفاده از برای پاسخ به پرسش فوق، سه متغیّر میزان مرگ

(. با ورود متغیّرهای کنترل، به 2وسایل پیشگیری از حاملگی را در تحلیل وارد کردیم )مدل 

 102/0به  1در مدل  735/0درصد کاهش از  86معادله مقدار بتا برای شاخص برابری جنسّیتی با 

گویای آن است که برابری جنسّیتی، در کنار  487/0در سطح معناداری  tرسید. آماره  2دل در م

طور کلّی، از متغیّرهای کنترل، تأثیر معناداری بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان ندارد. به

تنها میزان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی و  2مجموع متغیّرهای وارد در معادله در مدل 

فال تأثیر معناداری بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان دارند. افزایش ومیر اطمیزان مرگ

ومیر اطفال باعث کاهش همگرایی باروری کشورهای مسلمان با کشورهای میزان مرگ

شود. در مقابل، تأثیر استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی مثبت است. با یافته میتوسعه

حاملگی در کشورهای مسلمان همگرایی باروری آنها با گسترش استفاده از وسایل پیشگیری از 
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( بیانگر آن است که 769/0یافته )شود. ضریب تعیین تعدیلتر مییافته بیشکشورهای توسعه

درصد تغییرات همگرایی باروری در کشورهای مسلمان توسّط متغیّرهای موجود در  77حدود 

دهد که متغیّرهای نشان می 01/0تر از در سطح خطای کم Fشود. آماره مدل توضیح داده می

 توانند تغییرات همگرایی باروری در این کشورها را تبیین کنند.موجود در مدل می

، نتایج رگرسیون دومتغیّره و چندمتغیّره عوامل مؤثّر بر همگرایی باروری کشورهای 6جدول 

، حضور شاخص 1ل دهد. بر اساس خروجی رگرسیون در مدنشان می 1394مسلمان را در سال 

درصد تغییرات همگرایی  55برابری جنسیّتی در معادله معنادار است و این متغیّر به تنهایی حدود 

( نشان 754/0کند. مقدار ضریب همبستگی چندگانه )باروری در کشورهای مسلمان را تبیین می

مگرایی باروری بر شدّت همبستگی بین برابری جنسیّتی و ه 1394تا  1384دهد که در فاصله می

 01/0تر از در سطح خطای کم Fیافته افزوده شده است. آماره مسلمانان با کشورهای توسعه

 گویای آن است که این تأثیر از نظر آماری معنادار است. 

شورهای 6جدول  سیون دومتغیّره و چندمتغیّره عوامل مؤثّر بر همگرایی باروری ک . تحلیل رگر

  1394مسلمان: 

یون و عناصر رگرس

 متغیّرها

 2مدل  1مدل 

B β t Sig B β t Sig 

-952/256  000/0 -465/8 -  -906/292 مقدار ثابت  -  652/3-  001/0  

311/0 860/150 000/0 075/6 754/0 304/366 برابری جنسیّتی  009/2  055/0  

-866/0     ومیر اطفالمیزان مرگ  225/0-  212/1-  237/0  

766/0     شهرنشینی  197/0  351/1  189/0  

337/1 میزان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی  326/0  701/2  012/0  

754 /0 871/0(                          Rضریب همبستگی چندگانه )  

569/0   759/0        (2Rضریب تعیین )  

Adj2R(                    553/0 720/0 .(ضریب تعیین تعدیالفته   

57/43 07/55         برآورد معیارخطای   

F          90/36   67/19آماره   

000/0 000/0        (.Sigسطح معناداری )  
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ومیر اطفال، شهرنشینی و میزان استفاده بیانگر آن است که وقتی تأثیر میزان مرگ 2نتایج مدل 

، برابری جنسیّتی همچنان 1384شود، برخالف سال از وسایل پیشگیری از حاملگی کنترل می

تأثیر معناداری بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان دارد. با این وجود، از مجموع متغیّرهای 

ومیر اطفال و شهرنشینی از سطح معناداری الزم برای حضور در معادله ، میزان مرگ2 مدل

برخوردار نیستند. به این ترتیب، برابری جنسّیتی و میزان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی 

ترین تأثیر را بر همگرایی باروری کشورهای مسلمان با ترتیب، بیشبه 311/0و  326/0با بتای 

یافته دارند. جهت تأثیر هر دو متغیّر مثبت است؛ یعنی گسترش استفاده از های توسعهکشور

وسایل پیشگیری از حاملگی و افزایش برابری جنسیّتی بر سطح و روند باروری در کشورهای 

یافته شده باروری در کشورهای توسعهمسلمان و همگرایی آنها با سطوح و روندهای مشاهده

دهد که این تأثیر از نظر نشان می 01/0تر از ( در سطح خطای کم67/19) Fماره گذارد. آتأثیر می

 آماری معنادار است.

 گيرینتيجه

یافته آغاز شد. امروزه، بسیاری ای جهانی است که ابتدا در کشورهای توسعهگذار باروری پدیده

توسعه نیز درحال کنند. در کشورهایاز این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می

ای در طول چند دهه گذشته صورت گرفته است. کشورهای مسلمان تغییرات باروری گسترده

های مسلمان در چند اند. باروری طبیعی که مشخّصه جمعیّتنیز از این تغییرات در امان نبوده

لمان توجّهی از کشورهای مسدهه گذشته بود در حال از بین رفتن است. امروزه، شمار قابل

دهد که نوعی همگرایی باروری کنند. شواهد نشان میباروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می

گیری در بسترهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی در حال شکل

انداز آینده باروری در کشورهای مسلمان و تغییرات جمعیّتی است. تبیین این همگرایی، چشم

ه آنها را تاحدود زیادی روشن خواهد ساخت. همچنین، کمک مؤثّری در تبیین گذار باروری آیند

 های مسلمان خواهد بود.های جمعیّتی در جمعیّتگذاریو نیز سیاست

کشور با اکثرّیت مسلمان بود که در مناطق مختلف دنیا از  47جمعیّت آماری این بررسی، 

های بخش جمعیّت های موردنیاز از پایگاه دادهاند. دادهندهآفریقا تا آسیا و اروپای جنوبی پراک

، 2011های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل )(، پایگاه داده2019سازمان ملل )
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انداز آینده باروری و نیز همگرایی ( اقتباس شد. برای بررسی روندهای گذشته و چشم2016

 1429تا  1329ساله از  100ها متمرکز بر یک دوره زمانی باروری در کشورهای یادشده، تحلیل

بود. با توجّه به فقدان داده برابری جنسیّتی برای همه کشورهای مورد بررسی، تبیین همگرایی 

و  1384های زمانی کشور و متمرکز بر بُرش 30باروری مسلمانان با جمعیّت مبنا محدود به 

 بود.    1394

بر  1970های نیمه دهه باروری در کشورهای مسلمان که به سال بر پایه این بررسی، گذار

تری یافته است. در نتیجه، همگرایی باروری در سرعت بیش 1370گردد در نیمه دهه می

ای عمومیّت یافت. تداوم گذار باروری سبب در سطح گسترده 1370کشورهای مسلمان از دهه 

وضعیّت باروری طبیعی کاسته و بر شمار  از شمار کشورهای در 1384-1394شد تا در دوره 

شده افزوده شود. نتایج نشان داد که بیش کشورهای در وضعّیت باروری در حال گذار و کنترل

از سه چهارم کشورهای با اکثرّیت مسلمان در میانه هزاره سوّم فرآیند گذار باروری را کامل و 

توان گفت در کشورهای مسلمان میشده دست خواهند یافت. بر این اساس به باروری کنترل

گیری است که در آن همگرایی باروری با کشورهای شناختی جدیدی در حال شکلرژیم جمعیّت

شناختی مسلّط در آینده نزدیک خواهد بود. به باور نویسندگان مقاله، یافته ویژگی جمعیّتتوسعه

 خواهند بود. شناختی جدید زنان نیروی اصلی نهفته در پسِ این رژیم جمعیّت

های مسلمان نیست. نتایج این بررسی تأیید کرد که باروری باال مشخّصه پایدار جمعیّت

ای است که پس از آلبانی و بوسنی گونهروندهای آینده باروری در کشورهای مسلمان به

مثبت بود، در برخی از این کشورها مانند  1394هرزگوین که شاخص همگرایی آنها در سال 

بنگالدش، برونئی دارلّسالم، مالدیو، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متّحده بحرین، 

به بعد مثبت خواهد شد. در واقع، سطح باروری کشورهای  2030 شاخص همگرایی از سال

 یافته خواهد بود. تر از سطح باروری کشورهای توسعهیادشده، پایین

های مسلمان با مگرایی باروری جمعیّتگردیم: آیا هاکنون به پرسش اصلی مقاله برمی

های تری از برابری جنسیّتی در کشوریافته، ناشی از گذار به الگوهای همگنکشورهای توسعه

کشور مسلمان، برابری  30درصد( از مجموع  90کشور ) 27مسلمان است؟ نتایج نشان داد که در 

فزایش شدّت همبستگی بین برابری افزایش یافته است. نتایج از ا 1384-1394جنسیّتی در دوره 

جنسیّتی و همگرایی باروری در دوره یادشده حکایت دارد. میانگین شاخص همگرایی در 
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تر از میانگین متناظر در کشورهایی کشورهایی که در سطوح باالیی از برابری جنسیّتی بودند بیش

های چندمتغیّره دند. تحلیلبود که سطوح متوسّط و پایینی از برابری جنسیّتی را تجربه کرده بو

ومیر های پیشگیری از حاملگی، شهرنشینی و میزان مرگنشان داد که با کنترل اثر استفاده از روش

 1394غیر معنادار امّا در سال  1384اطفال، تأثیر برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری در سال 

بری جنسیّتی در طول زمان سبب گیریم که افزایش برامعنادار است. بر این اساس، نتیجه می

خواهد شد تا زنان در بسترهای مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی به 

های فرزندآوری تبدیل شوند. حضور معنادار برابری گیرینیروهای اصلی نهفته در پسِ تصمیم

این ادّعا را تأیید  1394ال های پیشگیری از حاملگی در سجنسیّتی در کنار میزان استفاده از روش

 کند. می

و  1(، نیر2010تر توّسط میلز )هایی است که پیشنتایج این بررسی همسو با نتایج پژوهش

(، 2014( وو و همکاران )2016(، هاناپی )2011(، مایرسکایال و همکاران )2013همکاران )

( و افشاری 1393مکاران )(، اسحاقی و ه1389(، موسایی و همکاران )1389ب؛ 1389الفحسینی )

های توسعه انسانی و موقعیّت زنان ( انجام شده است. آنها نشان دادند که با بهبود شاخص1393)

دهند. امروزه، می شان را کاهششوند و در نتیجه بارورینقش می در جامعه، آنها دچار تعارض

یاسی جوامع سبب توجّه های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سهای اساسی در سازماندگرگونی

به نقش و جایگاه زنان در جامعه، گسترش حضور آنها در بازار کار، ارتقاء سطح تحصیالت، 

ها و آلافزایش هزینه فرصت فرزندآوری، تغییر ساختار خانواده و در نهایت تغییر ایستارها، ایده

قادر به رقابت در بازار تمایالت فرزندآوری شده است. در اقتصادهای امروزی زنان مانند مردان 

های خود از های شغلی و خانوادگی، برای تحقّق خواستهکارند امّا به دلیل تعارض بین نقش

آورند یا شمار فرزندان های پیشگیری از حاملگی یا فرزندی به دنیا نمیطریق استفاده از روش

رابری جنسیّتی در کشورهای کنند. بنابراین، افزایش بمدّت طوالنی فرزندآوری نمیرا محدود و به

تر باروری و در نتیجه از وسایل پیشگیری از حاملگی، کاهش بیش مسلمان به گسترش استفاده

یافته خواهد های مسلمان با سطوح و روند باروری در کشورهای توسعهتر جمعیّتهمگرایی بیش

 شد. 

دونالد است، جنسیّتی مک ها و نظریه برابریهای این بررسی در تأیید فرضیه مشخّصهیافته

                                                      
1. Neyer 
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کند. از طرفی، با افزایش برابری جنسّیتی در نهادهای امّا رویکرد الهیات ویژه را پشتیبانی نمی

محوری مانند آموزش، اشتغال و سالمت جایگاه زنان در کشورهای مسلمان بهبود یافته  -فرد 

محور، زنان  –نهادهای خانواده خاطر نابرابری جنسیّتی در رسد بهنظر میاست. از سوی دیگر، به

گی را نیز مطابق انتظارات های مادری و خانوادهای شغلی همچنان باید نقشدر کنار ایفای نقش

های اجتماعی و فرهنگی به انجام برسانند. در چنین موقعیّتی، فرزندآوری در تعارض با نقش

یا فرزندی نداشته باشند یا شمار گیرند گیرد. در نتیجه، زنان ناگزیر تصمیم میمادری قرار می

تر این روابط شان تقلیل دهند. البتّه، تحلیل دقیقهای فرزندآوریآلتر از ایدهشان را به کمفرزندان

المللی محور در مقیاس بین –های برابری جنسیّتی در نهادهای خانواده مستلزم دسترسی به داده

 است. 

انداز آینده باروری در کشورهای مسلمان، هرگونه با توجّه به روندهای گذشته و چشم

گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی باید با سیاست

های همسو و توجّه به جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتّخاذ سیاست

های کشورهای ( احتمال موفّقیت دولت10: 1394ها و تمایالت زنان )سرایی استهموافق با خو

های خارج از تحصیل و اشتغال زن در فعّالیتکند. تر میمسلمان برای افزایش باروری را بیش

 محور، در تعارض جدّی با نقش –های برابری جنسیّتی در نهادهای فرد عنوان مؤلّفهمنزل، به

گوید این تعارض و ناسازگاری در اواخر دوره ( می1394ن است. سرایی )فرزندآوری زنا

رسد. در این دوره، زنان دانشجو و شاغل نیازمند حاملگی و پس از زایمان به اوج خود می

ها مشغول به کار یا ها از سوی همسر، خویشاوندان و نهادهایی هستند که در آنترین کمکبیش

محور و افزایش  -برابری جنسیّتی در نهادهای اجتماعی خانواده  اند. بنابراین، گسترشتحصیل

های داخل منزل، از جمله نگهداری از کودکان خُردسال، بسیار مشارکت همسر در فعّالیت

ها در اتّخاذ تدابیری برای نگهداری از کودکان خُردسال، خواهد بود. نقش دولت کنندهتعیین

تواند مراکزی است. دولت می کنندهخصی زایمان نیز تعیینپذیری در تحصیل و کار و مرانعطاف

ارزان و با کیفیّت برای نگهداری کودکان زنان شاغل یا دانشجو در محلِّ و یا نزدیک به محلِّ کار 

پذیری تحصیل و کار برای زنانی که پس از مرخصی ها فراهم سازد. انعطافو تحصیل آن

 و تحصیل را از سر بگیرند کمک مؤثّری خواهد بود. مدّت زایمان ناگزیر باید کار کوتاه

های برابری جنسیّتی در نهادهای در این مقاله، نویسندگان به دلیل عدم دسترسی به داده
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المللی تنها به تحلیل و تبیین تأثیر برابری جنسیّتی در محور در مقیاس بین –اجتماعی خانواده 

تردید، اروری در کشورهای مسلمان پرداختند. بیمحور بر همگرایی ب –نهادهای اجتماعی فرد 

تر تأثیر ابعاد دوگانه برابری جنسیّتی بر همگرایی باروری در سطوح خُرد و کالن تحلیل دقیق

گیری این دو بعد از برابری جنسیّتی است. پیشنهاد های الزم برای اندازهمستلزم دسترسی به داده

گیری هر دو بعد برابری جنسیّتی در دستور ها، اندازههای میدانی و پیمایششود در پژوهشمی

تر آزمون شود تا نظریه برابری جنسیّتی دقیقکار قرار بگیرد. در این صورت، این امکان فراهم می

شود و کارآیی آن در تبیین باروری پایین در بسترهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 سیاسی ارزیابی شود.  
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 ترجيحات قومی فرزندآوری در ایران
 

 سميه ميرزایی، یعقوب فروتن

 (10/7/1398تاریخ پذیرش:    29/3/1398)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده
س هدف سا ش نیا یا س ،یمقاله پژوه منتخب  یقوم یهاگروه نیدر ب یفرزندآور حاتیترج یبرر

ست. گروه رانیدر ا شتمل بر اقوام ترک، ترکمن، کرد، گ ،قیتحق نیا یقوم یهاا لر، لک، و  لک،یم

 نیدر ب یاقابل مالحظه یهاها و تفاوتدهنده شووباهتنشووان قیتحق نیا یهاافتهیاسووت.  یمازن

وجوه مشترک  نیترسو، مهم کیآنها است: از  یفرزندآور حاتیاز نقطه نظر ترج یقوم یاهگروه

 یلیو تما حیترج گونهچیه باًیمورد مطالعه تقر یقوم یهااز گروه کیچیتنها هاسوووت که نه نیآنها ا

 یدو فرزند است. از سو یآنها معطوف به الگو حیترج نیشتریندارند، بلکه ب یفرزندیب یبه الگو

 یدر الگو دیرا با یفرزندآور حاتیترج نهیدر زم یقوم یهاگروه نیها در بتفاوت نیشووتریب گر،ید

 یریگجهینت نیا نیمب ،قیتحق نیا یهالیو تحل هیجستجو کرد. در مجموع، تجز شتریسه فرزند و ب

ست که ه یینها شگاه التیسطح تحص یحت ،قیتحق یرهایاز متغ کیچیا ست  زین یدان سته ا نتوان

را  شوتریبه داشوتن سوه فرزند و ب حیترج یعنی ادیز یفرزندآور یقومی در الگو ییگراک نوع همی

شان یخوبفراهم کند که به ست که تعلّقات قوم نیدهنده ان س ینکته مهم ا مهم و  اریکماکان نقش ب

 .کندیم فایا ادیز یفرزندآور حیدر ترج یاکنندهنییتع

 

 .رانیا ،یقوم یهاگروه ،یفرزندآور حاتیترج :هاکليدواژه

 
 

                                                      
 ش ستیجمع اریدان شگاه مازندران یگروه علوم اجتماع یشنا سیدنی،  ، ایران،دان شگاه غرب  و محقق افتخاری دان

    .مسئول( سندهی)نواسترالیا 
E.mail: y.foroutan@umz.ac.ir 

 دانشگاه مازندران. یگروه علوم اجتماع ران،یا یمسائل اجتماع یدکتر یدانشجو  
E.mail: s.mirzaee@stu.umz.ac.ir 

 (35-60) 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع

mailto:s.mirzaee@stu.umz.ac.ir


 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   36

  مقدمه
ایم. را کانون توجه قرار داده 1فرزندآوریو ترجیحات قومی بین تعلقات در این تحقیق، مناسبات 

توان گفت که می ،ویژه در دوران معاصرهب ،درخصوص اهمیت و ضرورت این قبیل تحقیقات

گیری تابعی از رویکرد آنان طور چشمهبقومی رزندآوری زنان در هر گروه ترجیحات ف اساساً

مسیحیان مذهب قومی از فرقه یک  2"کیوورفول"عنوان مثال،به. استی جنسیتی هانسبت به نقش

آن، زنان موظف به اطاعت کامل از شوهران پیروان شود و از دیدگاه پروتستان محسوب می

زیرا وظیفه اصلی زنان را  ؛وسایل پیشگیری از بارداری را ندارندخویش هستند و حق استفاده از 

. مثال دیگر، دانندنقش مادری و حضور کامل در داخل خانه می دنیا آوردن فرزندان زیاد وهب صرفاً

بسیار  ،که سطح فرزندآوری آناناست  3"هریدی"قومی از یهودیان موسوم به یک گروه مربوط به 

های جنسیتی و تفکر خاص درباره نگرش بسیار قوی و سنتی در زمینه نقشزیرا دارای  ؛باال است

طوریکه معتقدند حتی تصاویر زنان و هب .های عمومی هستندویژه در عرصههب 4تفکیک جنسیتی

: 1395و همکاران، )گلدستون  دختران نیز نباید در جراید و نشریات عمومی چاپ و منتشر شود

های هایی وجود دارند که شدت محدودیتجوامع اسالمی نیز گروه همچنین، در برخی .(123

های جدی ، چالشویژه در خاورمیانههب یهای جنسیتی چنان زیاد است که در مواردآنان بر نقش

حتی فاقد حقوقی  زنان طوریکههب ؛آیدوجود میههای عمومی ببرای حضور زنان در عرصه

 . هستندی أهمچون حق رانندگی و یا حق ر

مراتب عالوه بر این، اهمیت و ضرورت این قبیل مطالعات در جوامعی همچون جامعه ما، به

عنوان یار برجسته است و چندقومیتی بودن، بهبیشتر است؛ زیرا تنوع قومی در سرتاسر ایران، بس

شود که فرصت مناسبی های فرهنگی اجتماعی کشور ما محسوب میترین مشخصهیکی از مهم

بدین ترتیب، مجموعه این آورد. را نیز برای این قبیل مطالعات و تحقیقات علمی فراهم می

کند تا بتوان در یک فضای کید میأبر ضرورت و اهمیت تحقیقات و مطالعات علمی ت ،مباحث

فرزندآوری ترجیحات های پژوهشی و شواهد تجربی، ابعاد و زوایای متعدد پایه یافته علمی و بر

های کلیدی تحقیق ترین پرسشهمین اساس، مهم را بررسی و شناسایی کرد. برهای  قومی گروه

                                                      
1. Ethnic Belonging and Childbearing Desires   

2. Quiverfull 

3. Heredi Jewish  

4. Gender Segregation  
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 حاضر عبارتند از:

 متفاوت یا مشابه است؟  های  قومی با همدیگرترجیحات فرندآوری گروهآیا  -

 ؟ اقوام استشناختی تابعی از متغیرهای جمعیت ،های  قومیترجیحات فرزندآوری گروهآیا  -

ثیراتی بر ترجیحات أچه تنوع نگرش  اقوام به اشتغال زنان و همچنین میزان دینداری آنها،  -

 فرزندآوری آنها دارد؟ 

 ،های کلیدی تحقیقاین پرسشبه هدف اصلی این است که  ،بدین ترتیب، در تحقیق حاضر

شواهد پژوهشی و تجربی مناسب برای شناخت برخی از  ،امکانحد  درو  پاسخ داده شود

 های قومی ارائه گردد.ترجیحات فرزندآوری گروه باهای مرتبط مهمترین الگوها و تعیین کننده

 چارچوب نظری 

اند را های قومی ارائه شدهفرزندآوری گروهرجیحات ت هایی که در زمینه تبییننظریه طور کلی،هب

شود هایی مینظریه شامل ،بندی و خالصه کرد. گروه اولطبقه ،سه گروه عمده زیر درتوان می

عنوان هدهند. بهای قومی را کانون اصلی توجه قرار میها و باورهای فرهنگی دینی گروهکه آموزه

های ( معتقدند که ایدئولوژی و باورهای فرهنگی مذهبی برخی گروه1381) مثال، لوکاس و میر

عنوان نمونه، مطابق کند. بهای است که فرزندآوری زیاد را تجویز و تقویت میقومی به گونه

شود، استفاده از وسایل میهای قومی، ازدواج در سنین پایین تشویق باورهای دینی برخی گروه

داشتن فرزندان زیاد را  کنند، یا اساساً کنترل موالید و سقط جنین را ناشایست و حرام تلقی می

های قومی های مذهبی این گروهدانند. بدین ترتیب، این قبیل اعتقادات و آموزهیک ارزش می

 های گروه دوم نیز اصوالً تئوری شود که تمایالت فرزندآوری آنان نیز زیاد باشد.میسبب 

دهند. عنوان یک گروه اقلیت مدنظر قرار میمذهبی را به-های قومیوضعیت و موقعیت گروه

های مرتبط با ( مبتنی بر این اصل است که تفاوت2004) 1گاه مک کویالنعنوان مثال، دیدبه

عنوان ی را باید در چارچوب موقعیت آنان بهمذهب-های قومیالگوهای فرزندآوری برخی گروه

مذهبی -های قومیپردازان، موقعیت گروهعقیده این دسته از نظریههیک گروه اقلیت تبیین کرد. ب

قرار دهد.  تأثیرتواند رفتار فرزندآوری آنان را تحتبه دو شکل می ،عنوان یک گروه اقلیتبه

عنوان یک گروه مذهبی به-های قومیدن گروهحاشیه بو ناظر بر عدم امنیت و در ،شکل اول

                                                      
1. McQuillan   
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مورد  ،مذهبی-های قومیها و هنجارهای گروهباشد. در شکل دوم نیز حفظ ارزشاقلیت می

کنند تا کماکان موقعیت خود را از طریق های مذهبی سعی میکه این گروه توجه است. بدین معنا

 حفظ نمایند.  ،دهعد گسترده خانواها و هنجارهایی از قبیل بُتداوم ارزش

اجتماعی -ها و خصایص اقتصادیگروه سوم، اعتقاد بر این است که ویژگی هاینظریهدر 

های مرتبط با تمایالت فرزندآوری ایفا نقش اصلی را در زمینه تفاوت ،مذهبی-های قومیگروه

قومیت و مذهب پردازان، متغیرهایی همچون نمایند. در واقع، مطابق رویکرد این دسته از نظریهمی

بلکه آنچه بیش از همه باعث پیدایش الگوهای  ؛کنندای ایفا نمیکنندهالنفسه نقش تعیینفی

ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی شود، ویژگیمیمذهبی -های قومیمتفاوت فرزندآوری گروه

( در تبیین الگوهای 2011) 1. در همین چارچوب، نظریه کافمن و اسکایربکاستآنها 

ی بر این ایده اصلی مبتنی است که مذهبی در جوامع اسالم-های قومیفرزندآوری گروه

سوادی، روستانشینی، موانع دسترسی به اجتماعی )مانند بی-ای از شرایط اقتصادیمجموعه

تری مراتب مهمهوسایل کنترل موالید، مزایای فرزندان زیاد در اقتصاد کشاورزی سنتی( نقش ب

تغیرهایی همچون قومیت و کنند و ممذهبی ایفا می-های قومیدر سطح باالی فرزندآوری گروه

)به نقل از:  دنشومیعنوان یک عنصر ثانوی در تبیین الگوهای فرزندآوری محسوب مذهب به

معطوف به بررسی مناسبات بین  ،توجه به اینکه تحقیق حاضر . با(1397فروتن و رضایی پاشا، 

های نظریهاین سه دسته  با استفاده از ترکیبی ازباشد، فرزندآوری و تعلقات قومی میترجیحات 

های  ترین الگوها و تمایزات مرتبط با ترجیحات فرزندآوری گروهتا مهم کندمیاصلی تالش 

 .   دهدمورد مطالعه و بررسی قرار  را  قومی

 پيشينه تحقيق 

 زمینهدر  ،تحقیقات ی ازدهد که طیف بسیار متنوعطور کلی، بررسی تحقیقات پیشین نشان میهب

 ترین نتایجدر جهان انجام گرفته است که به مهممذهبی -های  قومیگروه فرزندآوریرجیحات ت

( ناظر بر نقش 1996) 2هانتینگتون هال، مطالعثعنوان مهکنیم. بتحقیقات اشاره می رخی از اینب

 .مذهبی است-قومیهای شناختی و الگوهای فرزندآوری گروهکننده عناصر جمعیتتعیین

                                                      
1. Kaffman and Skirbeck   

2. Ethnicity and Population  
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شناختی مذهبی که به لحاظ جمعیت-قومیهای کند که آن دسته از گروهاستدالل می هانتینگتون

آورند که هایی که رشد آنها کندتر است فشار میش هستند، بر گروهو فرزندآوری رو به گستر

طی  1"هابررسی جهانی ارزش"گردد. نتایج مذهبی منجر می-قومیهای به برخورد بین گروه

مانند الجزایر، بنگالدش، ی اسالمی که در تعدادی از کشورهاداد  نشان 1999-2000های سال

که موافق قانون مذهبی -گروهای قومیزنان آن دسته از مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، نیجریه و 

. نتایج (1395)فروتن و کرمی،  شریعت بودند، از سطح فرزندآوری باالتری برخوردار بودند

مذهبی  قومی وهای الگوهای فرزندآوری گروه در خصوص( 2007)2تحقیق وستوف و فرجکا

اتریش، اسلواکی، اوکراین، بلغارستان و کرواسی طی شامل  ،در تعدادی از کشورهای اروپایی

ها طی این سال آنهانشان داده است که گرچه سطح فرزندآوری تمامی  2001تا  1981های سال

و قومی های گروه سایرمسلمانان در مقایسه با  ،همهاین یک روند نزولی را طی کرده است، با

اند. را داشته باروریره باالترین و بیشترین سطح ها، همواها و پروتستانمذهبی مانند کاتولیک

( درخصوص 2013) المللی از سوی مؤسسه تحقیقاتی پیوهای پژوهش یک پروژه بینیافته

نشان داد که از  ،نگرش مسلمانان کشورهای اسالمی درباره الگوهای فرزندآوری و کنترل موالید

های کنترل با برنامه ،ای از مسلمانان در برخی از کشورهای اسالمیسو، نسبت قابل مالحظهیک

مثال، نزدیک به نیمی از مسلمانان در کشورهای پاکستان و عنوان هب ؛جمعیت مخالف هستند

های کنترل موالید مخالف هستند. بنگالدش و ترکیه با برنامه سوم مسلمانان درتونس و حدود یک

عنوان مثال، ه. باستاز سوی دیگر، این نسبت در برخی دیگر از کشورهای اسالمی بسیار اندک 

های اردن و تاجیکستان و مالزی دارای نگرش منفی دهم مسلمانان در کشورفقط حدود یک

در دو کشور عمده قاره اقیانوسیه  فروتن اتهای کنترل موالید هستند. نتایج تحقیقنسبت به برنامه

های  گروهنشان داده است که گرچه  (2020، 2019 ,2015استرالیا ) و (2017یعنی نیوزیلند )

تر تحصیالت و اشتغال و درآمد ین دارای سطوح پایینمسلمانان در مقایسه با سایرمذهبی -قومی

زیرا  ؛کندمسلمانان صدق نمیقومی مذهبی های بر تمامی گروه لزوماً ،اما این الگوی کلیهستند، 

 باشد. میشان قومیتابعی از خاستگاه آنان شناختی و اقتصادی های جمعیتویژگی

رغم اینکه تنوع قومی در علی دهدمیاز سوی دیگر، بررسی ادبیات تحقیق در ایران نشان 

                                                      
1. Huntington  

2. Westoff & Frejka 
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است، اما قدمت و وسعت تحقیقات علمی در زمینه نقش  گستردهسرتاسر کشور ما بسیار زیاد و 

چندان  ،و جایگاه این تنوع قومی مذهبی بر روی رفتارهای باروری و الگوهای فرزندآوری

در بین  (1383)طالب  و عنوان مثال، نتایج تحقیق گودرزیهگیر نیست. ببرجسته و چشم

مالحظه بین نحوه نگرش های قابلدهنده تفاوتنشان ،های قومی استان سیستان و بلوچستانگروه

کوه گروه طووریبوه است.های قومی در مورد هنجارهای خانواده و الگوهای فرزندآوری گروه

های  خانوادگی و سطح باالتر هاارزشبیوشتر بوه الگوهوای سونتی ارزش ،قومی بلووچ

حول محور  ،قومی غیر بلوچ به خانواده هایگروهکه نگرش ، درحالیدارندفرزندآوری گرایش 

مطابق نتایج  .های  فردگرایانه و اسوتقالل خوانواده بوا عملکرد جمعیتی پایین بودهاارزشارزش

ویژه به ،جمعیتی-های اجتماعیبعد از کنترل مشخصه، (1385صادقی ) شوازی وعباسیتحقیق 

طور چشمگیری، کاهش یافته و تا حدی در رفتار باروری، به های قومیِتفاوت ،تحصیالت

گرایی کامل حال، این همانندی و همشود. با اینگرایی ایجاد میهمانندی و هم آنها،باروری 

بدون تبیین  ،های قومی باروریها، هنوز برخی از تفاوتصهرغم کنترل آماری مشخنیست و علی

 ماند.باقی می

مناسبات بین تحوالت فرزندآوری و ( در زمینه 2019، 2014، 1388) فروتن اتتحقیقنتایج 

دامنه و عمق داد که نشان  1385تا  1335تغییرات اجتماعی طی نیم قرن اخیر در ایران از سال 

طی چند دهه اخیر به حدی است که جامعه ما را به یک آزمایشگاه تغییرات اجتماعی فرهنگی  

بندی خانواده و فرزندآوری تبدیل کرده شکل الگوهایاجتماعی مناسبی برای تجزیه و تحلیل 

کند. نتایج های قومی مذهبی صدق میطوریکه روندهای کلی آن کمابیش بر تمامی گروهاست به

در زمینه بررسی تطبیقی تمایالت فرزندآوری زنان کُرد  (1395) پژوهش حسینی و همکاران

یی شهرستان کامیاران نشان داد که اگرچه تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سنّی در مناطق روستا

 -های فرهنگی، اقتصادی تر از زنان شیعه است، اما ترکیبی از مشخّصهاهل سّنت کمی بیش

بینی احتمال تمایل به فرزندآوری در کننده و معناداری در پیشاجتماعی و جمعیّتی نقش تعیین

توان بندی پیشینه تحقیق میبدین ترتیب، در جمعد. هبی دارنمذقومی میان زنان هر دو گروه 

های گفت که اگرچه طیف گسترده و متنوعی از تحقیقات در خصوص الگوهای فرزندآوری گروه

در کشور ما علیرغم تنوع بسیار گسترده در سایر کشورهای جهان انجام شده است، اما قومی 

، بلکه همان حجم قلیل باشدعات اندک و محدود میحجم این قبیل مطالهای  قومی نه تنها گروه
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است. به های  قومی و اندکی از گروه تحقیقات انجام شده نیز غالبا معطوف به تعداد محدود

های الزم است تا هم تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و هم اینکه بررسیهمین سبب، 

های  قومی باشد. در همین راستا، شتری از گروهتطبیقی آنها معطوف به دایره وسیعتر و تعداد بی

تحقیق حاضر تالش می کند تا در حد توان خود شواهد پژوهشی برای تکمیل خال تحقیقاتی در 

 این حوزه مطالعاتی فراهم نماید.  

  های تحقيق فرضيه

 های تحقیق حاضر، به شرح زیر است: فرضیه

های قومی گوناگون، است؛ بدین معنا که گروهترجیحات فرزندآوری، تابعی از تعلّقات قومی  -

 دارای ترجیحات فرزندآوری متفاوت هستند.

طوریکه در هر یک های  قومی تابعی از متغیر جنسیت است؛ بهترجیحات فرزندآوری گروه -

 دهند.را ترجیح می های  قومی، مردان، بیش از زنان، الگوی فرزندآوری زیاداز گروه

کند؛ ومی نیز نقش مهمی در ترجیحات فرزندآوری آنها ایفا میهای  قمحل سکونت گروه -

های شهرنشین خویش، الگوی فرزندآوری بدین معنا که اقوام روستانشین، بیش از هم قومی

 دهند.زیاد را ترجیح می

شناختی مانند سن و تحصیالت و ترجیحات فرزندآوری، تابعی از سایر متغیرهای جمعیت -

زمان با افزایش سطح تنها همهای  قومی، نهعنا که در بین گروهوضعیت تأهل است؛ بدین م

کند، بلکه ترجیحات تحصیالت، ترجیحات به سوی فرزندآوری کمتر سوق پیدا می

ساالن و سالمندان بیش از فرزندآوری در بین متأهلین، بیش از مجردین و در بین بزرگ

 نوجوانان و جوانان است.

قومی، تابعی از نگرش آنها نسبت به اشتغال زنان است؛   هایترجیحات فرزندآوری گروه -

بدین معنا که کسانی که مخالف اشتغال زنان هستند، الگوی فرزندآوری زیاد را ترجیح 

 دهند. می

کند های  قومی نیز نقش مهمی در ترجیحات فرزندآوری آنها ایفا میداری گروهسطح دین -

تر و مراتب قویداری بهفراد با سطوح باالی دیندر بین ا بدین معنا که ترجیح الگوی زیاد

 داری است. تر دینبیشتر از افراد با سطوح پایین
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  هاتحقيق و دادهروش 
توجه به  های یک بررسی پیمایشی است. بامباحث تجربی این مقاله مبتنی بر تجزیه و تحلیل

پژوهشگران، مناطق گستردگی جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکانات محدود 

ای در بردارنده گستردگی حدود قابل مالحظه اند که تاکمابیش متعدد و گوناگون انتخاب شده

های قومی و مذهبی نظر ترکیبویژه از نقطههب ،اجتماعی-های فرهنگیجغرافیایی و تنوع

الگوهای مرتبط با ترین توان بر اساس آنها برخی از مهمباشند که میهایی از کشور ما میبخش

تجزیه و  تر بررسی کرد.گسترده موضوع تحقیق را فراتر از یک شهرستان و در سطحی نسبتاً

 را مجموعاً است که حجم نمونه آن پژوهش پیمایشی های یک های این مقاله مبتنی بر دادهتحلیل

های شهرستان ساله و باالتر ساکن در نقاط شهری و روستایی 15نفر مردان و زنان  3722تعداد 

گنبدکاووس، محمودآباد گرگان، سقز، کامیاران، رشت، آباد، اسفراین، اهواز، بابلسر، بجنورد، خرم

حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران تعیین شده و برای  دهند.و همدان تشکیل می

شده است. ای استفاده ای چندمرحلهگیری خوشههای تحقیق نیز از روش نمونهگزینش نمونه

آزمون و اعتبار پرسشنامه، اعتبار صوری است و برای دستیابی به پایایی مورد قبول، با انجام پیش

ابزار گردآوری  های پرسشنامه تأمین گردید.، همسازی گویه79/0میانگین آلفای کرونباخ حدود 

با استفاده از  های تحقیقیافته بود. پس از گردآوری دادههای تحقیق نیز پرسشنامه ساختداده

های تحقیق استفاده برای تجزیه و تحلیل داده 1اساسپیاس تکنیک پرسشنامه، از برنامه نرم افزار

 گیرند.ها در بخش بعدی مورد بررسی قرار میشده است که نتایج این تجزیه و تحلیل

محسوب  قترین متغیر وابسته در این تحقیعنوان مهمبه فرزندآوریرجیحات عالوه بر این، ت

فرزندو بیشتر مورد سنجش  3فرزند،  2فرزند،  1سطح شامل بدون فرزند، چهار گردد که در می

فرزند و  5دو گزینه )بدون فرزند،  ،های اولیه تحقیقاست. گفتنی است که در داده قرار گرفته

، این "یفرزندبی"های متمایل به بیشتر( نیز وجود داشت که به سبب تعداد بسیار ناچیز نمونه

 منظور و محاسبه نشده است.  ،های تحقیقگزینه در تجزیه و تحلیل

 

 

 

                                                      
1. SPSS 
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 : متغيرهای وابسته و مستقل تحقيق1جدول شماره 

 هاگزینه عنوان متغير هاگزینه عنوان متغير
 
 
رجیحات ت

 فرزندآوری

 بدون فرزند -

 فرزند 1 -

 فرزند 2 -

 و بیشتر فرزند 3 -

-  

 
 

 سطح تحصیالت

 سوادبی -

 ابتدایی -

 راهنمایی -

 دیپلم -

 فوق دیپلم -

 لیسانس و باالتر -
 مرد - جنس

 زن -
 شهر - محل سکونت

 روستا -
 

 داریمیزان دین
 خیلی زیاد -

 زیاد -

 کم -

 خیلی کم -

 
 نگرش به اشتغال زنان

 کامالً موافق -

 موافق -

 مخالف -

 کامالً مخالف -
 ترکمن، کرد، گیلک، لر، لک، مازنی ترک، های  قومیگروه 

 تحقيقهای جمعيت نمونه ویژگی

ساله و  15نفر مردان و زنان  3722عداد جمعیت نمونه تحقیق را تکه پیشتر نیز ذکر شد، همچنان

خرم آباد، اهواز، بابلسر، بجنورد، اسفراین، های باالتر ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان

ا را جمعیت درصد آنه 1/51دهند که گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل میسقز، کامیاران، 

 8/63شوند. از نقطه نظر محل سکونت نیز درصد را نیز جمعیت زنان شامل می 9/48مردان و 

. هستنددرصد جمعیت نمونه تحقیق ساکن نقاط شهری و مابقی آنها نیز ساکن نقاط روستایی 

که با میانه سنی جمعیت کل کشور )حدود  استسال  9/31میانه سنی جمعیت نمونه تحقیق نیز 

هل نیز نزدیک به دو سوم جمعیت أ. از نقطه نظر وضعیت تاستبرابر و یکسان  سال( تقریباً  30

دهند و نسبت افراد هل و قریب به یک سوم را نیز افراد مجرد تشکیل میأنمونه تحقیق را افراد مت

 درصد( 3/2درصد و  6/1همسر در اثر طالق و در اثر فوت همسر نیز بسیار ناچیز )به ترتیب، بی

 10دهد که کمتر از . توزیع جمعیت نمونه تحقیق بر حسب سطح تحصیالت نشان میاست

درصد تحصیالت دیپلم و فوق  40درصد تحصیالت ابتدایی و راهنمایی،  20سواد، درصد بی

 .نددرصد نیز دارای تحصیالت لیسانس و باالتر 30حدود  هستند و دیپلم
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 هایافته

 آوریالگوهای کلی ترجيحات قومی فرزند (1

 فرزندآوریرجیحات تتوان در زمینه ، چهار الگوی کلی زیر را می2مطابق نتایج مندرج در جدول 

ترین الگوی فرزندآوری در بین قومی استنباط کرد. نکته اول اینکه، برجسته هایگروهدر بین 

طوریکه درحدود نیمی از آنها، این است به "خانواده دو فرزندی"های قومی، الگوی تمامی گروه

تری طور برجستهدهند. این الگو در بین دو گروه قومی لر و لک بهالگوی فرزندآوری را ترجیح می

که، دهند. درحالیکه دو سوم آنها الگوی دو فرزندی را ترجیح میطورید؛ بهشومشاهده می

کمترین تمایل به این الگوی فرزندآوری متعلق به دو گروه ترکمن و کرد است: کمتر از نیمی از 

دهند. نکته دوم اینکه، الگوی درصد(، الگوی دو فرزندی را ترجیح می 45آنان )نزدیک به 

 2های قومی پذیرفتنی نیست بطوریکه تنها کمتر از کدام از گروهدر هیچ "فرزندیخانواده بی"

درصد آنان به این الگوی فرزند آوری متمایل هستند. به همین سبب، در تجزیه و تحلیلهای 

نیز از  "فرزندیتک"بعدی این تحقیق از آن صرفنظر شده است.نکته سوم اینکه، ترجیح الگوی 

توان در مقایسه بین دکی برخوردار است. بیشترین سطح تفاوت را میاقبال و پذیرش بالنسبه ان

فرزندی ها، الگوی تکها بیش از دو برابر ترکمندو گروه گیلک و ترکمن مشاهده کرد: گیلک

های قومی نیز تقریباً یک درصد(. در سایر گروه 6درصد و  14دهند )به ترتیب، را ترجیح می

الگوی فرزندی تمایل دارند. نکته چهارم اینکه، میزان تمایل به دهم آنها به الگوی خانواده تک

شود تری مشاهده میطور برجستههای قومی، بهدر بین برخی گروه فرزندآوری سه فرزند و بیشتر،

 "سه فرزندو بیشتر"ها و دو پنجم کردها، خواهان الگوی عنوان مثال، نیمی از ترکمنطوربهبه

ترین های قومی، تمایل کمتری به این الگو دارند که برجستهی گروههستند. از سوی دیگر، برخ

را الگوی فرزندآوری سه فرزند و بیشتر ها هستند. بدین معنا که تنها یک چهارم آنان، آنها گیلک

توان در بین دو گروه لک و لر نیز مشاهده کرد؛ زیرا کمتر دهند. این تمایل اندک را میترجیح می

ها نیز هستند. در بین دو گروه قومی ترکها و مازنی و بیشترخواهان سه فرزنداز یک سوم آنها 

را  الگوی فرزندآوری سه فرزند و بیشتراین تمایل بالنسبه اندک است: درحدود یک سوم آنها، 

 دهند.ترجیح می
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 های  قومی )درصد(: ترجيحات فرزندآوری به تفکيک گروه2جدول 

 فراوانی
جمع 
 درصد

فرزند و  3
 بیشتر

 های  قومیگروه دبی فرزن فرزند 1 فرزند 2

 ترک 0/4 5/12 6/53 5/32 0/100 345

 ترکمن 3/1 7/5 4/43 6/48 0/100 543

 کرد 9/1 1/12 7/44 3/41 0/100 804

 گیلک 5/1 7/13 4/58 4/24 0/100 459

 لر 0/8 1/9 1/63 0/29 0/100 364

 لک 0/0 5/9 7/62 8/27 0/100 241

 مازنی 65/1 3/11 7/54 4/32 0/100 966

 جمع فراوانی 49 399 1964 1310 3722 3722

 برحسب جنسيت و محل سکونت ترجيحات قومی فرزندآوری (2

های  قومی در زمینه ترجیحات فرزندآوری بین مردان و زنان گروه داریمعنیهای آیا تفاوت

ترین و های این تحقیق، مهموجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی تحقیق و مطابق داده

ای که درخصوص تأثیرات متغیر جنسیت بر روی ترجیحات فرزندآوری ترین نکتهبرجسته

که در مجموع، یک نوع همسوئی و همگرایی  توان اشاره کرد این استهای قومی میگروه

های قومی مورد بررسی وجود دارد. بدین در زمینه ترجیحات فرزندآوری در میان گروه 1جنسیتی

طور کمابیش یکسان و مشابه همدیگر به های قومی، مردان و زنان بهمعناکه در هر یک از گروه

های قومی وجود دارد. البته اغلب گروه الگوهای فرزندآوری تمایل دارند. این الگو کمابیش در

ترین آنها مربوط به میزان تمایل مردان و زنان گروه خورد که برجستهموارد استثنا نیز به چشم می

درصد( و همچنین میزان تمایل مردان  7درصد و  12فرزندی )به ترتیب، قومی لک به الگوی تک

 درصد( است.  51درصد و  58ه ترتیب، فرزندی )ب 2و زنان گروه قومی مازنی به الگوی دو

عبارت های قومی برحسب متغیر محل سکونت چگونه است؟ بهترجیحات فرزندآوری گروه

های قومی ساکن در نقاط شهری و روستایی از نقطه نظر ای بین  گروهدیگر، آیا تفاوت برجسته

                                                      
1. Gender Convergence 



 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   46

دهد که اوالً، تفاوت یهای این تحقیق نشان مترجیحات فرزندآوری وجود دارد؟ تجزیه و تحلیل

چشمگیری بین روستائیان و شهرنشینان از نقطه نظر ترجیح آنها به الگوی دو فرزندی  مشاهده 

کند. ثانیاً، های قومی مورد مطالعه صدق میشود. این نکته کمابیش برای تمامی گروهنمی

هستند. این الگو روستائیان، بیش از شهرنشینان خواهان الگوی فرزندآوری سه فرزند و بیشتر 

کننده این واقعیت است که فرهنگ سنتی و اقتصاد کشاورزی حاکم در بین وضوح منعکسبه

های پراوالد و نیروی کار بیشتر اقوام ایرانی ساکن در نقاط روستایی کماکان خواهان خانواده

 است.

 های  قومی به تفکيک جنس و محل سکونت: ترجيحات فرزندآوری گروه3جدول 

 های  قومیگروه ترک ترکمن کرد گيلک لر لک مازنی

 جمعيت مردان       

 فرزند 1 13.7 6.5 12.6 15.8 9.6 11.8 10.7

 فرزند 2 53.6 45.7 43.6 59.6 65.6 59.7 58.6

 فرزند و بیشتر 3 32.7 47.8 43.8 24.6 24.8 28.5 30.7

 جمعيت زنان       

 فرزند 1 12.7 6.4 12.4 14.9 9.6 7.4 13.6

 فرزند 2 55.1 42.3 47.7 57.6 60.9 65.5 51.7

 فرزند و بیشتر 3 32.2 51.3 39.9 27.5 29.5 27.1 34.8

 نقاط شهری       

 فرزند 1 12.6 5.8 14.8 14.7 9.7 10.7 13.9

 فرزند 2 55.9 46.4 46.3 57.4 60.9 57.0 65.7

 بیشترفرزند و  3 31.5 47.8 38.9 27.9 29.4 32.3 20.4

 نقاط روستایی       

 فرزند 1 14.4 8.4 8.7 15.5 8.3 8.3 9.6

 فرزند 2 49.8 39.7 41.5 60.9 66.8 68.4 45.8

 فرزند و بیشتر 3 35.8 51.9 49.8 23.6 24.9 23.3 44.6

 جمع فراوانی  345 543 804 459 364 241 966

های قومی مورد مطالعه مشهود است، اما اگرچه تفاوت شهر و روستا در اغلب گروه

ترین آن، متعلق به گروه قومی مازنی است: روستائیان مازنی بیش از مشهودترین و برجسته
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دهند قومی خویش، الگوی فرزندآوری سه فرزند و بیشتر را ترجیح میدو برابر شهرنشینان هم

کند و الذکر را تأیید میخوبی همان تبیین فوقدرصد(. این وضعیت به 20و  44)به ترتیب، 

با توجه به اینکه اقتصاد کشاورزی سنتی در مناطق روستایی مازندران، بیشتر رایج و غالب 

تری به الگوی فرزندآوری سه است، به همین سبب روستائیان آن نیز تمایل بیشتر و قوی

ای بین های قومی، تفاوت چندان برجستهدر برخی گروه همه،دارند. با این فرزند و بیشتر

شود و مالحظه نمی فرزند و بیشتر 3مناطق شهری و روستایی ازنقطه نظر الگوی فرزندآوری 

ها(، وضعیت معکوس حاکم ها، لرها و لکهای  قومی )مانند گیلکیا حتی در برخی گروه

بین کرد که در دوران معاصر، مبتنی بر گونه تبتوان تاحدودی ایناست که این وضعیت را می

های فراگیر و همچنین تحت تأثیر فشارهای قوی ناشی از های ارتباطات و رسانهتکنولوژی

طور های معمول و سنتی شهر و روستا بهمشکالت اقتصادی و تنگناهای مالی، تفاوت

طه نظر گرایی بین روستائیان و شهرنشیان از نقگیری فروکش کرده و نوعی همچشم

های جمعیتی و ترجیحات فرزندآوری شکل گرفته و حتی در برخی موارد، روستاها نگرش

 اند.گوی رقابت را از شهرها ربوده و پیشی گرفته

 

 وضعيت تأهل، سن و تحصيالتترجيحات قومی فرزندآوری به تفکيک  (3

الگوی فرزندآوری  دهد که متأهلین، بیش از مجردین بهنتایج تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان می

های  قومی مشهود است، متمایل هستند. اگرچه این الگو در بین تمامی گروه فرزند و بیشتر 3

های  قومی، این تفاوت اما شدت آن در بین آنها یکسان نیست: از یکسو، در بین برخی گروه

به میزان زدنی آن، وضعیت گروه قومی گیلک است: متأهلین گیلک ناچیز است، که نمونه مثال

فرزند و بیشتر را ترجیح  3قومی خویش، الگوی فرزندآوری نسبتاً ناچیزی بیش از مجردین هم

درصد(. از سوی دیگر، این تفاوت ناشی از شدت تأثیر متغیر  22درصد و  25ترتیب، دهند )بهمی

زنی محل سکونت بر ترجیحات فرزندآوری در بین سه گروه قومی مشتمل بر اقوام لر و لک و ما

قومی خویش، تر است: متأهلین این سه گروه قومی، بیش از دو برابر مجردین هممراتب برجستهبه

 هستند.  فرزند و بیشتر 3خواهان الگوی فرزندآوری 
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های های  قومی به تفکيک گروهفرزند و بيشتر( گروه 3: ترجيحات فرزندآوری زیاد )4جدول 

 سنی، وضعيت تأهل و تحصيالت

 های  قومیگروه ترک ترکمن کرد گيلک لر لک مازنی

 سن       

18.0 15.1 12.3 22.4 26.3 39.6 24.5 15-19 

22.0 17.0 14.9 20.0 32.4 43.0 29.5 20-24 

26.8 14.6 17.8 27.8 37.9 48.5 32.8 25-29 

28.3 20.9 19.8 19.8 44.1 50.0 36.7 30-34 

31.3 32.8 28.5 23.8 32.7 54.5 32.5 35-39 

35.2 51.5 53.8 26.9 44.4 54.1 27.3 40-44 

42.3 64.5 45.4 28.9 42.0 33.3 36.9 45-49 

 بباال 50 38.0 84.0 60.0 28.9 76.9 86.9 58.3

 وضعيت تأهل       

 مجرد 28.6 40.1 34.5 22.5 13.7 12.3 18.7

 متاهل 32.7 54.8 43.0 25.7 24.8 30.0 37.5

 سطح تحصيالت       

 بیسواد 44.0 90.6 80.0 25.4 70.5 91.3 78.0

 ابتدایی 35.3 87.5 61.7 23.6 58.8 75.8 60.0

 راهنمایی 48.1 53.2 46.6 16.7 41.2 30.0 48.3

 دبیرستان 25.0 45.1 39.6 18.9 28.0 20.4 22.3

 فوق دیپلم 48.9 45.9 39.0 18.5 18.3 12.1 25.4

 لیسانس وباالتر 25.3 36.8 25.0 18.3 15.4 10.8 23.0

 جمع فراوانی  345 543 804 459 364 241 966

ای بر روی ترجیحات های  قومی، دارای تأثیرات قابل مالحظهعالوه بر این، سن گروه

باشد. در مجموع، یک الگوی های نسلی میکننده شکاف و تفاوتفرزندآوری آنهاست که منعکس

شود: به موازات باالرفتن سن افراد، های  سنی مالحظه میکمابیش مشترک در بین همه گروه

یابد. گرچه این شکاف فرزند و بیشتر نیز افزایش می 3الگوی فرزندآوری  ترجیح آنان برای

های  قومی مشهود است، اما در نسلی ناظر بر ترجیحات فرزندآوری کمابیش در تمامی گروه

ها، این های قومی، مانند اقوام لر و لک و مازنی و سپس در بین کردها و ترکمنبین برخی گروه
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ها و که این شکاف نسلی در بین دو گروه قومی گیلکت، درحالیتر اسشکاف نسلی برجسته

رسد؛ زیرا ترجیحات فرزندآوری آنان بیشتر به نظر نمیگیر بهها، چندان برجسته و چشمترک

 سوی همسوئی و همگرایی نسلی گرایش دارد.

ه دهد هر چه بر سطح تحصیالت اقوام افزودهای این تحقیق نشان میعالوه بر این، داده

کند. گرچه این الگو برای تمامی کمتر سوق پیدا می فرزندآوریشود، ترجیح آنها به سوی می

های قومی، کند، اما ترجیحات فرزندآوری همه گروههای قومی مورد مطالعه صدق میگروه

تأثیر سطح تحصیالت آنها نیست: از یک طرف، این تأثیرگذاری در برخی طور یکسان تحتبه

در بین  فرزند و بیشتر، 3ی بسیار برجسته است. میزان تمایل به الگوی فرزندآوری های قومگروه

سوادان و سوادان در بین دو گروه قومی لر و لک بیش از چهار برابر و در بین بیسوادان و کمبی

کردگان دانشگاهی هم قومی آنهاست. پس از آن، سوادان مازنی نیز بیش از سه برابر تحصیلکم

سوادان سوادان و کمها و کردها نیز قابل مالحظه است: بیتأثیرگذاری در بین ترکمنشدت این 

قومی خویش، الگوی کردگان دانشگاهی هماین دو گروه قومی، بیش از دو برابر تحصیل

دهند. از طرف دیگر، ترجیحات فرزندآوری برخی را ترجیح می فرزند و بیشتر 3فرزندآوری 

حت تأثیر متغیر سطح تحصیالت نیست. این وضعیت مخصوصاً در بین های  قومی چندان تگروه

عنوان مثال، شود. بهگروه قومی گیلک و تاحدودی نیز در بین گروه قومی ترک مشاهده می

ها، برپایه سطح تحصیالت آنها بسیار اندک نوسانات و تغییرات در ترجیحات فرزندآوری گیلک

ی دارای تحصیالت دانشگاهی الگوی هاپنجم گیلکاست. بدین معناکه هرچند نزدیک به یک 

سوادان و کم سوادان دهند، اما این نسبت در بین بیرا ترجیح می فرزند و بیشتر 3فرزندآوری 

 دهد. قومی آنها نیز در حدود یک چهارم است که تفاوت چندان زیادی را نشان نمیهم

 دینیهای جنسيتی و ترجيحات قومی فرزندآوری برحسب نگرش (4

فرزند  3الگوی فرزندآوری دهنده این اصل کلی است که معموالً کسانی نتایج این تحقیق نشان

باشند. دهند که اساساً مخالف با اشتغال زنان در کار خارج از خانه نیز میرا ترجیح می و بیشتر

همه، وضوح آن در برخی کند. با اینهای قومی صدق میاین الگوی کلی برای همه گروه

های قومی ترکمن و لر و لک و تر است. مثالً، در گروهمراتب بیشتر و برجستههای قومی بهگروه

راد دارای نگرش کامالً مخالف، نسبت به اشتغال زنان، بیش از دو برابر افراد دارای مازنی: اف

 دهند.را ترجیح می فرزند و بیشتر 3الگوی فرزندآوری نگرش کامالً موافق نسبت به اشتغال زنان، 
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عنوان مثال، تر است که بهتر و خفیفهای قومی، شدّت این رابطه، مالیمبرعکس، در برخی گروه

ها اشاره کرد. بدین معنا که در بین افراد این دو گروه توان به وضعیت دو گروه کردها و گیلکمی

های جنسیتی متفاوت با همدیگر هستند، تفاوت نسبتاً کمتری از نقطه نظر قومی که دارای نگرش

 ترجیحات فرزندآوری وجود دارد. 

های قومی نیز در این یان گروهداری با ترجیحات فرزندآوری در معالوه براین، رابطه دین

دهد که تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر نشان می

 3الگوی فرزندآوری کند که معموالً کسانی ین الگوی کلی صدق میقومی، اهای در تمامی گروه

 برخوردارند. داری نیز دهند که از سطح باالتر دینرا ترجیح می فرزند و بیشتر
 های دینی و جنسيتیهای  قومی به تفکيک نگرش: ترجيحات فرزندآوری سه فرزند و بيشتر گروه5جدول 

 های  قومیگروه ترک ترکمن کرد گيلک لر لک مازنی

 نگرش به اشتغال زنان       

 کامال موافق 22.6 30.0 35.4 18.4 21.9 14.7 18.4
 موافق 32.7 51.6 38.5 30.2 22.9 16.7 34.8
 مخالف 46.5 68.6 45.1 27.1 33.4 55.0 48.2
 کامال مخالف 34.2 70.0 48.6 24.0 50.0 45.0 42.0

 ميزان دینداری       

 خیلی زیاد 65.5 63.5 46.5 28.6 70.5 20.0 61.2

 زیاد 39.0 53.5 47.2 29.9 29.7 34.0 34.0

 کم 24.8 46.6 37.4 19.7 19.6 22.3 20.8

 خیلی کم 8.1 44.0 38.4 22.8 18.6 26.7 31.7

 جمع فراوانی 345 543 804 459 364 241 966

 3الگوی فرزندآوری شود، ترجیح داری کاسته میبرعکس، هرچه از شدت و قوت دین

های قومی شود. اگرچه این الگوی کلی در همه گروهتر میرنگتر و کمنیز ضعیف فرزند و بیشتر

زدنی آن، تر است، که یک نمونه مثالخورد، اما در برخی اقوام برجستهکمابیش به چشم می

فرزند و  3الگوی فرزندآوری وضعیت دو گروه قومی ترک و لر است: باالترین میزان تمایل به 

های قومی ترک و لر است که سطح دینداری دسته از افراد منتسب به گروهمتعلق به آن  بیشتر

الگوی که بیش از دوسوم آنها طوریطوربهاند؛ بهخویش را در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده

های آنان که این نسبت در بین هم قومیدهند، درحالیرا ترجیح می فرزند و بیشتر 3فرزندآوری 

 یابد. تر از یک پنجم تنزل میخیلی کم به پایین داری کم وبا سطوح دین
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 های چندمتغيرهنتایج تحليل (5

در قالب  شتریب و فرزند سه یفرزندآور ترجیحات با مرتبط کیلوجست ونیرگرس یهالیتحل جینتا

قومیت  2در مدل  ،فقط قومیت 1ارایه شده است. متغیرهای مستقل در مدل  6سه مدل در جدول 

تأهل و محل وضعیت سن، جنس، تحصیالت، ) شناختیسایر متغیرهای جمعیت همراهبه

 3722ه است. از مجموع اضافه شدنیز داری و نگرش به اشتغال زنان ، دین3و در مدل  (سکونت

 های ّدادهو حدف  1های بدون پاسخ و نامرتبط و انجام کیس وایز دایگنوزپاسخگو، با حذف داده

پاسخگو وارد تحلیل  3669و  3677، 3701های تعداد ه ترتیب دادهب 3و  2،  1پرت، در مدل 

( مربوط به ارزیابی کل مدل، برازش Sig=100/0) 2بوسنیشدند. با توجه به نتایج آزمون اوم

دار است. همچنین نتایج مربوط به دو معنی 01/0تر از مدل قابل قبول و در سطح خطای کوچک

، و ضریب  3ضریب تعیین پزودو )شامل ضریب تعیین کاکس و نلنمایی و آماره لگاریتم درست

 4بین  1اند در مدل ( حاکی از آن است که مجموعه متغیرهای مستقل توانسته4کرکتعیین نیجل

از تغییرات متغیر  3/18تا  3/13بین  3درصد و در مدل  9/15تا  6/11بین  2درصد، در مدل  3تا 

سه فرزندی و بیشتر( را تبیین کنند. همچنین با توجه به  وابسته )بخت نگرش موافق با ترجیح

بندی افراد یا همان درصد بندی، درصد صحت و سقم مدل در طبقهطبقه 6نتایج جدول 

درصد است.  0/70، 3درصد و در مدل  9/69،  2، در مدل 9/64، 1های صحیح در مدل بینیپیش

درصد با استفاده از مجموع  70تا  65 توان گفت با اطمینان حدوداین بدان معناست که می

متغیرهای مستقل در این تحقیق قادریم تغییرات متغیر وابسته نگرش به الگوی سه فرزند و بیشتر 

را تبیین کنیم. برای بررسی نقش هر متغیر مستقل در مدل و تأثیر آن بر متغیر وابسته به نتایج 

ها معروف است که به نسبت بخت Exp(B)داری آن و آماره حاصل از آماره والد و سطح معنی

ها کمتر از یک باشد، کنیم. در صورت معنادار بودن آماره والد اگر میزان نسبت بختمراجعه می

متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر منفی و اگر بیشتر از یک باشد اثر مثبت دارد. بر این اساس، 

 ها برای هر متغیر مستقل از قرار زیر است:یافته

، ترک، ترکمن، کرد، و گیلک بودن دارای 2و  1های قومی مختلف در مدل در میان گروه

                                                      
1. Casewise Diagnose 

2. Omnibus Test 

3. Cox & Snell R Square 

4. Nagelkerke R Square 
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ها تأثیر معنادار بر متغیر وابسته است. در حالی که گروه مرجع در مدل رگرسیون لوجستیک، ترک

ها فرزند و بیشتر در ترکمن 3اند، بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری در نظر گرفته شده

برابر است. بخت نگرش موافق  59/2و  97/1به ترتیب حدود  2و  1ها در مدل ترکنسبت به 

برابر  58/1و   43/1به ترتیب  2و  1درکردها نیز در دو مدل  سه فرزند و بیشتر الگویبا 

هاست. این بدان معنی است که با تغییر گروه قومی از ترک به کرد بخت نگرش موافق به ترک

یابد )تأثیر مثبت(. در درصد افزایش می 58و  43ه و بیشتر، به ترتیب بچ 3الگوی فرزندآوری 

عبارت دیگر، بخت نگرش موافق به است. به 633/0و  682/0ها این مقادیر به ترتیب گیلک

درصد  7/36و  8/31ها بچه و بیشتر با تغییر از گروه قومی ترک به گیلک 3الگوی فرزندآوری 

های  قومی، لر، لک و مازنی تفاوت معناداری با ترک از میان گروهیابد )تأثیر منفی(. کاهش می

ندارند. در مجموع، بخت نگرش  بچه و بیشتر 3ها در زمینه نگرش موافق به الگوی فرزندآوری 

ها ها و در گیلکها و کردها بیشتر از ترک ّبچه و بیشتر در ترکمن 3موافق به الگوی فرزندآوری 

به اشتغال زنان طبقه گیلک  داری و نگرشبا ورود متغیرهای دین 3دل در م هاست.کمتر از ترک

تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشت اثر معنادار خود را از دست داده و تأثیر  2و 1که در مدل 

های ترکمن و کرد بر متغیر وابسته افزایش یافته است. بخت نگرش موافق به الگوی طبقات گروه

درصد افزایش متغیر  155ها )برابر ترک 55/2ها حدود بیشتر در ترکمن بچه و 3فرزندآوری 

درصد افزایش متغیر وابسته( است. در مجموع،  50ها )برابر ترک 5/1وابسته( و در کردها حدود 

های  قومی ترک، ترکمن، کرد و گیلک ( در گروه1تنهایی )مدل توان گفت متغیر قومیت، بهمی

( این تأثیر به ویژه 2شناختی )مدل دارد. با افزوده شدن متغیرهای جمعیت بر متغیر وابسته تأثیر

داری و نگرش به یابد. با اضافه شدن متغیرهای دینها و سپس کردها افزایش میدر ترکمن

عبارت دیگر، است. به 2تا حدودی همانند مدل  1تغییرات نسبت به مدل  3اشتغال زنان در مدل 

شاهد  2افزایش یافته است، اما در مقایسه با مدل  1نسبت به مدل  3 اگر چه تأثیرات در مدل

ویژه ترکمن نیستیم. با این تغییر چندانی در تأثیر دو گروه قومی کرد )تنها کاهش جزیی( و به

تفاوت که دیگر گیلک بودن تأثیر معناداری بر بخت متغیر وابسته ندارد. متغیر جنسیت که در 

ر متغیر وابسته نداشت با ورود متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تأثیر معنادار تأثیر معناداری ب 2مدل 

بچه  3حاکی از آن است که بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری  6یافته است. نتایج جدول 

برابر( مردان است. به عبارت دیگر، با تغییر از مرد به  2/1برابر )حدود  175/1و بیشتر در زنان 
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درصد  5/17بچه و بیشتر  3یت بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری زن در متغیر جنس

بچه و بیشتر در زنان بیشتر از  3به الگوی فرزندآوری  یابد. لذا بخت نگرش موافقافزایش می

متغیر محل سکونت تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارد. با توجه به نسبت  2مردان است. در مدل 

دهد با تغییر محل سکونت از شهر به روستا بخت است نشان می 225/1 های این متغیر کهبخت

حال، این متغیر در یابد )اثر مثبت(. با ایندرصد افزایش می 5/22نگرش موافق به فرزندآوری 

 دهد.با ورود متغیرهای دینداری و نگرش به اشتغال زنان، اثر معنادار خود را از دست می 3مدل 

های سنی تأثیر معناداری بر متغیر سال، سایر گروه 20-29سنی  ، به جز گروه2در مدل 

توان گفت با افزایش سن پاسخگویان، بخت نگرش موافق به طور تقریبی میوابسته دارند. به

بچه و بیشتر روندی افزایشی دارد. از میان متغیرهای مستقل، بیشترین تأثیر  3الگوی فرزندآوری 

درصد  162سال و باالتر و معادل افزایشی در حدود  50ه سنی بر متغیر وابسته متعلق به گرو

سال و  40-44داری و نگرش به اشتغال زنان، تنها گروه با ورود متغیرهای دین 3است. در مدل 

سال تأثیر معناداری بر بخت متغیر وابسته دارند. متغیر  15-19سال و باالتر نسبت به گروه  50

تأثیر  3طبقات تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارد، در مدل در تمامی  2تحصیالت که در مدل 

( از دست داده 1درصد کاهش در مدل   37معنادار خود بر متغیر وابسته  را در طبقه ابتدایی )

بچه و بیشتر در  3ها حاکی از آن است که بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری است. یافته

، و 27/0، 27/0، 39/0ق دیپلم، لیسانس و باالتر به ترتیب حدود فو راهنمایی، دبیرستان،طبقات 

بوده لذا تأثیر منفی و کاهشی است(.  1تر از ها کوچکسواد است )نسبت بختطبقه بی 28/0

سواد به هر یک از طبقات مذکور، بخت نگرش موافق به الگوی عبارت دیگر با تغییر از طبقه بیبه

یابد. این در حالی درصد کاهش می 72، و 73،  73،  61ترتیب بچه و بیشتر به  3فرزندآوری 

توان درصد بوده است. بنابراین، می 78، و 77،  78،  65این مقادیر به ترتیب  1است که در مدل 

داری و نگرش به اشتغال زنان به تحلیل، تأثیر معنادار سایر طبقات گفت با ورود متغیرهای دین

ها، بیشترین میزان تأثیر متغیر هش یافته است. مطابق با یافتهتا حدودی کا 2نسبت به مدل 

تحصیالت بر متغیر وابسته مربوط به تحصیالت دبیرستان و باالتر بوده است. متغیر وضعیت 

 3تاثیر معناداری بر بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری  2نیز همانند مدل  3تأهل در مدل 

های دینداری و نگرش به اشتغال زنان به معادله، در این زمینه بچه و بیشتر نداشته و ورود متغیر

 تغییری ایجاد ننموده است. 
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 های رگرسيون لوجستيک مرتبط با ترجيح سه فرزند و بيشتر: نتایج تحليل6جدول 

 متغيرهای مستقل
 3مدل  2مدل  1مدل 

Sig (wald) Exp(B) 
Sig 

(wald) 
Exp(B) 

Sig 

(wald) 
Exp(B) 

 
 

 قومی  هایگروه

 - 001/0 - 001/0 - 001/0 ترک )گروه مرجع(
 554/2 001/0 589/2 001/0 970/1 001/0 ترکمن
 494/1 006/0 578/1 002/0 433/1 008/0 کرد

 803/0 203/0 633/0 008/0 682/0 016/0 گیلک
 820/0 266/0 786/0 172/0 753/0 086/0 لر
 734/0 129/0 752/0 151/0 787/0 194/0 لک

 956/0 760/0 948/0 711/0 985/0 908/0 مازنی

 - - - -   مرد )گروه مرجع( جنسیت
 175/1 042/0 137/1 089/0   زن

 - - - -   شهر )گروه مرجع( محل سکونت
 149/1 083/0 225/1 010/0   روستا

 
 
 

 گروه سنی

)گروه 15-19
 مرجع(

  
001/0 - 003/0 - 

20-24   183/0 241/1 981/0 996/0 
25-29   066/0 357/1 441/0 137/1 
30-34   011/0 560/1 170/0 272/1 
35-39   007/0 669/1 140/0 324/1 
40-44   001/0 905/1 053/0 470/1 
45-49   007/0 755/1 163/0 340/1 

50+   001/0 619/2 001/0 058/2 
 
 

 تحصیالت

)گروه  بیسواد
 مرجع(

  
001/0 - 000/0 - 

 674/0 082/0 632/0 039/0   ابتدایی
 385/0 001/0 351/0 001/0   راهنمایی
 269/0 001/0 224/0 001/0   دبیرستان
 273/0 001/0 227/0 001/0   فوق دیپلم

 281/0 001/0 218/0 001/0   لیسانس و باالتر
 

 وضعیت تأهل
 - 545/0 - 275/0   مجرد )گروه مرجع(

 096/1 428/0 146/1 232/0   متاهل
 807/0 530/0 749/0 382/0   گرفته طالق

 387/1 293/0 469/1 214/0   فوت همسر
 
 

خیلی زیاد  )گروه 
 مرجع(

  
- - 001/0 - 
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ها در تمامی طبقات تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارد. یافته  3مدل متغیر دینداری در 

بچه و بیشتر در پاسخگویانی  3حکایت از آن دارند که بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری 

، 722/0اند به ترتیب  که میزان دینداری خود را به ترتیب زیاد، کم، خیلی کم، اصال گزارش نموده

داری خود را خیلی زیاد )گروه برابر پاسخگویانی است که میزان دین 531/0، 489/0، 540/0

داری زیاد، کم، داری خیلی زیاد به دیناند. به عبارت دیگر با تغییر از دینمرجع( گزارش نموده

بچه و  3خیلی کم، اصال، نه مذهبی و نه غیر مذهبی بخت نگرش موافق به الگوی فرزندآوری 

داری در طبقات کم، یابد. دیندرصد کاهش می 40و  50، 50، 50،  30د بیشتر به ترتیب حدو

درصد( را بر بخت متغیر  50خیلی کم و اصال در مقایسه با سایر طبقات بیشترین تأثیر کاهشی )

است. متغیر نگرش به اشتغال زنان در همه طبقات تأثیر معناداری بر بخت متغیر  وابسته داشته

مخالف  بچه و بیشتر در طبقات موافق، 3موافق با الگوی فرزندآوری  وابسته دارد. بخت نگرش

عبارت دیگر، با برابر طبقه کامالً موافق است. به 18/2و  45/2، 68/1و کامالً مخالف به ترتیب 

، 68مخالف و کامالً مخالف، بخت متغیر وابسته به ترتیب  تغییر از نگرش کامالً موافق به موافق،

توان گفت افرادی که مخالف اشتغال زنان هستند، بخت یابد. میافزایش می درصد 118و  145

 یابد.نگرش موافق به الگوی فرزندآوری سه بچه و بیشتر نیز افزایش می

 722/0 012/0     زیاد داریدین
 540/0 001/0     کم

 489/0 001/0     خیلی کم
 531/0 021/0     اصال

 
 اشتغال زناننگرش به 

کامالً موافق )گروه 
 مرجع(

  
- - 001/0 - 

 675/1 001/0     موافق
 453/2 001/0     مخالف

 178/2 001/0     کامال مخالف
 844/0 0579/0 828/0 488/0 489/0 001/0 مقدار ثابت

 3701 3677 3669 (N)تعداد 

Omnibus Tests of Model 

Coefficients 
Sig 

Chi-

square 
Sig 

Chi-

square 
Sig 

Chi-

square 
001/0 877/98 001/0 507/452 001/0 323/522 

-2 Log likelihood 795/4696 638/4307 099/4276 
Nagelkerke R Square 036/0 159/0 183/0 

Cox & Snell R Square 026/0 116/0 133/0 

 0/70 9/69 9/64 بندیدرصد کلی صحت طیقه
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 گيری نتيجهبحث و 
های های این تحقیق در خصوص الگوهای کلی ترجیحات فرزندآوری گروهیافته در مجموع،

ترین وجوه ای بین آنها است. مهممالحظههای قابلها و تفاوتاهتدهنده شبنشاندر ایران، قومی 

گونه ترجیح هیچ تقریباً ،های  قومی مورد مطالعهیک از گروهمشترک این است که نه تنها هیچ

است  یفرزندی ندارند، بلکه بیشترین ترجیح معطوف به الگوی دو فرزندنسبت به الگوی بی

های قومی، این الگوی فرزندآوری بیش از نیمی از هریک از گروه که نزدیک به نیمی یاطوریبه

های قومی از نقطه نظر ترجیحات دهند. از سوی دیگر، دو تفاوت عمده بین گروهرا ترجیح می

فرزندی های  قومی به الگوی تک، گرچه میزان تمایل گروهاوالً ؛شودفرزندآوری مشاهده می

دهند، آنها این الگوی فرزندآوری را ترجیح مییک دهم  حدود که تنهاطوریبسیار اندک است به

نظر تمایل به این الگوی فرزندآوری های قومی از نقطهای بین گروههای برجستهاما تفاوت

ترین این تفاوت نیز بین دو گروه قومی ترکمن و گیلک است: شود که برجستهمشاهده می

رسد نظر میه، بدهند. ثانیاًفرزندی را ترجیح میتک ها، الگویبرابر ترکمن ها بیش از دوگیلک

الگوی ترجیحات فرزندآوری را باید در در زمینه های قومی ها بین گروهکه بیشترین تفاوت

ها و کردها و یک جستجو کرد: از یک طرف، حدود نیمی از ترکمن بچه و بیشتر 3فرزندآوری 

ری متمایل هستند. از طرف دیگر، کمتر از یک ها به این الگوی فرزندآوها و مازنیسوم ترک

را ترجیح  بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری ها، ها و کمتر از یک سوم لرها و لکچهارم گیلک

 دهند. می

های تفصیلی این تحقیق نشان داده است که الگوهای کلی فوق عالوه براین، تجزیه و تحلیل

های اصلی اعم از متغیرهای کنندهه دسته تعیینهای  قومی، تابعی از سدر بین گروه ،الذکر

شناختی است. درخصوص متغیرهای جمعیتداری و نگرش به اشتغال زنان ، دینشناختیجمعیت

ثیرات متغیر جنس بر روی أتوان به چند نکته مهم اشاره کرد. اول آنکه، درخصوص تمی

همگرایی جنسیتی را استنباط توان یک نوع همسویی و میهای قومی گروه ترجیحات فرزندآوری

فرزندآوری بسیار ناچیز است و رجیحات کرد بدین معناکه تفاوت بین مردان و زنان در زمینه ت

طور کمابیش یکسان و مشابه همدیگر به الگوهای های قومی، مردان و زنان بهدر هریک از گروه

قومی تابعی از محل  هایدوم آنکه، ترجیحات فرزندآوری اغلب گروه دارند.مایل فرزندآوری ت

 بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری سکونت آنهاست: روستائیان بیش از شهرنشینان خواهان 
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کننده غلبه فرهنگ سنتی و اقتصاد کشاورزی حاکم در بین وضوح منعکسههستند. این الگو که ب

ای پراوالد و هاقوام ایرانی ساکن در نقاط روستایی است که کماکان آنان را به سوی خانواده

ترین شکل آن متعلق به گروه قومی مازنی دهد، مشهودترین و برجستهنیروی کار بیشتر سوق می

بچه  3الگوی فرزندآوری است: روستائیان مازنی بیش از دو برابر شهرنشینان هم قومی خویش، 

یی مازندران دهند. باتوجه به اینکه اقتصاد کشاورزی سنتی در مناطق روستارا ترجیح می و بیشتر

الگوی تری به بیشتر رایج و غالب است، به همین سبب روستائیان آن نیز تمایل بیشتر و قوی

های  قومی مانند الگوی فوق در برخی گروه همه،با ایندارند.  بچه و بیشتر 3فرزندآوری 

ن کرد گونه تببیتوان این وضعیت را تاحدودی اینکند که میها صدق نمیها، لرها و لکگیلک

 تأثیرهای فراگیر و همچنین تحت های ارتباطات و رسانهمبتنی بر تکنولوژی ،که در دوران معاصر

های معمول و سنتی شهر و فشارهای قوی ناشی از مشکالت اقتصادی و تنگناهای مالی، تفاوت

نقطه ان از نگرایی بین روستائیان و شهرنشیگیری فروکش کرده و نوعی همطور چشمروستا به

 های جمعیتی و ترجیحات فرزندآوری شکل گرفته است.نظر نگرش

های داری بر ترجیحات فرزندآوری گروهمعنی تأثیراتسوم آنکه، سن و تحصیالت نیز دارای 

تمایل به فرزندآوری تر، در سنین پایین موازات افزایش سطح تحصیالت وهباشند: بقومی می

متعلق به  بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری میزان تمایل به یابد. در نتیجه، بیشترین کاهش می

کردگان دانشگاهی که تحصیلساله است، درحالی 50ساالن باالی سوادان و بزرگسوادان و بیکم

هستند.  بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری ساله دارای کمترین میزان تمایل به  24-15و جوانان 

تفاوت و شکاف نسلی در زمینه الگوهای فرزندآوری اقوام نیز کننده )که منعکسگو لاگرچه این ا

ثیرپذیری ترجیحات فرزندآوری آنها أت تکند، اما شدّهای  قومی صدق میبر همه گروهاست( 

ثیرگذاری این دو متغیر أت تشناختی یکسان نیست: از یک طرف، شدّاز این دو متغیر جمعیت

ها و ویژه لرها و لکههای  قومی ببرخی گروهسن و تحصیالت بر روی ترجیحات فرزندآوری 

گیر است. از طرف دیگر، ترجیحات ها و کردها بسیار زیاد و چشمتاحدودی نیز ترکمن

متغیرهای سن و  تأثیرها کمتر تحت ها و ترکهای قومی مانند گیلکفرزندآوری برخی گروه

 تحصیالت است. 

نحوه نگرش به  های قومی، متغیرگروه های ترجیحات فرزندآوریکنندهدسته دوم تعیین

تر کارانهتر و محافظههای جنسیتی سنتیهای قومی دارای نگرشاست: هرچه گروهاشتغال زنان 
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 بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری تری به باشند، تمایل بیشتر و قویو مخالف با اشتغال زنان 

تر های جنسیتی ضعیفنسبت به نقشکارانه دارند و برعکس، هرچه صبغه نگرش سنتی و محافظه

و  فرزندسه ، تمایل به شوندتری به اشتغال زنان میو دارای نگرش مثبت گرددتر میرنگو کم

های قومی، های ترجیحات فرزندآوری گروهکننده. دسته سوم تعیینیابدکاهش مینیز  بیشتر

حاضر نشان داده است که در  های تحقیقدر مجموع، یافته: داری استمتغیرهای مرتبط با دین

 بچه و بیشتر 3الگوی فرزندآوری های قومی، بیشترین و باالترین ترجیح و تمایل به تمامی گروه

داری در حد زیاد و خیلی زیاد هستند. اما هرچه شدت و متعلق به افرادی است که دارای دین

ی قومی به فرزندآوری نیز هاگردد، تمایل گروهتر میتر و ضعیفرنگکمآنها  داریقوت دین

کنند. های قومی صدق میگذارد. این الگوها بدون استثنا بر همه گروهتدریج رو به کاهش میهب

از مجموع متغیرهای مستقل در این تحقیق حتی متغیر  هیچ یک این است که ترمراتب مهمهنکته ب

را فراهم زیاد زندآوری در ترجیحات فرقومی گرایی هم یک نوعسطح تحصیالت نتوانسته است 

اگرچه کردگان دانشگاهی اقوام متعدد که ترجیحات فرزندآوری در بین تحصیل بدین معنا ،کند

کننده که به روشنی منعکس ستمتفاوت ابا همدیگر یابد، اما کماکان ترین سطح تقلیل میبه پایین

ای در ترجیحات فرزندآوری کنندهاین نکته بسیار مهم است که تعلّقات قومی کماکان نقش تعیین

گذاری و از منظر سیاستتوان های تحقیق حاضر را میبدین ترتیب، یافته .کنندزیاد ایفا می

طرف قرار داد چون از یک دتأکیمورد های کاربردی و سیاستی نیز و ارائه توصیهریزی برنامه

از . است تشویق و افزایش فرزندآوریمعطوف به های رسمی اخیر در جامعه ما گذاریسیاست

ای در کنندهطرف دیگر، نتایج این تحقیق نشان داده است که تعلقات قومی کماکان نقش تعیین

مینه ترجیح برای که الگوهای بسیار متفاوت در زطوریکند بهترجیحات فرزندآوری ایفا می

های تحقیق حاضر های قومی وجود دارد. بنابراین، یافتهداشتن سه فرزند و بیشتر به تفکیک گروه

معطوف به رفتار های ریزیها و برنامهسیاستگذاریکنند که بر این اصل بنیادین تأکید می

ند، بلکه موفقیت پایدار باش های پژوهشیهای علمی و یافتهمبتنی بر آموزهتنها باید فرزندآوری نه

ها در عرصه فرزندآوری مستلزم درنظر گرفتن تعلقات قومی است که این قبیل سیاستگذاری

ویژه در جامعه ما به سبب ویژگی چندقومیتی بودن و تنوع و توجه به این نکته اساسی به

ردار مراتب بیشتری برخوهای قومی در سرتاسر کشور از ضرورت و اهمیت بهگستردگی گروه

 است. 
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 1های بين فردی طول عمر در ایرانسطح و روند تغييرات نابرابری

 
 شفيعه قدرتی

 (26/7/1398تاریخ پذیرش:    13/4/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
ومیر، از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی وووو اجتماعی در طی دو کاهش اساسی و مستمر مرگ

ها، میزان ترین پرسووشومیر، یکی از مهممراحل نهایی گذار مرگ قرن اخیر اسووت. با رسوویدن به

های بین فردی های موجود در بهبود طول عمر اسووت. مطالعه حاضوور، به بررسووی نابرابرینابرابری

پردازد و بدین منظور، سووه شوواخصِ ضووریب جینی، انحراف می 1352-1395طول عمر در دوره  

دهد که روند نابرابری ها نشان میرود. یافتهرگساالن به کار میاستاندارد کل و انحراف استاندارد بز

بین فردیِ طول عمر رو به کاهش است، با این وجود، سرعت آن در بزرگساالن بسیار کمتر است. 

این نابرابری در زنان، بیش از مردان بوده اما در طی  1350دهد که در دهه روند تغییرات نشووان می

است. این فاصله رو به افزایش است و اگر  های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنانسال

های باالی روند کنونی، در آینده ادامه یابد، این تفاوت، بیشوووتر نیز خواهد شووود. به دلیل میزان

صورت کاهش مرگمرگ سنین جوانی، نابرابری بین فردِی ومیر مردان جوان در ایران، در  ومیر در 

 بیشتری طی خواهد کرد.  طول عمر در مردان، روند کاهشی خود را با سرعت

 

انحراف اسوووتاندارد طول عمر، ایران، جدول عمر، ضوووریب جینی، نابرابریِ  :هاکليدواژه

 .فردیبین
 

                                                      
شی با عنوان . این مقاله 1 ستخرج از طرح پژوه « میر در ایران و روند تغییرات آنوهای بین فردی مرگنابرابری»م

است که با حمایت مالی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. بدین وسیله، 

سووبزوار را در انجام این طرح  از خانم طاهره خسووروجردی که زمینه همکاری اینجانب با دانشووگاه علوم پزشووکی

 کنم.پژوهشی مهیا کردند، تشکر می

 شناسی، دانشگاه حکیم سبزواریاستادیار جمعیت 
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 مقدمه

یکی از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی طی دو قرن اخیر، توسعه بهداشت و در 

ومیر است. این کاهش، در معدودی از کشورها )کشورهای نتیجه کاهش اساسی و مستمر مرگ

اسکاندیناوی و انگلستان( در اواخر قرن هجدهم، در قاره اروپا و چند کشور دیگر در اواخر قرن 

ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، شروع شد. استمرار باقی کشورها در قرن بیستم، به نوزدهم و در

دهد و این تغییر و تحول را مرحله ومیر، آن را از میزان باال به میزان پایین تنزل میکاهش مرگ

ومیر، شاخص امید زندگی دربدو تولد، افزایش نامند. طی مرحله انتقالی مرگومیر میانتقالی مرگ

(. پیش از 78: 1384رسد )میرزایی، سال می 70سال، به بیش از  35یابد و از رقمی کمتر از می

ومیر و افزایش طول عمر بود و ومیر، اولویت با کاهش مرگهای باالی مرگاین، به دلیل میزان

شد. ومیر مربوط میومیر به عوامل مؤثر بر کاهش مرگای از مطالعات در حوزه مرگسهم عمده

ها به حساب این شرایط، رسیدن به سطوح باالی امید زندگی، یکی از اهداف مهم دولتدر 

چنین بهبود ومیر نوزادان و کودکان و همریزان بر کاهش مرگآمد. در این مرحله، تمرکز برنامهمی

ومیر هایی که در مراحل نهایی گذار مرگشرایط بهداشتی در مناطق مختلف بود. اما در جمعیت

های موجود در ها، میزان نابرابریترین پرسشاند، یکی از مهمو یا آن را به پایان رسانده هستند

صورت بین فردی و چه به صورت بین گروهی مورد بهبود طول عمر است. این نابرابری چه به

گیرد. بدین ترتیب، مسأله از کمیت و مقدار متوسط طول عمر به کیفیت و نحوه بررسی قرار می

ها تغییر یافته است. اگر چه توزیع کامالً برابر در طول عمر، آن در بین افراد و یا گروهتوزیع 

امری ناممکن است اما به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه و کاهش 

نابرابری در پایگاه اجتماعی و اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش برابری در سالمت و طول 

رود. حال پرسش این است که نظام سالمت شمار میها بهدد، یکی از اهداف مهم دولتگرعمر می

 در ایران تا چه حد به این هدف نزدیک شده است؟ 

ومیر از قدمت زیادی برخوردار نیست و به دلیل در ایران مطالعات مربوط به حوزه مرگ

های تصحیح و دستیابی به ومیر وجود دارد، عمدتاً به روشنقائص فراوانی که در ثبت مرگ

ها، به برخی از ابعاد ومیر پرداخته شده است. در بین این پژوهشبرآورد دقیق از سطح مرگ

(، زنجانی و 1375ومیر در ایران توجه شده و مطالعات میرزایی و همکاران )های مرگنابرابری

(، قدرتی و 2007(، خسروی و همکاران )2005شوازی و همکاران )(، عباسی1379نوراللهی )
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گرفته ترین مطالعات صورت( از مهم1397( و عسکری ندوشن و همکاران )1392همکاران )

های کشور و مناطق شهری و روستایی، دهند که در سطح استانها نشان میاین پژوهش هستند.

سخنی به هایی در امید زندگی در بدو تولد وجود دارد، اما در مورد نابرابری بین فردی، نابرابری

عبارت دیگر، مشخص نیست که توزیع طول عمر در بین افراد، فارغ از منطقه میان نیامده است. به

جغرافیایی، به چه صورت است. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است 

 که توزیع طول عمر در بین افراد در ایران چگونه است و تا چه حد عادالنه است؟   

ها است. در گذشته، مباحث مربوط نابرابری یکی از ابعاد مهم در ارزیابی رفاه انسان مفهوم

به نابرابری بر عدم توازن در توزیع منابع مادی متمرکز بود؛ اما میزان نابرابری در دیگر ابعاد رفاه 

نیز به یک پرسش مهم تبدیل شده است. این اهمیت تا بدانجا پیش رفت که نابرابری طول عمر 

المللی وارد شد و سازمان ملل متحد، نابرابریِ درآمد، تحصیالت، و طول های بیندر شاخص

عمر را در کنار هم قرار داده و از ترکیب آنها شاخصی به نام شاخص نابرابریِ توسعه انسانی 

 ، ارائه داده است. 1تعدیل شده

های بین ح نابرابریبررسی روند و سطو با توجه به آنچه گفته شد، هدف کلی این تحقیق،

 است.  1352-1395های فردی طول عمر در ایران طی سال

 چارچوب نظری و پيشينه تحقيق

های درآمد در یک جمعیت ارائه شده است؛ اما های مختلفی برای بررسی میزان نابرابریشاخص

و لی   2ومیر نیز تسری پیدا کرده است. ایلسیها به حوزه سالمت و مرگاستفاده از این شاخص

ضریب جینی را در حوزه سالمت به کار بردند. آنها معتقد بودند  1980( در دهه 1987)  3گرند

سازد میزان گیری و سنجش نابرابری سالمت در سطح افراد، محققین را قادر میکه با اندازه

ینی ( ضریب ج1983ها در طی زمان و در بین کشورهای مختلف را مقایسه کنند. هانادا )نابرابری

های بین فردیِ طول عمر را محاسبه نمود. از کار برد و بدین ترتیب نابرابریرا در جدول عمر به

طور اند. بههای مختلفی را طراحی کردهشناسان معادالت و سنجهآن زمان تا کنون، جمعیت

عبارت دیگر، سن مرگ، تا چه حد دهند که طول عمر و بهها نشان میخالصه، این سنجه

                                                      
1. Inequality-Adjusted Human Development Index  

2. Illsey  

3. Le Grand 
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، واریانس و انحراف معیار، 1ورت برابر در بین افراد توزیع شده است. دامنه میان چارکیصبه

ومیر هستند. های بررسی نابرابری بین فردیِ مرگترین سنجهو ضریب جینی، مهم 2شاخص تیل

اند. این چهار شناسی وارد شدهدو شاخص تیل و جینی از مطالعات اقتصادی به حوزه جمعیت

های نسبی و تجمعی. ضریب جینی و شاخص تیل، شوند: سنجهسته تقسیم میسنجه به دو د

(. 5-4: 2011نسبی هستند و انحراف معیار و دامنه بین چارکی، تجمعی هستند )ادواردز، 

دهند، ویلموث ( ضریب جینی و شاخص تیل را ترجیح می2003) 5و بگان 4، اندرو3اشکلنیکوف

 7دهند و ادواردز و تولجاپورکاررا در اولویت قرار می( دامنه بین چارکی 1991)6و هوریوچی

 دانند. ( انحراف معیار را شاخص بهتری می2005)

عنوان سنجه نسبی، و های نسبی و تجمعی، ضریب جینی را بهمطالعه حاضر، از بین سنجه

ای در برد. ضریب جینی، کاربرد گستردهکار میعنوان سنجه تجمعی بهانحراف معیار را به

های توان یافتهمطالعات اقتصادی دارد و این گستردگی، به مطالعات جمعیتی نیز تسری یافته و می

مطالعات پیشین را با برآوردهای حاصل از این مطالعه، مقایسه نمود. شاخص انحراف معیار نیز 

تیب شوند. به این ترطور مجزا بررسی میاز این رو انتخاب شد که در محاسبه آن بزرگساالن به

ومیر بزرگساالن را با دقت بیشتری بررسی نمود. در ادامه، به توضیح های مرگتوان پویاییمی

 پردازیم. ها میاین سنجه

 منحنی لورنز و ضریب جينی
منحنی لورنز ابزاری متداول در توصیف توزیع درآمد در یک جمعیت است. این منحنی، نموداری 

کنند. در این نمودار، است که اقتصاددانان برای سنجش الگوی توزیع درآمد از آن استفاده می

محور افقی درصد افراد و محور عمودی درصد تجمعی درآمد کسب شده توسط آن افراد را 

ترین، تجمعی شده است. در توزیع بر اساس رتبه درآمد افراد، از فقیرترین به غنی دهد.نشان می

                                                      
1. Interquartile  Range 

2. Theil 

3. Shkolnikov  

4. Andreev  

5. Begun  

6. Wilmoth & Horiuchi 

7. Edwards & Tuljapurkar 
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درجه، برابری کامل در توزیع درآمد را نشان  45منحنی لورنز، یک خط راست فرضی، با زاویه 

عنوان توان گفت بهدهد. بدین ترتیب، اگر توزیع درآمد، تابعی از خط مفروض باشد، میمی

درصد از کل درآمدها را دارند و سهم جمعیت افراد با سهم درآمد  20افراد،  درصد از 20مثال،

آنها منطبق است. منحنی لورنز در دو نقطه ابتدایی و انتهایی بر خط مذکور منطبق است و در 

گیرد، چرا که افراد فقیرتر در مقایسه با سهم جمعیتیِ بقیه موارد معموالً پایین این خط قرار می

(. هر چه فاصله بین 2009، 1دهند )پلتزمنتری از درآمد را به خود اختصاص میخود، سهم کم

 منحنی و خط برابری بیشتر باشد، به معنی نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است. 

شود و عبارت است از مساحت منطقه بین ضریب جینی بر اساس منحنی لورنز تعریف می

سبتی از منطقه زیر دو نمودارِ توزیع تجمعی درآمد و خط برا ضریب جینی ن بری. به بیان دیگر، 

ست که مابین منحنی لورنز و خط برابری قرار دارد. در یک جمعیت مفروض، هر  خط برابری ا

شد، ضریب جینی افزایش می یابد. در حد نهایی نابرابری، که چه درآمد، در دست افراد کمی با

شود و در حد نهایی دیگر درصد می 100 یک فرد تمام دارایی را در دست دارد، ضریب جینی

 0عبارت دیگر، مقدار ضریب جینی بین دهد، این ضریب صفر است. بهکه برابری کامل رخ می

 نزدیک شود به معنی نابرابری بیشتر است.   1در تغییر است و هر چه به رقم  1و 

ومیر بر مرگشناسی به مطالعات تاریخچه کاربرد منحنی لورنز و ضریب جینی در جمعیت

( ضریب جینی را برای توزیع سنی مرگ در یک 1987عنوان مثال، ایلسیو لی گرند )گردد. بهمی

اند. در برخی مطالعات از ضریب جینی برای سنجش تغییرات سطوح مرگ جمعیت به کار برده

های اجتماعی و اقتصادی و یا بین فردی استفاده شده است. از جمله مطالعات در بین گروه

( و... . برخی محققین سعی بر مرتبط کردن ضریب 1989و  1987(، لی گرند )1990)2لکلرک

، ...(. ضریب جینی در مطالعات مربوط 1992، سیلبر، 1983جینی با جدول عمر داشتند )هانادا، 

کار رفته است )ویلموس و ها نیز بهبه الگوی بقا و مستطیلی شدن نمودار بقا در جمعیت

( نیز با هدف توسعه چارچوب نظری 2003) ، و بگان3(. اشکلنیکف، اندرو1999هوریوچی، 

اند و های طول عمر در جدول عمر، مطالعه مهم و اثرگذاری انجام دادهبرای سنجش نابرابری

                                                      
1. Peltzman 

2. Leclerc  

3. Andreev  
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 اند.معادالتی برای تجزیه ضریب جینی ارائه داده

ا آن ساخته شود. در برای محاسبه ضریب جینیِ طول عمر، ابتدا باید منحنی لورنز متناسب ب

شود و تعداد های عمر از تولد تا مرگ در نظر گرفته میاین منحنی به جای درآمد، نفر و سال

تواند از طریق گیرند. بدین ترتیب، منحنی لورنز میهای تجمعی به جای جمعیت قرار میمرگ

 ومیر در جدول عمر ساخته شود. توزیع سنی مرگ

ای ( بر اساس معادله2003و بگان ) را اشکلنیکف، اندرو ضریب جینی بر اساس جدول عمر

 اند: ( نشان داده2صورت فرمول )( معرفی نمود، به1983که هانادا )

𝐺0 = 1 - 
1

𝑒(0)[𝑙(0)]2 ∗  ∫ [𝑙(𝑥)]2∞

0
𝑑    (2    ) 

آید، در دست میبه 𝑙(𝑥)همانند محاسبه امید زندگی که در آن مساحت زیر منحنی در تابع 

و  شووود. اشووکلنیکف، اندرومحاسووبه می 2[𝑙(𝑥)]( نیز مسوواحت زیر منحنی در تابع 2معادله )

اند. اسووتدالل آنها از روش براورد های محاسووباتی برای تعیین آن ارائه داده( فرمول2003بگان )

اسوووت،  𝑙0 1 =شوووود. در یک جدول عمر کامل، که در آن امید زندگی در بدو تولد آغاز می

 ( نوشت:3توان امید زندگی در بدو تولد را به صورت معادله )می

e0 = ∑ ∫ 𝑙(𝑥 + 𝑡)𝑑𝑡 =  ∑ 𝐿𝑥𝑥
1

0𝑥   = ∑ [𝑙𝑥+1 + 𝐴𝑥 (𝑙𝑥 – 𝑙𝑥+1 )]𝑥  (3    )  

. بر این (x,x+1]عبارت است از متوسط سهم افراد زنده مانده در بازه  𝐴𝑥در این معادله، 

∫اساس، انتگرال  [𝑙(𝑥)]2∞

0
 شود: ( نوشته می3رت معادله )نیز به صو 

∑ ∫ 𝑙(𝑥 + 𝑡)2𝑑𝑡
1

0𝑥   = ∑ [𝑙𝑥+1
2 + �̂�𝑥 (𝑙𝑥

2 – 𝑙𝑥+1
2 )]𝑥 (4   )  

شوند. اشکلنیکف، بر اساس جدول عمر محاسبه می�̂�𝑥 (، تمام متغیرها به جز 4در معادله )

جالی برای اند که در این مطالعه ممعادالتی را ارائه داده �̂�𝑥منظور برآورد ( به2003و بگان ) اندرو

 توضیح آنها نیست. 

 انحراف استاندارد طول عمر

( در بررسی انحراف معیار طول 2009) 1( و اسمیتس و ماندن2005ادواردز و تولجاپروکار )

                                                      
1. Smits & Monden 
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کنند. استدالل آنها چنین است طور مجزا بررسی میومیر کودکان و بزرگساالن را بهعمر، مرگ

شناسی متمایزند و همچنین الگوهای همگرایی مربوط به سببومیر به لحاظ که این دو نوع مرگ

ومیر کل است، در بین ومیر کودکان با امید زندگی در بدو تولد که شاخصی از مرگمرگ

های نابرابری طول ومیر کودکان در سنجهکشورهای مختلف، همواره یکسان نیست. ادغام مرگ

شود. ادواردز و عمر بزرگساالن می عمر منجر به غفلت از روندهای مهم در توزیع طول

کنند که نابرابری طول عمر از سن ده سال به باال جهت بررسی بزرگساالن تولجاپورکار پیشنهاد می

( و انحراف معیار مرگ 0S(. بدین ترتیب، انحراف معیار کل مرگ )6: 2011به کار رود )ادواردز، 

ف معیار سن مرگ، بر اساس فرمول زیر گردد. نحوه محاسبه انحرا( مجزا می10Sبزرگساالن )

 است:

S=√
d(x,n)∗ ( a(x,n) – e0) 2  

100000
   

متوسط طول عمر  a(x,n)سال است.  x+nتا  xتعداد مرگ در گروه سنی  dدر این فرمول 

 (. 2013باشد )رالته و هال، امید زندگی در بدو تولد می 0eسال است.  x+nتا  xدر گروه سنی 

ومیر در ایران، بسیار محدود است و های بین فردیِ مرگمطالعات داخلی در مورد نابرابری

های ای که در آن ضریب جینی به کار رود، یافت نشد. تنها مطالعه داخلی که به نابرابریمطالعه

پور و همکاران باشد. حسینومیر کودکان میومیر پرداخته است، مربوط به مرگبین فردی مرگ

ومیر کودکان زیر پنج نابرابری اجتماعی و اقتصادی در مرگ»ای با عنوان ( مطالعه2006و  2005)

اند. نابرابری انجام داده« 1378تا  1364های سال ایران در سطح کشوری و استانی در سال

ترین ومیر زیر پنج سال پایینومیر کودکان کمتر از پنج سال با استفاده از نسبت شانس مرگمرگ

ومیر کودکان دهد که میزان مرگپنجک به باالترین پنجک سنجش شده است. نتایج نشان می

ترین به باالترین پنجک روند نزولی دارد و نسبت شانس پایین ترین به کمتر از پنج سال از پایین

ومیر کودکان کمتر از پنج سال است. نابرابریِ مرگ 63/2باالترین پنجک در کل کشور برابر با 

دار و به نفع قشر مرفه است. با وجود این، مقدار نابرابری در بین استان تمامی استان ها معنی در

های ومیر کودکان زیر پنج سال به ترتیب در استانها متفاوت است. بیشترین نابرابری مرگ

 (. 2006و  2005پور و همکاران، آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان، و هرمزگان است )حسین

( به مطالعه کشورهای توسعه یافته 2009( و پلتزمن )2005اردز و تولجاپورکار )ادو
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( حاکی از وجود روند بسیار کُند 2005های مطالعه ادواردز و تولجاپورکار )اند. یافتهپرداخته

دهد که افزایش طول عمر کاهش در نابرابری طول عمر بزرگساالن است. پلتزمن نیز نشان می

مراه با کاهش نابرابری در طول عمر بوده است و ضریب جینیِ طول عمر در طی قرن گذشته، ه

رسیده  1/0به  5/0کشورهای توسعه یافته، از اواسط قرن هجدهم تا پایان قرن بیستم از رقم 

 است. 

( به روندهای جهانیِ 2017) 1( و استروم و نورهایم2011(، ادواردز )2009اسمیتس و ماندن )

هایی که دهد که جمعیتاند. مطالعه اسمیتس و ماندن نشان میر پرداختهنابرابری در طول عم

تر است، اند و یا روند افزایش امید زندگی در آنها سریعزودتر به سطحی از امید زندگی رسیده

های ادواردز حاکی از آن است که نابرابری در کل های طول عمرشان باالتر است. یافتهنابرابری

ومیر نوزادان است. وی مگرایی است که علت عمده آن، همگرایی در مرگطول عمر به سمت ه

دهد که نابرابری طول عمر بزرگساالن، همچنان باقی است. استروم و نورهایم نیز به این نشان می

 اند که نابرابری طول عمر رو به کاهش است.نتیجه رسیده

اند. در طی ( به نابرابری طول عمر در جمعیت ترکیه پرداخته2011و همکارانش ) 2ازدمیر

سال افزایش یافته  3/9و امید زندگی در بدو تولد  2008تا سال  1990دوره مورد مطالعه و سال 

 درصد کاهش یافته است.  39ومیر نیز و نابرابری مرگ

 هاروش تحقيق و داده
به جداول عمر و سطوح امید  مربوطوردها و اطالعاتی است که های این تحقیق، تمام برآداده

که در بررسی برآوردها و جداول عمر، برخی از آنها  استزندگی در ایران می باشد. الزم به ذکر 

در گزینش ومیر در ایران را نداشت و از این جداول استفاده نشد. همخوانیِ الزم با تغییرات مرگ

های به کار رفته اده شد. ابتدا در صورت امکان، کیفیت اطالعات و دادهبراوردها از دو معیار استف

های مورد استفاده در تدوین جداول عمر بررسی شد و در مرحله دوم با توجه به مطالعات و روش

ومیر و امید زندگی در ایران از جمله تحقیقات خسروی و پیشین در مورد روند تغییرات مرگ

ومیر در ایران ( الگویی از روند تغییرات مرگ1384( و میرزایی )1385(، شریفی)2007همکاران )

                                                      
1. Strømme & Norheim 

2. Özdemir 
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دست آمد، سپس براوردهایی از امید زندگی که در راستای این های مورد مطالعه، بهدر طی دهه

عنوان برآورد مناسب و قابل قبول کنند، بهعبارت دیگر از روند مذکور تبعیت میالگو هستند و به

  ل شدند.انتخاب و وارد تحلی

دهد. الزم به این برآوردها را به همراه نام محققین و سال مربوط به آنها نشان می 1جدول 

مربوط به نقاط شهری  1370و  1365های ذکر است برآوردهای میرزایی و همکارانش در سال

ه ها، امید زندگی برای کل کشور محاسبو روستایی است و بر اساس میزان شهرنشینی در این دوره

 شد.

 

 . برآوردهای انتخاب شده جهت تحليل1جدول 

  سال مردان زنان

3/56  1/55  1352-1353  (1356) نهاپتیان 

4/57  6/57  1352-1355   (1355) طرح ارج

8/60  5/58  1365  (1375همکاران )میرزایی و 

9/63  9/60  1370  (1375همکاران )میرزایی و 

5/67  1-65  1373  نوراللهی

31/68  11/66  1375  (1375) زنجانی و نوراللهی

4/70  6/67  1380  (1382) مرکز آمار ایران

2/71  7/68  1383  (2007) خسروی و دیگران

7/72  7/70  1387  ( 1392میرزایی و قدرتی )

2/76  2/73   (1397کوششی) 1395

 

 

برآوردهای انتخاب شده از امید زندگی به تفکیک زنان و مردان را در طی دوره  1نمودار 

شود، برآوردها در راستای افزایش تدریجی گونه که مشاهده میدهد. همانمورد مطالعه نشان می

 امید زندگی هستند و فاصله امید زندگی زنان و مردان نیز رو به افزایش است. 



 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   70

تغييرات اميد زندگی زنان و مردان کل کشور بر اساس برآوردهای منتخب از . روند 1نمودار

 1395تا  1352سال 

های بین فردیِ طول عمر از طریق دو سنجه ضریب جینی و انحراف استاندارد طول نابرابری

ها و امید زندگی در بدو تولد شود. در انتها، به بررسی ارتباط بین این شاخصعمر بررسی می

 زیم و بدین منظور از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده خواهد شد.می پردا

 هایافته

پردازیم. بدین منظور در این قسمت، به بررسی روند تغییرات توزیع طول عمر در بین افراد می

شود. سپس ضرایب انحراف استاندارد ابتدا منحنی لورنز و ضریب جینیِ حاصل از آن بررسی می

گردد. علت بررسی بزرگساالن به صورت مجزا آن دارد بزرگساالن برآورد میکل و انحراف استان

های نابرابری طول عمر منجر به غفلت از روندهای ومیر کودکان در سنجهاست که ادغام مرگ

شود. در انتها، روابط بین تغییرات این ضرایب و تغییرات امید توزیع طول عمر بزرگساالن می

 گردد. ی میزندگی در بدو تولد بررس

منحنی لورنز برای تمام جداول عمر منتخب به تفکیک زنان و مردان محاسبه شده است و 

گونه که در این دهد. همان، منحنی لورنز برای جداول عمر مربوط به زنان را نشان می2نمودار 

شود، منحنی لورنز در طی این سال ها، تغییرات زیادی داشته است و روند مینمودار مشاهده 
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 عمومیِ تغییرات، نزدیک شدن منحنی به سمت خط برابری است. 

 . منحنی لورنز مربوط به جداول عمر زنان کل کشور در طی دوره مورد مطالعه،2نمودار 

 1395-1352 

 

دهد. های مورد مطالعه نشان میمنحنی لورنز را برای جمعیت مردان در طی دوره 3نمودار 

همچون نمودار مربوط به زنان، در جمعیت مردان نیز به تدریج شاهد نزدیک شدن منحنی به 

و  1350های مربوط به دهه توان مشاهده کرد که منحنیخط برابری هستیم. در این نمودار، می

فاصله بیشتری وجود  1370و  1360زیادی ندارند، اما بین منحنی مربوط به دهه ی تفاوت  1360

تا  1350)دهه   نیز نسبت به دوره اول 1380و   1370های مربوط به دهه دارد. تفاوت منحنی

( کمتر است. بدین ترتیب 1370تا  1360( بیشتر است اما نسبت به دوره دوم )دهه 1360دهه 

، بیش از 1370تا  1360های طول عمر در فاصله دهه هش نابرابریتوان گفت سرعت کامی

 های دیگر است. دوره
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 1352-1395. منحنی لورنز مربوط به جداول عمر مردان کل کشور در طی دوره مورد مطالعه، 3نمودار 

، ضرایب جینی و انحراف استاندارد کل را برای جداول عمر منتخب و به تفکیک 2جدول 

دهد. الزم به ذکر است که تفاوت ارقام مربوط به دو شاخص ضریب ان نشان میزنان و مرد

جینی و انحراف استاندارد کل به دلیل تفاوت ماهوی آنها و تفاوت در روش محاسبه است. ارقام 

توان با هم مقایسه کرد، اما تغییرات آنها و نسبت تغییرات مطلق حاصل از این دو شاخص را نمی

مقایسه است. بدین ترتیب، ضریب جینی زنان و مردان در طی دوره مورد  در طی زمان قابل

درصد  65/9درصد به ارقام  93/26درصد و  13/27مطالعه، روند کاهشی داشته و به ترتیب از 

درصد رسیده است. کاهش ضریب جینی به معنیِ کاهش نابرابری طول عمر است و  57/12و 

این نابرابری در زنان بیش از مردان  1350ود، در دهه شمشاهده می 2همان گونه که در جدول 

های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنان است. نکته دیگر آنکه سطح بوده اما طی سال

که مقدار  1370، در حد متوسط است، اما از دهه 1360و  1350های نابرابری طول عمر، طی دهه

 ، نابرابری طول عمر در سطح پایین است.  رسددرصد می 20ضریب جینی به کمتر از 

و  26/28روند تغییرات انحراف معیار کل در زنان و مردان به صورت کاهشی است و از 

در انتهای دوره رسیده است که  08/19و  79/16برای زنان و مردان در ابتدای دوره به  39/27

اوت انحراف معیار زنان و دهد نابرابری طول عمرِ بین فردی رو به کاهش است. تفنشان می

، انحراف معیار زنان بیش از مردان است، پس 1360و  1350های دهد که در دههمردان نشان می



 73      های بین فردی طول عمر در ایرانسطح و روند تغییرات نابرابری

 

 1373های ( اما در سال13/0اندکی کمتر از مردان است ) 1370از آن انحراف معیار زنان در سال 

، 1380مربوط به دهه  انحراف معیار مردان کمتر از زنان است. در تمام برآوردهای 1375و 

های طول عمر در زنان طور خالصه، اگر چه نابرابریانحراف معیار زنان کمتر از مردان است. به

و مردان رو به کاهش است، اما همزمان شاهد افزایش شکاف در نابرابری طول عمر زنان و مردان 

 هستیم. 

در زنان نسبت به مردان با  دهد که نابرابریِ طول عمرها نشان میدرصد کاهش نسبیِ سنجه

 یابد. سرعت بیشتری کاهش می

ها نشان داده شده است. بر این اساس، طی کاهش نسبیِ هر یک از شاخص 2در جدول 

درصد نسبت به ابتدای  31/53و  42/64دوره مورد مطالعه، ضریب جینیِ زنان و مردان به ترتیب 

 32/30و  58/40به انحراف استاندارد کل  دوره کاهش یافته است. این مقدار در ضرایب مربوط

درصد است. بدین ترتیب، رشد ضریب جینی، بیش از انحراف استاندارد کل است و بر اساس 

 تری دارد.هر دو شاخص، نابرابریِ طول عمر زنان در مقایسه با مردان، روند کاهشیِ سریع

  1352-1395. ضرایب جينی و انحراف معيار کل به تفکيک زنان و مردان، 2جدول

  ضریب جينی انحراف استاندارد کل
زنان مردان تفاوت زنان و مردان مردان تفاوت زنان و مردان سال زنان

86/0  39/27  26/28  20/0  93/26  13/27  1352-1353  
41/1  45/26  86/27  57/1  48/24  05/26  1352-1355 

36/0  06/26  42/26  85/0-  61/23  75/22  1365
13/0-  90/24  78/24  51/1-  29/21  78/19  1370
04/0  34/22  38/22  93/0-  29/17  36/16  1373
14/0  61/21  75/21  75/0-  35/16  60/15  1375
54/0-  59/20  04/20  39/1-  06/15  67/13  1380
37/0-  78/19  41/19  87/2-  66/14  79/11  1383
43/2-  02/21  58/18  99/2  81/14  82/11  1387
30/2-  09/19  79/16  92/2-  57/12  65/9  1395 
 32/30-  58/40-   31/53-  42/64- درصد کاهش نسبی 

 

دهد. جدول زیر برآوردهای مربوط به شاخص انحراف استاندارد بزگساالن را نشان می

روند تغییرات نابرابری طول عمر بزرگساالن، کاهشی است دهند، ها نشان میگونه که دادههمان
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 05/18و  91/15در ابتدای دوره به  99/18و  63/19و سنجه مربوط به زنان و مردان به ترتیب از 

توان گفت نابرابری طول عمر در زنانِ بزرگسال رسیده است. با توجه به درصد کاهش نسبی می

دهد که درصد کاهش نسبیِ نابرابریِ طول نشان می 3و  2بیش از مردان است. مقایسه جداول 

 عمر بزرگساالن بسیار کمتر از کل است. 

های مربوط به زنان و مردان است. بر خالف ضریب جینی، تنها در دهه نکته دیگر، تفاوت

شود و در دوره های است که نابرابری طول عمر بزرگساالن در زنان کمتر از مردان می 1380

 بوط به زنان بیش از مردان است.  قبل سنجه مر

.  برآوردهای انحراف استاندارد بزگساالن به تفکيک زنان، مردان و تفاوت زنان و مردان، 3جدول

1395-1352  

تفاوت زنان و مردان مردان زنان  سال

63/0  99/18  63/19  1352-1353  

69/0  85/18  54/19  1352-1355 

39/0  78/18  16/19  1365

16/0  53/18  69/18  1370

05/0  92/17  97/17  1373

03/0  74/17  77/17  1375

28/0-  46/17  18/17  1380

26/0-  22/17  96/16  1383

89/1  01/19  12/17  1387

14/2  05/18  91/15  1395 

- 97/4  97/18   درصد کاهش نسبی

امید زندگی های نابرابری طول عمر و در ادامه این بخش از تحقیق، به بررسی ارتباط سنجه

ها شود که تغییرات این شاخصپردازیم. در این بررسی، مشخص میدر بدو تولد در بدو تولد می

های مورد مطالعه ومیر است. الزم به ذکر است که تعداد دادهتاچه حد تحت تأثیر سطوح مرگ

ن متغیره استفاده شده است. ایرغم این محدودیت، از رگرسیون تکسال است، اما علی 10

تر به کار دهی نیستند و صرفاً جهت بررسی دقیقمنظور بررسی فرضیات و تعمیمها، بهآزمون



 75      های بین فردی طول عمر در ایرانسطح و روند تغییرات نابرابری

 

 روند.می

های ومیر کودکان و سنجهروند تغییرات امید زندگی در بدو تولد، میزان مرگ 4نمودار 

های دهد. در این نمودار شاخصنابرابری طول عمر در طی دوره مورد مطالعه را نشان می

های طول عمر مقایسه ومیر کودکان( و نابرابریومیر )امید زندگی در بدو تولد و میزان مرگمرگ

های نابرابری طول عمر، دهد که روند تغییرات در بین شاخصشوند. این نمودار نشان میمی

ومیر کوکان و افزایش ومیر دارد و با کاهش مرگهای مرگتشابه زیادی با روند تغیرات شاخص

های نابرابری یابد. در بین شاخصهای طول عمر نیز کاهش میزندگی در بدو تولد، نابرابریامید 

گونه که طول عمر، روند تغییرات انحراف استاندارد بزرگساالن، تا حدی متفاوت است و همان

نشان داده شد، نسبت به دو شاخص دیگر یعنی ضریب جینی و انحراف  4و  3در جداول 

 ند کاهشیِ آن کُندتر است. استاندارد کل، رو

 

های نابرابری ومير کودکان و سنجه. روند تغييرات اميد زندگی در بدو تولد، ميزان مرگ4نمودار 

 1352-1395، طول عمر

 
های نابرابری طول عمر و امید زندگی در نمودار زیر توزیع پراکندگی بین هر یک از سنجه

شود بین هر سه شاخص گونه که مشاهده میدهد. همانبدو تولد را در جمعیت زنان نشان می

نابرابری طول عمر و امید زندگی در بدو تولد، رابطه خطی و قوی وجود دارد. در بین این سه 

خط در نمودار مربوط به انحراف استاندارد بزرگساالن کمتر از دو شاخص دیگر شاخص، شیب 
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رغم همبستگی باال بین آنها، انحراف استاندارد بزرگساالن تأثیر دهد که علیاست و نشان می

 پذیرد. کمتری از  امید زندگی در بدو تولد می

 

ب اميد زندگی در بدو تولد در های نابرابری طول عمر بر حس. توزیع پراکندگی سنجه5نمودار 

 1352-1395زنان کل کشور، 

 
های نابرابری طول عمر و امید زندگی در بدو تولد را ، توزیع پراکندگی بین سنجه6نمودار 

دهد. نمودار مربوط به جمعیت مردان، تشابه زیادی با جمعیت زنان دارد. در مردان نشان می

ف استاندارد کل، نسبت به جمعیت زنان کمتر های ضریب جینی و انحراشیب خط در شاخص

است که به معنی آن است که تأثیر امید زندگی در مردان بر نابرابری طول عمر، اندکی کمتر از 

زنان است، با این وجود، ضریب تبیین بسیار باال است و به معنی وجود ارتباط بسیار قوی بین 

گونه حراف استاندارد بزرگساالن است و همانآنها است. تفاوت عمده زنان و مردان مربوط به ان

تر از رقم مربوط شود، درصد تبیین آن توسط امید زندگی بسیار پایینمشاهده می 6که در نمودار 

عبارت دیگر، بهبود امید زندگیِ مردان، به موازات بهبود نابرابریِ طول عمر در به زنان است. به

 بزرگساالن نبوده است. 
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های نابرابری طول عمر بر حسب اميد زندگی در بدو تولد در توزیع پراکندگی سنجه.  6نمودار 

 1352-1395کل کشور،  مردان

 

 گيریبحث و نتيجه

ای است که در تمام جوامع رخ داده ومیر، پدیدههای مرگبهبود امید زندگی و کاهش میزان

اهد بهبود شرایط برای ها، شومیر، تمام جمعیتاست و فارغ از شدت و آهنگ کاهش مرگ

ومیر، اولویت با های باالی مرگزندگی و افزایش طول عمر هستند. پیش از این، به دلیل میزان

ومیر به ای از مطالعات در حوزه مرگومیر و افزایش طول عمر بود و سهم عمدهکاهش مرگ

ومیر، یی گذار مرگشد. همراه با رسیدن به مراحل نهاومیر مربوط میعوامل مرتبط با کاهش مرگ

های موجود در بهبود طول عمر است. بدین ترتیب، ها، میزان نابرابریترین پرسشیکی از مهم

اکنون مسأله از کمیت و مقدار متوسط طول عمر به کیفیت و نحوه توزیع آن تغییر یافته است. هم

یع برابری داشته ضروری است به این نکته توجه شود که افزایش در امید زندگی تا چه حد توز

 است. 

های بین فردی طول عمر در ایران در بررسی روند و سطوح نابرابری هدف کلی این تحقیق،

های حاصل از ساخت جداول عمر های این مطالعه، دادهبود. داده 1355-1395های طی سال

های بین فردی به کمک است و تمام این جداول از مطالعات پیشین اخذ شد. نابرابری
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 های انحراف استاندارد کل، انحراف استاندارد بزرگساالن و ضریب جینی بررسی گردید.اخصش

محاسبه و تدوین منحنی لورنز در طی دوره مورد مطالعه نشان داد که این منحنی در طی این 

دوره، تغییرات زیادی داشته است و روند عمومیِ تغییرات، نزدیک شدن منحنی به سمت خط 

شاهد روندی ثابت در تغییرات منحنی  1380تا دهه  1350مورد زنان، از دهه  برابری است. در

های مربوط تر شدن آن به خط برابری هستیم، در حالی که در جمعیت مردان، منحنیو نزدیک

های طول عمر در فاصله ، تفاوت زیادی ندارند، و سرعت کاهش نابرابری1360و  1350به دهه 

 های دیگر است.  ز دوره، بیش ا1370تا  1360دهه  

مقادیر ضریب جینی زنان و مردان در طی دوره مورد مطالعه روند کاهشی داشته و به ترتیب 

درصد رسیده است، این روند کاهشی، 57/12و  65/9درصد به ارقام  93/26درصد و  13/27از 

( 2009همسو با مطالعاتی است که در دیگر کشورها انجام شده است؛ از جمله مطالعه پلتزمن )

در حد  1360و  1350های (. نابرابری طول عمر در طی دهه2010رابولوت و منتز )و ازدمیر، کا

رسد، نابرابری درصد می 20که مقدار ضریب جینی به کمتر از  1370متوسط است اما از دهه 

های ضریب جینی در زنان و مردان نشان داد که طول عمر در سطح پایین است. بررسی تفاوت

های بعد، نابرابری طول عمر ری در زنان بیش از مردان بوده اما طی سال، این نابراب1350در دهه 

در مردان بیش از زنان است. فاصله ضریب جینیِ زنان و مردان رو به افزایش است و اگر روند 

 کنونی در آینده ادامه یابد، این تفاوت نیز بیشتر خواهد شد. 

و  26/28دهد که این شاخص از مقادیر مربوط به انحراف معیار طول عمر کل نشان می

در انتهای دوره رسیده است که  09/19و  79/16برای زنان و مردان در ابتدای دوره به  39/27

حاکی از کاهش نابرابری طول عمر در بین افراد است. اگر چه در تفاوت براوردهای زنان و 

ود، اما روند کلی شهایی دیده میمردان، بین ضریب جینی و انحراف استاندارد کل، تفاوت

تغییرات، مشابه است. در ابتدای دوره مورد مطالعه، نابرابریِ طول عمر زنان بیش از مردان است. 

و طبق انحراف  1360شود. بر طبق ضریب جینی از اواسط دهه اما به تدریج، این شکاف کمتر می

شود. تا انتهای زنان می، نابرابری طول عمرِ مردان، بیش از 1380استاندارد کل، از ابتدای دهه 

دوره مورد مطالعه، این روند ادامه دارد و شاهد پیشی گرفتن نابرابریِ طول عمِر مردان نسبت به 

زنان هستیم. تفاوت ضریب جینی زنان و مردان مطابق با امید زندگی آنها است و با پیشی گرفتِن 

مورد انحراف استاندارد کل، چنین  یابد، اما درامید زندگیِ زنان، ضریب جینیِ آنها هم کاهش می
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به بعد، حاکی از فزونیِ امید زندگی زنان  1365نیست و با اینکه برآوردهای امید زندگی از سال 

شود. فراز و فرودهایی در نسبت به مردان است، اما در انحراف استاندارد کل چنین دیده نمی

لت عمده آن بیش از هر چیز به شود که عتفاوت نابرابری طول عمر زنان و مردان دیده می

ها نشان داده شد، گونه که در یافتههای امید زندگی زنان و مردان مربوط است. همانتفاوت

ضریب جینی و انحراف استاندارد کل، ارتباط قویی با امید زندگی در بدو تولد دارند و مشکالتی 

 یابد.    ها نیز تسری میاین شاخص ومیر و برآورد امید زندگی وجود دارد، بههای مرگکه در داده

های نابرابری بین فردی روند تغییرات نابرابری طول عمر بزرگساالن، همچون دیگر شاخص

در  99/18و  63/19طول عمر، کاهشی است و سنجه ی مربوط به زنان و مردان به ترتیب از 

رعت کاهش نابرابری رسیده است. نکته ی قابل توجه آنکه س 05/18و  90/15ابتدای دوره به 

های ویژه در مردان، بسیار کمتر است. به طور خالصه روند نابرابریطول عمر در بزرگساالن، به

های بین فردیِ طول عمر در طی چهار دهه ی گذشته رو به کاهش است، اما هم زمان نابرابری

ی طول عمر هاتری دارد و شاهد افزایش شکاف در نابرابریطول عمر در زنان، کاهش سریع

 دهد. مربوط به زنان و مردان هستیم. این وضعیت در بزرگساالن، بیشتر خود را نشان می

در گذار اپیدمیولوژیک  ایرانهای بین فردی، الزم است به وضعیت منظور تبیین نابرابریبه

یی که هابیماری، در مراحل نهاییِ گذار اپیدمیلوژیک است و در این شرایط نیز توجه نمود. ایران

های مربوط به سنین باالتر تر است، کنترل شده و افزایش نسبی در بیماریمختص سنین پایین

ارانِ سالمت و بهداشت، مربوط ذعمده مسایل پیش روی سیاست گ ،عبارت دیگردهد. بهرخ می

با این وجود، الگوی علل مرگ در ایران از قواعد خاص به وضعیت بهداشتی بزرگساالن است. 

های ومیر مردان جوان در ایران، بیش از حد انتظار است. میزانکند و سهم مرگیروی میخود پ

ومیر مردان جوان در ایران، عمدتاً ناشی از تصادفات است و منجر به باالتر بودن باالی مرگ

گردد. مطالعه میرزایی و قدرتی تر میهای سنی جوانومیر ویژه سنی در گروههای مرگمیزان

مربوط  1387درصد از تفاوت امید زندگی زنان و مردان در سال  79دهد که نشان می( 1392)

های دهد که مرگسال است و تجزیه امید زندگی بر حسب علل مرگ، نشان می 15-45به سنین 

ترین سهم را در تفاوت امید زندگی زنان ناشی از سوانح و حوادث و فزونی آنها در مردان، مهم

های هایی که امید زندگی آنها مشابه با ایران است، سهم مرگمقایسه با جمعیّت و مردان دارد. در

های ناشی از حوادث های غیرواگیر در ایران کمتر است و در مقابل درصد مرگناشی از بیماری
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دهد ( نیز نشان می1397عمدی و غیرعمدی، بیشتر است. مطالعه عسکری ندوشن و همکاران )

ومیر حوادث غیرعمدی نقشی مسلط در شکاف جنسی مرگ 1385-94های که در طی سال

ترین گروه سنی که بر امید زندگی و نیز توزیع عادالنه آن در ترتیب، اگرچه مهماند. بدینداشته

های باالی دلیل میزانسال است، اما بهویژه کمتر از یکبین افراد اثرگذار است، سنین کودکی و به

ومیر در سنین جوانی، تأثیر زیادی توان گفت، کاهش مرگایران، می ومیر مردان جوان درمرگ

صورت، روند کاهشی خود را بر نابرابری بین فردیِ طول عمر در مردان خواهد داشت. در این

با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و شکاف موجود در نابرابری طول عمر زنان و مردان کاهش 

 یابد. می

ترین محدودیت در ند تغییرات نابرابری بین فردی پرداخت.مهماین مطالعه، به بررسی رو

ومیر های مرگاین مطالعه، استناد به مطالعات پیشین است. به دلیل مشکالت و نواقصی که در داده

های غیرمستقیم و مبتنی بر جداول عمر مدل وجود دارد، غالب جداول عمر بر اساس روش

دهند اما با الگوِی واقعِی رآوردهای ممکن را به دست میباشند. این جداول اگرچه بهترین بمی

های ومیر در جمعیت ایران انطباق کامل را ندارند. عالوه بر آن، نواقص موجود در دادهمرگ

عنوان مثال تفاوت جنسیِ امید زندگی در ومیر منجر به اشکاالتی در برآوردها شده است. بهمرگ

روندی افزایشی و کاهشی دارد و از روندی منطقی پیروی بدو تولد در طی دوره مورد مطالعه 

های نابرابریِ زنان و مردان های مربوط به شاخصکند. این امر باعث شده است که در تفاوتنمی

 هم شاهد این افت و خیزها باشیم. 

گذاران سالمت در قرن حاضر را ترین چالش سیاست( مهم2005) ادواردز و تولجاپورکار

های بین فردیِ طول عمر شاخصی از سیمای دانند. نابرابریهای طول عمر میبریکاهش نابرا

دهنده میزان نابرابری در توزیع خدمات بهداشتی و همچنین سالمت در جمعیت است و نشان

ریزان و تواند به برنامهپایگاه اجتماعی و اقتصادیِ افراد است. بررسی و شناخت آن می

این نابرابری کمک کند. مطالعه حاضر، اولین گام در این زمینه  گذاران در جهت کاهشسیاست

های سنی و نیز علل شود تحقیقاتی در مورد سهم گروهتر، پیشنهاد میاست و جهت بررسی دقیق

توان به این سوال پاسخ داد که چرا ها انجام شود. در این صورت میمرگ در این نابرابری

در زنان کمتر از مردان است، انحراف استاندارد آنها در  ومیرهای مرگرغم آنکه میزانعلی

  های گذشته بیش از مردان بوده است.دهه
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 بررسی تأثير سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران
 

 رضایی مریم ،غفاری غالمرضا ،صادقی رسول

 (12/5/1398تاریخ پذیرش:    14/1/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده    

سووواختاری اثرگذار بر افزایش تمایل به -ایکاهش سووورمایه اجتماعی، یک عامل کلیدی زمینه

اجتماعی،  سرمایه رابطه رو، شناختهدف از مطالعه پیش های اخیر است.در سال مهاجرت از ایران

اسوووتفاده از تحلیل ثانویة با  کشوووور به خارج از مهاجرت به هاایرانی تمایل با ابعاد و سوووطوح آن

 مورد بررسی نمونه تعداد. است 1393اجتماعی در ایران در سال سرمایه ملّی پیمایش خرد هایداده

گیری با استفاده از تکنیک نمونه کشور استان 31 در ساکن باالی به سال 18 افراد نفر 14035 شامل

پایینی  اجتماعی یان از سوورمایهدرصوود پاسووخگو 37نتایج مطالعه نشووان داد:  .ای اسووتچندمرحله

اند و حدود یک چهارم پاسووخگویان نیز تمایل زیادی به مهاجرت خارج از کشووور برخوردار بوده

شان داد تمامی دارند. نتایج تحلیل  مهاجرت به تمایل با اجتماعی سرمایه سطوح و ابعاد دومتغیره ن

ساس. دارند داریمعنی و منفی رابطه کشور از خارج  رگرسیون نتایج تحلیل چندمتغیره )آزمون برا

 همچنان تأثیر منفی و قوی بر اجتماعی ای، سووورمایهبا کنترل متغیرهای جمعیتی و زمینه ای(،رتبه

 مختلف سوووطوح و ابعاد کاهش که با معنا این خارج از کشوووور دارد. به مهاجرت به تمایل میزان

رو، یکی از از این. کندمی پیدا افزایش کشوووور از به خارج مهاجرت به تمایل، اجتماعی سووورمایه

 به خارج از ایران، کاهش سرمایه اجتماعی است. عوامل و بسترهای مهم افزایش مهاجرت

المللی، تمایل به مهاجرت، سووورمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مهاجرت بین ها:کليدواژه

 امید اجتماعی.
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 مقدمه 
 قبایل کوچ از را آن شروع توانمی. دارد زمین کرة در انسان حضور قدمت به تاریخی، مهاجرت

 را خود اخیر هایسده در هاملت -دولت و کشورها گیریشکل با که دانست گذشته قرون در

های به موفقیت دستیابی پی در مهاجران. است داده نشان المللیبین هایمهاجرت تازة شکل در

 اساس بر. کنندمی مهاجرت به اقدام، خود نیازهای کردن برطرف و زندگی بهتر شرایط بیشتر،

 مهاجران جمعیّت و است شده برابر 5/1 گذشته سال 20 در مهاجرت حجم، ملل سازمان آمار

 کلّ از درصد 3/3 معادل که، است گردیده نفر میلیون 244 بر بالغ دنیا سراسر در 2015 سال در

 مهاجران درصد 75حدود  .است مهاجر نفر یک، نفر 30 هر از، دیگر بیان به. است جهان جمعیّت

المللی سازمان بین) دهندمی تشکیل، فعالیت سنین در واقع جمعّیت یعنی، سال 64 تا 20 افراد را

 عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه المللیبین مهاجرت رو، امروزهاز این (.22: 2019، 1مهاجرت

 که جایی تا است؛ گذارانسیاست و محقّقان توجه مورد، آن ترکیب و جمعیت تغییرات و پویایی

 .برندمی نام( 1396، میلر و کستلز) «مهاجرت عصر» عنوانبه مدرن دنیای از

های المللی مستثنی نبوده و نیست. با وجود جریانکشور ایران نیز از جریانات مهاجرت بین

ایران، مهاجران ایرانی بسیاری نیز در ویژه افغانستان( به مهاجرتی از کشورهای همسایه )به

کنند. هرچند اطّالعات آماری دقیقی در مورد مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر زندگی می

 ماهر مهاجران ویژهبه) مهاجرت جریان اصلی و حال، جهتخارج از کشور وجود ندارد، با این

 همکاری سازمان های عضوکشور ویژهبه و یافتهتوسعه کشورهای سویبه( کردهتحصیل و

 مهاجران ایرانی . توزیع(2019المللی مهاجرت، سازمان بین) ( است2OECDتوسعه ) و اقتصادی

 درصد 26 ،(شمالی آمریکای در عمدتاً) آمریکا قارة در ایرانیان درصد 61 حدود که دهدنشان می

 در درصد 5/0 از کمتر و ،(استرالیا) اقیانوسیه منطقة در درصد 2 آسیا، در درصد 11 اروپا، در

بررسی روند خالص مهاجرتی نشان  (.129: 1396 همکاران، و صادقی)کنند می زندگی آفریقا

رقم آن  2017دهد که موازنه مهاجرتی ایران در دو دهه اخیر منفی بوده است و برای سال می

(. روند منفی موازنه مهاجرتی در دو دهه و به ویژه 2019بوده است )بانک جهانی،  -275000

سالهای اخیر، یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش رشد جمعیت ایران و همچنین اتالف سرمایه 

                                                      
1. International Organization for Migration  

2. Organization for Economic Cooperation and Development  
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 تحصیکرده است. انسانی جوان و 

 برخوردار توجهیقابل سیاستی و علمی اهمیّت از آن بسترهای و مهاجرت از اینرو، شناخت

طور کلّی، این عوامل را باشند. بهساز مهاجرت به خارج از کشور میعوامل مختلفی زمینه. است

همکاران زاده و (، اجتماعی )حکیم1394 منشعرفان و توان در پنج حوزة اقتصادی )توکلمی

؛ 1392زاده و همکاران ؛ حکیم1388(، سیاسی )مقدس و شرفی 1395الهاشم ؛ رضوی1392

( 1396اوشانی نژاد و خانی؛ قاضی1394؛ جوادزاده1385 (، فرهنگی )ذکایی1395الهاشم رضوی

بندی کرد که بسته به شرایط ( دسته1394 منشعرفان و ؛ توکل1391 همکاران و و علمی )حاتمی

ور اهمیت هر یک از این عوامل متفاوت خواهد بود. در کنار عوامل مذکور، یکی از هر کش

در اشکال و سطوح مختلف آن است  1المللی، سرمایه اجتماعیبسترهای اجتماعی مهاجرت بین

 (. 2013؛ بونیش و همکاران 2009؛ هریروس و کریدو 2005)راتشتین و یوسلینر 

 و هنجارها اعتماد، جامعه، داخلی فرهنگی و اجتماعی انسجام اجتماعی، به سرمایة

تعریف شده است )پارتز،  هاآن در نهادهای و هاشبکه و مردم میان تعامالت که هاییارزش

 هایشبکه در مشارکت رسمی، هایشبکه در افراد عضویت نهادها، به اعتماد از اینرو، .(2013

ابعاد مفهومی تعریف سرمایه اجتماعی  دیگر، هایشبکه با ارتباطات و نزدیک غیررسمی

اعتماد  جزء دو دارای اجتماعی سرمایة (. بر این اساس، بطور خالصه2016هستند)سیپینن و بک، 

 تواندمی که است ایزمینه متغیر یک . بنابراین، سرمایه اجتماعی،(1380پور،شارع) است پیوند و

دموکراتیک و  کشورهای با ساختار در. هدد قرار تأثیرتحت فردی سطح در مهاجرت را به تمایل

 کمتر شهروندان مهاجرت مشارکت اقتصادی و اجتماعی بیشتر، اعتماد اجتماعی باالتر، تر،باثبات

عنوان یک عامل افتد. بنابراین، منطقی است که سرمایه اجتماعی )اعتماد اجتماعی( را بهاتفاق می

(. آنچه اهمّیت 2005)راتشتین و یوسلینر، محتمل مهم در جریانات مهاجرتی بررسی نماییم 

ها )نظیر سرمایه کند، این است که در غیاب آن، سایر سرمایهسرمایه اجتماعی را بیشتر می

 (.1394متین و همکاران، دهند )زارعیاقتصادی و سرمایه فرهنگی(، اثربخشی خود را از دست می

رای ساختار جمعیتی جوان است. این در حال حاضر، کشور ایران در فاز پنجره جمعیتی و دا

ویژه دوره، فرصتی طالیی برای توسعه در کشور است؛ با این وجود، کشور با ابرچالش بیکاری به

اعتمادی، ناامیدی اجتماعی عالوه، بی(. به1391کرده مواجه است )صادقی، برای جوانان تحصیل

                                                      
1. Social capital  
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 جوانان به مهاجرت به شدید تمایلشدن نیازهای افراد موجب در میان جوانان و عدم برآورده

مهاجرت نیروهای جوان در این مقطع زمانی  (.1386 محمدی، و شیانی)شده است  کشورها سایر

نژاد و باشد )قاضیای و نوعی تهدید برای آینده میبه معنای از دست دادن این فرصت توسعه

؛ 1384؛ بشیریه 1378پور عشده در ایران )رفی (. براساس مطالعات انجام1396اوشانی، خانی

 1؛ مؤسسة لگاتوم1397؛ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 1387؛ سعادت 1385ترکمانی دینی

ویژه در سطح کالن، ( در دو دهه اخیر، میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان در سطوح مختلف به2017

 کند.ی تنزل پیدا میکاهش یافته است. در چنین شرایطی، همکاری، مشارکت و اعتماد اجتماع

ویژه رو، یکی از بسترهای مهم تمایل مهاجرتی، کاهش ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بهاز این

های پیماش ملّی سرمایه اعتماد اجتماعی است. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده

تماعی، با و بدون کنترل دنبال پاسخ به این سوال است: سرمایه اج(، به1393اجتماعی در ایران )

 ها به خارج از کشور دارد؟ای، چه تأثیری بر تمایل مهاجرتی ایرانیمتغیرهای جمعیتی و زمینه

 چارچوب نظری

 و (1986) 3توسط بوردیو« 2شبکه اجتماعی»اجتماعی در تعاریف به دو شکل متفاوت، سرمایه 

مطرح شده  (1995) 7( و فوکویاما1993) 6توسط پاتنام «5اعتماد اجتماعی»و ( 1988) 4کلمن

بنابراین، در خصوص تأثیر سرمایه اجتماعی بر  .(2013و همکاران،  8است )به نقل از بونیش

توان به دو شکل پرداخت. سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت، در دو تمایل به مهاجرت می

گذارد. هر چند بُعد اول آن، أثیر میت 10و اثر اعتماد اجتماعی 9بُعد آن، یعنی اثر شبکه اجتماعی

های اجتماعی بیشتر متداول و مورد استناد در مباحث نظری و مطالعات پیشین یعنی تأثیر شبکه

 بوده است.

                                                      
1. Legatum Institute 

2. Social network  

3. Bourdieu 

4. Coleman 

5. Social trust 

6. Putnam 

7. Fukuyama 

8. Bönisch 

9. Social Network Effects 

10. Social Trust Effects 
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 . مکانيزم اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از کشور1شکل 

 

 

 

 

ای از روابط بین فردی است که های مهاجرت مجموعهشبکه اجتماعی: هایشبکه اثر

مهاجران، مهاجران سابق و غیرمهاجران را در مناطق مبدأ و مقصد از طریق روابط خویشاوندی، 

(. مفهوم علّیت تراکمی که 5: 1990کند)مسی،دوستی و داشتن مبدأ مشترک به هم متصل می

کند که: مهاجرت تغییراتی را در ساختارهای ( مطرح شده است، بیان می1957) 1توسط میرادل

شود های گسترده را موجب میآورد که زمینه مهاجرتوجود میاجتماعی و اقتصادی به

ها و مخاطرات دهند، زیرا هزینهالمللی را افزایش میها احتمال مهاجرت بین)مسی،همان(. شبکه

 همکاران، و مسی)دهند ا افزایش میحرکت را کاهش و در مقابل، بازده مورد انتظار مهاجرت ر

1993 :451.) 

 به گرایش تواندمی که است ایزمینه متغیر یک اعتماد اجتماعی، اجتماعی: اعتماد اثر

کشورهای دارای اعتماد اجتماعی در سطوح باال، کمتر فساد . دهد قرار تأثیرتحت مهاجرت را

بیشتری برای کمک به کسانی که منابع  کنند، میزان برابری اقتصادی بیشتری دارند و تالشمی

کنند؛ در نتیجه مهاجرت کمتری به خارج از کشور دارند )راتشتین و یوسلینر، کمتری دارند می

2005.) 

اعتماد اجتماعی و اشکال مختلف آن )نظیر اعتماد عمومی و اعتماد نهادی( یکی از بسترهای 

 اجتماعی هاجرت به خارج از کشور است. اعتمادگیری افراد به ممهم و تأثیرگذار در فرایند تصمیم

 پایه ضروری است، آمیزصلح روابط و ثبات زمینة ایجاد که برای( شودمی نامیده افقی نیز اعتماد)

 هایدیدگاه از متشکل عمومی . اعتماد(2016،بک و سیپینن) باشدمی مردم همکاری اساس و

 باورند این بر عمومی است. افراد دارای اعتماد هادیگر گروه و خود هایگروه به نسبت مثبت

(. 2002)یوسلینر،  هستند اعتماد قابل، شناسندنمی قبل از را که کسانی حتّی، مردم بیشتر که

                                                      
1. Miradel 

 (مهاجرتی تمایل با مثبت رابطه) مقصداجتماعی در  شبکه اثر                                     

 (مهاجرتی تمایل با منفی رابطه) اجتماعی در مبدأ اعتماد اثر             اجتماعی سرمایه اثر
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 تجارب تأثیرتحت و زمینه به بسته آورد و نیزمی وجودبه را بردباری و همبستگی، عمومی اعتماد

باشد می یکدیگر با همکاری برای شهروندان بالقوة آمادگی دهندةنشان است که جمعی و شخصی

نهادی است که  اعتماد اعتماد اجتماعی با عنوان از دیگری نوع .(2008، 1)راتشتین و استول

 مقامات و دولت از ارزیابی دولتی، نهادهای حمایت و امنیّت احساس شهروندان از ارزیابی

 توانمی .(2008و استول،  )راتشتین کندتعیین میبرابری را  یا و خود علیه تبعیض رسمی، ارزیابی

 تعمیم مقامات و دولتی، نهادهای به نسبت و اجتماعی نظام نسبت به اعتماد نهادی را به اعتماد

 هاانجمن در داوطلبانه (. اعتماد منجر به عضویت1988 4؛ لومن2003 3و سرگیو 2)هاوز داد

که دارای افرادی با سطح اعتماد عمومی و (. جوامعی 2009، 6و کریدو  5شود )هریروسمی

(. 2016، 7ها باال خواهد بود )بک و کریستنسننهادی باال هستند، مشارکت سیاسی در بین آن

 معموالً  اجتماعی از هر نوع آن کند که افراد دارای اعتمادطور بیان میاین( 2000) پاتنام

 اعتماد. اجتماعی دارند زندگی در ربیشت مشارکت و بیشتر تعاون و همکاری، بهتر شهروندانی

 کلّی طور به اقتصادی و رشد، جامعه بهتر مدیریت به موارد دیگری نیز نظیر اجتماعی

 (.2008)به نقل از هریروس و کریدو،  است متصل اجتماعی هایهمکاری

المللی از دو رویکرد قابل طرح و بررسی بدین ترتیب، رابطه سرمایه اجتماعی و مهاجرت بین

است. هر کدام از این رویکردها از زاویة خاصی به تبیین مهاجرت، علل و پیامدهای آن 

ای، نظریه سرمایه اجتماعی رشتهاند. در این میان یکی از رویکردهای نظری جدید بینپرداخته

به تبیین فرایند « اعتماد اجتماعی»و « شبکه اجتماعی»نظریه در قالب دو رویکرد است. این 

های اجتماعی پردازد. در رویکرد شبکه اجتماعی، تمرکز بر تأثیر شبکهالمللی میمهاجرت بین

)خانوادگی، دوستان و...( در مقصد بر ایجاد انگیزه و تمایل مهاجرتی افراد ساکن در مبدأ است. 

تر باشد، تمایل به بق این رویکرد، هرچه شبکه اجتماعی افراد در خارج از کشور قویدر واقع ط

یابد. در مقابل، رویکرد اعتماد اجتماعی بر جوامع مبدأ مهاجرت متمرکز مهاجرت افزایش می

                                                      
1. Stolle 

2. Hayoz 

3. Sergeyev 

4. Luhmann 

5. Francisco Herreros 

6. Henar Criado 

7. Bäck and Christensen  
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پردازد. شده و بر نقش اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف آن بر تمایالت و نیّات مهاجرتی می

د، هرچه اعتماد اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کند، تمایل به مهاجرت خارج از طبق این رویکر

رو، در چارچوب رویکرد اعتماد اجتماعی، به بررسی کند. مطالعه پیشکشور افزایش پیدا می

  پردازد.ها به مهاجرت به خارج از کشور میتأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل ایرانی

تأثیر سرمایه  بررسی که مقاله اصلی هدف به نیل و تحقیق التسؤا به پاسخ بنابراین، جهت

و تحلیلی تحقیق به مفهومی  مدل باشد،می اجتماعی بر تمایل به مهاجرت به خارج از کشور

صورت شکل 2 تهیه شده است. در این مدل، سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کالن، 

 تمایل به مهاجرت را تحتتأثیر قرار میدهد. 

 

های زیر مطرح و مورد باتوجه به چارچوب نظری اعتماد اجتماعی و مدل تحقیق، فرضیه

 گیرد: آزمون قرار می

داری با تمایل به مهاجرت از کشور دارد. : سرمایه اجتماعی رابطه منفی و معنیاصلی فرضیة

هر چه میزان سرمایه اجتماعی افراد کمتر باشد، تمایل آنها به مهاجرت خارج از کشور  یعنی

 یابد.افزایش می

 

 ها: سایر فرضیه

کشور  از مهاجرت به اجتماعی با تمایل سرمایه بین سطح خرد داریمعنی و منفی رابطه -

 . وجود دارد

 از مهاجرت به تمایلاجتماعی با  سرمایه بین سطح میانی داریمعنی و منفی رابطه -

 . وجود دارد کشور

 از مهاجرت به اجتماعی با تمایل سرمایه بین سطح کالن داریمعنی و منفی رابطه -

 . وجود دارد کشور
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 پژوهش تحليلی -مفهومی مدل. 2 شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمایل به 

 مهاجرت از ایران

 اجتماعی هسرمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سطح کالن 

oپنداشت از عملکرد سیستم 

oموفقیّت نهادی 

oمطلوبیّت جامعه 

oعدالت و برابری اجتماعی 

oامید اجتماعی 

 

 سطح میانی

o)اعتماد سازمانی )نهادی 

oهای یافته )گروهاعتماد تعمیم

 خاص(

 سطح خرد 

oاعتماد عمومی 

oاحساس تعلَق اجتماعی 

o اجتماعیاحساس امنیّت 

oرضایت اجتماعیاحساس 
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 پيشينة تحقيق
: المللیبین مهاجرت و اجتماعی سرمایه»ای با عنوان ( در مطالعه2001و همکارانش ) 1پالونی

های خانوادگی و مهاجرت ، رابطه بین شبکه«خانوادگی هایشبکه در اطالعات از استفاده بررسی

اجتماعی و  هایشبکه داشتن با دست آمده از مطالعه آنها، افرادطبق نتایج بهاند. را بررسی کرده

مسی  .کنند مهاجرت که دارد بیشتری احتمال مقصد، کشور های خانوادگی درخصوص شبکهبه

، «التین آمریکای از المللیبین مهاجرت و اجتماعی سرمایه»( در پژوهشی با عنوان 2005) 2و آیسا

 مهاجرتی هایاند. آنها دریافتند که شبکها معادل شبکه اجتماعی در نظر گرفتهسرمایه اجتماعی ر

 همیشه آن تأثیر اندازه اما است، مؤثر التین آمریکای سراسر در مهاجرت به تصمیم بر همیشه

 باالی هزینة با کشورهایی به سفرها اولین در معموالً اجتماعی همچنین، سرمایه .نیست یکسان

و همکارانش  3در مطالعه چاوز .دارد بیشتری تأثیر روستایی مناطق در خصوصبه مهاجرتی

، به بررسی «اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان کارگران فصلی مهاجر»( با عنوان 2006)

اند. آنها دریافتند سطوح مختلف سرمایه اجتماعی در میان کارگران مزرعه فصلی مهاجر پرداخته

 باشند. همچنین، آنها سطحیافته میفصلی مهاجر دارای سطح پایینی از اعتماد تعمیمکه، کارگران 

( در مطالعه 2008) 4گریپ .دارند مکزیکی هایآمریکایی و سفیدپوستان به اعتماد پایینی از

نتیجه گرفت « ؟شوندمی منجر نتایج مختلف به مشابه منابع چطور: مهاجرت و اجتماعی سرمایه»

 اجتماعی سرمایه منابع اگر .است متفاوت افراد بین در مهاجرت بر اجتماعی سرمایه که، تأثیر

 برای افراد همچنین، اگر .کنندمی مهاجرت بیشتر افراد، باشد تردسترس قابل و بیشتر مهاجر

 .شودمی تراهمیت کم اجتماعی سرمایه منابع این کنند، مهاجرت بار چندمین

اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و »مطالعه خود با عنوان ( در 2009هریروس و کریدو )

-2003های در پیمایش اجتماعی اروپا در فاصلة سال« تصورات از مهاجرت خارج از کشور

 توضیح منظوربه مستقل، متغیر یک عنوانبه اجتماعی اند که، اعتمادطور بیان کرده، این2002

 نظرصرف که دهدمی نشان مطالعه این .است نگرفته قرار مطالعه مورد مهاجرت، به نسبت نگرش

 جمعیت درصد یا بیکاری سطوح مانند ایزمینه متغیرهای و فردی متغیرهای سایر تأثیر از

                                                      
1. Alberto Palloni  

2. María Aysa 

3. Maria L. Chávez 

4. Filizi Garip 
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 به را مهاجرت به نسبت مثبت نگرش، هستند باالیی اجتماعی سرمایه دارای که افرادی، خارجی

 .دهندمی نشان جمعیّت نقاط سایر

آشکارسازی اعتماد اجتماعی در میان »ای با عنوان ( در مطالعه2012) کتابی و همکارانش

نشان دادند که اعتماد درون گروهی )نسبت « مهاجران: مطالعه موردی ایرانیان مقیم تورنتو، کانادا

طور قابل توجهی گروهی )نسبت به غیر ایرانیان( بهبه ایرانیان( پایین و در مقابل، اعتماد برون

 درون تراعتماد پایین برای دلیل ترینمهم که داد نشان همچنین نتایج انگین است.باالتر از می

 اعتماد بررسی قرار داد. ضعف مورد مهاجرت )جامعه مبدأ( از پیش دوره در گروهی را باید

 دیگر منتقل افراد هموطن در کشورهای به مهاجرت نیز از پس اغلب مبدأ، کشور در اجتماعی

 شود.می

مطالعه : غیرقانونی مهاجرت در اجتماعی سرمایه نقش»( در مطالعه 2012) 1موتسیندیکوا

با بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر مهاجرت، « بوتسوانا در غیرقانونی زیمبابوه مهاجرین موردی

 مقصد، در ولی کنندمی مهاجرت خویشاوندی شبکه طریق از ابتدا در نتیجه گرفت، مهاجران

 .کنندمی حفظ جامعه با ادغام جهت در را خود دوستانه روابط بیشتر

سرمایه اجتماعی و ترجیحات »ای با عنوان ( در مطالعه2013و همکارانش ) 2بونیش

به بررسی تأثیر انواع مختلف سرمایه « یک تحلیل تجربی در مورد اتحاد مجدد آلمان -مهاجرتی

ج مطالعه آنها، سرمایه اجتماعی رسمی اند. بر اساس نتایاجتماعی بر اهداف مهاجرت پرداخته

گری و مهاجرت شود که باعث انتخابوسیله ارتباطات ضعیف بدون ریشه محلّی مشخص میبه

 همسایگان یا بستگان، دوستان با قوی روابط بر که غیررسمی اجتماعی شود. سرمایهخارجی می

 روابط مثال: عنوانبه، قوی غیررسمی روابط با افراد .شود مهاجرت مانع است ممکن دارد تأکید

مهاجرت خارج از کشور  ایمالحظهقابل طوربه احتماالً، همسایگان یا اقوام، دوستان با قوی

 کمتری خواهند داشت.

 توسعة در مهاجرت و اجتماعی سرمایه»ای با عنوان ( در مطالعه2014و همکارانش ) 3پرایتنو

 هایویژگی طور برخیهمین و جامعه و زندگیمحل  ، دریافتند که، احساس تعلق به«روستایی

                                                      
1. Canisio Mutsindikwa 

2. Peter Bönisch 

3. Gunawan Prayitno 
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گذارد. می تأثیر مهاجر کارگران کار مدّت طول بر توجهیقابل طوربه شناختی،جمعیت

 عنوانبه را خود خانواده اعضای توانندمی هستند بیشتری اجتماعی سرمایه دارای که خانوارهایی

 .بفرستند دیگر جای به مهاجر، کارگر

مهاجرت خارجی: سرمایه اجتماعی و معضل تعاون: شواهدی از »( در مطالعة 2017) 1اسپینا

 یافتهتعمیم از اعتماد تریپایین سطوح با مهاجرت، افزایش نشان داد که« بحران جمعیت بلغارستان

 اجتماعی مشارکت از باالتری هایفراوانی با خارجی همچنین، مهاجرت .دارد همبستگی

 است. همراه غیررسمی

اجتماعی بر مهاجرت در ایران، دو مطالعه توسط در جستجوهای ما، در زمینه تأثیر سرمایه 

( در 1386( انجام شده است. باستانی و ساعی مهر )1390) ( و صدرا1386مهر )باستانی و ساعی

« سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز»مقاله خود با عنوان 

 384 نمونه یک و پیمایش روش از استفاده بررسی سرمایه اجتماعی مهاجران به شهر تبریز بابه 

اند. آنها در این پژوهش، سرمایه اجتماعی را معادل شبکه مرد پرداخته و زن مهاجران از نفری

های خویشاوندی و اند. بر اساس نتایج مطالعه این محققان، پیوندها و شبکهاجتماعی دانسته

ای در مهاجرت دارند. صدرا های شخصی، خانوادگی و قومی در مقصد، نقش عمدهتماس

بررسی نقش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن »نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان1390)

به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش « در گرایش دانشجویان به مهاجرت خارج از کشور

 و فنّی دانشکده دانشجویان نفری از 384شور با روش پیمایش و نمونه به مهاجرت خارج از ک

پرداخته است. در مطالعه این محقق، ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد،  زنجان دانشگاه انسانی علوم

دست آمده حاکی از آن است که یک رابطة منفی انسجام و مشارکت معرفی شده است. نتایج به

طور تماعی و گرایش به مهاجرت خارج از کشور وجود دارد و همینو معنادار بین سرمایه اج

 متغیر اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در تبیین گرایش به مهاجرت بر عهده داشته است. 

توان مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت طور کلّی میبه

قسیم کرد؛ دستة اول مطالعاتی هستند که سرمایه اجتماعی را خارج از کشور را به دو دسته ت

 ؛2008 ؛ گریپ2005 آیسا و ؛ مسی2001 همکاران و اند )پالونیمعادل شبکه اجتماعی دانسته

مهر ساعی و ؛ باستانی2014 همکاران و پرایتنو ؛2013 همکاران و ؛ بونیش2012 موتسیندیکوا

                                                      
1. Nicholas Spina 
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 کشور از به خارج مهاجرت و اجتماعی سرمایه که اندرسیده نتیجه این . این مطالعات به(1386

 یابد.می افزایش نیز مهاجرت به تمایل اجتماعی، سرمایه افزایش با یعنی است، مثبت رابطه دارای

اند دسته دوم مطالعاتی هستند که سرمایه اجتماعی را به معنی اعتماد اجتماعی آن بررسی کرده

؛ 2017  اسپینا ؛2012 همکاران و کتابی ؛2009 کریدو و ؛ هریروس2006 همکاران و )چاوز

 رابطه دارای اجتماعی . در دسته اخیر از این مطالعات، نتایج نشان داده که سرمایه(1390 صدرا

 اجتماعی، سرمایه کاهش با که طوریبه. است کشور از خارج مهاجرت به تمایل با معکوس

 .یابدمی افزایش کشور از خارج مهاجرت به تمایل

ای که در سطح ملّی به سنجش تمایل به مهاجرت به خارج از در مطالعات داخلی، مطالعه

کشور باشد، در جستجویی که انجام دادیم یافت نشد. همچنین، در خصوص تأثیر سایر ابعاد 

سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی بر مهاجرت مطالعات اندکی انجام گرفته است. بر این 

تواند با پرداختن به خألهای مذکور، نقش مهمی در مطالعات مهاجرتی رو میمطالعة پیشاساس، 

 ایران داشته باشد.

 هاتحقيق و داده روش

 سرمایه ملّی پیمایش( فردی) خُرد هایداده ثانویه تحلیل با استفاده از پژوهش حاضر،
 18 افراد شامل تحقیق، این بررسی مورد جمعیت .است شده انجام( 1393) اجتماعی در ایران

 استان هر در نمونه حجم. است روستایی و شهری از اعم کشور استان 31 در ساکن و باالتر سال
 گیرینمونه تکنیک از هانمونه به دستیابی برای .است شده انتخاب استان آن جمعیت به توجه با

 در شدهمطالعه هایصفت پراکندگی کهاین دلیل به. است شده استفاده استان هر در ایچندمرحله
 باشد، استان آن کل معرف تواندنمی هااستان مراکز که موضوع این به توجه و بوده زیاد استان،

 منتخب، شهر هر برای نیز و استان مرکز از غیر شهر یک استان، مرکز بر عالوه استان، هر در

 پرسشنامه 14200 نهایت، در. است گرفته قرار نیز مورد بررسی شهر آن تابعه روستای دو حداقل
 به تمایل) وابسته متغیر به مربوط سؤال در پاسخ بی موارد حذف به توجه با. گردید تکمیل

 . باشدمی نفر 14035 حجم نمونه مورد بررسی در این مقاله ،(کشور از خارج مهاجرت

 قرار وابسته و کنترل مستقل، متغیرهای دسته؛ سه در مطالعه این در بررسی مورد متغیرهای
 شامل؛ بُعد 11گویه در  93متغیر مستقل تحقیق، سرمایه اجتماعی است که با استفاده از  .اندگرفته

 نهادی موفقیّت از پنداشت جامعه، مشکالت حل و رفع در سیستم عملکرد موفقّیت از پنداشت



 95      بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران 

 

 امید اجتماعی، برابری و عدالت از پنداشت جامعه، مطلوبیّت از پنداشت وظایف، دادن انجام در
 عمومی، اعتماد ،(خاص هایگروه) یافتهتعمیم اعتماد ،(سازمانی) نهادی اعتماد اجتماعی،
سنجش شده است. بر  اجتماعی رضایت و اجتماعی امنیّت احساس اجتماعی، تعلق احساس

بندی زیاد طبقهدست آمده، میزان سرمایه اجتماعی را در سه گروه؛ کم، متوسط و اساس نمره به
و کمتر در گروه کم، نمره  40استاندارد شد، نمره  100تا  0کردیم. با توجه به اینکه نمرات بین 

 به باال در گروه زیاد قرار گرفت.   60در گروه متوسط و نمره  60-40

 36 و بُعد دو توسط میانی گویه، سطح 43سطح کالن سرمایه اجتماعی، توسط پنج بُعد و 
 و منظور سنجش اعتبارسنجش شده است. به گویه 14 و ُبعد چهار توسط خُرد گویه و سطح

 استفاده کرونباخ آلفای از اجتماعی سرمایه سنجش سطوح برای برده کاربه هایگویه پایایی

 و 74/0، 72/0دست آمده، به ترتیب برای سطوح کالن، میانی و خرد آلفای به ایم. مقدارکرده
سنجش سرمایه  برای باالیی درونی سازگاری از هاگویه که است آن دهندهنشان باشد کهمی 78/0

 باشند.اجتماعی در تمام سطوح برخوردار می
تمایل به مهاجرت در قالب این  .است کشور از خارج به مهاجرت به متغیر وابسته، تمایل

 تا داشتید را دیگر کشور یک به مهاجرت امکان پرسش مورد سنجش قرار گرفته است که؛ اگر
. همچنین، پاسخ به این پرسش در قالب طیف لیکرت ؟کردیدمی اقدام کار این برای اندازه چه

خیلی زیاد( سنجش شده  4زیاد،  3تا حدودی،  2کم،  1به معنای اصالً/ خیلی کم،  0) 4تا  0بین 
 تأهل، وضعیت سن، جنس، نظیر؛ ایزمینه -جمعیتی متغیرهای نیز شامل کنترل است. متغیرهای

سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت، درآمد خانوار، طبقه اجتماعی، قومیت، مذهب و محل 

 .سکونت )شهری/ روستایی( است
( توصیف SPSSافزار بسته آماری برای علوم اجتماعی )های مورد بررسی در محیط نرمداده

ای چندمتغیری استفاده ههای تحقیق  با از تحلیلو تحلیل شده است. در بررسی و آزمون فرضیه

برای  1ایای است از آزمون رگرسیون رتبهشده است. با توجه به اینکه متغیر وابسته تحقیق، رتبه
های این مدل حالت خاصی از مدلایم. بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده کرده

متغیر پاسخ با استفاده از  یافته است که به کمک برآورد احتماالت تجمعی در سطوحخطی تعمیم
 کشورهای مربوط به تمایل مهاجرت خارج از بینی رتبهدار قادر به پیشمتغیرهای مستقل معنی

 هستند. 
 

                                                      
1. Ordered Regression Test 
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 هایافته

 های جمعيتی نمونهتوصيف ویژگی

درصد مردان(  4/50درصد زنان و  6/49صورت برابر )ترکیب جنسی نمونه مورد مطالعه، تقریباً به

-29درصد نمونه  32سال است.  36سال و میانه سنی  39 ،میانگین سنی پاسخگویانباشد. می

سال و  60درصد  10سال، و در نهایت  45-59درصد  23سال،  30-44 درصد 35سال،  18

درصد مجرد  25درصد از پاسخگویان دارای همسر،  70اند. به لحاظ وضعیت تأهل، باالتر داشته

باشند. مقولة بدون همسر در بین زنان بیشتر ثر فوت یا طالق میدرصد نیز بدون همسر بر ا 5و 

درصد تحصیالت  32سواد، درصد نمونه بی 10از مردان بوده است. از نظر تحصیالت، حدود 

اند. درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بوده 30درصد متوسطه و دیپلم، و  28ابتدایی و راهنمایی، 

درصد و  57باشند که درصد آن برای مردان شاغل می درصد از جمعیّت نمونه 35همچنین، 

درصد  9دار، درصد خانه 33درصد از پاسخگویان بیکار،  14باشد. درصد می 13برای زنان 

 باشند.درصد بازنشسته و از کار افتاده می 8دانشجو، 
 

 سرمایه اجتماعی و سطوح آن

طور دهد. همانن مطالعه را نشان می، ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی مورد بررسی در ای1نمودار 

ُبعد بررسی شده، بیشترین نمره پاسخگویان مربوط به احساس  11شود، در میان که مشاهده می

( است و در مقابل، کمترین نمره مربوط به پنداشت از موفقّیت 77 میانگینتعلق اجتماعی )

 باشد.( می34عملکرد سیستم )میانگین 
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 ميانگين نمره ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در ميان پاسخگویان. 1نمودار 

 
گویه در چهار بُعد اعتماد عمومی، احساس تعلق  14بر اساس سطح خُرد سرمایه اجتماعی 

اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی و احساس رضایت اجتماعی ساخته شده است. میانگین 

، حدود نیمی از 2آمد. بر اساس نمودار دست به 05/43شاخص سطح خُرد سرمایه اجتماعی 

درصد آنها در  40اند، در حدّ متوسط داشته درصد( سرمایه اجتماعی سطح خُرد 51پاسخگویان )

زیاد بوده است.  درصد پاسخگویان میزان سرمایه اجتماعی در سطح خُردشان، 8حدّ کم و تنها 

عتماد سازمانی )نهادی( و اعتماد گویه در دو بُعد ا 36بر اساس سطح میانی سرمایه اجتماعی 

ای خاص( ساخته شده است. بر اساس نتایج، میانگین شاخص سطح های حرفهتعمیم یافته )گروه

درصد( سرمایه  56به دست آمد. بیش از نیمی از پاسخگویان ) 57/47میانی سرمایه اجتماعی 

درصد پاسخگویان  17کم و درصد آنها در حدّ  27اند، متوسط داشته اجتماعی سطح میانی در حدّ

 زیاد بوده است.  شان،میزان سرمایه اجتماعی در سطح میانی

گویه در پنج بُعد پنداشت از موفقیّت عملکرد  43بر اساس سطح کالن سرمایه اجتماعی 

سیستم، پنداشت از موفقیّت نهادی، مطلوبیّت جامعه، عدالت و برابری اجتماعی، و امید اجتماعی 

دست به 24/40ساخته شده است. بر اساس نتایج، میانگین شاخص سطح کالن سرمایه اجتماعی 
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درصد( سرمایه اجتماعی سطح  49اسخگویان )که، حدود نیمی از پ کندمیبیان  2آمد. نمودار 

درصد پاسخگویان میزان  5/7درصد آنها در حدّ متوسط و تنها  43اند، کم داشته کالن در حدّ

 زیاد بوده است. شان،سرمایه اجتماعی در سطح کالن

 خُرد، ميانی و کالن در سطوح اجتماعی پاسخگویان سرمایه درصدی توزیع. 2 نمودار

 
بدست آمد. توزیع سطوح  5/43یج، میانگین شاخص کلی سرمایه اجتماعی بر اساس نتا

درصد( سرمایه  55دهد بیش از نیمی از پاسخگویان )نشان می 3سرمایه اجتماعی در نمودار 

درصد پاسخگویان میزان  8درصد در حدّ کم و تنها حدود  37اند، اجتماعی در حدّ متوسط داشته

 بوده است.زیاد  شان،سرمایه اجتماعی

اجتماعی پاسخگویان سرمایه ميزان درصدی توزیع. 3 نمودار
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 تمایل به مهاجرت خارج از کشور
درصد افراد  35شود تمایل مهاجرت به خارج از کشور  در مشاهده می 4طور که در نمودار همان

و در  درصد افراد زیاد، 13درصد افراد تاحدودی، در  20درصد افراد کم، در  22خیلی کم، در 

باشد. بنابراین، حدود یک چهارم افراد مورد بررسی، تمایل زیادی درصد افراد خیلی زیاد می 10

 شوند.عنوان مهاجرین بالقوه قلمداد میبه مهاجرت خارج از کشور دارند و به

 . ميزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور پاسخگویان 4نمودار 

 
 

 نتایج تحليل دومتغيره

آمده است.  1مهاجرت خارج از کشور در جدول  به تمایل اجتماعی با میزان رابطه سرمایه

داری با طور که مشخص است، سرمایه اجتماعی و سطوح مختلف آن رابطة منفی و معنیهمان

تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارد. در واقع، افرادی که سرمایه اجتماعی کمتری دارند بیش 

ایه اجتماعی باالیی دارند، تمایل زیادی به مهاجرت خارج از کشور از دو برابر افرادی که سرم

 یابد.، تمایل به مهاجرت خارج از کشور کاهش میاجتماعیبا افزایش سرمایه دارند. بنابراین، 
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 . رابطه سرمایه اجتماعی با ميزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور1جدول 

 زیاد تاحدودی کم نمونه تعداد )%( مهاجرت به تمایل ميزان اجتماعی سرمایه سطوح

 کالن سطح

 6909 29.2 18.4 52.4 کم
 6076 17.8 22.5 59.7 متوسط

 1050 15.8 16.9 67.3 زیاد
 2X             0.001sig= 14035=293.0 آماری آزمون

 ميانی سطح

 3765 32.8 19.5 47.7 کم
 7886 20.7 21.7 57.6 متوسط

 2384 16.4 15.7 67.9 زیاد
 2X           0.001sig=       14035=359.3 آماری آزمون

 خُرد سطح

 5655 31.7 19.2 49.1 کم
 7199 17.8 22.1 60.0 متوسط

 1181 15.8 11.7 72.5 زیاد
 2X         0.001sig=           14035=474.1 آماری آزمون

کل ی  شاخص
 اجتماعی سرمایه

 5220 32.3 18.6 49.1 کم
 7733 18.3 21.9 59.8 متوسط

 1082 15.0 14.6 70.4 زیاد
 2X      0.001sig= 14035=433.7 آماری آزمون

 
نیز بیانگر رابطه منفی تمام ابعاد سرمایه اجتماعی با نمره تمایل به مهاجرت  2نتایج جدول 

تعلق اجتماعی و در  باشد. بیشترین رابطه و همبستگی مربوط به بُعد احساسخارج از کشور می

 مقابل کمترین رابطه و همبستگی مربوط به پنداشت از عملکرد سیستم بوده است.

 . رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با نمره تمایل به مهاجرت خارج از کشور2جدول 

 .Pearson's r Sig ابعاد سرمایه اجتماعی
 0.001 -0.067 نمره شاخص پنداشت از عملکرد سیستم

 0.001 -0.131 شاخص موفقیّت نهادینمره 
 0.001 -0.177 جامعه مطلوبیّت شاخص نمره
 0.001 -0.114 اجتماعی برابری و عدالت شاخص نمره
 0.001 -0.166 اجتماعی امید شاخص نمره
 0.001 -0.155 (نهادی) سازمانی اعتماد شاخص نمره
 0.001 -0.187 (خاص هایگروه) یافتهتعمیم اعتماد شاخص نمره
 0.001 -0.143 عمومی اعتماد شاخص نمره
 0.001 -0.307 اجتماعی احساس تعلّق شاخص نمره
 0.001 -0.145 اجتماعی احساس امنیّت شاخص نمره
 0.001 -0.133 اجتماعی احساس رضایت شاخص نمره
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 نتایج تحليل چندمتغيره
مختلف سرمایه اجتماعی )خرد، در تحلیل چندمتغیره، ابتدا به سنجش تأثیر هر کدام از سطوح 

میانی و کالن( و سپس تأثیر شاخص کلی سرمایه اجتماعی بر میزان تمایل به مهاجرت 

ای در سه مدل استفاده شده است. در مدل ایم. جهت آزمون از رگرسیون لجستیک رتبهپرداخته

، بدون کنترل سایر ، تنها سرمایه اجتماعی وارد مدل شده و تأثیر آن بر میزان تمایل به مهاجرت1

سرمایة اجتماعی بر میزان تمایل به مهاجرت با ورود  تأثیر 2متغیرها، سنجش شده است. در مدل 

تأثیر سرمایه اجتماعی بر  3)کنترل( متغیرهای جمعیتی سنجش شده است. در نهایت، در مدل 

 ن شده است. ای آزمومیزان تمایل به مهاجرت با کنترل اثرگذاری متغیرهای جمعیتی و زمینه

سرمایه اجتماعی سطح از داد افرادی که  نشان 3ای در جدول آزمون رگرسیون رتبه نتایج

اند، برابر افرادی که سرمایه اجتماعی سطح خُرد زیادی داشته 3/2اند، خرد پایینی برخوردار بوده

ای میزان تأثیر زمینه -دارند. با کنترل تأثیر متغیرهای جمعیتی کشورتمایل به مهاجرت خارج از 

سرمایه اجتماعی سطح خُرد بر تمایل به مهاجرت خارج از کشور در حدّ بسیار اندکی کاهش 

توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه اجتماعی رو، میباشد. از اینیافته است و همچنان معنادار می

 یابد.سطح خُرد تمایل به مهاجرت خارج از کشور افزایش می

 اندداشته کمی میانی سطح اجتماعی سرمایه که افرادی ،3نتایج جدول همچنین، بر اساس 

 از خارج مهاجرت به تمایل اند،داشته زیادی میانی سطح اجتماعی سرمایه که افرادی برابر 8/1

 سطح اجتماعی سرمایه تأثیر میزان ای،زمینه -جمعیتی متغیرهای تأثیر کنترل از پس. دارند کشور

 معنادار همچنان و است یافته کاهش اندکی حدّ در کشور از خارج مهاجرت به تمایل بر میانی

 . باشدمی

 تمایل میزان بر کالن سطح در اجتماعی سرمایه تأثیر ایرتبه رگرسیون عالوه بر این، نتایج

 افراد برابر 7/1  کالن، اجتماعی سرمایه پایین سطح با افراد کشور نشان داد از خارج مهاجرت به

 کنترل از پس. دارند کشور از خارج مهاجرت به تمایل کالن، اجتماعی سرمایه باالی سطح با

 مهاجرت به تمایل بر کالن سطح اجتماعی سرمایه تأثیر میزان ایزمینه -جمعیتی متغیرهای تأثیر

 . است معنادار همچنان و یافته کاهش اندک بسیار کشور از خارج
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 به تمایل ميزان بر و سطوح مختلف آن اجتماعی سرمایه تأثير ایرتبه رگرسيون . نتایج 3جدول 

 ایزمينه -مهاجرت خارج از کشور بدون/ با کنترل اثر متغيرهای جمعيتی

 متغيرهای مستقل
 3مدل  2مدل  1مدل 

 .OR Sig. OR Sig. OR Sig 3های برازش مدل آزمون

سطح خرد 
سرمایه 

 اجتماعی 

   Model fit (x2=1335.9       (R)زیاد
Sig=0.001) 
Pearson (x2=28656.4    
Sig=0.065) 
Deviance (x2=23786.4   
Sig=1.000) 
Test of Parallel 
(x2=626.3   Sig=0.001) 
Pseudo R2 (%)= 9.8  

 0.001 64/1 0.001 66/1 0.001 68/1 متوسط

 0.001 24/2 0.001 24/2 0.001 29/2 کم

سطح 
ميانی 

سرمایه 
 اجتماعی

 

     Model fit (x2=1188.7       (R)زیاد
Sig=0.001) 
Pearson (x2=29308.9     
Sig=0.100) 
Deviance (x2=24451.8     
Sig=1.000) 
Test of Parallel 
(x2=553.5     Sig=0.001) 
Pseudo R2 (%)= 8.8 

 0.001 38/1 0.001 38/1 0.001 43/1 متوسط

 0.001 72/1 0.001 72/1 0.001 82/1 کم

سطح کالن 
سرمایه 

 اجتماعی 

     Model fit (x2=1049.2       (R)زیاد
Sig=0.001) 
Pearson (x2=28341.7     
Sig=0.222) 
Deviance (x2=23800.7     
Sig=1.000) 
Test of Parallel 
(x2=625.8     Sig=0.001) 
Pseudo R2 (%)= 7.8 

 0.001 30/1 0.001 32/1 0.001 38/1 متوسط

 0.001 51/1 0.001 55/1 0.001 66/1 کم

شاخص 
کلی 

سرمایه 
 اجتماعی

     Model fit (x2=1167.3       (R)زیاد
Sig=0.001) 
Pearson (x2=28443.3     
Sig=0.079) 
Deviance (x2=23777.7     
Sig=1.000) 
Test of Parallel 
(x2=636.2   Sig=0.001) 
Pseudo R2 (%)= 8.6  

 0.001 45/1 0.001 48/1 0.001 55/1 متوسط

 0.001 85/1 0.001 89/1 0.001 04/2 کم

 گروه مرجع  Rنکته: 
 ، تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت بدون کنترل متغیرهای جمعیتی و زمینه ای1مدل 
جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت ، تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت با کنترل متغیرهای جمعیتی )سن، 2مدل 

 و سطح تحصیالت(
، تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت با کنترل متغیرهای جمعیتی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت 3مدل 

 ای )درآمد سرپرست خانوار، طبقه اجتماعی، قومیت، مذهب، محل سکونت )روستا یا شهر((و سطح تحصیالت( و زمینه
 

ای تأثیر شاخص کلی سرمایه اجتماعی بر میزان تمایل به در نهایت، نتایج رگرسیون رتبه

 دو اند،داشته اجتماعی میزان پایینی از سرمایه که افرادی دهدمهاجرت خارج از کشور نشان می

پس  .دارند کشور از خارج مهاجرت به تمایل، اندداشته زیادی اجتماعی سرمایة که افرادی برابر

 مهاجرت به تمایل بر اجتماعی سرمایه تأثیر میزان ای،زمینه -جمعیتی متغیرهای تأثیر کنترل از

 توانمی، بدین ترتیب .باشدمی معنادار همچنان و است یافته کاهش اندک بسیار کشور، از خارج
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 .یابدمی افزایش کشور از خارج مهاجرت به تمایل اجتماعی سرمایه کاهش با گرفت نتیجه

 که دهدمی نشان اسکوئر کای مقدار داریمعنی به توجه برازش مدل با نکویی آزمون نتایج

 متغیر قادرند خوبی به مستقل متغیرهای و است مناسبی ها مدلبرای تمام آزمون رگرسیونی مدل

 دهدمی نشان آن معناداری به توجه با موازی خطوط آزمون نتیجه همچنین،. کنند تبیین را وابسته

 ثابت وابسته متغیر طبقات تمام میان در مستقل متغیرهای پارامترهای مقادیر) صفر فرض که

 تربزرگ) انحراف و پیرسون اسکوئر کای آمارة دو نشدن معنادار اینها، بر عالوه. شودمی رد( است

 و داشته یکدیگر با خوبی رابطه مستقل متغیرهای و وابسته متغیر که است آن بیانگر( 05/0 از

 .است شده برازش مناسبی رگرسیونی مدل

های چندمتغیره نشان داد که سرمایه اجتماعی )در رویکرد مورد بدین ترتیب، نتایج تحلیل

رغم کنترل تأثیرات استفاده در این تحقیق، یعنی اعتماد اجتماعی( و سطوح مختلف آن علی

ن تمایل مهاجرت خارج از کشور ای، تأثیر منفی و معناداری بر میزامتغیرهای جمعیتی و زمینه

دارد. بدین معنی، افرادی که سرمایه اجتماعی در سطح پایینی در سطوح مختلف خُرد، میانی و 

توان در شان به مهاجرت خارج از کشور بیشتر بوده است. بنابراین، میاند، تمایلکالن داشته

های اعتماد اجتماعی مبدأ و جاذبههای اعتماد اجتماعی در چارچوب نظریه جاذبه و دافعه به دافعه

 در مقصد در تبیین مهاجرت نیز پرداخت. 

 گيریبحث و نتيجه
مطالعه، بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به  این اصلی تمرکز شد اشاره مقاله در که طورهمان

بررسی که حدود یک چهارم افراد مورد  داد نشان بررسی باشد. نتایجمهاجرت خارج از کشور می

عنوان مهاجران بالقوه نام برد. توان از آنها بهتمایل زیادی برای مهاجرت از ایران دارند و می

 های اخیر در مطالعات قبلی تأیید شده استافزایش تمایل به مهاجرت خارج از کشور در سال

 ،1386 جهرمیخواهحمایت و ارشاد ،1385 عمرانصالحی ،1384 زادهسراج و جواهری)

زاده و همکاران ، حکیم1388 شرفی و مقدس ،1386 عدل و تبریزیمحسنی ،1386مردیجان

1392) . 

عنوان متغیر وابسته تحقیق، بررسی سرمایه اجتماعی به عنوان عالوه بر تمایل مهاجرتی به

خُرد و  سطح اجتماعی سرمایه پاسخگویان از نیمی متغیر مستقل تحقیق نشان داد که حدود
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رو، از این .بوده است کم حدّ شان درکالن سطح اجتماعی و سرمایه متوسط حدّ شان درمیانی

ویژه در سطح کالن پایین است. در این خصوص، نتایج این تحقیق با سرمایه اجتماعی افراد، به

( و 1387) ( سعادت1385) ترکمانیدینی (،1384) بشیریه (،1378) پورنتایج مطالعات رفیع

سرمایه و اعتماد اجتماعی در  دادند که نشان ( نیز2007-17ه لگاتوم )مجموعه مطالعات مؤسس

 ایران رو به کاهش است، همسو است.

 میانی، کالن سطح سه همچنین سرمایه اجتماعی و تمایل به مهاجرت خارج از کشور، در هر

مهاجرت با تمایل به  منفی و معناداری رابطة اجتماعی، سرمایه طور شاخص کلّیخُرد و همین و

سطوح و نیز شاخص کلّی  تمامی در اجتماعی سرمایه کاهش با که،طوریبه .خارج از کشور دارد

 خصوص در متغیره دو هایتحلیل نتایج .است یافته افزایش مهاجرت خارج از کشور به تمایل آن،

 که، داد نشان طوراین کشور از خارج مهاجرت به تمایل بر اجتماعی سرمایه سطوح و ابعاد تأثیر

 و منفی رابطه کشور از خارج مهاجرت به تمایل اجتماعی با سرمایه سطوح و ابعاد تمامی

 سرمایه تأثیر بررسی به که دارد همخوانی( 1390) صدرا مطالعه نتیجة با یافته این. دارند معناداری

 سرمایه بین که رسید نتیجه این به و بود پرداخته کشور از خارج مهاجرت به گرایش اجتماعی بر

 .است برقرار معنادار و منفی رابطه یک کشور از خارج مهاجرت به تمایل با اجتماعی

 میزان بر اجتماعی سرمایه تأثیر شاخص کلّی ایرتبه رگرسیون عالوه بر اینها، براساس نتایج

 اجتماعی سرمایه که افرادی دو برابر اجتماعی کم، سرمایه افراد دارای، مهاجرت نشان داد به تمایل

 متغیرهای تأثیر کنترل از حتّی پس. دارند کشور از خارج مهاجرت به تمایل، اندداشته زیادی

اندکی  کشور از خارج مهاجرت به تمایل بر اجتماعی سرمایه تأثیر میزان ای،زمینه -جمعیتی

 است. اما همچنان معنادار کاهش

سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت تأثیر  بررسی در که است این کرد مطرح باید که اینکته

 زیرا، بوردیو .گردد توجه خارج از کشور باید به معنا و بُعد مورد نظر از سرمایة اجتماعی بسیار

اجتماعی دانسته که رابطة مثبت  هایسرمایه اجتماعی را معادل شبکه (1988) کلمن و( 1986)

 توجه مورد تحقیق این در که اجتماعی، سرمایه دیگر بُعد و معنا المللی دارد. امابا مهاجرت بین

 اعتماد بُعد که است اجتماعی سرمایه به( 1995) فوکویاما و( 1993) پاتنام رویکرد است، بوده

 به تمایل با منفی رابطة دارای معنا این به اجتماعی سرمایه. است بوده مدنظرشان اجتماعی

 با اجتماعی، سرمایه ایشبکه اثر برعکس که، صورت بدین. است کشور از خارج مهاجرت
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 .یابدمی کاهش کشور از خارج مهاجرت به تمایل( اجتماعی اعتماد) اجتماعی سرمایة افزایش

بک و  و (2005) یوسلینر و مطالعات راتشتین تأیید در های این پژوهشطور کلّی، یافتهبه

 به ماد اجتماعی گرایشسرمایه و اعت بر اساس این مطالعات،  باشند.می (2016) 1کریستنسن

افرادی که در جوامعی با سطح باالیی از سرمایة  دهد. قرار تأثیر تحت فردی سطح در را مهاجرت

 باالتری برای کنند، همبستگی و انسجام بیشتری با یکدیگر دارند، آمادگیاجتماعی زندگی می

برخوردارند و نسبت به دولتی  نهادهای حمایت و امنّیت احساس از دارند، یکدیگر با همکاری

 سطوح در اعتماد دارای های مختلف شغلی اعتماد بیشتری دارند. همچنین، در کشورهایگروه

 نتیجه، کنند. درافراد مشکالت اقتصادی و رفاهی کمتری دارند و در شرایط بهتری زیست می، باال

 .داشت واهندخ دیگر کشورهای به مهاجرت برای کمتری تمایل جوامعی، شهروندان چنین در

عکس این قضیه نیز صادق است که در کشورهای با سطح پایین سرمایه و اعتماد اجتماعی، 

 یابد.تمایل مهاجرتی به خارج از کشور افزایش می

توان با افزایش اعتماد اجتماعی نهادی از طریق عملکرد مناسب و برطرف بدین ترتیب، می

الی و اقتصادی و غیره(، تمایل به مهاجرت خارج کردن مسایل ساختاری )نظیر بیکاری، مفاسد م

از کشور را کاهش داد. عالوه بر این، تقویت حس مشارکت، احترام و اعتماد دولت به شهروندان 

 تواند باعث افزایش اعتماد اجتماعی شود. نیز می

 منابع
کوچی نخبگان برون (. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به1386)جهرمی  خواهفرهنگ و مجتبی حمایت ارشاد،

 علمی ایران : نظرسنجی از دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران، فصلنامه توسعه

 .7-30، صص 3اجتماعی، دورة اول، شمارة 
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 1385 تا 1332 از سال ایران در نخبگان مهاجرت پدیدة شناختیجامعه (. مطالعه1386جانمردی، مهوش )

                                                      
1. Bäck and Christensen 
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اجتماعی و فرهنگی  (. تأثیر عوامل آموزشی،1392زاده، رضوان، ابراهیم طالیی و ماندانا جوانک )حکیم

ریزی در بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه

 .81-102، صص 69آموزش عالی، شمارة 

-172، صص 23اجتماعی، شمارة اجتماعی، فصلنامه رفاه (. تبیین افول سرمایة 1385ترکمانی، علی )دینی

147. 

المللی: پژوهشی در میان نخبگان های بینشدن و مهاجرت(. جوانان، جهانی1385ذکایی، محمدسعید )

 .41-75، صص 2، شمارة 7شناسی ایران، دورة جوان، مجله جامعه

(. طراحی الگوی دوسویه مهاجرت نخبگان علمی )ضرورت پیشرفت در 1395بهراد )، الهاشمرضوی

 .33-44ص ، ص30فرهنگی، شمارة  ای دوطرفه(، مجله مدیریتجاده

 (. آنومی یا آشفتگی اجتماعی، نشر سروش، تهران.1378پور، فرامرز )رفیع

(. بررسی رابطة هوش عاطفی و سرمایة اجتماعی 1394اکبر قنبری، مرضیه قانع )متین، حسن، علیزارعی

 .61-74، صص 1، شمارة 2نهاد، مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة های مردمدر تشکّل

(. گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی در کشور، 1397ماعی وزارت کشور )سازمان امور اجت

 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور. 

(. برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران با استفاده از روش فازی، فصلنامة 1387سعادت، رحمان )

 .41-56، صص 43، شمارة 3تحقیقات اقتصادی، دورة 

فرسایش سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن، نامة انجمن جامعه شناسی ایران، (. 1380پور، محمود )شارع

 .101-112، صص 3شمارة 

(. مسائل و مشکالت جوانان در ایران: تحلیل جامعه شناختی 1386شیانی، ملیحه و محمدعلی محمدی )

 .9-38، صص 25احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 



 107      بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران 

 

(. تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و 1391قی، رسول )صاد

 .95-150، صص 55الزامات سیاستی، فصلنامة مطالعات راهبردی زنان، شمارة 

های (. ایران در بستر مهاجرت1396شوازی و بهرام صلواتی )صادقی، رسول، محمدجالل عباسی

 .115-138ارش تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران، صص المللی، فصل ششم گزبین

 به نخبگان مهاجرت به علل نسبت علمی هیئت اعضای نگرش (. بررسی1385عمران، ابراهیم )صالحی

 .56-80، صص 28 شمارة، اجتماعی علوم ، نامة(مازندران دانشگاه: مطالعه مورد)کشور  از خارج

سرمایة اجتماعی و تأثیر آن در گرایش به مهاجرت خارج از کشور، (. بررسی نقش 1390صدرا، علی )

 نامة دورة کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیالن.پایان

 مهاجرت به گرایش و هویت در بازاندیشی بین ی(. رابطه1396اوشانی )نژاد، مریم و نسرین خانیقاضی

تهران، دوفصلنامه  دولتی هایدانشگاه یتکمیل تحصیالت دانشجویان میان در کشور: پژوهشی از

 .151-174، صص 2مسائل اجتماعی ایران، دورة هشتم، شمارة 

المللی جمعیت در دنیای مدرن، (. عصر مهاجرت جابجایی بین1396کستلز، استفن، و مارک جی میلر )

 علی طایفی )مترجم(، انتشارات جامعه شناسان، تهران.

شناختی اجتماعی مؤثر بر تمایل (. بررسی عوامل روان1386ماندانا عدل )رضا و علی تبریزی،محسنی

های شهر تهران به مهاجرت به خارج، نامة انجمن جمعیت شناسی ایران، اعضای هیئت علمی دانشگاه

 .70-98، صص 4شمارة 

 مللیالبین هایمهاجرت به گرایش برانگیزنده عوامل (. بررسی1388اصغر و زکیه شرفی )مقدس، علی

، 1، شمارة 10ارسنجان، مجلة جامعه شناسی ایران، دورة  و شیراز های شهر ساله 30 تا 18 جوانان

 .162-190صص 
Bäck, M. and H. S. Christensen (2016). When Trust Matters – A Multilevel Analysis 

of the Effect of Generalized Trust on Political Participation in 25 European 

Democracies, Journal of Civil Society, Vol. 12., Pp.178-197.  

Bönisch P., L. Schneider and W. Hyll (2013). Social Capital and Migration 

Preferences: An Empirical Analysis for the Case of the Reunified Germany, 

GRINCOH Working Paper Series, No.4.03.2. 

Chávez, M., B. Wampler and R. Burkhart (2006). Left Out: Trust and Social Capital 

among Migrant Seasonal Farmworkers, Social Science Quarterly, 87(5): 1012-29. 

Coleman, J. (1988). ‘Social capital and the creation of human capital’, American 

Journal of Sociology, Vol. 94, Pp. 95–121. 

Massey, D., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrinoand and J. Edward Taylor 

(1993).  Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population 

and Development Review, 19(3): 431-466. 

Massey, D.  (1990). Social structure, household strategies, and the cumulative 



 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   108

causation of migration, Population Index 56(1): 3–26. 

Massey, D.and M. Aysa (2005). Social Capital and International Migration from 

Latin America, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.  

Fukuyama, F. (1995). Social Capital and the Global Economy, Foreign Affairs 74 (5): 

89–103. 

Garip, F. (2008). Social Capital and Migration: How Do Similar Resources Lead to 

Divergent Outcomes?, Demography, 45(3): 591–617. 

Hayoz, N. and V. Sergeyev (2003). Social Nertworks in Russian Politics, Chapter 4. 

In Badescu, G. and E. Uslaner (eds), Social Capital and the Transition to 

Democracy, Routledge Press. 

Herreros, F. and H. Criado (2009). ‘Social Trust, Social Capital and Perceptions of 

Immigration, Political Studies57(2): 337-355. 

International Organization for Migration (2019). Word Migration Report 2020, 

International Organization for Migration (IOM). 

Ketabi, M., V. Ghasemi and M. Mahdavi (2012). Manifestation of Social Trust among 

Migrants: The Case of Iranian Residents in Toronto, Canada, International 

Journal of Criminology and Sociological Theory, 5(1): 783-795. 

Legatum, I. (2017). The Legatum prosperity index. Available at 

http://www.prosperity.com/rankings. 

Luhmann, N. (1988). Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, Pp. 

94–107, In Gambetta’, D., Luhmann, N. (eds), Trust: Making and Breaking 

Cooperative Relations. Basil Blackwell, Oxford. 

Mutsindikwa, C. (2012). The Role of Social Capital in Undocumented Migration: The 

Case of Undocumented Zimbabwean Migration in Bostswana, Unpublished MA 

Thesis in Sociology, University of South Africa. 

Palloni, A., D. Massey, M. Ceballos, K. Espinosa and M. Spittel (2001). Social Capital 

and International Migration: A Test Using Information on Family Networks, 

American Journal of Sociology, 106(5): 1262-98. 

Parts, E. (2013). Social Capital, National Values and Attitudes towards Immigrants: 

Empirical Evidence from the European Union and Neighbouring Countries, WP 

3/19 Search Working Paper. Prayitnoa, G., K. Matsushimaa, H. Jeonga and K. 

Kobayashia (2014). Social Capital and Migration in Rural Area Development, 

Procedia Environmental Sciences, Vol. 20, Pp. 543-52. 

Rothstein, B. and E. Uslaner (2005). All for One: Equality, Corruption, and Social 

Trust, World Politics, 58 (1): 41–72. 

Rothstein, B., and D. Stolle (2008). The State and Social Capital: an Institutional 

Theory of Generalized Trust, Comparative Politics 40(4): 441-459.  

Sipinen, J. and M. Back (2016). Generalised Trust and Perceptions of Immigration in 

Europe, Eyropean Consortium fro Political Research Conference, 10 September, 

Pargue. 

Spina, N. (2017). Out-migration, Social Capital and the Cooperative Dilemma: 

Evidence from Bulgaria’s Population Crisis, Ethnic and Migration Studies 43(15): 

2652-68. 

Uslaner, E. (2002). The Moral Foundations of Trust, Cambridge University Press. 

World Bank (2019). Net migration for the Islamic Republic of Iran, 

https://fred.stlouisfed.org/series/SMPOPNETMIRN. 



 

 
 

 ییبا برنامه مدل چند نما رانیاداخلی در مهاجرت  یسن یبرازش الگو
 

 تام مولتری، محمد ترکاشوند مرادآبادی، ليال زندی
 (3/6/1398تاریخ پذیرش:    16/2/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
 نیدر ب یخارج ای یداخل یهاکردن مهاجرت سوووهیمقا یبرا یدیکل اسیمق کی یسووون یالگوها

 یرا در الگوها یقو یهانظم یمشاهده شده مهاجرت یهازانی. مباشدیزمان م یدر ط ایکشورها و 

 یهاعنوان برنامه مدلکه به یاضوویتوابع ر لهیبه وسوو توانیها را منظم نی. ادهدینشووان م یسوون

شان داد. مدل ییچندنما یتمهاجر ست ن شده ا ش ییچند نما یهاشناخته  هموار کردن  یبرا یرو

. در باشووندیم مهاجرت یسوون یالگوها سووهیگمشووده و مقا یهااصووالح داده ،یسوون یالگوها

شمار شته و فهم قابل ران،یصورت گرفته در ا یهایسر را از  یجهتوسؤاالت مهاجرت وجود دا

ها از لحاظ داده نیا یدست داده است. ولدر کشور به یتیجمع رکاتمهاجرت و حجم تح یالگوها

. مقاله ستین میقابل ترس قیطر نیمهاجران از ا یبرا یمناسب یسن یسن با خطا مواجه بوده و الگو

(، 1981راجرز و کاسترو ) لهیشده به وس یطراح ،ییچندنما یهامدل ستمیحاضر با استفاده از س

 7نشان داد مدل  قیتحق جیمهاجرت در کشور پرداخته است. نتا یو جنس یسن یالگوها یبه بررس

ست و الگو رانیا یمهاجرت داخل یسن یمنطبق بر الگو یپارامتر  یمهاجرت داخل یسن یبوده ا

منفرد و به  نیرت در سنبرآوردشده مهاج یالگو تیکه در نها باشدیبه مدل استاندارد م هیشب رانیا

 ارائه شده است. حققاناستفاده م یجنس برا کیتفک
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 مقدمه
ومیر و باروری بر روی تغییرات مهاجرت، تحت عنوان تحرک جمعیت در مکان، در کنار مرگ

ها، در سطح ملی، سهم مهاجرت در تغییر جمعیت کم اکثر جمعیت جمعیتی تأثیر دارد. برای

ها سهم مهاجرت در تغییرات جمعیتی است؛ اما به دلیل تقسیم نابرابر منابع در شهرها و استان

 و ریوممرگ از متفاوت یندیفرا ،تیماه و یبزرگ لحاظ از مهاجرتتوجه است. معموالً قابل

جمعیت، بلکه بر ترکیب و توزیع آن نیز تأثیرگذار است تنها بر حجم است و نه یبارور

 (.2013، 1)دورینگتون وهیل

اهمیت تجزیه و تحلیل مهاجرت، مدت طوالنی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی 

بینی ریزان که در تالش برای پیشکه در جستجوی تحلیل رفتار مهاجرت هستند و همچنین برنامه

حال، مشکالتی در عیت هستند به رسمیت شناخته شده است. با اینالگوهای آینده توزیع جم

های گیری این متغیر و همچنین نگرانی عمومی در مورد دامنه و کیفیت دادهارتباط با اندازه

و تولد یک واقعه است، که  (. مهاجرت مشابه با مرگ1979و  1977 2موجود، وجود دارد )ری

آن باید  هایهدهد، لذا به صورت ذاتی دادرای افراد رخ میزمان بدر طی زمان و به صورت ناهم

ویژه در کشورهای در حال توسعه، به آوری شود. ولی این سیستم، بهاز طریق سیستم ثبت جمع

عنوان جایگزین، سعی های مهاجرت نبوده است. بنابراین، بهآوری دادهدر به جمعصورت کامل قا

های سرشماری، به برآورد مهاجرت پرداخته شود. سؤاالت مرتبط با شده است با استفاده از داده

مهاجرت در سرشماری شامل: محل سکونت در زمان سرشماری، محل تولد و محل سکونت 

با مقایسه محل تولد و محل سکونت در زمان سرشماری، مهاجرت در سرشماری پیشین هستند. 

طول عمر محاسبه شده و با مقایسه محل سکونت در زمان سرشماری و سرشماری پیشین، 

شود، منظور عنوان مهاجرت شنیده میشود. معموالً آنچه بهمهاجرت بین دو سرشماری برآورد می

 (. 9: 1393ری است )مرکز آمار ایران، مورد دوم است که به معنی تحرک بین دو سرشما

توان های مشاهده شده در مهاجرت،ارتباط آن با سن است. این را مییکی از مهمترین الگو

های چرخه زندگی و کار نسبت داد. های مهاجران و دیگر جنبهبه ارتباط سن با دیگر ویژگی

به الگوی سنی مهاجرت  های سرشماری در زمینه گزارش سن، موجب عدم اطمینانخطای داده

                                                      
1. Dorrington and Hill 

2. Ree 
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شناسان، در حوزه باروری و های سرشماری شده است. جمعیتدست آمده با استفاده از دادهبه

های استاندارد در ارتباط با ومیر نیز با این مشکل مواجه بوده و در حل آن، به توسعه مدلمرگ

های انسانی ت تکاملی جمعیتها در مطالعااند. امروزه الگو گرفتن از این مدلتوزیع سنی پرداخته

، کول 1968 3، آریاگا1967 2، رله1966 1توجه زیادی را به خود جلب کرده است )کول و دمنی

های مهاجرت و کاربرد آنها در مطالعات حال، ساخت مدل(. با این 1974 4و کول و تراسل1972

است. راجرز و های انسانی بر اساس منطقه محل اقامت محدود بوده تکامل فضایی جمعیت

ومیر و باروری های مرگهایی که از تحلیلبا استفاده از مدل 1985و  1982کاسترو در سال 

نشأت گرفته بودند به طراحی مدل مهاجرت پرداختند. از آنجایی که رابطه مهاجرت با سن 

های پیچیده است از مفهوم یا اصطالح مدل چند نمایی در این حوزه استفاده شده است. مدل

های باشند که نسبت به خود ماتریسهای مهاجرتی میمهاجرت بازنمود ریاضی از ساختار جریان

ها را برای مقایسه در زمان توان این مدلدهد همچنین میتری را ارائه میمهاجرتی تفسیر راحت

 (.34: 2010، 5و مکان به کار برد ) راجرز، ریمر و لیتل

عات جمعیتی هستند و بسیاری از رفتارهای جمعیتی سن و جنس از متغیرهای مهم در مطال

های مهاجرت بر حسب سن و جنس برای درک از طریق این دو متغیر قابل تبیین است. الگو

ریزی جمعیت ها همچنین برای برنامههای مهاجران اساسی است. شناخت این الگوانواع و انگیزه

های بینید نیاز است. در پیشجهت جذب یا محدود کردن مهاجرت مور گذاریو سیاست

نیازها، برآورد حجم و ترکیب سنی مهاجران ای، یکی از پیشویژه در سطح منطقهجمعیتی، به

 و پرداخته مهاجرت و سن رابطه یبررس به ،معادله نیچند قیطر از یینما چند مدل. است

 ایمه یشناختتیجمع مطالعات و یسازهیشب ،یزیربرنامه یبرا را مهاجرت یسن یالگو شناخت

  .(2010:10د )راجرز ریمر و لیتل، کنیم

توجهی های صورت گرفته در ایران، سؤاالت مهاجرت وجود داشته و فهم قابلدر سرشماری

 هاداده نیا یول. دست داده استرا از روندهای مهاجرت و حجم تحرکات جمعیتی در کشور به

                                                      
1. Coale and Demeny 

2. Rele 

3. Arriaga 

4. Coale and Trussell 

5. Rogers, Little and Raymer 
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جایی سن بوده در سطح سنین منفرد متأثر از خطای جابه وهای سنی بوده عمدتاً بر اساس گروه

)مولتری و دیگران،  ستین میترس قابل قیطر نیا از مهاجران یبرا یمناسب یسن و لذا الگوی

های استاندارد طراحی (. این موضوع باعث شده تا در مطالعات جمعیتی عمدتاً از مدل390: 2013

ی مهاجرت کشورهای غربی هستند استفاده شود. با هاافزارها که منطبق بر مدلشده در نرم

ها با ترکیب سنی مهاجرت در کشور منطبق گونه تضمینی وجود ندارد که این مدلحال، هیچاین

باشند. در این تحقیق سعی داریم برای نشان دادن الگوهای سنی و جنسی مهاجرت در کشور، 

های ( به ساخت مدل1981کاسترو )های چندنمایی استفاده کنیم. راجرز و از سیستم مدل

اند. در این مقاله، با استفاده از برنامه چندنمایی جهت شناخت الگوی سنی مهاجرت پرداخته

وسیله این محققان، به شناخت مدل مهاجرت کشور بر حسب سن و به تفکیک طراحی شده به

های بر داده داخته شده است. در نهایت با برازش نمودن مدل مناسبپرجنس، محل سکونت 

 شود.مشاهده شده در سرشماری به ارائه الگوی مهاجرت  بر حسب سن و جنس پرداخته می

 مهاجران سنی الگوی در هایینظم: مفهومی چهارچوب

 یسن یالگوها سهیو مقا فیتوص یبرا یاطور گسترده، به1سن و شدت در اوج مهاجرت رابطه

عنوان به ای( 1981)راجرز و کاسترو  گرید یارهایدر کنار مع ایمختلف  یمهاجرت در کشورها

، بل و 2002 همکاران،و  3بل، 2000 گرانیو د ی، ر 1983 2و باتس ن)براک یدیکل اریتنها مع

 یهازانیاز م هی. مدل )برنامه( اولشودیکار برده م( به2014 گرانی، برنارد و د2009 نیالدیمح

 ری. رابطه سن و سادهدینشان م یسن یرا در الگوها ییهانظم یتوجهطور قابلبه یسن ژهیو

 ،صورت نرمالبه ،ریوممدل مرگ ،مثال یشده است. برا یبندمنظم و مدل زین یتیجمع یرهایمتغ

حد  نیترنییبه پا ،سال 15تا  10 نیکه در سن دهدیرا بعد از تولد نشان م ریمومرگ یباال زانیم

سرعت در و بعد از آن به ابدییم شیافزا یسالگ 50تا حدود  یسپس به آهستگ ابد،ییکاهش م

به  کینزد یسالگ 15در سن  یبارور زانیم ی،طور کل. بهابدییم شیافزا یاواخر زندگهای سال

و بعد از آن شروع به کاهش  رسدیبه اوج م یسالگ 30تا  20 نیب نینو در س باشدیصفر م

 نیاول یها براممکن است در مدل ،مشابه ی. الگوهارسدیبه صفر م یسالگ 50و در سن  کندیم

                                                      
1. Intensity in migration peak 

2. Bracken and Bates 

3. Bell 
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تمرکز  ،مهاجرت یسن ژهیو یهانظم مدل نیشود. مهمتر دایازدواج، طالق و ازدواج مجدد پ

است کودکان باال  نیمهاجرت در ب یهازانیم نیهمچن .باشدیجوانان م نیمهاجرت در ب یباال

 رسدیم یسالگ 16نقطه در سن  نیترنییبه پا و شودیشروع م یاوج در سال اول زندگ کیکه با 

و  مری)ر ابدییو بعد از آن کاهش م شیبه سرعت افزا ،سال 22تا  20به  کینزد نیو در سن

 یاز الگوها یامجموعه ،مهاجرت یسن یدر الگوها شدهمشاهده  یها. نظم(2: 2006 ،راجرز

ناشی   ییهامثال مهاجرت یبرا(. 4: 1981 ،است )راجرز و کاسترول یعلت-ژهیو یمختلف سن

است و دارای الگوی سنی یک   متمرکز یسالگ 30تا  10 نیسنبین در  لیازدواج و تحص از

و مهاجرتهای ناشی از تغییر شغل و نزدیک شدن به محل کار دارای  )یک اوج( است1حالته

می باشد.  ار)دو اوج( در سال های اول زندگی و اوایل سال های نیروی ک2الگوی سنی دو حالته

است که اوج مهاجرت در  یمهاجرت کل یبه الگو هیبه خاطر مسکن شب تمهاجر یسن یالگوها

 یبرا ی. سرانجام بهداشت عامل مهمی را داردکار و بازنشستگ یروین ،یاول زندگ یسالها

 (.5: 2006)ریمر و راجرز  باشدیممهاجرت سالمندان 

که  تفسیر کرد  3یزندگچرخه چهارچوب  درعلتی را می توان -هیژوسنی مختلف  یالگوها

 شودی(. با تولد شروع م5: 1985 ،) الدر کنندیاز آن عبور م مختلف یهاتیوضع قیافراد از طر

 نیورود و خروج چند واج،دانشگاه، ازد ای یخدمت سربازی، رفتن به و سپس وارد نظام آموزش

 شاوندانیخو کیبرگشت به نزد ایمرگ همسر و  ،یباره از کار، طالق و ازدواج مجدد، بازنشستگ

 .باشدیم ی متمرکزراتییتغ نیچن حیتوضو  راتییبر روند تغ یچرخه زندگ لیباشد. تحل

نگاه  یمستقل فرد یهاییجااز جابه یاعنوان مجموعهمهاجرت را به یرسم یشناستیجمع

از افراد  یرویها به خاطر پاز مهاجرت یاواضح است که بخش گسترده ،حال نی. با اکندیم

همسرانشان،  ازنان ب ن،یمهاجرت کودکان با والد توان، میعنوان مثالبه دهد.رخ میخانوار 

تثبیت شده  دهیپد ی. در واقع، مهاجرت خانوادگرا نام بردپدربزرگ و مادربزرگ با فرزندانشان 

مشخص کردن مهاجرت  یبرا یمناسب اریعنوان معآن را به (1978:5) دریر یکه حت ای است

 یسن بیباشد، ترک یصورت خانوادگکه مهاجرت به ییتا جا ،نی. بنابراداندیخانواده م یاعضا

                                                      
1. Unimodal 

2. Bimodal 

3. Life course 
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که خانواده و  یریثأفهم بهتر ت ی. برادیگویم یخانوادگ یدرباره الگوها ییزهایما چ بهمهاجران 

و  الف1983مهاجران دارند، کاسترول و راجرز ) یسن بیترک یبر رو یروابط خانوادگ

به صورت سن، جنس و  می توان مهاجران را از لحاظ  اند که چگونهداده حی( توض5:ب1983

 این مهاجران به یسن یچگونه الگو که داد حیوضت توانیم و دسته بندی کرد، خانوادگیوفردی 

 فردی یهااز مهاجرت یچهارچوب مهاجرت در ندیفرادیدن  ،مثال ی. براحساس است راتییتغ

خانوادگی این اجازه را به ما می دهد بدانیم مهاجرت فردی در ارتباط با مهاجرتهای خانوادگی و 

به مهاجرت  اگر مهاجرت عمدتاً گر،یاز طرف د چه سهمی از کل مهاجرت را تشکیل می دهد.

 یسن یاز الگو یمهم اریجزء بس تواندیپس سهم کودکان وابسته م ،ربط داشته باشد یخانوادگ

 یهایژگیدهنده ونشان ،شدهمشاهده یسن باتیطور که ترکهمان ،طور خالصهمهاجرت باشد. به

 ،مهاجران یسن بیترک نیبنابرا ،باشدیگذشته م ریوممرگ یهازانیو م یاز بارور یصخا

 یسن باتیطور که ترکهمان بالعکس. دهدیرا نشان م تیجمع کی یسن بیترک یدیکل یهاجنبه

 ی،تیجمع باتیترک ،نیاست، بنابرا تیاز جمع یخاص یسن باتیدهنده ترکمهاجرت نشان

  .(6: 2006و راجرز تتلی. )لدهدیقرار م ریثأتحت ت زیسن مهاجرت را ن باتیترک یدیکل یهاجنبه

 . مطالعات انجام شده در زمينه الگوی سنی مهاجرت و مدل چند نمایی1جدول 

 نویسنده موضوع

 (2016برنارد و بیل ) هموار کردن الگوی سنی مهاجران در تحقیق مقایسه ای

 (2014برنارد و همکاران ) های داخلی در کشورهای مختلفها برای الگوهای سنی مهاجرتبهبود مقیاس

 (2014برنارد و همکاران ) انتقال چرخه زندگی و مشخصه سنی مهاجران داخلی

 (2010ویلسون ) دانش آموزان با برنامه مدل مهاجرتیترکیب اوج مهاجرت 

 (2008را یمر و راجرز ) های مهاجرت برای نشان دادن جریانهای مهاجرتی ویژه سنیبه کار بردن مدل

 (2005راجرز و کاسترول ) برنامه مدل مهاجرت: سه روش برآورد پارامترهای خطی

 (2002رایمر و راجرز ) برنامه مدل چند نماییهای جمعیتی مشاهده شده با برازش کردن میزان

 (1993راجرز و لیتل ) های جمعیت با برنامه مدل چند نماییالگوهای سنی مناسب میزان
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 هاروش تحقيق و داده
در مدل چندنمایی مهاجرت، نیاز به میزان مهاجرت بر حسب سنین منفرد و به تفکیک سال در 

های مورد نیاز، شامل ( بر این اساس داده397: 2013یک دوره زمانی است )لیتل و دورینگتون، 

حجم مهاجران یک منطقه به تفکیک سنین منفرد و حجم جمعیت در معرض مهاجرت در سنین 

مرکز آمار ایران  1395 عات مهاجرت و جمعیت از طریق سرشماری سالمنفرد است. اطال

ساله سنی بندی پنجدست آمده است. از آنجایی که خروجی نتایج سرشماری بر حسب گروهبه

استفاده شده  یسازو در مدل شده یابیدرون یخط صورتبه منفرد نیسن هب هاداده نیا لذااست، 

ها پرداخته سازی دادهسازی، اعتبارسنجی نتایج، برازش مدل و آماده. در ادامه، به نحوه مدلاست

 شده است.

 سازی چندنمایی در ميزان مهاجرتمدل

توجهی طور قابلطراحی شده است و به 1981تابع چندنمایی توسط راجرز و کاسترو در سال 

ن دادن ارتباط در نشان دادن الگوهای سنی مهاجران موفق بوده است. تابع چندنمایی برای نشا

(. این رابطه از طریق 391: 2013بین مهاجرت و سن طراحی شده است )مولتری و همکاران 

پارامتری، بر اساس  13و یا 11، 9، 7های ترسیمی و مبتنی بر معادالت ای از منحنیمجموعه

الگوی تر باشند و ها دقیقشود. هرچه دادهها، ساخته میپیچیدگی الگوهای مهاجرت و دقت داده

توان از معادالت با پارامترهای بیشتر استفاده نمود. پارامترهای برآورد تر باشد، میمهاجرت پیچیده

طور مستقیم به درک پویایی های مهاجرت بر حسب سن، بهها با استفاده از میزانشده در مدل

 (. 2013:392کند )مولتری وهمکاران مهاجرت کمک می

ها، مهاجرت از یک سطح باال در سنین ابتدای زندگی شروع صورت ساده، در این مدلبه

یابد؛ سپس در سنین نیروی کار، نرخ مهاجرت به سرعت شود و در سنین نوجوانی کاهش میمی

گیرد. در برخی شرایط، ممکن افزایش یافته و پس از آن نیز الگوی آن شکل کاهشی به خود می

تر، این است که در یش یابد، و در نوع پیچیدهاست در سنین پیری، مجدداً نرخ مهاجرت افزا

؛ 1982شود )راجرز و کاسترو سنین بازنشستگی نیز یک الگوی افزایشی و کاهشی مشاهده می

تر، دارای های پیچیدهتر، با پارامترهای کمتر و مدلهای ساده( مدل492 :1987، 1راجرز و واتکین

                                                      
1. Watkins 
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های با لی از الگوی سنی مهاجرت در مدل، نمایی ک1پارامترهای بیشتری هستند. در شکل 

( نشان داده شده است. راجرز و 2008) 1پارامترهای مختلف، برگرفته از مطالعه رایمر و راجرز

طور های مشاهده شده، با مدل ارائه دادند که بهکاسترو این معادالت را برای برازش بهتر میزان

 کنند. مستقیم به درک پویایی مهاجرت کمک می

 
کاسترو، بر اساس تعداد پارامترها، به -های مهاجرت راجرزچهار خانواده اصلی مدل :1شکل 

 (  3: 2008ترتيب ساده به پيچيده )منبع: ریمر و راجرز، 

باشد. اگر ترین شکل مدل چندنمایی میترین و پیچیدهپارامتر دارد که کامل 13مدل کامل، 

M(X) صورت ساالنه در نظر گرفته شود، این مدل نفرد، بهعنوان میزان مهاجرت برای سنین مبه

 به صورت زیر است:
x)1α-exp (1 aM(x) =     

-x(2λ-exp [-)2µ-x(2α-exp { 2 a+              

)]}2µ 

-x(3λ-exp [-)3µ-x(3α-exp {3  a +             

)]}3µ 

x)4exp (λ4  a+               

             +c 

                                                      
1. Raymer and Rogers 
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 مؤلفه است:  5 شاملاین مدل 

، یک منحنی نمایی است که الگوی مهاجرت سنین قبل از کار x)1α-exp( 1a اولین مؤلفه،

یک منحنی چوله به  ،2µ-x(2λ-exp[-)2µ-x(2α-exp{ 2a{[(دهد. دومین مؤلفه، می نشانرا 

x(3α-exp{3a-دهد. سومین مؤلفه، چپ است که الگوی سنی مهاجران در سن کار را نشان می

})]3µ-x(3λ-exp[-)3µای شکل است که الگوی سنی مهاجران بعد از ، یک منحنی زنگوله

کاهش  مجدددهد که در آن مهاجرت پس از بازنشستگی افزایش یافته و بازنشستگی را نشان می

، منحنی نمایی مثبت است که افزایش مهاجرت بعد از x)4λexp(4 a یابد. چهارمین مؤلفه، می

دهد. در می نشانای را است که مهاجرت زمینه cدهد. آخرین مؤلفه، می بازنشستگی را نشان

واقع این مولفه همانند مقدار ثابت در رگرسیون است و در اینجا به معنی متوسط میزان مهاجرت 

 بدون توجه به سن است. 

گونه که ذکر شد، چهار نوع مدل چندنمایی در مطالعات گذشته )راجرز، لیتل و رایمر، همان

پارامتری که یک مدل کامل است، کلیه پارامترها در  13مشخص شده است، در مدل  (3: 2010

شود. این مدل در مطالعات مهاجرت مدل وجود دارند و لذا هر پنچ مؤلفه در مدل مشاهده می

نشان داده  1( دیده شده و در پانل سمت راست پایین شکل 1987بزرگساالن )راجرز و واتکینز 

پارامتری، افزایش نرخ مهاجرت در دوران پیری وجود ندارد )پانل سمت  11مدل  شده است. در

نمایی استاندارد و اوج بازنشستگی وجود (، در واقع، در اینجا، مدل یک1چپ پایین در شکل 

است.  5و  3، 2، 1های ( و شامل مؤلفه1986و راجرز و کاسترو، 1981دارد )راجرز و کاسترو 

 ،توسعه حال در یکشورها در ژهیوبه ،است توجه قابل کار یروین اجرتمه که ییهاتیجمع در

 یبازنشستگ از بعد مهاجران برگشت لیدل به ،باشد داشته وجود مدل در سوم لفهؤم که احتمال نیا

  (24: 2008)ریمر و راجرز،  دارد وجود

 پانل) ندارد وجود بازنشستگی سنین در شکل ایزنگوله مهاجرت الگوی پارامتری، 9 مدل در

 قبل و کار سنین در مهاجرت استاندارد الگوی که زمانی مدل، این(. 1 شکل باالی راست سمت

 در مهاجرت دادن نشان برای افزایشی شیب یک دارای و است مناسب دارد، وجود کار نیروی از

توسط راجرز  1974این مدل در چندین منطقه هلند در سال  .است بازنشستگی از بعد هایسال

پارامتری هم الگوی مهاجرت افزایشی در سن  7( مشاهده شده است. در مدل 1981و کاسترو)

(. 1ای دوران بازنشستگی وجود ندارند )پانل سمت چپ باالی شکل پیری و هم الگوی زنگوله
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پارامتری است که  7( طراحی شده، مدل 2010ترین مدل که توسط راجرز، لیتل و رایمر )معمول

نامند. در باشد. این مدل را برنامه استاندارد نیز میفقط شامل دو مؤلفه اول و مؤلفه ثابت می

 توان شکل معادالت مربوط به هر مدل مهاجرت را مشاهده کرد.می 2شکل 

 
(، bازنشستگی سالمندان )(، اوج بaکاسترو: استاندارد )-: چهار نوع مدل مهاجرتی راجرز2شکل 

( و اوج  بازنشستگی سالمندان و همچنين افزایش بعد از سن c) بازنشستگیافزایش بعد از 

 .(2008، منبع: راجرز و ریمر) (dبازنشستگی )

توان آنها را های باال مشخص شد، همه پارامترها قابل تفسیر بوده و میکه از بحث طورهمان

های آن، همراه مؤلفهپارامتری به 11مدل  3مدل به کار برد. در شکل  برنامهبرای توصیف کردن 

در مطالعه راجرز و  1974سوئد در سال  مهای میزان مهاجرت مردان استکهلبا استفاده از داده

 ( برازش شده است. 1981کاسترو)

متفاوت  (، مربوط به نرخ تغییر )شیب خط( نقاطλ2,λ3,α2,α1α ,3(پارامتر  11پنج پارامتر از 

 1aکننده ارتفاع مدل هستند. تعیین( c, 3a, 2a, 1aمدل هستند. چهار پارامتر مربوط به سطح )

نشاندهنده ارتفاع نقطه اوج مهاجرت  2αدهد.  مدل در صفر سالگی را نشان می ارتفاعمیزان 

ثابت و  مقدارعنوان به cارتفاع نقطه اوج گرفتن مهاجرت بازنشستگان است.  3aنیروی کار، و 
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مهاجرت در سن  گرفتنبه ترتیب سنین اوج    3µو  2µای است. دهنده میزان مهاجرت زمینهنشان

 شوند.کار و بازنشستگی را شامل می

 
 سوئد استکهلممهاجرت مردان  یهابر اساس داده ،راجرز و کاسترو یپارامتر 11مدل  :3شکل 

 (1981، منبع: راجرز و کاسترو)

توصیف الگوی مهاجرت مشاهده شده و هم الگوی  برایتوان هم بعضی از معیارها را می

باشد که در آن مهاجرت در سن قبل از کار می lxمهاجرت مدل استفاده کرد. به عنوان مثال، 

باشد  و سنی است که در آن مهاجرت نیروی کار در اوج می hxاش قرار دارد. ترین نقطهپایین

rx رسد. تفاوت بین اولی و دومی )که در سنی است که در آن مهاجرت بازنشستگان به اوج می

 مهاجرتنامند، و افزایش میزان می "1نیروی کار رتغیی"نشان داده شده است( را  xبا  2شکل 

دهنده متوسط نشان A، خط 2 شکلشود. در نامیده می "2پرش"( Bبین این دو )یعنی خط 

تغییر "هاجرت والدین و مقدار متناظر آن برای فرزندان است که تحت عنوان تفاوت سنی بین م

مهاجرت  هایمیزان(، مجموع همه GMRشود. میزان ناخالص مهاجرت )نامیده می " 3والدینی

توان از آن برای ارزیابی سطح کلی مهاجران خارج باشد )یعنی مناطق زیر منحنی(، که میسنی می

دار، برای مثال از منطقه الف به منطقه ب استفاده های جهتمهاجرت شده از یک منطقه یا کل

                                                      
1. labor force shift 

2. jump 

3. parental shift 
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 (.1981نمود )راجرز و کاسترو 

 هااعتبار سنجی، تحليل و تفسير مدل

مهم است که اول از لحاظ بصری بررسی شود که آیا میزان مهاجرت ویژه سنی، شکلی دارد 

طور نباشد، پس احتمال ندارد که باشد یا خیر. اگر اینو کاسترو هماهنگ  راجرزهای که با مدل

وجود آورند. همچنین، بهتر است بررسی نمود که میزان بخشی را بهها برازش رضایتاین مدل

باالی مهاجرت در سنین باال وجود دارد یا نه، این موضوع انتخاب پارامترها یا حتی انتخاب 

های مهاجرت در ایران دهد. بررسی دادهبرازش شدن را تحت تأثیر قرار می پارامترها برای تعداد

شبیه به مدل الگوهای سنی  دهنده این است که الگوهای سنی مشاهده شده مهاجرت،نشان

شده زیگزاگی باشد، بهتر است که باشد. اگر برآوردهای مشاهدهشده راجرز و کاسترو میطراحی

یابی شش بندی کرده و سپس آنها را با استفاده از درونساله گروهپنج ها را به فواصل زمانیداده

 Beersبه سنین منفرد تبدیل نمود. در اینجا از روش  splineیا از طریق منحنی  Beersپارامتری 

برای  2های  سنی به سنین منفرد استفاده شده است و نتایج آن در جدول برای تبدیل گروه

دست آمدن تعداد مهاجرت در سنین منفرد، با تقسیم ده است. پس از بهمهاجرت زنان و مردان آم

، به میزان مهاجرت طی دوره، دست 1395تا  1390آن بر جمعیت میانه دوره بین دو سرشماری 

 سازی استفاده شده است.( و از این میزان در مدل5یافته شده )نمودار 



 

 به تفکيک سنين منفرد 1395تا  1390. نرخ مهاجرت مردان و زنان در دوره زمانی 2جدول 

 سن

 منفرد 

نرخ 
مهاجرت 

 مردان

نرخ 
 مهاجرت

 زنان 

 سن 

 منفرد

نرخ 
 مهاجرت

 مردان

نرخ 
 مهاجرت

 زنان

 سن 

 منفرد
 مهاجرت
 مردان

نرخ 
 مهاجرت 

 زنان

 سن 

 منفرد

نرخ 
 مهاجرت
 مردان

نرخ 
 مهاجرت

 زنان

 سن 

 منفرد

نرخ 
 مهاجرت
 مردان

نرخ 
 مهاجرت

 زنان
>1 %0255  %0213  15 %0665  %0571  30 %0720  %0746  45 %0436  %0340  60 %0225  %0184  
1  %0288  %0282  16 %0743  %0615  31 %0721  %0713  46 %0413  %0326  61 %0219  %0179  
2  %0334  %0346  17 %0813  %0685  32 %0715  %0681  47 %0393  %0313  62 %0213  %0174  
3  %0387  %0405  18 %0867  %0783  33 %0704  %0651  48 %0376  %0299  63 %0206  %0169  
4  %0442  %0456  19 %0905  %0892  34 %0683  %0622  49 %0360  %0284  64 %0198  %0165  
5  %0493  %0493  20 %0942  %1004  35 %0659  %0590  50 %0345  %0270  65 %0190  %0160  
6  %0531  %0527  21 %0970  %1091  36 %0635  %0557  51 %0331  %0258  66 %0181  %0156  
7  %0523  %0540  22 %0967  %1125  37 %0611  %0525  52 %0316  %0246  67 %0173  %0152  
8  %0485  %0536  23 %0928  %1096  38 %0519  %0496  53 %0300  %0235  68 %0168  %0149  
9  %0454  %0518  24 %0869  %1029  39 %0573  %0473  54 %0285  %0225  69 %0164  %0145  
10  %0453  %0419  25 %0807  %0956  40 %0554  %0448  55 %0271  %0217  70 %0164  %0142  
11  %0497  %0467  26 %0755  %0897  41 %0533  %0422  56 %0258  %0209  71 %0163  %0138  
12  %0577  %0460  27 %0722  %0846  42 %0509  %0398  57 %0271  %0202  72 %0155  %0136  
13  %0665  %0482  28  %0711  %0808  43 %0485  %0375  58  %0258  %0196  73  %0144  %0135  
14  %0743  %0527  29  %0714  %0777  44 %0460  %0356  59  %0247  %0190  74  %0135  %0135  

 Beers، سنين منفرد تبدیل شده بر اساس روش 1395 های سنی برگرفته از نتایج سرشماریگروهماخذ: 



 

 برنامه مدل چند نمایی با الگوی سنی مهاجرت  برازش 

و دیگران،  1مولتری( )MAPEدرصد مطلق ) یخطا نیانگیآمار م  لهیبرازش مدل به وس

 شود:می یابیارز (2013

MAPE=1001/n{〔Oi-Fi/Oi〕∑ 

MAPE ریمقاد یکه برنامه مشاهده شده دارا یزمان ژهیوبه ؛کندمقدار خطا را برآورد می 

 بر عالوه (.396: 2004و سوانسون  نیبر سون،یبه صفر است )مور کیو نزد یادیز یلیخ

MAPE از توانیم R2 ، مقدار نیب یهمبستگ مجذور Oi  و Fi ، شاخص کی عنوانبه زین 

  و کمتر ای 15 برابر آن MAPE که دارد یمناسب برازش مدل یزمان .نمود استفاده مدل برازش

R2 میباش داشته درصد 90 یباال. Oi سن در شده مشاهده زانیم i و دهدیم نشان را Fi زانیم 

 (.2103)مولتری و دیگران  دهدیم نشان را ینسن تعداد n و دهدیم نشان را i سن در شده برازش

 

 هایافته

 1390 زمانی دوره در ایران داخلی هایمهاجرت: شده مشاهده سنی الگوهای توصيف

  1395 تا

به تفکیک کل کشور، بین استانی  1395تا  1390، میزان مهاجرت در دوره زمانی 1در نمودار 

گونه که ذکر شد، با تقسیم مهاجرت در سنین منفرد بر و درون استانی آورده شده است. همان

جمعیت میانه دو سرشماری، میزان مهاجرت محاسبه شده است. از میزان مهاجرت در سنین 

سازی و مقایسه الگوی سنی مهاجرت کشور مدل پایه و جهت استفاده در مدل عنوانبهمنفرد 

 های مهاجرتی استفاده شده است.ایران با مدل

های مختلف مهاجرتی با الگوی سنی مهاجرت مشاهده شده در دوره در بررسی انطباق مدل

 شد، مشاهده های برازشبرای کشور ایران، با استفاده از شاخص 1395تا  1390بین سرشماری 

 برازش بیشتری با الگوی سنی مهاجرت ایران دارد. یپارامتر 7که مدل 

 

                                                      
1. Moultrie 
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  ، ایران1395تا  1390: ميزان مهاجرت به تفکيک سنين منفرد، دوره زمانی  1 نمودار

 
 

با الگوی سنی مهاجرت در ایران دارد، ولی در این  بیشتریپارامتری انطباق  7با اینکه مدل 

مقادیر مشاهده شده میزان مهاجرت و مقادیر برازش شده مدل  بینسال  5مدل نیز در سنین زیر 

انحراف عمدتاً ناشی از خطای گزارش مهاجرت در سنین پایین است.  نیااختالف وجود دارد. 

 الگویتوان انطباق بسیار زیادی را بین الگوی سنی مشاهده شده و سالگی به باال می 10از سنین 

 های چندنمایی مهاجرت مشاهده نمود. سنی مدل

بین استانی  نمشخص است، الگوهای سنی کل مهاجران و مهاجرا 1گونه که در نمودار همان

و  های درون استانی، متفاوت از این دو الگوسنی مهاجرت الگویتا حدودی شبیه هستند و 

صورت نیروی کار همچنین الگوی مدل است. در مهاجرت بین استانی، شکل مهاجرت عمدتاً به

استانی عمدتاً به دالیل غیراقتصادی و  و لذا در سنین جوانی بیشتر است؛ ولی مهاجرت درون

صورت خانوادگی بوده و الگوی سنی خاصی ندارد. نتایج برازش مدل در الگوی بیشتر به

درصد  90پایین تر از  R2و مقدار  15استانی نشان از برازش پایین و مقدار خطا باالی درون

 (. 3است )جدول 

 

 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 20 40 60 80

ت
جر

مها
ن 

یزا
م

سن منفرد

کلمهاجرت

بین استانی

درون 



 1397 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره4 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   124

 1395تا  1390در ایران در دوره زمانی  کل مهاجرت زانيمدل برازش شده با م: 2نمودار 

  
 

های ارزیابی مدل آورده همراه شاخص، مدل برازش شده برای کل مهاجرت به2در نمودار 

ترین میزان مهاجرت در قبل از نیروی کار دهنده سنی است که پاییننشان  xiشده است. مقدار 

را دارد و در واقع نشان از سنی است که کمترین میزان مهاجرت در سنین نوجوانی را داشته و 

سالگی  12های داخلی ایران بعد از آن میزان مهاجرت شروع به رشد دارد. این سن در مهاجرت

کرده تا به اوج مهاجرت در سنین  شمیزان مهاجرت شروع به افزایاست و بعد از این سن، 

دهنده در نمودار نشان داده شده است و نشان xhرسد. این سن با استفاده از عالمت نیروی کار می

سنی است که باالترین میزان مهاجرت را دارد. در الگوی سنی ایران، باالترین میزان مهاجرت در 

 xh و  xi نیب تفاوتکند. می کاهشسن، میزان مهاجرت شروع به  سالگی است و بعد این 22

 10  ،رانیا یداخل یهامهاجرت کل یسن یالگو یبرا نجایا در که نامندیکار م یروین رییرا تغ

  .است  سال

دهنده ارتفاع گذاری شده است و نشانعالمت a1، با داردنقطه دیگری که در نمودار وجود 

مدل در سن صفر سالگی است. میزان مهاجرت در صفر سالگی در واقع نشان از میزان باروری 

 073/0  ان( و این مقدار برای ایر1983)راجرز و کاسترو،  استمهاجران در طی مهاجرت 

ته است یا نرخ تولد برای مهاجران تولد وجود داش 73نفر مهاجر،  1000باشد. یعنی به ازای هر می

گیری نموده و نشان از ارتفاع مدل در اوج سن نیروی کار را اندازه a2 در هزار است. نقطه  73

 یعنی 097/0میزان مهاجرت در اوج سنین کار است. اوج میزان مهاجرت در سنین کار در ایران 
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درصد( وجود داشته است  10د نفر مهاجر )حدو 97نفر جمعیت در سن کار،  1000به ازای هر 

کنندکه مرتبط با ترک افراد از خانه و وارد نفر مهاجرت می 97نفر  1000به عبارت دیگر، از هر 

بازار کار شدن، رفتن به دانشگاه، سربازی و ازدواج کردن است. شیب خط یا میزان کاهش 

ت بعد از نیروی کار درصد و میزان کاهش مهاجر α (58(1مهاجرت در قبل از سنین نیروی کار 

(α2)  60 درصدو میزان افزایش مهاجرت در سنین نیروی کار(λ1)  91 .متغیر  درصد است

دهنده است که نشان 1( مطرح شده است، تغییر والدینی1981دیگری که توسط راجرز و کاسترو )

مقداری که  متوسط تفاوت سنی بین مهاجرت والدین و مقدار متناظر آن برای فرزندان است.

سال  30نشان داده شده و برابر با  Aبا  2طور نرمال، نزدیک به سن فرزندآوری که در نمودار به

ترین میزان مهاجرت قبل از نیروی کار و سنی که باالترین میزان است. تفاوت بین سنی که پایین

 سال 10 مقدار نیا نجایانامند که در مهاجرت را در سن نیروی کار دارد تغییر نیروی کار می

شده است و افزایش میزان مهاجرت بین این دو را پرش  نشان داده Xکه در نمودار با  باشدیم

. یعنی بین کمترین و بیشترین %051نشان داده شده است که در اینجا  Bبا  رنامند که در نمودامی

سنی را نشان  2µدر هزار اختالف وجود دارد. شاخص  51نرخ مهاجرت نیروی کار به مقدار 

سالگی  20دهد که در آن میزان مهاجرت شروع به اوج گرفتن دارد که برای کشور ایران در می

 است. 

درصد  99برابر با  R2و مقدار  5از  کمتر( MAPEهای برازش مدل؛ مقدار خطا )شاخص

 (. 3توان گفت مدل برازش بسیار خوبی داشته است )جدول باشد که میمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. parental-shift 
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 1390-95سال یاستان نيمشاهده شده ب یمهاجرت یهازانيمدل برازش شده م :3ار نمود

 
 

استانی نیز از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و در مدل برازش شده برای مهاجرت بین

های بین پارامتری مناسب است. در مدل برازش شده مهاجرت 7اینجا نیز الگوی مهاجرت 

سالگی است و بعد  15مهاجرت در قبل از نیروی کار را دارد،  میزانترین استانی، سنی که پایین

های سالگی اوج گرفته تا به اوج مهاجرت در سال 21این سن، میزان مهاجرت افزایش یافته و در 

در هزار  28رسد. میزان مهاجرت در صفر سالگی در این الگو سالگی می 25نیروی کار در سنین 

 در هزار است.  57ن کار برابر با بوده و اوج میزان مهاجرت در سنی

 1390-1395 زنان و مردان کل برای مشاهده شده مهاجرت یسن یالگو: 4نمودار 
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، الگوی سنی مهاجرت به تفکیک زن و مرد آورده شده است. الگوی سنی 4در نمودار 

باشند، اما میزان مهاجرت زنان در سن اوج مهاجرت مهاجرت زنان و مردان تقریباً شبیه به هم می

سالگی( میزان  60تا  30در سن نیروی کار باالتر از مردان قرار داشته و در سنین میانسالی )

های ناشی از است. رشد تحصیالت در زنان جوان و مهاجرت زنانر از مهاجرت در مردان باالت

در باال بودن مهاجرت زنان در سنین جوانی مؤثر دانست. در بین مردان  توانمیتحصیالت را 

 رسد که بیشتر و مؤثر باشد.های اقتصادی و در جستجوی شغل به نظر میسال نیز مهاجرتمیان

زش شده مهاجرت زنان و مردان، به ترتیب و با توجه به های برا، مدل6و  5در نمودار 

سالگی  14پارامتری نشان داده شده است. شروع سن مهاجرت برای زنان در  7پارامترهای مدل 

تر و در حدود ، سن شروع مهاجرت اندکی پایینمردانسالگی است. در بین  22و اوج آن در 

نیز در بین دو جنس متفاوت است و در  سالگی بوده است. روند اوج گرفتن نرخ مهاجرت 12

سالگی رخ داده ولی برای مردان از  18بین زنان، شروع اوج گرفتن نرخ مهاجرت با تأخیر و در 

 سالگی است. در هر دو مدل، میزان خطا بسیار پایین و سطح برازش باال است. 16

 1390-95 زنان سال یداخل یهامشاهده شده مهاجرت زانيمدل برازش شده م: 5نمودار 

 
  1390-95مردان سال  یداخل یهامشاهده شده مهاجرت یهازانيمدل برازش شده با م، 6نمودار 
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های داخلی ایران در توان دریافت که ویژگی سنی مهاجرتبعد از برازش الگوهای سنی می

هر چهار گروه )مهاجرت کل، مهاجرت بین استانی، مهاجرت زنان و مردان( مشخصه سنی 

در این است که مهاجرت شکل اقتصادی داشته،  مدل اینپارامتری را دارند. ویژگی  7استاندارد 

یابد. در واقع، الگوی سنی مهاجرت در ایران اوج آن در سن کار است و پس از آن کاهش می

. در سنین بازنشستگی نیز میزان مهاجرت در سطح پایین قرار داشته و استجوان  الگوییک 

کوس در سنین بازنشستگی شکل های معرشد چندانی ندارد. در واقع، در ایران هنوز مهاجرت

 نگرفته است. 
-1395های داخلی ایران : پارامترهای مدل مهاجرتی برازش شده با الگوی سنی مهاجرت3جدول 

1390  

 پارامتر مهاجرت کل بین استانی درون استانی زنان مردان

22% 23% 

 

19% 19% 14-0 
72% 72% 75% 75% 64-15 
6% 5% 6% 6% 65+ 
77/3 59/3 73/1 51/3 GMR 
35/1 64/1 84/1 39/1 Labor dominance 

73% 61% 54% 71% Dependency children 
9/4 3/3 18 3/3 9/3 MAPE 

99% 99% 67% 99% 99% R2 
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توان ویژگی الگوی سنی مهاجرت در تر میصورت دقیق، به3بر اساس پارامترهای جدول 

در هزار  100( برای مهاجرت کل، a2اوج سن کار ) گونه برشمرد: نرخ مهاجرت درکشور را این

در هزار آن، بین استانی است. در بین زنان در سنین جوانی، نرخ مهاجرت، در حدود  58است که 

سال  14-0های  سنی نفر باالتر از مردان است. میزان مهاجرت در گروه 1000نفر به ازای هر  8

درصد  22و برای مردان  درصد 23درصد است برای زنان  19در مهاجرت کل و بین استانی 

را به خود اختصاص داده  نسبتسال که بیشترین  64-15است. میزان مهاجرت در گروه سنی 

درصد است.  72درصد است که برای هر دو جنس  75است، در مهاجرت کل و بین استانی 

ه توان نتیجدرصد است. می 6ها، حدود سال به باال در همه گروه 65میزان مهاجرت گروه سنی 

 20توان گفت که گیرد. همچنین میها در سنین نیروی کار صورت میگرفت که بیشتر مهاجرت

های همراه با والدین است و اگر افتد، مهاجرتاتفاق می 14-0ها که در سنین درصد از مهاجرت

درصد از  40توان گفت که درصد از زنان را در نظر بگیریم که متأهل هستند، می 20در اینجا 

 1نیروی کار غلبهشاخص  1a/2a باشد. با محاسبه کسر ها به دلیل پیروی از خانوار میجرتمها

سطح آید که در اینجا غلبه نیروی کار که دست میکودک به 2شاخص وابستگی 2a/1aو با کسر 

، در 39/1کل  تد، در مهاجردهکار را نسبت به فرزندان نشان می نیافراد در سن یمهاجرت نسب

است. سطح مهاجرت زنان نسبت  35/1و  64/1و برای زنان و مردان به ترتیب  84/1نی بین استا

درصد و برای  61شان کمتر از مردان است که نسبت وابستگی کودکان برای زنان به فرزندان

های بین استانی، سطح مهاجرت افراد در سنین کار باشد. البته در مهاجرتدرصد می 73مردان 

های دیگر دارد. نسبت باشد که بیشترین فراوانی را نسبت به گروهمی 83/1شان نسبت به فرزندان

درصد،  54درصد،  71وابستگی کودکان برای مهاجرت کل، بین استانی، زنان و مردان به ترتیب 

 هایمیزان( که مجموع همه GMRدرصد است. میزان ناخالص مهاجرت ) 73درصد و  61

و مهاجرت کل  73/1، بین استانی 59/3، زنان 77/3مردان  مهاجرت سنی است. در اینجا برای

 است که در مجموع، میزان مهاجرت زنان بیشتر از مردان است.  51/3

توان ها مناسب است. بنابراین، میها پایین است و سطح برازش مدلمقدار خطا در همه مدل

                                                      
1. labor dominance  

2. dependency children  
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خوبی جهت توصیف الگوهای سنی، هموار کردن و توان بههای نمایی میگفت که از این مدل

های جمعیت با اطمینان به کار اصالح الگوهای سنی مهاجرت استفاده نمود و در پیش بینی

توان میزان مهاجرت در سنین منفرد برای کشور مدل برازش شده، می اساسگرفت. در نهایت بر 

 مشاهده نمود. 8و  7مودار ایران را در ن

 1390-95سال  زنان یداخل یهامهاجرت و برازش شده مشاهده شده یهازانيم : نمودار سنی7نمودار 

 
 1390-95های داخلی مردان سال های مشاهده شده و برازش شده مهاجرت: نمودار سنی ميزان8نمودار 
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 گيرینتيجه
اند ومیر ویژه سنی را تجربه کردههای انسانی، وقایع جمعیتی باروری و مرگبیشتر جمعیت

شناسان این قوانین را با استفاده لگوهای منظم قابل توجهی است. جمعیتاکه این تجارب دارای 

سال گذشته، چندین  30مدل خالصه و کدگذاری کردند. در طول  برنامههای ریاضی به نام تابع

(، راجرز و 1986و 1981ه در رابطه با الگوهای سنی مهاجرت )مانند راجرز و کاسترو )مطالع

(( نشان 2008(، ریمار و راجرز )1999(، راجرز و ریمر )1994(، راجرز و لیتل )1987واتکین )

های ای از میزاناند که یک عبارت ریاضی به نام تابع چند نمایی، برازش خوبی با تنوع گستردهداده

، 1975ای )راجرز، بینی جمعیت چند منطقههای مدرن پیشکند. روشجرتی داخلی فراهم میمها

( نیاز به دادهای مهاجرت با جزئیات کامل دارد که این چنین دادهای در بعضی از 1995، 1985

دست آوردن این کشورها از جمله ایران وجود ندارد که باید از برآوردهای غیرمستقیم برای به

 ی مهاجرت استفاده کرد.هاداده

های چندنمایی برای ارزیابی وضعیت انطباق الگوی سنی مهاجرت در در این مطالعه، از مدل

 7پارامتری، مدل  13و  11، 9، 7ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان چهارمدل موجود 

نه برازش مدل در سطح پارامتری، انطباق بهتری با الگوی سنی مهاجرت در ایران دارد. خوشبختا

 دست آمده با اعتماد استفاده نمود.توان از نتایج بهمناسبی قرار داشت و لذا می

های سال مطابق با مدل 0-5مهاجرت کودکان  میزاندر الگوهای سنی مهاجرت مشاهده شده، 

 گزارشی مهاجرت در این سنین باشد. احتماالًتواند ناشی از خطای کممهاجرتی نیست که می

 دنیا آمده به عنوان مهاجر در این قضیه سهم داشته باشد. عدم گزارش کودکان تازه به

به صورت کلی، الگوی مهاجرتی ایران یک الگوی جوان و از نوع مهاجرت اقتصادی و با 

رسد اهداف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن گزین از نوع جوان گزین است. به نظر می

در مهاجرت مردان و عوامل اجتماعی از جمله تحصیالت در مهاجرت نقش عوامل اقتصادی 

 زنان پررنگ باشد. 

حال، شود. با اینعنوان یک پدیده مستقل نگاه میشناسی رسمی، به مهاجرت بهدر جمعیت 

های دهد. و دادهها به علت پیروی از خانوار روی میواضح است که بسیاری از مهاجرت

ها به درصد از مهاجرت 40نشان داده است که  1395رشماری سال های داخلی در سمهاجرت

درصد است  6سال در حدود  65های باالی دهند و سهم مهاجرتعلت پیروی از خانوار رخ می
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دست آمده، میزان های مهاجرتی ایران دارد. با توجه به پارامترهای بهکه کمترین سهم را در میزان

های ن و مردان، تا حدودی شبیه به هم هستند و در مهاجرتکاهش مهاجرت در سن کار در زنا

 بین استانی کمتر است. 

هایی را طراحی کرد ها یا مدلتوان برنامهطور خالصه، با نظم طبیعی در الگوهای سنی میبه

های گم ها پرداخت و برای حل مشکالت ناشی از دادهکه به وسیله آن بتوان به تصحیح داده

ی هااز داده هایاستگذاریو س هایزیردر برنامه توانیم ،نیهمچنفاده نمود. شده، از آن است

اگرچه ممکن است در طول زمان، الگوی سنی مهاجران یکسان باشد اما  استفاده کرد. تریدقیق

های غیرمستقیم توان به این تغییرات پی برد که در این مطالعه، یکی از روشاز طریق پارامترها می

های داخلی استفاده شد، روش مدل چندنمایی بود و از این های مهاجرتکه برای برآورد داده

 ت در ایران بازسازی شد.طریق الگوی سنی مهاجر

 منابع:
های داخلی کشور در سطح شهرستان و بر اساس نتایج سرشماری ( مهاجرت1393مرکز آمار ایران )

 ، تهران، مرکز آمار ایران1390
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 1های مرزی کشورشهرستانبررسی وضعيت توسعه پایدار نقاط شهری 
 

 زادهاله رستمعلیولی
 (20/7/1398تاریخ پذیرش:    16/3/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
صلی این مقاله، رتبه سطحبندی، طبقههدف ا شاخصبندی و  شهری بندی  سعه پایدار مناطق  های تو

های سرشماریهای داده ازاست. برای سنجش توسعه پایدار  1395های مرزی کشور در سال شهرستان

استفاده شده است. این سنجش  منابعو سایر  ایهای نمونههای آمارگیری، دادهعمومی نفوس و مسکن

دسووترسووی و زیسووت محیطی و در مقیاس نقاط -جمعیتی، کالبدی-در چهار بُعد اقتصووادی، اجتماعی

ستان شهر شور )شهری  ست. برای تعی 118های مرزی ک شده ا ستان( انجام   از هریک وزن ینشهر

بندی از مدل ویکور اسوتفاده شوده آنتروپی شوانون و برای رتبه روش های ابعاد توسوعه پایدار، ازگویه

ست. یافته شان میا ستان 3دهند: حدود های تحقیق ن شهر شهری  صد نقاط  شور در در های مرزی ک

بینابین یا پایداری متوسط درصد در وضعیت  53درصد در وضعیت نسبتاً ناپایدار،  42وضعیت ناپایدار، 

شان می 2و حدود  سبتاً پایدار قرار دارند. همچنین نتایج این تحقیق ن ضعیت ن صد در و دهند که در در

اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی چندان -های جمعیتیاین مناطق، وضعیت همه شاخص

کالبدی -یطی و دسترسیهای اقتصادی، زیست محخصوص در شاخصمساعد نیست و غلبه اصلی به

جمعیتی، وضووعیت تاحدودی -های ناپایدار و نسووبتاً ناپایدار اسووت. تنها در شوواخص اجتماعیبا دامنه

ستان شهر ساعد بوده و اکثر  سعه پایدار قرار دارند. با عنایت به م سط تو ضعیت متو های مرزی در و

 عه این مناطق وجود دارد. های عملی برای توسریزیهای تحقیق، نیاز به توجه و برنامهیافته

 های مرزی، توسعه پایدار شهری، مرز، پایداری، وضعیت پایداری. شهرستان: هاکليدواژه

  

                                                      
شی با عنوان 1 ستخرج از طرح پژوه ضعیت تحلیل". این مقاله م سعه و ستایی پایدار تو ستان شهری-رو  هایشهر

 مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور انجام شده است. سسهاست که در مؤ "کشور مرزی

 کشور. تیجمع یجامع و تخصص تیریتوسعه، مؤسسه مطالعات و مد یشناسجامعه اریاستاد 
E.mail: v.rostamalizadeh@gmail.com 
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  مقدمه

. است کیلومتری 7816 طوالنی مرز دارای استان خود، 31از  مرزی استان 16 بودن دارا با ایران

دارد.  مشترک زمینی مرز کشور 7 که با است کیلومتر 5440 با برابر ایران، زمینی مرزهای طول

 وجود روستایی نقطه 25099 و شهری نقطه 320 مرزی، شهرستان 118 کشور، کل همچنین در

های محیط طبیعی، وسعت سرزمین و مرزهاو نیز همسایگان ایران با عنایت به تنوع ویژگی .دارد

صادی، و سیاسی اجتماعی، اقت-متعدد، کشوری است که از نظر خصوصیات و امکانات فرهنگی

با شرایط متنوعی روبرو است. بنابراین، دو ویژگی اصلی مرزها و مناطق مرزی کشور، وسعت و 

 توان در خصوصیات زیر جستجو کرد:تنوع است. بروز عینی این دو ویژگی را می

 اکولوژیک؛-اکولوژیک مناطق مرزی به لحاظ عوامل و عناصر محیطی-الف( تنوع محیطی

 سیاسی؛ -فرهنگی و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی-ریخیب( تنوع بستر تا

ویژه با توجه به کشورهای ای مناطق مرزی و مرزها )بهج( تنوع موقعیت محلی و منطقه

 جوار(؛ و هم

یافتگی، به ای و برخورداری از درجات متفاوت توسعه د( الزامات و اقتضائات متفاوت منطقه

 (.9: 1394ی )رحمانی فضلی و سعیدی، ای و ملهای محلی، منطقهلحاظ شاخص

ای، ضعف های توسعههایی ازجمله: کمبود زیرساختمرزی ایران غالباً با چالش مناطق

های اقتصادی، تراکم اندک جمعیت و پراکندگی آن در نواحی نزدیک به مرز، عدم تعادل و بنیان

های توسعه و بودن شاخصهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با مناطق مرکزی، پایین نابرابری

 (.1388فقدان یک چارچوب عملی برای شناخت و تحلیل مواجه هستند )عندلیب و مطوف، 

ریزی برنامه نظام متمرکز ساختارهای اثر مرکزی در و مرزی مناطق میان ایمنطقه هاینابرابری

 و جونز عقیدة به (.214: 1391همکاران،  و زادهاست )ابراهیم آمده وجود به تاریخی فرآیند در

 این .شوندمی شناخته نیافتهتوسعه و ایحاشیه مناطق عنوانبه مرزی مناطق (،1994) 1وایلد

 مرزیه پدید هرحال به اما باشد، مرزی مناطق جغرافیایی شرایط معلول تواندمی بودن ایحاشیه

 با که معتقدند آنها. سازدمی مضمحل را منطقه آن هایقابلیت و امکانات از بسیاری بودن،

 کنندمی تأمین را فضایی تداوم و اندمتصل یکدیگر به که فضاهایی کشور، دو بین مرز برقراری

                                                      
1. Jones and Wild 
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 ایحاشیه و گسلندمی یکدیگر از( 370-371: 1394)نقل از ابراهیمی مستکانی و احمدوند، 

ریزی، ای شدن سیاسی و برنامهجغرافیایی و طبیعی، به همراه حاشیه شدن ایحاشیه این .شوندمی

 . است مذکور نواحی ماندگی عقب علت

 کند:های انسانی به صورت زیر نمود پیدا میدر مناطق مرزی، مسائل سکونتگاه

 الف( پراکنش و تراکم نسبی ناچیز جمعیتی، وجود شهرهای عمدتاً کوچک و روستاهای پراکنده؛

 های شهری و روستایی در بسیاری از مناطق مرزی؛ نیافتگی عرصهعهب( توس

های سکونتگاهی )شهری و در عرصه« گرادرون»مذهبیِ  -ج( غلبه اجتماعات خاص فرهنگی

 روستایی(؛

گروهی در سطح شهرها و گروهی و بروناجتماعی درون-د( رواج تمایالت متفاوت فرهنگی

 روستاها؛

اجتماعی و اقتصادی بین شهرها و روستاهای -پنهان بینامرزی فرهنگیه( مراوادات آشکار و 

 مرزی )در دو سوی مرز(؛

 سیاسی )در کنار مسائل امنیتی و انتظامی(؛  -اجتماعی و اقتصادی-و( ناامنی فرهنگی

سازی، نفوذ و دخالت در مناسبات گوناگون جاری جویی برخی بیگانگان در جریانز( فرصت

که گفتیم، ریشه بسیاری از (. همچنان10: 1394فضلی و سعیدی، مانیدر مناطق مرزی )رح

های عمومی و اقتصادی و معضل عقب ماندگی مناطق مرزی، در نارسایی-مسائل اجتماعی

 (. 10توسعه نیافتگی این نواحی است )همان: 

که یطورهای مناطق مرزی ایران، شهرها از اهمیت باالیی برخوردارند؛ بهدر بین سکونتگاه

 11مرزی کشور واقع شده است و جمعیتی در حدود  شهرستان 118نقطه شهری در  320حدود 

 . 1شوندمیلیون نفر را شامل می

                                                      
 متغیر مرز با آنها فاصله یا نگیرند قرار کشور مرزی مناطق سیاسی مفهوم در شهرها این از برخی است . ممکن 1

 اند.شده واقع کشور مرزی هایشهرستان در نقاط این همه کلی، طوربه ولی باشد

وزارت  17/11/1391 مورخ 144538/42/4/1 شماره دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی )بخشنامه

 (: کشور

ی هاشاخصقی، اردبیل، گلستان، گیالن و مازندران است که از های آذربایجان شرگروه الف: این گروه شامل استان

 .باشدشده برای روستا و شهر مرزی، دهستان مرزی میبرخوردار بوده و سطح پایه تعریف یباالتر توسعه
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 1395: مشخصات کلی مناطق مرزی کشور، 1جدول 

تعداد نقاط 

 روستایی

تعداد نقاط 

 شهری

تعداد جمعيت 

 روستایی

تعداد جمعيت 

 شهری

تعداد کل 

 جمعيت
 استان شهرستان

25099 320 7814714 10640283 18288813 118 16 

 وزارت کشور 1395تقسیمات کشوری   و 1395منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

ای، نیاز به های منطقهبنابراین، برای حل مسائل توسعه مناطق مرزی و تعدیل نابرابری

های توسعة پایدار، بدون برنامه، منجر به توسعة نامتوازن بخش کهریزی وجود دارد. چرا برنامه

حاجت شود )قادریای میتعادل منطقهو همچنین تشدید عدم  اکولوژیکیاقتصادی، اجتماعی و 

های توسعه، نیازمند شناخت دقیق نیازها، توان و ظرفیت (. موفقیت برنامه122: 1389و همکاران، 

منظور تدوین مند و مدیریت دقیق است. بنابراین، بهریزی نظامهای هدف، تدوین برنامهگروه

گذاری توسعه، در ابتدا الزم است ارزیابی جامعی از زیربنای علمی و منطقی برای سیاست

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی انجام وضعیت موجود توسعة مناطق از نظر شاخص

(؛ موضوعی که در ماده 2: 1394سرور و همکاران،  به نقل از 1218: 2010و همکاران،  1شود )یا

                                                      
به استثنای مرکز بخش و مرکز  ،کلیه شهرهای واقع در دهستان مرزی ،های گیالن و مازندراندر استان -تبصره یک

 .هستندشهرستان، حائز شرایط شهرهای مرزی 

به استثنای مرکز  ،کلیه شهرهای واقع در دهستان مرزی ،های آذربایجان شرقی، اردبیل و گلستاندر استان -تبصره دو

 .هستندحائز شرایط شهرهای مرزی  ،شهرستان

، خوزستان و هرمزگان است که از لیرضوی، خراسان شما های بوشهر، خراسانگروه ب: این گروه شامل استان

 .استشده برای روستا و شهر مرزی، بخش مرزی برخوردار بوده و سطح پایه تعریف یمتوسط ی توسعههاشاخص

به استثنای مرکز  ،کلیه نقاط شهری تابع بخش مرزی ،های بوشهر، خراسان رضوی و هرمزگاندر استان -تبصره

 .هستندیط شهرهای مرزی حائز شرا ،شهرستان

گروه ج: این گروه شامل استان های آذربایجان غربی، ایالم، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و 

شده برای روستا و شهر تری برخوردار بوده و سطح پایه تعریفضعیفتوسعه های کرمانشاه است که از شاخص

 .استمرزی، شهرستان مرزی 

کلیه نقاط شهری واقع در شهرستان مرزی به استثنای مرکز  ،ای آذربایجان غربی و کرمانشاههدر استان-ه تبصر

 .هستندشهرستان حائز شرایط شهرهای مرزی 

 

1. Yu 
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رهبری در سال  معظم مقام ابالغی سرزمین آمایش کلی هایقانون اساسی کشور، سیاست 48

برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تدوین سندهای ملی و استانی  26و همچنین ماده  1390

شده است. هر گونه کم کاری در  ها توجهها و شناختنحوی به این ارزیابیآمایش سرزمین، به

تواند سبب واگرایی بیشتر بین این مناطق با مناطق داخلی زمینة توسعه و آمایش این مناطق می

اعتمادی نسبت به حکومت مرکزی و مواردی از این کشور، شکل گیری ناامنی در این مناطق، بی

وازن و تعادل در توزیع امکانات، ت(. عالوه براین، عدم 26: 1393قیبل شود )افشردی و همکاران، 

ای کشور باعث بروز تسهیالت و سرمایه و همچنین عدم توسعة مناطق مرزی و حاشیه

(. 7: 1396های گسترده به سمت محورهای توسعه شده است )موسوی و رحیمی، مهاجرت

های بنابراین، با شناخت دقیق ابعاد و زوایای گوناگون وضعیت موجود و شناسایی شاخص

هایی به منظور دستیابی ها و برنامهرا به درپیش گرفتن سیاست ریزانبرنامهتوان توجه حرانی، میب

 ای جلب کرد.های منطقهبه توسعة پایدار و کاهش نابرابری

 هایشهرستان شهری پایدار توسعه وضعیت بدین ترتیب، هدف اصلی این مطالعه، تحلیل

 پایدار ارزیابی توسعه هایشاخص تدوینستا، است. در این را 1395کشور در سال  مرزی

 زیست و دسترسی و کالبدی اقتصادی، جمعیتی،-اجتماعی مختلف ابعاد در شهرهای مرزی

های بندی مناطق مرزی کشور بر اساس شاخصو پهنه بندیطبقهبندی، محیطی؛ و در نهایت، رتبه

 باشند.فوق از اهداف دیگر این مطالعه می

 مبانی نظری

 مرز تعریف

حدود و قلمرو حاکمیت و مالکیت یک دولت یا نظام سیاسی  کنندهتعیینطور کلی، مرزها به

(. در 299-300: 1381نیا، سازند )حافظها را از یکدیگر متمایز میهستند و کشورها و دولت

صورت یک خط مفهوم نداشت، در آن زمان، منطقه پهناوری را که حد فاصل میان گذشته، مرز به

ها به ها بنا به خواست ملتخواندند. از زمانی که دولتامپراطوری بود، منطقه سرحدی می دو

وجود آمدند، مرز مفهوم امروزین خود را یافت و منطقه سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی 

توان گفت که مرزهای سیاسی، مهمترین عامل تشخیص رو، می(. از این143: 1371داد )میرحیدر، 

ی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. در ضمن، وجود همین خطوط و جدای
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است که وحدت سیاسی را در یک سرزمین که ممکن است فاقد هرگونه وحدت طبیعی یا انسانی 

منظور تحدید های مرزی، خطوطی اعتباری و قراردادی هستند، که بهسازد. خطباشد، ممکن می

 (. به103: 1391نیا و همکاران، شود )حافظین مشخص میحدود یک واحد سیاسی بر روی زم

 مرز که: شود ختم نکته به این مرز تعریف زمینه در هاتمامی دانش مشترک مفهوم رسدمی نظر

 (.8: 1390است )خلیلی،  خویش اعمال حق برای دولت خاص جغرافیایی از محدوده عبارت

 گاه مرزیمفهوم سکونت

های انسانی جلوه سکونتگاه مرزی در نظر نخست، از بسیاری جهات همچون سایر سکونتگاه

کند؛ یعنی اجتماعی است کوچک یا بزرگ از مردمانی که بر مبنای خصلت اجتماعی، برای می

اند و پیوندهای مشترک، کم و بیش، به معیشت خود، گردهم آمده گذرانبرداری از منابع و بهره

های مرزی را فضایی جمعی بخشیده است. اگر بخواهیم سکونتگاه-یت مکانیآنان نوعی هو

های مختلفی که های آنها را تبیین نماییم، الزم است به جنبهطور اخص معرفی کرده، ویژگیبه

ها که هر یک به سکونتگاه سازد، توجه نماییم. این جنبههای متعارف جدا میآنها را از سکونتگاه

 بخشد، عبارتند از:ژه میمرزی خصوصیتی وی

 1های کوچک و بزرگ انسانی، یک نظام بازالف( سکونتگاه مرزی، همچون تمام سکونتگاه

های متعارف، دارای کارکرد و روابط رود، اما در اغلب موارد و برخالف سکونتگاهبه شمار می

 فرهنگی و اقتصادی در دو سوی مرزهای بیناکشوری است؛ بنابراین:-اجتماعی

های متعارف، مقید به چارچوب نظام حقوقی گرچه اجتماع مرزی، همچون سکونتگاهب( 

گذرد نیز می -در سرزمین مجاور-سرزمین اصلی است، اما معموالً به آنچه در مجاورت خود 

 سرزمینی هم برخوردار است؛ و باالخره،توجه داشته، از نگاهی برون

برای دستیابی به امکانات متفاوت و معیشت های مرزی، در مواردی، ج( ساکنان سکونتگاه

فضلی و آورند )رحمانیبه شمار می« حرکت طبیعی»بهتر، نادیده گرفتن و عبور از آن را نوعی 

 (.19-20: 1394سعیدی، 

توان اجتماعی تعریف کرد که دارای دو نوع روابط های مرزی را میبر این اساس، سکونتگاه

مینی است و ساکنان آن برای زندگی و فعالیت، عالوه بر و کارکردهای سرزمینی و بیناسرز

                                                      
1. Open system 
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گیری از امکانات و منابع خودی یا درون سرزمینی، به امکانات دیگری یا برون سرزمینی نیز بهره

های گوناگون داخلی و های مرزی به دلیل تماس با محیطسکونتگاه (.20نظر دارند )همان: 

وجود مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز،  های خاصی برخوردارند.خارجی، از ویژگی

ای را در ها و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژهپذیریبین کشورهای مجاور و آسیب

: 1380های توسعه، امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزی داده است )عندلیب، ریزیفرآیند برنامه

1.) 

 مفهوم توسعة پایدار

(. توسعه در 2019، 1ر پیچیده و چندوجهی است )پاولویز و همکارانتوسعه یک فرایند بسیا

شده جهت دستیابی به پیشرفت اجتماعی و ریزیمفهوم، یک کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه

گردید. از و توسعه اقتصادی قلمداد می میالدی معادل رشد 1970رشد اقتصادی، تا اوایل دهه 

نتایج تجربی نشان داد این نوع برداشت از مفهوم توسعه،  تدریج،میالدی، به 1970اوایل دهه 

(. این برداشت متعارف 1378، 2ها و جوامع انسانی نیست )توداروگوی کامل نیازهای انسانپاسخ

( 1387 ایمانی، و ازکیا) بیکاری و نابرابری فقر، مانند مشکالتی و مسائل با از توسعه، در مواجهه

 پایدار توسعه چون رویکردهایی شدن مطرح باعث آورد، بار به سوم جهان کشورهای برای که

بدین گونه، در محافل دانشگاهی و علمی، نسبت به مفهوم توسعه، " .گردید پساتوسعه و

آرام، از دل این تحوالت، مفهوم توسعه پایدار متولد نظر اساسی صورت گرفت و آرامتجدید

 (. 3،1378)تودارو "شد

توسعه، ایجادکننده "ت رخ داده، تحول در تعریف توسعه بوده است. بنابراین، یکی از تحوال

های اقتصادی، تغییرات مثبتی است که رشد کمی را به حرکت درآورده و توسعه کیفی در نظام

(. بدین گونه، این 2017، 4)کوالیک و همکاران "آورداجتماعی و زیست محیطی به وجود می

ر نزدیکی با مفهوم توسعه پایدار دارند که اهداف آن تحوالت در تعریف توسعه، رابطه بسیا

دستیابی به سطوح باالتری از رشد اجتماعی و اقتصادی است که همراه با بهبود یا دست کم، 

                                                      
1.  Pawlewicz et al 

2.  Todaro  

3.  Todaro  

4. Kowalik et al 
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 (.2019جلوگیری از بد شدن شرایط محیط طبیعی است )پاولویز و همکاران، 

انی قرن بیستم، تعاریف های پایبدین گونه، با بسط و گسترش مفهوم توسعه پایدار در دهه

نظران مطرح شده و بر این اساس، هر اندیشمندی تالش و مفاهیم گوناگونی از سوی صاحب

دهنده این رویکرد را توصیف نماید های تشکیلکرده است تا از زعم خود، ابعاد و مؤلفه

ای است ه، توسعه پایدار توسع(. از نظر مفهومی6: 1395)پوراصغر سنگاچین و اسمعیل اسدی، 

مندی افراد، همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، مدنظر که در آن، تأمین مستمر نیازها و رضایت

(. برآیند چنین برداشتی از مفهوم توسعه، تأمین نیازهای منطقی نسل حاضر، 1980، 1باشد )آلن

دار، در گزارش های آینده خواهد بود. این تعریف از توسعه پایبدون به خطر انداختن توان نسل

توسعه پایدار »گونه تشریح شده است: این "3آینده مشترک ما"با عنوان  1987سال  در 2لندبرانت

که های کنونی جهان را تأمین نماید، بدون اینای که نیازهای نسلعبارت است از توسعه

توسعه پایدار، های آینده را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و این های نسلتوانایی

تعبیر سازمان به(. 1992، 4)یو ان سی ای دی« رابطه انسان با طبیعت در سراسر جهان است

محیطی در وری و عملکرد زیستوری آسیا، توسعة پایدار، راهبردی است برای ارتقای بهرهبهره

ی انسان اجتماعی و اقتصادی، و هدف آن ارتقای مستمر کیفیت زندگ« جانبةهمه توسعة»راستای 

 (.157: 1388کریم و هاشمی، به نقل از  2005، 5است )آپو

خوان نیست و به لحاظ تلفیق اهداف بعدی یا تک عاملی همهای تکنگرش با پایدار توسعه

نجفی،  و گرایانه دارد )زاهدیمحیطی و سیاسی، توجهی کلمختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست

توان با یک گام به آن فرایندی به سوی پایداری است، نمی(. از آنجا که توسعة پایدار 53: 1385

های بینابینی توسعة پایدار معطوف گردد، زیرا بایست توجهات به گامرسید و برای تحقق آن می

( فرایندی چند بُعدی است، در جستجوی یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی، 1توسعة پایدار: 

فرایندی پایدار و مداوم برای تغییر اقتصادی، اجتماعی ( 2فرهنگی و محیطی به روش پایدار و 

: 1386مدت کل اجتماع طراحی شده است )بوسل، و محیطی است که برای افزایش رفاه طوالنی

                                                      
1. Allen 

2. Brandt land report 

3. Our common future 

4. UNCED 

5. APO  
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  (. 155: 1390به نقل از خسروبیگی و همکاران،  636

ید از زیست، نیست بلکه مفهومی جدبنابراین، منظور از توسعة پایدار، تنها حفاظت از محیط

مردم ای که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی توسعة اقتصادی و اجتماعی است، توسعه

  (.158: 1388کریم و هاشمی، به نقل از  1991، 1دهد )دیکسونجهان مدنظر قرار می

: 1390توان در موارد ذیل بیان کرد )عامری سیاهوئی و همکاران، ابعاد توسعه پایدار را می

163-162:) 

( پایداری اقتصادی، به مفهوم تخصیص بهتر و مدیریت کارآمدتر منابع و جریان مستمر 1

 گذاری خصوصی و دولتی است؛ سرمایه

 و است دیگر رشدی به منوط آن تداوم که ای توسعه فرآیند ایجاد ( پایداری اجتماعی، یا2

منظور کاهش فاصله ها و درآمدها بهانسانی با توزیع عادالنه دارایی خلق تمدنی هدف، اینجا در

 بین اغنیا و فقرا است.

های زیر تقویت کرد: الف( محدود کردن توان آن را با اهرم( پایداری بوم شناختی، که می3

ها و مصرف انواع سوخت و منابع سوختنی تمام شدنی؛ ب( کاهش حجم ضایعات و آلودگی

هایی که ضایعات آوریع؛ د( تالش برای یافتن فنبازیافت منابع؛ ج( ترویج امساک در مصرف مناب

 آورند؛ ه( تعیین قوانین و دستگاه و نظام قانونی مناسب.کمتری به بار می

( توسعه مکانی پایدار، که با هدف نیل به تشکل روستایی و شهری متعادل و توزیع بهتر 4

الف( کاهش تمرکز بیش از حد  ها از نظر اسکان انسانی، به مواردی از این قبیل تأکید دارد:زمین

پذیر ناشی از فرآیندهای مهاجرت های آسیبدر مناطق اقماری؛ ب( ممانعت از تخریب سیستم

داری جدید بین زارعان کوچک؛ های کشاورزی و جنگلرویه؛ ج( ترویج روشنشینی بیو کوچ

های آوریه با فنبرداری از توان بالقوه محیطی برای صنعتی شدن متمرکز همراد( کشف و بهره

جدید و با تأکید خاص بر صنایع زیست توده و نقش آنها در ایجاد اشتغال روستایی 

 های طبیعی برای حفظ تنوع زیستی.ای از قرقغیرکشاورزی؛ ه( ایجاد شبکه

های زراعی و زای الگوهای نوسازی و نظامهای درون( تداوم فرهنگی، شامل یافتن ریشه5

 آورند.وند تداوم فرهنگی، تغییراتی بوجود میفرآیندهایی که در ر

                                                      
1. Dixon  
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 مفهوم توسعه پایدار شهری 

صل بحث شهری عمدتاً حا سعه پایدار  ست تو سائل زی ست درباره م های طرفداران محیط زی

دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از خصوص محیط زیست شهری است که بهمحیطی به

نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق منابع محیطی ارائه شده است. در این 

ست. نظریه  ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح ا ستفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین  ا

ضوع شهری مو سعه پایدار  شهری و ناحیههای جلوگیری از آلودگیتو ای، کاهش های محیط 

یت یهظرف ناح ید محیط محلی،  فت ای و ملی،های تول یا باز یت از  ما یت از ح ما عدم ح ها، 

: 1380کند )زیاری، های زیان آور و از بین بردن شووکاف میان فقیر و غنی را مطرح میتوسووعه

شهری، محور قرار می(. در این376-375 ضای  سان در ف سعه، کیفیت زندگی ان گیرد؛ گونه تو

تماعی باشد و به پایداری محیط طوری که تداوم زندگی شهروندان، توأم با بالندگی و رفاه اجبه

 همگان برای توسعه استمرار و پایداری بر شهری پایدار توسعه مجموع، شهری آسیب نرسد. در

 زیسووت و اجتماعی اقتصووادی، پیچیده ابعاد گریجانبه همه بر و زمان طی آینده هاینسوول و

-180:  1385پورموسوووی،  و رهنمایی)دارد  تأکید شووهر یک سووطح در توسووعه فرایند محیطی

178.) 

توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع 

های آینده را تضمین کند. از نظر کالبدی، توسعه پایدار شهری یعنی تغییراتی که در شهری نسل

سکن، حمل و  شهر در زمینه م ساکنان  سطوح تراکم جهت رفع نیازهای  نقل، کاربری زمین و 

سکونت اوقات فراغت و غذا به ست محیطی، قابل  شهر را از نظر زی عمل آید تا در طول زمان 

های سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و زندگی )هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آب

و غیره(، از نظر اقتصادی، بادوام )اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ 

ای و تأمین مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنان، با بار مالیاتی سرانه عادالنه(، ایهمشاغل پ

بسووته )الگوهای کاربری اراضووی، همبسووتگی اجتماعی و احسوواس تعلق و از نظر اجتماعی، هم

 (.104: 1380محمدی، های شهر را ارتقا خواهد داد( نگه دارد )کاظمیشهروندان به میراث

خوبی مراعات گردد. در گرو شهری بایستی روابط منطقی بین اجزاء، بهدر توسعه پایدار 

ارتباط متقابل و تنگاتنگ اجزاء است که یک شهر پایدار ایجاد خواهد شد. شهری که از نظر 

رشد و توسعه اقتصادی، درآمدزایی و اشتغال بتواند نیازهای شهروندان را برآورده سازد و از 
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هداشتی و سالمت شهرنشینان توجه نموده و مسائل و لحاظ زیست محیطی به وضعیت ب

 نداشته فراغت اوقات گذران و تفریحی و سبز مشکالتی از نظر آلودگی هوا، آب و فضاهای

 توسعه نیز و شهر فیزیکی و کالبدی هایجنبه که به است شهری پایدار شهر دیگر، سوی از. باشد

 و هماهنگ شهری، هایکاربری نظر از و تهتوجه داش مسکن بخش در ویژهبه شهر، آینده بهینه

، ملکی)باشد  دارا را شهروندان مشارکت شهری، مشکالت حل تمامی در و نماید عمل منسجم

 اجتماعی و زیست اقتصادی، توسعه کننده(. به تعبیر کلی، توسعه پایدار شهری منعکس34: 1382

دهنده حمایت از نشان شهری پایدار توسعه بالقوه توانایی. باشدمی شهری سیستم در محیطی

 باشد. توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می

های شهرهای پایدار را در سه بخش خود، شاخص 2018در گزارش سال  1اتحادیه اروپا

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بیان کرده است. به عبارت دیگر، برای ایجاد محیط شهری 

اقتصادی، نحوه استفاده از منابع،  -ها، عوامل اجتماعیا، زیرساختهپایدار، توجه به سیاست

ها و سایر فرایندهایی که در سازوکار شهرها، رونق آنها و کیفیت زندگی میزان انتشار آالینده

 و (. ورما7: 2018شوند، ضروری است )اتحادیه اروپا، مشارکت دارند و یا از آن منتفع می

، "هافرصت و هاچالش: شهری پایداری هایشاخص"ای با عنوان هدر مقال (2018) 2راگوبانشی

 اجتماعی تعامل طریق از زندگی کیفیت بهبود( 1: )از عبارتند اند کههایی را به کار بردهشاخص

 طریق از انرژی مصرف رساندن حداقل به( 2) خدمات؛ از ایگسترده طیف به ترآسان دسترسی و

 زیست محیط بازسازی و حفاظت( 4) پایدار؛ نقل و حمل( 3) ساختمان؛ سبز طراحی تکنولوژی

 هایسیاست پاک، هایفناوری جمله از سبز، اقتصاد( 6) زباله مدیریت و پذیرتجدید انرژی( 5)

 بهداشت طریق از محیطی زیست عدالت و عدالت( 7) غیره و سبز هایزیرساخت سبز، مالی

 مشارکت کارآمد، نقل و حمل قیمت، ارزان مسکن جمله از طبیعی منابع مدیریت با رفاه و عمومی

 طبیعی. میراث و فرهنگی عمومی، فضای حفظ( 8. )غیره و سیاسی هایگیریتصمیم در جامعه

وسیله یک توان گفت که توسعه پایدار بهبندی مبانی نظری، میطور کلی، با جمعبه

تعیین  اقتصادی و زیست محیطی برای هر منطقه و ناحیه –ای از عوامل اجتماعی مجموعه

                                                      
1. European Commission 

2. Verma and Raghubanshi 
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(. همچنین، مطالعات زیادی وجود دارند که از 2018و همکاران،  1شود )گوربنکووامی

اند. سازمان ملل در سال اندازهای مختلفی برای ارزیابی درجه توسعه پایدار تالش کردهچشم

دی مرتبط با فقر، نابرابری، آب و هوا، وضعیت گانه توسعه پایدار را شامل موار 17، اهداف 2015

ای مثابه مجموعهمحیط زیست، رونق اقتصادی و صلح و عدالت، توسعه داده است. این موارد به

های زیست محیطی، سیاسی و منظور دستیابی فوری و ضروری به چالشاز اهداف جهانی به

ارزیابی وضعیت توسعه پایدار، (. برای 2019و همکاران،  2اقتصادی جهان ما هستند )ژانگ

اندازهای مختلف، ، را از چشم3ای/ شاخصیمفهومی یا سیستم گویه پژوهشگران زیادی مدل

(، یک مدل مفهومی با رویکرد 2014) 4اند )همان(. برای مثال، بولیس و همکارانتوسعه داده

منابع طبیعی و توسعه دادند، که دربرگیرنده رضایت از نیازهای انسانی،  5ارزش شناختی

گویه/ شاخص را  52( نیز، یک سیستم متشکل از 2009) 6سازی است. لی و همکارانتصمیم

وری و رشد اقتصادی، ساختار زیربنایی و اکولوژیکی، حفاظت از اند که شامل بهرهتوسعه داده

اده ای استفرو، از رویکرد گویهمحیط زیست، و توسعه اجتماعی و رفاهی است. در مطالعه پیش

های مختلف توسعه پایدار شهری در چهار بُعد، از مبانی نظری و مطالعات مختلف، شده و گویه

 اقتباس شده است.

 پيشينه تحقيق

مرزی  یافتگی مناطق توسعه درجه دهد که( نشان می1391نتایج مطالعه ابراهیم زاده و همکاران )

 مرکزی باال و مرزی مناطق میان ایمنطقه باشد و نابرابریهایمی 169% مرکزی  و مناطق %57 

 برابر 3 حدود ایران در مرکزی مناطق گفت توانمی واقع است. در 6/1 معادل نسب این و بوده

 مرزی مناطق در دیگر نیز شده انجام هستند. مطالعات تر توسعه یافته مرزی مناطق از بیشتر

)بهشتی و  دارد مرکزی و مرزی مناطق میانی اقتصاد و اجتماعیی هاتعادل عدم به اشاره ،ایران

؛ فتح اللهی و دیگران، 1391؛ پوراصغر سنگاچین و همکاران، 1397؛ صالحی، 1397همکاران، 

                                                      
1. Gorbenkova 

2. Zhang 

3. Indicator system 

4. Bolis et al 

5. Axiological perspective 

6. Li et al 
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 .(1388مطوف، و عندلیب؛ 1396

 اساسی راهبرد مرزی؛ مناطق پایدار ( در تحقیقی با عنوان توسعه1391احمدی و دادجو )

 مرزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی(، که با هدفمرزها )مطالعه مناطق  امنیت حفظ

مرزی انجام شده بود به این  مناطق در پایدار توسعه به دستیابی برای مناسب راهکارهای ارائه

 در اخیر سال ده طی منطقه، بودن مرزی دلیل به اجتماعی هایشاخص نتایج رسیدند که تغییرات

 مشخص منطقه مکانی -فضایی ساختار تحلیل با همچنین .است نبوده پایدار توسعه تحقق جهت

 پایدار توسعه تحقق جهت در و نشده توزیع مناسب الگوی مطابق منطقه در امکانات که گردید

 پایداری اثرپذیری میزان ( نیز در تحقیقی با عنوان سنجش1395مختاری و همکاران ) .باشدنمی

به بررسی توسعه پایدار شهری  (مریوان مرزی شهر: موردی مطالعه) مرزی از موقعیت شهری

 در توجهی قابل تأثیر مرزی، دهد که موقعیتاند. نتایج این تحقیق نشان میمناطق مرزی پرداخته

 مضمون با که هاییگویه بیشتر در که طوری به است گذاشته مریوان شهر توسعه بر مختلف زمینه

 موقعیت پاسخگویان، دیدگاه از اند،گردیده طرح شهرها توسعه بر مرزی موقعیت مثبت تأثیرات

 .است داشته هاشاخص بیشتر در توجهی قابل مثبت تأثیرات مرزی

اقتصادی در توسعه مناطق  -های اجتماعی( در بررسی نابرابری2017و همکاران ) 1میتریکا

که مرزی رومانی، به منظور مطالعه مناطق مرزی رومانی از هفت گروه شاخص استفاده کردند 

( 4( بهداشت و سالمتی، 3های خدمات عمومی و مناطق سبز، ( زیرساخت2( مسکن، 1شامل: 

( اقتصاد محلی بوده است. سپس 7( آموزش و 6های جمعیت شناختی، ( شاخص5بازار کار، 

سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در سه سطح باال، متوسط و پایین سنجیده شده است. نتایج 

های پیچیده اجتماعی و اقتصادی هستند ه مناطق مرزی رومانی دارای نابرابریدهد کآنها نشان می

( نیز در 2018و همکاران ) 2استولکویج -که ریشه در پیشینه تاریخی این کشور دارد. اندلکویج

کنند که این مناطق با مشکالت زیادی روبرو هستند که مطالعه مناطق مرزی صربستان اشاره می

دهد. مناطق مرزی صربستان بیشتر شامل مناطقی توسعه پیرامونی قرار می آنها را در موقعیت

های جمعیتی نامطلوب، محرومیت و مهاجرت به بیرون و پیر شدن جمعیت نیافته، با ویژگی

های تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص انسجام اجتماعی، هستند. آنها با استفاده از شاخص

                                                      
1 . Mitrica 

2 . Anđelković-Stoilković 
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های به خدمات بهداشتی، خدمات ارتباطات، و شاخصشاخص محرومیت اجتماعی، دسترسی 

اند و میزان پیرامونی و حاشیه جمعیتی، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق را سنجیده

 اند.ای بودن آنها مشخص کرده

دهد که وجود نابرابری میان مناطق مرکزی و طور کلی بررسی پیشینه این تحقیق نشان میهب

ای است که در کشور ما و تا حدودی در سایر کشورها نیز وجود دارد. مسئله مرزی در کشورها،

های مختلفی بهره گرفته شده است. در بررسی این نابرابری و سطوح توسعه یافتگی، از شاخص

نقطه تمایز این تحقیق با تحقیقات دیگر در این است که اوالً کل مناطق مرزی ایران مورد سنجش 

 سعی شده است که در بررسی توسعه پایدار همه ابعاد آن مورد توجه قرار قرار گرفته و ثانیاً

 گیرد. 

 هاروش تحقيق و داده

تحلیلی بوده و با توجه به موضوع تحقیق،  -نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی در آن توصیفی

روش مطالعه  اسنادی است. بنابراین، -ایشیوه گردآوری آمار و اطالعات مورد نیاز کتابخانه

، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران های حاصل ازحاضر، تحلیل ثانویه داده

. است 1395در سال موضوع مورد مطالعه  های مرتبط باو سایر یافته ایهای نمونهآمارگیری

ه سازی است که قابلیت مقایسه داشتصورت ارقام نسبی و شاخصها بهتجزیه و تحلیل داده

 های مرزی انجام گرفته است. باشند و در سطح مناطق شهری شهرستان

بندی و برای رتبه 1آنتروپی شانون روش های ابعاد پایداری، ازگویه از هریک وزن برای تعیین

پایداری  ارزیابی وضعیت استفاده شد. مبنای نهایی 2ها از مدل ویکورپایداری شهرستان

بندی پرسکات آلن گیری از تقسیمهای مورد مطالعه، استفاده از روش بارومتری و بهرهشاخص

 ( بوده است.1381)

ها، موارد مهمی مورد توجه قرار گرفت. با بندی وضعیت توسعه پایدار شهرستانبرای رتبه

جهت کردن ها بر حسب جهت ارزش، دارای اعتبار یکسانی نیستند، همعنایت به اینکه شاخص

ها نزولی است؛ به این معنا که ها دارای اهمیت زیادی است. برای مثال، برخی شاخصشاخص

ها شود؛ مانند نرخ بیکاری و برخی دیگر از شاخصر، از ارزش آن کاسته میبا افزایش مقدا

                                                      
1. Shanon Entropy 

2. Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje (VIKOR) 
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شود؛ مانند نرخ اشتغال. بنابراین، صعودی هستند؛ یعنی با افزایش مقدار به ارزش آن نیز افزوده می

جهت کرد. یکی از ها را بر حسب ترتیب صعودی همدر چنین حالتی، باید همه شاخص

های نزولی، کسر کردن ستون شاخص رای معکوس کردن شاخصهای ساده و کارآمد بروش

شده در همان ستون است. تر از حداکثر مقدار مشاهدهنزولی مورد نظر از یک عدد پایه یا و بزرگ

های توسعه در هر یک از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست همچنین، به دلیل اینکه شاخص

نای واحدی ندارند، الزم است برای اندازه گیری، گیری مبمحیطی و غیره از حیث مقیاس اندازه

ها رفع اختالف مقیاس صورت گیرد که برای نیل به این منظور، از روش نرمال کردن شاخص

ها منظور کنترل اختالف بین متغیرها، به شاخصکنند. سپس، با روش آنتروپی شانون بهاستفاده می

 وزن داده شده است.

 پایداری بر اساس روش بارومتری : مقادیر عددی وضعيت2جدول 

 وضعيت معادل ارزش

 بد یا ناپایدار 0-2/0 0 -20

 نسبتاً ناپایدار 4/0 -2/0 20-40

 متوسط یا بینابین 6/0 -4/0 40-60

 نسبتاً پایدار 8/0 -6/0 60-80

 قابل قبول یا پایدار 8/0-1 100 -80

 39: 1386الدین افتخاری و آقایاری هیر، رکن ، به نقل از6: 1381منبع: با استفاده از پرسکات آلن، 

ویکور  به  ، اعتبار بیشتری دارد. واژهآلیدهاتشابه به حل  بر اساسدر کل، روش ویکور 

معیاره گیری چندهای تصمیمحل توافقی است و یکی از روشمعیاره و راهسازی چندمعنی بهینه

(MCDM)1 بر اساسکه کارایی باالیی در حل مسائل گسسته دارد. این روش  کاربردی است 

( ارائه 1982) 3( و زلنی1973) 2ی توافقی یوهامدلاست. مبنای  شدهارائهریزی توافقی، برنامه

یجادشده اتوافق  عنوانبهآل نزدیک بوده، حل ایدهی توافقی موجه را که به راههاحلراه. اندکرده

ایجاد  4کنند. این روش را اپرو کویک و تزنگگیرندگان تعیین میتصمیم توسط اعتبارات ویژه

                                                      
1.  Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

2. Yu 

3. Zeleni 

4. OperoQuick and Tezang 
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با معیارهای نامتناسب  مسئلهها و برای حل ای از گزینهی و انتخاب مجموعهبندرتبهو بر  اندکرده

گیرندگان برای تواند به تصمیمکند که مییری مختلف( و متعارض تمرکز میگاندازه)واحدهای 

 حل نهایی کمک کند.رسیدن به راه

جانشین به شرح  mمعیار و  nگیری چندمعیاره، با تصمیم لهأمسمراحل این روش در یک 

 ذیل است:

 و تشکیل ماتریس تصمیم

 شدهو محاسبه مقادیر نرمال

 کردن ماتریس نرمال داروزنو 

 آل مثبت و منفیو تعیین نقطة ایده

 (Rو  Sآل )ایدهحل ها با راهی گزینهو محاسبة مقادیر فاصله

 های نهایی گزینهبندرتبهو  Qiو محاسبة مقدار 

 (.2551: 2011)آقاجانی بزازی و همکاران،  Qiمقادیر  بر اساسها ی گزینهبندرتبهو 

 

هایی از هایی که برای بیان جنبه یا جنبهبا عنایت به مرور ادبیات نظری و تجربی، شاخص

ها روند انتخاب شدند. در انتخاب شاخصبه کار می اقتصادی مناطق مختلف -وضعیت اجتماعی

ها تنها برای بیان آماری یک پدیده نباشند، بلکه باید به این نکته توجه شده است که شاخص

تحت تئوری و منطق خاصی که در راستای اهداف مطالعه است، انتخاب شوند. اما چالش اساسی 

خت بوده است. با توجه به محدوده ساساخت و طبیعتها، بحث انساندر انتخاب شاخص

گسترده مطالعه، و همچنین دسترسی به آمار و اطالعات در سطح شهرهای مرزی، برخی از 

خصوص در بعد زیست محیطی باالجبار حذف گردید و شاخص ساخت بههای انسانشاخص

 زیست محیطی به سمت طبیعت ساخت یا تنوع طبیعی حرکت کرد.

ها که منظور تدوین چارچوبی منظم و منطقی از شاخصضر، بهحال، در پژوهش حابا این

های های توسعه پایدار مناطق شهری باشند، براساس مطالعات گذشته، شاخصگر ویژگیبیان

 3های مرزی کشور به شرح جدول اصلی و اثرگذار در وضعیت توسعه پایدار شهری شهرستان

 انتخاب شدند.
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 1395ی کشور، مرز یهاستانشهر ی مناطق شهریداریپا سنجش جهت استفاده مورد یهامعرف و هاشاخص: 3 جدول

 جمعيتی _شاخص اجتماعی
 نزولی سال 14تا  0درصدجمعیت  
 نزولی سال به باال65درصد جمعیت 

 صعودی نرخ رشد جمعیت
 صعودی تراکم نسبی جمعیت )حسابی(

 صعودی (1390-1395رقم خالص مهاجرت )
 صعودی نسبت جنسی

 صعودی نرخ شهرنشینی
 نزولی متوسط بعد خانوار
 صعودی نرخ باسوادی زنان
 صعودی نرخ باسوادی کل

 صعودی نسبت باسوادان با تحصیالت عالی به کل باسوادان
 صعودی نسبت جمعیت دارای بیمه به جمعیت کل

 کالبدی _شاخص دسترسی
 صعودی سرانه کالس

 صعودی سرانه آموزشگاه
 صعودی هزار نفر 10کتابخانه در هر دسترسی به 

 صعودی نسبت تعداد پزشکان به جمعیت کل
 صعودی نسبت مراکز بهداشتی و درمانی به جمعیت 

 صعودی کیفیت مسکن
 شاخص زیست محيطی

 صعودی میانگین بارش )بلندمدت/ میلیمتر(
 نزولی میانگین دما )بلند مدت(

 صعودی طیف بندی پهنه های زلزله
 صعودی کالس شیب اراضی مناسب متوسط
 شاخص اقتصادی

 نزولی  ناخالص بارتکفل
 نزولی  خالص بارتکفل

 صعودی  اشتغال نرخ
 نزولی  بیکاری نرخ

 صعودی  زنان اشتغال نرخ
 صعودی  اقتصادی مشارکت

 نزولی (29-15)جوانان بیکاری نرخ
 صعودی شاغالن کل به کشاورزی بخش شاغالن نسبت

 صعودی شاغالن کل به صنعت بخش شاغالن نسبت
 صعودی شاغالن کل به خدمات بخش شاغالن نسبت
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 محدوده پژوهش
 118های مرزی کشور )قلمرو و محدوده مکانی پژوهش، شامل تمام نقاط شهری شهرستان

مشخص  4های آنها در دسترس بود. این مناطق شهری در نقشه شماره شهرستان( است که داده

 اند.  شده

 1395 سال در کشور یمرز یهاشهرستان ییروستا و یشهر مناطق اطالعات: 4 جدول
 استان شهرستان کل جمعیت شهری روستایی شهر روستا استان شهرستان کل جمعیت شهری روستایی شهر روستا

 چاه بهار 283204 112409 170778 2 520

ان
ست

وچ
 بل

 و
ان

ست
سی

 

 بابلسر 135191 75761 59430 3 64

ران
ند

ماز
 

 بهشهر 168769 117420 51349 3 142 خاش 173821 61845 110739 2 1343

 تنکابن 166132 84747 81349 4 371 زابل 165666 138710 26924 2 97

 جویبار 77576 35166 42410 2 76 زاهدان 672589 592968 79611 2 1884

 چالوس 116542 82292 34250 3 144 زهک 74896 13357 61539 1 217

 رامسر 74179 56713 17466 3 205 سراوان 191661 90906 100353 5 489

 ساری 504298 314529 189766 4 411 سرباز 186165 28146 158015 3 827

 عباس آباد 52832 29405 23427 3 48 سیب وسوران 85095 15254 69838 2 310

 فریدونکنار 60031 38154 21877 1 26 قصرقند 61076 11605 49471 1 205

 گلوگاه 40078 21352 18726 1 45 کنارک 98212 47261 50951 2 182

 محمودآباد 98407 38543 59864 2 90 مهرستان 70579 12245 58334 1 341

 میاندورود 55053 9208 45845 1 59 میرجاوه 45357 9359 35998 1 397

 نکا 119511 60991 58520 1 134 نیمروز 48471 3613 44712 1 157

 نور 121531 54281 67250 5 224 هامون 41017 8247 32613 2 194

 نوشهر 138913 55673 83239 3 138 هیرمند 63979 6621 57358 1 360

 ایالم 235144 199861 35230 2 131

الم
ای

 

 آستارا 91257 62814 28443 2 81
الن

گی
 

 آستانه اشرفیه 108130 58963 49167 2 96 دهلران 65630 41183 24396 4 211

 بندرانزلی 139016 118564 20451 1 27 مهران 29797 19186 10516 2 95

 تایباد 117564 77769 39793 3 71

وی
ض

ن ر
سا

خرا
 

 رشت 956971 748711 208256 7 282

 رضوانشهر 69865 27535 42330 2 118 تربت جام 267671 132231 135440 5 333

 رودسر 147399 73709 73689 5 422 خواف 138972 67508 71464 5 158

 طوالش 200649 78360 122289 5 368 درگز 72355 43635 28720 4 157

 الهیجان 167544 104514 63030 2 185 سرخس 97519 43420 54098 2 153

 لنگرود 140686 101782 38904 5 196 قوچان 174495 102198 72295 2 233

 ماسال 52649 23630 29019 2 108 کالت 36237 11432 24805 2 86

 پاوه 60431 36103 24328 5 95

شاه
مان

کر
 

 اردبیل 605992 74536 531454 3 153

یل
ردب

ا
 

 بیله سوار 51404 27843 23414 2 261 ثالث باباجانی 35219 16203 18869 2 202

 پارس آباد 177601 72222 105378 4 245 جوانرود 75169 54354 20815 1 140

 گرمی 76901 45289 31612 2 317 سرپل ذهاب 85342 45481 39726 1 250

 مشگین شهر 149941 68337 81604 6 278 قصرشیرین 23929 18653 4606 2 99
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 استان شهرستان کل جمعیت شهری روستایی شهر روستا استان شهرستان کل جمعیت شهری روستایی شهر روستا

 نمین 60659 34727 25932 3 89 گیالنغرب 57007 31211 25244 2 246

 ابوموسی 7402 4213 3189 1 5

ان
زگ

رم
ه

 

 ارومیه 1040565 289755 750805 5 727

بی
غر

ن 
جا

ربای
آذ

 

 اشنویه 73886 31112 42774 2 81 بندرعباس 680366 543218 136800 5 395

 پلدشت 42170 28031 14139 2 102 بندرلنگه 159358 96312 63037 5 157

 پیرانشهر 138864 43148 95716 2 177 پارسیان 50596 26000 24596 3 42

 چالدران 45060 25590 19467 2 229 جاسک 58884 16860 42024 1 193

 خوی 348664 122731 225931 6 367 خمیر 56148 21878 34270 2 101

 سردشت 118849 50687 68162 2 313 سیریک 45723 12205 33518 3 79

 سلماس 196546 95106 101440 2 210 قشم 148993 66801 82160 4 79

 ماکو 94751 38191 56560 2 178 میناب 259221 86674 172511 4 357

 اهواز 1302591 1192439 110146 2 303

ان
ست

وز
خ

 

 بوشهر 298594 273577 24975 4 41

هر
وش

ب
 

 تنگستان 76706 171126 79929 3 185 آبادان 298090 250555 47528 3 130

 دشتی 86319 59616 25913 4 139 بندرماهشهر 296271 274655 21616 3 204

 دیر 60612 48207 12405 5 91 خرمشهر 170989 135328 35646 3 138

 دیلم 34828 28461 6360 2 40 دشت آزادگان 107989 69954 38035 4 156

 عسلویه 73958 32394 41564 2 37 شادگان 138480 51241 87232 3 221

 کنگان 107801 81305 26496 3 17 شوش 205720 104991 100614 5 274

 گناوه 102484 79724 22750 2 67 هندیجان 38762 30207 8555 2 76

 آق قال 132733 42119 90614 2 86 هویزه 38886 23278 15608 2 169

ان
ست

گل
 

 بجنورد 324083 233810 90273 3 185

لی
ما

 ش
ان

اس
خر

 

 بندرگز 46130 27392 18738 2 26

 ترکمن 79978 53970 26008 1 27 رازوجرگالن 59210 5029 54181 1 87

 گمیشان 68773 36396 32376 2 32 شیروان 146140 89345 56790 4 176

 گنبدکاووس 348744 154404 193671 2 173 فاروج 49271 15896 33347 2 104

 مراوه تپه 60953 8671 51319 1 109 وسملقانمانه 101727 33526 67044 4 186

 درمیان 53714 14672 39042 4 196

بی
نو

 ج
ان

اس
خر

 

 بانه 158690 115325 43365 4 214

ان
ست

رد
ک

 

 سروآباد 44940 8297 36643 2 82 زیرکوه 40155 7286 32869 2 108

 سقز 226451 168359 58092 2 308 سربیشه 40959 12192 28767 2 352

 مریوان 195263 151188 44074 4 175 نهبندان 51449 21485 29964 2 543

 جلفا 61358 44704 16654 4 60       

قی
شر

ن 
جا

ربای
آذ

 

       204 1 31093 1902 32995 

 خداآفرین

 وزارت کشور. 1395و تقسیمات کشوری  1395منبع: مرکز آمار ایران، 
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 هایافته

 جمعيتی -بندی در بعد اجتماعیبندی و پهنهرتبه

بندی مناطق بندی و پهنهجمعیتی با همدیگر جهت رتبه-های اجتماعیدر این بخش، کل شاخص

شاخص ترکیبی  12های مرزی کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس، شهری شهرستان

های ی شهرستانمناطق شهر یبندطبقه و 1یبندرتبهبندی قرار گرفته است. بندی و پهنهمبنای رتبه

دهد که بر اساس امتیاز محاسبه شده، جمعیتی نشان می-مرزی کشور بر اساس شاخص اجتماعی

درصد از مناطق شهری  5/2گیرند. در طبقه و پهنه قرار می 5ی در مرز شهرستان 118

بوده و این  8/0جمعیتی، باالتر از  -های مرزی کشور امتیاز شاخص اجتماعیشهرستان

درصد از مناطق  7/13شوند. در از نظر سطح پایداری، ناپایدارترین محسوب میها شهرستان

ها از بوده و این شهرستان 8/0تا  6/0های مرزی کشور، امتیاز این شاخص، بین شهری شهرستان

درصد از مناطق شهری  3/59نظر سطح توسعه پایدار، در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند. در 

بوده  6/0تا  4/0جمعیتی، بین  -ی کشور، امتیاز شاخص ترکیبی کل اجتماعیهای مرزشهرستان

درصد از مناطق شهری  9/22ها در وضعیت پایداری متوسط قرار دارند. در و این شهرستان

قرار داشته و در وضعیت نسبتاً پایدار  4/0تا  2/0های مرزی کشور، امتیاز شاخص بین شهرستان

جمعیتی، کمتر از  -درصد نیز امتیاز شاخص ترکیبی کل اجتماعی 7/1قرار دارند. در نهایت در 

 بوده و این گروه از نظر سطح توسعه پایدار در وضعیت پایداری قرار دارند. 2/0

های مهرستان، های مرزی کشور، مناطق شهری شهرستاناز بین مناطق شهری شهرستان

های ناپایدار از نظر جزء شهرستان قصرقند و کنارک در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب

 –شهرستان نیز در وضعیت نسبتاً ناپایدار اجتماعی 16جمعتی هستند.  -وضعیت اجتماعی

جمعیتی قرار دارند که اکثر آنها در استان سیستان و بلوچستان واقع شده و بعد از آن در استان 

های گلستان و خراسان جنوبی استان های نسبتاً ناپایدار دراند. البته این شهرستانخوزستان واقع

 اند. های دیگر هم واقع شدهصورت تک شهرستان در استاننیز قرار دارند و به

 

                                                      
ضمیمه مقاله رجوع  1جمعیتی به جدول شماره  -ها در بعد اجتماعیبندی شهرستان. برای اطالع از جزئیات رتبه1

 شود.
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جمعيتی  -های مرزی کشور بر اساس شاخص اجتماعیبندی مناطق شهری شهرستان: طبقه5جدول 

 1395در سال 
 اسامی شهرستان ها درصد تعداد ارزش طبقه ردیف

 کنارک، قصرقند، مهرستان 2.5 3 8/0-1 ناپایدار 1

2 
نسبتا 

 ناپایدار
8/0-6/0 16 13.7 

یان، خاش، خداآفرین، مراوه په،  شوووادگان، زیرکوه، هامون، درم ت

سیب شان، بندر و اهواز،  گز، هیرمند،  سوران، نیمروز، زابل، گمی

 سرباز، میرجاوه

 59.3 70 4/0-6/0 متوسط 3

شهر،  بندرانزلی،  نکا، بندر شت، دیلم، ماه بجنورد، ماکو، ارومیه، ر

شهر، گنبد سیریک، دهلران، گناوه،  به سی،  سال، ابومو کاووس، ما

آباد،  شوووهر، دیر، مریوان، هندیجان، پارس پاوه ،میناب، مشوووگین

سووروآباد، خمیر، آبادان، قوچان، سوولماس، شوویروان، گرمی، درگز، 

 ذهاب، سووقز، دشووتی، زاهدان، نهبندان، سوورخس، آسووتارا، سوورپل

 سوار، نمین، شوش، ترکمن، تنگستان، مانه خوی، گیالنغرب، بیله

آزادگان، فاروج،  سوووملقان، خرمشوووهر، جوانرود، بانه، دشوووت و

شت، تایباد، ثالث سک، چالدران،  باباجانی، آق پلد قال، خواف، جا

شت، تربت سرد سیان، هویزه، کالت،  شه، زهک،  پار سربی جام، 

 جرگالن، سراوان و ازچابهار، پیرانشهر، اشنویه، جلفا، ر

4 
نسبتا 

 پایدار
4/0-2/0 27 22.9 

بندرعباس، رودسووور، بوشوووهر، قشوووم، بندرلنگه، جویبار، تنکابن، 

 آباد، نور، آسوووتانه محمودآباد، الهیجان، رامسووور، چالوس، عباس

ساری، میاندورود، طوالش، گلوگاه، مهران،  شهر، ایالم،  شرفیه، نو ا

 فریدونکنار، قصرشیرین، لنگرودرضوانشهر، بابلسر، اردبیل، 

 کنگان، عسلویه 1.7 2 0 -0/2 پایدار 5

های کنگان و عسلویه در استان بوشهر، پایدارترین شهرستان مرزی مناطق شهری شهرستان

شهرستان نیز در وضعیت نسبتاً پایدار  27باشند. همچنین جمعیتی می -های اجتماعیدر شاخص

اند. شده های شمالی کشور و همچنین هرمزگان و ایالم واقعاستانقرار دارند که غالباً در 

دهد، بیشترین درصد فراوانی مربوط به وضعیت پایداری متوسط نشان می 5طور که جدول همان

جمعیتی بوده و بعد از آن شاخص نسبتاً پایدار قرار دارد. همچنین -های اجتماعیدر بین شاخص

 های پایدار قرار دارد.شهرستانکمترین فراوانی نیز مربوط به 

های مرزی کشور درصد مناطق شهری شهرستان 59موضوع مشخص این است که حدود 

درصد در وضعیت نسبتًا پایدار  23جمعیتی در وضعیت پایداری متوسط و  -بلحاظ اجتماعی

شهرستان مرزی کشور در  97درصد، یعنی  82توان گفت که حدود قرار دارند. از اینرو، می

 های اجتماعی و جمعیتی قرار دارند. وضعیت نسبتاً پایدار و متوسط در شاخص
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توان گفت که در درجه اول، جنوب شرق و شرق در تبیین این وضعیت احتماالً چنین می

کشور و همچنین در درجه دوم، جنوب غرب کشور به دالیلی چون وضعیت توسعه، وضعیت 

ومی و مذهبی خود از شرایطی برخوردار است که به های قآب و هوایی و جغرافیایی و ویژگی

ناپایداری وضعیت اجتماعی و جمعیتی آنجا انجامیده است. همچنین جنوب کشور به دلیل صنایع 

مرتبط با نفت و گاز شکل گرفته و جزایر استراتژیک در آن و همچنین شمال کشور به دلیل 

 ستند.وضعیت مطلوب آب و هوایی از وضعیت بهتری برخوردار ه

 
های مرزی کشور بر اساس بندی مناطق شهری شهرهای شهرستانبندی و پهنه: سطح1نقشه 

 1395های اجتماعی و جمعيتی در سالشاخص

 بندی در بُعد اقتصادیبندی و پهنهرتبه

بندی و شاخص( با همدیگر جهت رتبه 9های اقتصادی )در بعد اقتصادی، کل شاخص

و  1بندیهای مرزی کشور در نظر گرفته شده است. رتبهشهرستانبندی مناطق شهری پهنه

دهد که های مرزی کشور بر اساس شاخص اقتصادی نشان میبندی مناطق شهری شهرستانپهنه

                                                      
 ضمیمه مقاله رجوع شود. 2ها در بعد اقتصادی به جدول شماره بندی شهرستانتبه. برای اطالع از جزئیات ر 1
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درصد از  6/7گیرند. امتیاز شاخص اقتصادی در طبقه و پهنه قرار می 4شهرستان مرزی، در  118

ها از نظر سطح بوده و این شهرستان 8/0التر از های مرزی کشور بامناطق شهری شهرستان

شوند. امتیاز شاخص ترکیبی های مرزی کشور محسوب میپایداری، ناپایدارترین شهرستان

ها از نظر بوده و این شهرستان 8/0تا  6/0ها  بین درصد از این شهرستان 3/59اقتصادی کل در 

درصد از  8/28دارند. امتیاز مذکور در  سطح توسعه پایدار در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار

ها در وضعیت پایداری متوسط بوده و این شهرستان 6/0تا  4/0های مرزی کشور، بین شهرستان

قرار داشته و  4/0تا  2/0هانیز امتیاز مربوطه در بازة درصد از این شهرستان 2/4قرار دارند. در 

های مرزی کشور واجد کدام از شهرستانهیچدر وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. در نهایت، 

نبوده و بنابراین، در بُعد اقتصادی، هیچ شهرستانی در وضعیت پایدار قرار  2/0امتیاز کمتر از 

 ندارد.
 1395های مرزی کشور بر اساس شاخص اقتصادی در سال ی مناطق شهری شهرستانبندطبقه: 6جدول 

 شهرستان هااسامی  درصد تعداد ارزش طبقه ردیف

 7.6 9 8/0-1 ناپایدار 1
شان ستان،گیالنغرب،گمی سوار، مهر ثالث ، جوانرود، پاوه، هیرمند، بیله 

 میرجاوه، باباجانی

 59.3 70 6/0-8/0 نسبتا ناپایدار 2

، گناوه، آبادان، سوویب و سوووران، نوشووهر، خمیر،رشووت، اهواز،گرمی

، سووواری، سوووروآباد، چابهار، تایباد، طوالش، لنگرود، بوشوووهر، خواف

، زاهدانل، اردبی، رامسوور، شوووش، نمین، بابلسوور، پیرانشووهر، شوویروان

، آق قال، درگز، چالوس، خاش،بهشوووهر،شوووادگان، آسوووتارا، الهیجان

شتی، تنکابن، ایالم، مهران، زیرکوه سر، د ، هامون، پارس آباد، نور، رود

شیرین صر ، سرباز، سراوان، خداآفرین، کالت، زابل، گنبد کاووس، ق

شنویه ، عباس آباد، مراوه تپه، قوچان، نهبندان، دشت آزادگان، دهلران، ا

شهر، نیمروز، سقز،دیلم، سرپل ذهاب، بندرانزلی، سرخس شگین  ، م

 سردشت، درمیان، قصرقند، تنگستان، بندر گز، سیریک، مریوان، زهک

 28.8 34 4/0-6/0 متوسط 3

راز و ، میاندورود،هندیجان،بانه،چالدران،ابوموسوووی،مانه و سوووملقان

، ماسوووال، جویبار، قشوووم، ارومیه، فاروج، خوی، دیر، کنگان،جرگالن

باس ندرع فا، جاسوووک، خرمشوووهر، ب ماس، جل ،هویزه،  گلوگاه، سووول

، پلدشووت، میناب، بندر ماهشووهر، بجنورد، پارسوویان، نکا، فریدونکنار

 ترکمن،تربت جامه، آستانه اشرفی، رضوانشهر، محمودآباد

 ماکو، سربیشه، بندرلنگه، کنارک، عسلویه 4.2 5 2/0-4/0 نسبتا پایدار 4

 _ 0.000 0 0 -0/2 پایدار 5
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های مرزی کشور، مناطق شهری شهرستان میرجاوه در استان از بین مناطق شهری شهرستان

سیستان و بلوچستان، ثالث باباجانی، جوانرود و پاوه در استان کرمانشاه، هیرمند در استان سیستان 

بلوچستان، بیله سوار در استان اردبیل، مهرستان در استان سیستان و بلوچستان، گیالنغرب در و 

های ناپایدار از نظر وضعیت استان کرمانشاه و گمیشان در استان گلستان، به ترتیب جزء شهرستان

 های ناپایدار در استان کرمانشاه و سیستان و بلوچستان واقعاقتصادی هستند. غالب شهرستان

 اند.شده

شهرستان عسلویه در استان بوشهر، کنارک در استان سیستان و بلوچستان، بندرلنگه در استان  

هرمزگان، سربیشه در استان خراسان جنوبی و ماکو در استان آذربایجان غربی از وضعیت نسبتاً 

های اقتصادی برخوردار هستند. همچنین هیچ شهرستانی در شاخص پایداری در شاخص

دهد بیشترین درصد نشان می 6طور که جدول ت پایداری قرار ندارد. هماناقتصادی در وضعی

های اقتصادی بوده و بعد از آن شاخص فراوانی مربوط به وضعیت نسبتاً ناپایدار در بین شاخص

 های نسبتاً پایدار قرار دارد.متوسط قرار دارد. همچنین کمترین فراوانی نیز مربوط به شهرستان

های های مرزی کشور بر اساس شاخصبندی مناطق شهری شهرستانو پهنه بندی: سطح2نقشه 

 1395اقتصادی در سال

های مرزی درصد شهرستان 59های اقتصادی، حدود آنچه مشخص است، اینکه در شاخص
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توان گفت که درصد در وضعیت نسبتاً متوسط قرار دارند. می 29در وضعیت نسبتاً ناپایدار و 

شهرستان مرزی کشور در وضعیت نسبتا ناپایدار و متوسط قرار  104 درصد، یعنی 88حدود 

 دارند.

توان گفت که جنوب کشور به دلیل وجود صنایع های بخش اقتصادی، میبا عنایت به یافته

نفت و گاز از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار است ولی جنوب شرق، شرق و غرب کشور 

نیافتگی اقتصادی در آن طلوبی قرار ندارد و توسعههای اقتصادی، در وضعیت ماز نظر شاخص

 شود. می به شکل مشهودی دیده

 بندی در بُعد زیست محيطیبندی و پهنهرتبه

های مرزی کشور بر اساس شاخص ترکیبی زیست ی شهرستانشهر مناطقبندی بندی و پهنهرتبه

طبقه و پهنه  5شهرستان مرزی در  118، 1دهد که بر اساس امتیاز محاسبه شدهمحیطی نشان می

های مرزی کشور امتیاز شاخص زیست محیطی، باالتر درصد از شهرستان 33گیرند. در قرار می

های مرزی کشور ها از نظر سطح پایداری، ناپایدارترین شهرستانبوده و این شهرستان 8/0از 

اخص ترکیبی زیست های مرزی کشور، امتیاز شدرصد از شهرستان 33شوند. در محسوب می

وسعه پایدار در وضعیت نسبتاً ها از نظر سطح تبوده و این شهرستان 8/0تا  6/0محیطی کل، بین 

های مرزی کشور، امتیاز شاخص ترکیبی کل درصد از شهرستان 8/17ناپایدار قرار دارند. در 

قرار دارند.  ها در وضعیت پایداری متوسطبوده و این شهرستان 6/0تا  4/0زیست محیطی، بین 

قرار داشته  4/0تا  2/0های مرزی کشور امتیاز شاخص ترکیبی کل بین درصد از شهرستان 10در 

درصد نیز امتیاز شاخص ترکیبی کل،  9/5و در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. در نهایت، در 

وضعیت پایداری  ها از نظر این بُعد از شاخص توسعه پایدار دربوده و این شهرستان 2/0کمتر از 

 قرار دارند.

شهرستان در وضعیت ناپایدار زیست محیطی قرار  39های مرزی کشور، از بین شهرستان

 11شهرستان انتهایی همه از دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان هستند. این  11دارند که 

بهار در استان های خمیر، جاسک و میناب در استان هرمزگان، چاشهرستان به ترتیب شهرستان

                                                      
ستان. برای اطالع از جزئیات رتبه1 شهر شماره بندی  ست محیطی به جدول  ضمیمه مقاله رجوع  3ها در بعد زی

 شود.
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سیستان و بلوچستان، ابوموسی در استان هرمزگان، کنارک در استان سیستان و بلوچستان، قشم 

در استان هرمزگان، قصر قند در استان سیستان و بلوچستان و بندر لنکه، سیریک و بندرعباس 

هرمزگان، طور غالب در پنج استان شهرستان به 39طور کلی، این در استان هرمزگان هستند. به

هایی نیز شهرستانسیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی قرار دارند. البته تک

 های دیگر وجود دارند.از استان

های زیست های مرزی کشور بر اساس شاخصبندی مناطق شهری شهرستان: طبقه7جدول 

 1395محيطی، در سال 
 هاشهرستاناسامی  درصد تعداد ارزش طبقه ردیف

 33.05 39 8/0-1 ناپایدار 1

، سوواری،هویزه، میرجاوه، بندرماهشووهر، دیر، سووربیشووه، درمیان

، عسوولویه، هامون، نیمروز، کنگان، خاش، زیرکوه، خواف، تایباد

سوویب ، مهرسووتان، سوورباز، تنگسووتان، اهواز، پارسوویان، هندیجان

، نهبندان، زاهدان، دشووت آزادگان، دشووتی، سووراوان، وسوووران

صرقند، بندرلنگه، سیریک، بندرعباس، دهلران شم، ق ، کنارک، ق

 خمیر، جاسک، میناب، بهار چاه، ابوموسی

 33.05 39 6/0-8/0 نسبتا ناپایدار 2

باد،درگز،لنگرود،رشوووت،سووورخس باس آ جام،ع بت  ، پاوه، تر

، ماسال، سردشت، سروآباد، ترکمن، نور، میاندورود، رضوانشهر

، پیرانشووهر، تنکابن، آسووتارا، گلوگاه، بهشووهر، رودسوور، مریوان

، جلفا، نوشوووهر، مانه وسوووملقان، آبادان، نکا، رامسووور، طوالش

ندرگز، بانه، چالوس بل، شووویروان، ب ند، مهران، زا ، زهک، هیرم

 خرمشهر، شادگان، ماکو

 17.8 21 4/0-6/0 متوسط 3

باد کاووس، فاروج،پارس آ بد ناوه، گن چان، خداآفرین، گ ، قو

، الهیجان، رازوجرگالن، بجنورد، خوی، مشووگین شووهر، کالت

آستانه ، قصرشیرین، شوش، چالدران، مراوه تپه، دیلم، گیالنغرب

 بوشهر، اشرفیه

 10.17 12 2/0-4/0 نسبتا پایدار 4
قال، ارومیه، گرمی، بندرانزلی،  ذهاب، آق نمین، اشوونویه، سوورپل

 باباجانی سوار، پلدشت،ثالث ایالم، اردبیل، بیله

 گمیشان سقز، جوانرود، بابلسر، جویبار، فریدونکنار، محمودآباد، 5.93 7 0 -0/2 پایدار 5

های محمودآباد، فریدونکنار، جویبار و بابلسر در استان مازندران، جوانرود همچنین شهرستان

های زیست در استان کرمانشاه و گمیشان در استان گلستان از وضعیت پایداری در شاخص

دهد، بیشترین درصد فراوانی نشان می 7طور که جدول هستند. همانمحیطی برخوردار 

های زیست محیطی است. و ها مربوط به وضعیت ناپایدار و نسبتاً ناپایدار در شاخصشهرستان

 کمترین فراوانی نیز مربوط به وضعیت پایدار و نسبتاً پایدار قرار دارد.
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های درصد شهرستان 33ود محیطی، حدهای زیستآنچه مشخص است، از نظر شاخص

 66درصد در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند و بنابراین حدود  33مرزی در وضعیت ناپایدار و 

شهرستان( در وضعیت ناپایدار یا نسبتاً ناپایدار زیست محیطی قرار  78ها )درصد این شهرستان

درصد  16و تنها حدود  درصد نیز در وضعیت متوسط پایداری قرار دارند 21دارند. همچنین 

 شهرستان( در وضعیت پایدار یا نسبتاً پایدار زیست محیطی قرار دارند. 19)

طور کلی، اگر کشور را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، خط مرزی نیمه جنوبی به

یابد، از نظر کشور که از شرق تا جنوب شرقی و جنوب تا جنوب غربی کشور امتداد می

حیط زیست طبیعی در وضعیت ناپایداری قرار دارد که از مهمترین دالیل آن آب های مشاخص

های و هوا و جغرافیای خاص این مناطق است، که گرمسیری و بیابانی بوده و با دمای باال و بارش

کم همراه است. این شرایط، وضعیت را برای زیست و معیشت سخت کرده و به ناپایداری منجر 

 ی به دلیل وضعیت آب و هوایی بهتر در وضعیت مساعدتری قرار دارد.شود. نیمه شمالمی

 
های های مرزی کشور بر اساس شاخصبندی مناطق شهری شهرستانبندی و پهنه: سطح3نقشه 

  1395زیست محيطی در سال
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 بندی در بُعد کالبدی و دسترسیبندی و پهنهرتبه

بندی و اخص( با همدیگر جهت رتبهش 6های کالبدی و دسترسی )در این بعد، کل شاخص
بندی مناطق و پهنه 1بندیهای مرزی کشور در نظر گرفته شده است. رتبهبندی شهرستانپهنه

دهد که بر اساس امتیاز محاسبه های مرزی کشور بر اساس این شاخص نشان میشهری شهرستان
های درصد از شهرستان 9/17گیرند. در طبقه و پهنه قرار می 5شهرستان مرزی در  118شده، 

ها از نظر سطح پایداری، ناپایدارترین بوده و این شهرستان 8/0مرزی، امتیاز باالتر از 

های مرزی، امتیاز درصد از شهرستان 47شوند. در های مرزی کشور محسوب میشهرستان
ضعیت ها از نظر سطح توسعه پایدار در وبوده و این شهرستان 8/0تا  6/0شاخص مذکور، بین 

های مرزی کشور، امتیاز شاخص ترکیبی درصد از شهرستان 2/28نسبتاً ناپایدار قرار دارند. در 

ها در وضعیت پایداری متوسط قرار بوده و این شهرستان 6/0تا  4/0کل کالبدی و دسترسی، بین 
تا  2/0ها، امتیاز شاخص ترکیبی کل کالبدی و دسترسی، بین درصد از این شهرستان 6دارند. در 

های درصد شهرستان 09/0برند. در نهایت، در سر میقرار داشته و در وضعیت نسبتاً پایدار به 4/0

بوده و این شهرستان از نظر سطح توسعه  2/0مورد بررسی نیز امتیاز شاخص ترکیبی کل، کمتر از 
 پایدار در وضعیت پایداری قرار دارد.

شهرستان در وضعیت ناپایدار کالبدی و دسترسی قرار  21های مرزی کشور، از بین شهرستان

طور غالب، در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان دارند که به

های اند. همچنین شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان جزء پایدارترین شهرستانغربی واقع شده

وانی، دهد، بیشترین درصد فرانشان می 8جدول طور که مرزی کشور در این شاخص است. همان

های کالبدی و دسترسی بوده و بعد از آن، مربوط به وضعیت نسبتًا ناپایدار در بین شاخص

های پایدار، شاخص پایداری متوسط قرار دارد. همچنین کمترین فراوانی نیز مربوط به شهرستان

 و نسبتاً پایدار قرار دارد.

 18های مرزی در وضعیت نسبتاً ناپایدار کالبدی و دسترسی و درصد شهرستان 47حدود 

شهرستان  77درصد یعنی  65توان گفت که حدود درصد در وضعیت ناپایدار قرار دارند و می

 مذکور قرار دارند. مرزی کشور در وضعیت ناپایدار یا نسبتا ناپایدار در شاخص

                                                      
ضمیمه مقاله رجوع  4دسترسی، به جدول شماره  -ها در بعد کالبدیبندی شهرستان. برای اطالع از جزئیات رتبه1

 شود.
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شور بر اساس شاخص کالبدی و های مرزی کبندی  مناطق شهری شهرستان: طبقه8جدول 

 1395دسترسی در سال 
 اسامی شهرستان ها درصد تعداد ارزش طبقه ردیف

 17.9 21 8/0-1 ناپایدار 1

سووویب ، ترکمن، نیمروز، ارومیه، سووولماس، تایباد،پارس آباد

، سووراوان، بندرعباس، آبادان، خرمشووهر، میرجاوه، وسوووران

، بندرماهشهر، سرباز، عسلویه، کنارک، هواز، اپیرانشهر، چابهار

 قصرقند، زاهدان

 47.0 56 6/0-8/0 نسبتا ناپایدار 2

، طوالش، شوووش، ماکو، ثالث باباجانی، زیرکوه، رازوجرگالن

سملقان، سقز، گناوه، سرخس شت آزادگان، مانه و ، خواف، د

ندرانزلی، ایالم، هامون، اشووونویه ناب ب بار، می ، نوشوووهر، جوی

، خمیر، بجنورد بانه،هویزه ،چالوس، رامسر، سردشت، شادگان

، خوی، محمودآباد، بابلسووور، زهک، تنکابن، یر، دعباس آباد

گه، خاش ندرلن ندورود، ب یا ند، م جام، هیرم بت  ، مریوان،تر

شت شهر، مراوه تپه، ر شم، بو ، زابل، نکا، سیریک، ساری، ق

شهر، گنبدکاووس،آق قال،فریدونکنار ستان، به شان، مهر ، گمی

 اردبیل، کنگان

 28.2 33 4/0-6/0 متوسط 3

سیان، نمین، پاوه، نهبندان، چالدران، مهران شرفیه، پار ستانه ا ، آ

، دشووتی، سووربیشووه جوانرود، بندرگز، درگز، کالت، دهلران

سوار، لنگرود شهر، بیله  شگین  سرپل ، دیلم، جلفا سروآباد، م

ستان، ذهاب شهر، تنگ ضوان ستارا، الهیجان، گلوگاه، نور، ر ، آ

 قوچان، درمیان، شیروان، جاسک، پلدشت، هندیجان

 6.0 7 2/0-4/0 نسبتا پایدار 4
، ماسووووال، فاروج، گیالنغرب، قصووورشووویرین، خداآفرین

 رودسر،گرمی

 ابوموسی 0.09 1 0 -0/2 پایدار 5

طور که در سایر ابعاد نیز در های جنوب شرقی، جنوب غربی و غرب کشور، همانشهرستان

داشتند در بُعد کالبدی و دسترسی نیز در وضعیت نامطلوبی قرار وضعیت نامساعدتری قرار 

رسد ابعاد مختلف توسعه پایدار بالطبع همدیگر را تقویت و باعث بازتولید عدم دارند. به نظر می

نیافتگی در این مناطق، بیش از شوند. در اینجا نیز مشخص است که توسعهتوسعه یافتگی می

 یافتگی تاریخی در این مناطق است.گر عدم توسعهنشان مناطق مرزی دیگر نمود دارد و
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های کالبدی و های مرزی کشور بر اساس شاخصبندی شهرستانبندی و پهنه: سطح4نقشه 

 1395دسترسی در سال 

 شاخص ترکيبی توسعه پایدار شهری

بندی و پهنه بندی های توسعه پایدار شهری با همدیگر جهت سطحدر این بخش، تمام شاخص

های مرزی کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس، چهار شاخص مناطق شهری شهرستان

های مرزی بندی مناطق شهری شهرستانبندی و سطحگیرد. پهنهبندی قرار میترکیبی مبنای پهنه

 118دهد که بر اساس امتیاز محاسبه شده، شاخص کلی توسعه پایدار نشان میکشور بر اساس 

های درصد از مناطق شهری شهرستان 5/2گیرند. در طبقه و پهنه قرار می 5شهرستان مرزی در 

ها از نظر بوده و این شهرستان 8/0مرزی کشور، امتیاز ترکیبی توسعه پایدار شهری، باالتر از 

درصد از  4/42شوند. در های مرزی کشور محسوب میدارترین شهرستانسطح پایداری، ناپای

بوده و این  8/0تا  6/0های مرزی کشور، امتیاز شاخص ترکیبی توسعه پایدار، بین شهرستان

درصد از  4/53ها از نظر سطح توسعه پایدار در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند. در شهرستان

بوده و این  6/0تا  4/0ز شاخص ترکیبی کل توسعه پایدار، بین های مذکور،  امتیاشهرستان

ها، امتیاز شاخص درصد از شهرستان 7/1ها در وضعیت پایداری متوسط قرار دارند. در شهرستان
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قرار داشته و در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. در نهایت هیچ  4/0تا  2/0ترکیبی کل بین 

کسب نماید و بنابراین هیچ شهرستانی از نظر  2/0کمتر از  شهرستانی نتوانسته است امتیاز

 های ترکیبی در وضعیت پایدار قرار ندارد.شاخص

های مرزی کشور بر اساس شاخص ترکيبی توسعه بندی مناطق شهری شهرستان: طبقه9جدول 

 1395پایدار شهری در سال 
 اسامی شهرستان ها درصد تعداد ارزش طبقه ردیف

 میرجاوه قصرقند، مهرستان، 2.5 3 8/0-1 ناپایدار 1

 42.4 50 6/0-8/0 نسبتا ناپایدار 2

آباد، قوچان، هویزه، بندرانزلی، تنگسوووتان،  رشوووت، عباس

سلماس، خواف، بیله شهر،  اردبیل،  سرخس، خرم سوار، 

 جام، سووقز، دشووت ماهشووهر، تربت بهشووهر، زیرکوه، بندر

بد گان، گن نارک،  آزاد بادان، کاووس، جوانرود، ترکمن، ک آ

 آباد، سوویریک، مریوان، آق شووادگان، اشوونویه، تایباد، پارس

گز، درمیان زهک، سوووردشوووت، چابهار،  قال، خاش، بندر

تپه، زابل، زاهدان، خمیر، ثالث باباجانی،  پیرانشوووهر، مراوه

سیب سراوان، اهواز،  شان، نیمروز،  و هامون،  سوران، گمی

 هیرمند، سرباز

 53.4 63 4/0-6/0 متوسط 3

سال، رودسر، فاروج، قصرشیرین، بندرلنگه،  محمودآباد، ما

اشووورفیه، چالدران، ماکو، گرمی، مهران،  کنگان، آسوووتانه

شهر، جویبار، لنگرود،  ضوان شه، گلوگاه، هندیجان، ر سربی

 قشم، پارسیان، الهیجان،

نه ما ندورود،  یا باس، نور،  و نمین، م ندرع قان، ب سووومل

سروآباد، جلفا، درگز،  خداآفرین، نهبندان، طوالش، دهلران،

جرگالن، بوشوووهر، دیر، بانه، جاسوووک،  و گیالنغرب، راز

شیروان،  شتی، خوی، بجنورد،  سر، د شت، رام شهر، پلد نو

دیلم، گناوه، چالوس، میناب، آسوووتارا، فریدونکنار، ایالم، 

شووهر، بابلسوور،  نکا، تنکابن، ارومیه، پاوه، کالت، مشووگین

 ذهاب،شوش ساری، سرپل

 ابوموسی، عسلویه 1.7 2 2/0-4/0 پایدارنسبتا  4

 0.000 _ 0 -0/2 پایدار 5
_ 
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بندی مناطق شهری شهرستان های مرزی کشور بر اساس شاخص ترکيبی توسعه : طبقه1نمودار 

  1395پایدار در سال 

های میرجاوه، قصر قند و مهرستان در استان های مرزی کشور، شهرستاناز بین شهرستان

های کلی توسعه پایدار های ناپایدار از نظر شاخصسیستان و بلوچستان، به ترتیب جزء شهرستان

 های سیستانشهرستان در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند که به ترتیب اکثراً از استان 50هستند. 

و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی و و همچنین گلستان و آذربایجان غربی هستند. البته 

های دیگر در این فهرست وجود دارند که مهمترین آنها استان هایی نیز از استانشهرستانتک

های مرزی سیستان و بلوچستان و کردستان است. نکته مهمتر این است که همه شهرستان

 (. 10شوش( در این فهرست قرار دارند )ن.ک به جدول شماره  جزخوزستان )به

دهد، بیشترین درصد فراوانی، مربوط به وضعیت پایداری نشان می 9طور که جدول همان

شود و کمترین فراوانی نیز مربوط به شهرستان مرزی می 63باشد که شامل متوسط می

های در وضعیت نسبتاً پایدار، شهرستانشود. های ناپایدار و سپس نسبتاً پایدار میشهرستان

تر اینکه هیچ ابوموسی در استان هرمزگان و عسلویه در استان بوشهر قرار دارند و نکته مهم

 113های مرزی کشور یعنی طور کلی، غالب شهرستانشهرستان پایداری نیز وجود ندارد. به

0.025 0.424

0.534

0.017

0.000
۰.۰۰۰
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(. 1قرار دارند )ن.ک به نمودار  شهرستان در وضعیت نسبتاً ناپایدار یا متوسط 118شهرستان از 

های ناپایدار و نسبتاً ناپایدار، در نیمه شرقی و تر اینکه: اکثرشهرستان،  نکته مهم5طبق نقشه 

طوریکه هر سه شهرستان ناپایدار، در بخش جنوب غربی اند؛ بهجنوب غربی کشور واقع شده

های پایداری در همه شهرستاندهد که اوالً وضعیت کشور قرار دارند. این موضوع نشان می

ترین مناطق نیز در نیمه شرقی و جنوب غربی مرزی متوسط و ضعیف است؛ در ثانی، بحرانی

 اند.کشور واقع شده

 

 

 

های مرزی کشور بر اساس شاخص ترکيبی بندی مناطق شهری شهرستانبندی و پهنه: سطح5نقشه 

 1395توسعه پایدار در سال 
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های مرزی در شاخص ترکيبی توسعه پایدار نهایی سنجش پایداری در شهرستان: رتبه 10جدول 

 1395شهری در سال 
 بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان

 60 0/583269079 کالت 1 0/293176248 ابوموسی
 61 0/583274359 مشگین شهر 2 0/398705547 عسلویه

 62 0/584281128 بابلسر 3 0/412752849 محمودآباد
 63 0/589848976 ساری 4 0/435315931 ماسال
 64 0/590964429 سرپل ذهاب 5 0/446472232 رودسر
 65 0/595533751 شوش 6 0/447428702 فاروج

 66 0/600190368 رشت 7 0/457079928 قصرشیرین
 67 0/603884545 عباس آباد 8 0/459393451 بندرلنگه
 68 0/60501926 قوچان 9 0/466094493 کنگان

 69 0/606189639 هویزه 10 0/468456262 آستانه اشرفیه
 70 0/611373623 بندرانزلی 11 0/469846039 چالدران

 71 0/61189949 تنگستان 12 0/484177114 ماکو
 72 0/612194693 اردبیل 13 0/484692655 گرمی
 73 0/613415143 سلماس 14 0/486370845 مهران

 74 0/614425438 خواف 15 0/486502303 سربیشه
 75 0/621685071 بیله سوار 16 0/496007135 گلوگاه

 76 0/624419286 سرخس 17 0/502748943 هندیجان
 77 0/626880725 خرمشهر 18 0/504173034 رضوانشهر

 78 0/627664707 بهشهر 19 0/511725451 جویبار
 79 0/628394976 زیرکوه 20 0/51455619 لنگرود
 80 0/630604119 بندر ماهشهر 21 0/519826527 قشم

 81 0/633227026 تربت جام 22 0/521508232 پارسیان
 82 0/633395285 سقز 23 0/524610711 الهیجان
 83 0/635241259 دشت آزادگان 24 0/526431705 نمین

 84 0/639824147 کاووسگنبد  25 0/527780981 میاندورود
 85 0/64059523 جوانرود 26 0/528079578 مانه و سملقان

 86 0/642773292 ترکمن 27 0/528509271 بندرعباس
 87 0/647409171 کنارک 28 0/533900376 نور

 88 0/651928571 آبادان 29 0/542031466 خداآفرین
 89 0/65458715 شادگان 30 0/545340783 نهبندان
 90 0/655566052 اشنویه 31 0/54682534 طوالش
 91 0/655843718 تایباد 32 0/547004517 دهلران
 92 0/657976515 پارس آباد 33 0/548434869 سروآباد
 93 0/660756462 سیریک 34 0/549471694 جلفا
 94 0/660976548 مریوان 35 0/55079311 درگز

 95 0/663899676 آق قال 36 0/552332804 گیالنغرب
 96 0/676113577 خاش 37 0/553996113 راز و جرگالن

 97 0/677071644 بندر گز 38 0/554110486 بوشهر
 98 0/679629483 درمیان 39 0/556001589 دیر
 99 0/682149173 زهک 40 0/557782456 بانه

 100 0/684574693 سردشت 41 0/558930478 جاسک
 101 0/685399168 چابهار 42 0/5620436 نوشهر
 102 0/691130166 پیرانشهر 43 0/563971801 پلدشت
 103 0/696296326 مراوه تپه 44 0/567008081 رامسر
 104 0/699182511 زابل 45 0/567014475 دشتی
 105 0/702743278 زاهدان 46 0/568508356 خوی

 106 0/703971031 خمیر 47 0/569201425 بجنورد
 107 0/707512553 ثالث باباجانی 48 0/572115742 شیروان
 108 0/70898188 هامون 49 0/572276408 دیلم
 109 0/721200883 سراوان 50 0/572412735 گناوه

 110 0/735224278 اهواز 51 0/572679329 چالوس
 111 0/736317911 سیب و سوران 52 0/572809979 میناب
 112 0/745448778 گمیشان 53 0/576183149 آستارا

 113 0/747749622 نیمروز 54 0/576621222 فریدونکنار
 114 0/791673114 هیرمند 55 0/578527064 ایالم
 115 0/793845639 سرباز 56 0/580695618 نکا

 116 0/816171014 مهرستان 57 0/580784387 تنکابن
 117 0/867068406 قصرقند 58 0/580900848 ارومیه
 118 0/877942875 میرجاوه 59 0/581692299 پاوه
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 گيری بحث و نتيجه
های مرزی کشور در این پژوهش به بررسی و ارزیابی توسعه پایدار مناطق شهری شهرستان

اند و چندین نقش مهم را پرداخته شد. این مناطق در دورتا دور سرزمین پهناور ایران واقع شده

ها در یک بُعد، از پایداری زیست محیطی سرزمین حمایت دهند. این شهرستانمی زمان انجامهم

کنند. در بُعد اساسی ند. در بُعد دیگر با حضور خود، امنیت این مناطق را حفظ و تثبیت میکنمی

خصوص اقتصاد وابسته به زمین و وابسته به مرز را به پیش دیگر، بخش مهمی از اقتصاد، به

برند و در نهایت، زندگی انسانی همه افراد جامعه و کیفیت و شرایط زندگی همه آنها برای می

ها، همه، نکات مهمی است که ضرورت توجه به کلی سرزمین دارای اهمیت است. این توسعه

ها، شناخت شهرستانهای مرزی کشور را برای این مطالعه پررنگ کرده است. عالوه بر همه این

گذاران و کند تا سیاستدقیق وضعیت پایداری این مناطق و آن هم در ابعاد مختلف، کمک می

ها و راهبردهای خود برای این مناطق بپردازند و از افتادن در ورطه ائه برنامهریزان به اربرنامه

 های اصیل مردم( پرهیز کنند. های ناسازگار یا غیر اولویتی )ناهمخوان با خواستهبرنامه

 ،(مناطق اغلب یبرا) کشور یاقتصاد و یتیجمع یاصل مراکز از یدور بودن، یمرز واقع در

 و یزبان ،یقوم یهاتفاوت مختلف، یهادهه یط در کشور یزیربرنامه ندیفرا در ینینشهیحاش

 یهوا و آب ،یآبکم ها،ابانیب و ارتفاعات وجود چون ییایجغراف یهاتیمحدود و موانع ،یمذهب

 را خود قیعم راتیتأث دست، نیا از یموارد و کشور، یمرز نقاط از یاریبس در خشک و گرم

 .است گذاشته یجا به مناطق نیا توسعه بر

جمعیتی غالب مناطق شهری ناپایدار و -عد اجتماعیدهد که در بُنتایج این تحقیق نشان می

نسبتاً ناپایدار در نیمه شرقی کشور قرار دارند. همچنین اکثر مناطق شهری  پایدار و نسبتًا پایدار 

درصد  59لی حدود اند. بطورکشده های شمالی کشور و همچنین هرمزگان و ایالم واقعدر استان

درصد در وضعیت نسبتًا  23 های مرزی در وضعیت پایداری متوسط ومناطق شهری شهرستان

شهرستان مرزی کشور در وضعیت  97درصد یعنی  82توان گفت که حدود پایدار قرار دارند و می

 های اجتماعی و جمعیتی قرار دارند.نسبتاً پایدار و متوسط در شاخص

های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان های ناپایدار در استانغالب شهرستاندر بُعد اقتصادی، 

اند. شهرستان عسلویه در استان بوشهر، کنارک در استان سیستان و بلوچستان، بندرلنگه واقع شده

در استان هرمزگان، سربیشه در استان خراسان جنوبی و ماکو در استان آذربایجان غربی از وضعیت 
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شهرستان  109درصد یعنی  92های اقتصادی برخوردار هستند. حدود ی در شاخصنسبتاً پایدار

طور های اقتصادی قرار دارند. بهمرزی کشور در وضعیت نسبتاً ناپایدار و متوسط در شاخص

های مرزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و نکته کلی، در شاخص اقتصادی، اغلب شهرستان

گیر اکثر ن شاخص تاحدودی متعادل است و این مشکل گریبانتر این است که پراکنش ایمهم

 مناطق مرزی است.

های مرزی ناپایدار در نیمه جنوبی کشور و در شاخص زیست محیطی، غالب شهرستان

خصوص  شرق و جنوب و جنوب شرق و جنوب غربی قرار دارند. در نقشه پراکندگی شاخص به

های وبی به صراحت مجزاست، غالب شهرستانزیست محیطی کشور، نیمه شمالی از نیمه جن

های شمالی، شمال غربی و شمال شرقی کشور قرار دارند. نکته پایدار و نسبتاً پایدار در بخش

تر های دیگر بغرنجتوان گفت وضعیت در این شاخص نسبت به همه شاخصواضح اینکه می

وط به وضعیت ناپایدار و نسبتًا طور که نتایج نشان داد، بیشترین درصد فراوانی مرباست. همان

های زیست محیطی قرار دارد. همچنین کمترین فراوانی نیز مربوط به ناپایدار در شاخص

 های پایدار و نسبتاً پایدار قرار دارد.شهرستان

شهرستان در وضعیت  21های مرزی کشور، در بُعد کالبدی و دسترسی، از بین شهرستان

ور غالب، در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و طناپایدار قرار دارند که به

های مرزی در وضعیت نسبتًا درصد شهرستان 47اند. در اینجا، حدود آذربایجان غربی واقع شده

 65توان گفت که حدود درصد در وضعیت ناپایدار قرار دارند. بطور کلی، می 18ناپایدار و 

های کشور در وضعیت ناپایدار یا نسبتاً ناپایدار در شاخص درصد مناطق شهری شهرستان مرزی

 کالبدی و دسترسی قرار دارند.

 50شود که در ارزیابی کلی توسعه پایدار مناطق شهری شهرستان های مرزی، مشخص می

های سیستان و شهرستان در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند که به ترتیب اکثراً از استان

ستان، خراسان رضوی و همچنین گلستان و آذربایجان غربی هستند. البته بلوچستان، خوز

ترین آنها شامل های دیگر در این فهرست وجود دارد که مهمهایی نیز از استانشهرستانتک

های مرزی سیستان و بلوچستان و تر این است که همه شهرستانکردستان است. نکته مهم

طور کلی، اغلب مناطق شهری قرار دارند. به جز شوش( در این فهرستخوزستان )به

شهرستان در وضعیت نسبتًا ناپایدار یا  118شهرستان از  113های مرزی کشور یعنی شهرستان
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های ناپایدار و نسبتاً ناپایدار در تر هم اینکه اکثریت قاطع شهرستانمتوسط قرار دارند. نکته مهم

طوریکه هر سه شهرستان ناپایدار در بخش بهاند قسمت شرقی و جنوب غربی کشور واقع شده

دهد که اواًل وضعیت پایداری در همه جنوب غربی کشور قرار دارند. این موضوع نشان می

ترین مناطق نیز در بخش شرقی و های مرزی متوسط و ضعیف است؛ ثانیاً، بحرانیشهرستان

 اند.جنوب غربی کشور واقع شده

های های مرزی کشور، وضعیت در همه شاخصرستانبطورکلی در میان مناطق شهری شه

اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی، چندان مساعد نیست و غلبه اصلی  -جمعیتی

های ناپایدار و نسبتًا های اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی با دامنهخصوص در شاخصبه

ساعد و اکثر جمعیتی وضعیت تاحدودی م -ناپایدار است. فقط در شاخص اجتماعی

های مرزی در وضعیت متوسط توسعه پایدار قرار دارند. همچنین در میان کل شهرستان

های نیمه تر در شاخص زیست محیطی است که غالب شهرستانها، وضعیت نامطلوبشاخص

های ناپایدار با یک نواری طوریکه این شهرستانجنوبی کشور، در وضعیت ناپایدار قرار دارند. به

اند. در شاخص کلی توسعه پایدار ه شرقی و جنوبی به جنوب غربی کشور کشیده شدهاز نیم

های در وضعیت متوسط و متوسط به های مرزی نیز، اغلب شهرستانشهرهای مرزی شهرستان

 پایین قرار دارند. در اینجا نیز اکثر مناطق ناپایدار و نسبتاً ناپایدار در نیمه شرقی کشور قرار دارند.

های مرزی در و، اولویت اصلی در شاخص زیست محیطی است که اکثر شهرستاناز اینر

 وضعیت ناپایدارتری قرار دارند و پس از آن ابعاد اقتصادی، کالبدی و دسترسی است. 

 :شوندیمطرح مسیاستی زیر بر اساس نتایج مطالعه  یشنهادهایپ انیدر پا

دادند، مناطق مرزی کشور از نظر های این تحقیق نشان طور که نتایج و یافتههمان (1

های توسعه پایدار در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و بنابراین نیاز به توجه و شاخص

نحوی باشد که های عملی برای توسعه این مناطق وجود دارد. این توجه باید بهریزیبرنامه

 مناطق داده شود.ای به این های توسعه کشور، اولویت ویژهها و استراتژیریزیدر برنامه

های توسعه کشور نیاز است که مناطق مرزی در گذاریریزی و سیاستدر فرایند برنامه (2

 های درون مناطق مرزی نیز باشد.اولویت قرار داشته باشند. این اولویت باید شامل تفاوت
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های مختلف توسعه های مرزی کشور در شاخصهای میان شهرستانبا عنایت به تفاوت (3

های نیمه شرقی خصوص در استانهای توسعه بهتوجه جدی به وضعیت شاخصپایدار، 

 شود.کشور احساس می

های های اقتصادی و ارتقای توسعه اقتصادی مناطق مرزی باید در اولویتتوجه به شاخص (4

های توسعه کشور قرار گیرد چرا که این شاخص در اکثریت قریب به اتفاق مناطق برنامه

 به پایین است. مرزی، در حد متوسط

با توجه به اینکه ابعاد زیست محیطی به نسبت سایر ابعاد توسعه پایدار در وضعیت بحرانی  (5

ای های عملی برای آن تهیه و تدوین گردد و اولویت ویژهقرار دارند، ضروری است که برنامه

ه جنوبی خصوص در نیمها داشته باشد. همچنین نیاز است که به این بُعد، بهبندیدر بودجه

 و جنوب شرقی کشور توجه وافری شود.

بخش جنوبی و شرقی کشور نیازمند توجه جدی در حوزه دسترسی به امکانات و تسهیالت  (6

 رفاهی است.

های اجتماعی و جمعیتی در وضعیت مطلوبی قرار نیمه شرقی کشور، در وضعیت شاخص (7

و مهاجرت در این مناطق  تواند، عدم ماندگاریندارد. یکی از عوامل اصلی این وضعیت می

خصوص در ابعاد اقتصادی های زندگی، بهباشد که باید در این خصوص با ارتقای جذابیت

 و رفاهی شرایط را برای ماندگاری جمعیت مهیا نمود.

 منابع
(. تحلیل فضایی نابرابریهای منطقه 1391زاد  )اله کاظمی، عیسی، موسوی، میرنجف و شمسزادهابراهیم

 . 235-214، صص 1، شماره 8مناطق مرزی و مرکزی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ای میان 
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 بلوچستان. و سیستان دانشگاه
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 .109-150، صص 85، شماره 26های اقتصادی، سال سیاست

های توسعه پایدار ها و شاخصمان(. آر1395پور اصغر سنگاچین، فرزام و رمضان اسمعیل اسدی )

(SDG ،معاونت هماهنگی برنامه و بودجه، امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست ،)

 سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور.

(. سنجش سطح توسعه یافتگی 1391پور اصغر سنگاچین، فرزام، صالحی، اسماعیل و مرتضی دیناروندی )

، شماره 4پژوهشی آمایش سرزمین، دوره  -ا رویکرد تحلیل عاملی، مجله علمیهای کشور ایران باستان

 .5-26، صص 2

 مرکز انتشارات تهران: فرجادی، غالمعلی ترجمه سوم، جهان در اقتصادی توسعه .(1378) مایکل تودارو،

 .بودجه و برنامه سازمان اجتماعی اقتصادی مدارک

: مشهد فضا، و سیاست. (1391حجت ) مصطفی قادری و زهرا احمدی پور، محمد رضا، حافظ نیا،

 .پاپلی انتشارات

 اول. چاپ تهران: سمت، ایران، سیاسی جغرافیای (،1381محمدرضا ) حافظ نیا،

(. سنجش و ارزیابی 1390خسروبیگی، رضا، شایان، حمید، سجاسی قیداری، حمداهلل و طاهره صادقلو )

، فصلنامه تاپسیس -گیری چندمتغیره فازیکنیک تصمیمبا استفاده از تپایداری در مناطق روستایی 

 .151-185، صص 5، شماره 2های روستایی، دوره پژوهش

(. مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: مرز جغرافیایی/ بی مرزی 1390خلیلی، محسن )

 .6-45، صص 58، شماره 20عقیدتی، مجله راهبرد، سال 

(. پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی؛ جستاری در 1394و عباس سعیدی ) رحمانی فضلی، عبدالرضا

پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران(، سال  –مفهوم شناسی، مجله جغرافیا )فصلنامه علمی 

 .7-33، صص 47، شماره 13

روستایی، مطالعه بندی پایداری توسعه (. سطح1386الدین افتخاری، عبدالرضا و محسن آقایاری هیر )رکن
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 .27-49، صص 1، شماره 24انسانی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 

(. سنجش درجه پایداری و توسعه 1390عامری، سیاهوئی، رستم گورانی، ابراهیم و مریم بیرانوندزاده )

های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، ن قشم، فصلنامه نگرشروستایی در بخش شهاب شهرستا

 .159-177شماره چهارم،صص 

ایران، ( نظریه پایه و اصول آمایش سرزمین مناطق مرزی جمهوری اسالمی1380عندلیب،  علیرضا  )

 تهران، نشر دوره عالی جنگ.

ق مرزی ایران، مجله باغ نظر، (، توسعه و امنیت در امایش مناط1388عندلیب، علیرضا و شریف مطوف )

 .57-76، صص 12، شماره 6سال 
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 هاپيوست
 جمعيتی_های مرزی در بعد اجتماعیی شهرستانشهرهاسنجش پایداری در  نهایی : رتبه1 پيوست
 بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان

 60 0.491949318 نهبندان 1 0.111999066 عسلویه

 61 0.49216435 سرخس 2 0.13873459 کنگان

 62 0.493810713 آستارا 3 0.219696229 بندرعباس

 63 0.496489833 ذهاب سرپل 4 0.259820256 رودسر

 64 0.49676287 سقز 5 0.285400839 بوشهر

 65 0.498474039 دشتی 6 0.304120918 قشم

 66 0.498580783 زاهدان 7 0.335214506 بندرلنگه

 67 0.501039148 خوی 8 0.336730696 جویبار

 68 0.50202428 گيالنغرب 9 0.343507864 تنکابن

 69 0.503450752 سوار بيله 10 0.34405899 محمودآباد

 70 0.506795759 نمين 11 0.350634792 الهيجان

 71 0.509072441 شوش 12 0.356567156 رامسر

 72 0.510547255 ترکمن 13 0.356920918 چالوس

 73 0.512897022 تنگستان 14 0.359259447 آباد عباس

 74 0.5138741 سملقان و مانه 15 0.369194305 نور

 75 0.513971282 خرمشهر 16 0.371694721 اشرفيه آستانه

 76 0.517293728 جوانرود 17 0.3725294 نوشهر

 77 0.518605682 بانه 18 0.375912623 ایالم

 78 0.520918076 آزادگان دشت 19 0.375939185 ساری

 79 0.529012484 فاروج 20 0.378234555 مياندورود

 80 0.531115132 پلدشت 21 0.381268271 طوالش

 81 0.535742624 تایباد 22 0.382583704 گلوگاه

 82 0.545107935 باباجانی ثالث 23 0.383527792 مهران

 83 0.546776306 قال آق 24 0.386853231 رضوانشهر

 84 0.549015441 خواف 25 0.387164104 بابلسر

 85 0.555457841 جاسک 26 0.389676976 اردبيل

 86 0.556784998 چالدران 27 0.394965965 فریدونکنار

 87 0.558114555 پارسيان 28 0.397505371 قصرشيرین

 88 0.559544302 هویزه 29 0.398918756 لنگرود

 89 0.560314248 کالت 30 0.404497152 بندرانزلی

 90 0.561634826 سردشت 31 0.405347569 نکا

 91 0.564096712 جام تربت 32 0.427547474 ماهشهر بندر

 92 0.564699015 سربيشه 33 0.428119622 بجنورد

 93 0.56606879 زهک 34 0.430602381 ماکو

 94 0.567585501 چابهار 35 0.431224425 اروميه

 95 0.570672553 پيرانشهر 36 0.433809927 رشت

 96 0.578312915 اشنویه 37 0.434476305 دیلم

 97 0.579712779 جلفا 38 0.439851679 بهشهر

 98 0.583662613 جرگالن و راز 39 0.442383294 کاووس گنبد

 99 0.599845097 سراوان 40 0.444568335 ماسال

 100 0.604193681 تپه مراوه 41 0.44578426 ابوموسی

 101 0.606931912 زیرکوه 42 0.447375836 سيریک

 102 0.611107509 شادگان 43 0.447770271 دهلران

 103 0.62418962 زابل 44 0.4491779 گناوه

 104 0.63806786 خاش 45 0.455422784 پاوه

 105 0.647848044 درميان 46 0.455510854 ميناب

 106 0.648492455 گميشان 47 0.461796666 شهر مشگين

 107 0.669476522 خداآفرین 48 0.46789225 دیر

 108 0.67075332 نيمروز 49 0.474395199 مریوان

 109 0.72323572 اهواز 50 0.479796199 هندیجان

 110 0.749896129 هامون 51 0.479808651 آباد پارس

 111 0.755341724 گز بندر 52 0.482409598 سروآباد

 112 0.764551076 سوران و سيب 53 0.483036885 خمير

 113 0.788939453 هيرمند 54 0.48437659 آبادان

 114 0.790239127 سرباز 55 0.485171507 قوچان

 115 0.799386462 ميرجاوه 56 0.48859707 سلماس

 116 0.803495348 کنارک 57 0.489128668 شيروان

 117 0.814325439 قصرقند 58 0.489193614 گرمی

 118 0.83035849 مهرستان 59 0.489647023 درگز
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 های مرزی در بعد اقتصادیی شهرستانشهرهاسنجش پایداری در  نهایی : رتبه2 پيوست

 بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان

 60 0/649015012 شوش 1 0/214198951 عسلویه

 61 0/64970897 رامسر 2 0/27261315 کنارک

 62 0/652032555 اردبيل 3 0/313699887 بندرلنگه

 63 0/656288264 زاهدان 4 0/388806259 سربيشه

 64 0/656885717 الهيجان 5 0/396057507 ماکو

 65 0/659367157 آستارا 6 0/413917355 سملقان و مانه

 66 0/660871335 شادگان 7 0/433744484 ابوموسی

 67 0/662292257 بهشهر 8 0/437109746 چالدران

 68 0/662419213 خاش 9 0/447523561 بانه

 69 0/663279723 چالوس 10 0/449041292 هندیجان

 70 0/664378462 درگز 11 0/470915531 مياندورود

 71 0/668941651 قال آق 12 0/471427014 جرگالن و راز

 72 0/669968292 زیرکوه 13 0/472462981 کنگان

 73 0/672875963 مهران 14 0/47677746 خوی

 74 0/674830321 ایالم 15 0/485746033 دیر

 75 0/682894484 تنکابن 16 0/486005851 فاروج

 76 0/68818611 دشتی 17 0/503002255 اروميه

 77 0/690051189 رودسر 18 0/50476714 قشم

 78 0/690268906 نور 19 0/508447732 جویبار

 79 0/692810087 آباد پارس 20 0/516156646 ماسال

 80 0/694808852 هامون 21 0/517844589 بندرعباس

 81 0/697643654 قصرشيرین 22 0/530998271 خرمشهر

 82 0/69831776 کاووس گنبد 23 0/536624755 جاسک

 83 0/698934127 زابل 24 0/538272984 جلفا

 84 0/703179017 کالت 25 0/549180439 سلماس

 85 0/703540774 خداآفرین 26 0/557853218 گلوگاه

 86 0/706005897 سراوان 27 0.558500903 هویزه

 87 0/706229806 سرباز 28 0/560468642 فریدونکنار

 88 0/707355339 اشنویه 29 0/565129141 نکا

 89 0/709729106 دهلران 30 0/569926614 پارسيان

 90 0/717671749 آزادگان دشت 31 0/571221334 بجنورد

 91 0/725122806 نهبندان 32 0/574066393 ماهشهر بندر

 92 0/735323483 قوچان 33 0/574105032 ميناب

 93 0/739212464 تپه مراوه 34 0/581196424 پلدشت

 94 0/740287104 آباد عباس 35 0/581336386 محمودآباد

 95 0/740469766 سرخس 36 0/586114853 رضوانشهر

 96 0/742622697 بندرانزلی 37 0/588140331 اشرفيه آستانه

 97 0/743493633 ذهاب سرپل 38 0/59303673 جام تربت

 98 0/751874162 دیلم 39 0/599797465 ترکمن

 99 0/754644294 سقز 40 0/606265461 گرمی

 100 0/757236599 نيمروز 41 0/619669413 اهواز

 101 0/760930424 شهر مشگين 42 0/621300736 رشت

 102 0/761561327 زهک 43 0/621837892 خمير

 103 0/763497365 مریوان 44 0/62204449 نوشهر

 104 0/770349376 سيریک 45 0/622756103 سوران و سيب

 105 0/770862122 گز بندر 46 0/623835505 آبادان

 106 0/785498814 تنگستان 47 0/624241948 گناوه

 107 0/788845662 قصرقند 48 0/625613872 خواف

 108 0/796495538 درميان 49 0/62747725 بوشهر

 109 0/799952821 سردشت 50 0/628620544 لنگرود

 110 0/80203698 گميشان 51 0/629571137 طوالش

 111 0/834830259 گيالنغرب 52 0/629744737 تایباد

 112 0/835097163 مهرستان 53 0/62999998 چابهار

 113 0/837552542 سوار بيله 54 0/633260047 سروآباد

 114 0/845864799 هيرمند 55 0/634465215 ساری

 115 0/867308142 پاوه 56 0/639508549 شيروان

 116 0/899448457 جوانرود 57 0/641235548 پيرانشهر

 117 0/96698953 باباجانی ثالث 58 0/643433754 بابلسر

 118 1 ميرجاوه 59 0/648085913 نمين
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 های مرزی در بعد زیست محيطیی شهرستانشهرهاسنجش پایداری در  نهایی رتبه: 3 پيوست

 بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان

 60 0/700835418 تنکابن 1 0 محمودآباد

 61 0/701177157 پيرانشهر 2 0/053606937 فریدونکنار

 62 0/704921555 طوالش 3 0/065188215 جویبار

 63 0/714693258 رامسر 4 0/082827063 بابلسر

 64 0/731759474 نکا 5 0/137392909 جوانرود

 65 0/73300785 آبادان 6 0/165307935 سقز

 66 0/733093474 مانه وسملقان 7 0/199050872 گميشان

 67 0/73387475 نوشهر 8 0/246631932 نمين

 68 0/738849089 جلفا 9 0/27535669 اشنویه

 69 0/739303474 چالوس 10 0/28798712 سرپل ذهاب

 70 0/743109418 بانه 11 0/296405235 آق قال

 71 0/756424316 بندرگز 12 0/316232301 اروميه

 72 0/756723676 شيروان 13 0/330301165 گرمی

 73 0/767291576 زابل 14 0/333889033 بندرانزلی

 74 0/767440969 مهران 15 0/339169666 ایالم

 75 0/767500612 هيرمند 16 0/369375259 اردبيل

 76 0/770949715 زهک 17 0/38937185 بيله سوار

 77 0/774614962 ماکو 18 0/390846291 پلدشت

 78 0/783994913 شادگان 19 0/395632898 ثالث باباجانی

 79 0/786388222 خرمشهر 20 0/423507015 پارس آباد

 80 0/804494861 درميان 21 0/423577063 فاروج

 81 0/805066921 سربيشه 22 0/436744929 گنبدکاووس

 82 0/80759552 دیر 23 0/445906902 گناوه

 83 0/812475534 بندرماهشهر 24 0/448407511 خداآفرین

 84 0/815818983 ميرجاوه 25 0/45257537 قوچان

 85 0/821742135 هویزه 26 0/466822093 کالت

 86 0/823001817 ساری 27 0/467375112 مشگين شهر

 87 0/832238072 تایباد 28 0/483558372 خوی

 88 0/837933069 خواف 29 0/484282202 بجنورد

 89 0/841143604 زیرکوه 30 0/484819237 رازوجرگالن

 90 0/84455261 خاش 31 0/49569754 الهيجان

 91 0/861704467 کنگان 32 0/501523213 گيالنغرب

 92 0/867579161 نيمروز 33 0/50578631 دیلم

 93 0/867789305 هامون 34 0/520903174 مراوه تپه

 94 0/869433102 عسلویه 35 0/522639853 چالدران

 95 0/869468127 هندیجان 36 0/527333072 سلماس

 96 0/87294718 پارسيان 37 0/533930631 شوش

 97 0/875370665 اهواز 38 0/548706918 قصرشيرین

 98 0/877061248 تنگستان 39 0/58473553 آستانه اشرفيه

 99 0/888035443 سرباز 40 0/588118952 بوشهر

 100 0/889179561 مهرستان 41 0/608725329 سرخس

 101 0/890989136 سيب وسوران 42 0/608772101 رشت

 102 0/892028182 سراوان 43 0/618567153 لنگرود

 103 0/898275638 دشتی 44 0/62269283 درگز

 104 0/902762551 دشت آزادگان 45 0/637840456 عباس آباد

 105 0/903275299 زاهدان 46 0/639674781 تربت جام

 106 0/903753961 نهبندان 47 0/64221555 پاوه

 107 0/915330753 دهلران 48 0/646643161 رضوانشهر

 108 0/933718366 بندرعباس 49 0/66762198 مياندورود

 109 0/935959904 سيریک 50 0/668057689 نور

 110 0/938715128 بندرلنگه 51 0/673503856 ترکمن

 111 0/941283556 قصرقند 52 0/678187475 سروآباد

 112 0/941365279 قشم 53 0/678236419 سردشت

 113 0/94311648 کنارک 54 0/683054888 ماسال

 114 0/943583467 ابوموسی 55 0/686908458 مریوان

 115 0/944540791 چاه بهار 56 0/687002514 رودسر

 116 0/964273243 ميناب 57 0/692876462 بهشهر

 117 0/972912502 جاسک 58 0/695771782 گلوگاه

 118 1 خمير 59 0/69861723 آستارا
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 دسترسی کالبدی های مرزی در بعدی شهرستانشهرهاپایداری در  سنجش نهایی : رتبه4 پيوست
 یینها یبندرتبه Qi ریمقاد شهرستان بندی نهاییرتبه Qiمقادیر  شهرستان
 60 0/69155691 نوشهر 1 0 ابوموسی

 61 0/691782605 شادگان 2 0/253077102 خداآفرین

 62 0/692136433 سردشت 3 0/276090758 قصرشيرین

 63 0/694748117 رامسر 4 0/320143873 گيالنغرب

 64 0/697837347 چالوس 5 0/327267772 فاروج

 65 0/700523713 هویزه 6 0/345222813 ماسال

 66 0/707218125 بانه 7 0/358618892 گرمی

 67 0/708263319 بجنورد 8 0/38954525 رودسر

 68 0/711009345 خمير 9 0/402708779 مهران

 69 0/712107083 عباس آباد 10 0/415643372 چالدران

 70 0/714366483 دیر 11 0/418950224 نهبندان

 71 0/715950812 تنکابن 12 0/422345973 پاوه

 72 0/718817402 زهک 13 0/424413443 نمين

 73 0/722245525 بابلسر 14 0/436483528 پارسيان

 74 0/725616021 محمودآباد 15 0/445533735 آستانه اشرفيه

 75 0/727708461 خوی 16 0/483514173 دهلران

 76 0/727853657 خاش 17 0/486313973 کالت

 77 0/729265961 بندرلنگه 18 0/498353846 درگز

 78 0/734192858 مياندورود 19 0/505011086 بندرگز

 79 0/740215091 هيرمند 20 0/505043506 جوانرود

 80 0/742547636 تربت جام 21 0/506001635 سربيشه

 81 0/745037082 مریوان 22 0/514383278 دشتی

 82 0/745460441 رشت 23 0/516129269 لنگرود

 83 0/745482835 مراوه تپه 24 0/524051919 بيله سوار

 84 0/749453369 بوشهر 25 0/527095988 مشگين شهر

 85 0/750591523 قشم 26 0/529634961 سروآباد

 86 0/759142528 ساری 27 0/53042932 جلفا

 87 0/764544173 سيریک 28 0/530478756 دیلم

 88 0/771610144 نکا 29 0/532909822 سرپل ذهاب

 89 0/774423786 زابل 30 0/537302635 تنگستان

 90 0/77442906 فریدونکنار 31 0/539551018 رضوانشهر

 91 0/775981072 آق قال 32 0/542237917 نور

 92 0/778771388 گنبدکاووس 33 0/547584482 گلوگاه

 93 0/780850185 بهشهر 34 0/566311624 الهيجان

 94 0/783057388 مهرستان 35 0/575371576 آستارا

 95 0/785816898 گميشان 36 0/579409338 هندیجان

 96 0/787085907 کنگان 37 0/579603847 پلدشت

 97 0/794874549 اردبيل 38 0/584708838 جاسک

 98 0/801310809 پارس آباد 39 0/587710008 شيروان

 99 0/802043793 تایباد 40 0/594544866 درميان

 100 0/80246792 سلماس 41 0/59456279 قوچان

 101 0/808475863 اروميه 42 0/606898714 رازوجرگالن

 102 0/815258947 نيمروز 43 0/608284723 زیرکوه

 103 0/817975156 ترکمن 44 0/610440195 ثالث باباجانی

 104 0/821646555 سيب وسوران 45 0/625871455 ماکو

 105 0/834442164 ميرجاوه 46 0/6285138 شوش

 106 0/835672622 خرمشهر 47 0/629636613 طوالش

 107 0/847573618 آبادان 48 0/640623741 سرخس

 108 0/847986993 بندرعباس 49 0/643818357 گناوه

 109 0/857751657 سراوان 50 0/648778692 سقز

 110 0/858612024 چابهار 51 0/656447278 مانه وسملقان

 111 0/861482395 پيرانشهر 52 0/667133951 دشت آزادگان

 112 0/862767701 اهواز 53 0/668647001 خواف

 113 0/866119016 کنارک 54 0/681029903 اشنویه

 114 0/869918623 عسلویه 55 0/682240658 هامون

 115 0/885067985 سرباز 56 0/684838247 ایالم

 116 0/890198491 بندرماهشهر 57 0/687001022 بندرانزلی

 117 0/953360787 زاهدان 58 0/688814051 ميناب

 118 0/998034118 قصرقند 59 0/689997924 جویبار



 

 

 های ایران با استفاده از مدل تحليل مسيربررسی عوامل مؤثر بر ميزان طالق استان
 

 غالمی فشارکیمحمد ، پورشهال کاظمی، مندگاریمليحه علی، هاشمیفریبا سادات بنی

 (1/8/1398تاریخ پذیرش:    15/4/1398)تاریخ دریافت: 

 دهيچک

شووناختی، اقتصووادی و اجتماعی بر میزان با هدف بررسووی تأثیر علّی متغیرهای جمعیت مطالعه این

ستان شد. خام طالق ا های سرشماری عمومی ، به تحلیل ثانویه دادهمطالعه نیا درهای ایران انجام 

سالنفوس و  سکن  سال1395و  1390های م ، آمارگیری 1390-1397های ، آمارگیری نیروی کار 

شهری  سازمان ثبت احوال  1390-1396از هزینه و درآمد خانوارهای  و آمارهای ازدواج و طالق 

متغیر مورد بررسی  23کشور با استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته شده است. در این پژوهش، 

سبت  قرار گرفت که از شینی، میزان باروری کل، ن شهرن سبت  شامل ن شش متغیر  میان آنها تعداد 

ضریب  صیالت عالی و  سبت زنان متأهل دارای تح شهری، ن سی، میانگین درآمد خانوارهای  جن

سال قبل، معنی ستقیم، مربوط به متغیر درآمد خانوارهای شهری، جینی یک  شترین اثر م شد. بی دار 

هم زنان متأهل با تحصیالت عالی در جهت منفی است. عالوه بر آن، ری کل و سباروسپس میزان 

ستقیم بر میزان  سهم زنان متأهل با تحصیالت عالی، اثر غیرم سی و  سبت جن شینی، ن شهرن سبت  ن

ستان شور با تغییرات متغیرهای خام طالق دارند. به این ترتیب،  تغییرات میزان خام طالق ا های ک

 های استانی طالق را توضیح دهد.تواند تاحدودی تفاوتمی نامبرده، قابل تبیین است و

، نسووبت شووهرنشووینی، میزان باروری کل، میانگین درآمد خانوارها، تحلیل مسوویر :هاکليدواژه

 میزان خام طالق.

                                                      
 شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.دانشجوی دکتری جمعیت 

E.mail: F_banihashemi@hotmail.com 

 شناسی، دانشگاه یزد )نویسنده مسئول(. استادیار جمعیت 
E.mail: m.alimondegari@yazd.ac.ir 

 شناسی، دانشگاه تهران.جامعه دانشیار 
E.mail: skazemipour@gmail.com 

 .استادیار آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس 
E.mail: mohammad.gholami@modares.ac.ir 
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 مقدمه
 یبقاکننده تضمینسالمت فرد و  کنندهتأمین ی،اتیو ح هیاول ینهاد اجتماع عنوانبهخانواده، 

قادر به ادامه  ،شیخو یاعضا ینیگزیجا یبرا یبدون داشتن نظام ،یاجامعه چیه است.جامعه 

. فرد، ابدیتحقق  ینیگزیجا نیا ،آن قیسازد که از طریرا فراهم م ی. خانواده، امکانستین اتیح

 زین یتیو شخص یروان-یتر از آن به لحاظ عاطفبلکه مهم ،یستیو ز ینه تنها از نظر جسم

 تیشخص لیتواند با تکمیاست که فرد م یگاهیخانواده قرار دارد، چرا که خانواده جا ریتأثتحت

، یو دهقان یابیافراس)اش در جامعه آماده گردد یاجتماع یهابرعهده گرفتن نقش یبرا ش،یخو

1395.) 

 یهاو اتصال نسل وندیپ یرا برا نهیزم خانواده، لیشرط تشکشیعنوان پگرچه ازدواج به

شود، یم دیو انتقال فرهنگ جامعه از نسل گذشته به نسل جد تیفراهم آورده و موجب تثب یمتوال

صورت را به شانیاعضا یمتقابل اجتماع یهاکنشکه  ستندیها همواره قادر نخانواده ،حالنیبا ا

 نی. در اندیخانواده را حفظ نما یگروه سجامنموده و ان تیخاص هدا یبه سمت هدف وستهیپ

ازدواج و وقوع طالق منجر  یاجتماع وندیتواند به گسست پیم یاختالفات خانوادگ ت،یوضع

 (.1390و ساربچلو، یکانیبار) ها را فراهم آوردفاصله و گسست نسل نهیشده و زم

 اهمیت است، جریان در روزها این که اجتماعی تغییرات میان (، در1991به قول گیدنز )

 عاطفی، ازدواج جنسی، حیات روابط در شخصی، زندگی در که ستاتفاقاتی نی اندازه به کدامهیچ

 در طالق میزان روزافزون افزایش انسانی شاهد جامعه وقوع است. امروزه حال در خانواده و

 آن قبح میزان از جوامع بیشتر در حضور مدرنیته با زمان هم زیادی مقدار به که است جامعه

 موفقیت با که است هاییازدواج اجتماعی پذیرفته شده برای حل راه یک عنوانبه و شده کاسته

 انجام نفع به را قوانین تحول و تغییر احساسات عمومی، کشورها از بسیاری در و نیست قرین

 (. 182:1379 کوئن)است  کرده تحمل طالق

روابط  گذشته، قرن دو یکی طی مختلف جوامع اجتماعی - اقتصادی تحوالت روند با همراه

است.  شواهد  نموده تجربه را ایسابقه بی و پرشتاب تغییرات نیز خانواده درونی عناصر و

مندگاری ؛ علی2009 همکاران، و شوازی عباسی ؛1389 ارمکی، آزاد ؛1383 محمودیان،) موجود

 گذشته هایدهه در که هاییپدیده و روندها برخی که است از آن حاکی( 1395و همکاران، 

 خانواده در مختلف درجات به امروز اند،شده غربی جوامع در دگرگونی خانواده و تحول به منجر
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 مردان، با ها آن قدرت موازنه و زنان جایگاه و موقعیت تغییر. اندیافته و ظهور بروز نیز ایرانی

 شوهر، زن،)خانوادگی  هاینقش به نسبت نگرش تغییر ها،ارزش دگرگونی ازدواج، سن افزایش

فرزندان، فردگرایی و  و والدین میان ارتباط در قدرت ساختار شدن افقی ،(فرزندان والدین،

 .هاستخانواده روی پیش تغییرات جمله از میزان طالق، افزایش

بر اساس آمار و اطالعات ازدواج و طالق منتشرشده است.  یله جهانأمس کیامروزه طالق 

، میزان خام 1965عضو اتحادیه اروپا در سال توسط بخش آمار اتحادیه اروپا، در میان کشورهای 

با وجود کاهش  2015درصد بوده است. در سال  8/0درصد و میزان خام طالق  8/7ازدواج 

درصد افزایش  9/1درصد رسیده بود، میزان طالق به   3/4شدید در میزان خام ازدواج که به 

 یافته بود.

میلیون  56همراه با افزایش جمعیت )از که  دهدینشان م ران،یطالق در ا تیبه وضع ینگاه

هزار مورد در سال  40(، تعداد طالق  )از 1397میلیون نفر در سال  82تا  1370نفر در سال 

هزار در  673به  1370هزار مورد در سال  453( و ازدواج )1397هزار در سال  169به  1370

آمارها  .(1397و  1396ور، ( نیز رو به افزایش بوده است )سازمان ثبت احوال کش1397سال 

، تعداد 1360دهد که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و انفجار جمعیت در دهه نشان می

به اوج خود رسید که در واقع، در این افزایش، متأثر از  1391تا  1388های ازدواج در سال

تعداد و هم تاکنون، هم  1391به سن ازدواج بوده است. از سال  1360رسیدن متولدین دهه 

ها، تقریباً همیشه رو به افزایش میزان ازدواج رو به کاهش نهاده است. اما تعداد طالق در این سال

 (. 1396بوده است )سازمان ثبت احوال کشور، 

 موجب نه تنها است که فراوانی اقتصادی و اجتماعی روانشناختی، پیامدهای دارای طالق

 تواندمی به جنسیت حساس تحلیلی در بلکه شودمی جامعه اقتصادی و انسانی سرمایه به آسیب

جواهری،  و روشنفکر می شود )کالنتری، آنها استثمار و راندن حاشیه به و زنان نقش آفرینی مانع

 میزان دارای مطلقه افراد که است داده ( نشان1388تحقیق )حفاریان و دیگران،  (. نتایج1390

 کیفیت ابعاد کلیه هستند، به طوریکه خودپنداری ضعیفتر و درماندگی نشانه های پایین، بهزیستی

 به صورت مطلقه محیطی( زنان و روابط اجتماعی و روانشناختی فیزیکی، زندگی )سالمت

 است.  مطلقه غیر زنان از کمتر معناداری

های زیادی از نظر الگوهای های کشور نیز تفاوتاز سوی دیگر در بین استان 
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تی طالق و سایر متغیرها نظیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. بررسی شناخجمعیت

ها ها، از این منظر مهم است که برای پیدا کردن راه حل کاهش طالق باید به این تفاوتاین تفاوت

شناختی، اقتصادی توجه کرد. در این مقاله تالش شده تا میزان طالق از منظر متغیرهای جمعیت

های کشور وجود دارد هایی که در سطح استانمورد بررسی قرار گیرد و به تفاوت و اجتماعی

 پرداخته شود. 

 چارچوب نظری 

های ساختاری بر تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه تحوالت خانواده، تئوریدر تحلیل 

را در کشورهای  هاطیف وسیعی از تبیینعنوان یکی از عوامل تغییرات خانواده تأکید نموده و به

سوی یک مدل خانواده های خانواده به. دیدگاه همگرایی نظامغربی و غیرغربی ارائه کرده است

 2و ویلیام گود "انتقال بزرگ خانواده"(، با عنوان 1984) 1ای توسط کینگزلی دیویسهسته

یه، فرایند توسعه یافت. طبق این نظر "انقالب جهانی در الگوهای خانواده "( تحت عنوان 1963)

مدرنیزاسیون موجب تجدید ساختار جوامع از طریق صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش آموزش، 

گردد. تحت تأثیر این ، توسعه حمل و نقل و ارتباطات و... میگروهیهای گسترش رسانه

صورت اجتناب ناپذیری در جهت مدرن شدن و تحوالت، الگوها و عناصر سنتی خانواده به

شدن تغییر خواهند نمود. ایده زیربنایی تئوری همگرایی بر این فرض ضمنی استوار ای هسته

اند. جوامع در حال توسعه، در است که جوامع مختلف بر روی پیوستاری از توسعه قرار گرفته

-فرایند مدرنیزاسیون، هرچه بیشتر شبیه جوامع صنعتی پیشرفته غرب خواهند شد و بالطبع، نظام

هایی نظیر شمول خانواده مدرن غرب با ویژگیان نیز به سمت یک مدل جهانهای خانواده آن

در انتخاب همسر، ازدواج در سنین باال، باروری پایین و  آزادیای بودن، فردمحوری، هسته

ای که بهترین انطباق را با شرایط اقتصادی حاکم بر برابری جنسیتی پیش خواهد رفت؛ خانواده

 (.      1388ندوشن، است )عسکری ادهجامعه معاصر غرب نشان د

شدن با شهرنشینی همراه است، چه توسعه شهرهای قدیمی و چه ایجاد شهرهای صنعتی

افتد. گرچه جدید که با مهاجرت از نقاط کشاورزی روستایی به نقاط صنعتی شهری اتفاق می

ه به شهرهای جدید برای کنند، اما غالباً این افراد جوان هستند کگاه تمام خانواده مهاجرت می

                                                      
1. Davis, K 

2. Good, W  
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کنند. این مهاجرت، با ترتیبات جدید زندگی غالباً همراه است. یافتن فرصت شغلی مهاجرت می

دهد. در غالب جوامع گذشته، دسترسی همچنین تراکم شهری غالبا الگوی ارتباطات را تغییر می

ضای خانواده و همسایه افراد به اطالعات درباره جهان از طریق مردم در جوامع محلی به ویژه اع

گیری داشته، زیرا افراد در های اخیر، تغییرات چشمگرفت. این دسترسی، در دههها صورت می

اند. این المللی قرار گرفتهای از سیستم حمل و نقل و ارتباطات ملی و بینسراسر دنیا در شبکه

مربوط به زندگی  امکانات جدید، دسترسی مردم را به تولیدات و افکار جدید شامل آنچه

 (. 7: 2007، 1خانوادگی است را سهولت بخشیده است )جایاکودی

صورت کلیدی تغییرات جامعه در اغلب جوامع امروزی، رشد درآمد، حداقل در گروهی از 

دهد. رشد مصرف غالبًا انواع کاالهای در دسترس را جامعه است که اجازه رشد مصرف را می

زیع اقالم مصرفی را تغییر دهد. افزایش درآمد اجازه خرید محل تواند تودهد و میافزایش می

(. از طرفی دیگر به 6: 2007دهد )جایاکودی، سکونت مجزا و پایان ارتباط خانوادگی را نیز می

ها باری بر خانوادههای سخت اقتصادی در جامعه نتایج زیان( دوران1900) 2نظر کانگر و الدر

 احتمال گسیختگی خانواده و بی سامانی آن است. محرومیت اقتصادی،دارد که از جمله آنها 

 دهد. سوق می طالق سوی به را آنها و دهد کاهش می را تعامالت مثبت زوجین

های باالی بیکاری یکی از مشخصه های های اقتصادی، وجود نرخدر شرایط سخت و بحران

 انتظاری مطلوبیت بر اقتصادی عوامل تأثیر( درباره 2011) 3موریل و هلرشتاینبارز کشورهاست. 

 کرد: عوامل بیان صورت دو به توانمی را طالق بر اقتصادی عوامل معتقدند که تأثیرطالق 

 به زوجین برای طالق به نسبت را ازدواج یافته تنزیل فعلی ارزش تواندسو مییک از اقتصادی

 هادرگیری افزایش به اقتصادی رونق یا رکود اگر مثال، میزان کاهش )افزایش( دهد. برای یک

 یافت خواهد کاهش زوجین تمامی برای ازدواج نسبی ارزش شود، منجر زناشویی فشار روانی و

طرفی  شود. از طالق به منجر تواندمی که است یااندازه به زوجین برخی برای کاهش و این

 افزایش دهد زنان برای را کار بازار هایفرصت موقت طور به است ممکن اقتصادی رونق دیگر

 دیگری یابد. راه افزایش طالق میزان و شده زنان برای طالق ارزش افزایش باعث موضوع این و

                                                      
1. Jayakody 

2. Conger, H and Elder 

3. Hellerstein and Morrill 
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 عوامل که است این تغییر دهد را زناشویی هایزندگی ارزش است ممکن اقتصادی نوسانات که

 در زوجین زندگی کیفیت بر پراکندگی بلکه ندهد تغییر را ازدواج ارزش میانگین اقتصادی،

 مردان میان در دستمزدها نابرابری افزایش اقتصادی به رونق اگر مثال بگذارد. برای تأثیر جامعه

 ادامه ارزش که شودمی موجب کند، دریافت را حقوق باالیی مرد یک که درصورتی شود، منجر

 سطوح در دستمزدشان که مردانی برای یابد. اما همسر( افزایش برای ویژهزناشویی )به زندگی

 کار بازار در که زنانی برای ویژهشود، بهمی ازدواج ارزش موجب کاهش رونق دارد، قرار پایینی

  (.101: 1397کنند )درگاهی و دیگران، نمی مشارکت

چندین الگوی باروری هم با طالق در ارتباط است. حاملگی و زایمان قبل از ازدواج، خطر 

 3؛ هیویت و همکاران1993، 2؛ براچر و همکاران1991، 1)ویت و لیالرددهد طالق را افزایش می

پیش از ازدواج ممکن است ازدواج با یک شریک نامناسب را  زایمان(. دلیل این است که 2005

تشویق کند یا حضور یک بچه در اوایل ازدواج ممکن است فشاری را در مراحل توسعه و رشد 

آیند، احتمال طالق را کاهش دنیا میهایی که درون ازدواج بهروابط ایجاد کند. در مقابل، بچه

دهد و ثبات شود که تولد فرزندان درون ازدواج تعهد به ازدواج را نشان میدهند. تصور میمی

حال، رابطه بین وجود فرزندان و انحالل زناشویی، بسته به سن دهد. با اینآن را افزایش می

تر، خطر شکست ازدواج را کمتر آن وجود فرزندان کوچک موجببهفرزند، متفاوت است که 

 بزرگتر، ارتباط کمی با انحالل ازدواج دارند یا اصالً ارتباطی ندارند.کنند و فرزندان می

گذارد. های جمعیتی تأثیر میشناختی، بر پدیدهعنوان یک شاخص جمعیتجنسی، به نسبت

کنند؛ ن محدودیتی در بازار ازدواج عمل میعنوابه جنسی هاینسبتبه خوبی مشخص است که 

های سنی خاص یا کل جمعیت زن در گروه 100این شاخص به تعداد مردانی که در مقایسه با 

هستند، اشاره دارد و احتماالً بر تمایل به طالق، مشارکت نیروی کار زنان و سایر متغیرهای مهم 

( یک دیدگاه نظری 1983) 4اگ و سکوردشناختی تأثیر می گذارد. تز نسبت جنسی گوتنتجمعیت

های جنسی بر ورود به ازدواج و انحالل رابطه زناشویی را توضیح است که چگونگی تأثیر نسبت

گوتنتاگ و سکورد اظهار داشتند که با توجه به تسلط مردان در سیستم سیاسی و حقوقی،  دهد.

                                                      
1 . Waite and Lillard 

2. Bracher & et al 

3. Hewitt & et al 

4. Guttentag, M and Paul F. Secord   
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های جنسی باالتر باشد با اشکال مردساالرانه زندگی خانوادگی، نقش هاینسبتدر جوامعی که 

دار و مادر و همچنین هنجارهای محدود کننده اجتماعی مطابقت خواهد عنوان خانهسنتی زنان به

در مقابل، اگر نسبت های جنسی نسبتاً پایین باشد، آداب و  داشت. در مورد ازدواج و طالق

شود. مردان در صورت کمبود زنان در بینی میدواج و طالق پیشتر در مورد ازرسوم لیبرال

 (.1993، 1کنند )دیکمنهای جنسی مربوطه از قدرت سیاسی و قانونی خود استفاده مینسبت

های جنسی، نقش مهمی در رفتارهای دهند که نسبتهای مطالعات مختلف نیز نشان مییافته

یر، برخی از تأثیرات نسبت جنسی در زندگی مشترک کنند. مطالعات اخزناشویی و طالق بازی می

؛ 1983؛ شون 1992عنوان مثال، لیچر و همکاران اند )بهیابی را ذکر کردهو شیوه های دوست

بیشتر تحقیقات  (.2015؛ 2در بروکس دالر 2001؛ جنوبی، ترنت و شن 1995ساوت و لوید 

های جنسی با ازدواج کنند که نسبتن میمتمرکز است و بیا زنانگسترده در این زمینه بر وضعیت 

؛ لیچتر و همکاران 1993زنان رابطه مثبت و با طالق رابطه منفی دارد )فاست و جیل کیکولت 

؛ 1988؛ جنوبی 2003؛ باربر 1992؛ جنوبی و لوید 1993؛ مک الوللین، لیچتر و جانسون 1992

 (.2015در بروکس دالر،  1989ترنت و جنوب 

ی در مدارس، عنصر مهم در تحوالت ساختار اجتماعی جامعه است. در توسعه آموزش رسم

عنوان نخستین موتور محرک تغییرات ساختار اجتماع و بهبود واقع، آموزش، به طرق مختلف به

(. این افزایش، در راستای تأخیر ورود به بازار 1974، 3شود )مکوالیاقتصاد و جامعه دیده می

ترها و تأخیر در ازدواج و موارد دیگر را منجر جنسیتی، کاهش سلطه بزرگکار، تغییر در ارتباط 

( بیان داشتند که ارتباط میان 1993) 4(. بالسفلد و همکاران5: 2007شده است )جایاکودی، 

طالق و تحصیالت در طی زمان و میان کشورها متفاوت است. در کشوری مانند ایتالیا که سطح 

حصیالت اثر مثبت دارد، اما در کشورهایی که میزان طالق باالست کلی طالق پایین است، سطح ت

اثر منفی دارد. آنها بیان داشتند که در کشورهایی مانند ایتالیا با ساختار خانواده سنتی، تحصیالت 

تواند نگاه آزادانه به ازدواج و طالق بدهد و آنها را برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و زنان می

                                                      
1. Diekmann  

2. Brooks Dollar, Cindy 

3. Macaulay 

4. Blossfeld, De Rose Hoem and Rohwer 
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(. مطالعات زیادی در آمریکا 1999، 1تر روبرو کند )کالرک و برینگتونق راحتاقتصادی طال

گیری باالست. دهد که خطر طالق در میان افراد با سطح تحصیل پایین به طرز چشمنشان می

ها در کانادا و استرالیا تفاوت کمی میان خطر طالق و میزان تحصیالت مطالعات دیگر بر پایه داده

تر است. اما ارتباط در بریتانیا، طالق میان افراد با سطح تحصیالت کمتر متداول بیان کرده است.

شود. وقتی سن به هنگام ازدواج، میان تحصیالت و طالق از طریق سن در ازدواج تعدیل می

متغیر کنترل باشد، خطر طالق در سطوح مختلف تحصیلی مشابه است )کالرک و برینگتون، 

1999.) 

 و تحول به گذشته هایدهه در که هاییپدیده و روندهاابتدا بیان شد، گونه که در همان

 ایرانی خانواده در مختلف درجات به امروزه اند،شده منجر غربی جوامع در دگرگونی خانواده

افزایش میزان شهرنشینی، افزایش نرخ باسوادی و تحصیالت توان به قابل مشاهده هستند که می

حتی برای دختران جوان، تغییر در الگوهای اشتغال و بازار کار اشاره عالی، سهولت در مهاجرت 

نظران، مسایل و مشکالت اقتصادی حاکم بر کرد. از سویی بر اساس دیدگاه برخی از صاحب

گیسختگی نظام خانواده و افزایش میزان طالق در ایران به حساب کشور یکی از دالیل مهم از هم

شناختی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد تأثیر چندین متغیر جمعیتمی آید. در این مطالعه تالش 

 های کشور مورد بررسی قرار گیرد. در کنار هم، بر میزان طالق استان

شناختی نظیر نسبت با توجه به مباحث فوق، در پژوهش حاضر، برخی متغیرهای جمعیت

رخ بیکاری، نرخ مشارکت کل؛ متغیرهای اقتصادی مانند ضریب جینی، ن جنسی و میزان باروی

اقتصادی و میانگین درآمد خانوارهای شهری و متغیرهای اجتماعی مانند نسبت شهرنشینی، نرخ 

عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر روی میزان باسوادی و درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی به

 است. شدههای ایران نظر گرفته خام طالق استان

 

 

 

 

 

                                                      
1. Clarke and Berrington 
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 پژوهش: مدل نظری 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های مورد بررسی این پژوهش عبارتند از:فرضیه

 جنسووی )با اثر منفی( و میزان باروری )با اثر منفی( بر شووناختی نسووبتمتغیرهای جمعیت

 ها تأثیرگذار است.میزان خام طالق استان

  متغیرهای اقتصوووادی مانند ضوووریب جینی )با اثر مثبت(، نرخ بیکاری )با اثر مثبت(، نرخ

شهری )با اثر منفی( بر روی  صادی )با اثر منفی( و میانگین درآمد خانوارهای  شارکت اقت م

 ها تأثیر دارد.میزان خام طالق استان

  متغیرهای اجتماعی مانند نسبت شهرنشینی )با اثر مثبت(، درصد جمعیت دارای تحصیالت

 ها اثر دارد.طالق استان عالی )با اثر مثبت(، نرخ باسوادی )با اثر مثبت( بر روی میزان خام

 های مرتبط با آن. متغيرهای مورد استفاده در پژوهش و نظریه1جدول

 نظریه / یا مطالعه مرتبط نام متغیر
 (1983گوتنتاگ و سکورد ) نسبت جنسی

 (.2005(، هیویت و دیگران )1993(، براچر و دیگران )1991ویت و لیالرد ) میزان باروری

بیکاری، نرخ مشارکت ضریب جینی، نرخ 

 اقتصادی، میانگین درآمد خانوار
 (2011موریل ) و ( ، هلرشتاین1900کانگر و الدر )

نسبت شهرنشینی، نرخ باسوادی، درصد جمعیت 

 دارای تحصیالت عالی.
 (.1993(، بالسفلد و دیگران )1963(، ویلیام گود )1984کینگزلی دیویس )

 

 میزان خام طالق

 ی ایرانهااستان 

 متغيرهای جمعيت شناختی

 نسبت جنسی

 میزان باروری کل

 متغيرهای اقتصادی

 ضریب جینی

 نرخ بیکاری

 نرخ مشارکت اقتصادی 

 میانگین درآمد خانوارهای شهری

 
 متغيرهای اجتماعی

 نسبت شهرنشینی

 نرخ باسوادی

 درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی 
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مطالعه، میزان خام طالق است که از حاصل تقسیم شاخص مورد بررسی برای طالق در این 

آید. یکی از اشکاالت وارد بر میزان دست میتعداد طالق بر میانه جمعیت سال در هر هزار نفر به

خام طالق، این است که افراد مجرد و افرادی که در سن ازدواج نیستند نیز در مخرج کسر 

میزان خالص طالق که از حاصل تقسیم تعداد  شود ازشوند. بنابراین، پیشنهاد میمحاسبه می

آید، استفاده شود. با توجه به دست میطالق به جمعیت زنان دارای همسر در هر هزار نفر به

هایی که شود و تنها در سالهای ثبت احوال حاصل نمیاینکه جمعیت زنان دارای همسر از داده

ست، برای محاسبه این شاخص با سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده، در دسترس ا

بپردازیم،  1395محدودیت داده روبرو هستیم. از طرف دیگر اگر به مقایسه این دو نرخ در سال 

های کشور یکسان بوده است و سطح این دو شود که روند این دو نرخ میان استانمشاهده می

زان خام طالق است ای که سطح میزان خالص طالق باالتر از مینرخ متفاوت است، به گونه

 توان نتیجه گرفت در نتایج محاسبات تغییری حاصل نشود.(. بنابراین، می2)نمودار 

 (1395های کشور )سال. مقایسه ميزان خام طالق با ميزان خالص طالق به تفکيک استان2نمودار

 
 ( و محاسبات محققین1395(، مرکز آمار ایران )1395منبع: سازمان ثبت احوال )
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 پيشينه پژوهش
ای چندبعدی است و شاید کمتر پدیده عنوان یکی از وقایع چهارگانه حیاتی، پدیدهطالق به

اجتماعی به پیچیدگی طالق وجود داشته باشد. طالق دالیل گوناگون دارد و این دالیل، متناسب 

با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین، متفاوت است. از طرفی در سطح کالن، بسترها و 

 ساز طالق در اجتماعات و جوامع گوناگون هم یکسان نخواهد بود. مینهشرایط ز

های طالق کنندهای در مورد آنچه که اغلب تعییندر ادبیات پژوهشی طالق، مطالعات گسترده

شوند وجود دارد. محققان برای بررسی تغییرات همگام تجربی بین طالق و دیگر نامیده می

های مقطعی های زمانی یا در تحلیلرهنگی، غالباً در محیط سریمتغیرهای اقتصادی، اجتماعی و ف

(، نصراللهی و 1395(، فالحی و دلدار )1397و همکاران ) درگاهیکنند. نتایج را جستجو می

(، موسائی و همکاران 1390زاده و همکاران )(، عیسی1391(، عسگری و بادپا )1392همکاران )

ند سواد، نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، کالن مان متغیرهای( به بررسی 1388)

شهرنشینی، هزینه و درآمد خانوارها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر روی طالق در ایران 

 اند. پرداخته

 در طالق بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی عوامل ( به بررسی نقش1397درگاهی و همکاران )

 1386-1394دوره  طی کشور استانی هایداده براساسایران با استفاده از الگوی ترکیبی پنل 

پرداختند. آنها بین بیکاری و تورم با میزان طالق رابطه مثبت، و بین اشتغال زنان با تحصیالت 

تجاری  هایچرخه در طالق رفتار بررسی عالی و طالق رابطه منفی مشاهده کردند. همچنین در

بر  دیگر سوی ای است و ازفتاری مخالف چرخهکشور به این نتیجه رسیدند که طالق دارای ر

 را طالق میزان عالی، تحصیالت با زنان اشتغال افزایش طالق، اجتماعی تحلیل عوامل اساس

 مشقت کاهش با ایران، در کردهتحصیل زنان اشتغالدهد. این بدین معنی است که می کاهش

 است. شده خانواده بیشتر ثبات باعث اقتصادی،

کشور  استان 28( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر طالق در 1395همکاران )فالحی و 

با تأکید بر عوامل اقتصادی )بیکاری و تورم( پرداختند و متغیرهای  1391تا  1381طی دوره زمانی 

متغیرهای کنترلی به الگو اضافه کردند. نتایج  عنوانبهمیزان شهرنشینی و تحصیالت عالی را 

داری بین متغیرهای مستقل بیکاری، تورم، میزان لگوی تجربی، رابطه مثبت و معنیبرآوردهای ا

( بر 1394تحصیالت عالی و میزان شهرنشینی با طالق را نشان داد. حاتمی نژاد و همکاران )
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کل کشور، رابطه  1390های سرشماری عمومی نفوس و مسکن اساس تحلیل ثانویه داده

های مختلف کشور این دند و نشان دادند که در میان استانشهرنشینی و طالق را بررسی کر

 تفاوت معنادار است. 

 اثرگذاری چگونگی ای کیفی، به فهم(، در مطالعه1395نصرآباد ) مندگاری و رازقیعلی

 زن 40 با طالق از طریق انجام مصاحبه عمیق برای گیری زوجینتصمیم بر اقتصادی بسترهای

 ناپایدار، اشتغال بیکاری و داده که های آنها نشانپرداختند. یافته تهران شهر در مطلقه مرد و

 و جامعه اقتصادی بد شرایط ها،خانواده به مالی وابستگی نادرست، مسیرهای از درآمد کسب

 مسائل جمله خانواده، از مالی منابع مدیریت نامناسب و خانواده درآمدی منابع بر مضاعف فشار

 زوجین کمتر تعامالت با ایزنجیره صورتبه مسائل بوده است. این مشترک زندگی در افراد مالی

 تضادهای و اختالفات افزایش تدریج،به و خانواده رفاه سطح کاهش زندگی مشترک، درون

 مشکالت کند کهگیری میگونه نتیجهمطالعه این است. این شده همراه زوجین رفتاری فکری و

طالق  به نهایتاً که که شودمی دیگری شرایط ساززمینه بلکه نیست طالق علت بالفصل اقتصادی

 بر اثر تأخیری، یک با و است تأخیری و پنهان عامل اقتصادی مشکالت واقع، شود. در منجر

 گذارند.می اثر طالق به زوجین تصمیم

 طالق بر مؤثر عوامل تحلیل و بررسی هدف با پژوهشی ( در1392نصراللهی و همکارانش )

 تولید و بیکاری زنان، باسوادی نرخ شهرنشینی، متغیر چهار اقتصادی، تأثیر متغیرهای بر تأکید با

 روش استان کشور و 28در مطالعه آنها، از اطالعات . نمودند را بررسی طالق ملّی بر ناخالص

مثبت نشان داد که نسبت شهرنشینی، بیشترین اثر  مطالعه این نتایج. شد استفاده تابلویی هایداده

ها داشته است. همچنین بین افزایش نرخ باسوادی زنان و نرخ بیکاری با میزان را در طالق استان

ها رابطه مثبت وجود دارد. اما میان تولید ناخالص داخلی و میزان طالق اثر منفی طالق استان

 وجود داشته است.

درآمد خانوار بر طالق در ای اثر نوسانات موقت و پایدار ( در مطالعه1391عسگری و بادپا )

بررسی  1383-1390های طی سال استان کشور 30سطح  در ترکیبی هایایران را با استفاده از داده

 پایدار هایشوک و موقت هایشوک دو جزء به خانوار درآمد نوسانات اند. در مطالعه آنهاکرده

 در که داده نشان ها. یافتهاست گرفته قرار مورد بررسی طالق بر جزء دو هر اثر و شده تفکیک

اما  شوندمی طالق میزان افزایش موجب خانوار درآمد موقت هایشوک درصد، 5 سطح خطای
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 نرخ ندارند. عالوه بر این، متغیرهای اثر معناداری طالق میزان خانوار، بر درآمد پایدار هایشوک

 دارای طالق بر میزان مسکن شاخص و شهرنشینی زنان، نسبت اقتصادی مشارکت نرخ بیکاری،

 .گذارندمی منفی طالق اثر میزان بر خانوار درآمد و سواد میزان هستند، اما معنادار و مثبت اثر

با استفاده از « تحلیل اقتصادی طالق»( در پژوهشی با عنوان 1390زاده و همکارانش )عیسی

-1385در ایران طی دوره های زمانی، معادالت مربوط به ارتباط بین بیکاری و طالق تحلیل سری

را برآورد کردند. نتایج حاکی از آن است که ارتباط بین طالق و بیکاری برای کوتاه مدت،  1345

-دار است و این موافق با رویکرد استرس روان، معنیبلندمدتدار، ولی برای یک دوره غیرمعنی

  کند.شناختی است که بر اثر تأخیری بیکاری بر طالق تأکید می

های سری زمانی، به بررسی ارتباط بین طالق و ( با تحلیل داده1388ئی و همکارانش )موسا

در سطح  1353-1385های سواد، شهرنشینی، هزینه خانوار، درآمد و نحوه توزیع آن طی سال

داد که افزایش هزینه خانوارهای استان و نسبت شهرنشینی،  نشانها کالن در ایران پرداختند. یافته

و افزایش نرخ سواد و افزایش درآمد خانوارها اثر منفی بر میزان طالق دارد. همچنین  اثر مثبت

 یابد. با بدتر شدن توزیع درآمد، میزان طالق افزایش می

مختلفی به بررسی ارتباط ریسک طالق با  هایپژوهشدر حوزه مطالعات پیشین خارجی، 

های زمانی مختلف و طی دوره شناختی در سطح کالنعوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت

موجود بود  1975( با استفاده از آمارهای حیاتی تایوان که از سال 2016) 1اند. چنگپرداخته

ها بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که تغییر ارتباط بین تحصیالت و طالق را در میان نسل

است. وی عنوان کرد که افراد در سطح تحصیالت از ارتباط مثبت با طالق به ارتباط منفی رفته 

( 2016) 2دو ماراجو مطالعهبرند. با پایگاه اجتماعی پایین، بیشتر عمر خود را در تجرد به سر می

 ریکماکان تحت تأث ینواح نیطالق در ا یاست که الگوها دادهنشان  زیهند ن ژهیوهب ،ایدر آس

 نیکه نفوذ ا یکه در مناطقیطورهزنان است؛ ب التیجامعه و سطح تحص یفرهنگ یهنجارها

 یوندهایپ یداریاستحکام و پا زانیباشد، م شتریتر و بیقو التیو سطح تحص یفرهنگ یهنجارها

همچنین، هرچه سطح تحصیالت زنان بیشتر باشد، به  است. شتریب زیدر برابر طالق ن ییزناشو

 طالق رغبت کمتری دارند.

                                                      
1. Cheng 

2. Dommaraju 
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های طولی ازدواج در ژاپن، برای دو نسل ( با استفاده از داده2013) 1ریمو و همکارانش

تحصیالت در طالق را بررسی کردند. آنها تأیید  تفاوت 1990-2005و  1980-1989های سال

های قبلی، کردند که تحصیالت، ارتباط معکوس با طالق دارد و نشان دادند که برخالف یافته

(، در 2011)2هلرشتاین و موریل و طالق بیشتر نشده است.ارتباط منفی میان تحصیالت زنان 

رابطه بین نرخ  با انجام یک تحلیل تجربی به بررسی "طالقرکود، رونق و "ای با عنوانمقاله

-2009های آماری طالق در آمریکا طی سال های بیکاری و میزان طالق ایالتی با استفاده از داده

های طالق و بیکاری مطالعه یک رابطه منفی قوی بین میزاناند. طبق نتایج این پرداخته 1976

طی دوره زمانی مورد بررسی، با تقریباً یک  بیکاریوجود دارد که یک درصد افزایش در نرخ 

( با یک مدل 2010) 3نانلی و سیلزدرصد کاهش در میزان طالق در همان زمان مرتبط است. 

نوار را روی طالق بر حسب سطح تحصیالت اقتصادسنجی، اثر شوک درآمدی دائمی و موقت خا

و نژاد، بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که شوک موقت منفی )مثبت( درآمد خانوار 

شود. اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد منجر به افزایش )کاهش( احتمال طالق می

 . دهدهای مثبت )منفی( دائمی درآمد خانوار همان نتیجه را میشوک

های آمارگیری باروری در چین و یک مدل چند ( براساس داده2002) 4ژنگ و همکارانش

، ارتباط ریسک طالق با عوامل اجتماعی و 1985تا  1955های متغیره هازارد بین سال

ها نشان داد سطح طالق در مناطق شهری باالتر از مناطق شناختی را مطالعه کردند. یافتهجمعیت

صورت منفی روی اقتصادی به مشارکتصورت مثبت و روستایی است و میزان تحصیالت به

های ای با تحلیل سری زمانی دادهنیز در مطالعه (،2003) 5و همکاران طالق اثر داشتند. برگس

 ازدواج بر زنان و مردان درآمد دریافتند که اثر 1979-1992های هزینه و درآمد آمریکا طی سال

 و ازدواج معناداری با و مثبت رابطه مردان درآمد افزایش کهاست. درحالی متفاوت طالق و

 است.  معنابی طالق بر آن اثر و داشته ازدواج با منفی رابطه زنان درآمد دارد، طالق با منفی رابطه

-کشور و در چارچوب نظریه گوتن تاک 117( بر اساس داده های 1988) 6اسکات و کاترین

                                                      
1. Raymo 

2. Hellerstein and Morrill 

3.Nunley and Seals 

4. Zeng 

5. Burgess, Propper and Aassve 

6 Scott, Katherine 
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دارد که مربوط به نسبت جنسی و نقش زنان مطالعه ای انجام دادند. این تئوری بیان می 1سکورد

کنند، میزان باروری رابطه منفی و با میانگین سنی نسبت جنسی باال با نسبت زنانی که ازدواج می

زنان در زمان ازدواج، میزان طالق، ارتباط نامشروع، مشارکت در نیروی کار و خودکشی رابطه 

 این و سال 49-15 سنین در جنسی نسبت بین متغیره دو های همبستگی مثبت دارد.   اگرچه

 انتظار مورد ارتباط بیشتر مذکور نکردند اما نظریه از چندانی حمایت زنانه های از نقش ابعاد

 و توسعه اقتصادی و اجتاعی کشورها مدنظر قرار گیرد. تجزیه سطح که آید می پدید زمانی

 نسبت یافته توسعه کشورهای در زنان نقش بر جنسی نسبت تأثیر که داد نشان بعدی های تحلیل

 .است تر برجسته توسعه حال در کشورهای به

مطالعات مربوط به طالق ارائه شده در این بخش، حاکی از تأثیرپذیری طالق مرور پیشینه 

اجتماعی و حتی فرهنگی در  -های مختلف جمعیتی، اقتصادیکنندهای از تعییناز مجموعه

ها داخلی که در سطح کل کشور یا استان مطالعاتسطوح مختلف خرد و کالن است. در بیشتر 

 -شناختی و اقتصادیهای مختلف جمعیتکنندهبا تعیین صورت گرفته، ارتباط متغیر طالق

تأثیر آنها بر طالق در یک مدل  سنجشصورت جداگانه سنجیده شده و کمتر به اجتماعی به

توجه شده است. در این مطالعه، تالش شده تأثیر این متغیرها در یک مدل، در کنار یکدیگر مورد 

 های طالق در کشور توجه شود.یزانهای استانی مبررسی قرار گرفته و به تفاوت

 ها روش تحقيق و داده
شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر میزان خام تأثیر عوامل جمعیت بررسیاله حاضر با هدف مق

های های عمومی نفوس و مسکن سالسرشماری هایدادههای ایران به تحلیل ثانویه طالق استان

های ، داده1397تا  1390های هزینه و درآمد خانوار سالهای طرح آمارگیری ، داده1395و  1390

که توسط مرکز آمار ایران انجام شده و نیز  1397تا  1390های طرح آمارگیری نیروی کار سال

های ثبتی طالق سازمان ثبت احوال کشور گردآوری شده، پرداخته است. میزان خام طالق داده

باروری کل، نسبت شهرنشینی، نسبت جنسی، نرخ  میزان متغیرهایعنوان متغیر وابسته و به

باسوادی مردان و زنان، درصد تحصیالت عالی مردان و زنان، درصد تحصیالت زنان و مردان 

متأهل، درصد تحصیالت زنان و مردان طالق گرفته، درآمد خانوارهای شهری، ضریب جینی، 
                                                      

6 Guttentag, M and Paul F. Secord   
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رخ مشارکت اقتصادی مردان ضریب جینی یک سال قبل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان، ن

عنوان متغیرهای و زنان به تفکیک متأهل و طالق گرفته، نرخ بیکاری مردان و زنان جوان به

اند که تعریف عملیاتی آنها در ادامه ارائه شده است. این مستقل در این مطالعه به کار گرفته شده

اند. برای بررسی اسبه شدهمح 1397تا  1390های های کشور برای سالمتغیرها در سطح استان

استفاده شد. در  AMOSو  SPSSرابطه متغیرهای فوق، از روش تحلیل مسیر در نرم افزارهای 

و کای اسکور نسبی کمتر از  9/0بیشتر از  GFI ،NFI ،CFI، %5کمتر از  RMSEAاین مطالعه 

 عنوان شاخص کفایت مدل برازش داده در تحلیل مسیر استفاده گردید.به 2

 پژوهش متغيرهای یفتعر

 تعریف متغير وابسته 

 است ساکن ایرانیان جمعیت کل به دادهروی طالق تعداد تقسیم حاصل ميزان خام طالق:

سالنامه می بیان ساکن ایرانی مرد و زن نفر هزار هر ازای به رویداد تعداد صورتبه و شود )

 (.122، 1396آمارهای جمعیتی ثبت احوال کشور، 

 متغيرهای مستقلتعریف 

صورت : تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهری به جمعیت کل کشور که بهنسبت شهرنشينی

 (.19، 1395شود )مرکز آمار ایران، درصد بیان می

شود )مرکز آمار ایران، صورت درصد بیان ی: نسبت تعداد مردان به زنان که بهنسبت جنسی

1395 ،19.) 

 که بیشتر و ساله 6جمعیت  به باسواد افراد تعداد نسبت از است عبارت باسوادی: ميزان

 (.19، 1395شود )مرکز آمار ایران، می بیان درصد صورتبه

صيالت عالی صد جمعيت دارای تح صیالت عالی به در سبت تعداد جمعیت دارای تح : ن

 (.1395شود )مرکز آمار ایران، می بیان درصد صورتبه جمعیت باسواد که

تعداد متوسط فرزندانی که یک زن )براساس رفتار باروری زنان در سال  :ميزان باروری کل

سنین سنین باروری تا انتهای آن ) یعنی در  آورد دنیا میسالگی( به 15-49موردنظر( از ابتدای 
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 (.65: 1388پور، )کاظمی

صادی: شارکت اقت سبت نرخ م شاغل جمعیت ن شتر )یا  و ساله10بیکار(  و فعال )  15بی

شتر(ساله و ب سن کار به ی شتر )یا  و ساله ده جمعیت در  شتر( 15بی ،  100در ضرب ساله و بی

 (.14: 1397تواند به تفکیک جنس و سن محاسبه شود. )مرکز آمار ایران، این شاخص می

نسوووبت تعداد بیکاران در دوره زمانی مشوووخص به جمعیت فعال )جمعیت  نرخ بيکاری:

 (.14: 1397شود )مرکز آمار ایران، می بیان درصد صورتبه شاغل و بیکار( که

: درآمد، تمامی وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کارانجام شده یا سرمایه به درآمد

کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر )حقوق، بازنشستگی، درامدهای انتقالی و ...( در زمان آماری 

 (.19: 1396آمار ایران، مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد )مرکز 

شاخصضریب جينی:  ضریب جینی  سنجش نابرابری درآمد جامعه هاییکی از  ست.  ا

عددی بین صفر و یک )یا صفر و صد درصد( است که در آن، صفر به معنی توزیع کامالً برابر 

 (.14: 1395درآمد یا ثروت و یک به معنای نابراری مطلق در توزیع است )مرکز آمار ایران، 

 

 هایافته

 های توصيفییافته

پردازیم؛ سپس های کشور از منظر متغیر میزان خام طالق میدر این بخش ابتدا به توصیف  استان

اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مورد بررسی را بر روی متغیر وابسته و اثر متغیرهای 

 1395های کشور در سال . میزان خام طالق به تفکیک استانسنجیممیمستقل را روی یکدیگر 

 نمایش داده شده است.   2در جدول 
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 1395های ایران در سال . ميزان خام طالق به تفکيک استان2جدول 

 استان
 جمعیت کل 

 1395سال 

تعداد طالق 

ثبت شده 

 1395سال 

میزان 

خام 

 طالق

 استان

جمعیت 

 کل 

 1395سال 

تعداد طالق 

ثبت شده 

 1395سال 

میزان 

خام 

 طالق

 0.7 1805 2،775،014 و بلوچستانسیستان  2.3 181049 79،926،270 کل کشور
 1.9 9340 4،851،274 فارس 2.3 8997 3،909،652 شرقیآذربایجان
 2.3 2880 1،273،761 قزوین 2.0 6681 3،265،219 غربیآذربایجان

 2.7 3524 1،292،283 قم 2.6 3276 1،270،420 اردبیل
 2.5 4080 1،603،011 کردستان 2.2 11061 5،120،850 اصفهان

 1.7 5457 3،164،718 کرمان 2.6 7114 2،712،400 البرز
 2.6 5162 1،952،434 کرمانشاه 1.4 822 580،158 ایالم

 2.5 1750 713،052 وبویراحمدکهگیلویه 1.7 2033 1،163،400 بوشهر
 2.0 3745 1،868،819 گلستان 3.0 39282 13،267،637 تهران

 2.7 6913 2،530،696 گیالن 1.4 1313 947،763 وبختیاریچهارمحال
 2.1 3638 1،760،649 لرستان 1.6 1196 768،898 خراسان جنوبی
 2.5 8182 3،283،582 مازندران 2.6 16580 6،434،501 خراسان رضوی
 2.3 3225 1،429،475 مرکزی 2.3 1948 863،092 خراسان شمالی

 1.8 3130 1،776،415 هرمزگان 1.9 8936 4،710،509 خوزستان
 2.3 4000 1،738،234 همدان 2.3 2421 1،057،461 زنجان
 1.4 1638 1،138،533 یزد 1.3 920 702،360 سمنان

های سیستان و شود که کمترین میزان خام طالق به استانمالحظه می 2بر اساس نمودار 

دارد و از سوی دیگر بیشترین میزان خام طالق بلوچستان، سمنان و چهارمحال و بختیاری تعلق 

در هزار(  3های تهران، گیالن و قم اختصاص دارد. میان میزان خام طالق استان تهران )به استان

 در هزار اختالف است که قابل توجه است.  2.3در هزار(،  0.7و استان سیستان و بلوچستان )
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( 3های کشووور )جدول بین اسووتان 1390-96های اما اگر به میزان رشوود طالق طی سووال

 نگاهی بیاندازیم وضعیت به گونه دیگری خواهد بود. 

 1390-1396های های کشور طی سال. نرخ رشد طالق به تفکيک استان3جدول 

 نام استان

تعداد 
طالق 
سال 
1390 

تعداد 
طالق 
سال 
1396 

نرخ رشد 
طالق بین 

-96های سال
1390 

 نام استان

تعداد 
طالق 
سال 
1390 

تعداد 
طالق 
سال 
1396 

نرخ رشد 
طالق بین 

-96های سال
1390 

 12.3 2821 1408 و بلوچستانسیستان 3.4 174578 142841 کل کشور
 2.8 9506 8073 فارس 4.9 8845 6629 آذربایجان شرقی

 4.0 2922 2311 قزوین 4.3 6291 4876 آذربایجان غربی

 4.0 3066 2426 قم 6.8 3041 2054 اردبیل

 5.0 4379 3271 کردستان 4.0 10592 8355 اصفهان

 6.7 5309 3607 کرمان -0.5 6124 6328 البرز

 2.5 5128 4417 کرمانشاه 8.1 856 537 ایالم

 7.4 1569 1021 وبویراحمدکهگیلویه 1.6 1852 1681 بوشهر

 3.8 3609 2890 گلستان 2.1 35818 31640 تهران

 4.1 6569 5166 گیالن 4.8 1364 1031 وبختیاریچهارمحال

 2.2 3532 3107 لرستان 7.6 1223 789 خراسان جنوبی

 3.5 7774 6326 مازندران 1.7 15817 14328 خراسان رضوی

 1.9 3210 2862 مرکزی 4.7 1994 1516 خراسان شمالی

 6.6 2896 1974 هرمزگان 5.1 9207 6834 خوزستان

 2.1 3883 3428 همدان 7.1 2412 1602 زنجان

 5.1 1660 1231 یزد 2.6 1309 1123 سمنان
 منبع: سازمان ثبت احوال کشور و محاسبات محققین

شود که استان سیستان و بلوچستان که کمترین میزان خام طالق مالحظه می 3در نمودار 

های کشور را داشته است. استان البرز را درکشور دارد، بیشترین رشد تعداد طالق در بین استان

شد منفی طالق سال ر شکالت ثبت دارد که علت آن می 1390-96های را طی  تواند به دلیل م

های ایالم و خراسووان جنوبی که در پایین باشوود تا آمار واقعی طالق در اسووتان. همچنین اسووتان

ستان و بلوچستان رتبهجدول میزان خام طالق قرار می سی سوم را در گیرند، بعد از  های دوم و 

شته شد تعداد طالق دا شترین میزان خام طالق را ر ستانی مانند تهران که بی سوی دیگر ا اند. از 

ستان ست. به عبارتی میدارد، جزء ا شد اندک طالق ا ستانهایی با ر هایی که میزان توان گفت ا

ها با سرعت بیشتری شوند ولی سایر استانطالق در آنها زیاد بوده، به وضعیت ثابتی نزدیک می

 شوند. تر نزدیک میبه وضعیت با طالق بیش
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 های استنباطییافته
ساس یک  ستقل بر ا سته یعنی میزان خام طالق و متغیرهای م سمت ارتباط متغیر واب در این ق

شود. روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که سنجیده می مدل تحلیل مسیر

ستقل را  ستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای م ستقیم، آثار غیرم ست عالوه بر بیان آثار م قادر ا

شان دهد )آذر،  سته ن ستگی برای1381برای متغیرهای واب شرطی الزم  (. وجود همب بیان علیّت 

طور انحصوواری ندرت بهمتأسووفانه وجود همبسووتگی بین دو متغیر بهبوده ولی کافی نیسووت. 

دهندة رابطة علّت و معلولی بین آن دو متغیر اسووت، بلکه معموالً تأثیر سووایر متغیرهای نشووان

هایی مثل تحلیل رگرسیون چندگانه نیز رابطه چندین متغیر ای را نیز در بر دارد. در روشواسطه

سته، ستقل با یک متغیر واب ستقل بررسی  م بدون توجه به روابط علیّتی احتمالی بین متغیرهای م

سایر می سط  سته که تو ستقل بر متغیر واب ستقیم یک متغیر م شود و به همین دلیل اثرات غیرم

شده نادیده گرفته می شد، (. همان24: 1387شود )خوندابی، متغیرها ایجاد  شاره  طور که قبالً ا

 ن چندگانه است اما دو تفاوت عمده با این روش دارد:آنالیز مسیر، بسطی از رگرسیو

 تحلیل مسوویر اثرات مسووتقیم و غیرمسووتقیم متغیرهای علّت بر متغیرهای معلول را تواماً -1

 دهد.مورد مطالعه قرار می

در تحلیل مسووویر با بیش از یک تحلیل رگرسووویون معمولی سوووروکار داریم. در تحلیل  -2

سیون معمولی یک متغیر و ستقل )علّت( رگر سته )معلول( وجود دارد که بر روی متغیرهای م اب

یابد، ولی در آنالیز مسوویر چندین متغیر وابسووته )معلول( وجود دارد که هر کدام رگرسوویون می

 (.28: 1387یابند )خوندابی، های مربوط به خودشان رگرسیون میطور جداگانه بر روی علّتبه

ه پژوهش از نظر میزان ارتباط با متغیر وابسوووته مورد ابتدا متغیرهای موردنظر در فرضوووی 

شش متغیر،  22سنجش قرار گرفت. از میان  شده بود،  ستقل که برای این مدل انتخاب  متغیر م

صیالت عالی،  سهم زنان متأهل با تح سی،  سبت جن شینی، میزان باروری کل، ن شهرن سبت  ن

 4دار شوود. در جدول معنی میانگین درآمد خانوارهای شووهری و ضووریب جینی یک سووال قبل

شود که حاکی از برازش بسیار خوب مدل های برازندگی مدل تحلیل مسیر مشاهده میشاخص

 است.
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 های برازندگی مدل. شاخص4جدول 

 وضعیت حد قابل قبول مقدار شاخص شاخص برازندگی مدل

NFI 0.978  ییدأت 0.9باالتر از 

GFI 0.987  ییدأت 0.9باالتر از 

CFI 0.991  ییدأت 0.9باالتر از 

RMSEA 0.049  ییدتأ 0.05کمتر از 

 ییدأت 2کمتر از  1.66 کای اسکور نسبی

 

ماتریس ضریب همبستگی متغیرها نشان داده شده است. نسبت شهرنشینی  5در جدول 

بیشووترین ضووریب همبسووتگی را با متغیر وابسووته یعنی میزان خام طالق دارد. پس از آن میزان 

شهری و  شینی، میانگین درآمد خانوارهای  شهرن سبت  سه متغیر ن شهری.  درآمد خانوارهای 

عالی با میزان طالق همبسووتگی مثبت  و سووه متغیر نسووبت درصوود زنان متأهل با تحصوویالت 

 جنسی، ضریب جینی سال قبل و میزان باروری کل همبستگی منفی داشتند. 

 . ماتریس ضریب همبستگی متغيرهای مورد بررسی5جدول 

 متغير
نسبت 

 شهرنشینی

نسبت 

 جنسی

زنان متأهل با 

 تحصیالت عالی

ضریب جینی 

 سال قبل

درآمد خانوارهای 

 شهری

میزان 

 باروری کل

      1 نسبت شهرنشینی

     1 0.231 نسبت جنسی

    1 0.243 0.417 زنان متأهل با تحصیالت عالی

   1 -0.183 -0.178 -0.127 ضریب جینی سال قبل

  1 0.173- 0.657 0.114 0.252 درآمد خانوارهای شهری

 1 0.005 0.11 -0.184 0.064 -0.461 میزان باروری کل

 -0.59 0.326 -0.155 0.067 -0.135 0.405 میزان خام طالق

، اثر مسووتقیم و غیرمسووتقیم متغیرها بر متغیر میزان خام طالق محاسووبه شووده 6در جدول 

ستون  ست.  شان می 5در جدول  VIFا خطی وجود ندارد. دهد که بین متغیرهای منتخب همن

سهم  سپس میزان باروی کل و  شهری،  ستقیم مربوط به متغیر درآمد خانوارهای  شترین اثر م بی

سبت  شینی، ن شهرن سبت  ست. عالوه بر آن ن صیالت عالی در جهت منفی ا زنان متأهل با تح

 ز روی متغیر میزان طالق دارند. جنسی و سهم زنان متأهل با تحصیالت عالی اثر غیرمستقیم نی
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 های کشوراثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر ميزان خام طالق استان .6جدول 

 VIF اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 1.62 0.402 0.197 0.204 نسبت شهرنشینی

 1.17 -0.219 -0.107 -0.112 نسبت جنسی

زنان متأهل با تحصیالت سهم 

 عالی
0.518- 0.401 0.117- 2.01 

 1.15 -0.117 0 -0.117 ضریب جینی سال قبل

 1.68 0.595 0 0.595 درآمد خانوارهای شهری

 1.36 -0.564 0 -0.564 میزان باروری کل

در واقع، با افزایش نسووبت شووهرنشووینی و درآمد خانوارهای شووهری میزان خام طالق 

ستان سبت کند. اما با کاهشها افزایش پیدا میا صیالت عالی، ن سهم زنان متأهل با تح سی،  جن

  یابد.ها افزایش میجینی سال قبل و میزان باروی، میزان خام طالق استانضریب

 . مدل نهایی تحليل مسير4نمودار 
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 گيریبحث و نتيجه
شووناختی، اقتصووادی و اجتماعی بر این مطالعه با هدف بررسووی تأثیر متغیرهای جمعیت

ستان ست. در این میزان خام طالق در میان ا شور انجام پذیرفته ا مطالعه با توجه به مدل های ک

نظری اسووتخراج شووده از مرور متون، متغیرهای مورد نظر انتخاب شووده و سووپس با توجه به 

معناداری اثر متغیرهای گزارش شووده، شووش متغیر که بیشووترین ارتباط را با میزان خام طالق 

 پرداخته شد. ها داشتند انتخاب گردید. پس از آن به بررسی روابط علّی میان این متغیرها استان

هایی که کمترین میزان خام طالق را در شوود اسووتانگونه که در این مطالعه مالحظه همان

کشور دارند )نظیر سیستان و بلوچستان، ایالم و خراسان جنوبی( بیشترین رشد تعداد طالق را 

تهران اند. از سوی دیگر استانی مانند داشته 1390-1396های های کشور طی سالدر بین استان

هایی با رشوود اندک طالق طی همین دوره که بیشووترین میزان خام طالق را دارد، جزء اسووتان

هایی که میزان طالق در آنها زیاد بوده، به وضووعیت ثابتی زمانی اسووت. به عبارت دیگر، اسووتان

ها با سوورعت بیشووتری به سوومت تجربه طالق بیشووتر نزدیک شوووند و سووایر اسووتاننزدیک می

 شوند.می

سبت د شتند. ن شش متغیر تأثیر مهم و معناداری دا ستانی میزان طالق  ر تبیین تفاوتهای ا

سازی جوامع می شینی که متغیر مهمی در تبیین مدرن  شد ارتباط زیادی با متغیر میزان شهرن با

ها دارد. به این ترتیب که هرچه نسبت شهرنشینی استان بیشتر باشد، میزان خام طالق در استان

شووود. این یافته، با نتایج مطالعات نصووراللهی و همکاران آن اسووتان نیز بیشووتر می خام طالق

( و نیز ژنگ و همکاران 1394(، حاتمی نژاد و همکاران )1388(، موسووائی و همکاران )1392)

( همسو است. اثر غیرمستقیم نسبت شهرنشینی نیز قابل توجه است. نسبت شهرنشینی با 2002)

طه منفی و با نسووبت جنسووی و سووهم زنان متأهل دارای تحصوویالت عالی میزان باروری کل راب

ستان شینی در میان ا شهرن سبت  ست که با افزایش ن ها، ارتباط مثبت دارد. این یافته بدین معنا

 های جوامع مدرن است. یابد که یکی از ویژگیمیزان باروری کاهش می

سی بر طالق تاکنون در ایران مورد مطالعه سبت جن سی  اثر ن سبت جن قرار نگرفته بود. ن

ستان ستقیم منفی دارد. به این ترتیب که با کاهش روی میزان خام طالق ا ستقیم و غیرم ها اثر م

سبت جنسی، میزان خام طالق افزایش می سکورد ن ( 1983)یابد. این یافته با نظریه گوتنتاگ و ا
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 های جنسی و طالق هماهنگ است. درباره نسبت

سطح تحصیال سیون بهت بهافزایش  عنوان یکی از ویژه تحصیالت زنان در نظریه مدرنیزا

صراللهی و  شین نظیر ن ست. در تعدادی از مطالعات پی شده ا عوامل تأثیرگذار بر طالق مطرح 

صیالت زنان با میزان خام (2016دو ماراجو )( و 1393همکاران ) سوادی و تح ، نیز بین نرخ با

ست.  شده ا صیالت طالق ارتباط مثبت دیده  سهم زنان متأهل با تح اما در این مطالعه از متغیر 

عالی اسووتفاده شووده که در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که اوالً زنان متأهل در معرض 

کرده را زنان هرگز ازدواج نکرده تشکیل طالق قرار دارند و نه کل زنان. ثانیاً بیشتر زنان تحصیل

تواند تغییر کند. در این مدل بین سهم زنان نکته استنباط موضوع می دهند که با توجه به اینمی

متأهل با تحصوویالت عالی و میزان خام طالق رابطه منفی وجود دارد. یعنی هرچه تحصوویالت 

زنان متأهل بیشووتر باشوود، میزان خام طالق در اسووتان کمتر خواهد شوود. ضوومن این که نسووبت 

یر اثر دارند. از طرف دیگر افزایش این متغیر منجر شهرنشینی و نسبت جنسی هم روی این متغ

 شود.به افزایش میانگین درآمد خانوارهای استان می

میانگین درآمد خانوارهای شوووهری اسوووتان، رابطه مثبتی با میزان خام طالق دارد. یعنی 

 هرچه میانگین درآمد خانوارهای شهری بیشتر باشد میزان خام طالق در استان بیشتر است. این

( مغایرت دارد که شوواید علت این مغایرت به دلیل 1388رابطه با تحقیق موسووائی و همکاران )

ست که  سال قبل یکی دیگر از متغیرهایی ا ضریب جینی  شد.  اختالف زمانی بین دو مطالعه با

اثر منفی بر روی میزان خام طالق داشووته اسووت. در واقع، کاهش این متغیر با یک سووال تأخیر 

جر به افزایش میزان خام طالق در اسوووتان شوووود. این نتیجه با مطالعه موسوووائی و تواند منمی

( تفاوت دارد. گرچه توزیع درآمد در مطالعه آنان مربوط به همان سوووال بود. 1388همکاران )

رود درحالی که تغییر در ضووریب جینی باید با تأخیر روی میزان طالق اثر بگذارد و انتظار نمی

تغییر در آمار طالق شووود. این علت در ابتدا ممکن اسووت دور از ذهن به که بالفاصووله موجب 

آید ولی با توجه به پرداخت یارانه به خانوارهای کشوووور و اثری که در درآمد خانوارهای نظر 

 ها گردیده است. های کمتر توسعه یافته داشته، منجر به افزایش ضریب جینی در این استاناستان

تواند روی های نوسووازی مانند اغلب نقاط جهان میان داد که مؤلفهنتایج این مطالعه نشوو

های مختلفی در دنیا میزان طالق اثر مثبت بگذارد. همچنین تغییراتی که در این زمینه در بخش

ستان صیالت زنان بر افزایش میزان طالق در بین ا ست مانند اثر منفی تح های صورت گرفته ا
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متغیرهای اقتصووادی مورد مطالعه، میانگین درآمد خانوارهای خورد. از بین کشووور به چشووم می

اسووتان، اثر مثبت ولی افزایش ضووریب جینی اثر منفی بر روی طالق داشووته اسووت. دو متغیر 

 اند. شناختی نسبت جنسی و میزان باروری، هر دو اثر منفی بر روی طالق داشتهجمعیت

سئو سیاری از م شور موجب نگرانی ب ست که به افزایش طالق در ک لین را فراهم آورده ا

های اسووتانی و حل جهت مدیریت پدیده طالق، توجه به تفاوتترین راهرسوود مناسووبنظر می

لحاظ کردن شوورایط و بسووترهای اقتصووادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بر طالق در هریک از 

 هاست. این استان

 تشکر و قدردانی

حترم دفتر آمار و اطالعات جمعیتی، سوورکار از جناب آقای محمدباقر عباسووی، مدیرکل م

سئول آمار،  شناس م صومه مؤمن طایفه، کار سرکار خانم مع خانم مرجان علیزاده معاون دفتر و 

 شود.لحاظ ارائه آمار و اطالعات الزم برای انجام این مطالعه تشکر میبه

 منابع
، 4مجتمع آموزش عالی قم. سال  (.  تحلیل مسیر و علت یابی در علم مدیریت. مجله1381آذر، عادل )

 . 15شماره 

 یزد. شهر زنان یانم یها و نحوه مواجهه با طالق عاطفینه. زم(1395ی )دهقان یهو رق ینحس افراسیابی،

 . 271-255ص ، 2، شماره 14زن در توسعه و سیاست. دوره 

در مراجعین به دفاتر . بررسی عوامل مؤثر بر طالق (1390) ساربچلو حمد ابراهیمم آمنه وباریکانی، 

. مجموعه مقاالت دومین همایش 1386های قضایی استان قزوین در سال ازدواج و طالق و مجتمع

 .شناسی ایران های اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: انجمن جامعهملی آسیب

رابطه شهرنشینی و طالق در (. تحلیل فضایی 1394حاتمی نژاد، حسین، امیر اشنویی، و سمیه خادمی )

 .45-50، صص 11، شماره 4های کشور، مطالعات محیطی هفت حصار، سال استان

 ابعاد و زندگی کیفیت (، مقایسة1388حفاریان، لیال، اصغر آقایی، محمدباقر کجباف و منوچهر کامکار )

و  شیراز. دانش شهر در شناختی جمعیت های ویژگی با آن رابطة و و غیرمطلقه مطلقه زنان در آن

، صص 41کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، شماره  نشناسی روا پژوهش در

86-64. 

(. پیامدهای طالق برای فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی. رویش 1397حیاتی، مژگان و شهال سلیمانی )
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 .32، شماره پیاپی 11روانشناسی، سال هفتم، شماره 

(. بررسی علل چاقی کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده از روش آنالیز مسیری. 1387)خوندابی، بتول 

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان

(. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طالق در 1397درگاهی، حسن، مجتبی قاسمی و امین بیرانوند )

 .  4شماره ، 9وزش و اشتغال زنان، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سالایران با تأکید بر ادوار تجاری، آم

 . 1396جمعیتی  آمارهای (. سالنامه1396سازمان ثبت احوال کشور )

(، آرمانگرایی در توسعه و تغییر خانواده ) باتأکید بر متغیرهای جمعیتی 1388عسکری ندوشن، عباس )

شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، نامه دوره دکتری جمعیتدر ایران(، مطالعه موردی در شهر یزد، پایان

 دانشگاه تهران.

(. اثر نوسانان موقت و پایدار درآمد خانوار در ایران. فصلنامه 1391اهلل و بهروز بادپا )عسگری، حشمت

 .61-85، صص 3، شماره 9اقتصاد مقداری، دوره 

گیری . بسترهای اقتصادی مؤثر بر تصمیم(1395نصرآباد )بی رازقیبیمندگاری، ملیحه و حجیهعلی

-145نامه زنان، سال هفتم، شماره سوم، صص زوجین به طالق، مطالعه موردی شهر تهران. پژوهش

117 . 

(. بررسی ارتباط بیکاری و طالق در ایران 1390محمد قدسی )عیسی زاده، سعید، اسماعیل باللی، و علی

 .41-52، صص 131و  130 . کار و جامعه، شماره1345-1385طی دوره 

(. بررسی عوامل موثر بر طالق در استانهای ایران با تاکید بر عوامل 1395فالحی، محمدعلی. دلدار، فائزه )

 . 34اقتصادی. فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده. سال دهم، شماره 

های مطالعات و پژوهششناسی، ویرایش دوم، تهران: مرکز (. مبانی جمعیت1388پور، شهال )کاظمی

 جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

 (. طالق در ایران. انتشارات جامعه شناسان. تهران.1393کالنتری، عبدالحسین و پیام روشنفکر )

آثار و پیامدهای طالق؛ مرور نظام مند  "(، 1390کالنتری، عبدالحسین؛ روشنفکر، پیام و جلوه جواهری )

، زن در توسعه و سیاست، "1376 -1390تأکید بر مالحظات جنسیتی تحقیقات انجام شده در ایران با 

 .111-132، صص 3، شماره 9دروه 

 مسکن.  و نفوس عمومی تفصیلی سرشماری (، نتایج1395ایران ) آمار مرکز

 (، چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. 1395مرکز آمار ایران )

 (، طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوارارهای شهری. 1396مرکز آمار ایران )

 (، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار. 1397مرکز آمار ایران )
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(. تأثیر سواد، شهرنشینی، هزینه خانوار و درآمد 1388موسایی، میثم، نادر مهرگان و سعید گرشاسبی فخر )

 .4، شماره 10یک تحلیل سری زمانی. جامعه شناسی ایران، دوره  -ایرانو توزیع آن بر نرخ طالق در 

(.  عوامل تعیین کننده طالق در ایران با 1392نصراللهی، زهرا. غفاری گولک، مرضیه. پروا، علی اکبر )

 165-186، صص 4، شماره 11تاکید بر عوامل اقتصادی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 

کننده طالق در ایران با (. عوامل تعیین1392ا. مرضیه غفاری گولک، و علی اکبر پروا )نصراللهی، زهر
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Gender Equality and Fertility Convergence in Muslim 

Majority Countries 

 

Hatam Hosseini*, Zahra Jalilian** 
 

Abstract 
Fertility in Muslim Majority Countries has declined dramatically over the past 

few decades. Today, a significant number of these Countries experiencing 

below-replacement level fertility. This paper aims to explain the convergence 

of 47 Muslim Majority Countries (MMCs) with the levels and trends of 

fertility in developed countries. Data are taken from the United Nations 

Population Division and the United Nations Human Development Report. 

Results showed that the fertility transition in MMCs, which dates back to the 

1970s, has accelerated since the mid-1990s. By the mid of the third 

millennium, more than 76 percent of the MMCs will be in controlled fertility 

situation. Although the experience of fertility convergence, its intensity and 

timing vary from country to another one, cross-sectional analysis has shown 

that fertility convergence has been accompanied by an increase in gender 

equality and the use of contraceptive methods in MMCs. Consequently, any 

policy aimed at increasing fertility and preventing the continuation of below-

replacement level fertility in MMCs should be taken into account with regard 

to the status of women in the community and the family. Adopting policies 

that are consistent with women aspirations will increase the likelihood of the 

success of Muslim governments to increase fertility. 
 

Key Words: Gender Equality; Fertility Convergence; Fertility Transition; Below-

replacement Level Fertility; Muslim Majority Countries; Population Policy Making. 
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Ethnic Preferences for Childbearing in Iran 

 

Yaghoob Foroutan*, Somayeh Mirzaei** 

 

Abstract 

 

This research paper primarily aims to examine the preferences for 

childbearing among selected ethnic groups in Iran. The ethnic groups included 

in this study comprise of Kurd, Gilak, Lor, Lak, Mazani, Turk, and Turkaman. 

The research findings highlight both similarities and disparities on 

childbearing desires across different ethnic groups. On the one hand, the most 

visible similarities relate to the fact that the childlessness is almost undesirable 

for all ethnic groups, and the majority of them prefer the two-child pattern of 

childbearing.  On the other hand, the disparities across the ethnic groups exist 

predominantly in the pattern of desires for ‘3 children and more’. In sum, these 

research findings confirm the underlying conclusion that none of the 

independent variables even tertiary education could not lead to an ethnic 

convergence towards preferences for high childbearing (that is, the desire for 

having 3 children and more), suggesting that ethnicity and ethnic belonging 

still tend to play a substantially important role in the preferences for 

childbearing. 

 

Key words: Childbearing preferences, ethnic groups, Iran.   
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The level and Trend of Changes in Inter-Individual Longevity 

Inequality in Iran 

 
Shafieh Ghodrati 

 
Abstract 

The substantial and continuous decline in mortality has been one of the major 

gains in socio-economic development over the last two centuries. One of the 

most important questions in populations in the final stages of the mortality 

transition is the extent of longevity inequality. The aim of this study is to 

investigate inter-individual longevity inequality in Iran. In other words, we try 

to answer the question that to what extent longevity has been distributed 

equally within individuals and how has changed from 1973 to 2016. Loranz 

curve, Gini coefficient, standard deviation of longevity, and standard 

deviation of adult life span were constructed for both males and females. The 

length of life inequality indices shows that with the improved life expectancy 

at birth, longevity inequalities have decreased. This changing trend in the 

longevity inequality coefficients shows that despite a rapid decrease in the 

Gini coefficient, adult longevity inequities are not easily reduced. 

 

Key words: Gini coefficient, Inter-individual inequality, Iran, Life 

table, Standard deviation of longevity 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 Assistant professor in Demography, Hakim Sabzevari University. E.mail: s.ghodrati@hsu.ac.ir 

http://www.hsu.ac.ir/en/


      Iranian Population Studies Vol. 4, No. 2,  Fall   & Winter 2018 

 

 

 
The Effects of Social Capital on Tendency to Emigration 

from Iran 

 

Rasoul Sadeghi, Gholamreza Ghaffari, Maryam Rezaei 

 

Abstract 

The fall of social capital is a key situational-structural factor influencing the 

increasing tendency of emigration from Iran in recent years. The aim of this 

article is to examine the effects of social capital, its dimensions and levels on 

tendency of Iranians to emigration from the country using secondary analysis 

of the National Survey of Social Capital in 2014. The sample size includes 

14035 people aged 18 and over in 31 provinces of the country, both of urban 

and rural areas. Results indicated 37 percent of respondents have low level of 

social capital, and one-fourth of them have high tendency to emigration from 

Iran. The results of bivariate analysis showed that all dimensions and levels of 

social capital significantly have negative relationships with emigration 

tendency. Finally, multivariate analysis (ordinal regression) indicated that 

with controlling for demographic-contextual variables, the effects of social 

capital on tendency to emigration still significant and strong. Thus, with the 

decline of different dimensions and levels of social capital, tendency to 

emigration from Iran is increased. In conclusion, one of important factors on 

increasing international migration from Iran is declining of social capital. 
 

Key Words: International migration, Tendency to emigration, Social capital, 

Social trust, Social hope. 
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Fitting the Age Pattern of Internal Migration in Iran with 

Multi-Exponential Model Program 

 
Tom Moultrie, badiaMorad Mohammad Torkashvand, Leila Zandy 

 

Abstract 

Age patterns are a key scale for comparing internal or external migration 

between countries or over time. The observed migration rates show strong 

regularities in age patterns. These regularities can be showed by mathematical 

functions known as multi-dimensional migration models. Multi-exponential 

models are a way of smoothing age patterns, correcting missing data, and 

comparing migration age patterns. There are migration questions in the 

censuses in Iran and it has gained considerable understanding into the patterns 

of migration and the volume of population movements in the country.  But 

these data are age-related error, and the appropriate age pattern for immigrants 

cannot be plotted. The present paper studies the age and sex patterns of 

migration in the country using multivariate modeling system designed by 

Rogers and Castro (1981). The results showed that the 7-parameter model was 

in accordance with the age pattern of internal migration of Iran and the age 

pattern of internal migration is similar to the standard model. Finally, the 

estimated pattern of migration by single ages and sex for researchers is 

presented. 

    
Key words: internal migration, age pattern, Multi-exponential model, Rogers 

and Castro model, Iran 
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Evaluation of Sustainable Urban Development in Border 

 Cities of Iran 

 

Valiollah Rostamalizadeh 

 

Abstract 

The main purpose of this research is to rank, classify and stratify the urban 

areas of the border counties of Iran based on sustainable development indices. 

This study used the data of general population and housing censuses, sample 

surveys, and other related findings to measure sustainability. Sustainability 

was assessed in terms of the four social, economic, physical-access and 

environmental dimensions across Iranian border cities. VIKOR model was 

used to rank the cities. The findings of this study show that about 3% of urban 

areas of border counties of Iran are in an unstable condition, 42% are in a 

relatively unstable condition, 53% are in a moderately stable condition and 

2% are in a relatively stable condition. The results also show that, in these 

areas, the situation is not very favorable in all socio-demographic, economic, 

environmental and physical indices. In particular, the economic, 

environmental and physical-access indices are unstable or relatively unstable. 

It is only in the socio-demographic index that the situation is somewhat 

favorable, with most of the border cities being in a moderate condition in terms 

of sustainable development. According to the research findings, there is a need 

for attention and practical planning for the development of these areas. 
 

Key words: Border Cities of Iran, Sustainable Urban Development, Border 

Region, Sustainability. 
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Investigating Factors Affecting Divorce Rate in Iran's Provinces 

Using Path Analysis Model 

 
, KazemipoorShahla , Maliheh Alimondegari, Banihashemi adatS Fariba

FesharakiGholami Mohammad  

 
Abstrac 

The purpose of this study was to investigate the causal effects of demographic, 

economic and social variables on the crude divorce rate in Iran's provinces. In 

this study, we used secondary analysis of population and housing census data 

for 2011 and 2016, labor force survey for 2011-2011, cost and income survey 

of urban households for 2011-2011 and marriage and divorce statistics of Iran 

Census Bureau. The use of the path analysis method is discussed. In this study, 

23 variables were studied, out of which six variables including urbanization 

ratio, total fertility rate, sex ratio, average urban household income, proportion 

of married women with higher education and Gini coefficient one year ago 

were significant. . The most direct effect is related to the variable income of 

urban households, then the total fertility rate and the share of married women 

with higher education in the negative direction. In addition, urbanization, sex 

ratio, and the share of married women in higher education have an indirect 

effect on the divorce rate. As such, the variations in the crude divorce rate of 

the provinces of the country can be explained by the variations of the 

mentioned variables and can partially explain the provincial differences in 

divorce. 

 

Keywords: Urbanization ratio, Total fertility rate, Average household income, Path 

analysis, Crude divorce rate. 
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