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 102-65 تهران(های جنسيتی در تجربه سالمندی )پژوهشی در شهر مطالعه کيفی تفاوت

 یوا پروائیش
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 راهنمای نگارش مقاله

 
  باشد.  مجلهمحتوای مقاله در جهت اهداف و موضوعات مورد نظر 

  طور همزمان به نشریه دیگر ارسال نشده باشد.دیگری چاپ نشده یا به مجلهمقاله قبالً در 

  صوص نحوه نگارش مقاله بوده و پذیرش نهایی و شریه در خ ستورالعمل ن صول د پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت ا

 .استچاپ آن منوط به تأیید داوران تخصصی و هیأت تحریریه 

   :رعایت نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است 

 20تایپ شللود. حجم مقا ت از  cm1سللهرها و فاصللله  12، اندازه قلم B lotusبا فونت  wordمقاله در محیط  .1

 کلمه( تجاوز نکند.  7000صفحه )

 لفان نوشته شود.  ؤلف یا مؤدر صفحه اول در پاورقی، رتبه علمی، رشته تخصصی، محل کار و آدرس ایمیل م .2

ش کار، باشللد و در آن به هدف، داده و رو 10کلمه با اندازه قلم  200تا  150چکیده فارسللی و انگلیسللی مقاله بین .3

 عنوان واژگان کلیدی مشخص شود.واژه به 7تا  5گیری اشاره شود. در پایان چکیده، بین ها و نتیجهمهمترین یافته

، روش پس از چکیده، مقاله شللامل مقدمه )طرم مسللأله و ضللرورت انجاق تحقیر(، چارچو، نظری، پیشللینه تحقیر .4

 گیری باشد.بحث و نتیجه ها وها، یافتهتحقیر و داده

شوند و  معادل  تین آنها برای اولین بار در زیرنویس  .5 سامی  تین، در داخل متن به فارسی ذکر  مفاهیم تخصصی و ا

 آورده شود.

خانوادگی مؤلف/ مؤلفان، سال انتشار: شماره صفحه/ صفحات(؛ الگوی نقل منبع در داخل متن به این شکل باشد: )ناق .6

 بع  تین نیز همانند منابع فارسی عمل شود.(. در مورد منا4: 1380مانند: )امانی، 

، در پایان خانوادگی نویسللنده اولکلیه منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع شللده اسللت، به ترتیب حروف الفبای ناق .7

 های زیر آورده شوند: صورت نمونهبه (در بخش منابعمقاله )

 شار. عنوان کتا، )ب سال انت خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محل صورت ایتالیک(، ناق و ناقهکتا،: ناق خانوادگی، ناق، 

 انتشار: ناشر. مثال: 

، ترجمه الهه میرزایی، تهران: انتشللارات موسللسلله جمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضللوعات(. 1395ویکس، جان )

 مهالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
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 سخن مدیرمسئول
شود که کشور عزیزمان، ایران، همانند بسیاری از شماره نهم نشریه مهالعات جمعیتی در حالی منتشر می

های درگیر در پاندمی کرونا است. کرونا هرچند یک مسئله جهانی است اما با واکنش ،کشورهای جهان

تر از آنکه صرفاً یک مسئله بهداشتی و پزشکی باشد، یک مسئله ملی و محلی همراه است و همچنین مهم

ی ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و پیچیده اجتماعی است. پاندماجتماعی برآمده از موقعیت

های اجتماعی و جمعیتی در حوزه های متعدد اقتصادی و اجتماعی، اهمیت نابرابریکرونا، با چالش

های جمعیتی، فقر و نابرابری تر ساخت. ساختارهای سنی و ترکیبسالمت را بیش از پیش برجسته

تر از آن، گسترده اجتماعی، نه تنها ریسک ابتالء و سرایت این ویروس را افزایش داده، بلکه خود نیز متأثر

 و شدیدتر خواهند شد. 

های مختلف های ابتالء و مرگ پاندمی کرونا در مناطر مختلف و همچنین در میان زیرگروهتفاوت

شناختی تبیین کرد. حدود زیادی توسط عوامل و نیروهای جمعیت توان تاجمعیتی و اجتماعی را می

-میهای جمعیتی برها و مشخصهود زیادی به ویژگیحد تا 19 -های فضایی و اجتماعی کوویدنابرابری

های پاندمی کرونا است. با کننده مهم و کلیدی شیوع ابتالء و مرگتعیین ،گردد. ساختار سنی جمعیت

عروقی، ریوی و دیابت( در  -های مزمن )قلبیتر و شیوع با ی بیماریتوجه به سیستم ایمنی ضعیف

رو، یروس در گروه سالمندان بیشتر از سایر سنین است. از اینسنین سالمندی، تلفات انسانی این و

درصد جمعیت سالمند(، در  23سال و  47کشورهای با ساختار سنی سالخورده نظیر ایتالیا )با میانه سنی 

کنند. را تجربه می 19-های مرگ ناشی از کوویدمقایسه با کشورهای با ساختار سنی جوان، بیشترین میزان

ختار سنی، تراکم جمعیت در سهوم خانوار، محلّه و شهر نیز بر شیوع این ویروس اثرگذار عالوه بر سا

است. در مناطقی که تراکم جمعیتی با ست، شیوع و تلفات کرونا بیشتر است. بر اساس مهالعات، در 

میزان هایی با تراکم جمعیتی با ، ترکیب جمعیتی عمدتاً مهاجر، سالمند و شاغل در بخش خدمات، محله

های جمعیتی نیز یکی دیگر از عوامل ها و جابجاییالوه، مهاجرتعبیشتر است. به 19-ابتالء به کووید

بر اثر مهاجرت و  ،از منشأ آن در وهان چین 19-اصلی شیوع و گسترش پاندمی کرونا است. کووید

 های جمعیتی تقریباً به تماق کشورهای جهان سرایت پیدا کرد. جابجایی

هستند،  19-ها در ابتالء و مرگ کوویدکننده تفاوتشناختی نه تنها تبییننیروهای جمعیت عوامل و

شدّت از آن متأثر هستند. شیوع ویروس کرونا، اقتصادهای ناپایدار را ناپایدارتر، بلکه در مقابل خود نیز به

تر، و ماعی را گستردهها و کارگران دستمزدی را تعهیل، ناامنی شغلی را بیشتر، نابرابری اجتکارگاه

های فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. سالمندان، زنان سرپرست خانوار، مهاجران، فقرای حاشیه میزان

شان تنها، وضعیت اقتصادیپذیر اجتماعی هستند که در این شرایط نههای آسیبشهری از جمله گروه



 

های بهداشتی و مراقبتی دارند. پیامدهای  تمبدتر شده، بلکه امکانات و دسترسی محدودتری نیز به سیس

مدت و بلندمدت پاندمی کرونا بستگی به میزان شیوع و طول مدت آن دارد. امروزه، شناختی کوتاهجمعیت

های مرگ مهرم و کشورهای ملزق به عنوان یکی از علتتوسط سازمان بهداشت جهانی به 19-کووید

های مختلف میر برای گروهوهای مرگشود که میزاند میثبت آن در فهرست علل مرگ هستند. برآور

سنی به ویژه برای سالمندان در مقایسه با سال قبل افزایش یابد و در مقابل، شاخص امید زندگی کاهش 

افتد و معمو ً کاهشی است. ومیر، تأثیر پاندمی کرونا بر باروری با تأخیر اتفاق مییابد. برخالف مرگمی

های با ی بیکاری و همچنین های اقتصادی و نرخعی باروری در بستر شوک و عدق اطمینانهای مقهمیزان

المللی با توجه به یابد. مهاجرت نیز در سهح ملی و بینترس از مراجعه به مراکز بهداشتی کاهش می

کاهش  ها، بسته شدن مرزها، بازنگری در قوانین مهاجرتی، در کوتاه مدت به شدّتممنوعیت و محدودیت

ای در زمینه ها و اقدامات سختگیرانهکشور در جهان محدودیت 50یابد. در حال حاضر، حدود می

هایی برای مهاجرت و اند. حتی بسیاری از کشورها محدودیتمهاجرت و مهاجران اعمال کرده

ض کنند، ها و مقررات جدید را نقاند و افرادی که این محدودیتهای داخلی نیز اعمال کردهجابجایی

های داخلی رود در دوران پساکرونا هم مهاجرتشوند. البته، انتظار میهای سنگین میمجازات و جریمه

 توجهی پیدا کنند. المللی به د یل معیشتی و اقتصادی افزایش قابلهای بینو هم مهاجرت

های بهداشتی مراقبتتنها به سیستم نه ،های برآمده از پاندمی کروناطور خالصه، مسائل و چالشهب

های جمعیتی، فقر و اشکال مختلف نابرابری و بستگی دارد، بلکه به ساختارهای سنی، توزیع و جابجایی

های بهداشتی، و آوری، تبعیت از قرنهینه و دستورالعملهمچنین رفتارهای اجتماعی مردق )نظیر تا،

 غیره( بستگی دارد. 

وفصلنامه مهالعات جمعیتی با هفت مقاله، تقدیم بسیار خوشحال و خرسندق که شماره نهم د

به موضوعات مختلف جمعیتی از جمله  ،گردد. نویسندگان محترق مقا تمندان و خوانندگان میعالقه

امیدزندگی و علل مرگ، تمایل به ثبت وقایع جمعیتی، سالمندی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن، 

 اند. فرهنگی مهاجران افغانستانی پرداختهمهاجرت و نابرابری، ازدواج و سازگاری 

جنسی بهبود بالقوه امید زندگی کشور، با فرض حذف سه -اول به بررسی روند و الگوی سنی مقاله

ها و حوادث غیرعمدی( در دهه اخیر پرداخته است. عروقی، سرطان -های قلبی)بیماری علت اصلی مرگ

 حذف با امکان بهبود امید زندگی ،1385 سال با مقایسه در 1394 سال دهد که درنتایج این مقاله نشان می

است ولی نقش این علت در امکان بهبود امید زندگی همچنان  یافته کاهش عروقی، -قلبی هایبیماری

پررنگ است. همچنین کاهش امکان بهبود این شاخص ناشی از حوادث غیرعمدی برای هر دو جنس، 

ها، امکان بهبود امید زندگی برای هر دو جنس افزایش ذف سرطانمشهود است؛ برعکس، در صورت ح



 

 

ویژه در دوره سالمندی در سنین با تر و به های انهدامی، امید زندگییافته است. همچنین با حذف بیماری

در  یتیجمع عیوقاعوامل برانگیزنده تمایل به ثبت  یبررس به ،دوق امکان بهبود بیشتری داشته است. مقاله

 زیو نی، تیجمع عیوقاتمایل به ثبت که  دهدینشان مآن  جی. نتاپردازدمی 1397در سال استان کردستان 

شهروندان  نیدر ب ،ثبت یو درک از هنجارها ،نیاز قوان یبه مراکز و امکانات ثبت، آگاه یدرک از دسترس

 نهیدر زم لیدخ یهاسازمان ریدولت و سا یرسانو اطالع یضرورت کار فرهنگمقاله بر نسبتاً با ست. 

ثبت، و  یدرک شهروندان از هنجارها یارتقا تموقع، تالش در جهثبت رویدادها و ارائه اطالعات به

 کید دارد. تأ عینگرش مثبت به ثبت وقا جادیتالش در جهت ا

ثر سالمندی در های جنسیتی سالمندان برای فهم تجار، متکمقاله سوق به ارائه روایتی از تفاوت

گر آن است که سالمندی در بین زنان و مردان، چارچو، مهالعات کیفی پرداخته است. نتایج مقاله روایت

ها، ها و نابرابری در سرمایهتواند بر حسب میزان دسترسی به سرمایهشکلی نیست و میتجربه واحد و یک

های جنسیتی طول مسیر زندگی، مبتنی بر تفاوتها در ای متفاوت و متکثر باشد. انباشت این سرمایهتجربه

سازد. های انباشتی، زندگی سالمندی را در بین زنان و مردان متفاوت میاست و درنهایت، همین سرمایه

 1364-1394 یهاسال یدرآمد، ط عیبر توز رانیا تیجمع یساختار سن ریتأث یبه بررس مقاله چهارق

 یسن یگروها نیدرآمد ب یسن سرپرست خانوار، نابرابر شیه با افزاهمرا دهد،ینشان م جی. نتاپردازدیم

 عیتوز ینابرابر نکهی. با توجه به اابدییم شیسال( افزا 65 یبا  یسالمند )خانوارها در گروه زیو ن

 وستنیاحتمال پ نده،یآ یهاسالمند در دهه تیجمعاست، گسترش  رانیعامل فقر در ا نیدرآمدها، دوم

درآمد در  عیتوز یعوامل مؤثر بر نابرابر یبررسمقاله پنجم، به . دهدیم شیرا افزا ریسالمندان به گروه فق

نتایج مقاله نشان داد  .پرداخته است 1365-1395ی طی دوره نیمهاجرت و شهرنش نقشبر  دیبا تأک رانیا

ترتیب باعث نرخ باسوادی، به ، یک درصد افزایش در متغیرهای تولید ناخالص داخلی ودر بلندمدتکه 

یک درصد افزایش در شوند. از طرف دیگر، درصدی در نابرابری توزیع درآمد می 87/1و  78/0کاهش 

، 17/1، 03/2متغیرهای فساد، تورق، نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی و نرخ مهاجرت، به ترتیب باعث افزایش 

انواع متغیرهای نامبرده، بین  ازرو، شوند. از اینمیدرصد در نابرابری توزیع درآمد  38/4و  78/2، 53/1

 اثر نرخ مهاجرت بر نابرابری توزیع درآمد، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. 

 آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیرازسازگاری دانش مقاله ششم، به بررسی عوامل مرتبط با

 ران،یاحساس تعلر به ا ،یمل تیهو ،یبر فرهنگ بوم نیوالد دیتأک یرهایمتغ که داد نشان پردازد. نتایجمی

 یتالش در راستا رو،از اینهستند.  یسازگار یاصل یهاکنندهنییو محل تولد مادر، تع یمندتیرضا

با فرهنگ جامعه  شتریب ییآشنامنظور به ی،آموزش یهابرنامه یاجرا زیمدرسه و ن طیدر مح ضیکاهش تبع

 دنبالبه را مهاجرانبا تر  یسازگار تواندیم رمهاجریغ یهاگروهمهاجران با  شتریب تعامل زیو ن زبانیم



 

سازی ازدواج زودهنگاق پذیری و درونیدر نهایت، مقاله هفتم به کندوکاو بسترهای جامعه .باشد داشته

پردازد. برمبنای نتایج این مقاله، ازدواج زودهنگاق در در میان زنان مهاجر افغانستانی مقیم شهر یزد می

دهد که سنت ازدواج زودهنگاق از طریر یادگیری اجتماعی، از نسلی به نسل دیگر انتقال بستری رخ می

ها در امر ازدواج و نقش پررنگ مادران در تربیت یابد و این پدیده از مقو تی چون همسانی نسلمی

دلیل تسلط ها، بهای که زمان و شکل ازدواجگونهها، برساخت شده است. بهفرزندان و انتقال ارزش

عنوان پذیری نیز بهدهد و جامعهنسلی محسوسی را نشان نمیهای بینتفکرات اجتماعی سنتی، تفاوت

ممکن است در گذر زمان و با ازدواج زودهنگاق عاملی مهم، به تثبیت این امر کمک کرده است. گرچه 

مواجه شوند، اما  و در نتیجه تغییراتی هامقاومت های ذهنی و نگرشی، به تدریج بادر افرجابجایی 

نسلی در بازتولید ازدواج زودهنگاق، صورت بیندار گذشته، بههای ریشههای اجتماعی و سنتارزش

 کنند.همچنان فعا نه ایفای نقش می

استاد گرانقدر جنا، آقای دکتر محمدجالل  انتشار این شماره از مجله، با پایان دوره مدیرمسئولی

تاوردهای دوره مدیریت ایشان در دانم از عملکرد و دسشوازی همراه بود، در اینجا برخود  زق میعباسی

های هماردوفصلنامه و چاپ شپژوهشی ل علمیمجوز در اخذ  شانارزشمند هایتالشویژه، سسه، بهمؤ

قدردانی نمایم. همچنین، از ارسال و بازنگری مقا ت توسط نویسندگان نشریه در سه سال اخیر،  8تا  3

 های ارزشمند سرکارخانمو داوران محترق، تالش هیریتحر تیأه گرامی، نظرات و پیشنهادات ارزشمند

و احساس مسئولیت، دقت و پیگیری جنا، آقای علی  ،داخلی ریمد نصرآباد،یرازق یبیبهیحج دکتر

دوفصلنامه مهالعات جمعیتی، صمیمانه  نهم شمارهسازی مقا ت در آماده صلنامه،فرحیمی، کارشناس 

 نمایم. قدردانی می

 
 رسول صادقی

 مدیرمسئول و سردبير دوفصلنامه

 



 

 

 

 

 1385-1394اميد زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره  بررسی امکان بهبود

 ميمندیمحبی مصيب، پورساسانی محمد

 (11/2/1399تاریخ پذیرش:    23/9/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
سنی سی روند و الگوی  شور، با فرض  –هدف این مهالعه، برر سی بهبود بالقوه امید زندگی ک جن

صلی مرگ سه علت ا سرطان -های قلبی)بیماری حذف  ها و حوادث غیرعمدی( در دهه عروقی، 

های ومیر، اپیدمیولوژیک و سالمتی است. دادهاخیر است. چارچو، نظری تحقیر، گذارهای مرگ

که از سللامانه ثبت وزارت در سللهح کل کشللور اسللت  1394و  1385های پژوهش برای سللال

شد. داده شکی اخذ  شت، درمان و آموزش پز صالم کمبهدا ستفاده از جداول ها، پس از ا ثبتی، با ا

عمر چندکاهشللی، روش تجزیه و شللاخص امکان بهبود امید زندگی با حذف علت خاص مرگ، 

امکان بهبود امید  ،1385 سال با مقایسه در 1394 سال ها نشان داد که درتجزیه و تحلیل شد. یافته

ست ولی نقش این علت در امکان بهبود  یافته کاهش عروقی، -قلبی هایبیماری حذف با زندگی ا

امید زندگی همچنان پررنگ اسللت. همچنین کاهش امکان بهبود این شللاخص ناشللی از حوادث 

سرطان صورت حذف  ست؛ برعکس، در  شهود ا ها، امکان بهبود غیرعمدی برای هر دو جنس، م

های انهدامی، امید د زندگی برای هر دو جنس افزایش یافته اسلللت. همچنین با حذف بیماریامی

ویژه در دوره سلالمندی امکان بهبود بیشلتری داشلته اسلت. نتایج این در سلنین با تر و به زندگی

تحقیر حاوی شللواهدی از ورود کشللور به مرحله چهارق گذار اپیدمیولوژیک و مرحله دوق گذار 

 انقال، قلبی عروقی( است.سالمتی )

عروقی، -های قلبی، امید زندگی، جدول عمر چندکاهشلللی، بیماریعلل مرگ ها:کليدواژه

  سرطان، حوادث غیرعمدی.

                                                      
 دانشگاه یزد.شناسی، آموخته دوره دکتری جمعیتدانش  

E.mail: sasanipourm@gmail.com 

 شناسی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(.دانشجوی دوره دکتری جمعیت 

E.mail: mmoheby@ut.ac.ir 
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 مهمقد

های زندگی مورد انتظار تحت شرایط معین بر اساس امیدزندگی یک ارزیابی از میانگین سال

های سهح بهداشت فردی ترین مقیاسمهمکند. این شاخص، یکی از ومیر جاری فراهم میمرگ

ترین شاخص وضعیت توسعه ترین و جامعو کیفیت زندگی است. همچنین این شاخص، نمایان

 شود. اجتماعی یک جامعه محسو، می -اقتصادی

 ،ومیرمرگهای میزان در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، کاهش اساسی و مستمر

که امید زندگی از رقمی طوریبهاست؛  کشور شده در زندگی یش امیدنهایت منجر به افزادر 

 های اخیر افزایش یافته استدر سال سال 75حدود به رقمی  ،1335سال در سال  40تر از کم

امید در  افزایش چشمگیری نیچن .(1396پور و همکاران، ؛ ساسانی2007)خسروی و همکاران، 

نتایج شده است.  دهیومیر ناممرگ یاست که مرحله انتقال یزیچ ،کوتاه در مدت نسبتاً زندگی،

واگیردار،  هایبیماری علتبهدهد که مرگ یمی مرگ در کشور نیز نشان هاعلتبررسی روند 

عروقی، حوادث  -یقلب هایبیمارییژه وبهغیرواگیردار،  هایبیماری علتبهسیر نزولی و 

؛ 1388؛ امانی و همکاران، 1384)میرزایی،  است، سیر صعودی داشته هاسرطانغیرعمدی و 

 (.1396پور و همکاران، ؛ ساسانی1390پور، کوششی و ساسانی

امید  فزایشترین علت اسال، مهم پنج کودکان زیرنوزادان و ومیر مرگهای میزانکاهش 

افزایش روند حال، با ایندر ایران بوده است. ( 1335-65)ومیر زندگی در طول فرایند گذار مرگ

تر های بیشبه بعد رو به کندی گذاشته است و کسب سال 1360 امید زندگی کشور از اواخر دهه

ها در بهداشت و درمان و ویژه کاهش نابرابریبه ،جانبهاساساً با توسعه همه ،برای امید زندگی

. از سوی دیگر، میسر خواهد شد ،افزایش امید زندگی در سنین با تر از خردسالی و کودکی

تواند موجب تغییر در نقش علل عمده ساختار سنی ایران در حال دگرگونی است و این امر می

ومیر طور مثال، این تحو ت باعث شده تا اهمیت مرگمرگ در افزایش امید زندگی شود؛ به

، در دهه های غیر واگیردار در افزایش امیدزندگیویژه مرگ ناشی از بیماریسنین سالمندی و به

 (. 1397پور و همکاران، اخیر برجسته شود )ساسانی

ومیر کشور، کمتر توجه شده به چنین تحو ت جدیدی در ساختار سنی جمعیت و مرگ

و همچنین  نسبی علل مرگ تر اهمیتای برای درک درست و عمیراست و این امر، لزوق مهالعه

های اخیر، در سالکند. را گوشزد می گیجنسی آن در افزایش یا کاهش امید زند -الگوی سنی
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یافته، یک برای ارزیابی تأثیر علل عمده مرگ در کشورهای توسعه 1زندگی امکان بهبود امید

گیری طور گسترده، در اندازهشاخص کاربردی مهم بوده است و از اشکال متنوع امید زندگی، به

و همکاران،  3؛  ی2004اران، و همک 2های یک جمعیت استفاده شده است )ستلبار بیماری

زندگی، یک  گیری تأثیر علل چندگانه مرگ بر یک جمعیت، امکان بهبود امید(. در اندازه2006

کند ) ی و گیری میرا اندازه 4کنندهطور مناسب، خهرات رقابتشاخص معتبر است که به

 (. 2004 5هاردی

، یک ابزار قوی ف علل خاص مرگدست آمده از طریر حذهای زندگی بهارزیابی شمار سال

ای فراهم های مداخلهو همچنین پتانسیل مزایای برنامه برای فهم اهمیت نسبی این علل مرگ

 مرگشناختی آگاهی از میزان و پیامدهای جمعیت(. 2004؛  ی و هاردی 1991 6کند )چیانگمی

تواند اطالعات مفیدی را میزندگی در بدو تولد،  امید برو تأثیر  آن ناشی از علل اصلی آن 

های های تحقیقاتی آینده و برنامهدست دهد و موجب تخصیص بهینه منابع برای فعالیتبه

بیشتر و  فهمریزان و پژوهشگران کمک خواهد کرد تا به برنامهبهداشت عمومی شود. این امر 

های اولویتنوبه خود، به تدوین به که نددست آورهومیر بمرگو الگوهای علل درباره بهتری 

 شود. منجر میاجتماعی -توسعه اقتصادیهای برنامه طور کلی،بههای سالمت و جدید در برنامه

ومیر کشور در یک دهه اخیر، تأثیر های مرگدر این مقاله سعی شده است با استفاده از داده

ها و حوادث غیرعمدی، بر امید انعروقی، سرط -های قلبیسه علت اصلی مرگ، یعنی بیماری

زندگی زنان و مردان ایرانی، با توجه به شاخص امکان بهبود امید زندگی، بررسی شده و مشخص 

شود حذف این علل، امید زندگی را چقدر افزایش خواهد داد و همچنین نقش هر کداق از 

 چگونه است.جنسی، در امکان بهبود امید زندگی، به تفکیک علل مرگ  -های سنیگروه

 

 

 

                                                      
1. Potential Gains in Life Expectancy 

2. Setel 

3 . Lai 

4. Competing Risks 

5. Hardy 

6. Chiang 
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 چارچوب نظری

 1ومیر، گذار اپیدمیولوژیکهای گذار مرگومیر، سه گذار مهم و به هم مرتبط، به ناقدر زمینه مرگ

 شود. مهرم است. در ادامه، به توضیح مختصر این سه گذار پرداخته می 2و گذار سالمتی

توسعه بهداشت و در یکی از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر، 

نتیجه کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر بوده است. این کاهش در معدودی از کشورها 

)کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان( در اواخر قرن هجدهم، در قاره اروپا و چند کشور دیگر 

)کشورهای پیشرفته صنعتی( در قرن نوزدهم و در بقیه کشورها )کشورهای درحال توسعه( در 

(. استمرار کاهش 2014 3رن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوق شروع شد )بونگارتق

مرگ و میر، آن را از میزان با  به میزان پایین تنزل می دهد که این تغییر و تحول را مرحله انتقالی 

یش مرگ و میر ناق نهاده اند. طی مرحله انتقالی مرگ و میر شاخص امیدزندگی در بدو تولد افزا

 (. 1971رسد )عمران سال می 70سال به رقمی بیش از  35یابد و از رقمی کمتر از می

 ردیگیآن صورت م یو الگوها در علل مرگ یادیبن رییتغ ،ومیرمرگ یمالزق با مرحله انتقال

به وضعیتی که غلبه با  است،های عفونی و انگلی از وضعیتی که غلبه با بیماری و علل مرگ

یک ژاپیدمیولو گذار این وضعیت راشود. انگلی است، منتقل میغیری غیرعفونی و هابیماری

 "کیولوژیدمیاپ گذار "از اصهالم 1971بار در سال  نیاول 4عمران (.1384 ،ییرزایاند )منامیده

. به نظر او، گذار استفاده کرد علل مرگ یبندبیمنظم در ترک راتییتغ نیا فیتوص یبرا

 سه مرحله اصلی و متوالی زیر است: اپیدمیولوژیک شامل

 ومیر، با  و در نوسان است؛که در آن مرگ 5عصر طاعون و قحهی .1

 یابد؛  ای کاهش میومیر به طور فزایندهکه مرگ 6گیرهای عالمعصر فروکش کردن اپیدمی .2

ومیر به کاهش که در این مرحله مرگ 7های کشنده و ساخته بشر )انهدامی(عصر بیماری .3

 (.742؛1971رسد )عمران دهد و در سهح نسبتاً پایین به ثبات میخود ادامه می

                                                      
1. Epidemiological Transition 

2. Health Transition 

3. Bongaarts 

4. Omran 

5. The Age of Pestilence and Famine 

6. The Age of Receding Pandemics 

7. The Age of Degenerative and Man-Made Diseases 
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هایی است که جمعیت کننده کنترل بیماریهای انهدامی، منعکستحول به سمت بیماری

هایی از بیماریدهند و از طرفی نیز یک افزایش نسبی در آن دسته تر را تحت تأثیر  قرار میجوان

آید. بسیاری از کشورهای جهان به این وجود میدهند، بهکه افراد پیرتر را تحت تأثیر قرار می

های انهدامی ومیر، بیماریترین علت مرگاند و در این کشورها، درحال حاضر، مهممرحله رسیده

 (. 1971هستند )عمران 

ای وی، توسط ای بسط مدل سه مرحلهپس از انتشار مقاله اصلی عمران، پیشنهادهایی بر

(. یکی از تأثیرگذارترین 1998؛ عمران، 1986، 1ایشان و دیگران ارائه شد )اولشانسکی و اولت

 دهنده کاهش سریع و غیرمنتظرهارائه شد که نشان  (1986پیشنهادها توسط اولشانسکی و اولت )

بود. به  1970جهان در حدود سال  های مزمن در آمریکا و دیگر نقاطناشی از بیماری در مرگ

این ترتیب، آنها مرحله چهارمی را به گذار اپیدمیولوژیک اضافه کردند و آن را عصر تأخیر در 

ومیرهایی که در اثر نامیدند. در خالل دوره تأخیر در مرگ 2شوندههای توانکاه و وخیمبیماری

 مانند، ولی مرگر سن ثابت باقی میافتند، الگوهای علت مرگ در اثشونده اتفاق میعلل وخیم

 کنند. شونده به سمت سنین با تر سوق پیدا میهای وخیمناشی از بیماری

 شود:در سه ویژگی خالصه می اولت و چهارمین مرحله پیشنهادی اولشانسکی

 ومیر مخصوصاً در سنین با  برای مردان و زنان؛کاهش سریع مرگ .1

ومیر بر حسب علت، اما حرکت به سوی سنین با تر و توزیع الگوی سنی نسبتًا ثابت مرگ .2

 ومیر بر حسب علت مرگ انهدامی. سنی مرگ

 (.234: 1986احتمال بقای بیشتر در سنین با  در جمعیت )اولشانسکی و اولت،  .3

با عنوان  3ونالگوی علل آن، پژوهش پرست ومیر وترین مهالعات در زمینه مرگیکی از مهم

انجاق شده و به روند  1976مهالعه در سال  نیاست. ا "یمل یهاتیومیر در جمعمرگ یالگوها"

در این مهالعه  . پرستون(1976)پرستون،  پرداخته است ومیر و الگوهای علل مرگمرگ راتییتغ

 گوید: حال توسعه، چنین می در کشورهای در اپیدمیولوژیک گذار درباره

                                                      
1. Olshansky and Ault 

2. Age of Delayed Degenerative Diseases 

3. Preston 
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 وضعیت شوند،می نایل سالخوردگی میانسالی و سنین به که جمعیتی نسبت افزایشی روند با"

 هابیماری کنندهمنعکس ایفزاینده طورتوسعه، به حال در ومیر در کشورهایاپیدمیولوژیک مرگ

 مزمن و زاهای درونبیماری خصوصاست؛ به شده جای اطفال به بزرگسا ن بهداشتی مسایل و

 کشورها، با کاهش بیشتر اند درشده مرگ عمده حوادث، علل و از سوانح ناشی هایجراحت و

 شتا، بیشتری روند بزرگسا ن، این ومیرمرگ نسبت به اطفال و نوزادان ومیرمرگ ترسریع

 گذار ها، عموماًبیماری وضعیت و شناختیجمعیت روند در تغییری است. چنین گرفته

 توسعه، مراحل حال در بیشتر کشورهای در اکنون که است ایدهپدی و شده نامیده اپیدمیولوژیک

 ."کندمی طی را خود

طور که بیان شد، از زمان انتشار نظریه گذار اپیدمیولوژیک، برخی از محققان برای بسط همان

ومیر و گذار اپیدمیولوژیک یافته برای اولین بار، انتقال مرگاین نظریه کوشیدند. کشورهای توسعه

ومیر دست یافتند. تجربه واقعی گروهی از تجربه نمودند و به سهوم بسیار پایین مرگرا 

های اخیر، از منظر اپیدمیولوژیک نشان داد که هنوز کاهش در دهه یافته جهانکشورهای توسعه

ومیرهایی که به علت پذیر بوده است؛ مخصوصاً به دلیل کاهش مرگومیر امکانبیشتر مرگ

منظور به رسمیت افتد. تا حدودی، بهی و عروقی و مخصوصاً ایست قلبی اتفاق میهای قلببیماری

های با توجه به بیماری ومیر،در دستیابی به کاهش مرگ شناختن اهمیت تغییرات رفتاری

ومیر که به عوامل زیربنایی اجتماعی و رفتاری مرگ ابداع شد "گذار سالمت" غیرواگیر، اصهالم

 (. 1991و همکاران،  1کند  )فرانکک تأکید میو گذار اپیدمیولوژی

ومیر: یک دیدگاه گرایی و واگرایی در مرگهم"ای با عنوان ( در مقاله2004) 2والین و مسله

 هر اند. مسلماً، به تشریح نظریه خود درباره گذار سالمت پرداخته"جدید برای گذار سالمت

 اول درجه در ،1970 دهه در عروقی - قلبی یهابیماری در بهبود مانند سالمت، در عمده بهبود

 از را سود بیشترین که توجه مورد جمعیت از هاییبخش در ومیرمرگ در اختالف و واگرایی به

 بهبود طریر از) بهبود مزایای به نیز جمعیت بقیه که هنگامی. شودمی منجر برندمی بهبود این

هم یک کنند، پیدا دسترسی ،(غیره و ها،سیاست سالمت، رفتاری، تغییرات اجتماعی، شرایط

 گذار فرایند تمامی .دهدمی رخ جدیدی عمده پیشرفت که زمانی تا شود؛می شروع گرایی

                                                      
1. Frank 

2. Vallin and Mesle 
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 -واگرایی هایپروسه خرده جمله از پی،درپی مراحل شدن شکسته هم در نتیجه در سالمتی،

. در 1کنند: والین و مسله سه مرحله گذار سالمت را از هم متمایز می .است بوده ویژه گراییهم

، که در این  1یو عروق یقلب گذار .2های عفونی )گذار اپیدمیولوژیک(؛ هم شکسته شدن بیماری

های قلبی و عروقی در ویژه بیماریهای ساخته دست بشر، بهمرحله با کنترل و کاهش بیماری

. 3و جدیدی در بهبود امید زندگی صورت گرفته است؛ و نهایتاً،  ، گاق مهم1960پایان دهه 

ای در افزایش امید زندگی آهسته شدن روند پیری؟. این واقعیت که سنین بزرگسال سهم عمده

های قلبی عروقی داشتند، باعث شده است تا بیشترین تأکید در دو دهه ناشی از کاهش بیماری

 نی باشد که امید زندگی را افزایش داده اند.های سگذشته، بر روی پیرترین گروه

 هایاستیمرتبط با س قاتیتحق یهاتیاولو نییتع یرا برا یچارچو، کل کی گذار،سه این 

 گذارکند. یم فیرا توص استچه اتفاق افتاده آن ،ومیرمرگ گذارکند. یفراهم م ندهیآ

 گذارکند و یمشاهده شده تمرکز م راتییبالفصل تغ یهاکنندهنییتع یرو ک،یولوژیدمیاپ

. آن کندیتوجه م یکیو ژنت یهیمح نیو همچن یو رفتار یاجتماع ییربنایزسالمت، به عوامل 

های مشابه و گاه متضاد کشورهای مختلف، درس هایی ها به طور ضمنی، به وسیله ترسیم تجربه

 از تجربیات گذشته می آموزند. 

 پيشينه تحقيق

کشف شد، یکی از مسائلی که مهرم شد، این بود که درمان  18بله در قرن هنگامی که واکسن آ

بیماری آبله چه اثری بر جمعیت خواهد داشت؟ و تأثیر کلی حذف آبله چگونه است؟ برای 

دهد؟ و چه نسبتی از افراد در سنین مثال، حذف این علت مرگ، امید زندگی را چقدر افزایش می

برای پاسخ به این سؤا ت، تالش فراوانی  2دانانی مانند  پالسمانند؟ ریاضیمختلف، زنده می

راه حلی را معرفی کرد که پیگیری آن منجر به تنظیم  1875در سال  3کردند و سرانجاق، ماکهایم

شناسان، مدت زمان (. اگرچه جمعیت1380و همکاران،  4جدول عمر چندکاهشی شد )پو رد

کنند، کاربرد جدول عمر ومیر استفاده میل مرگزیادی است که از جدول عمر برای تحلی

                                                      
1. The Cardiovascular Revolution 

2. Laplace 

3. Mackham 

4. Pollard 
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کند، اخیراً توسعه یافته است. اولین جدول چندکاهشی که نقش علل متنوع مرگ را مشخص می

 تهیه شد.  1960ساله رسمی بر حسب علت مرگ، برای ایا ت متحده، در اواخر دهه عمر ده

تفاده از شاخص امکان بهبود با اس در چند دهه اخیر، ارزیابی تأثیر علل مختلف مرگ

و همکاران،  1ویژه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است )کنتیامیدزندگی، به

(. نتایج مهالعه کنتی و 2017و همکاران  3؛ لی2012، 2؛ وانگ2004؛ ستل و همکاران، 1999

، از بین علل مرگ، 1994-1985( بیانگر این است که در ایتالیا بین سالهای 1999همکاران )

عروقی و حوادث بیشترین ظرفیت برای بهبود  -های قلبی های ناشی از بیماریحذف مرگ

ای ناشی از حوادث جاده ( نشان دادند که حذف مرگ2017امیدزندگی داشتند. لی و همکاران )

شود که این رقم برای مردان به سال افزایش در امید زندگی چین می 5/0در چین باعث حدود 

توان به اند میمراتب بیشتر از زنان است. از جمله مهالعات دیگر که از این شاخص بهره برده

بر امیدزندگی در ایا ت  ویژه ایدزمهالعات  ی و همکارانش در زمینه تأثیر علل مختلف مرگ، به

(. در جمعیت ایا ت متحده با 2004، 4؛  ی و هاردی2006متحده اشاره کرد ) ی و همکاران، 

به ترتیب  1995ها، امید زندگی در سال های قلبی عروقی و سرطانحذف بیماری ایدز، بیماری

 کند. سال افزایش پیدا می 1/3سال و  3سال،  41/0

های علل مرگ در ایران، مهالعاتی در زمینه جداول عمر بود کیفیت دادهدر دهه اخیر، با به

؛ 1392؛ کوششی و همکاران، 1390پور، چندکاهشی صورت گرفته است )کوششی و ساسانی

، (. این مهالعات، به بررسی امکان بهبود امیدزندگی با حذف علل مرگ1397کوششی و ریحان، 

های طولی، تغییرات زمانی علل جه به عدق دسترسی به دادهاند و با توفقط در یک مقهع پرداخته

در آنها وارد نشده است. بنابراین، این مهالعه در تالش است تا تغییرات امکان بهبود امید  مرگ

های مناسبی در زمینه علل که داده-زندگی کشور با حذف علل اصلی مرگ در یک دهه اخیر را 

 ارزیابی کند.  -مرگ در دسترس است

 

 

                                                      
1. Conti 

2. Wang 

3. Li 

4. Hardy 
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 هاروش تحقيق و داده

 و سن حسب بر شده ثبت مرگ است. تعداد موارد ثانویه تحلیل مهالعه، این در پژوهش روش

و  1385های سال (، برایبه جز استان تهرانکشور ) در علت مرگ بر حسب توزیع و جنس

ومیر در شهر تهران از سوی گورستان است. اطالعات مرگ شده اخذ ثبت بهداشتی نظاق از 1394

شود ولی به این دلیل که کدگذاری علل مرگ در گورستان آوری میبهشت زهرا ثبت و جمع

کند هماهنگ نیست، در بهشت زهرا با آنچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت می

 شود. میاین مهالعه از اطالعات گورستان بهشت زهرا استفاده ن

ترین روشی که می تواند آمار مرگ و میر را بدست دهد و با ماهیت پویایی آن مناسب

هماهنگی دارد، روش ثبتی است. بهور قانونی، سازمان ثبت احوال کشور مسئول ثبت واقعه مرگ 

های کند، دادهاز بین چهار وقایع حیاتی که سازمان ثبت احوال ثبت میو علت فوت است. 

ترین کیفیت را داراست. این ضعف تا حدودی بخاطر عدق کمترین پوشش و ضعیف ومیرمرگ

کنند. گرچه سازمان مزبور در زمینه ثبت موالیدی است که در فاصله کوتاهی بعد از تولد فوت می

های بزرگی دست یافته است و فاصله پوشش واقعه مرگ ومیر بدون توجه به علت آن به موفقیت

با کل کاهش خوبی داشته است، اما کماکان ترکیب علل مرگ کیفیت  ثبت جاری در مقایسه

با توجه به اینکه در کشور  (.1386؛ نقوی و جعفری 2007مناسبی ندارد )خسروی و همکاران 

فقط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طرم و اجرای یک نظاق موازی ثبت مرگ 

رباره علل مرگ ارائه می دهد، در این پژوهش از اقداق کرده است که اطالعات نسبتاً مناسبی د

 های آن استفاده شده است. داده

نیست،  واقعه این معرض در جمعیت درباره اطالعاتی به ارایه قادر مرگ، ثبت اطالعات چون

 شده گرفته 1395و  1385سرشماری  نتایج از جنس، به تفکیک سنی هایگروه بنابراین، جمعیت

از  ،1بیهوده و پوچ یعنی کدهای کشور در مرگ بدثبتی مشکل ترینمهم اصالم است. برای

 منتسب هایمرگ که است فرض استوار این بر آن مفهومی چارچو، که شده استفاده الگوریتمی

و  جنسی و سنی گروه همان مرگ علل توزیع از جنسی و گروه سنی هر در پوچ کدهای به

 (. 1386کنند )نقوی و جعفری، می پیروی خود ایمنهقه

                                                      
1. Un-dfinded and Garbage Code 
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های شده، با استفاده از رویکرد نسلومیر اطفال و کودکان در ایران طی دورة مهالعهمیزان مرگ

(، 1981هوریوشی )-دست آمده است. سپس با استفاده از روش بنتفرضی بین دو سرشماری به

به و ارزیابی گردید. سپس محاس 1394و  1385های سا ن برای سالومیر بزرگپوشش ثبت مرگ

ل هوریوشی مبتنی بر های مذکور، امید زندگی در بدو تولد محاسبه شد. روش بنتبرای سال

مبانی . شودشناسی محض بحث میروابط درونی متغیرهای اصلی جمعیتی است که در جمعیت

خالصه  1اطور مشخص در معادلة لوتکها نیز در نظریة جمعیت ثابت و بهنظری اکثر این روش

 .شودمی

ومیر کشور، تحت این فرض که برای ارزیابی تأثیر سه علت اصلی مرگ بر میزانهای مرگ

تواند به امید زندگی اضافه شود، هایی که میکشور حذف شود، شمار سال این علل از مرگ

های جدول عمر چندکاهشی و جدول عمر محاسبه شد. تأثیر این علل با استفاده از تکنیک

کننده ناشی ها بر ارزیابی تأثیر خالص خهرات رقابتکاهشی مربوطه ارزیابی شد. این روشتک

از علل مختلف مرگ تأکید دارند؛ یعنی هر کداق از این علل در برابر علل دیگر، با این فرض که 

(. در 2001؛ پرستون و همکاران، 1985 2کنند )کیفیتزعلل مختلف مستقل از یکدیگر عمل می

  xan  ،nqn  ،xdn  ،nln ،nLnهای جدول عمر مانند تحلیل جدول عمر چندکاهشی، محاسبه ستون

 و غیره، بر اساس رهیافت جدول عمر ساده است.

iومیر بر اثر علت خاص مرگ احتمال مرگ
xqn

ومیر بر اثر آن علت بر اساس نسبت مرگ  

 شود:محاسبه می x+nو  xومیر بین سن رگخاص به احتمال کل م

 
علت مورد همه علل به جز  ناشی از نسبت مرگکاهشی مربوطه، در ساختن جدول عمر تک

برای ساختن  x+nتا  xدر فاصله سنی شود، نشان داده می R-1غیرعمد( که با  حوادثنظر )مثالً 

 شود:فرمول زیر محاسبه می جدول عمر اختصاصی، حذف هر علت ضروری است و با استفاده از

 

                                                      
1. Lotka Equation 

2. Keyfitz 
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( 1984ومیر با استفاده فرمول چیانگ )با حذف علت خاص مرگ x+nتا  xاحتمال بقا از سن 

 محاسبه شد: 

 
در تفاوت کلی امید زندگی در بدو تولد در نتیجه حذف  های سنیبرای تعیین سهم گروه

خاص با استفاده از روشی که  هایها(، تغییرات امید زندگی در گروهعلت خاص )مثالً سرطان

 ( پیشنهاد کرده تجزیه شده است: 1984آریاگا )

 
 

است  x+nو  xومیر بین سن های مرگقسمت اول معادله، تأثیر مستقیم تغییرات در میزان

درحالی که قسمت دوق معادله، مجموعه تأثیرات غیرمستقیم و تعاملی سهم ناشی از شمار نفر 

است که در معرض شرایط  x+nهای اضافه شده در سن خاطر بازماندهبههای اضافه شده سال

 ومیر جدید هستند. این معادله برای گروه سنی آخر چنین است:مرگ

 
 

 هایافته

 1394و  1385های ومير کشور طی سالهای مرگشاخص

های رویکرد نسلشده، با استفاده از ی مهالعهومیر اطفال و کودکان در ایران طی دورهمیزان مرگ

، 1385سال در سال ومیر اطفال زیر یکدست آمده است. میزان مرگفرضی بین دو سرشماری به

در هزار محاسبه شده است. همین  23در هزار و  24برای پسران و دختران کشور، به ترتیب 

در هزار  17در هزار و  18، برای پسران و دختران کشور، به ترتیب 1394شاخص در سال 

شده، این رقم شود، در مقاطع مهالعهمشاهده می 1طور که در جدول دست آمده است. همانبه

ومیر اطفال زیر برای پسران همواره با تر از دختران است. طی دهة اخیر، همانند میزان مرگ
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سالة کشور نیز در هر دو جنس کاهش یافته است؛  4تا  1ومیر کودکان سال، میزان مرگیک

 1394در هزار در سال  8/0، به 1385در هزار در سال  2/1در پسران، این میزان از  کهطوریبه

در هزار به  1/1ساله از  1-4ها، رقم این شاخص برای دختران لکاهش یافته است. طی این سا

 در هزار کاهش یافته است. 7/0حدود 

 )در هزار( 1394و  1385های ومير اطفال و کودکان کشور به تفکيک جنس، در سال. ميزان مرگ1جدول 

 سال سالزیر یک ومير اطفالميزان مرگ سال 4تا  1ومير کودکان ميزان مرگ

 پسر دختر پسر دختر

1/1 2/1 0/23 0/24 1385 

7/0 8/0 0/17 0/18 1394 

 (1394و  1385های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اساس دادهشده توسط نویسندگان، برمحاسبه

سال،  5پس از محاسبه میزان های مرگ و میر کودکان و اصالم مرگ و میر بزرگسا ن با ی 

سال  2/73سال و  7/69، برای مردان و زنان، به ترتیب 1385امیدزندگی در بدو تولد در سال 

سال رسیده که در مقایسه با  6/73به  1394دست آمد. رقم این شاخص برای مردان، در سال به

سال  7/76، 1394سال افزایش یافته است. این مقدار برای زنان، در سال  4حدود  1385سال 

 ساله است.  10سال افزایش طی یک دورة  5/3دهندة حدود است که نشان

 1394و  1385های زندگی در بدو تولد در کشور به تفکيک جنس در سال . اميد2جدول 

 در بدو تولد )سال( اميد زندگی
 سال

 مرد زن

2/73 7/69 1385 

7/76 6/73 1394 

 (1394 و 1385)های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساس دادهشده توسط نویسندگان بر محاسبه

دهد که طی یک دهه نشان می فوت،حسب علل اصلی بر کشور ومیرمرگ هایبررسی میزان

بوده ومیر مرگمسلط عروقی علت  -های قلبی بیماری ،هر دو جنس در (،1394-1385اخیر )

 درعروقی -های قلبیمرگ ناشی از بیماری، میزان 1385در سال . نگاه کنید( 3)به جدول  است

در ده  24به حدود  1394تا سال  است که این رقمبوده  در ده هزار نفر جمعیت 6/26 ،مردان
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در ده هزار نفر  23به  26از  ،زنان مشابه، این میزان در ة. طی دورهزار نفر کاهش یافته است

های ترین کاهش صورت گرفته در میزان. طی دوره بررسی شده، برجستهکاهش یافته است

که، طوریویژه در مردان است؛ بهومیر کشور بر حسب علل، مربوط به حوادث غیرعمدی، بهمرگ

یافته است. این  در ده هزار نفر کاهش 6/7در ده هزار نفر به رقم  7/12میزان آن در مردان، از 

ومیر ناشی از حوادث غیرعمدی، جایگاه دوق علل ، مرگ1394کاهش باعث شده تا در سال 

ومیر آنها تبدیل شود. از طرف دیگر، طی در مردان را از دست داده و به سومین علت مرگ مرگ

ر هر ها دومیر ناشی از سرطانهای مرگومیر ذکر شده، میزاندهه اخیر، برعکس دو علت مرگ

ها تبدیل به دومین ، سرطان1394دو جنس افزایش یافته است. این تغییرات باعث شده تا در سال 

در ده  7/6در ده هزار نفر و  6/5ها با میزان علت مرگ مردان ایرانی شود. در بین زنان، سرطان

های ریدومین علت مرگ بوده است. همچنین بیما 1394و  1385های هزار نفر، به ترتیب در سال

مردان و زنان در هر دو مقهع بوده است که طی دهه اخیر،  دستگاه تنفسی از علل مهم دیگر مرگ

 میزان آن تغییر چندانی نداشته است. 

های ومير بر حسب علل اصلی مرگ در کشور به تفکيک جنس در سالهای مرگ. ميزان3جدول 
 )در ده هزار نفر جمعيت( 1395و  1385

 مردان زنان
 مرگ علت

1394 1385 1394 1385 

 های قلبی عروقیبيماری 6/26 9/23 9/25 8/22

 حوادث غيرعمدی 7/12 6/7 2/4 6/2

 سرطان ها 9/7 6/8 6/5 7/6

 های دستگاه تنفسیبيماری 9/3 0/4 3/3 3/3

 (1394 و 1385)های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساس دادهشده از سوی نویسندگان، برمحاسبه

، با فرض 1385دهد که در سال نتایج حاصل از ساخت جدول عمر چندکاهشی نشان می
سال  10مردان، امیدزندگی در بدو تولد آنها  عروقی از علل مرگ -های قلبی حذف بیماری
سال( و تغییر چندانی  1/10تقریباً ثابت باقی مانده ) 1394یابد. این رقم برای سال افزایش می

ومیرها به علت توجه است. در زنان، حذف مرگاست. این موضوع در زنان بیشتر قابلنداشته 
دنبال سال افزایش امیدزندگی در بدو تولد را به 4/13، 1385عروقی در سال  -های قلبی بیماری
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عروقی از علل مرگ، -های قلبی، با توجه به کاهش سهم بیماری1394داشته است که برای سال 
حذفی این علت مرگ بر افزایش  سال کاهش یافته است. به بیان دیگر، سهم اثر 11این رقم به 

تقلیل یافته است. همچنین کاهش  1385-94سال طی دوره  4/2امیدزندگی در بدو تولد زنان، 
ومیرهای ناشی از حوادث غیرعمدی طی دهه مورد بررسی، موجب شده است تا نسبت مرگ

سال  5/0و  2/1ین علت مرگ، برای مردان و زنان به ترتیب امکان بهبود امیدزندگی با حذف ا

ای ها نقش فزایندهومیر، تنها حذف سرطانها، از بین سه علت اصلی مرگکاهش یابد. طبر یافته
های مورد بررسی داشته است. این به در امکان بهبود امیدزندگی مردان و زنان کشور طی سال

 ها در علل مرگ افزایش یافته است. سرطانمعنای آن است که در دهه اخیر، سهم 

: مقدار افزایش اميدزندگی در بدو تولد، با حذف علل اصلی مرگ در کشور به تفکيک 4جدول 

 1394و  1385های جنس در سال

1394 1385   

 مرد زن مرد زن

 های قلبی عروقیبيماری 0/10 4/13 1/10 0/11

 حوادث غيرعمدی 3/3 3/1 1/2 82/0

 هاسرطان 9/1 6/1 3/2 9/1

 (1394 و 1385)های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساس دادهشده توسط نویسندگان، برمحاسبه

 زندگی کشور، با فرض حذف علل اصلی مرگ تجزیه امکان بهبود اميد

در این بخش، به نتایج تجزیه امکان بهبود امیدزندگی، با فرض حذف علل اصلی مرگ بر 

دهد، به طور کلی، در دهه اخیر، در نشان می 1طور که نمودار شود. همانپرداخته می حسب سن

های قلبی هر دو جنس، نقش سنین ابتدایی و جوانی در بهبود بالقوه امید زندگی با حذف بیماری

عروقی، اندک است و تغییر چندانی نداشته است. بالعکس، آن برای سنین با تر قابل مالحظه  –

، نقش 1385در مقایسه با سال  1394است. نکته اساسی در شاخص مورد بررسی اینکه، در سال 

ویژه در بین سالگی، به 80تا  35های سنی حذف علل مذکور بر بهبود امید زندگی برای گروه

شود سال، این کاهش فقط در بین زنان مشاهده می 80-84ش یافته است. در گروه سنی زنان کاه

، در هر دو جنس، 1394تا سال  1385و برای مردان، با اندکی افزایش روبرو بوده است. از سال 
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سال به با  در شاخص ذکر شده هستیم؛  85شاهد افزایش چشمگیری در نقش گروه سنی 

عروقی، نقش این گروه سنی در امکان بهبود امید  -های قلبی یماریکه پس از حذف بطوریبه

سال افزایش یافته  5/2به  5/1سال و برای زنان از حدود  5/3به  5/2زندگی، برای مردان از 

 است. 

عروقی در  -های قلبی های عمر اضافه شده اميد زندگی با حذف بيماری: تجزیه سال1نمودار 

 (.1394سطوح تيره: سال  - 1385جنس )سطوح روشن: سال کشور، به تفکيک سن و 

 
ویژه در مردان، بیش سال(، به 29تا  15های سنی جوان )گر آن است که گروهبیان 2نمودار 

ومیر ناشی از حوادث غیرعمدی هستند. با این وجود، های سنی تحت تأثیر مرگاز سایر گروه

قریباً همه سنین در امکان بهبود امیدزندگی کننده کاهش محسوس نقش تاین نمودار، منعکس

ناشی از حذف حوادث غیرعمدی، در طول دهه مهالعه شده است. به بیان دیگر، در دهه اخیر و 

های سنی در امکان بهبود امیدزندگی با حذف مرگ ناشی در هر دو جنس، نقش تقریباً تماق گروه

های سنی که حوادث غیرعمدی، گروهغیرعمدی، کاهش یافته است. با توجه به این از حوادث

های سنی ذکر دهد، چنین کاهشی در گروهویژه مردان را بیشتر تحت تأثیر  قرار میجوان و به

ومیر ناشی از حوادث غیرعمدی، گیرتر است. به عنوان مثال، در مردان با حذف مرگشده چشم
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، 1394سال در سال  25/0، به حدود 1385سال در سال  40/0، از 20-24های سنی نقش گروه

 کاهش یافته است. 

 

های عمر اضافه شده اميد زندگی با حذف حوادث غيرعمدی در کشور، به : تجزیه سال2نمودار 

 (.1394 سال: تيره سطوح - 1385 سال: روشن سطوح)تفکيک سن و جنس 

 

ومیر کشور، مرگها از دهد که با حذف سرطانومیر نشان میهای مرگتجزیه و تحلیل داده

بهبود بالقوه تری در سالگی، نقش مهم 80تا  50ویژه سنین های سنی میانی به بعد، بهگروه

ها، نقش ، در طول دوره مهالعه شده، با حذف سرطان3کنند. بر اساس نمودار امیدزندگی ایفا می

ه است؛ ولی بر خالف تقریباً بدون تغییر باقی ماند امکان بهبود امیدزندگی سال در 50سنین زیر 

، با 1385در مقایسه با  1394عروقی و حوادث غیرعمدی، در سال  -های قلبی حذف بیماری

امکان بهبود امیدزندگی ایفا تری در شاخص سال نقش پررنگ 50ها، سنین با ی حذف سرطان

ن اشاره شد، آکشور که قبالً به  ها از علل مرگومیر ناشی از سرطانکنند. افزایش سهم مرگمی

 ویژه برای مردان آشکارتر است.در سنین سالمندی به
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ها در کشور به تفکيک سن های عمر اضافه شده اميدزندگی با حذف سرطان: تجزیه سال3نمودار 

  (.1394 سال: تيره سطوح - 1385 سال: روشن سطوح)و جنس 

 

سال و با تر(  65سال و  15-49سال،  14-0، سهم درصدی سه گروه سنی بزرگ )5جدول 

در شاخص امکان بهبود امید زندگی در بدو تولد را بر حسب سه علت اصلی مرگ، برای 

 -های قلبیدهد. در هر دو مقهع بررسی شده، با حذف بیمارینشان می 1394و  1385های سال

طور ساله و با تر نسبت به دو گروه سنی بزرگ دیگر، به 65های سنی عروقی، سهم گروه

معناداری بیشتر است. از سوی دیگر، سهم این گروه سنی از امکان بهبود امید زندگی ناشی از 

عروقی برای هر دو جنس رو به افزایش بوده است. این در حالی است  -های قلبیحذف بیماری

ساله در شاخص مورد نظر کاهش  15-64سنی  وهکه در دهه اخیر، در هر دو جنس، سهم گر

های سنی واقع در توجه این است که: با وجود اینکه سهم درصدی گروهیافته است. نکته قابل

ها همچنان برجسته است، ولی سنین فعالیت در امکان بهبود امید زندگی ناشی از حذف سرطان

ن گروه سنی در هر دو جنس رو به عروقی، سهم ای -های قلبیدر دهه اخیر، همانند بیماری

ویژه برای ساله و بیشتر رو به افزایش بوده است. چنین افزایشی، به 65کاهش و سهم گروه سنی 

درصد بر آن افزوده  6ساله و با تر مشهود است و در طول دوره بررسی شده، بیش از  65مردان 
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وه سنی مسلط بدل گشته است. این شده و در مقایسه با دو گروه سنی دیگر در این زمینه، به گر

های انهدامی به سوی ومیر ناشی از بیماریگر آن است که الگوی سنی مرگنکته به خوبی بیان

 سنین با تر در حرکت است.

های سنی بزرگ در امکان بهبود اميدزندگی با حذف علل اصلی مرگ : سهم درصدی گروه5جدول 

 (1394و  1385به تفکيک جنس )

1394 1385 
 علت مرگ گروه سنی

 مرد زن مرد زن

 سال 14-0 8/0 6/0 2/1 1/1

 سال 15-64 0/30 8/18 2/25 7/14 های قلبی عروقیبيماری

 ساله و بیشتر 65 2/69 7/80 6/73 2/84

 سال 14-0 3/13 3/25 4/13 9/22

 سال 15-64 2/76 9/56 3/72 4/54 حوادث غيرعمدی

 و بیشتر سال 65 5/10 8/17 3/14 6/22

 سال 14-0 0/3 5/3 1/3 9/3

 سال 15-64 9/47 6/53 6/41 3/48 هاسرطان

 ساله و بیشتر 65 0/49 9/42 3/55 8/47

 (1394 و 1385)های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساس دادهشده توسط نویسندگان، برمحاسبه

وضعیت حوادث غیرعمدی کاماًل متفاوت از دو علت اصلی دیگر مرگ است. سهم گروه 

سال در بهبود امیدزندگی در بدو تولد با حذف حوادث غیرعمدی، بیشتر از دو  15-64سنی 

گروه سنی دیگر است. با این حال، سهم این گروه سنی در امکان بهبود امیدزندگی در دوره 

های سنی سالمندی  و فته است. این در حالی است که سهم گروهبررسی شده، اندکی کاهش یا

ساله و با تر زنان از  65طوری که این رقم برای گروه سنی سال افزایش یافته است. به 15زیر 

 درصد رسیده است.  3/14به  5/10درصد و برای مردان از  6/22به  8/17رقم 

 گيریبحث و نتيجه

 –ر گرفتن رویکردهای نظری، به مهالعه روند و الگوی سنی در این مقاله تالش شد با درنظ

ومیر جنسی امکان بهبود امید زندگی جمعیت کشور با فرض حذف سه علت اصلی مرگ
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های این پژوهش ها و حوادث عیرعمدی( پرداخته شود. یافتهعروقی، سرطان-های قلبی)بیماری

 می شود. توجهی است که در ادامه به آن اشاره حاوی نکات قابل

اول، نتایج این تحقیر حاکی از آن است که در طی دهه اخیر، سهم حوادث غیرعمد در بهبود 

بالقوه امید زندگی، کاهش یافته است؛  زق به ذکر است که مهالعات پیشین )کوششی و ساسانی 

های ههگر این نکته بود که یکی از عواملی که در د( بیان1396؛ ساسانی پور و همکاران 1390پور 

ومیر و به دنبال آن گذار اپیدمیولوژیک در ایران گذشته موجب مختل شدن الگوی گذار مرگ

ویژه سنین جوانی و نیروی کار را تحت بود که به شده بود، با  بودن سهم این علت از علل مرگ

غیرعمدی  داد؛ این مهالعه نشان داد که با وجود اینکه مرگ و میر ناشی از حوادثتأثیر  قرار می

تر شده است رنگویژه در سنین جوانی و نیروی کار همچنان چشمگیر است ولی نقش آن کمبه

سال آینده، همچنان این  30الی  20رود با کاهش نسبت جمعیت جوان کشور طی و انتظار می

ی ومیر، انهباق بیشترشود که الگو و روند مرگروند کاهشی تداوق داشته باشد. این امر باعث می

 با  فرایند گذار اپیدمیولوژیک داشته باشد.

دست آمده، شواهدی از مرحله چهارق گذار اپیدمیولوژیک )مرحله دوق، طبر نتایج به

گر این نکته بود ها بیان( در ایران قابل مشاهده است. یافته1986پیشنهادی اولشانسکی و آلت، 

های سنی ها، نقش گروهعروقی و همچنین سرطان -های قلبیهای بیماریکه با حذف علت

های سنی ی در امکان بهبود امید زندگی کاهش یافته و به جای آن، گروهسالجوانی و میان

کنند. این، به آن معنی است که با وجود افزایش احتمال بقا تری ایفا میسالمندی نقش پر رنگ

های انهدامی به سوی سنین با تر در حرکت ومیر ناشی از بیماریدر سنین با ، الگوی سنی مرگ

 است. 

ویژه های این مهالعه حاوی یک نکته مهم مرتبط با نظریه گذار سالمتی، بهیافتهسوق، همچنین 

سال  4/13، مسئول 1385های قلبی عروقی از علل مرگ در سال درباره زنان بود. حذف بیماری

 -های قلبیاز امکان بهبود امید زندگی در بدو تولد بوده که با توجه به کاهش سهم بیماری

سال رسیده است. به بیان دیگر، سهم این علت مرگ از  11این رقم به  عروقی از علل مرگ،

سال تقلیل یافته است. این در حالی است که  4/2افزایش امید زندگی در بدو تولد زنان کشور، 

در طول دهه اخیر، این رقم برای مردان تقریباً ثابت مانده است. بهبود رخ داده برای مردان در 

شود. این روند، تا حدودی مشابه ست یک الی دو دهه دیرتر مشاهده سنین سالمندی، ممکن ا
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های یافته رخ داده است. در این کشورها با کنترل بیماریآن چیزی است که در کشورهای توسعه

عنوان توجهی در امید زندگی در نیم قرن اخیر رخ داد که از آن بهعروقی، افزایش قابل -قلبی

عنوان مثال، در ایا ت شود. بهوان مرحله دوق گذار سالمت( یاد میعنانقال، قلبی عروقی )به

تر شده و رنگعروقی، کم –های قلبی متحده و برخی از کشورهای اروپای غربی، نقش بیماری

؛ 1999، 1ها، بیشترین امکان بهبود امید زندگی را دارد )مکن بکومیر ناشی از سرطانکاهش مرگ

 (.  2012، 2وانگ

ومیر، اپیدمیولوژیک و سالمتی(، بر این یت، در نظر گرفتن سه مرحله گذار )مرگو در نها

کند که باید بر روی پایگاه سالمت، به جای مرگ و میر، تاکید بیشتری شود و نکته د لت می

اینکه تجزیه و تحلیل متفاوت خرده گروه های جمعیتی از مسایل کلیدی تحقیقات سالمت است 

ومیر، تالش رای ادامه یافتن نابرابری ها کمک می کند. قبالً، در مهالعات مرگو به ارایه پاسخی ب

شد؛ وقتی به جای مرگ، بر روی وضعیت ای درباره محدوده سنی دوران کودکی میقابل مالحظه

 سالمت تأکید شود، به دامنه سنین با تر باید بیشتر توجه شود.  

بیشتر امید زندگی در ایران، طی دهه اخیر به با توجه به نکات اشاره شده، ظرفیت افزایش 

سمت سنین با تر منتقل شده است. با در نظر گرفتن گذار ساختار سنی، ادامه این روند در 

ومیر ناشی از های آینده دور از انتظار نیست. تا به امروز، بیشتر توجهات به کاهش مرگدهه

است. نتایج این پژوهش نشان داد که  ویژه حوادث ترافیکی معهوف بودهحوادث غیرعمدی، به

ویژه سنین با تر و سالمندی را هایی که بههای سیاستی به بیماریگذاری زق است در اولویت

طور که تجربه کشورهای دهند، توجه بیشتری شود. از سوی دیگر، همانتحت تأثیر  قرار می

ها، دشوارتر است. ویژه سرطانمی، بههای انهدادیگر نشان داده است، کنترل این دسته از بیماری

ویژه از طریر ها، بهگذاران باید توجه بیشتری برای پیشگیری از این بیماریریزان و سیاستبرنامه

های خدمات ها و بیمهگری انجاق دهند و در صورت لزوق، حمایتهای غربالفراگیر کردن طرم

ها گسترش دهند و در جهت ین بیماریومیر ناشی از ادرمانی را برای درمان و کاهش مرگ

 پوشش همگانی این طرم ها تالش نمایند.

                                                      
1. Mackenbach 

2. Wang 
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شناسی جمعیتهای پیشرفته از معدود مهالعاتی است که با استفاده از روش ،این مهالعه 

عنوان یک شاخص کاربردی مهم در تحلیل تحو ت ریاضی و شاخص امکان بهبود امیدزندگی، به

پرداخته است. با این وجود، این مهالعه  ومیرهای مرگتحلیل داده، به روند و الگوی علل مرگ

ومیر در کشور با وجود بهبود صورت گرفته در دو دهه هایی نیز بود. ثبت مرگدارای محدودیت

شناختی مختلفی برای ارزیابی پوشش ثبت های جمعیتثبتی است. روشاخیر، هنوز دچار کم

سا ن، ومیر بزرگثبتی مرگیوشی برای تصحیح کمهور –ومیر وجو دارد. روش بنت مرگ

کند. ها، تنها یک ضریب تصحیح برای همه سنین پیشنهاد میرغم برتری نسبت به سایر روشعلی

ای پوشیده نیست که دقت و خهای پوشش ثبت شناس حرفهکه بر هیچ جمعیتدر حالی

های دیگر، جامعة آماری دادهومیر در ایران هم تابع جنس و هم تابع سن است. از سوی مرگ

ومیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این تحقیر استفاده شده، استان ثبت مرگ

 تهران را شامل نمی شود. 

هایی رغم مزایایی که دارد، محدودیتاز سوی دیگر، شاخص امکان بهبود امیدزندگی، علی

های د و با حذف یک علت مرگ، میزانپذیرنهم دارد. فرض بر آن است که علل مرگ، جمع

طور متعارف بر اساس این شاخص محاسبه کنند. برآوردهایی که بهعلل مرگ دیگر، تغییری نمی

شود، احتما ً دارای تورش است. فرض اصلی این است که کسانی که پس از حذف یک می

؛ 1991د )چیانگ گیرنمانند، در معرض مرگ ناشی از سایر علل قرار نمیعلت مرگ زنده می

مانده، ممکن است در معرض بینانه نیست؛ زیرا این افرادِ زنده(. این فرض واقع1999مکن بک 

 خهر سایر علل مرگ قرار گیرند.  
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 1بررسی عوامل برانگيزنده تمایل به ثبت وقایع جمعيتی در استان کردستان
 قربان حسينی، سعيد خانی

 (9/2/1399تاریخ پذیرش:    8/11/1398)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
در استان کردستان است.  یتیجمع عیوقاعوامل برانگیزنده تمایل به ثبت  یحاضر، بررس مقالههدف 

شللد.  نیتدو ی،و کنش منهق شللدهیزیررفتار برنامه یهاهیبر اسللاس نظری مدل نظرچارچو، و 

. شدانجاق  1397در سال  ،افتهیپرسشنامه ساخت کیتکنبا استفاده از و  یشیمایروش پ بهپژوهش 

 یآورجمع پرستان خانوارنفر از سر 366از  ،ارانیو کام سنندج، بانه یپژوهش در شهرها تاطالعا

افزار نرق با اسلللتفاده ازمختلف انتخا، شلللدند و اطالعات  یهااز روش یبیها با ترک. نمونهدیگرد

SPSS تمایل به ثبت  ،یکه در جامعه مورد بررسللل دهدینشلللان م جیقرار گرفت. نتا لیمورد تحل

و درک از  ،نیاز قوان یبه مراکز و امکانات ثبت، آگاه یدرک از دسلللترسللل زیو نی، تیجمع عیوقا

که عالوه بر  دهدیچندمتغیره نشللان م لیشللهروندان نسللبتاً با سللت. تحل نیدر ب ،ثبت یهنجارها

و درک از  ،نگرش به ثبت ع،یثبت وقا نیاز قوان یسلله شللاخص آگاه ،بیترتبه ،یتیجمع یرهایمتغ

وابسته را  ریمتغ راتییدرصد از تغ 27 رها،یمتغ ریدر مدل معنادار هستند و همراه با سا ،هنجار ثبت

 ریدولت و سللا یرسللانو اطالع یمقاله، ضللرورت کار فرهنگ یاسللتیسلل جهی. نتدهندیم حیتوضلل

درک  یارتقا تموقع، تالش در جهثبت رویدادها و ارائه اطالعات به نهیدر زم لیدخ یهاسللازمان

 .باشدیم عینگرش مثبت به ثبت وقا جادیثبت، و تالش در جهت ا ین از هنجارهاشهروندا

 گذاری، استان کردستان.ثبت معوقه، تمایل به ثبت، وقایع جمعیتی، سیاست ها:کليدواژه

                                                      
ضر. 1 شی از نتایج یک طرم تحقیقاتی با عنوان ، مقاله حا ثبتی آمارهای جمعیتی در های دیرثبتی و کمواکاوی علل و انگیزه»بخ

ستان ستان ا سال « کرد ستان در  ستان کرد ست که با حمایت اداره کل ثبت احوال ا شماره قرارداد  1397ا مورخ  12796/1/26با 

  انجاق رسیده است.به 25/12/1396

 شناسی دانشگاه کردستان )نویسنده مسئول(. شناسی، گروه جامعهستادیار جمعیتا 
E.mail: s.khani@uok.ac.ir 

 شناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه مهالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. دانشجوی دکتری جمعیت 

E.mail: ghorban.hosseni@gmail.com 
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 مقدمه

در عصر فناوری اطالعات و گسترش روزافزون علم و رشد سریع تکنولوژی در جهان، توجه 

جانبه و پایدار در کشور، امری هنگاق برای توسعه همهویژه به جایگاه اطالعات صحیح و به

روز، در رو، تولید و انتشار آمار و اطالعات دقیر و بهناپذیر است. از اینضروری و اجتنا،

های کشور، نقشی مهم و ضروری گذاریهای خرد و کالن و سیاستگیریها و تصمیمیریزبرنامه

که نظاق آماری کشورها و حجم  ای آشکار استاندازهبه ،این نقش در عصر اطالعاتکند. ایفا می

کشورها  یافتگیتوسعه هایشاخص ترینمهمیکی از  تنهانه ها،آناطالعاتی  هایبانکو کیفیت 

 اجتماعی-های توسعه اقتصادیریزیها و برنامهگذاری، بلکه متقابالً نیز سیاسترودمیشمار به

امروزه ثبت  هنگاق ممکن نیست.کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیر و به

اند که آوری و انتشار آمار وقایع حیاتی، موقعیت ممتازی یافتهدلیل ثبت، جمعاحوال کشورها به

توانند مراکز اجرایی را در دستیابی به آمارهای با کیفیت و قابل اعتماد جامعه، یاری نموده و می

ریزی توسعه تنها برای برنامهزمینه رسیدن به توسعه پایدار را فراهم آورند. آمارهای جمعیتی، نه

گیری دولت، در صنعت و مشاغل دیگر و همچنین برای ضروری هستند، بلکه برای تصمیم

 شوند.زایش پژوهش و بحث و تبادل نظر درباره مسائل مهم جامعه استفاده میاف

ای های نمونهطور کلی، سه منبع اصلی آمارهای جمعیتی عبارتند از: سرشماری، آمارگیریبه

های گیرند و با عنوان دادهخانوار و آمارهای ثبتی. آمارهای ثبتی، آمارهای وقایع حیاتی را در برمی

 اعم از تولد، جمعیتی،/اهمیت ثبت وقایع حیاتیکه درحالیشوند. حیاتی شناخته میثبت وقایع 

شمار هبهای اجتماعی واقعیتترین یکی از اساسی وشده  بر همگان آشکار ،طالق ازدواج و مرگ،

ل مدارک مستدو صورت اسناد هرا ب آن توانمی طرفیک از ع حیاتی،وقایموقع ثبت به ، باآیدمی

 ت و ازاز نظر امنیتی حائز اهمیت اسه عنوان یک ادله حقوقی از آن استفاده نمود کهب و درآورد

ریزی جهات، برنامه همه در متوازن و متناسب توسعه دستیابی به اساس کهآنجایی ، ازطرف دیگر

در عین د، باشریزی میبرنامه راهکارهای عملی آن شناسایی داشتن تعریفی صحیح از هدف و و

 وقایع ثبت ،پس .نیست پذیرجمعیتی امکان هایبدون در اختیار داشتن آمار ،ریزیبرنامه ،حال

اختیار  در ،جهت استفاده و عنوان یک داده به آمار حیاتی تبدیل نمودهتوان بمی را حیاتی

 (.1372د )سازمان ثبت احوال کشور، ریزان کالن کشور قرار دابرنامه

( 1384پور، ؛ کاظمی1384؛ سرینی واسان، 1381به اذعان مهالعات و منابع موجود )میرزایی، 
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طور خاص، طور کلی، و در برخی مناطر در جامعه ایران بهتوسعه، بهدر اکثر کشورهای در حال

ریزی با اشکا ت و نواقصی مواجه منابع آمارها و اطالعات جمعیتی برای اهداف آماری و برنامه

صورت مستقیم را ندارند. های جمعیتی بهکارگیری برای برآورد شاخصستند و قابلیت بهه

ای از خانوارها وجود های نمونههای مناسب برای آمارگیریعنوان مثال، در این کشورها، برنامهبه

طور ویژه های ثبت نیز بهها دارای اشکا ت پوششی و محتوایی هستند، و دادهندارد، سرشماری

 باشند.دارای اشکا تی همچون دیرثبتی می

شود که ازجمله نارسایی در پوشش و ثبت آمارهای جمعیتی، د یل مختلفی را شامل می

های مسئول آمارگیری جمعیتی، نبود توان به فقدان واحدهای آمارگیری کارآمد در دستگاهمی

توجهی به آمارگیری، کمهای دانش تخصصی در بین آمارگیران، فقدان همکاری میان دستگاه

ربط، ضعف فرهنگ آماری در بین های ذینقش مهم آمارهای جمعیتی در بین مسئو ن دستگاه

های استاندارد در ثبت آمارها، ناهماهنگی زمانی در وقوع و مردق، فقدان تعاریف، مفاهیم و طبقه

موقع رهنگ ثبت بهدر ثبت وقایع جمعیتی، جامع نبودن پوشش موضوعی، درونی نشدن هنجار و ف

وپاگیر اداری، عدق تمکن مالی در مواقعی که ثبت وقایع حیاتی، مشکالت قانونی و سیستم دست

آمارهای جمعیتی با صرف هزینه همراه است، پایین بودن میزان آگاهی، عدق دسترسی آسان و 

حسنی، ؛ پرویش و م1382سریع به ادارات ثبت احوال و غیره اشاره کرد )وزارت بازرگانی، 

1390.) 

توسعه، آید که در ایران، همچون سایر مناطر و کشورهای در حالگونه برمیاز قرائن این

خصوص ها، بهآوری دادهد یل مختلف، ازجمله خالء در نظاق جمعکیفیت اطالعات جمعیتی به

ویژه های آمارهای ثبتی دچار اشکا تی اساسی است. از جمله این اشکا ت، بهدر مورد سیستم

ای دیرتر ثبتی است. چنانچه واقعههای ثبتی، دو مسأله مهم، با عناوین دیرثبتی و کمدر مورد داده

روز  10روز برای ثبت و دت و  15شده در قانون ثبت احوال که های قانونی تصریحاز مهلت

ی در همان ابرای ثبت فوت است، به ثبت برسد، پدیده دیرثبتی اتفاق افتاده است؛ و اگر واقعه

نحوی که در آمارهای سال مزبور لحاظ نشود، پدیده سال که اتفاق افتاده است به ثبت نرسد به

های معمول سازمان ثبت احوال کشور، کلیه وقایعی که در همان ثبتی رخ داده است. برابر رویهکم

شمار قه بهصورت در زمره وقایع معوسال اتفاق به ثبت برسد، جاری محسو، شده و در غیر این

 (.1390آیند )پرویش و محسنی، می
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در استان کردستان دهد که نشان می 1397تحلیلی بر سالنامه آمارهای جمعیت کشور در سال 

قانونی به ثبت نرسیده و از این نظر در جایگاه دهم در بین  ها در مهلتدرصد از و دت 4/0

وبختیاری و همدان چهارمحالراحمد، وبویکهگیلویههای های کشور قرار دارد. استاناستان

قم، ایالق های درصد ثبت و دت معوقه، در بهترین جایگاه، و استان 2/0، و 1/0، 1/0ترتیب با به

جایگاه قرار ترین درصد ثبت معوقه، در پایین 0/4، و 6/3، 3/2ترتیب با بهوبلوچستان و سیستان

درصد ثبت معوقه هم در مقایسه با  1/3عه فوت با استان کردستان اما، از نظر ثبت واقاند. داشته

تر و در جایگاه شانزدهم قرار داشته است. از این ها نامناسبواقعه و دت و هم در بین استان

درصد ثبت معوقه  8/1، و 5/1، 8/0ترتیب با های یزد، خراسان جنوبی و مازندران بهنظر، استان

، و 8/6، 9/5ترتیب با وبلوچستان بهکرمان و سیستانهای لرستان، در بهترین وضعیت، و استان

پردازش اطالعات سالنامه آمارهای جمعیتی کل اند )در بدترین وضعیت قرار داشته درصد 9/10

 (.1397کشور سال 

در مهلت قانونی و ثبت معوقه )دیرثبتی( و والدت  فوتثبت د درص. 1نمودار 

 1397 سال، استان کردستانهای شهرستان

 
 واقعه و دت

 
 واقعه فوت

 ، اداره کل ثبت احوال کردستان.1397پردازش بر اساس اطالعات سالنامه آمارهای جمعیتی سال  منبع:

طور خالصه، اطالعات فوق گویای آن است که استان کردستان از نظر پوشش ثبت وقایع به

آل کشوری به مراتب فاصله دارد. بر حسب جمعیتی همچون و دت و فوت با وضعیت ایده

های دیواندره، کامیاران، در شهرستانشود، مشاهده می 1طور که در نمودار شهرستان نیز همان

درصد  6تا  3از ویژه در واقعه فوت تر و بهبانه و سنندج، پدیده دیرثبتی شایعمریوان، دهگالن، 
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ریشه در عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در سهح دست (. مسائلی از این1متغیر است )نمودار 

های افراد در سهح خُرد دارند. در پژوهش حاضر، هدف آن کالن، و همچنین عوامل و انگیزه

د، به بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان است که در سهح خُر

 کردستان پرداخته شود.

( درک و 1در راستای هدف پژوهش، این مقاله درصدد است تا به سؤا ت ذیل پاسخ دهد: 

نگرش پاسخگویان در خصوص دسترسی به مراکز و امکانات ثبت وقایع جمعیتی چگونه است؟، 

( 3گاهی پاسخگویان از قوانین ثبت وقایع جمعیتی به چه صورت است؟، ( سهح و میزان آ2

( درک پاسخگویان از هنجار 4نگرش پاسخگویان به ثبت وقایع جمعیتی به چه صورت است؟، 

ای در تمایل به ثبت ( نقش متغیرهای جمعیتی و زمینه5ثبت وقایع جمعیتی چگونه است؟، و 

 دهند؟میزان آن را توضیح می وقایع جمعیتی به چه صورت است و به چه

که آمارها و توان به چند مورد اشاره کرد؛ اول، به آن جهتدر اهمیت موضوع حاضر، می

اقتصادی در جامعه امروزی بسیار مهم -های اجتماعیریزی در زمینههای جمعیتی برای برنامهداده

ریزان و کن است برنامهها وجود دارد، ممروی این دادهاست، مسائلی که از نظر کیفیت پیش

توان به موارد کنندگان از این اطالعات را با مشکل روبرو سازد. از جمله این مشکالت میاستفاده

احوال های مربوطه از جمله ثبتمتعددی اشاره کرد: نخست، دیرثبتی وقایع حیاتی که اکثر سازمان

های ای مرتبط با اجرای طرمهفعالیت ،برند. دوقعنوان دغدغه اصلی خود ناق میاز آن به

های های ثبتی با صرف وقت و هزینهآوری اطالعات در قالب سرشماری یا دادهآمارگیری و جمع

هنگفت انسانی و مالی همراه است. لذا عدق تولید و دستیابی به آمارهای جمعیتی دقیر با وجود 

گذارد، بلکه اتالف ا ناکاق میگذار و اجرایی رهای سیاستتنها دستگاههای زیاد، نهصرف هزینه

 ،های ثبتی نادرست، ضروری است. و سوقهای جامعه است. بنابراین، شناخت عوامل دادهسرمایه

 در استان کردستان در رابهه با موضوع حاضر، خالء مهالعاتی وجود دارد. 

 چارچوب نظری

های ثیر واقعیتهمچون دورکیم، تحت تأ نظرانصاحبنظر برخی از کنش اجتماعی افراد به

ورزند گیرد و از طرف دیگر، کسانی مثل وبر بر معانی ذهنی افراد بیشتر تأکید میبیرونی شکل می

عنوان یک کنش اجتماعی در (. اگر ثبت رویدادهای جمعیتی را به216: 1374)به نقل از روشه، 
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کشورهای دنیا نهادهایی  بشر به ثبت این وقایع، در تماق روزافزوننظر بگیریم که با توجه به نیاز 

اند، میزان و چگونگی کنش و مشارکت افراد در این امر اجتماعی دایر گردیده هاجهت ثبت آن

 عوامل بیرونی و هم تحت تأثیر عوامل درونی باشد.  تأثیر تواند هم تحتنیز می

گی، قدرتی، احساس بیگانیبیی همچون احساس هامؤلفههای دیگری نیز هستند که به نظریه

خود نابسامانی اجتماعی و فقدان یا سست شدن هنجارهای اجتماعی، قدرت نخبگان جامعه، 

عنوان عوامل اثرگذار بر کنش اجتماعی افراد ی افراد، فقدان آگاهی، هزینه و فایده، و... بهاثربخش

های (، اما از بین نظریه50: 1397ورزند )خانی و همکاران، ها تأکید میو رفتار مشارکتی آن

ی ترجامعدر خصوص موضوع حاضر تبیین  2شدهیزیربرنامهو رفتار  1مذکور، نظریه عمل منهقی

دهد. اگرچه ذکر این نکته ضروری است که رفتار بشری پیچیده است و یک نظریه، ارائه می

همراه با ، این نظریه هرحالبهای تبیین نماید، اما تواند رفتار افراد را در هر زمینهینمیی تنهابه

 دهد.، چارچو، نظری پژوهش حاضر را تشکیل می3پاداش-تئوری هزینه

و  1985ی هاسالابداع شد و در  4توسط آیزن و فیشباین 1975نظریه عمل منهقی در سال 

(. 117: 2005آیزن، گرفت )شده ناق یزیربرنامهتوسط آیزن توسعه داده شد و نظریه رفتار  1991

از نظریه عمل منهقی است که احتمال  تریافتهشده یک مدل بسطیزیررنامهبدر واقع، نظریه رفتار 

« شدهکنترل رفتاری درک»یله ملحر شدن یک سازه اضافی، یعنی وسبهکنترل ارادی ناقص را 

ها معمو ً دهد. این نظریه همانند نظریه عمل منهقی، بر مبنای این فرض است که انساننشان می

طور ، بهشاندسترسها با استفاده از اطالعات در ی که آناگونهبهکنند، می به شیوه معقول رفتار

پردازند. بنابراین، تصمیمات افراد برای انجاق رفتار، شان میضمنی و یا صریح به پیامدهای اعمال

کننده یمات افراد نیز تابعی از سه عامل تعیینتصمکننده بالفصل آن عمل است. ین تعیینترمهم

است. نگرش، ارزیابی مثبت یا  شدهدرکنسبت به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری نگرش 

منفی فرد از رفتار مورد نظر است. هنجار، درک فرد از فشار اجتماعی نسبت به انجاق یا عدق 

 عالقه موردیا توانایی اجرای رفتار  5انجاق رفتار است و سومین عامل، احساس خودکارآمدی

                                                      
1. Theory of Reasoned Action 

2. Theory of Planned Behavior 

3. Cost-Benefit Theory 

4. Ajzen & Fishbein 

5. Self-Efficacy Feel 
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(. طبر 118: 2005دهد )آیزن، ه احتمال کنترل ارادی ناقص بر رفتار را نشان میاست که این ساز

منهقی از اعتقادات رفتاری، هنجاری و کنترل پیروی  طوربههای تمایالت، کنندهاین نظریه، تعیین

کنند به منابع و اطالعات متعددی های گوناگون اجتماعی رشد میکنند. افرادی که در محیطمی

ها را تحت تأثیر قرار دهد. این تواند اعتقاد رفتاری، هنجاری و کنترل آنارند که میدسترسی د

اند که به سه دسته عوامل شخصی، عوامل اجتماعی ای ناق گرفتهمنابع و اطالعات، عوامل زمینه

 (.134 -135: 2005شوند )آیزن، و عوامل اطالعاتی تقسیم می

تواند به تبیین رابهه بین محدودیت ساختاری ظریه، میشده در این نمؤلفه کنترل رفتاری درک

ها، نبود امکانات  زق برای ثبت و... با موقع به مراکز ثبت دادهمانند درک از دسترسی آسان و به

تواند های جمعیتی بپردازد. مؤلفه نگرش نسبت به رفتار نیز میدیرثبتی و عدق تمایل به ثبت داده

افراد به ثبت وقایع حیاتی و آمارهای جمعیتی و آگاهی از مزایای ثبت به تبیین رابهه بین نگرش 

های جمعیتی بپردازد و همچنین سازه درک از هنجار قادر است ثبتی دادهها با دیرثبتی و یا کمداده

که به تشریح رابهه بین درک از هنجار ثبت در میان دیگران مهم مانند دوستان، آشنایان، جامعه 

های جمعیتی بپردازد و همچنین قضاوت دیگران در خصوص ثبت ثبتی دادهتی و کمو... با دیرثب

(. 74: 1397ها را با دیرثبتی تبیین نماید )خانی و همکاران، رویدادها و پایبندی به آن قضاوت

 یرصورت زکنش را به یکبه  یدهشکل برعناصر مؤثر  توانیم این نظریه،بر اساس  ،مجموع در

 یجکه از نتا اییابیارز -2 ،کنش دارند یک یجکه افراد در مورد نتا یانتظار -1: فهرست نمود

 یگراند یابیکه از ارز یتصور -4 ،که از ابعاد آن کنش دارند یاطالعات یزانم -3 نمایند،یش منک

ش ناقداق به ک یزانم -6 یگران،برآوردن توقعات د یفرد برا یزهانگ -5 ،ش دارندنک یندر مورد ا

 (.81: 1382پناه، یزدانساختن کنش ) یعمل ی زق برا یلامکانات و وسا -7و  ته،شدر گذ

 توانیکنش، م یّتدر مورد عوامل مؤثر بر قصد و ن ینبایشو ف یزنچارچو، بحث آ در

 یک زق است که  ،او ً :قرار داد یینمورد تب گونهینرا ا مشارکت در ثبت رویدادهابه  یشگرا

 یامدهایپ ازمشخص شود که فرد  یدبا ،داشته باشد. ثانیاً یاجمال یشناخت خود،فرد از مشارکت 

مشارکت در  یدرون هاییزهدارد. در مرحله سوق، عامل انگ یمشارکت چه تصور و انتظار ینا

 هاییمشخص شود که فرد در داور یدبا یگر،د یر. به تعبسازدیم یانخود را نما ثبت رویداد

قائل است و بسته  یچه ارزش )در اینجا تمایل به ثبت رویدادها(،ی مشارکت اجتماع یخود برا

سه عامل تا  ینخواهد بود. ا تریقو ،شنک یاو برا یّتعزق و ن ی،و یابیمثبت بودن ارز یزانبه م
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باید اضافه . کنندیم یینرا تع رویدادها موقعبهمشارکت و ثبت افراد به  یشگرا یزانجا م بدین

آورد، می یدپدرا کنش  یک یمساعد برا ینهکه زم یستن یهای فردو نگرشها تنها گرایش کرد که

 یهنجارها ینهزم نمایند. درمی یفاا ینقش مؤثر ینهزم یندر ا یزن یاجتماع یبلکه هنجارها

هنجارها دارد.  یناست که فرد از ا یبرخوردار است، تصور اییژهو یتآنچه از اهم یزن یاجتماع

در  یگرانتصور فرد از قضاوت د زرا عبارت ا ینهزم یندر ا یگردو سازه مهم د توانیم رو،ینازا

قضاوت  ،دانست. در سازه نخست یگرانتوقعات د وردنعالقه فرد به برآ یزانمورد مشارکت و م

که  یگریها. عامل مؤثر دقضاوت ینفرد از ا یتتبع یزانم ،مهرم است و در سازه دوق یگراند

 یباز را رویداد موقعبهمشارکت در ثبت  یبرا یزهانگ یجادا مانع در ای نندهکیلنقش تسه تواندیم

 یکه سابقه اقدام یکسان یکه برا دهندیاست. مشاهدات نشان م ینهزم ینسوابر فرد در ا ید،نما

رود یم؛ بنابراین، انتظار تکرار آن عمل وجود دارد یبرا یمساعدتر ینهاند، زمخاص را تجربه کرده

تر عمل کرده باشند البته به شرطی که قبالً های با تر موفرثبت فرزندان بعدی یا رتبه افراد در

مورد استقبال قرار نگرفته و  یاگر مشارکت با پاداش اجتماع همچنین اند.موقع داشتهنیز ثبت به

 گردد. در یلتبد یشتواند به ضد خومساعد می ینهزم ینباشد، هم شدهمواجه  یهبا تنب یحت یا

. شور مشارکت در افراد بسته به یردتوجه قرار گ مورد یدبا یزن یهای فردعامل ویژگی ،نهایت

باشد. در  ممکن است متفاوتمحل سکونت و...  دسترسی به وسایل اطالعاتی، سن، یت،جنس

اما تنها قصد مشارکت  آید،یم یدصورت مساعد بودن همه عوامل فوق، قصد مشارکت در فرد پد

و یا  است یشرط مهم نیز زق  یطبلکه وجود امکان و شرا یست،ن یه مشارکت کافاقداق ب یبرا

شده تواند مؤلفه مهمی باشد که سازه کنترل رفتاری درکیمحتی درک افراد از توانایی انجاق رفتار 

شده بر این قضیه تأکید دارد. ممکن است نگرش افراد در خصوص یزیررفتار برنامهدر نظریه 

موقع وقایع مثبت باشد و فشار هنجاری مثبتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما زمینه ثبت به

موقع رویدادها وجود نداشته باشد و یا حتی وجود داشته باشد اما و امکانات  زق برای ثبت به

ها در زمینه انجاق رفتار پایین باشد )توانایی ذهنی(؛ در نتیجه، ی آندرک افراد و خودکارآمد

 ی اتفاق بیفتد.ثبتیردموقع( انجاق نگیرد و پدیده ممکن است رفتار موردنظر )ثبت به

گردد، آن را سبب می یداریشود و پارفتار می یکآنچه موجب بروز بر اساس نظریه مبادله، 

مشارکت و  یدگاه،د یندر ا(. 412: 1380باشد )توسلی، یم رفتار پاداش حاصل از انجاق آن

ها در مقاق شهروندان رشد خواهد کرد که انسان یزمان ،رفتار یکعنوان به دنی،مداخله م
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ینند. بنابراین، افراد رفتاری را انجاق خواهند داد که برای بر آن مترتب بب یکننده، پاداششرکت

 و باشدمی ینههز-مفهوق پاداش ،مبادله یهنظر هاییهاز پا ها پاداشی در پی داشته باشد. یکیآن

)اسکیدمور،  است« یاجتماع ییدتأ» کند،یطرم م یهنظر ینکه ا ییهاپاداش ترینیاز قو یکی

ترین قضایا برای تبیین عنوان یکی از بنیادی(. همچنین در این نظریه، قضیه موفقیت، به89: 1372

پاداش  را انجاق دهد و یعملفرد  اگرکه  گر آن است، بیانرفتار مشارکتی و شهروندی فعال

اگر  یه،قض ینا یهبر پا (.429: 1381یابد )ریتزر، یم یشاحتمال تکرار آن افزا ،کند یافتدر

 کند یافتفرد ابراز شود و پاداش در یعنوان رفتار از سوبه موقع در ثبت رویدادهاشارکت بهم

فرد به  یلکه تمااحتمال آن (،فرد یمهلو، برا یمنزلت اجتماع ایحاصل از آن  ی)مثالً منافع ماد

عنوان یکی دیگر از قضایا ، بهضیه ارزشقشود. تر میبیش یابد، یشآن افزا یزانو م یرفتار مشارکت

تر باشد، باارزش ،شخص رایکنش ب یک یجههر چه نت گر آن است کهدر این نظریه نیز، بیان

 .(430)همان:  ش را دوباره انجاق دهدنکدارد که همان  یشتریاحتمال ب

( در نظریه هزینه و فایده خود معتقد است: آنچه باعث تمایل 133 -139: 1364) 1دال رابرت

 یجتواند در نتااز خودش مهمئن باشد که حتماً میصورت است که شود به اینبه یک فعالیت می

نخواهد  بخشیتکارها چندان رضا یجنتا ،اگر خودش خو، عمل نکند و تأثیر بگذارد یماتتصم

فکر کند از  یاداشته باشد  یکاف ارتدانش و مه واقعاً  یاله موردنظر أدر مورد مس . همچنین،بود

؛ بنابراین، با توجه به این دیدگاه، آگاهی و دانش در برخوردار است یو دانش یآگاه ینچن

 را در این حوزه با  ببرد. تواند مشارکت افرادیمخصوص ثبت وقایع و قوانین مرتبط با آن 

، چنانچه تمایل به ثبت وقایع جمعیتیدر مورد  :توان گفتبندی مباحث نظری، میدر جمع

 یشتریارزش ب رفتار دیرثبتی و یا عدق ثبت رویدادها،فرد نسبت به  یآن برا یو دستاوردها یجنتا

 یاآن  هایینهو هز یدهاکنش حاصل ف یک. ارزش یابدیم یشداشته باشد، احتمال تکرار آن افزا

افت رید یکمتر ینهو هز یشترکنش، پاداش ب یکهر چه  یعنیاست.  یهپاداش و تنب 2هومنز یربه تعب

موقع رویدادها با پاداش مواجه شود و عدق ثبت است، لذا، اگر ثبت بهتر کند، تکرار آن محتمل

رود. بدین ترتیب، یمادها با  موقع رویدو دیرثبتی منجر به تنبیه شود، احتمال پوشش و ثبت به

 نشان داده شده است. 1مدل نظری پژوهش با کمک دو دستگاه نظری فوق در شکل 

                                                      
1. Robert Dull 

2. Homans 
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 . مدل نظری پژوهش1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشينه تحقيق

های خارجی و داخلی مرتبط با موضوع نتایج پژوهشترین در این قسمت به برخی از مهم

 گردد. مشخص میها با آنشود و در نهایت، وجه تمایز پژوهش حاضر پرداخته می

( به مهالعه روند تکمیل ثبت تولد در نیجریه و شناسایی 2016و همکارانش ) 1مکایند

های ثبت تولد کودک کنندهبینیی جغرافیایی در ثبت و همچنین شناسایی برخی از پیشهاتفاوت

ای، همچون محل ها نشان دادند که نرخ ثبت بر حسب بسیاری از متغیرهای زمینهپرداختند. آن

، منهقه جغرافیایی، سن و تحصیالت مادر، مذهب، ثروت خانوار، و سکونت، جنسیت نوزاد

طوری که نرخ ثبت در نقاط شهری، دار است؛ بهاستفاده از وسایل تنظیم خانواده، متفاوت و معنی

ساله و دارای تحصیالت با ، در میان مسیحیان نسبت  30 -39برای نوزادان پسر، در میان مادران 

های کننده از برنامهاهب و همچنین در میان خانوارهای ثروتمندتر و استفادهبه مسلمانان و سایر مذ

 تنظیم خانواده، بیشتر بوده است.

                                                      
1. Makinde 

تمایل به ثبت 

وقایع 

 جمعیتی

درک از دسترسی آسان به 

مراکز و امکانات ثبت 

 واقعه

های جمعیتی ویژگی

 ایو زمینه

آگاهی از قوانین ثبت 

 واقعه

 

 نگرش به ثبت واقعه

 درک از هنجار ثبت
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کنید؟ تان را ثبت نمیچرا کودکان»( پژوهشی را با عنوان 2015و همکارانش ) 1پلوسکی

پیمایش به روش « های سیاستییشنهادپمؤثر بر ثبت موالید در کنیا و  عواملمهالعه نگرش و 

خانوار انجاق دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داده است که بین تحصیالت  946مقهعی، در میان 

والدین، شغل والدین، محل سکونت و میزان آگاهی از فرآیند ثبت با ثبت تولد کودکان، رابهه 

خانوارها  اند که هزینه ثبت تولد برایمعناداری وجود دارد. این محققان، در نهایت پیشنهاد کرده

کاهش و منفعت ثبت برای آنان افزایش یابد تا انگیزه والدین برای ثبت تولد کودکان خود بیشتر 

 گردد.

وضعیت ثبت تولد و مرگ و عوامل مرتبط »( پژوهشی با عنوان 2013و همکارانش ) 2توبین

و ابزار  انجاق دادند. روش مورد استفاده این محققان، پیمایش «با آن در جنو، منهقه نیجریه

نفر از سرپرستان خانوار یا  324ها از یافته بوده و دادهساختارآوری اطالعات، پرسشنامه جمع

های توبین و همکارانش نشان داد که آگاهی از ثبت تولد، شان گردآوری شده است. یافتههمسران

نگر آن بوده های آنها بیابا  بوده، اما این آگاهی در خصوص فوت متفاوت است. همچنین یافته

 ،با ثبت مرگ یلیتحص یتتولد و وضع تأهل و مذهب با ثبت یتوضع یالت،سهح تحصکه 

برای نتیجه سیاستی پژوهش توبین و همکارانش، ارائه اقدامات عملی  .رابهه معناداری دارد

 بوده است. مرگ یژهوحیاتی، بهوقایع آگاهی عموق مردق در مورد ثبت افزایش 

نشان « شناسی دیرثبتی وقایع حیاتیآسیب»پژوهشی اسنادی با عنوان ( در 1392پورشهری )

انگاری شهروندان، اند از: سهلترین عوامل مرتبط با دیرثبتی در جامعه ایران عبارتداد که مهم

بستر فرهنگی مانند عدق آگاهی از قوانین، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی، و مشارکت کم مردق. او 

 4و غیرقابل دخالت 3، علل دیرثبتی را به دو دسته متغیرهای قابل دخالتبندی دیگردر یک طبقه

آیند اما متغیرهای غیرقابل دخالت تقسیم نموده است. متغیرهای قابل دخالت تحت نظارت در می

 های آتی مورد توجه قرار گیرند.ریزیمانند نبود پدر، غیرقابل تغییر هستند و باید در برنامه

مهلت قانونی واقعه  ثبت خارج ازبر هدف شناخت عوامل مؤثر هشی با ( پژو1391اصانلو )

 آماریانجاق داده است. جامعه  سازمانیبرون سازمانی وشناخت عوامل درون و دت و وفات و

                                                      
1. Pelowski 

2. Tobin 

3. Manipulable Variable   

4. Non Manipulable Variable   
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استان  در مهلت قانونی فوت را خارج از که واقعه و دت واست کلیه کسانی  پژوهش، شامل

درصد  72که ه نشان دادی پژوهش اصانلو هایافته بودند.به ثبت رسانده  1391 سال زنجان در

مهلت  کنندگان ازبه علت عدق آگاهی اعالق ،خارج از مهلت قانونی شده درهای ثبتو دت

سازمانی سمت  نوع ازدواج والدین، کنندگان،بین جنسیت اعالق قانونی ثبت و دت بوده و

های فوت درصد 86همچنین  .وجود داردتفاوت معناداری  ،فاصله وقوع تا ثبت کنندگان دراعالق

درصد مربوط به عوامل  6 سازمانی وعلت عوامل برونبه ،مهلت قانونی خارج از ثبت شده در

تفاوت معناداری  ،ثبت فاصله وقوع تا علت ثبت درو  بین جنسیت متوفی، وه، سازمانی بوددرون

 شده است.مشاهده 

توان به دو بخش تقسیم فته در کشور را از لحاظ موضوعی میهای انجاق گرسایر پژوهش

دل (، میریان و رحم1390(، قندالی )1390یجانی ) رحسنها همچون مهالعات کرد: برخی از آن

ثبتی وقایع ( به علل و عوامل مؤثر بر دیرثبتی و کم1380( و امیرخسروی )1385(، حقانی )1386)

اند، و برخی دیگر همچون مهالعات کوششی و ترکاشوند ختهجمعیتی در نقاط مختلف کشور پردا

(، موضوع را از 1392( و زنجانی و همکاران )1394زینا، و همکاران )(، عینی1396مرادآبادی )

بندی، باید گفت شود. در جمعنظر میها صرفاند که از ذکر نتایج آنلحاظ تکنیکی بررسی کرده

های این ن، عدق استفاده از چارچو، نظری یکی از ضعفرغم نقاط قوت تحقیقات پیشیکه علی

تر توجه هاست. همچنین به بُعد ذهنی و انگیزه کنشگران در خصوص ثبت وقایع کمپژوهش

کننده و نگرش مردق در خصوص وقایع ثبت بررسی نشده است. های افراد اعالقشده و انگیزه

موضوع با استفاده از یک دستگاه نظری بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شده است که به تبیین 

 مناسب پرداخته شود.

 روش تحقيق

ها، یک پژوهش کمّی از نوع پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد به موضوع و ماهیت داده

آوری انجاق گرفت. ابزار جمع 1397در سال « پیمایشی»روش تحلیلی است و به-توصیفی

بسته و مشخص و مستخرج از ادبیات نظری  هایساخته با پاسخاطالعات، یک پرسشنامه محقر

آزمایی و تجربی پژوهش بوده و قبل از توزیع در میدان پژوهش، از نظر اعتبار و پایایی مورد راستی

 قرار گرفت.
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استفاده شد. برای این منظور،  2و اعتبار عاملی 1برای بررسی اعتبار پرسشنامه، از اعتبار محتوا

نفر از کارشناسان ثبت احوال استان کردستان درخواست شد تا نسبت به نحوه طرم  6ابتدا، از 

ها، مناسب بودن ابزار، شکل ظاهری و نظایر آن اظهار نظر کرده و بر سؤال، واضح بودن سؤال

شنامه به تأیید رسید. پس از اساس آن، تغییرات و اصالحات  زق انجاق گرفته و در نهایت، پرس

در بین بیش  4مایر اُلکین -و با شاخص کیزر 3آن، اعتبار عاملی پرسشنامه از طریر تحلیل عاملی

سؤا ت پرسشنامه  5گیری شد. برای بررسی پایایی )ثبات درونی(پاسخگوی تصادفی اندازه 50از 

دار و عناصر آزمون تحلیل عاملی ، مق1در جدول استفاده گردید.  6نیز، از آزمون آلفای کرونباخ

های متغیرهای ترتیب برای گویهو مقدار آزمون آلفای کرونباخ به های اصلیروش تجزیه مؤلفهبه

مایر اُلکین و شاخص  -شود، مقادیر شاخص کیزرطور که مشاهده میتحقیر آمده است. همان

« به مراکز ثبت و امکانات ثبت درک از دسترسی آسان»آلفای کرونباخ در همه موارد به جز متغیر 

است و این نتایج، حاکی از مناسب بودن سؤا ت پرسشنامه از نظر اعتبار و دقت  70/0بیشتر از 

 گیری، و همچنین از نظر پایایی و سازگاری درونی بوده است.اندازه

 های متغيرهامایر اُلکين و آلفای کرونباخ گویه -. مقادیر شاخص کيزر1جدول 

 -مقدار کيزر متغيرها

 مایر اُلکين

مقدار 

 آلفا

تعداد 

 هاگویه

تعداد 

 پاسخگویان

 53 5 84/0 73/0 تمایل به ثبت وقایع جمعیتی
 53 5 62/0 71/0 درک از دسترسی آسان به مراکز ثبت و امکانات ثبت

 53 6 71/0 73/0 آگاهی از قوانین ثبت رویداد

 53 8 75/0 72/0 نگرش به ثبت رویدادها

 53 5 70/0 75/0 هنجار ثبت درک از

 

                                                      
1. Content Validity 

2. Factor Validity 

3. Factor Analysis 

4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

5. Internal Stability 

6. Cronbach's Alpha 
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جامعه آماری، کلیه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری استان کردستان، و مهابر با 

(. حجم 1395باشد )مرکز آمار ایران، خانوار می 336145، برابر با 1395نتایج سرشماری سال 

 5و خهای  95با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  1افزار اپی اینفوز نرقانمونه پژوهش، با استفاده 

خانوار )نفر در خانوار( برآورد گردید. بدین ترتیب، در خانوارهای شهری سه  384درصد، 

عنوان نمونه، با ترکیبی از نفر از سرپرستان خانوار، به 384شهرستان سنندج، بانه و کامیاران، 

ای متناسب، تصادفی سیستماتیک، و هدفمند ای، طبقهمرحلهای چندگیری خوشههای نمونهروش

نفر، در  227ها در سنندج گیری، تعداد نمونهانتخا، شدند. همچنین، بر اساس رویکرد نمونه

درصد  5/47رفته حدود همنفر بوده است. این سه شهرستان، روی 45نفر و در کامیاران  96بانه 

های مرزی بودن، مرکزی بودن و از ویژگی گیرند، و هم ترکیبیاز جمعیت کل استان را در برمی

ها، اطالعات حتی تنوع بافت قومی را دارا هستند. بعد از گردآوری و پردازش داده

های مناسب مورد ها و آزمونبا استفاده از آماره 22نسخه  SPSSافزار شده، در نرقآوریجمع

 تحلیل قرار گرفتند.

 تعریف مفاهيم و متغيرها

منظور از این مفهوق، میزان تمایل و انگیزه افراد به مشارکت  وقایع جمعيتی: تمایل به ثبت -1

گویه با محتوای رفتاری و نگرشی سنجیده شده است. این  5در ثبت وقایع جمعیتی است که با 

نشان داده شده  "کامالً مخالف"تا  "کامالً موافر"های با پاسخ 3ها در بخش اول جدول گویه

 است.

بر اساس الگوی رفتار ترسی آسان به مراکز و امکانات ثبت واقعه: درک از دس -2

توان گفت که درک از دسترسی آسان به مراکز ثبت و ین، میبایشو ف یزنآریزی شده برنامه

در این زمینه  3«شدهکنترل رفتارِی درک»و یا  2«باورهای کنترلی»امکانات ثبت وقایع ناظر بر 

ای کننده و یا عوامل بازدارندهباورهای مرتبط با عوامل تسهیل ،باورهای کنترلیاست. منظور از 

باورهای (. 2011 ،همکارانو  4زنیباشند )آفرد می هشدکنترل رفتاری درک هکنندهستند که تعیین

                                                      
1. Epiinfo (STATCALC) 

2. Control Beliefs 

3. Perceived Behavioral Control 

4. Ajzen 
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های مستقیم از های رفتاری گذشته، اطالعات دست دوق، مشاهدهکنترلی بر اساس تجربه

است که سبب افزایش یا کاهش توانایی درک انجاق رفتار  های دیگران و عوامل دیگریتجربه

شود که از عوامل ، به فرایندی گفته میه همشدکنترل رفتاریِ درک(. 2013، 1لشود )بخاصی می

پذیرد. این عناصر رفتاری بر قصد رفتاری شده اثر میخاصی مانند عناصر هنجاری و کنترل درک

به دیدگاه افراد از ظرفیت خود برای  ،شدهکنترل رفتاریِ درک، اساسگذارند. بر این فرد تأثیر می

(، 2012آیزن ) به باور (.2011، همکارانزن و ی)آ شودانجاق یک رفتار خاص نسبت داده می

طور غیرمستقیم بر عملکرد رفتاری فرد تأثیر بگذارد. این تواند بهشده میکنترل رفتاریِ درک»

شده بر قصد انجاق رفتاری خاص و مواجهه با مشکالت اریِ درکمعنای تأثیر کنترل رفتوضعیت به

با  3گویه مندرج در بخش دوق جدول  5این متغیر با «. سترو در طول اجرای آن رفتار اپیش

 سنجش شده است. "کامالً مخالف"تا  "کامالً موافر"های پاسخ

، «قوانین ثبت واقعهآگاهی از »در این پژوهش منظور از  آگاهی از قوانين ثبت واقعه: -3

های های سازمان ثبت احوال و سایر سازمانآشنایی نسبی افراد مورد مهالعه با قوانین و برنامه

گویه مندرج در بخش  6ها و اطالعات جمعیتی است، و با آوری دادهدرگیر در امر ثبت و جمع

 ست.سنجش شده ا "کامالً مخالف"تا  "کامالً موافر"های با پاسخ 3سوق جدول 

بر مبنای مقادیر بروندادهای مورد انتظار شکل گرفته و بر  2نگرش نگرش به ثبت واقعه: -4

 (. همسو با دیدگاه1999، همکارانو  3شود )کا فاتیسگذاری بروندادها ارزیابی میارزش هپای

نگرش به گرایش مهلو، یا نامهلو، فرد، به قصد تکرار یک رفتار خاص نسبت  ،(2010زن )یآ

یعنی اینکه رفتار مورد نظر تا چه « نگرش نسبت به ثبت وقایع جمعیتی»منظور از  شود.می داده

حد نزد فرد مهلو،، خوشایند یا مفید است که به قضاوت فرد در مورد پیامدهای رفتار بستگی 

کامالً "های با پاسخ 3گویه مندرج در بخش چهارق جدول  8دارد. این متغیر در پژوهش حاضر با 

 سنجش شده است. "کامالً مخالف"تا  "موافر

ین، درک از هنجار ثبت ناظر بر بایشو ف یزنآبر اساس الگوی  درک از هنجار ثبت: -5

                                                      
1. Bell 

2. Attitude 

3. Kalafatis 
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در این زمینه است. منظور از باورهای هنجاری،  2«هنجارهای ذهنی»و یا  1«باورهای هنجاری»

هنجارهای ذهنی فرد  هکنندتعیینکه است  باورهای فرد در رابهه با انتظارها و رفتارهای دیگران

بر این پایه، باورهای هنجاری شامل شناسایی قابل قبول بودن (. 2011، همکارانزن و یاست )آ

میزان پذیرش  هدیدگاه فرد دربار هتواند دربردارندیک رفتار خاص از نگاه دیگران است و می

مفهومی هم  نجارهای ذهنیه (.2014، همکارانو  3ارفتاری خاص در یک جامعه باشد )بروتوسک

، (2013؛ 2010زن )یین و آافیشب از نظر مستقل از نگرش فرد نسبت به رفتاری خاص است.

. این متغیر در گردندکننده و مستقیم بر قصد انجاق رفتار تلقی میهای ذهنی عاملی تعیینهنجار

کامالً "تا  "موافرکامالً "های با پاسخ 3گویه مندرج در بخش پنجم جدول  5پژوهش حاضر با 

 سنجش شده است. "مخالف

ای مورد بررسی در پژوهش متغیرهای جمعیتی و زمینه ای:های جمعيتی و زمينهمتغير -6

حاضر عبارتند از: جنسیت، سن، سهح تحصیالت، تعداد اعضای خانوار، زبان مادری، مذهب، 

اقتصادی. این  -اجتماعی محل تولد، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، و پایگاه

نشان داده شده است. تنها توضیح  زق،  2ها در جدول بندی آنمتغیرها و نحوه سنجش و مقوله

، اشاره پایگاهی که فرد در میان گروه دارداقتصادی است که به -مربوط به مفهوق پایگاه اجتماعی

 هاستانداردهای میانگین رایج درباربیان دیگر، موقعیتی که فرد یا خانواده با ارجاع به . بهکندمی

اجتماعی -های گروهیهای مادی و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، درآمد مؤثر، داراییویژگی

کردن این متغیر از مقیاس برای عملیاتیدر پژوهش حاضر،  (.194: 1386آورد )کوئن، دست میبه

در این شد.  استفاده تغییراتی جزئی( با 1387رفته در مهالعه نبوی و همکاران ) کاربهذهنی 

اقتصادی در قالب طیف لیکرت -برای ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه اجتماعیشش سؤال  مقیاس از

فکر "عنوان مثال، سؤال شده است که به .شده است ستفادهبا مقیاس ترتیبی او  ایگزینهپنج

شما را چگونه ارزیابی  سواد( وضعیت تحصیلیکنید مردق جامعه )چه باسواد، چه بیمی

کنید مردق جامعه )چه شاغل، چه بیکار( وضعیت شغلی شما را چگونه فکر می"یا  "کنند؟می

 و... . "کنند؟ارزیابی می

                                                      
1. Normative Beliefs 

2. Subjective Norms 

3. Brutovská 
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 هایافته

 های جمعيتی پاسخگویانویژگی

پردازیم. توزیع پاسخگویان ای پاسخگویان میهای جمعیتی و زمینهابتدا به توصیف ویژگی

لحاظ جنسیت، اغلب پاسخگویان )سرپرستان خانوار( آمده است. به 2ها در جدول ویژگیدر این 

سال بوده است؛ و  37باشد. میانگین سن پاسخگویان حدود درصد می 83اند که حدود مرد بوده

 اند.سال قرار داشته 29 -37درصد از پاسخگویان در رده  42

که طوریافراد نمونه بسیار با  بوده، بهنسبت باسوادی و همچنین سهح تحصیالت در بین 

هم دارای تحصیالت دیپلم یا مدارک دانشگاهی بودند. طبر نتایج، درصد آنها روی 65حدود 

درصد در این دامنه،  80که بیش از طورینفره دارای بیشترین فراوانی بوده، به 4تا  2خانوارهای 

همسر درصد بی 7/10سخگویان دارای همسر و درصد از پا 3/89اند. در همین راستا، توزیع شده

 5/23درصد از خانوارها دارای یک تا دو فرزند،  7/57بر اثر فوت یا طالق همسر بوده و نیز، 

درصد بدون فرزند هستند. بر حسب زبان مادری و  19درصد دارای سه فرزند و بیشتر و حدود 

درصد  5/85د پاسخگویان کُردی، و درص 97دهد که زبان مادری بیش از مذهب، نتایج نشان می

درصد( متولد شهر  5/56اند. همچنین، بیشتر از نیمی از پاسخگویان )حدود ها اهل سُنت بودهآن

 باشند.و بقیه متولد روستا می

درصد آنان  45درصد از افراد نمونه بیکار، حدود  11بر حسب وضعیت اشتغال، حدود 

های شغلی را داشته یا غیرفعال اقتصادی ایر وضعیتشاغل در بخش دولتی یا خصوصی و بقیه س

اقتصادی خانوار خود را  -درصد پاسخگویان، پایگاه اجتماعی 90اند. در نهایت، بیش از بوده

 اند.متوسط به پایین ارزیابی کرده
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 های جمعيتی پاسخگویان. ویژگی2جدول 

 درصد فراوانی هامقوله متغير درصد فراوانی هامقوله متغير

 جنسيت
 زن

 مرد

63 

303 

2/17 

8/82 
 محل تولد

 شهری

 روستایی

207 

159 

6/56 

4/43 

 رده سنی

 سال 20 -28

 سال 29 -37

 سال 38 -46

 سال 47 -55

 سال و بیشتر 56

47 

154 

98 

46 

21 

8/12 

1/42 

8/26 

6/12 

7/5 

 تعداد فرزند

 بدون فرزند

 فرزند 1

 فرزند 2

 فرزند و بیشتر 3

69 

116 

95 

86 

9/18 

7/31 

0/26 

5/23 

سطح 

 تحصيالت

 سوادبی

 زیر دیپلم

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و با تر

12 

117 

77 

34 

85 

41 

3/3 

0/32 

0/21 

3/9 

2/23 

2/11 

وضعيت 

 اشتغال

 بیکار

 دارخانه

 دارای درآمد بدون کار

 بازنشسته

 شاغل دولتی/ خصوصی

 سایر

41 

31 

16 

15 

164 

99 

2/11 

5/8 

4/4 

1/4 

8/44 

0/27 

تعداد 

اعضای 

 خانوار

 نفر 1

 نفر 2

 نفر 3

 نفر 4

 نفر و بیشتر 5

2 

66 

128 

101 

69 

5/0 

0/18 

0/35 

6/27 

9/18 

پایگاه 

 -اجتماعی

اقتصادی 

 خانوار

 بسیار پایین

 پایین

 متوسط

 با 

 بسیار با 

45 

132 

154 

27 

8 

3/12 

1/36 

1/42 

4/7 

2/2 

 زبان مادری

 کردی

 فارسی

 ترکی

356 

8 

2 

3/97 

2/2 

5/0 

وضعيت 

 تأهل

 همسربی

 دارای همسر

39 

327 

7/10 

3/89 

 مذهب

 سنی

 شیعه

 سایر

313 

50 

3 

5/85 

7/13 

8/0 
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 توصيف متغيرهای اصلی پژوهش

شود. در جدول در این بخش، ابتدا به توصیف و تحلیل متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته می

های این متغیرها آمده است. در خصوص ، توزیع درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه3

ها دهد که در همه گویههای متغیر وابسته، یعنی تمایل به ثبت وقایع جمعیتی، نتایج نشان میگویه

 79طور متوسط، رفته، بههمعبارت دیگر، رویاند. بهخگویان در جهت موافر توزیع شدهاکثر پاس

تواند د لت بر تمایل اند که میها موافر یا کامالً موافر بودهدرصد از پاسخگویان با این گویه

 نسبتاً با ی مشارکت شهروندان در ثبت به موقع وقایع جمعیتی داشته باشد. 

درک از »های ، توزیع درصدی نظر پاسخگویان در خصوص گویهدر بخش دوق جدول

درصد از  5/48آمده است. در گویه اول، « دسترسی آسان به مراکز و امکانات ثبت وقایع

توان گفت: از اند. میتوزیع شده« بینابین»درصد در مقوله  29و « موافر»پاسخگویان در جهت 

های دوق و سوق، بر است. در گویهتی کاری زمانموقع وقایع جمعیها، ثبت دقیر و بهنظر آن

توان گفت که از دید قابل توجه است. می« بینابین»و « موافر»های توزیع پاسخگویان در مقوله

پاسخگویان، امکانات و دسترسی به مراکز ثبت وقایع جمعیتی، در حد متوسط به با  فراهم است. 

درصد  8/20و  8/23ترتیب ، و به«بینابین»مقوله  درصد از پاسخگویان در 4/31در گویه چهارق، 

های کاری و ها، مشغلهتوان گفت از نظر آناند. میتوزیع شده« مخالف»و « موافر»های در مقوله

درصد  41موقع وقایع جمعیتی باشد. در گویه پنجم، تواند مانعی برای ثبت دقیر و بهشغلی می

درصد در جهت  8/38و « بینابین»صد در مقوله در 2/20، «موافر»از پاسخگویان در جهت 

تواند ها، هزینه ثبت آمارهای جمعیتی میتوان گفت که از نظر آناند. پس میتوزیع شده« مخالف»

 موقع وقایع جمعیتی باشد.مانعی برای ثبت به

درک و نگرش »طور خالصه، با توجه به نتایج فوق و در پاسخ به این سؤال پژوهش که به

، «یان در خصوص دسترسی به مراکز و امکانات ثبت وقایع جمعیتی چگونه است؟پاسخگو

موقع رویدادهای ها، امکانات و دسترسی به مراکز ثبت دقیر و بهتوان گفت که از دید آنمی

بر بودن این امور، جمعیتی در حد متوسط و با تر فراهم است. با این وجود، موانعی مانند زمان

شمار های پاسخگویان بههای ثبت از موارد و دغدغهشغلی مردق، و هزینه های کاری ومشغله

 روند.می
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آگاهی از »های ، توزیع درصدی نظر پاسخگویان در خصوص گویه3در بخش سوق جدول 

های اول، دوق، چهارق و ششم که جهت مثبت نیز دارند، آمده است. در گویه« قوانین ثبت واقعه

درصد( در  5/82رفته میانگین هماند، اکثریت پاسخگویان )رویآمدهیعنی عین قوانین موجود 

ها، سهح آگاهی جامعه اند. بر اساس نتایج این گویهتوزیع شده« موافر و کامالً موافر»های مقوله

های سوق شود. اما در گویهمورد مهالعه از قوانین ثبت وقایع جمعیتی متوسط و با تر ارزیابی می

های اند، غالب پاسخگویان مجدداً در مقولهدانه به صورت اشتباه پرسیده شدهو پنجم که عام

تواند ناشی از سهح آگاهی نسبتاً پایین اند. لذا این مسأله میتوزیع شده« موافر و کامالً موافر»

جامعه نمونه در خصوص موعد دقیر قانونی ثبت وقایع و دت و فوت، یا فراموشی نسبت به 

ن وقایع، و یا ناشی از عدق دقت در پاسخگویی به سؤا ت مذکور باشد. این مهلت قانونی ای

اندرکاران ثبت احوال ای که باشد د لت مهمی دارد و آن اینکه دستنتایج ناشی از هر مسأله

رسانی ثبتی وقایعی چون و دت و فوت، اطالعبایستی به منظور رفع و پیشگیری از دیرثبتی یا کم

 موعد قانونی ثبت این رویدادها را تقویت کنند.در خصوص مهلت و 

سهح آگاهی پاسخگویان از قوانین ثبت وقایع »در مجموع، در پاسخ به این سؤال پژوهش که 

توان نتیجه گرفت که سهح آگاهی جامعه مورد مهالعه در ، می«جمعیتی به چه صورت است؟

 باشد.مورد قوانین ثبت رویدادهای جمعیتی نسبتاً با  می

 



 

 

 های متغيرهای پژوهش. توزیع درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه3جدول 
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 طور دقیر ثبت شوند.موقع و بهاق که وقایع جمعیتی خود و اطرافیانم )مانند تولد، فوت، ازدواج و ...( بههمیشه تالش کرده( 1
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 رر قانونی انجاق شده است.( در خانواده ما تا کنون ثبت همه وقایع آماری مثل تولد، وفات، ازدواج و ... در زمان مق4

 کنم.ترین زمان ممکن اقداق میموقع اطالعات جمعیتی در سریع( اگر موانعی )مانند گرفتن هزینه و ...( وجود نداشته باشد، نسبت به ثبت دقیر یا ارائه به5
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 موقع وقایع و رویدادهای جمعیتی خود و اطرافیانم به زمان زیادی نیاز دارد.کنم ثبت دقیر و به( فکر می1
 ...( به اندازه کافی فراهم است. موقع رویدادهای جمعیتی )مانند نیروی انسانی، دفاتر ثبت، وکنم امکانات ثبت و به( فکر می2

 ( دسترسی به مراکز ثبت اموری مانند تولد، وفات، ازدواج و ... برای من و دیگران آسان است.3

 کنم.موقع وقایع جمعیتی خود و اطرافیانم تلقی میهای کاری و شغلی خود را مانعی برای ثبت دقیر و به( مشغله4

 دانم.موقع این امور میعنوان مانعی برای ثبت بهتولد، وفات، ازدواج و ... را به ( هزینه ثبت آمارهای جمعیتی مانند5
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 .دنیا آمده است به گواهی ماما، پزشک یا بیمارستان نیاز داردبیمارستان یا یک مؤسسه بهداشتی به( ثبت تولد نوزادی که در 1

 ( اگر نوزادی در بیمارستان متولد نشود، برای ثبت تولد باید دو نفر گواهی دهند.2

 است. طفل و دت تاریخ از روز 10 و دت، قانونی اعالق ( مهلت3
 .باشداحوال محل در مهلت اعالق میمکلف به صدور گواهی و دت و ارسال یک نسخه از آن به ثبتاست، ماما یا پزشکی که در حین و دت حضور و در زایمان دخالت داشته ( 4

 است. آن بر وقوف یا وقوع تاریخ از روز 15 وفات، قانونی اعالق ( مهلت5
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 درج نیز زوجین شناسنامه در کنندمی ثبت مربوط دفاتر در که را و طالق ازدواج وقایع اندمکلفو طالق  ازدواج رسمی دفاتر ( دارندگان6

 .احوال محل تحویل و رسید دریافت دارندو به ثبت ندنمای مهر و امضاء و
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 ( به نظرق لزومی ندارد دولت در ثبت اموری مانند تولد، وفات، ازدواج و... دخالت کند.1

 پذیر نیستند.کنند، شهروندانی مسئولیتموقع وقایع جمعیتی خود اقداق نمی( کسانی که به ثبت دقیر و به2

 ای ندارد و فقط به نفع دولت است.آمارهای جمعیتی برای مردق فایده( ثبت دقیر 3

 موقع وقایع جمعیتی هیچ تأثیری در تغییر سرنوشت یا رفاه افراد جامعه ندارد.کنم که ثبت دقیر و به( من فکر می4

 ی و پیشرفت جامعه مفید است.ریزکنم که ثبت امور جمعیتی مانند تولد، وفات، ازدواج، طالق و... برای برنامه( من فکر می5

 ( به نظرق جریمه ثبت احوال برای دیر ثبت کردن امور جمعیتی کار خوبی نیست.6

 ریزی برای آینده ندارد.( دیر یا زود ثبت کردن امور جمعیتی مانند و دت، وفات و ... هیچ فرقی برای مردق جامعه و برنامه7

 گیرد.طرافیانم وقت و هزینه زیادی از من میموقع وقایع جمعیتی خود وا( ثبت دقیر و به8
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 کنند.جامعه برای ثبت وفات در زمان مقرر قانونی اقداق نمی( مردق 1

 دهند.( اطرافیان و نزدیکان ما ثبت امور جمعیتی را در زمان مقرر قانونی انجاق می2

 دهند.موقع ثبت را انجاق می( ثبت امور جمعیتی در کشور امری عادی است و مردق به3

 مور جمعیتی ندارند.موقع ا( این روزها مردق تمایلی برای ثبت به4

 کنند.( مردق جامعه برای ثبت و دت در زمان مقرر قانونی اقداق نمی5
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نگرش به »های توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد گویه، 3در بخش چهارق جدول 

های اول، سوق، چهارق و هفتم که جهت منفی دارند و انتظار آمده است. در گویه« ثبت واقعه

شود که غالب پاسخگویان رود که پاسخگویان در طیف مخالف قرار گیرند، مشاهده میمی

اند. به توزیع شده« مخالف و کامالً مخالف»های درصد( در مقوله 5/73رفته متوسط هم)روی

ها موافر دخالت و نظارت دولت در امور ثبت وقایع جمعیتی ها، آنتعبیری برخالف اصل گویه

دانند، و ثبت ریزی برای آینده مفید میهستند، ثبت دقیر آمارهای جمعیتی را برای مردق و برنامه

دانند. در وشت یا رفاه افراد جامعه مفید و مؤثر میموقع وقایع جمعیتی را در تغییر سرندقیر و به

اند. های دوق و پنجم نیز که جهت مثبت دارند، غالب پاسخگویان در طیف موافر قرار گرفتهگویه

موقع وقایع کسانی که به ثبت دقیر و به»درصد از پاسخگویان با این گویه که  74عنوان مثال، به

اند. یا ، موافر یا کامالً موافر بوده«پذیر نیستندندانی مسئولیتکنند، شهروجمعیتی خود اقداق نمی

کنم که ثبت امور جمعیتی مانند تولد، من فکر می»درصد از افراد با این گویه که  5/75حدود 

 اند.، اظهار موافقت کرده«ریزی و پیشرفت جامعه مفید استوفات، ازدواج، طالق، و... برای برنامه

نگرش پاسخگویان به ثبت وقایع جمعیتی »سخ به این سؤال پژوهش که در مجموع، و در پا

موقع وقایع ، نتایج مؤید نگرش مثبت جامعه مورد مهالعه به ثبت دقیر و به«به چه صورت است؟

باشد. در خصوص نتایج ای میها و اهداف توسعهریزیها برای برنامهجمعیتی و اهمیت آن

 "بینابین"توجهی از پاسخگویان در طیف ت که درصد قابلهای ششم و هشتم هم باید گفگویه

اند. این به آن معناست که او ً پاسخگویان چندان موافر اجبار در ثبت توزیع شده "موافر"یا 

موقع امور جمعیتی با اعمال جریمه مردق از طرف دولت نیستند. ثانیاً نبایستی برای ثبت دقیر و به

 نه زیادی بر مردق تحمیل شود.امور و رویدادهای جمعیتی هزی

درک از هنجار »های ، توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد گویه3در بخش پنجم جدول 

شود، گونه که مشاهده میهای اول، چهارق و پنجم جهت منفی دارند و آنآمده است. گویه« ثبت

 31د. البته میانگین اندرصد از پاسخگویان در طیف مخالف توزیع شده 52رفته میانگین همروی

اند. به تعبیری دیگر، بیشتر افراد پاسخگو معتقدند که مردق درصد نیز در طیف بینابین توزیع شده

کنند و برای این کار هم تمایل دارند. جامعه برای ثبت وفات در زمان مقرر قانونی اقداق می

ه طرف موافر توزیع های دوق و سوق، غالب پاسخگویان در طیف بینابین ببرعکس، در گویه

اطرافیان و نزدیکان ما ثبت امور جمعیتی را »درصد پاسخگویان با این گویه که  69اند. مثالً، شده
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طور خالصه، در پاسخ به اند. به، موافر یا کامالً موافر بوده«دهنددر زمان مقرر قانونی انجاق می

، نتایج «عیتی چگونه است؟درک پاسخگویان از هنجار ثبت وقایع جم»این سؤال پژوهش که 

گویای آن است که جامعه نمونه، درک نسبتاً با یی از هنجار ثبت وقایع و رویدادهای جمعیتی 

 دارند.

 نتایج تحليل چندمتغيره

شود. ابتدا با استفاده از تکنیک ها، به تحلیل چندمتغیره پرداخته میدر این بخش از یافته

هر کداق از متغیرها و مجموع این متغیرها بر متغیر وابسته رگرسیون خهی چندگانه، تأثیر و نقش 

شود. در شود، سپس برای آزمون مدل نظری پژوهش، از تحلیل مسیر بهره گرفته میارزیابی می

ای در تمایل به ثبت نقش متغیرهای جمعیتی و زمینه»واقع، هدف، پاسخ به این سؤال است که 

ذکر  زق به«. کنند؟ه میزان این موضوع را تبیین میوقایع جمعیتی به چه صورت است؟ و به چ

ها به است که شرط ورود متغیرهای کیفی )اسمی و ترتیبی( به تحلیل رگرسیون، تبدیل آن

یک متغیر ای، هر یک از طبقات، متغیرهای تصنعی است. برای تصنعی کردن متغیرهای مقوله

 "1"و به طبقه دوق کُد  "0"ه طبقه اول کُد عنوان متغیر جداگانه با دو طبقه تعریف شده و ببه

ها برای متغیرهای جنسیت، سهح تحصیالت، محل تولد، این تغییر و تبدیل. گرفته استتعلر 

وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، زبان مادری و مذهب انجاق گرفته است. در متغیرهای یاد شده 

د شهر، غیرشاغل، بدون همسر، های مرد، سهح تحصیالت دانشگاهی، محل تولترتیب مقولهبه

 اند.های مرجع مد نظر بودهعنوان طبقهزبان مادری غیرکُردی و مذهب شیعه به

روش ثبت وقایع جمعیتی بهتمایل به ، خروجی مدل رگرسیون چندگانه میزان 4جدول 

شود، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای طور که مشاهده میدهد. همانزمان را نشان میهم

اند دار در مدل توانستهمتغیرهای مستقل معنی ( وR= 0.549)وارد شده در مدل متوسط است 

 (.Adjusted R Square= 0.269)درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند  27حدود 

اند، آمده است که حدود دار بودهکه در مدل معنیمتغیری  16متغیر از  8عالوه، در این جدول، به

ترتیب اهمیت نقشی که دهند. این متغیرها بهدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 27

اقتصادی،  -تماعیاند از: شاخص آگاهی از قوانین ثبت وقایع، شاخص پایگاه اجدارند عبارت

تعداد فرزند خانوار، تعداد اعضای خانوار، متولد روستا بودن، شاخص نگرش به ثبت وقایع 
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به  همچنین، اثر تمامی متغیرها بر تمایلجمعیتی، شاخص درک از هنجار ثبت، و جنسیت زن. 

ورد مثبت )مستقیم( است. به عبارت دیگر، آگاهی بیشتر در م مشارکت در ثبت وقایع جمعیتی،

اقتصادی با تر، تعداد فرزند و تعداد اعضای بیشتر،  -قوانین ثبت وقایع جمعیتی، پایگاه اجتماعی

تر به وقایع جمعیتی، درک با تر از هنجار ثبت و همچنین زن متولد روستا بودن، نگرش مثبت

همراه است و  تیتمایل به ثبت وقایع جمعی بودن، با نمره با تر و یا بهتر بگوییم، با میزان با تر

 برعکس.

 . نتایج آزمون رگرسيون چندگانه تمایل به ثبت وقایع جمعيتی 4جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 tمقدار 
داری معنی

(Sig.) B خهای معیار Beta 

 )مقدار ثابت(     1

 آگاهی از قوانین ثبت -1

 نگرش به ثبت وقایع -6

 ثبت درک از هنجار -7

 زن بودن -8

 متولد روستا بودن -5

 تعداد فرزند -3

 خانوارتعداد اعضای  -4

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی -2

055/2 

238/0 

088/0 

146/0 

853/0 

861/0 

464/0 

490/0 

221/0 

976/1 

035/0 

030/0 

059/0 

392/0 

277/0 

187/0 

151/0 

048/0 

- 

324/0 

146/0 

123/0 

117/0 

155/0 

231/0 

227/0 

244/0 

040/1 

828/6 

879/2 

463/2 

178/2 

110/3 

489/2 

235/3 

628/4 

299/0 

000/0 

004/0 

014/0 

030/0 

002/0 

013/0 

001/0 

000/0 
R = 0.549   R Square = 0.301    Adjusted R Square = 0.269    F = 9.391   Sig. = 0.001 

وقایع جمعیتی با استفاده از آزمون  تمایل به ثبت، مدل تجربی عوامل مؤثر بر 2در شکل 

تحلیل مسیر نشان داده شده است. نتایج شکل زیر، در قالب تجزیه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و 

شود، طور که مشاهده مینیز آمده است. همان 5کل متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته، در جدول 

متغیرهای اثرگذار بر تمایل به ثبت وقایع ترین ترین و قوییکی از مهم« آگاهی از قوانین ثبت»

واحد در متغیر وابسته  324/0اندازه تنهایی و مستقیماً بهجمعیتی است و هر واحد تغییر در آن، به

طور در مرتبه دوق اهمیت قرار دارد و به« اقتصادی -پایگاه اجتماعی»کند. متغیر تغییر ایجاد می

تعداد »واحد تغییر در متغیر وابسته همراه است. متغیر  244/0مستقیم هر واحد تغییر در آن با 

طور ترتیب در مرتبه سوق و چهارق اهمیت قرار دارند و به، به«تعداد اعضای خانوار»و « فرزند
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واحد تغییر در متغیر وابسته همراه است.  227/0و  231/0ها با مستقیم، هر واحد تغییر در آن

به ثبت واقعه، زن بودن و درک از هنجار ثبت، از دیگر  متغیرهای متولد روستا بودن، نگرش

متغیرهایی هستند که مستقیم و غیرمستقیم بر میزان تمایل به ثبت وقایع جمعیتی اثرگذار هستند 

 (.5)جدول 

 

 . تحليل مسير )مدل تجربی( عوامل مؤثر بر تمایل به ثبت وقایع جمعيتی2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمایل به ثبت 

 وقایع جمعیتی

از آگاهی 
 قوانین ثبت

 

 متولد روستا بودن

 تعداد فرزند

 ثبتنجار درک از ه

 زن بودن

 -پایگاه اجتماعی
 اقتصادی خانوار

 تعداد اعضای خانوار

 واقعهنگرش به ثبت 
123/0 

 

146/0 

136/0 

324/0 

 

128/0 

 

117/0 

117/0- 

 

155/0 

 

244/0 

 
227/0 

231/0 
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 ای بر تمایل به ثبت وقایع جمعيتی. اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهای مستقل و زمينه5جدول 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 324/0 - 324/0 آگاهی از قوانين ثبت

 190/0 044/0 146/0 نگرش به ثبت رویدادها

 123/0 - 123/0 درک از هنجار ثبت

های ویژگی

 جمعيتی

 158/0 041/0 117/0 زن بودن

 117/0 -038/0 155/0 متولد روستا بودن

 244/0 - 244/0 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 227/0 - 227/0 تعداد اعضای خانوار

 231/0 - 231/0 تعداد فرزند

 گيریبحث و نتيجه

شده و کنش منهقی منتج از نظریه ریزیهای نظری رفتار برنامهدر این پژوهش از دستگاه

پاداش و مبادله بهره گرفته شد. نتایج مهالعه حاکی از آن است که در جامعه مورد مهالعه، در 

تمایل به ثبت وقایع جمعیتی، متغیرهایی چون سهح آگاهی از قوانین ثبت وقایع جمعیتی، 

گونه وقایع، تأثیر بسزایی به ثبت وقایع جمعیتی و میزان درک از هنجار ثبت این چگونگی نگرش

عبارت دیگر، پایین بودن آگاهی مردق از قوانین ثبت و درک نسبتاً ضعیف شهروندان از دارند. به

تر پایین مشارکتهنجارهای ثبت، همراه با نگرش کمتر مثبت آنان به این آمارها، مسأله تمایل و 

های نظری رفتار دنبال دارد. نتایج فوق که پشتیبانی بخشی از گزارهت وقایع جمعیتی را بهدر ثب

(، اصانلو 1392های تجربی پورشهری )کشند، با نتایج یافتهشده را با خود یدک میریزیبرنامه

(، و 1380(، امیرخسروی )1385(، حقانی )1390(، قندالی )1390یجانی ) رحسن(، 1391)

عدق آگاهی ( که تأکیدشان بر بستر فرهنگی و عدق آگاهی از قوانین، 2015و همکاران )پلوسکی 

و فوت، عدق اطالع و آگاهی از قوانین ثبت احوال،  مهلت قانونی ثبت و دت کنندگان ازاعالق

باشد، همخوانی دارد. عالوه بر این، نتایج مهالعه نشان داد که و عدق آگاهی از فرایند ثبت می

اهمیتی به موضوع ثبت وقایع و رویدادهای جمعیتی و عدق درک انگاری و بیمانند سهل مواردی
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ها در زندگی شخصی و اجتماعی نزد برخی از شهروندان، دلیلی برای کاهش تأثیر آنی این ثبت

های موقع وقایع جمعیتی است که مؤید بخش دیگری از گزارهتمایل به مشارکت در ثبت به

شده، یعنی پایین بودن درک از هنجارهای ثبت است. این یافته با ریزیبرنامه نظری تئوری رفتار

 ( همخوانی دارد.1392نتایج مهالعه پورشهری )

دسته ویژه آنکنندگان، بهوجو با مشارکتدر کنار نتایج حاصل از پرسشنامه و در هنگاق پرس

اند، موانع و مشکالت اداری از شهروندانی که تجربه ثبت معوقه رویدادهای جمعیتی را داشته

لحاظ زمان ها بههمچون عدق ارائه توضیح کافی توسط مأموران ثبت به افراد و توجیه نکردن آن

های کاری و مشکالت ثبت و اهمیت آن، و همچنین دوری از مراکز ثبت احوال و یا تناقض

ع جمعیتی بیان شده شغلی برخی از شهروندان، از دیگر د یل مهم تمایل نداشتن به ثبت وقای

شده، یعنی ضعف درک از ریزیاست. این موضوع، مبین گزاره دیگری از تئوری رفتار برنامه

ها هم با نتایج مهالعات قندالی دسترسی آسان به مراکز ثبت و امکانات ثبت وقایع است. این یافته

 ( همسویی دارد.1385( و حقانی )1390)

گری همچون تعداد اعضای خانوار، محل تولد، جنسیت طبر نتایج این پژوهش، متغیرهای دی

اقتصادی خانوار نیز بر تمایل به ثبت وقایع و رویدادهای جمعیتی اثرگذار  -و پایگاه اجتماعی

(، پلوسکی و همکاران 1380) امیرخسروی(، 1391ها با نتایج مهالعات اصانلو )هستند و این یافته

توان مهابر با نهباق دارند. بر اساس این واقعیات، می( ا2015)  1ادجی و انیم -( و امو2015)

تر و کسانی که محل های نظری کنش منهقی استد ل کرد که خانوارهای پُرجمعیتگزاره

اینکه تمایل به ثبت دهند. گوییتولدشان روستا بوده است، بیشتر به ثبت وقایع حیاتی اهمیت می

بیان دیگر، زنان سرپرستی زن نیز بیشتر بوده است. بهاین وقایع در میان خانوارهای تحت موقع به

زعم ما دهند. در توضیح و توجیه این موارد که بهموقع اهمیت میهای بهبیشتر از مردان به ثبت

توان به کسب منافع حاصل از ثبت وقایع منهقی نیز انهباق دارند، میهای نظری کنش با گزاره

در بین این رانه، سهاق عدالت، و یا ترس از دادگاه و جریمه مندی از یاهمچون اقداق برای بهره

های اولیه، از ها و هم در مصاحبههای آناشاره کرد. نکاتی که هم در گفتههای جمعیتی زیرگروه

از طرف دیگر، خانوارهای دارای جایگاه گرفت. زبان کارشناسان ثبت احوال مورد اشاره قرار می

دهند موقع و دقیر این رویدادها اهمیت مییش از سایرین به ثبت بهاقتصادی با تر، ب-اجتماعی

                                                      
1. Amo-Adjei & Annim 
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ها در تر و نیز احتما ً آگاهی بیشتر آنشدهها در یک چارچو، حسا،که هم گویای عمل آن

تر به ثبت این ها به امکانات و نیز درک مثبتمورد اهمیت وقایع و دسترسی بیشتر آن

 رویدادهاست.

کار فرهنگی و ضرورت گیری، نتایج پژوهش حاضر، ان نتیجهعنوطور خالصه و بهبه

و ارائه اطالعات  هاثبت رویداد ینهزم به مردق درهای دخیل و سایر سازماندولت  یرساناطالع

موقع و دقیر، تالش در جهت ارتقای درک شهروندان از هنجارهای ثبت، تالش در جهت به

های و تالش سازمان مراکز ثبت و امکانات ثبتارتقای درک شهروندان از دسترسی آسان به 

را ویژه ثبت احوال در جهت افزایش مدارا با شهروندان از جهات اداری، فرهنگی و... دخیل به

دهد. بر این اساس، پیشنهادهای سیاستی زیر جهت افزایش تمایل بیشتر شهروندان به نشان می

سو کاهش مسأله دیرثبتی وقایع جمعیتی موقع رویدادهای جمعیتی و از آنمشارکت در ثبت به

 گردد:ارائه می

های جمعیتی و نظر بر بودن امور مرتبط با ثبتبه اذعان برخی از شهروندان، با توجه به زمان -

اندرکاران ها، توجه به این مسائل و انعهاف از طرف دولت و دستهای کاری و شغلی آنبه مشغله

  زق است. هاآمارهای جمعیتی در این زمینه

ویژه سازمان ثبت احوال بایستی به اعمال جریمه اندرکاران آمارهای جمعیتی، بهدولت و دست -

جای عنوان سازوکاری اجباری در ثبت امور جمعیتی وقعی ننهند و بههای زیاد، بهو تحمیل هزینه

 رسانی بهره بگیرند.ای همچون آموزش و اطالعهای بدیل و ارزندهآن از شیوه

ویژه سازمان ثبت احوال بایستی در خصوص اندرکاران آمارهای جمعیتی، بهدولت و دست -

ای و فرهنگی همچون های زمینهای و هویتی، تفاوتامور مرتبط با ثبت و سایر اطالعات شناسنامه

ی را در نظر بگیرند و برای سنتو رسومات مراسم های متفاوت فرهنگی افراد و بستر و ویژگی

های ثبت وقایع در مناطقی است اهمیت قائل شوند. این امر احتما ً نیازمند افزایش مهلتها آن

عالوه، ضروری است که دوری از مراکز ثبت احوال دهند. بهکه کمتر به این موضوع اهمیت می

های مکانی در دسترسی به مراکز ثبت مانند شهر و روستا در یا دسترسی ضعیف به آن و تفاوت

 ه شود و در جهت تخفیف این مشکالت اقدامات  زق صورت گیرد.نظر گرفت

ای در راستای افزایش درک شائبههای بیهای دخیل، بایستی تالشدولت و سایر سازمان -

شهروندان از دسترسی آسان به مراکز و امکانات ثبت، افزایش آگاهی از قوانین و درک هنجارهای 
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 کار ببندند.رها بهثبت، همراه با نگرش مثبت به این آما

ویژه های دخیل بایستی در راستای افزایش آگاهی اقشار مختلف مردق بهدولت و سایر سازمان -

سواد یا پذیرتر مانند سرپرستان خانوار بیکار و فاقد درآمد یا دارای درآمد اندک، بیاقشار آسیب

اقتصادی و... نسبت -اعیدارای سهح تحصیالت پایین، خانوارهای منتسب به جایگاه پایین اجتم

ریزی و همچنین پیامدهای موقع و بازخورد آن برای اهداف توسعه و برنامههای بهبه اهمیت ثبت

 هایی اساسی بردارند.مثبت آن در زندگی شخصی مردق، گاق

کردن اهمیت و نقش نهادهایی چون دولت و مراکز ثبت آمارهای جمعیتی بایستی به پُررنگ -

موقع امور رسانی و توجیه مردق برای انجاق بهی در روستاها در خصوص اطالعدهیاری و بهدار

 های جمعیتی اقداق کنند.ثبت و مشارکت در سایر آمارگیری

های  زق از طریر رسانیو دولت و مراکز ثبت آمارهای جمعیتی  زق است به ارائه اطالع -

نابر مختلف مانند مساجد، مدارس، ها و اینترنت، مهایی مانند صداوسیما، روزنامهرسانه

های خدماتی بپردازند. همچنین، ضروری است که ها، جلسات اولیاء و مربیان و باجهدهیاری

 ها بیشتر بر روی سرپرستان خانوار باشد.رسانیتمرکز این اطالع

 منابع

 : در ،1397های (. سالنامه آمارهای جمعیتی سال1397اداره کل ثبت احوال استان کردستان )
http://www.krnocr.ir/documents/statistics/salname%20amari%201397.pdf.  

شناسی، ترجمه علی محمد شناسی تفکر نظری در جامعههای جامعه(. نظریه1372اسکیدمور، ویلیاق )

 و همکاران، چاپ اول، تهران: نشر تابان.حاضری 

، طرم پژوهشی، شناسی آنبررسی علل دیر ثبتی وقایع و دت و وفات و آسیب(. 1391اصانلو، فرخ )

 احوال استان زنجان.اداره کل ثبت

 و دیرثبتی، تهران: انتشارات سازمان ثبت احوال کشور. ثبتی(. علل کم1380امیرخسروی، ارژنگ )

 های ثبتی،بررسی منابع آمارهای جمعیّتی با تأکید بر داده .(1390پرویش، تکتم و محمدرضا محسنی )

 آذر. 30و  29مقاله ارائه شده در همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور، تهران، 

، 1، جلد مجموعه مقا ت پژوهش در ثبتتی وقایع حیاتی، شناسی دیرثب(. آسیب1392ی، رضا )پورشهر

 .1-11، صص 1سال 

http://www.krnocr.ir/documents/statistics/salname%20amari%201397.pdf
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/700416
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 شناسی، تهران: نشر سمت.های جامعه(. نظریه1380توسلی، غالمعباس )

دیرثبتی و دت و  مؤثر در یو فرهنگ یاجتماع ی،شناخت عوامل اقتصاد (.1390 ریجانی، مژگان )حسن

نامه کارشناسی ارشد ، پایان(88)سه ماهه اول سال  یشابوردر شهرستان ن یکسالاز  یشب یرفوت با تأخ

 شناسی، دانشکده علوق تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.رشته جمعیت

بررسی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی بر وضعیت ثبت وقایع حیاتی و با (. 1385حقانی، حمید )

 ، تهران: انتشارات سازمان ثبت احوال کشور.رهای و دت و فوتتأکید بر آما

(. واکاوی علل و 1397خانی، سعید، قربان حسینی، خالد حدودی، ساغر عباسی، و شقایر بیننده )

ثبتی آمارهای جمعیتی در استان کردستان، گزارش طرم تحقیقاتی، اداره کل های دیرثبتی و کمانگیزه

 .ثبت احوال استان کردستان

(. تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، چاپ اول، تهران: نشر حسین 1364دال، رابرت )

 ظفریان.

(. کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی زاده، چاپ سوق، مشهد: انتشارات دانشگاه 1374روشه، گی )

 فردوسی.

 ششم، تهران: نشر علمی. شناسی، ترجمه محسن ثالثی، چاپهای جامعه(. نظریه1381ریتزر، جورج )

اهلل، طه نوراللهی، سیّدمجید نبوی، زهرا فاضل، مرجان علیزاده، حمید شجاعی، مریم زنجانی، حبیب

(. طرم ارزیابی نظاق ثبت اطالعات وقایع حیاتی 1392کشاورز، علیرضا ساجدی، و منیژه امیرخسروی )

حقیقاتی، سازمان ثبت احوال کشور، محور، گزارش طرم تهای داخلی( مکان)و دت، فوت و مهاجرت

 دفتر آمار و اطالعات جمعیتی.

نکاتی چند درباره ثبت موالید سازمان  .(1372سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطالعات جمعیتی )

 : در های زاد و ولد سا نه و روند رشد جمعیت،ثبت احوال کشور؛ میزان
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registratio

n%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf.  

 در:  1397های (. سالنامه آمارهای جمعیتی سال1397) کشورثبت احوال  سازمان
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/Squaresh

owMagazine.  

شناسی، ترجمه محمد امین کنعانی، فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت .(1384ینی واسان، کی )سر

 مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.چاپ اول، 

http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf
http://population.persiangig.com/document/Conferences/CPT%201390/Death%20Registration%20in%20Karaj%20District%20(1385).pdf
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine


 1398 تابستانو  بهار، 1 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   62

قهفرخی، علیرضا ساجدی، اردشیر خسروی، علیرضا زاهدیان، زهرا زینا،، حسن، فریده شمسعینی

، 1375 -1420ومیر در ایران بینی مرگازی و پیشس(. مدل1394قهرودی، و طه نوراللهی )رضائی

 .336 -346، صص 71، پیاپی 4، شماره 18، دوره مجله تحقیقات نظاق سالمت حکیم

 بررسی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در دیرثبتی و دت و وفات در شهرستان  (.1390قندالی، آزاده )

دانشکده علوق تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شناسی، نامه کارشناسی ارشد رشته جمعیت، پایانگرمسار

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

های جمعیتی تهران: مرکز مهالعات و پژوهشچاپ دوق، شناسی، مبانی جمعیت .(1384پور، شهال )کاظمی

 .آسیا و اقیانوسیه

ر در ایران با ومیبررسی انهباق الگوی سنی مرگ. (1396) مرادآبادی ترکاشوند محمدو  مجید، کوششی

 .39 -63، صص 1، شماره 3ی، دوره دوفصلنامه مهالعات جمعیتل، جداول عمر مد

و رضا فاضل، چاپ هجدهم، تهران:  توسلیغالمعباس  ترجمه، شناسیمبانی جامعه(. 1386روس )کوئن، ب

 .انتشارات سمت

 .1395سنندج،  (. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان1395مرکز آمار ایران )

تهران: انتشارات دانشگاه چاپ اول، شناسی کاربردی، گفتاری در با، جمعیت .(1381میرزایی، محمد )

 تهران.

بندی عوامل تأخیر در ثبت و دت و فوت و عوامل عدق رتبه(. 1386دل )اهلل رحممیریان، علی و عزت

 ، تهران: انتشارات سازمان ثبت احوال کشور.ثبت فوت

 -(. بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی1387زاده، و هاجر حسینی )حسین حسینسیّدعبدالحسین، علینبوی، 

، 2، شماره 10، دوره فصلنامه دانش انتظامیاقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی، 

 .9 -36صص 

رهای ثبتی، گروه ای بر آما(، مقدمه1382های اقتصادی )ریزی و بررسیوزارت بازرگانی، معاونت برنامه

 رسانی.اطالع آمار، دفتر آمار و

نامه دوره دکتری دانشگاه (. بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی، پایان1382یزدان پناه، لیال )

 عالمه طباطبایی، دانشکده علوق اجتماعی.
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 جنسيتی در تجربه سالمندیهای مطالعه کيفی تفاوت

 )پژوهشی در شهر تهران(
 شيوا پروائی

 (10/3/1399تاریخ پذیرش:    14/8/1398)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
های جنسیتی سالمندان برای فهم تجار، متکثر سالمندی هدف مقاله حاضر، ارائه روایتی از تفاوت

فمینیسللتی، روش پژوهش کیفی و تکنیک که با رویکرد نظری سللالمندشللناسللی انتقادی و  اسللت

صاحبه نیمه صداها و روایتم شنیدن  شهر تهران 42های ساختاریافته، به  ست.  سالمند  پرداخته ا

صاحبهداده ضمون، کدگذاری و مقولههای م ست. نتایج پژوهش، ای با روش تحلیل م شده ا بندی 

های خانوادگی، دی )مالکیت داراییاقتصا گر آن است که تجربه سالمندی به تفاوت سرمایهروایت

های شغلی، بازنشستگی و استقالل درآمدی، مسئولیت اقتصادی زندگی(، سرمایه فرهنگی فرصت

های فرهنگی، سللواد سللالمت، منزلت و اعتبار اجتماعی(، سللرمایه و نمادین )تحصللیالت، مهارت

سال سالمت ) سرمایه  سرمایه خانوادگی( و  سبات اجتماعی،  سالمت اجتماعی )منا سمی،  مت ج

سالمند برمی سالمت اجتماعی( زنان و مردان  سی و  سالمت جن ها، گردد. با توجه به یافتهروانی، 

تواند بر حسللب میزان شللکلی نیسللت و میسللالمندی در بین زنان و مردان، تجربه واحد و یک

انباشللت این  ای متفاوت و متکثر باشللد.ها، تجربهها و نابرابری در سللرمایهدسللترسللی به سللرمایه

های های جنسیتی است و درنهایت، همین سرمایهها در طول مسیر زندگی، مبتنی بر تفاوتسرمایه

 سازد.انباشتی، زندگی سالمندی را در بین زنان و مردان متفاوت می

 های انباشتی.های جنسیتی، سرمایهرویکرد مسیر زندگی، تفاوت سالمندی، ها:کليدواژه

 

 

                                                      
 شناسی، دانشگاه تهران.آموخته دوره دکتری جامعهدانش  

E.mail: shiva.parvaii@ut.ac.ir 
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 مقدمه

شناختی، تقویمی، اجتماعی ای است که از ابعاد مختلف بیولوژیکی، روانمفهوق پیچیدهسالمندی 

های مختلف به توان آن را تعریف کرد. همچنین سالمندی در جوامع و فرهنگو فرهنگی می

توان به سن تقویمی گردد و بر این اساس، در تعریف سالمندی نمیشکل متفاوتی تجربه می

 عنوان آستانه ورود به سنین سالمندی استفاده نمود.توان از سن تقویمی بهی میثابتی اکتفا کرد؛ ول

تواند متفاوت ای میسن تقویمی سالمندی، بسته به امید زندگی و طول عمر افراد، در هر جامعه

)یون  شودعنوان آستانه ورود به سنین سالمندی استفاده میسالگی به 65یا  60باشد. اغلب، سن 

 (. 2009، 2؛ میسنر و هینی2008، 1و کول

 1/6ساله و با تر و  60درصد جمعیت ایران،  3/9رسمی،  بر اساس نتایج آخرین سرشماری

ها رو به افزایش ( که این نسبت1395ساله و با تر هستند )مرکز آمار ایران،  65درصد جمعیت، 

سال و پنج و نیم  60با ی  اکنون حدود هشت میلیون نفررسد همنظر میاست. بر این اساس، به

کنند که در این میان، جمعیت سالمندان زن سال در جامعه ایرانی زندگی می 65میلیون نفر با ی 

سالگی و با تر به عنوان آستانه ورود  65حاضر،  پژوهشنسبت به مردان رو به افزایش است. در 

 به سالمندی در نظر گرفته شده است.

های پزشکی و دستاوردهای رفاهی است، ولی اصل پیشرفتهر چند سالمندی جمعیت، ح

ها و نظاق های آنها، دولتهایی برای خود سالمندان، خانوادهتواند با چالشدر عین حال، می

گذارند با ترکیبی از مشکالت همراه باشد. افراد، وقتی پا به سن می رفاهی و اقتصادی هر کشور

تواند دشوار باشد. اما ها مید که کنار آمدن با آنشونجسمی، عاطفی و معیشتی روبرو می

های زیادی در برخورداری ای نیست که به شکل یکسانی تجربه شود؛ بلکه تفاوتسالمندی پدیده

های بهداشتی و درمانی بین های عاطفی و خانوادگی، مراقبتاز امکانات و منابع مادی، حمایت

های برخی از محققان به چالشراستا،  نیدر ا (.242: 1387سالمندان وجود دارد )گیدنز، 

زندگی پس از کار؛ ظهور جامعه »( در کتا، 1991) 3اند؛ یانگ و شولرسالمندی اشاره داشته

شود که ای تبدیل میکنند که گاهی سن و سال به ابزار ظالمانهچنین استد ل می« سن و سالبی

                                                      
1. Yoon and cole 

2. Meisner and Hynie 

3.Young & Schuller 
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جامعه حبس »ای را ها چنین جامعهدهد. آنای جای میهای ثابت و کلیشهسالمندان را در نقش

های در معرض فقر عنوان یکی از گروهنیز سالمندان را به 2(. تاونسند244نامند )همان: می« 1سنی

( معتقد است که سالمندان تحت تأثیر 1981کند. در این زمینه، تاونسند )و وابستگی معرفی می

از طریر بازنشستگی اجباری، فقر و محدود شدن  هایی از وابستگی ساختاری قرار دارند کهشکل

 (. 2013، 3شود )فیلیپسون و اسچارفهای اجتماعی، ایجاد مینقش

پذیر جامعه هستند که در زندگی سالمندی با های آسیبسالمندان یکی از گروهبنابراین، 

درآمدی  منابع ها و نیاز به مراقبت و حمایت و همچنین کاهشافزایش بیماری مشکالتی چون

روبرو هستند. از طرفی نیز با تجربیات دیگری چون مرگ عزیزان و نزدیکان و تنهاشدگی مواجه 

حال، سازد. اما با اینها را متأثر میشوند که زندگی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی آنمی

توان تجربه سالمندی و زندگی سالمندی را سراسر پر از چالش و مشکالت دانست؛ بلکه نمی

های های طبقاتی، تفاوتتجربه سالمندی تجربه متفاوت و متکثری است و بسته به تفاوت

شود. کند و متنوع و متکثر میها تغییر میهای نگرشی و مذهبی و دیگر تفاوتجنسیتی، تفاوت

در قلمرو سالمندان مفید است و  گذاریریزی و سیاستها به منظور برنامهشناسایی این تفاوت

 مهالعه و بررسی دارد. ضرورت 

های جنسیتی در شهر هدف پژوهش حاضر، مهالعه کیفی تجربه سالمندی مبتنی بر تفاوت

شهری با جمعیت با ی سالمند( است. مواجهه زنان و مردان با دوره زندگی عنوان کالنتهران )به

های ز تفاوتهای این دوره از زندگی متفاوت است و آنها متأثر اسالمندی و مشکالت و چالش

های جنسیتی در تجربه کنند. بنابراین، تفاوتجنسیتی، سالمندی را به شکل متفاوتی تجربه می

این سئوال که چه عواملی تجربه سالمندی پاسخ به کننده است. در این راستا، سالمندی، تعیین

دغدغه پژوهش  سازد؟را در بین آنها متفاوت می دهد و تجربه سالمندیزنان و مردان را شکل می

 حاضر است.

 
 

 

                                                      
1. Age-locked society 

2. Townsend 

3. Phillipson & Scharf 
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 چارچوب مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر به روش کیفی انجاق شده است. این نکته را نباید فراموش کرد که امروزه در 

ها، گونه پژوهشمهالعات کیفی، رویکرد استقرایی صرف مورد نقد واقع شده است و در این

: 1396شود )استراوس و کربین، می قیاسی به شکل همزمان پیشنهاد -اتخاذ رویکرد استقرایی

های اکتشافی در میدان ( که چنین رویکردی مستلزق رفت و برگشت میان مفاهیم نظری و داده43

کیفی تایید  پژوهش هایهای موجود در تحلیل دادهنظریه و جایگاه نقش ،بنابراینپژوهش است. 

اندازهای نظری در تحلیل هیم و چشم(. در این راستا، مرور مفا2012، 1)تیمرمنز و تاوری شودمی

 های کیفی بسیار مفید است.داده

اهمیت توجه و تأکید بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در تحلیل مسائل سالمندی، به 

 2ظهور رویکرد جدیدی در مهالعات سالمندی تحت عنوان سالمندشناسی انتقادی و فمینیستی

فاهیمی چون سن، نژاد، طبقه و جنسیت برای بررسی منجر شده است. سالمندشناسی انتقادی از م

های زندگی متفاوت در بین سالمندان بهره های قدرت در جامعه و همچنین تحلیل شیوهتفاوت

ها و گیرد. بر اساس این رویکرد، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فرصتمی

(. 206: 2010و همکاران،  3)فیلیپسکنند های افراد را در سنین سالمندی محدود میانتخا،

، ابزاری برای فهم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و انتقادی سالمندشناسیرویکرد بنابراین، 

هایی به طیف وسیعی از ایده(. این رویکرد 44: 2001، 4دهد )استسترتیبات ساختاری ارائه می

ی غالب سالمندشناسی است، کمک گیرها و جهتها، روشکشیدن نظریهکه به دنبال به چالش

این رویکرد با تفکر غالب و مسلط در (. همچنین 272: 2006و همکاران،  5کرده است )اسچولز

سالمندشناسی که تمایل دارد سالمندی را به مسئله فردی و وابستگی تقلیل دهد، در چالش است 

تجربه زندگی سالمندی اقتصادی و جنسیت را بر  -و عوامل اجتماعی دیگری چون طبقه اجتماعی

 داند. تأثیرگذار می

دهند و سالمندی، روند اعمال قدرت بر سالمندان را مورد نقد قرار می انتقادیرویکردهای  

                                                      
1. Timmermans & Tavory 

2. Critical and feminist Gerontology 

3. Phillips 

4. Estes 

5. Schulz 
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پردازند که در تحقیقات سالمندی، باید صدای خود سالمندان و روایت خود آنها به این نکته می

راستا، سالمندشناسی انتقادی، اغلب  ایندر (. 1،1991شان شنیده شود )بارساز تجربه زندگی

های کیفی و کند و به روشگرایانه و تبیینی )پارادایم کارکردگرایانه( را رد میهای کمّیمدل

(. 1100: 2006اسچولز و همکاران، تفسیری در تحلیل مسائل و مشکالت سالمندان عالقه دارد )

و مرسوق در مهالعه  گراییهای اثباتوشهای سنتی و ردرواقع، سالمندشناسی انتقادی، نظریه

، 2صدا هستند، صدا دهد )هولستین و مینکلرکشد تا به افرادی که بیسالمندی را به چالش می

(. این رویکرد معتقد است که صداهای سالمندان برای فهم تجار، متکثر سالمندی، دارای 2007

ندگی سالمندی برای محققان، فهم اهمیت است و اگر صدای سالمندان شنیده نشود، فهم دوره ز

(. همچنین سالمندشناسی انتقادی با نقد 121: 2010ناقصی خواهد بود )فیلیپس و همکاران،

کند شرایط های سنی مبتنی بر جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی سعی مینابرابری

طریر، رفاه و بهزیستی تری را در سهح جامعه برای سالمندان ایجاد نماید تا از این برابرگرایانه

 (. 2011، 3سالمندان ارتقاء یابد )بارکان

کنند که دوره سالمندی، زنان های فمینیستی در حوزه سالمندی نیز از این نقهه آغاز مینظریه

ای گونهسازد و فرایند سالمندی توسط زنان و مردان بهمتأثر نمی یکسانطور و مردان را به

سالمندشناسی فمینیستی، ریشه در نظریه فمینیستی و شود. متفاوت، درک و تفسیر می

های اعمال شده بر زنان سالمند در طول سالمندشناسی انتقادی دارد و بر روابط قدرت و ستم

دهنده برای زندگی اجتماعی در جنسیت را یک اصل سازمان ها،این نظریهکند. زندگی تأکید می

دهد مندی را اغلب به شکل نابرابری شکل میکه تجربه سال گیرندطول عمر در نظر می

های فمینیستی سالمندی، عدق حضور زنان در نظریه(. 1995، 5مولنو مک 1999، 4)کا سانتی

های موجود سالمندی ها و مدلو نظریهکنند پردازی سنتی در مورد سالمندی را نیز نقد مینظریه

نسیتی، تجربه زنان در بافت سالمندی و تقاضاهای کنند؛ چرا که آنها روابط جرا ناکافی قلمداد می

(. از نگاه 2010کشند )فیلیپس و همکاران، را به تصویر نمی مراقبتی مبتنی بر جنسیت

                                                      
1. Baars 

2. Holstein & Minkler 

3. Barkan 

4. Calasanti 

5. McMullen 
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 های اجتماعی سالمندی مورد مهالعه قرار گیرد.فمینیستی، جنسیت باید در تحلیل پردازاننظریه

قادی، تفاوت دسترسی به منابع مالی، سالمت های فمینیستی سالمندی همانند دیدگاه انتنظریه

دهد و کنند که تجربه سالمندی را برای زنان و مردان تغییر میو منابع مراقبتی را بررسی می

های در این زمینه، محققان فمنیستی به دنبال بررسی نرخ(. 1995، 1)آربر و گینکند متمایز می

ها و نهادهایی که آن را تداوق و تغییر در ایدئولوژینسبتاً با ی فقر در میان زنان سالمند هستند 

این رویکرد، این اعتقاد وجود دارد که جنسیت بر تجربه دهند. در بخشد را پیشنهاد میمی

های مختلفی تأثیرگذار است. زنان سالمند نسبت به مردان، کمتر دارای ثبات سالمندی به شکل

شان، از حقوق بازنشستگی در طول دوره زندگی اقتصادی هستند و به دلیل ناپایداری اشتغال

دلیل، زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در فقر بیشتری همینشوند. بهپایینی نیز برخوردار می

اند که چگونه نابرابری های فمینیستی نشان دادهنظریه (.2003؛ گین، 1999، 2برند )گارنربه سر می

های نهادی صمیمات سیاسی، قوانین واجد شرایط و مکانیزقجنسیتی در دوران سالمندی، نتیجه ت

کار را  های محدود بازارهای محدود زندگی و فرصتاست و درنتیجه زنان تاوانِ انتخا،

های خانوادگی و خویشاوندی، بار مراقبت از سالمندان عنوان بخشی از مسئولیتدهند. زنان بهمی

کننده و پرستار در عنوان مراقبتطور رسمی بهبهعهده دارند یا صورت غیررسمی بهرا به

رفاه از طریر های فمینیستی، بر اینکه چگونه دولت کنند. نظریههای رسمی کار میارگان

کار جنسیتی و سلهه ، ایدئولوژی سیاسی و اصول سازمانی خود، تقسیمهای عمومیسیاست

کنند که پردازند. آنها بیان میو به نقد آن می کند، تأکید دارندمردانه را در محیط کار بازتولید می

کنند یا شغل ثابتی ندارند یا اینکه در منزل یا بیرون از منزل اغلب زنان، بیرون از منزل کار نمی

های مراقبتی با کنند. درنتیجة همین مسئولیتاز فرزندان و والدین سالمندشان مراقبت می

ی برای برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی با درآمدهای محدود، زنان در زندگی سالمند

های مرسوق در این حوزه های فمینیستی سالمندی به نظریهشوند. نظریهرو میمشکالتی روبه

عنوان همسر، مادر و مراقبان غیررسمیِ والدین سالمند و کنند که حقوق زنان را بهانتقاد وارد می

اند و از این طریر، در نظاق اقتصادی جامعه، جایگاه ههمچنین کار زنان در منزل را نادیده گرفت

 (. 58: 2009، 3؛ هیگس و جونز1995اند )آربر و گین، تری را به آنان اختصاص دادهپایین
                                                      

1. Arber and Ginn 

2. Garner 

3. Higgs & Jones 
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ای کند که تجربه سالمندی برای زنان و مردان از جهات مختلف، تجربهاین نظریه بیان می

در د یل متعددی بیشتر از مردان است. ر شدن، بهعنوان مثال، هراس زنان از پیمتفاوت است. به

زنان، ارزش دهد. زنان، از دست دادن زیبایی، چالشی دائمی است که با افزایش سن رخ می

که مردان، کمتر دهند در حالیهای فیزیکی سالمندی از دست میاجتماعی جذابیت را با نشانه

ن حتی تا دوران سالمندی، حداقل این مردا(. 2004، 1کنند )تویگاین احساس را تجربه می

شود شان کاسته نمیهای جنسی و جسمانیاحساس را در درون خود دارند که چندان از جذابیت

در همین راستا بود که سیمون دوبوار کند. چندان صدق نمی موضوعاما در مورد زنان، این 

 گینکنند. در این رابهه، می ( گفته بود: زنان دائماً با ترس و وحشت از پیر شدن زندگی1365)

 و سنی تبعیض واسهه به سالمندشدگی فرایند در زنان دهند نشان اینکه برای (1995) آربر و

 سنی تبعیض» مفهوق هستند، بیشتری فشار تحت جنسیتی، هایکلیشه و تصورات همچنین

های سنی، در تعامل با شان، عالوه بر تبعیضتجربه زنان از بدن اند.برده کاربه را «شدهجنسیتی

(. لذا، زنان سالمند هم از لحاظ 15: 1995)گین و آربر،  گیردمیهای جنسیتی نیز قرار تبعیض

هایی قرار دارند و درنتیجه در زندگی سالمندی جنسیتی و هم از لحاظ سنی در معرض تبعیض

 به مردان تجربه کنند. تری را نسبتپذیرتر از مردان باشند و کیفیت زندگی پایینتوانند آسیبمی

های انتقادی و فمینیستی، رویکرد مسیر زندگی نیز برای تحلیل زندگی عالوه بر نظریه

های مفهومی در ترین چارچو،رویکرد مسیر زندگی یکی از قدیمیسالمندی مفید است. 

(. مسیر 49: 2013دهد )ویکتور، خرد ارائه می -سالمندی است که تحلیلی در سهوم کالن

کنند. های اجتماعی است که همه افراد طی میای از مراحل یا نقشزندگی، شامل مجموعه

شان تأثیرگذار است )ویکتور، های خانوادگی افراد بر مسیر زندگیتحصیالت، نوع شغل و ویژگی

کنند که برای فهم شرایط کنونی طرفداران رویکرد مسیر زندگی، استد ل می(. 32: 2005

شناختی که در طول دوره زندگی سالمندان د نیروهای اصلی اجتماعی و روانسالمندان، بای

: 2006اسچولز و همکاران، ؛ 1996ها در نظرگرفته شود )جورج، اند، در تحلیلتأثیرگذار بوده

ای از بر اساس این رویکرد، سالمندی مرحله جداگانه(. 14: 2005؛ بنگستون و همکاران، 1099

دهنده انباشت تجربیات زندگی طی مسیر ای است که نشانمرحله زندگی شخص نیست، بلکه

 زندگی است. 

                                                      
1. Twigg 
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ای از عوامل اجتماعی، مجموعه از بر اساس رویکرد مسیر زندگی، تجربه سالمندی متأثر

بنابراین، در این رویکرد اند. شود که در طول زندگی انباشته شدهاقتصادی و فرهنگی تعیین می

شود. درنتیجه، های پیشین زندگی تأکید میواسهه دورهسالمندی به  گیری دوره زندگیشکل بر

یابد. براساس الگوهای نابرابری در مراحل پیشین زندگی در سنین سالمندی همچنان ادامه می

شود. ها به شکل یکسانی تجربه نمیها و مکانتوان گفت سالمندی در همه زماناین رویکرد، می

 ها و عالیر متفاوت و متنوعی دارند.ت نیستند و نیازها، تواناییدسدرنتیجه، سالمندان، یک

فهم وقایع و تجربیات سالمندی، نیازمند برگشت به عقب برای فهم چگونگی در این رویکرد، 

(. درنتیجه برای تحلیل مشکالت 24: 2017، 1کننده آن است )دومشرایط زندگی و عوامل تعیین

های ها را در مراحل مختلف زندگی از جنبهزندگی گذشته آنامروز سالمندان، باید شرایط 

گوناگون تحلیل کرد. پس این رویکرد بر تنوع و تفاوت تجربه سالمندی تأکید دارد؛ چرا که 

دوره زندگی هر یک از افراد، متفاوت است. تجربه سالمندی امروز نیز محصول تاریخ زندگی 

ئله سالمندی تنها نیازمند تحلیل وضعیت امروز افراد است. بر اساس این رویکرد، تحلیل مس

ها سالمندان نیست، بلکه تاریخ زندگی سالمندان طی مراحل گوناگون زندگی و سبک زندگی آن

 های مختلف زندگی بر وضعیت امروز سالمندان بسیار اثرگذار است.در دوره

 پيشينه تجربی

انگاری مهالعات کیفی درباره مرور مهالعات سالمندی در چند دهه اخیر ایران، نادیده

های جنسیتی سالمندان، تنها کند. در خصوص تفاوتهای جنسیتی سالمندان را تأیید میتفاوت

خواه و ؛ شیرازی1388فیروز، ؛ میرزایی و کاوه1387طباطبایی و همکاران، چند مهالعه )قاضی

( 1398زنجری و همکاران  ؛1394؛ موحد و همکاران، 1391؛ باستانی و ذکریایی، 1390همکاران، 

با روش کمی در موضوعاتی چون کیفیت زندگی، اوقات فراغت، حمایت اجتماعی و سبک 

( حاکی از آن 1387طباطبایی و همکارانش )زندگی انجاق شده است. نتایج پژوهش کمّی قاضی

ن، . عالوه بر ایزنانه است ،و مشکالت ناشی از آن در شهر تهران مسائلسالمندی و است که 

هنجارهای  تأثیردسترسی و همراهی فرزندان را تحت  ،شدنفرایند نوسازی و جهانی تأثیرات

حفظ زندگی شخصی قرار داده و ثبات عناصر فرهنگی و حقوق مدنی، موجب شده است تا 

                                                      
1. Doh 
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کمّی  نتایج پژوهش پذیر شوند.از گذر این تغییرات آسیب ،زنان والدین سالمند خصوصاً

زنان بیشتر از مردان  یزندگ دیام معمو ًدهد ( نیز نشان می1390رانش )خواه و همکاشیرازی

 و فشار یقلب هاییماریب وعیشانجامد. است که درنتیجه به تنهازیستی بیشتر زنان سالمند می

 یمشکالت عاطفو  یسوادیب زانیمو همچنین  خواناست یپوک، دیریسیگلینوع تر یچرب، خون

کمتر سالمند زنان سالمند از مردان  یزندگ تیفیک زانیم. است شتریدر زنان سالمند ب یو روان

 . است شتریاز مردان سالمند ب ها،شگاهیسپردن زنان سالمند به آسا زانیمو در نهایت،  است

از  شترینسبت به مردان دارند اما ب یبا تر یزندگ دیام زنان معمو ًطور که اشاره شد همان

 ،که زنان حاکی از آن است (1382همکارانش )و  یگشتاسب پژوهششوند. یم ماریب ،مردان

نسبت  یبدتر تیوضع ی،و روان یدر سالمت عموم شتر،یب یزندگ دیامبرخورداری از  رغمیعل

دهد ( درباره ناتوانی سالمندان نیز نشان می1394. مهالعه نوعی و همکارانش )به مردان دارند

ها در طول خانم فیوظابه موضوع  نیا که است مردان سالمنداز  شتریب زنان سالمنددر  یناتوان

 بنابراین،د. گردرمیاستخوان ب یآرتروز و پوک ،یائسگی ،یردهیش مان،یزادر مواردی چون  یزندگ

 . دارد یداریرابهه معن تیبا جنس ی سالمندانناتوان

یت با سبک ( نیز حکایت از آن دارد که جنس1394های پژوهش موحد و همکارانش )یافته

های جنسیتی، سبک زندگی محور رابهه معناداری دارد. درواقع، تفاوتسالمت زندگی

شناختی متفاوت زنان و عالوه، فراتر از ابعاد زیستدهد. بهمحور را تحت تأثیر قرار میسالمت

دارد. مردان، شرایط اجتماعی نابرابر، رفتارهای سالمت متفاوتی را برای زنان و مردان به همراه 

های جنسیتی سالمندان در گذران ( درباره تفاوت1398نتایج پژوهش زنجری و همکارانش )

 دستمزدی هایفعالیت به را بیشتری زمان ،سالمند مرداندهد اوقات فراغت نیز نشان می

 و مراقبت مانند غیردستمزدی هایفعالیت درگیر بیشتر سالمند زنان درمقابل، .دهندمی اختصاص

 در سالمند زنان از بیشتر سالمند مردان همچنین .هستند خانوار اعضای به دماتخ ارائه

  .دارند فعال مشارکت فراغتی هایفعالیت

 در است. گرفته قرار مهالعه مورد سالمندان جنسیتی هایتفاوت نیز خارجی هایپژوهش در

المندان معتقد است. های جنسیتی در تجربه زیسته س( بر تفاوت2007) 1راسل پژوهش زمینه، این

از نگاه او، سالمندی یک پدیده جنسیتی است که معانی خاصی برای زنان دارد. زنان نسبت به 

                                                      
1. Russell 
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کنند. تری دارند. همچنین زنان از خدمات مراقبت رسمی بیشتری استفاده میمردان عمر طو نی

در سالمت سالمندان، دهد نابرابری جنسیتی می نشان نیز (2009) 1نتایج پژوهش رودا و آرتازکوز

های خانوادگی و حمایت اجتماعی در بین زنان ترکیبی از موقعیت اقتصادی و اجتماعی، ویژگی

های جنسیتی نیز تفاوت (2017) همکارانش و 2تومیوکا پژوهش نتایجو مردان سالمند است. 

، یفرهنگ یاه، گروهی، سرگرمی، ورزشانهداوطلب یهاگروهسالمندان را در مشارکت اجتماعی در 

نتایج پژوهش  درنهایت، دهند.دی نشان میزهای محلی و کار دستمی سالمندی، انجمنهاکلوپ

 وهای مرتبط با مراقبت خانگی نقش ،های جنسیتی در منابع فردی( نیز از تفاوت2019کارمل )

  سالمت و امید زندگی سالمندان حکایت دارد. همچنین

دهد، فراتر از عوامل بیولوژیکی، عوامل اجتماعی، می ها نشانطور که نتایج پژوهشهمان

دهند که در پژوهش حاضر تالش های جنسیتی سالمندان را شکل میاقتصادی و فرهنگی، تفاوت

شود تا با روش کیفی، رویکرد انتقادی و فمینیستی، فهم نظری جدید و روایت عمیقی از می

 های جنسیتی سالمندان ارائه گردد. تفاوت

 حقيقروش ت

اطالعات از سالمندان، از روش کیفی و مصاحبه  آوریجمعدر این پژوهش، برای 

در تحلیل استفاده شده است.  3ها از تکنیک تحلیل مضمونبرای تحلیل دادهساختاریافته و نیمه

استخراج  های کیفیداده مضمون، تالش بر این است که مضامین آشکار و پنهان موجود در متن

ها کشف و مفاهیم نهفته در دادهها ها فراتر رود و ایدهاز معانی آشکار محتوای داده هاشود. تحلیل

 گردد. 

عنوان کنند، بهسال و با تری که در مناطر مختلف شهر تهران زندگی می 65در این تحقیر، افراد 

اشباع  با توجه معیارهای انتخا، نمونه در روش کیفی و مالکاند. در نظر گرفته شده« سالمند»

ای از در جدول زیر، خالصهنفر رسید.  42ها در پژوهش حاضر به نظری، در نهایت تعداد نمونه

 ترین مشخصات اجتماعی و اقتصادی سالمندان مورد مهالعه آمده است.مهم

 

                                                      
1. Rueda & Artazcoz 

2. Tomioka 

3. Thematic analysis 
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 های اجتماعی و اقتصادی سالمندان مورد مطالعه: ویژگی1جدول 

 ایبيمهوضعيت  تحصيالت سن وضعيت تأهل جنسيت ردیف

 بازنشسته بانک کشاورزی دیپلم 83 متأهل مرد 1

 بدون بیمه بازنشستگی سوادبی 71 متأهل مرد 2

 بدون بیمه بازنشستگی سوادبی 68 بیوه زن 3

 بدون بیمه بازنشستگی سیکل 66 1متأهل مرد 4

 بدون بیمه بازنشستگی سیکل 75 بیوه زن 5

 بازنشستگیبدون بیمه  سوادبی 69 بیوه زن 6

 پرورشوبازنشسته آموزش دیپلمفوق 80 بیوه مرد 7

 بدون بیمه بازنشستگی سوادبی 73 بیوه زن 8

 پرورشوبازنشسته آموزش دیپلمفوق 66 متأهل زن 9

 بدون بیمه بازنشستگی ششم ابتدایی 66 متأهل زن 10

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری سیکل 81 متأهل مرد 11

 بازنشسته تأمین اجتماعی لیسانسفوق 71 متأهل مرد 12

 بگیر تأمین اجتماعیمستمری سوادبی 85 بیوه زن 13

 بازنشسته صندوق شرکت نفت لیسانس 74 متأهل مرد 14

 بازنشسته نیروهای مسلح دیپلم 74 متاهل مرد 15

 بدون بیمه بازنشستگی سیکل 68 متأهل مرد 16

 بیمه بازنشستگی بدون سوادبی 66 متأهل زن 17

 بدون بیمه بازنشستگی دیپلم 65 گرفتهطالق مرد 18

 بدون بیمه بازنشستگی سیکل 66 متأهل مرد 19

 پرورشوبازنشسته آموزش دیپلم 75 بیوه زن 20

 پرورشوبازنشسته آموزش دیپلم 68 متأهل زن 21

 بازنشسته تأمین اجتماعی سوادبی 73 متأهل مرد 22

 بگیر تأمین اجتماعیمستمری سوادبی 90 بیوه زن 23

 بگیر تأمین اجتماعیحداقل ششم ابتدایی 66 متأهل مرد 24

 بدون بیمه بازنشستگی سیکل 69 متأهل زن 25

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری ششم ابتدایی 66 متأهل مرد 26

 بدون بیمه بازنشستگی سوادبی 71 متأهل زن 27

 بدون بیمه بازنشستگی سوادبی 70 بیوه زن 28

 بازنشسته تأمین اجتماعی لیسانس 70 متأهل مرد 29

 بدون بیمه بازنشستگی دیپلم 65 گرفتهطالق زن 30

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری دیپلم 65 متأهل زن 31

                                                      
 کنند.اند و در خانه سالمندان زندگی می. ایشان از طرف همسر و فرزندان طرد شده1
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 ایبيمهوضعيت  تحصيالت سن وضعيت تأهل جنسيت ردیف

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری ششم ابتدایی 72 متأهل مرد 32

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری لیسانس 65 متأهل مرد 33

 بازنشسته تأمین اجتماعی ششم ابتدایی 78 متأهل مرد 34

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری لیسانسفوق 66 متأهل مرد 35

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری لیسانس 87 متأهل مرد 36

 بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی لیسانس 74 مجرد مرد 37

 بازنشسته صندوق شرکت نفت لیسانس 72 متأهل مرد 38

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری دکترا )مهندسی( 72 متأهل مرد 39

 بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری دکترا )دامپزشکی( 70 متأهل زن 40

 بازنشسته تأمین اجتماعی دیپلم 67 بیوه زن 41

 اجتماعیبازنشسته تأمین  دیپلم 69 متأهل مرد 42

شوندگان استفاده گیری هدفمند برای دستیابی به مصاحبهدر پژوهش حاضر، از روش نمونه
گیری نظری به این صورت است. نمونه گیری نظری، اشباع حاصل شدهشده و با روش نمونه

و سپس برای اصالم و کند ها را تحلیل میبوده که محقر یک نمونه اولیه را انتخا، و داده
یابد گزیند. این فرایند ادامه میهای بیشتری را برمیهای درحال ظهور خود، نمونهمقوله پا یش

ای که در آن بینش و ایده رسد؛ یعنی به مرحلهها میتا زمانی که محقر به مرحله اشباع داده

(. در این پژوهش 41: 1390شود )محمدپور، ها حاصل نمیجدیدی از گسترش بیشتر نمونه
ی نظری تا نقهه اشباع مفهومی ادامه یافت؛ یعنی تا زمانی که محقر به این نتیجه رسید گیرنمونه

آورد و به تکرار مفاهیم و دست نمیای بههای جدیدتر، اطالعات و مفاهیم تازهکه با مصاحبه

 آمده پیشین رسیده است. دستهای بهمقوله
هوشیاری سالمندان و همچنین  زق است اشاره شود که توانایی صحبت کردن، آگاهی و 

های ورود سالمندان به پژوهش بوده است. مکان مصاحبه ترین مالکتمایل به مشارکت، از مهم
های بازنشستگی، سراهای ها، کانونها و بوستانبا سالمندان نیز فضاهای عمومی چون پارک

بوده است.  1398و  1397های ها، مترو و بازارهای روز در شهر تهران طی سالمحله، بیمارستان
دقیقه، متفاوت بوده است. درنهایت باید به اعتبار و  90تا  40ها نیز بین مدت زمان مصاحبه

کیفیت پژوهش اشاره کرد که در این پژوهش از راهکارهایی چون ارائه توصیف غنی و ثبت 
وهش، مدت با موضوع پژمستندات و شواهد، انجاق کار میدانی گسترده و درگیری طو نی

سازی، ترسیم شبکه مضامین و ها در قالب ارائه فرایند کدگذاری و مقولهمستندسازی یافته
 ها استفاده شده است.منظور اعتمادپذیری دادهبه  درنهایت راهبرد بازنگری داوران
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 تحقيق هاییافته

دسترسی به نابرابری  هاهای جنسیتی متفاوت است. این تفاوتتجربه سالمندی بر حسب تفاوت

اقتصادی، سرمایه فرهنگی و نمادین، سرمایه اجتماعی و سرمایه سالمت زنان و مردان  به سرمایه

ای مبتنی بر انباشت گردد. بنابراین، تجربه سالمندی برای زنان و مردان ایرانی تجربهسالمند برمی

زنان و مردان های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سرمایه سالمت طی مسیر زندگی است. سرمایه

اند و همین تجار، ها شرایط متفاوتی داشتهسالمند طی مسیر زندگی برای انباشت این سرمایه

 ها رقم زده است.متفاوت، سالمندی متفاوتی را برای آن

 : مقوالت اوليه، فرعی و اصلی پژوهش2جدول 

 مقوالت اوليه مقوالت فرعی مقوله اصلی

ت
او

تف
ان

ند
الم

 س
تی

سي
جن

ی 
ها

 

 سرمایه اقتصادی سالمندان تفاوت

 های خانوادگیمالکیت دارایی

 های شغلی، بازنشستگی و استقالل درآمدیفرصت

 مسئولیت اقتصادی زندگی

تفاوت سرمایه فرهنگی و نمادین 

 سالمندان

 تحصیالت 

 های فرهنگیمهارت

 سواد سالمت

 منزلت و اعتبار اجتماعی

 سالمندانتفاوت سرمایه اجتماعی 
 مناسبات اجتماعی

 سرمایه خانوادگی

 تفاوت سرمایه سالمت سالمندان

 سالمت جسمی

 سالمت روانی

 سالمت اجتماعی

 سالمت جنسی
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های جنسیتی است که به گر تفاوت تجربه سالمندی بر حسب تفاوتنتایج پژوهش روایت

های های خانوادگی، فرصتاقتصادی )مالکیت دارایی نابرابری و تفاوت دسترسی به سرمایه

شغلی، بازنشستگی و استقالل درآمدی، مسئولیت اقتصادی زندگی(، سرمایه فرهنگی و نمادین 

های فرهنگی، سواد سالمت، منزلت و اعتبار اجتماعی(، سرمایه اجتماعی )تحصیالت، مهارت

مت )سالمت جسمی، سالمت روانی، )مناسبات اجتماعی و سرمایه خانوادگی( و سرمایه سال

 گردد. سالمت جنسی و سالمت اجتماعی( زنان و مردان سالمند برمی

 های جنسيتی مبتنی بر سرمایه اقتصادی سالمندانتفاوت

گذارد، سرمایه یکی از ابعاد مهم سرمایه که بر زندگی سالمندان در جامعه ایرانی به شدت تأثیر می

های متفاوتی را تواند تجربهایه اقتصادی هر یک از سالمندان میاقتصادی آنها است. سهح سرم

سرمایه اقتصادی از طریر توانایی کسب درآمد و از زندگی سالمندی برای آنها رقم بزند. 

به اقتصاد بیرون از خانه است؛ یعنی جایی که مردان شود که وابسته های شغلی ایجاد میفرصت

اند. بخش زیادی از زنان ان سالمند طی مراحل زندگی داشتهسالمند، برتری بیشتری نسبت به زن

شدت در طول زندگی از مواهب اقتصادی و اجتماعی اشتغال، محروق بودند و همین وضعیت، به 

 پذیرکرده است.آنان را نسبت به مردان در دوره زندگی سالمندی آسیب

ز مردان به کار بیرون از های گذشته، در طول دوران زندگی خود، کمتر ازنان سالمند نسل

اند و های مالی مستحکمی برای خود خلر نکردهاند؛ لذا پشتوانهخانه و درآمدزایی مشغول بوده

های همسر متکی است. زنان سالمند کنونی، بازمانده نسلی سرمایه اقتصادی آنها عمدتاً به دارایی

اند و بنابراین، وابستگی داشته دار بودند، فرصت آموزشی و شغلی کمتریهستند که عمدتاً خانه

بیشتری به خانواده و اطرافیان دارند. درنتیجه، سالمندی زنان امری وابسته به مردان و محصول 

شان است. زنان سالمند در طی دوران زندگی مسئولیت بیشتری برای کارهای جایگاه همسران

قوق بازنشستگی ندارند. بنابراین، اند و اغلب حاند، کمتر شاغل بودهمراقبتی و امور منزل داشته

امنیت اقتصادی در بین زنان و مردان در دوره زندگی سالمندی متفاوت است و زنان در این 

 پذیرتر هستند.تر و آسیبزمینه وابسته
در این زمینه  کند،داری که در خیابان گدایی میسواد و خانهساله، بی 68زن سالمند 

فروش بود و زندگی بخورنمیری داشتیم، هفت سالی میشه که مرده، شوهرق دست»گوید: می

، کارش بیرون بود، تو خیابون، باشههیچی نداشت، بیمه هم نداشت که بازنشستگی داشته 
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ها هم تو این دوره زمونه همشون گرفتارن، وضعشون خو، نیست که به من کارگر بود. بچه

فقیر بود، چیزی نداشت که بذاره براق که آخر کمک کنن، من ا ن هیچ درآمدی ندارق، شوهرق 

 «.عمری اینجوری گرفتار نشم
های سرمایه اقتصادی زنان سالمند کنونی عمدتاً وابسته به همسر است که به نبود فرصت

سالی و درنتیجه نابرخورداری از بازنشستگی و فقدان استقالل اشتغال زنان در دوران جوانی و میان

گردد؛ سالمندان زن امروز، متعلر به نسلی هستند که گی سالمندی برمیدرآمدی در دوران زند

ساختارهای فرهنگی درباره تحصیل و ورودشان به اشتغال، مقاومت بیشتری داشت. درنتیجه، 

برند و کیفیت زندگی امروز بخش زیادی از سالمندان زن از فقدان استقالل درآمدی رنج می

 ه اقتصادی همسرشان است. شان منوط به سرمایدوران سالمندی

در زمینه سرمایه اقتصادی سالمندان باید توجه داشت که بخشی از زنان هم که شاغل بودند، 

اند مند شدهها و مزایای شغلی متفاوتی بهرهدر دوران اشتغال خود درمقایسه با مردان از فرصت

 شود. های جنسیتی در زندگی شغلی مربوط میکه به تبعیض
خیلی در حر من اجحاف کردند، خیلی »گوید: ساله و دامپزشک می 70نه زن در این زمی

کردن، اونقدر حقمو خوردن، همیشه سنگ مینداختن جلوق، خیلی تو محیط کاری اذیتم می

اذیتم کردن که حدود دو سال مونده بود که بازنشسته بشم ولی نموندق و اومدق بیرون و با 

گیرق درحالی که ا مدرک دکتراق خیلی حقوق پایینی میحقوق خیلی کم بازنشسته شدق. من ب

 «.همسرق مثل خودمه ولی حقوقش با ست

های های جنسیتی مشهود است، مالکیت داراییهای دیگر که در آن تفاوتیکی از موقعیت

های خانوادگی، زندگی بعد از مرگ همسر را برای زنان خانوادگی است. نابرابری در دارایی

سازد؛ چرا که آنها عالوه بر فقدان حمایت عاطفی همسر و تنهاشدگی، و دشوار میسالمند، سخت 

. در این زمینه، با توجه به اینکه سالمندان بینندبیشتر آسیب میدر صورت عدق تأمین اقتصادی، 

ها عمدتاً در دست همسران آنها بوده است، امروز به نسلی تعلر دارند که مالکیت اموال و دارایی

، فاقد منابع درآمدی شخصی هستند. عالوه براین، قوانین مدنی جامعه سالمند از زنان بسیاری

ها، حکایت از آن دارد که زن در صورتی که صاحب ایران درباره ارث و حقوق مالکیت دارایی

چهارق از اموال همسرش هشتم از اموال همسرش و در صورت نداشتن فرزند، یکاو د باشد، یک

برند تا جایی برد. بنابراین، زنان سالمند، با مرگ شوهر، از دارایی کمتری سهم میرا به ارث می

 شود. که در برخی از موارد، امکان تأمین مسکن برای زن سالمند به سختی فراهم می
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خرج و مخارجمو پسر کوچیکم »گوید: سواد میدار و بیخانه ساله 70در این زمینه، زن 

شه، من درآمدی ندارق، شوهرق بازنشسته نبود، ته، ا ن سه سالی میده. همسرق از دنیا رفمی

خوان ارث رو تقسیم کنن و ها میهیچی به ناق من نکرده بود وقتی از دنیا رفت. ا ن بچه

دادگاه میرن میان، قراره حر و حقوق منم بدن، شاید فقط یه سرپناه واسم بمونه، کاش وقتی 

 «.شدقهاق نمیزد من آخر عمری محتاج بچهناق من می کرد و چیزی بهزنده بود فکر می

باید اشاره داشت که عالوه بر ساختارهای حقوقی و فرهنگی جامعه ایران، با توجه به 

سوادی در بین سالمندان ایرانی و درنتیجه فقدان و ضعف سواد حقوقی، سوادی و کمحاکمیت بی

های حقوقی اکتفا کرد. بسیاری از نابرابری توان به تصمیمات خود سالمندان برای جلوگیرینمی

از سالمندان با توجه به فقدان سواد حقوقی، تصمیماتی در این باره پیش از مرگ و در دوران 

شود در سنین سالمندی به زنان سالمند کنند و این شرایط موجب میسالمتی اتخاذ نمی

ای فرزندان، اعضای خانواده ههای اقتصادی بیشتری تحمیل شود و در مواردی به کمکسختی

 ای وابسته شوند.های مردمی و خیریهو حتی کمک

اند، نسبت به مردان دیگر، حتی زنانی که شاغل بوده و در حال حاضر بازنشسته شدهاز طرف

سرمایه اقتصادی پایینی دارند چرا که متعلر به نسلی هستند که حقوق و درآمد خود را صرف 

های خانوادگی داشته د بدون اینکه حتی سهم برابری در اموال و داراییانزندگی خانوادگی کرده

ها و مخارج فرزندان شده های زنان صرف هزینهباشند. در برخی از موارد نیز حقوق و دارایی

است. بنابراین، در این دوره از زندگی، زنان سالمند از امنیت اقتصادی پایینی برخوردارند. حتی 

د، هر دو شاغل هایی که زن و مردست آمده زنان در خانوادههای بهاراییدر برخی از موارد د

های حقوقی زن قرار نگرفته و بودند، عمدتاً به مردان خانواده اختصاص یافته و در زمره داشته

 های مرد نبوده است. عنوان شریک داراییزن به

-ن و همسرق همیشه حقوقم»گوید: ساله می 66پرورش ودر این زمینه زن بازنشسته آموزش

کردیم. همه زندگیو با هم ساختیم، خرج خورد و خوراک، کردیم و خرج میکاسه میهامونو یک

ها. من تزق این بود که جیبم جدا نباشه از همسرق. خرید خونه، خرید ماشین، بزرگ کردن بچه

بودن و واسه  دور و برق دوستاق و همکاراق بودن که جیبشون با همسرشون جدا بود یا مجرد

کردند. ولی من تزق این بود که زندگی خو، اینه که جیب یکی باشه. ولی خودشون ذخیره می

جوری نبود که به ناق هر چی خریدیم و هر دارایی که داریم به ناق همسرق هست. همسرق این

من بکنه یا منو شریک کنه. واسم زمانی ارزش داشت که خودش اینکارو بکنه. وقتی نکرد و 

 «.کنمگم و زندگیمو خرا، نمیوقت نمیواسم ارزش قائل نبود، منم چیزی نگفتم و هیچ
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پذیر و نابرابری، موجب افزایش آگاهی برخی از زنان شاغل شده های آسیبچنین موقعیت

دهد در برخی از موارد، ها نشان میهای بیشتری داشته باشند. یافتهاست تا در این زمینه حساسیت

های خانوادگی هستند و حتی و دارای درآمد، تنها خودشان صاحب امالک و داراییزنان شاغل 

ها و همچنین های حقوقی در داراییاند. نابرابریدر مواردی حقوق مردان خانواده را تضعیف کرده

ساختارهای فرهنگی سنتی، موجب ایجاد ترسی در زنان شده است تا درآمدهای خود را انباشت 

که در برخی موارد، مردان خانواده نحویهای روزمره کنند؛ بهر را صرف هزینهو درآمدهای همس

که اگر در این زمینه، در نظاق حقوقی های شخصی هستند، در حالیدر سنین سالمندی فاقد دارایی

های نابرابری جنسیتی در این حوزه ای اندیشیده شده بود، زمینهکشور شرایط درست و منصفانه

 . یافتکاهش می
من خونه ندارق واسه »گوید: ساله و بازنشسته تأمین اجتماعی در این زمینه می 69مرد 

کرد، کرد ولی پو شو تو خونه خرج نمیخودق، خونه واسه زنم هست. همسرمم کار می

گفت وظیفه من نیست کار کنم و هر چی در بیارق واسه خودق هست. خونه خریدیم ولی می

کرد ولی پو ی من تو خونه بیشتر پولشو زنم داد. زنم پو شو ذخیره میگفت به ناق من باشه. 

کردیم ولی شد، حقوق کارمندی بود دیگه. ما دو تامون کار میها میشد، خرج بچهخرج می

شد. همین خونه خانوممو داریم شد ولی پو ی خانومم ذخیره میپو ی من خرج زندگی می

شه ونستم خودق یه خونه دیگه بگیرق. ا ن وقتی دعوامون میکنیم من نتا ن و توش زندگی می

 «.بهم میگه برو از خونه بیرون، میگه خونه مال منه، چند بار منو انداخته از خونه بیرون

کند؛ بلکه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی نابرابر، همیشه به ضرر زنان عمل نمی

بینند. بنابراین، بحث گی و جنسیتی نابرابر آسیب میگاهی مردان نیز از همین ساختارهای فرهن

های خانوادگی، فقط مربوط به زنان نیست؛ بلکه به مردان نیز ارتباط دارد. نابرابری در دارایی

 بینند. های خانوادگی آسیب میمردان نیز از نابرابری در دارایی
ق بگیره و گفت خواست طالهمسرق می»گوید: ساله، لیسانس و بازنشسته می 65مرد 

شو دادق ولی چندوقت بعد پدرش از دنیا ای که داشتم فروختم و مهریهمو بده، منم خونهمهریه

رفت و دوست و آشنا گفتن طالقش نده، خونه از دستم رفت و خانومم با پول خونه یه خونه 

 کنه. بعدش دیگه مستأجر بودیم همش، بعدواسه مادرش گرفت و مادرش اونجا زندگی می

از چند سال دوباره با واق و کمک تونستم یه خونه بگیرق و گفت حتماً باید خونه رو به من 

تونستم خواست همش تو خونه سه خوا، باشیم و من هم دیگه نمیبدی تا بیاق اون خونه. می

رهن خونه رو تأمین کنم، خونه رو به نامش زدق. با خانومم مشکل دارق، هروقت  هزینه

نو میندازه بیرون و میگه نیا خونه، هر روز صبح هم میگه برو بیرون و شب حرفمون میشه م



 1398 تابستانو  بهار، 1 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   82

کنم، ذاره، منم میرق مسافرکشی میبیا. میگه این خونه مال منه، باید بری بیرون. منو بیرون می

 «.تا شب بشه هر وقت خودش زنگ بزنه میرق

ای اقتصادی سالمندان ههای جنسیتی دیگر، تفاوت در مسئولیتدر این میان، یکی از تفاوت

است. با توجه به حاکمیت و غلبه نظاق مردسا ر در دوران زندگی سالمندان و غلبه الگوی سنتی 

های اقتصادی دار مسئولیتدار طی مسیر زندگی، عمدتاً مردان خانواده عهدهآور و زن خانهمرد نان

در قید حیات است، زندگی خانوادگی هستند. مردان زمانی که متأهل هستند و همسرشان 

اند که مردان خانواده، ها در بستری زیستهمسئولیت زندگی اقتصادی را برعهده دارند چرا که آن

دهند، به اند اما زمانی که زنان، همسرشان را از دست میدار بودهآور و زنان خانواده، خانهنان

برای تأمین زندگی اقتصادی افتند. در این میان، کنند و به مضیقه میلحاظ اقتصادی سقوط می

های ازدواج مجدد ندارند. بنابراین، هر چند مسئولیت اقتصادی خانوادگی فشار زیادی نیز فرصت

کند اما در عین حال، با توجه به اینکه سرمایه اقتصادی زنان سالمند به مردان سالمند تحمیل می

ای به ارث رسیده از همسر، رمایههای سوابسته به همسرشان است، در نبود همسر و فقدان دارایی

 شود.زنان سالمند می دشواری اقتصادی بیشتری نصیب

ای دارند چرا که در طول زنان سالمند طبقات پایین، موقعیت بسیار پرمخاطرهدر این زمینه، 

شان شاغل نبودند و درنتیجه، به درآمد حاصل از بازنشستگی دسترسی ندارند. دوره زندگی

سواد هستند. با توجه به اینکه سالمندان سواد و کمظم سالمندان زن کنونی، بیهمچنین بخش اع

دار بودند، زندگی این شان وابسته و عمدتًا خانهزن امروز متعلر به نسلی هستند که به همسران

شان وابسته دسته از زنان در دوره زندگی سالمندی به شدت به شرایط اقتصادی و رفاهی همسران

در چنین بستری، در طبقات پایین و تهیدست جامعه که سالمندان مرد فاقد بیمه است. حال، 

ای و تنها به نیروی کار خود وابسته هستند، در سنین سالمندی این بازنشستگی و دارایی سرمایه

نیروی کار رو به ناتوانی است و هر لحظه بنا به د یلی چون بیماری، تصادف و ازکارافتادگی، 

دهد و در این شرایط زنان سالمند به دشواری ز نیروی کار خود را از دست میدرآمد حاصل ا

افتند و در مواردی، در صورت برخورداری از توانایی جسمی نسبی، وارد بازار کار در زیادی می

گوی های دولتی، ناچیز و جوا،شوند. در وضعیتی که حمایتشکل مشاغل غیررسمی می

سالمند در طبقات پایین و تهیدست جامعه، یا باید وابسته به  های زندگی نیست، زنانحداقل

های خانوادگی فرزندان باشند و یا خود وارد بازار کار شوند. اغلب سالمندان گزینه دوق حمایت
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ها های زندگی را برای اعضای خانوادهکنند؛ چرا که اوضاع اقتصادی کشور عرصهرا انتخا، می

های زندگی خود را تأمین توانند هزینهراد، هر یک، به سختی میتر کرده و افروز به روز تنگ

نسلی تداوق های طبقات پایین که فقر به شکل خصوص در خانوادهکنند. در چنین شرایهی، به

ها قادر به حمایت اقتصادی از سالمندان خود نیستند. اغلب فرزندان این یافته است، خانواده

اغل سهوم پایین و مشاغل غیررسمی مشغول هستند و از توان سالمندان، مثل پدران خود در مش

 اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند. 
ای که همسرش از دنیا رفته است و او چند سالی است که در خیابانی نزدیک ساله 69زن 

فروشد و گاهی نیز از تولیدات کند و به مردق چایی و نسکافه میپارک، سماور جوش می

درآمدی »گوید: آورد، میآ، لیمو، آبغوره و از این قبیل برای فروش می اش شیره،خانگی

-خواق محتاجتونن به من برسن، تا کی باید به من برسن آخه؟ نمیهامم نمینداشتم دیدق بچه

ای نیست، بهتر از اینه که کنم خرجمو دربیارق. سخته ولی چارهشون باشم و خودق کار می

 «. نمها دراز کدستمو جلوی بچه

های اقتصادی زندگی خانوادگی بر دوش مردان اما از سوی دیگر، باید به بارشدگی مسئولیت

سالمند نیز اشاره کرد؛ بار مسئولیت زندگی اقتصادی بر دوش سالمندان مرد، محصول و تولید 

نظاق مردسا ری جامعه ایرانی است. این نظاق مردسا ری هر چند به مردان خدمت زیادی کرده 

برای تأمین مردان سالمند . ا در سالمندی انتظارات زیادی را برایشان به ارمغان گذاشته استام

در صورت نابرخورداری از تأمین کنند و معیشت خود و خانواده، همچنان احساس وظیفه می

ناچار هستند که ساعات کاری زیادی ها آن درنتیجهشوند. زندگی اقتصادی، شرمنده و روسیاه می

بیرون از منزل و اغلب در خیابان و در مشاغل سهوم پایین حضور داشته باشند تا بتوانند را در 

 های زندگی خانواده تولید درآمد کنند.برای تأمین هزینه
هاق مریضن، زنم، کارکن ندارق، چاره ندارق، بچه»گوید: ساله در این زمینه می 78مرد 

دق و جز خودق، ا ن هفت نفر رو نون می پسرق، اختالل حواس دارن. شش تا بچه دارق. به

نفر تو خونه هست  7دق. کمک ندارق و مجبورق همش کار کنم. غیر از من، ا ن خرجشونو می

 «.کننکه من خرجشونو میدق. خیلی من تحت فشارق. پسراق کار نمی

با خودق و همسرق و دو تا از دختراق »گوید: ساله و بازنشسته، در این زمینه می 66مرد 

تا بچه دارق. یکی از دخترامم ازدواج کرده دو تا بچه هم داره؛ از شوهرش جدا  6من هستند، 

هاش با من هستن و من اش کردق، اونا هم تحت تکفل منن. دخترق و بچهشده؛ بیمه تکمیلی

 «.خرجشونو میدق
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ی، در پدران خانواده به دلیل فرهنگ مردسا رانه و فرهنگ جنسیتی حاکم در جامعه ایران

های مراسم ازدواج پسران و دختران، جهیزیه دختران و در مواردی فراهم کردن مسکن برابر هزینه

عالوه چنین کنند. بهگرفته، احساس مسئولیت میفرزندان پسر و حتی تأمین زندگی دختران طالق

سالمندان در فرماست؛ انتظاراتی که در بسیاری از موارد، انتظارات خانوادگی بر زندگی آنها حکم

سپارند. این انتظارات که به سرمایه اقتصادی کنند و خود را به دشواری میمقابل آن، مقاومتی نمی

شود و زنان سالمند در این زمینه کمتر گره خورده است، عمدتاً بر پدران خانواده تحمیل می

 تحت فشار هستند.

 جنسيتی مبتنی بر سرمایه فرهنگی و نمادین سالمندان هایتفاوت

سرمایه سازد، های دیگر که تجربه سالمندی را در بین زنان و مردان متفاوت مییکی از جنبه
ها برای دوران سالمندی است که ترین سرمایهاست. سرمایه فرهنگی، یکی از محوریفرهنگی 

زندگی سالمندان را تغییر دهد. در این زمینه زنان تواند تجربه و کیفیت های متعددی میاز جنبه

سوادی زنان شدت برند؛ اما بیو مردان سالمند ایرانی هر دو از فقر سرمایه فرهنگی رنج می

سواد هستند )مرکز آمار درصد زنان سالمند، بی 66دهد نحوی که آمارها نشان میبیشتری دارد به

ای دارد که سالمند، ریشه در بسترهای فرهنگی جامعه(. فقر سرمایه فرهنگی زنان 1395ایران، 

اند که به دلیل حاکمیت نگاه سنتی به نقش زنان، اند. زنان در بستری زیست کردهدر آن زیسته

 اند و درنتیجه، فرصتهای آموزشی و تحصیلی داشتهفرصت و دسترسی کمتری در کسب مهارت

 ها تا حد زیادی سلب شده است. از آنتحصیالت و کسب موقعیت شغلی و منزلت اجتماعی 

ها و سپهرهای سرمایه فرهنگی سالمندان در شکل برخورداری از تحصیالت، در عرصه

شود فرد سالمند، از دهد. حضور سرمایه فرهنگی موجب میمختلف زندگی خود را نشان می

های را در گروهاحتراق و جایگاه با تری در خانواده و اطرافیان خویش برخوردار باشد و او 

گیری در نظر بگیرند که این امر، هم عنوان مرجع فکری و تصمیمخانوادگی و خویشاوندی به

دهد و هم احتراق و منزلت او را نزد ها افزایش میگیریمشارکت فرد سالمند را در تصمیم

 کند. اش تا حدی تضمین میهای پیرامونیگروه
اق با پسرق خیلی خوبه، منو رابهه»گوید: دانشگاه میلیسانس و مدرس ساله، فوق 66مرد 

کنه، ا ن داره دانشگاه امیرکبیر خیلی قبول داره و همیشه تو کاراش و درسش با من مشورت می

خواد پذیرش بگیره یه دانشگاه خو، برای دکترا، خیلی وقتا با خونه و میفوق ]لیسانس[ می
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گیره، فامیل کنه و بعد تصمیم میا من مشورت میخونیم، دخترمم بشینیم و کتا، میهم می

گیرن، تجربه هم بهشون نشون داده که و بستگان هم انگار منو قبول دارن و از من مشورت می

 «.هاق درست درمیادکنم و خیلی وقتا تحلیلمن منهقی نگاه می

و عروسم پسرق »گوید: ساله، بازنشسته شرکت نفت و لیسانس در این زمینه می 74سالمند 

کنم تو کارشون ولی مشورت میدق، ا ن عروسم دو کنن، من دخالت نمیبا من مشورت می

هاشو دادق، امسال هم دخترشو فرستادیم پیش مادرش، ساله رفته آلمان، من کمکش کردق هزینه

 «.اششو بخرق و اونم بفرستم پیش زن و بچها ن هم درگیر پسرق هستم که معافیت سربازی

دیگر این ماجرا، زمانی است که سالمند از مدارک تحصیلی پایینی )یا فاقد سواد(  اما سوی

های گیریشدن آنها در تصمیماییکی از پیامدهای آن برای سالمندان، حاشیهبرخوردار است که 

سال بر آنهاست. خانوادگی و حتی فردی و حتی در مواردی اعمال زور و سلهه فرزندان بزرگ

های تری در گروهاز جایگاه و منزلت پایینسواد، معمو ً سواد یا بیان کماز طرفی سالمند

کنند ها و اقواق، مراتب پایین منزلتی را تجربه میخویشاوندی برخوردارند و در میان فرزندان، نوه

ای و تدریج بر عزت نفس آنها تأثیر گذاشته و بیش از پیش آنها را به افرادی حاشیهکه این امر به

طور کلی کند. بنابراین فقر سرمایه فرهنگی سالمندان بهگیری تبدیل میدور از فرایندهای تصمیم

شان در مناسبات خانوادگی و مناسبات طور خاص، به فقر سرمایه منزلتیو سالمندان زن به

 شود.اجتماعی منجر می
هاق ندارق، ولی بچه من که سوادی»گوید: دار میسواد و خانهساله، کم 66در این زمینه زن 

گیرق، خودق باهاشون کاری خدا رو شکر باسواد هستن؛ همشون. من ازشون راهنمایی می

گیرق کنن، منم که همش ازشون کمک میندارق و بلدن چه راهی رو برن، با من مشورت نمی

ه خودشونو ها نظر ما رو قبول ندارن و راگیرن نه ما. در خیلی از زمینهو اونا واسه ما تصمیم می

 «.گن خیلی وقتاگیرن، راست هم میقبول دارن. تازه از راه و روش ما هم کلی ایراد می

برای مصرف محصو ت و کا های فرهنگی نیز یکی از  های فرهنگیدر این میان، مهارت

های روز های سرمایه فرهنگی است. مهالعه کتا،، روزنامه، استفاده از ابزارها و تکنولوژیمؤلفه

های های اجتماعی مجازی، از مصادیر مهارتهای همراه هوشمند و شبکهتاپ و تلفنمانند لپ

توجهی از سالمندان به راحتی فرهنگی هستند. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که بخش قابل

های اجتماعی مجازی را دارا گیری از شبکههای هوشمند و یا حتی بهرهتوانایی استفاده از تلفن

شدت تحت شان بهتند و این امر، دایره ارتباطی آنها را با فرزندان، خویشاوندان و نزدیکاننیس

 سوادی در بین زنان بیشتر است، سوادی و کمدهد. با توجه به اینکه میزان بیتأثیر قرار می
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های فرهنگی کمتری در استفاده از محصو ت و کا های فرهنگی دارند. مردان در ها مهارتآن

سواد نیز در این زمینه سواد و کمین زمینه بیشتر صاحب مهارت هستند هر چند مردان سالمند بیا

 مشکل دارند.
من بلد نیستم با این موبایالی جدید کار کنم. »گوید: سواد میساله و بی 85زن سالمند 

م خود مونهاق صحبت کنم. من فقط میآخه سواد ندارق. خیلی دوس داشتم بلد بودق و با بچه

تونم پیاق بدق نه زنگ بزنم، منتظرق خودشون زنگ بزنن. یکی از ها بهم زنگ بزنن، نه میبچه

هاق بیشتر ارتباط داشته هاق و نوهتونستم با بچههاق اینه که کاش باسواد بودق و میحسرت

آمدها خیلی کم شده، واسه ماها که سنمون با ست سخت هم هست، وباشم. ا ن دیگه رفت

تونستم با تلفن و پیاق و این چیزای جدید که تازه اومده و میشه همدیگه جوری  اقل میینا

 «.رو دید، حال احوال کرد

های پژوهش سالمندان است. یافتهسواد سالمت های سرمایه فرهنگی، یکی از ابعاد و جنبه

طالعات خاص و دقیقی سواد(، اسواد یا کمدهد برخی از سالمندان )عمدتاً سالمندان بینشان می

های دقیر مراقبت و پیشگیری از تشدید های دوران سالمندی نداشتند و حتی شیوهاز بیماری

درستی به هایی را که به آن مبتال بودند )مثل دیابت، فشار خون، ناراحتی قلبی و...(بیماری

های ری، آزمایشهای غربالگطور مرتب در دورهدانستند و به همین دلیل، اغلب آنها بهنمی

کردند. همچنین بسیاری از آنها آگاهی کافی از سواد آپ سالمت، شرکت نمیای و چکدوره

تغذیه نداشتند و به رعایت آن نیز ملزق نبودند و به همین دلیل، به میزان زیادی در معرض انواع 

سوادی و بی های خود بودند. با توجه به اینکه زنان سالمند ازها و یا تشدید بیماریآسیب

 برند، نسبت به مردان سالمند، وضعیت نامهلوبی دارند.سوادی بیشتری رنج میکم
من قند دارق، باید خیلی حواسم به غذاهاق باشه ولی خب »سواد: ساله و بی 73سالمند زن 

خورق، کسی هم نیست کمکم کنه، دونم چی باید بخورق چی نخورق، هر چی گیرق بیاد مینمی

گیر شدق. سواد نداشتیم که یاد بگیریم از کسی، ا ن هم که زمینهست هم بی پولیهم بی

ساله و  74در مقابل، مرد سالمند «. جوونی رعایت کنیم، تو اجتماع هم نبودیم که یاد بگیریم

کنم، غذاهای بیرون و مون رو رعایت میمن خیلی سبک تغذیه»گوید: دارای مدرک دیپلم می

کنم زیاد بخورق. قند که اصاًل، حذفش کردق خورق، شیر و ماست سعی میکنسروی تقریباً نمی

 «.خورق اصالًخورق ولی غذای بیرونو نمیکامل. نون و پنیر خالی می

دهد، تحصیالت عامل مهمی است که سالمندان را ها نشان میطور که روایتبنابراین، همان

ت، تغذیه و سبک زندگی سالم توانمند در فائر آمدن بر مشکالت سالمندی از طریر سواد سالم
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محور در سالمندان بسیار تأثیرگذار است و سبک زندگی سالمت سواد سالمت بر سبککند. می

زندگی سالم در دوران سالمندی تأثیر بسزایی بر سالمت جسمی، روانی، جنسی و اجتماعی 

زندگی بهتر، توانایی مهالعه های دارد. سالمندان باسواد به دلیل داشتن مهارت دوران سالمندی

تری دارند. تر نسبت به زندگی، معمو ً سبک زندگی مهلو،بینی مناسبکردن و داشتن جهان

کند که اش انتخا، و اعمال کرده است مشخص میسبک زندگی که یک فرد طی دوران زندگی

شان ندگیشود. سالمندی افراد به شدت به سبک زاش چگونه سپری میدوره زندگی سالمندی

کند را در افراد مختلف، متمایز می های پیشین زندگی بستگی دارد و همین امر سالمندیدر دوره

های وارهو بر این اساس، کیفیت دوره سالمندی در بین زنان و مردان یکسان نیست و به عادت

سرمایه مختلف افراد در سنین قبل از سالمندی بستگی دارد. با توجه به اینکه زنان سالمند 

فرهنگی پایینی دارند، از سواد سالمت و سواد تغذیه کافی نیز برخوردار نیستند و همین امر 

های زیادی را همراه با نحوی که زنان ممکن است سالسازد بهسرمایه سالمت آنها را متأثر می

قبتی سالمندانی که سواد سالمت دارند از توان خودمرا همچنین های مختلف سپری کنند.بیماری

 با یی نیز برخوردارند.
تونم من چون سواد ندارق، نمی»گوید: دار میسواد و خانهساله، بی 66در این زمینه زن 

خورق. پسرق هست هاق رو بخورق. باید یه نفر بهم یاد بده؛ همیشه به مشکل میدرست قرص

برسم، حوصله تونم ولی اعصا، نداره بهم بگه و یادآوری کنه. به خورد و خوراکمم نمی

ندارق واسه شوهرق و پسرق جدا درست کنم، برای خودمم جدا درست کنم، من هم قند دارق 

ها همینجوری درست کردق. ا ن براق تونم، سالهم چربی و باید پرهیز داشته باشم ولی نمی

 «.سخته تغییر بدق
هایی وجود فاوت زق به ذکر است که در زمینه سرمایه فرهنگی، بین خود جامعه زنان هم ت

دار و زنان بازنشسته با هم متفاوت است. در این زمینه زنانی که دارد. تجربه سالمندی زنان خانه

ای برخوردار هستند سالمندی متفاوتی را تجربه از تحصیالت، سواد سالمت و دانش تغذیه

 کنند.می
خیلی مراقبت کنم، کنم سعی می»گوید: ساله، دیپلم و بازنشسته در این زمینه می 86زن 

خورق، از خوردن بعضی از غذاها پرهیز کنم، شاق سبک میبه چربی غذا، نمک غذا دقت می

کنم، تو کانال اینا هم عضوق و استفاده های مرتبط با سالمت و تغذیه نگاه میکنم، برنامهمی

 «.کنم از مهالبشون هر وقت حوصله داشته باشممی
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 سرمایه اجتماعی سالمندانهای جنسيتی مبتنی بر تفاوت

توان است. می سرمایه اجتماعیگذارد، های دیگر که بر زندگی سالمندان تأثیر مییکی از جنبه

اجتماعی  سرمایه به سهح دسترسی آنها به توجه سالمندان، با بخشی از کیفیت زندگیگفت 

اجتماعی، با هم شود. زنان و مردان سالمند به لحاظ سهح دسترسی به سرمایه تعیین می

شود تجربه سالمندی بر حسب سرمایه اجتماعی انباشت این امر موجب میهایی دارند و تفاوت

انباشتی اجتماعی سالمندان،  سرمایه منظور ازشده هر یک از سالمندان زن و مرد متفاوت باشد. 

دی، ابزاری های اقتصاحمایت توانندمیاست که در صورت نیاز  و خانوادگی از روابط اجتماعی

عنوان سپر به تواندی همچنین میاجتماع هیسرماو عاطفی سودمندی را برای آنها فراهم کنند. 

 .دکن عمل های زندگی سالمندیمشکالت و فقداندر برابر  ی و حمایتیدفاع

های های اقتصادی و حمایتسرمایه اجتماعی با تر سالمندان، منجر به ایجاد موقعیت

شود. سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی است که فرد در آن عضویت آنها میاجتماعی بهتر از 

گری با تری داشته باشد، به این معناست که سرمایه اجتماعی دارد. هرچه این شبکه، قدرت حامی

های اجتماعی چون دوستان، خویشاوندان، گسترش دامنه تعامالت با شبکهتر است. سالمند قوی

دهد که مؤلفه مهمی برای کیفیت رمایه اجتماعی سالمندان را افزایش میهمکاران و همسایگان، س

زندگی و رضایت از زندگی در بین سالمندان است. فرد با داشتن پیوندهای صمیمی و مشارکت 

های حمایتی های اجتماعی از منابع حمایتی بیشتری از خالل داشتن چنین شبکهدر فعالیت

 ت زندگی بهتری در دوران زندگی سالمندی داشته باشد. تواند کیفیشود و میبرخودار می

سرمایه  سرمایه اجتماعی، تعامالت خانوادگی صمیمی به مثابه حضورهای یکی از عرصه

 کمیت که از است سالمندان اجتماعی از سرمایه مهمی شکل خانوادگی، خانوادگی است. سرمایه

شود. سالمندانی که از سرمایه می دایجا اشو اعضای خانواده سالمند بین کیفیت روابط و

کنند. سرمایه خانوادگی با تری برخوردارند، سالمت و رضایت از زندگی بیشتری را تجربه می

خانوادگی محصول چند دهه ارتباط و پیوند بین اعضای خانواده است که در دوره زندگی 

الدین سالمند بازنمایی گری اقتصادی و عاطفی فرزندان از وتواند در قالب حامیسالمندی می

شود؛ به این شکل که والدین از طریر شود. سرمایه خانوادگی طی مسیر زندگی ایجاد می

گذاری زمان، پول و عواطف روی فرزندان در مسیر زندگی خانوادگی، برای دوره زندگی سرمایه



 89      ... یدر تجربه سالمند یتیجنس هایتفاوت یفیمطالعه ک

 

گذاری شده، در فرزندان کنند. این منابع سرمایهانداز میعاطفی و خانوادگی پس سرمایه ،سالمندی

 آورد.احساسی از تعهد و تکلیف برای جبران به وجود می

دهد سرمایه اجتماعی سالمندان برحسب جنسیت آنها متفاوت های پژوهش نشان مییافته

سرمایه ی ارا، دجنسیتی یلیل نابرابردبه و اجتماعی های وتلیل تفادبه ن ادمرن و نازاست. 

ن نازسرمایه اجتماعی در جنسیتی ی هاوتتفاز اری منشأ بسیابنابراین  .هستندوتی اجتماعی متفا

با توجه جامعه ایرانی ریشه دارد. اجتماعی و فرهنگی ی مینههاو زاجتماعی ر ساختان، در ادمرو 

اند و کمتر در همکاران نبوده به اینکه اغلب زنان سالمند، در طول زندگی دارای شغل و گروه

اند، لذا سرمایه اجتماعی کمتری در قالب مناسبات اجتماعی انباشت داشتهبیرون از منزل حضور 

اند. اما از سوی دیگر، زنان در مقایسه با مردان، از سرمایه خانوادگی و عاطفی بیشتری نموده

برخوردارند که همین سرمایه خانوادگی، به زنان سالمند قدرت عاطفی با یی نسبت به مردان 

 بخشد. سالمند می
شونو خیلی دوس دارند، اگه خانومم ها مامانبچه»گوید: ساله می 71این زمینه مرد  در

شینیم. کاًل کنه دورهم میها میان، غذایی درست میشه. بچهمون خاموش مینباشه چراغ خونه

ها پدرو هم دوس داشته باشن، برن و بیان، کمک کنن، به داد زن خونه خیلی مهمه که بچه

 «.برسنپدر مادر 
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مردان زنان سالمند، هر چند از جهت سرمایه

تری قرار دارند، اما سرمایه خانوادگی آنها با تر است که به عامل سالمند در موقعیت پایین

 ای در کیفیت زندگی دوران سالمندی تبدیل گشته است.کنندهتعیین
وپرورش نیز در این زمینه به اهمیت و قدرت شسته آموزشساله و بازن 80مرد سالمند 

ها بعد از مرگ مادرشون خیلی بچه»گوید: کند و میسرمایه عاطفی و خانوادگی مادر اشاره می

یان ولی کم. کنن، میزنن به من، مادرشونو خیلی دوس داشتند، به من توجه نمیکم سر می

پرستیدن، خیلی دوسش داشتن ون. مادرشونو میوقتی مادرشون زنده بود خیلی میومدن پیشم

 «.ولی با من صمیمی نیستن خیلی

با توجه به اینکه زنان نسل گذشته اغلب در حوزه خصوصی حضور داشتند، شانس و فرصت 

هایی که نظاق شغلی و بازار اند. موقعیتبرقراری ارتباط و دستیابی به پیوندهای متنوع را نداشته

های اجتماعی محروق و یا به حاشیه کرد، زنان را از بسیاری از فعالیتم میکار برای مردان فراه

های شغلی و تحصیلی زنان را محدود و آنها را های مادری و همسری نیز فعالیتراند. نقشمی
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های دوران زندگی چون کرد. همچنین زنان به واسهه تجربهدر حوزه خصوصی حبس می

از فرزندان و گاهی سالمندان خانواده، کمتر فرصت برقراری داری، فرزندآوری، مراقبت خانه

های خانگی و اند. درنتیجه زنان به دلیل محدود شدن به نقشارتباط با بیرون از خانواده را داشته

، از پیوندهای اجتماعی کمتری نسبت به واقتصادی عدق حضور برابر با مردان در میدان اجتماعی

 کنند. های غیرخانوادگی دریافت میهای کمتری از شبکهحمایت مردان برخوردارند و درنتیجه

تواند تأثیرات های حمایت اجتماعی میدر این میان، اشتغال زنان و برخورداری از شبکه

مند خوبی در زندگی سالمندی به دنبال داشته باشد و سالمندانی که از این منابع حمایتی بهره

کنند. همه رسی به این منابع، سالمندی متفاوتی را تجربه میهستند، نسبت به سالمندان بدون دست

این شرایط درمجموع هرچند سرمایه اجتماعی زنان سالمند امروز را کاهش داده اما زنان را نسبت 

به مردان از جهت سرمایه خانوادگی در جایگاه با تری قرار داده است. درنتیجه زنان در دوره 

های حمایتی خود دریافت فی بیشتری را از اعضای شبکههای عاطزندگی سالمندی حمایت

کننده حمایت برای زنان، بیشتر خویشاوندان نزدیک هستند. بنابراین، مردان کنند و منبع تأمینمی

های دوستی و همکاران بیشتری های حمایتی سست در شکل مناسبات اجتماعی، گروهشبکه

که درحالیتر است شاوندی در بین مردان قویمحور و غیرخویسرمایه اجتماعی دوستدارند و 

های حمایتی قوی و عمیر )شبکه حمایتی خانوادگی و خویشاوندان نزدیک( زنان سالمند از شبکه

 کنند. های عاطفی بیشتری دریافت میبرخوردارند و درنتیجه حمایت
 66با زن  وگوییتوان به گفتدر زمینه تفاوت سرمایه اجتماعی زنان و مردان سالمند می

سالمند اشاره کرد. از این زن و شوهر سئوالی پرسیده شد مبنی بر اینکه اگر  81ساله و مرد 

گونه کنید؟ خانم اینامکان و شرایط جابجایی منزل مسکونی را داشته باشید چه انتخابی می

محله، زن  آباد یا امیرآباد، یه جای بهتر از اینگفتم برای مثال سعادت« کجا بریم؟»پاسخ داد: 

گفتم نه فکر کنید که «. آخه نمیشه که، ا ن خیلی گرون شده و نمیشه رفت اونجا»پاسخ داد: 

جا بگیرید تونید برید یه جای بهتر از اینجا حتی خونه بهتر از همینپولی دستتون اومده و می

ایی آره خب بشه چرا نریم، اینجا چی هست مگه؟ بریم یه ج»و ساکن بشید. زن پاسخ داد: 

تر باشه چرا که نه. خونه هم هاق راحت باشن، بزرگهامم نزدیک باشه، بچهباشه محل کار بچه

هاق هاق، بچههاق ارتباط دارق، دلم خوشه به بچهیکم بزرگ باشه عالی میشه. من فقط با بچه

هاق خیلی هوامو دارن، هر جا واسه اونا خو، باشه و راحت باشن رسن؛ بچهخیلی به من می

شم، کنم و راضی نمیمن هر جایی باشه قبول نمی»مرد در پاسخ گفت: «. رای من هم خوبهب

شناسن، دوستاق هاست اینجاق، اهل محل منو میشه. من سالجا واسم این محله نمیهیچ
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اینجان، همکارای سابقم اینجان، هر روز باید یه سر برق سر کوچه و برگردق و سالق علیکی 

خواق، اونجا کسی منو جارو میه جای دیگه اونجا چیکار کنم، من همینداشته باشم، برق ی

 «.ساله اینجاق 50شناسم، یه عمره اینجا بودق، نزدیک شناسه، منم کسیو نمینمی

دهد برخی از مردان سالمند از سرمایه خانوادگی پایینی برخوردارند ها همچنین نشان مییافته

حتمال طرد عاطفی و خانوادگی در مردان سالمند بیشتر و در صورت بروز مشکالت خانوادگی ا

ای که از طرف خانواده طرد شده است ساله 66توان به داستان زندگی مرد است. در این زمینه می

 کند اشاره کرد. و در خانه سالمندان زندگی می
حدود سه سال هست اینجاق. مجبوریم که بسوزیم و بسازیم. جای دیگه »گوید: او می

کنه و آزارمون میده، نمیان به ما سر بزنن. اریم که. دوری از خانواده و تنهایی اذیتمون میند

او در «. من معتاد بودق بخاطر همین اختالف پیش اومد تو خانواده. ا ن ترک کردق و سالمم

آرزو دارق برق خونه. دلم »گوید: خواد؟ آرزوهاتون چیه؟ میپاسخ به اینکه ا ن چیا دلتون می

اند با مادرشون ولی به خاطر ها، دو تا پسرا مجردن، خونهکند(. بچهخواد )گریه میخونه رو می

زنن، تو این سه سال اصالً نیومدن اعتیادق منو دیگه راه نمیدن خونه و حتی به من سر نمی

 «.سراغمو بگیرن

 های جنسيتی مبتنی بر سرمایه سالمت سالمندانتفاوت

ای که زندگی سالمی را برای عنوان کا ی سرمایهتوان به( سالمت را می1972) 1از نظر گروسمن

شود تلقی می آورد در نظر گرفت. در این دیدگاه سالمت به مثابه یک سرمایهفرد به ارمغان می

کند. با توجه به ظهور که زندگی توأق با سالمتی و کیفیت زندگی را برای فرد فراهم می

در دوره زندگی سالمندی و تغییرات بیولوژیکی در این دوره، سرمایه سالمت  های مختلفبیماری

به شدت در کیفیت زندگی آنها تأثیرگذار است. بنابراین، سرمایه سالمت، یک دارایی  2سالمندان

تواند به بهبود کیفیت زندگی سالمندان منجر شود و سالمندی خو، و موفقی مهم است که می

 ند. را برای افراد رقم بز

های جنسیتی مبتنی بر سرمایه سالمت سالمندان از چند جهت دشوار است؛ تحلیل تفاوت

سو ریشه زیستی و بیولوژیکی دارد اما از سوی دیگر مبتنی چرا که تفاوت سرمایه سالمت از یک

کند. سرمایه سالمت به شدت متأثر های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز تغییر میبر تفاوت

                                                      
1. Grossman 

2. Health capital of elderly 
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عنوان سرمایه وابسته سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و درنتیجه، سرمایه سالمت بهاست از 

تأثیرگذار است،  های مختلف بر سرمایه سالمت سالمندانرغم اینکه سرمایهمهرم است. علی

کند. در این میان، سرمایه طور مستقلی تجربه سالمندی را متفاوت میخود سرمایه سالمت نیز به

های بیولوژیکی، ان و مردان سالمند متفاوت است. در این زمینه، عالوه بر تفاوتسالمت زن

 های اجتماعی و فرهنگی دارد بااهمیت است. هایی که ریشهتفاوت

شود. در دوره تدریج از سالمت افراد کاسته میبا افزایش سن و ورود به سنین سالمندی، به 

افتد، سالمندان، فیزیولوژیکی که با با  رفتن سن اتفاق میزندگی سالمندی به علت تغییرات 

در بین زنان سالمند به  شوند. اما در این میان، بیماریهای گوناگون مبتال میبیشتر به بیماری

پذیری بیشتری در مراتب بیشتر از مردان سالمند شیوع دارد. زنان در مقایسه با مردان، آسیب

هرچند زنان سالمند کنونی از ها در میان آنها بیشتر است. بیماری مقابل بیماری دارند و شیوع

امید زندگی آنها و همچنین تعداد تر هستند، ولی با این حال، شان ده تا پانزده سال کوچکهمسر

 کنند نسبت به مردان بیشتر است. های جسمی زندگی میهایی که با محدودیتسال
من خدا رو شکر حالم خوبه و »گوید: دیپلم میساله و دارای مدرک  74مرد سالمند 

کردق، ا ن هم روی میسرحالم. مریضی خاصی هم ندارق. همیشه ورزش کردق، خیلی پیاده

ساله،  66درمقابل، زن «. کنم، همین ا ن از فاطمی تا چهارراه ولیعصر پیاده رفتمروی میپیاده

ی کوچیکترق ولی با این حال من ا ن پانزده من از همسرق ده سال»گوید: دار میسواد و خانهبی

های مختلفم ولی همسرق خدا رو شکر مریضی خاصی نداره و شه که درگیر مریضیسالی می

 «.ترهاز من سرحال
های اجتماعی های بیولوژیکی، باید به تبییندر زمینه تفاوت سرمایه سالمت، عالوه بر تبیین

ضوع با رویکرد مسیر زندگی روایتگر آن است که و فرهنگی نیز توسل جست. تحلیل این مو

های اند که طی مراحل زندگی، ازدواج در سنین پایین، زایمانزنان سالمند کنونی در بستری زیسته

های بهداشتی پایین، تعداد فرزندان زیاد، مراقبت از فرزندان و گاهی سالمندان زیاد، مراقبت

دهد. های بیماری را در سنین سالمندی افزایش میا زمینههاند که همه اینخانواده را تجربه کرده

های اند و مسئولیتآور خانواده بودهاند که مردان، نانعالوه بر این، آنها در بستر فرهنگی زیسته

ای که مثل امروز وسایل برقی سنگین منزل به عهده زنان خانواده بوده است؛ آن هم در دوره

ی، ماکروویو، زودپز و از این قبیل تولید نشده بود. در ظرفشوی ،ماشین لباسشوییپیشرفته چون 

کننده امور خانه، مدیریت امور منزل، مسئولیت سنگینی نبود این وسایل پیشرفته کمکی و تسهیل
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 است که سالیان سال بر دوش زنان خانواده بود؛ زنانی که امروز سالمندان جامعه هستند.

من وقتی ازدواج کردق با »گوید: دار میاد و خانهسوساله، بی 66در این زمینه، زن 

کردیم، خیلی شرایط سختی بود چون هر دو پیر بودن و پدرشوهر و مادرشوهرق زندگی می

شون بودق. پدرشوهرق دو سه سال بعد از همسر منم بچه آخر بود و من مسئول نگهداری

ها از ایشون مراقبت کردق. همه مون از دنیا رفتن ولی مادرشوهرق زنده بودن و من سالازدواج

های مختلف، ا ن هم قند سالگی، دیسک کمر داشتم، مریضی 40ها منو از پا انداخت و از این

 «.و چربی و فشار

سالشه  81همسرق »گوید: دار نیز میساله، دارای سواد ششم ابتدایی و خانه 66زن سالمند 

داشت، کالً خو، و سرحال بود ولی با  ولی بیماری خاصی نداره، فقط یه عمل فتر پارسال

اق، هم عمل قلب انجاق ترق، کلی مریضی دارق، هم دیابتیسال کوچیک 15اینکه من ازشون 

تونم درست راه برق. البته بگم خب من زیاد زایمان دادق، هم فشار دارق، هم از پا چالقم و نمی

پسر نداشتیم و همسرق پسر ها زیاد بودن و پشت سر هم، کردق، هشت تا بچه دارق. بچه

ها اونم در شرایهی که تنها خاطر همین زیاد بچه آوردیم. بزرگ کردن بچهخواست و بهمی

مون هم خو، نبود، خیلی اذیت شدق. همش سرپا بودق، خوا، بودق تو تهران و وضعیت مالی

 «.ها منو از پا انداختو استراحتی نداشتم. این مسئولیت

در سالمت جسمی، در سالمت روانی نیز متفاوتند.  ، عالوه بر تفاوتزنان و مردان سالمند

در این زمینه، زنان به دلیل تجربیاتی چون عادت ماهیانه، زایمان و یائسگی، به لحاظ روانی 

ها، باید به های بیشتری قرار دارند. عالوه بر اینپذیرتر هستند و در معرض استرسآسیب

یا ازدواج و خروج فرزندان از منزل اشاره داشت که برخی از  تجربیاتی چون مهاجرت فرزندان

ها بیشتر از مردان به لحاظ عاطفی و روانی تحت کند و آنزنان را دچار سندروق آشیانه خالی می

گیرند. در نهایت، باید به تجربه تنهایی بیشتر زنان بعد از مرگ همسر و تنهازیستی تأثیر قرار می

 کند.که فشار روانی زیادی به آنها وارد می زنان سالمند اشاره کرد
هاق، همگی ازدواج کردن و رفتن بچه»گوید: دار نیز میساله خانه 69در این زمینه، زن 

شدق ولی ا ن کنم، اوایل خیلی اذیت میها رو احساس میخودشون، نبود بچهخونه زندگی

کنه. وقتی تنهاق، تنهایی اذیتم می همش»گوید: ساله نیز درباره تنهایی می 90زن «. بهتر شدق

شینن ولی زود ها زیاد نمیان پیشم، اگه هم بیان، میان یه کم میشم. بچهتنهاق خیلی دلتنگ می

گم کاش خودش بود}همسر{، ا ن چند کلمه میرن خونه خودشون }با حسرت{. تو دلم می

وقتی که رفت کسی نیست خوردیم. از ریختم با هم میزد، یه چایی براش میبا من حرف می

 «.یه کلمه با من حرف بزنه، میگم کاش زنده بود خودش
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کنند که این کلیشه و برچسب وجود دارد که نیاز جنسی زنان سالمند در فرهنگی زیست می

یابد اما ها حذف شده است. هرچند با افزایش سن، سرمایه جنسی زنان تا حدی کاهش میآن

ها نیست. در این زمینه، زنان و همچنین نابودی قدرت جنسی آناین به معنای عدق نیاز جنسی 

ها در معرض تبعیض و نابرابری ها و کلیشهها، برچسبزنان بیشتر از مردان در شکل طرز تلقی

ساختارهای فرهنگی . هستند. زنان سالمند در دوره زندگی سالمندی فرصتی برای ازدواج ندارند

های جنسیتی بسته است. را به روی زنان سالمند با حاکمیت کلیشهجامعه ایرانی درِ ازدواج مجدد 

ها پررنگ است و فرزندان معمو ً نسبت به ازدواج تابوی ازدواج زنان سالمند، در اغلب خانواده

دهند اما در برابر ازدواج مجدد پدران، بنا به د یل های منفی نشان میمجدد مادران، واکنش

های خانوادگی و همچنین نابرابری قدرت زنان و مردان ی در داراییمختلف که گاه به نابرابر

 کنند.گردد، کمتر مقاومت میبرمی

توان به سالمت جنسی سالمندان اشاره کرد. هر های زنان و مردان سالمند میاز دیگر تفاوت

چند با افزایش سن و ورود به سنین سالمندی از قدرت جنسی و سرمایه جنسی افراد کاسته 

هایی وجود دارد. این شود اما با این حال در این زمینه بین زنان و مردان سالمند تفاوتمی

هایی است که اعتقادی به روابط جنسی سالمندان ندارند و تجربه ها حکایتگر کلیشهتفاوت

دانند در حالی یائسگی زنان را به معنی کاهش و پایان تدریجی میل و توان جنسی و زناشویی می

هایی است اما با این حال، دوره زندگی سالمندی دارای ویژگی چنین باوری نادرست است.که 

 سازد.که زیست جنسی سالمندان را متاثر می

های رایج در این سنین مانند بیماری عالوه بر تغییرات جسمی متعارف سالمندی، بیماری

بر زیست جنسی سالمندان ، دیابت، فشار خون و پیامدهای مصرف دارو، مفاصلقلبی، مشکالت 

ها، تجربه یائسگی و تغییرات بیولوژیک بدن زنان نیز بر عالوه بر این بیماریتأثیرگذار است. 

های تفاوت را در بین زنان و مردان سالمند رقم تأثیر نیست و زمینهعملکرد جنسی زنان بی

 زند.می
اق بد شدق، هم حال جسمیاز وقتی مریض »گوید: دار میساله خانه 66در این زمینه زن 

مم پایین اومد. مریضم و توان ندارق، ا ن چند سالی میشه که شد هم حال روحیم، میل جنسی

رغم اینکه ده سالی از من بزرگه ولی تونم با همسرق رابهه داشته باشم، همسرق علینمی

 «.خداشم نسبت به من خیلی بیشتره اما کنار اومده بنده تره و نیاز جنسیسالم

اق با ست ولی توانایی جنسی هم من با اینکه سن»گوید: ساله نیز در این باره می 87مرد 
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دارق ولی خب سنی از ما گذشته و ما دیگه با همدیگه خواهر برادر شدیم، خانومم چند تا 

 «.هاش زیادهتر شده و مریضیمریضی داره، از من خیلی کوچیکه ولی از من شکسته

ها را تحت تأثیر قرار زی که برای زنان سالمند مهم است و زیست جنسی آندر این میان چی

دهد، سرمایه جنسی و چهره ظاهری بدن است. با توجه به اهمیت زیبایی بدن در زنان، برخی می

تغییرات جسمی دوره یابد. شان کاهش میها در دوره زندگی سالمندی اعتماد به نفساز آن

کند. زنان در مقایسه با تری در مقایسه با مردان ایجاد میبیش سالمندی برای زنان حساسیت

تواند تری به امر زیبایی و ظاهر خود دارند و درنتیجه، چاقی زنان سالمند نیز میمردان توجه بیش

شان را در معرض تهدید قرار دهد. چنین انتظاراتی تولیدِ گفتمانی است که زنان سالمت جنسی

ظاهری و سرمایه جنسی  زیبایی بااند؛ گفتمانی که زنان را عمدتاً یستهسالمند ایرانی در آن ز

 و تصورات بر زیست جنسی زنان سالمند مؤثر است.  انتظاراتکند. این ارزیابی می
تونم وقتی حال روحیم بد باشه اصالً نمی»گوید: دار میساله خانه 69در این زمینه زن 

کم تونه. من یهطور نیست و در همه شرایط میاینحوصله رابهه داشته باشم. ولی شوهرق 

کنم هیکلم بد شده، اعتماد به نفس ندارق، اینا روق تأثیر حساسم، ا ن چون چاق شدق حس می

گه خانم این حرفا خواق رابهه جنسی داشته باشیم، حتی همسرمم بارها میذاره و نمیبد می

کنم به خودق برسم، دوس دارق جذا، باشم کنم آرایش چیه، به این چیزا فک نکن. سعی می

 «.ترسمو از پیری می

عالوه بر سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت جنسی، زنان و مردان سالمند از نظر 

های تفاوت، در مشارکت اجتماعی سالمندان سالمت اجتماعی نیز متفاوت هستند. یکی از زمینه

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد؛ های است. سالمت اجتماعی سالمندان با سرمایه

کنند ها شرایط خوبی دارند، در اجتماعات پیرامونی شروع به فعالیت میافرادی که در این سرمایه

و رضایت از زندگی با تری دارند. همچنین سالمت اجتماعی سالمندان از سالمت جسمی و 

ها درحالی کت و فعالیت دارند. همه اینشود و سالمندان سالم میل به مشارروانی نیز متأثر می

تری دارند. مردان در دوران ها نسبت به مردان شرایط پاییناست که زنان سالمند در این سرمایه

های داوطلبانه و اجتماعی مشارکت دارند. زندگی بازنشستگی و همچنین سالمندی، در فعالیت

در صورت برخورداری از موقعیت  های اقتصادی فعال هستند یاآنها یا در عرصه مسئولیت

های پردازند، در کانونهای اجتماعی میاقتصادی مهلو،، به تقویت مناسبات اجتماعی و فعالیت

کنند و در مواردی کنند، وقت بیشتری را صرف گذران فراغت میبازنشستگی حضور پیدا می



 1398 تابستانو  بهار، 1 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   96

سالمندی عمدتاً در خانه  کنند ولی زنان در دورانهای دوران اشتغال خود را پیگیری میدغدغه

 و در حال انجاق کارهای روزمره زندگی و وظایف مراقبتی هستند. 

شود همچنان حضور های اجتماعی موجب میمشارکت سالمندان در جامعه و قبول مسئولیت

دهد ( نشان می1392فعالی در جامعه داشته باشند. در این راستا پژوهش کوششی و همکارانش )

های جمعی در تبیین اجتماعی اعم از پیوندهای اجتماعی و مشارکت در فعالیتکه مناسبات 

کیفیت زندگی سالمندان نقش مهمی دارد درحالی که زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در 

در این میان، حتی  های اجتماعی و فرهنگی کمتر مشارکت دارند.مناسبات اجتماعی و فعالیت

های خانوادگی و کنند توجه بیشتری به نقشدوره زندگی سعی می زنان بازنشسته نیز در این

کنند. البته عاطفی داشته باشند و عمدتاً در راستای تقویت مناسبات خانوادگی و عاطفی اقداق می

 زق به ذکر است که در این زمینه زنانِ سالمندِ مجرد و همچنین زنانِ سالمندِ تنها فرصت بیشتری 

 دارند. اجتماعیهای الیتبرای پرداختن به فع
من بعد از بازنشستگی، »گوید: وپرورش در این زمینه میساله و بازنشسته آموزش 66خانم 

اق به دنیا اومد حسابی سرق گرق شم ولی بعدش که نوهاولش احساس کردق دارق افسرده می

شم و هاق باها کار، بیشتر پیش بچهشد و حالم خو، خو، شد. دوس داشتم بعد از سال

 «.شدنهاق خیلی اذیت میرفتم بچهکمبودهای گذشته رو جبران کنم، وقتی سرکار می

من بعد از بازنشستگی همش کار کردق، »گوید: ساله و بازنشسته در این زمینه می 74مرد 

از کارهای مالی گرفته تا کارای خیریه و اجتماعی و کمک به مردق. هر کاری از دستم براومده 

کنم همیشه فعال باشم و تا جون دارق فعالیت هامم کمک کردق، سعی میبه بچه انجاق دادق،

 «.شیمریم کوه، دور هم جمع میذاریم میکنم و نشینم تو خونه.گاهی هم با دوستاق برنامه می

 گيرینتيجه

شده طی های انباشتزندگی است که بر حسب سرمایه تجربه سالمندی، محصول کل دوره

دهد. درواقع، زندگی سالمندی را تحت تأثیر قرار می کیفیتشود و تعیین میمراحل زندگی 

کننده نابرابری هستند که بر تجربه زندگی سالمندی بسیار از عوامل تعیین ،های زندگیسرمایه

های جنسیتی ها بر اساس تفاوتتأثیرگذارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد دسترسی به سرمایه

ها دارند و همین است. زنان و مردان سالمند دسترسی متفاوتی به سرمایهسالمندان متفاوت 

ها رقم های انباشتی طی مسیر زندگی، سالمندی متفاوتی را برای آننابرابری و تفاوت در سرمایه

  زند.می
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 های جنسيتی سالمندان: شبکه مضامين تفاوت1شکل 

 
 

های اقتصادی، فرهنگی، ی بر انباشت سرمایهای مبتنتجربه سالمندی برای زنان و مردان تجربه

اجتماعی و سرمایه سالمت طی مسیر زندگی است. زنان و مردان در مراحل پیشین زندگی 

های ها طی مسیر زندگی زمینهتجربیاتی دارند که درمجموع این تجربیات با انباشت سرمایه

بنابراین، تجربه دوران سالمندی سازد. و مردان فراهم می زنانتفاوت را در زندگی سالمندی بین 

حسب کیفیت دسترسی به  شکل و یکسان نیست و برای واحد، یکبرای همه سالمندان، تجربه

( نیز 1398ای متفاوت باشد. در این زمینه زنجری و همکارانش )تواند تجربهها، میانواع سرمایه

های جنسیتی ها، نابرابرینگاه آناند. از به تفاوت تجربه زیسته زنان در امر سالمت اشاره کرده

های بیولوژیکی و ژنتیکی قابل توضیح نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و فقط با تفاوت

 ای دارند.کنندهرفتاری نقش تعیین

مراحل  هایو فقدان هایکاستها، تیمحدود زنان سالمند تاوانِ نشان داد نتایج مهالعه حاضر 

تری دارند ها نسبت به مردان، قدرت پایینها در بسیاری از سرمایهآن. دهندیرا م یزندگ نیشیپ

تفاوت
جنسیتی
سالمندان

تفاوت سرمایه اقتصادی

تفاوت سرمایه
اجتماعی

تفاوت سرمایه
فرهنگی و نمادین

مسئولیت اقتصادی زندگی

فرصت اشتغال، بازنشستگی و
استقالل درآمدی

مالکیت دارایی خانوادگی

مناسبات اجتماعی

سرمایه خانوادگی

تحصیالت

تفاوت سرمایه سالمت

سالمت جنسی سالمت روانی
سالمت اجتماعیسالمت جسمی

مهارت فرهنگی

سواد سالمت

منزلت و اعتبار اجتماعی
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گیرد. بنابراین، جنسیت، تجربه شان نشأت میهای مسیر زندگیها و نابرابریکه از تفاوت

های تفاوت در سازد. جنسیت در بستر اجتماعی و فرهنگی، زمینهسالمندی را متفاوت می

جنسیت و ساختارهای فرهنگی حاکم در زمان  کند.د میها را طی مسیر زندگی ایجاسرمایه

ها در زندگی سالمندی های انباشتی تأثیرگذار بوده و تفاوت در این سرمایهگذشته، بر سرمایه

 هایی را بین زنان و مردان سالمند رقم زده است.ها و نابرابریخود را نشان داده و زمینه تفاوت

توان تنها به های جنسیتی، نمیلی رغم اهمیت تفاوتبا این حال نباید فراموش کرد که ع

کننده توجه های تعیینر مؤلفههای جنسیتی اکتفا کرد؛ بلکه باید به تالقی جنسیت با دیگتحلیل

 زند. چرا که سالمندی پدیده های مضاعفی را رقم میها و نابرابریداشت که زمینه تفاوت

هایی چون جنسیت، فقر، طبقه، سنت، ساختار و فرهنگ، مؤلفهای است که در تالقی با پیچیده

بعدی بسنده های تکتوان تنها به تحلیلشود. درنتیجه، نمیبه تجربه متفاوت و متکثری تبدیل می

های چندبعدی مدد جست. در این زمینه، رویکرد جدیدی تحت عنوان کرد بلکه باید از تحلیل

ت که عمدتاً در مهالعات فمینیستی و همچنین مهالعات یا تالقی مهرم اس 1اینترسکشنالیتی

رود. رویکرد تالقی به این معناست که زنان و مردان، یک قشر همگون و کار می فرهنگی به

شکل نیستند. اگر بین زنان و مردان روابط قدرت نابرابر وجود دارد، این روابط قدرت بین یک

ته به اینکه سالمندان به چه طبقه اقتصادی و فرهنگی، خود جامعه زنان و مردان نیز وجود دارد؛ بس

های ها متفاوت خواهد بود. بنابراین، در تحلیلچه گروه قومی و چه بستری تعلر دارند، تحلیل

هاست که زمینه تنیدگی این مؤلفهها را لحاظ کرد. درهمتنیدگی این مؤلفهاجتماعی، باید درهم

 زند.یفرودستی و محرومیت مضاعف را رقم م

های جنسیتی، متفاوت از نسل امروز  زق به تأکید است که زنان سالمند آینده از نظر تفاوت

جوانان فعلی هستند که از نعمت تحصیالت و اشتغال  حاضرخواهند بود. سالمندان آتی، در حال 

متری عنوان منابع مهم برخوردارند؛ در حالی که نسل سالمندان امروز از این منابع، بهره کبه

ها ها و نابرابریشود. هر چند تفاوتهای جنسیتی کاسته میتدریج از تفاوتداشتند. درنتیجه، به

یابد اما بایستی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی زنان و مردان بین سالمندان نسل آتی کاهش می

ی سالمندی را های جنسیتی اقداق کرد و ابعاد جنسیتها و نابرابریسالمند امروز و کاهش تفاوت

 ها لحاظ نمود. گذاریها و سپس سیاستدر پژوهش

                                                      
1. Intersectionality 
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در پایان،  زق به تأکید است رفتار جنسی، سالمت جنسی، سواد سالمت، سرمایه سالمت، 

سرمایه خانوادگی و درنهایت سالمت اجتماعی سالمندان از جمله موضوعات پژوهشی مهمی 

های جنسیتی سالمندان مورد بر مسئله تفاوت محور و با تأکیداست که باید با رویکرد جنسیت

تر قرار گیرد. همچنین اتخاذ رویکرد تالقی در تحلیل این مهالعه و بررسی بیشتر و عمیر

 تواند بسیار مفید باشد.موضوعات می

 منابع

ای، (. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه1396اسللتروس، انسلللم و جولیت کربین )

 ابراهیم افشار، چاپ ششم، تهران: نشر نی. ترجمه

رضایت (. 1398) علیرضا یزدانی و باقریعلی حاجی ،فاطمه سادات، حمیدرضا گیالسی ،اونجیایزدی 

 200-192( :2) 23 ،فیض، 1394شهر کاشان در سال زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان 

ستانی،  سراجی ) سلوسلنبا شبکه(. تفاوت1391و فاطمه ذکریایی  سالمندی:  سیتی در  ها و های جن

 .57-33(: 1) 3، مسائل اجتماعی ایرانهای اجتماعی، حمایت

صومه ) سامی، مع سته تغییرات روانی1390باقری ن سالمند؛ یک مهالعه -(. تببین تجار، زی عاطفی زنان 

 .215 -204(: 1) 21، مجله دانشگاه علوق پزشکی مازندرانکیفی، 

 .زیتهران: انتشارات شباوجلد(، ترجمه محمدعلی طوسی، (. کهنسالی )دو 1365دوبوار، سیمون )

س ی،زنجر صادق به،ین سول  س یهاتفاوت لیتحل (.1398) یدلبر احمد ی،ر گذران  یهادر الگو یتیجن

 .603-588( :5) 13 ،رانیا یسالمند مجلهسالمند: ی، رانیوقت سالمندان ا

ض ،خواهیرازیش سو رطاهریم ه،یمر صحاف، مج ،یمو شاخص(. 1390ی )سرمد دیربا،   یهامهالعه 

 .78-66(: 1) 6، رانیا یمجله سالمندسالمند: ، رانیزنان سالمند در ا یو اجتماع یبهداشت

های جنسللیتی در زندگی (. نابرابری1387قاضللی طباطبایی، محمود، محمد میرزایی، مجید کوشللشللی )

 .42-19: 11، مهالعات فرهنگی و ارتباطاتدان تهرانی )طرم یک مسئله فرهنگی(، خانوادگی سالمن

شی، مجید، علی ش شیوا پروائی )کو سعیدی،  صغر  سمی بر (. تاثیر حمایت1392ا های اجتماعی غیرر

سئله اجتماعی،  سته به مثابه یک م ش سالمندان بازن سائل اجتماعی ایرانکیفیت زندگی  سی م  4، برر

(1 :)130-109. 
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سادات وحدانی سبی، آزیتا، علی منتظری، مریم  شتا شانی، محمد کاظم )گ (. 1382نیا، عباس رحیمی فرو

ارزیابی مردق شهر تهران از وضعیت سالمتی خود بر حسب جنسیت، تحصیالت و منهقه مسکونی: 

 .193-187(: 3) 2، پایشیک مهالعه جمعیتی، 

 اوشیان، تهران: نشر نی.شناسی، ترجمه حسن چ(. جامعه1387گیدنز، آنتونی )

ضد روش 1390محمدپور، احمد ) های عملی در روش تحقیر : مراحل و روش2(. روش تحقیر کیفی 

 شناسان.کیفی، جلد دوق، تهران: انتشارات جامعه

 (. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور، تهران.1395مرکز آمار ایران )

سی سه1394به زنجری )موحد، مجید، حلیمه عنایت، ن سالم؛ تحلیل مقای سالمندی  سبک زندگی (.  ای 

 .223-197(: 1) 12ارتقادهنده سالمت مردان و زنان سالمند در شهر شیراز، علوق اجتماعی، 

(. کیفیت زندگی سلللالمندان شلللهر تهران و مشلللارکت در 1388)فیروز کاوه زینب و میرزایی، محمد

 .148 -123(: 8) 4، انایرشناسی یتمه انجمن جمعناها با تأکید بر جنس، های اجتماعی آنفعالیت

صحاف ی،نوع سن  ی،سمانه پورهاد ،ممتاز یابوالفتح داهللی ی،کامرانی اکبر یاحمدعل ،هلن، ربا،  مح

در زنان و مردان سللالمند تحت پوشللش سللازمان  یسللهح ناتوان یاسللهیمقا یبررسلل(. 1396ی )شللت

 .17-6( :1) 12 ،رانیا یسالمندسالمند: مجله ، 1394تهران در سال  یشهردار یبازنشستگ
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 تأثير سالخوردگی جمعيت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

 عليشاهی ، فاطمه پاگردپرمهر، شعله باقریسهيال پروین
 (27/1/1399تاریخ پذیرش:    21/7/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
شاخص ام شیافزا سالمت بوده  یعلم یهاشرفتیپ ونیمد ،یزندگ دیرقم  شت و  در حوزه بهدا

صاد سعه اقت ست که همگاق با تو شورها ،یا سعه یاز ک شورهاآغاز و به افته،یتو  یسرعت به ک

سرادرحال سعه  ساختار  رییو تغ تیتعداد جمع شیافزا ها،شرفتیپ نیا جیکرد. ازجمله نتا تیتو

بر  یادیز راتیتأث ت،یجمع یسالخوردگ دهیاست. پد یبه سمت سالخوردگ ورهاکش تیجمع یسن

ساختار  ریتأث یمهالعه، به بررس نیدرآمد خواهد داشت. ا عیازجمله توز ،یکالن اقتصاد یرهایمتغ

صل از تجز جی. نتاپردازدیم 1364-1394 یهاسال یدرآمد، ط عیبر توز رانیا تیجمع یسن  هیحا

سب گروه انوارخ نهیهز ینیج بیضر شان م یسن یهابر ح ست خانوار ن همراه با  دهد،یسرپر

 یسالمند )خانوارها در گروه زیو ن یسن یگروها نیدرآمد ب یسن سرپرست خانوار، نابرابر شیافزا

 رانیعامل فقر در ا نیدرآمدها، دوم عیتوز ینابرابر نکهی. با توجه به اابدییم شیسال( افزا 65 یبا 

را  ریسللالمندان به گروه فق وسللتنیاحتمال پ نده،یآ یهاسللالمند در دهه تیجمعاسللت، گسللترش 

و فقر، مثل تورق،  ینابرابر دکنندهیتشلللد یروهاین گریاگر د یحت ب،یترت نی. به ادهدیم شیافزا

صاد شوند، پد یرکود اقت شد جمع دهیو... متوقف  شد  یبرا یابالقوه یرویسالمند، ن تیرو به ر ر

نامتعادل  یالگو کیکه دچار  یاقتصاد یاز منظر رشد، برا ن،یکشور است. بنابرادر  رو فق ینابرابر

 تیجمع یسللالخوردگ دهیپد کند،یرا تجربه م یعیسللر یتیدرآمدها اسللت و گذار جمع عیدر توز

 رشد باشد. یگذاراستیدر س یچالش مهم تواندیم

صادی، سیاستسالخوردگی جمعیت، نابرابری درآمدی، ضریب جینی،  ها:کليدواژه گذاری اقت

 های حمایتی.سیاست

                                                      
 نویسنده مسئول( استاد اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی( . 
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  مقدمه

یافته های توسعهتغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوق، در کشور

به وقوع پیوست، کشورهای در حال توسعه را نیز با تأخیر در بر گرفت. این تغییرات، اثرات 

اقتصادی کشورها داشته است. روند فزاینده متقابلی بر رشد و توسعه، وضعیت اجتماعی و 

، تورق جمعیت جوان، کاهش نرخ باروری، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، مهاجرت

سالخوردگی جمعیت و... همگی مسائلی هستند که متأثر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی بوده 

 . رندو خود قابلیت تأثیرگذاری بر فرآیند رشد و توسعه هر کشور را دا

 جمعیت، منظر رشد اقتصادی اهمیت دارد. از این دیدگاه، ترکیب مهلو، از ترکیب جمعیت،

دهد  سال( تشکیل 64 تا 15 را گروه مولّد )جمعیت کشور جمعیت یک دو سوق که است زمانی

 انداز،از نظر عرضه نیروی کار و ایجاد پس تواندمی جوان، نیروی از (. برخورداری1391)صادقی، 

 مؤلفة این از گیریبهره برای کارآمدی تدبیر صت طالیی برای رشد اقتصادی فراهم کند. اگرفر

 .شد به تهدید تبدیل خواهد فرصت این تولید وجود نداشته باشد، در تأثیرگذار

 سالخوردگی جمعیت" در گزارش (،1364-1394ملل ) سازمان هایبینیپیش اساس بر

 نفر )بر اساس گزارش مذکور( که میلیون 800 از جهان، سال 65 با ی جمعیت تعداد ،1"جهان

 جمعیت درصد 22 یعنی) نفر میلیارد 2 از بیش به( دهندمی تشکیل را جهان جمعیت درصد 11

ایران در مقایسه با اکثر  دهد،همچنین، این گزارش نشان می. رسید خواهد 2050 سال در( جهان

جمعیت  شدن جهان( سرعت با تری در سالخورده کشور عنوان سومین)به کشورهای جهان،

 در 2(CIA(. بر اساس اطالعات وبگاه سازمان اطالعات مرکزی )1394دارد )باسخا و همکاران، 

داشت.  قرار خواهند سال 60 با ی جمعیت ایران، در گروه سنی درصد 33 ، حدود2050 سال

گیر نرخ باروری کشور طی سه نقش اصلی در افزایش سرعت این پدیده، مربوط به کاهش چشم

 باشد. خود متأثر از شرایط اقتصادی نیز می دهه اخیر بوده است، که

های اقتصادی را از مسیرهای متعددی ناپذیر سالخوردگی جمعیت، شاخصفرایند اجتنا،

تغییر در سهم هزینه عوامل تولید،  کار، عرضه نیروی از جمله: کاهش دهد.تحت تأثیر قرار می

انداز )از طریر افزایش بار تکفل دستمزدها، تغییر در الگوی مصرف و پس تورق وری،هرهب افت

                                                      
1. World Population Aging, (1950-2050) 

2. Central Intelligence Agency 
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به دلیل افزایش انداز بخش دولتی )وصی(، کاهش پسانداز بخش خصو درنتیجه، کاهش پس

مستمری( و تغییر در توزیع درآمدها، از طریر تغییر در تقاضا. مجموعه این  پرداخت تعهدات

 دهد. صادی و پایداری آن را را تحت تأثیر قرار میتغییرات، رشد اقت

سالخوردگی جمعیت، از طریر کاهش عرضه نیروی کار، هم سهم عوامل تولید در کل تولید 

تواند بین خانوارها، می 2دهد و هم از طریر نابرابری در توزیع درآمد( را تغییر می1)توزیع عاملی

منجر به گسترش فقر گردد. وقتی اقتصادی با نابرابری در توزیع درآمد و پدیده مهاجرفرستی 

 کنند. مواجه باشد، این اثرات با شدّت بیشتری رشد اقتصادی را متأثر می

 از سنی هایگروه بین در نابرابری درآمدی روند تحلیل و تجزیه مقاله، این اساسی هدف

و فرضیه آن، وجود  باشدمی جینی ضریب تجزیه از استفاده با خانوارها مخارج بررسی یرطر

 مهالعه، این درآمد در ایران است. در توزیع و نابرابری رابهه همسو بین سالخوردگی جمعیت

 مناطر کشور، به تفکیک جمعیت سالخوردگی نقش در ایران و درآمد توزیع بررسی وضعیت

 اساس تجزیه بر مهالعه، این نتایج است. مدنظر 1394 تا 1364 هایسال طی روستایی، و شهری

سنی، با در نظر گرفتن نابرابری بین شش گروه و نابرابری درون  گروه شش در جینی، شاخص

خانوار و درآمد  نهیهزطرم  یهاداده ها حاصل شده است. برای این منظور، ازهر یک از گروه

 شود، استفاده شده است. تشر میآمار سا نه من مرکز که توسط

 ساختار سنی جمعيت در ایران
اقتصاد  شکوفایی اوج نقهه .است جمعیت آن بودن جوان دهندهنشان ایران سنی جمعیت هرق

سال  64 تا 15 را افراد کشور جمعیت آن سوق دو که است زمانی جمعیتی نظر از کشور یک

 1425 تا سال و شده دوره این وارد 1385 سال ایران از. دهند فعالیت اقتصادی(، تشکیل )سنین

 . (1391ماند )صادقی،  خواهد باقی شرایط این در

هزار نفر متولد  200طور متوسط، سا نه دو میلیون و ، به1360 -1365های در طول سال

شده اند. اما پس از آن به تدریج قاعده هرق جمعیت ایران جمع شده و قسمت میانی هرق که 

  .3باشد، بزرگ شده استجمعیت در سن فعالیت میمربوط به 

                                                      
1. Functional Distribution 

2. Income Distribution 

 جمعیت.های عمومی نفوس و مسکن و آمارگیری جاری مرکز آمار ایران، سرشماری .3



 1398 تابستانو  بهار، 1 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   106

 (1335-1395) یسرشمار یهاسال در یسن یگروها تيجمع درصد عیتوز: 1 جدول

133513451355136513701375138513901395 یسن گروه

29-06/658/678/698/719/709/675/609/544/26

39-300/133/12 9/92/104/116/129/147/163/28

40-49 7/86/81/96/65/60/88/109/11 7/18

59-505/67/40/69/54/58/46/63/82/13 

64-603/27/27/14/23/23/21/25/26/4

0/49/35/31/35/34/42/58/58/8سال و بيشتر 65

 .1370جمعیت  جاری آمارگیری و 1335-95 مسکن و نفوس عمومی هایسرشماری ایران، آمار مأخذ: مرکز

، نسبت 1395و  1390مشخص است در طی فاصله دو سرشماری  1همانهور که در جدول 

های سنی دیگر، آهنگ رشد سال و با تر در کل جمعیت، نسبت به گروه 60جمعیت گروه سنی 

ش نرخ باروری، درصد(. این در حالی است که کاه 4/13درصد به  4/8تری داشته است )از سریع

 کههنوز اثر خود را بر تغییر تعداد جمعیت بزرگسا ن و سالمندان آشکار نکرده است. در صورتی

 .در پی خواهد داشت برای اقتصاد جدی این روند ادامه یابد، سالخوردگی جمعیت هشداری

اد، های بلندمدت برای تعدیل اثرات سالخوردگی جمعیت بر اقتصریزیسیاستگذاری و برنامه

وری نیروی اکنون به اجرا گذاشته شود. بهبود تکنولوژی، مهاجرپذیری و افزایش بهرهباید از هم

یافته در مواجه با پدیده سالخوردگی جمعیت در کار، از اقداماتی است که کشورهای توسعه

 اند.گرفتهپیش

 سالخوردگی جمعيت و توزیع درآمد 

ردگی جمعیت، بیشتر از منظر بازار کار مدنظر قرار در ادبیات نظری و کاربردی، مسأله سالخو

که گذار جمعیت به سمت سالخوردگی، عالوه بر کاهش عرضه نیروی کار، گرفته است. در حالی

انداز جامعه، الگوی توزیع های تولید، الگوی مصرف و پسوری، سهم نهادهتواند بهرهمی

تحت تأثیر قرار دهد. تشدید نابرابری، هم را  درآمدها، و همچنین رشد اقتصادی و پایداری آن

در توزیع عاملی درآمد )توزیع بین عوامل تولید( و هم در ترکیب با شرایط بازنشستگی، توزیع 

درآمد در بین خانوارها، بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. توزیع نابرابرتر درآمد بین خانوارها دومین 

(. اگر 1394شوند )پروین، ر شبیه ایران محسو، میبا ساختا اقتصادهایویژه در عامل فقر، به
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تردید نابرابری بیشتر درآمدها به مفهوق فقر به این شرایط، افزایش بار تکفل هم اضافه شود، بی

 تر خواهد بود. گسترده

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق 

شده است  گونه استد لدر توجیه نقش سالخوردگی جمعیت در نابرابری توزیع درآمدها، این

رشد سالخوردگی  با اما است؛ مثبت ابتدا در نابرابری درآمد، و رشد سالخوردگی بین که رابهه

 کشورهای از برخی در تجربی شواهد با نتایج این. گیردخود میجهت معکوس به جمعیت،

ومیر سالمندان، است. در مراحل اولیه سالخوردگی جمعیت، کاهش مرگ یافته سازگارتوسعه

شود و با افزایش نسبت به تقویت رشد اقتصادی و بدتر شدن نابرابری بین نسلی میمنجر 

 (.2005، 1شود )مایزاوارجمعیت سالمند، رابهه رشد و نابرابری برعکس می

تحقیقات زیادی در زمینه تأثیرات سالخوردگی جمعیت بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته، 

ای از این مهالعات صورت گرفته است. در ذیل به نمونه ویژه در مورد آثار آن بر بازار کار،به

 اشاره شده است.

رو، بخش ژاپن در مقایسه با سایر کشورها، سالخوردگی جمعیت را زودتر تجربه نمود. از این

مهمی از مهالعات پیرامون اثرات اقتصادی سالخوردگی جمعیت، مربوط به این کشور است. بر 

 اعضای با خانوارهای بین در درآمد شده در این کشور، نابرابریاساس نتایج مهالعات انجاق 

با سرپرست  خانوارهای در کاهش یافته،  در حالیکه نابرابری بعد به 1980 دهه اواسط از سالمند،

جوان، بیشتر شده است. این نتیجه، تحت تأثیر سیستم حمایت فامیلی از سالمندان در این کشور 

 (.5201، 2باشد )شیراهسنیز می

نیوزیلند هم از جمله کشورهایی است که با رشد با ی جمعیت سالمند مواجه است. نابرابری 

های سنی نشأت گرفته توزیع درآمدها در این کشور عمدتاً از نابرابری توزیع درآمد در گروه

پارامتری در تبیین رابهه سالخوردگی جمعیت و نابرابری درآمد در کارگیری روش شبهاست. به

ین کشور نشان داد در مناطر شهری، نرخ رشد نابرابری درآمد نسبت به نرخ رشد سالخوردگی ا

تر از جمعیت با تر است. درحالی که در مناطر روستایی، نرخ رشد سالخوردگی جمعیت، سریع

جمعیت جوان هم در مناطر  نرخ رشد نابرابری درآمد است. کاهش نابرابری ناشی از کاهش

                                                      
1. Miyazawa   

2. Shirahase 
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ت. این نتیجه، به این معنی است که نابرابری توزیع درآمد، از تفاوت درآمد تر اسشهری کوچک

و  2توسط دینارد (. مهالعه دیگری2017و همکاران،  1پذیرد )امونیهای سنی نیز تأثیر میگروه

ترین عامل نابرابری تأیید کرد که مهم 1983-1998( در نیوزلند، در بازه زمانی 1996همکارانش )

ساختار سنی و جمعیتی خانوارها است. تفاوت ساختار سنی خانوارها باعث کاهش  توزیع درآمد،

 .شکاف آستانه درآمد خانوارها در نیوزیلند شده است

پوشان در بررسی تأثیر های همکارگیری الگوی نسلبه با (2012) 3مهالعه گونزالز و نیپلت

سازمان همکاری و توسعه گذاری در کشورهای عضو انداز و سرمایهسالخوردگی جمعیت بر پس

گذاری به تولید نشان داد که پدیده سالخوردگی جمعیت، سبب کاهش نسبت سرمایه 4اقتصادی

افزایش نسبت سالمندان بینی شده برای مقابله با اثرات اقتصادی های پیشحلشود. یکی از راهمی

رشد سرمایه سرانه است. از اینرو، الگوی مصرف سالمندان، در جمعیت، سرعت بخشیدن به

 5تواند مخارج بخش عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. مهالعة دیگری توسط کویسر و ویتهوسمی

 و یسالمند رابهه نشان داد، اقتصادیسازمان همکاری و توسعه ( در کشورهای عضو 2009)

)مثل تفاوت در سیستم حمایتی(، ها رکشو میان در هاوتتفا برخی ماا دار است،معنی و مثبت ،فقر

 هد.دمی ارقر دخو تأثیر تحت را طتباار ینبا شرایط مشابه، ا

( در مهالعه خود نشان دادند که یکی از علل گسترش نابرابری درآمد 2011) 6های و ژونگ

های جمعیتی دهه در کشور چین، گستردگی سالخوردگی جمعیت این کشور، متأثر از سیاست

به بعد است )هر چند که در آن زمان این سیاست  زمه رشد و کاهش فقر بود(. تجزیه  1980

توجه نابرابری سنی در این کشور، نشان داده که افزایش قابلهای شاخص نابرابری بر حسب گروه

 درآمد در مناطر روستایی، متأثر از گستردگی سالخوردگی جمعیت است. 

( در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز بر تأثیر منفی افزایش نسبت 2001) 7مهالعه اندرسون

 15که  گستردگی گروه سنی حالی ساله و با تر بر رشد درآمد سرانه تأکید دارد؛ در 65جمعیت 

                                                      
1. Omoniyi  

2. Dinardo  

3. Gonzalez   &  Niepelt 

4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   

5. Queisser & whitehouse 

6. Hai Zhong 

7. Bjorn Anderson 
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 نشان داد که سوئد ( در2005) 2مایزاوا  شود. مهالعهسال، منجر به  رشد درآمد سرانه می 64تا 

انجامد، حال آنکه افزایش نسبت جمعیت انداز میسال، به افزایش پس 65 ریز  تیجمع یگستردگ

 ..شود.می مصرف منجر به افزایش با تر، و ساله 65گروه سنی 

های سنی های نابرابری در گروه( در خصوص شاخص1982)1مهالعه موخرجی و شوروکس

( هم بر این تأکید دارد که شدت نابرابری درآمدی در 1980-1965سرپرستان خانوار در بریتانیا )

های نابرابری نظیر ضریب گروه سالمندان، روند کلی نابرابری را تغییر داده است. تجزیه شاخص

در این بررسی نشان داده که تغییرات  3و شاخص اتکینسون 2ینی، شاخص نابرابری تایلج

رغم نابرابری بیشتر های سنی، روند کلی نابرابری را تشدید کرده است و علینابرابری درون گروه

ساله و با تر، تمهیدات و اصالم قوانین بازنشستگی، قادر به  65توزیع درآمد در گروه سنی 

 دت نابرابری در آمدی در گروه سالمند بوده است. تخفیف ش

های مختلف آثار اقتصادی سالخوردگی جمعیت در ایران نیز محققان زیادی به مهالعه جنبه

 بازنشستگی، و اجتماعی ( نشان داده که تأمین1394) اند. مهالعه یاوری و همکارانشپرداخته

. شد خواهد متأثر آینده در سنی جمعیت رساختا تغییر از که است هاییترین بخشمهم از یکی

. شد خواهد مالیات افزایش به منجر اجتماعی، تأمین هایهزینه افزایش و ادامه روندهای جمعیتی

همچنین  و بازنشستگی سن یکی از پیشنهادات این محققان برای مقابله با این اثرات، افزایش

 پرداخت بیمه است.  در نظاق تغییر

غیرنفتی  (، بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت از منظر رشد اقتصاد1394)باسخا و همکارانش 

 اقتصادی، رشد از خاصی مدل در ایران را مد نظر قرار دادند. نتایج مهالعه آنها از طریر معرفی

 جمعیت نسبت افزایش مدت،کوتاه داده که در نشان جمعیتی هم است، که در برگیرنده متغیرهای

 کاهد.می سرانه درآمد از رشد سال، 15 زیر جمعیت به سال 65با ی 

گیری از یک تابع تولید کا، داگالس با دو نهاده تولید، ( با بهره1391راغفر و همکارانش )

، ضمن تصریح اهمیت نقش نهاده نیروی انسانی، به اثرات تغییرات 1365-1389برای دوره 

 در دهه باروری نرخ گیرچشم کاهش شصت، در دهه زاییهای اخیر )ناشی از بیشجمعیتی دهه

اند. نتایج مهالعه آنها نیز بر اثرگذاری ساختار سنی ( پرداخته1380 دهه در آن ادامه و 1370
                                                      

1. Dilip Mookherjee, Anthony Shorrocks, )1982( 

2. Taile Index 

3. Atkinson Index 
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 جمعیت بر رشد اقتصادی تأکید دارد.

 را در کشور 171( تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی 1388مهرگان و رضایی )

 تأثیرپذیری دهندهرد بررسی قرار دادند. نتایج مهالعه آنها نشانمو( 2004-1966) ساله 39 ایدوره

 زیر سنی گروه افزایش نسبت دو کهنحویاست. به جمعیتی متغیرهای از اقتصادی رشد با ی

طبر نتایج این  گذارد.می منفی تأثیر اقتصادی رشد بر معناداری طوربه سال، 65 و با ی سال 15

 گروه سنی جمعیت رشد از آن، نرخ پس و سال 15 سنی زیر گروه مهالعه، نرخ رشد جمعیت

 . را داشته است رشد اقتصادی بر بازدارندگی با تر، بیشترین اثر و ساله 65

تواند در نابرابری توزیع درآمد نقش داشته باشد. نتایج مهالعه پروین منشأ درآمدی نیز می

در مقایسه با  آزاد مشاغل از درآمد حاصل ( نشان داده است که کشش نابرابری، نسبت به1385)

 بخش این گریزیمالیات ها وفعالیت این تنوع گستردگی آن، دلیل تر است.انواع درآمد، حساس

 بخش در حقوق و دستمزد نابرابری توزیع درآمد، در دیگر مهم عامل. ایران است اقتصاد از

 است. عمومی بخش نیروی انسانی دردر استفاده از  غیررقابتی شرایط نتیجه که است، دولتی

 دستمزد تمرکز شاخص از تربزرگ برابر سه دولتی، بخش در دستمزد تمرکز شاخص کهطوریبه

 گسترش که اقتصادی رشد سیاست توزیعی آثار جبران به این ترتیب،. است خصوصی بخش در

 با آن همراهی مستلزق باشد، داشته پی در را دولتی بخش در اشتغال توسعه یا و اشتغالی خود

 .است بازتوزیعی سیاست یک

(، سالخوردگی جمعیت، از طریر تغییر در 1386احمدزاده ) و طبر نتایج مهالعه بهشتی

الگوی مصرف، قادر است متغیرهای دیگری مثل تورق را متأثر نماید. این جنبه سالخوردگی 

 وره زندگی و فرضیه فزایندگینظریه سیکل د از گیریبهره با 1345-1375های جمعیت، طی سال

های این مهالعه ویکسل و اثر ترکیب ساختار جمعیت بر تورق، ارزیابی شده است. یافته تورق

های بیشتر تأکید دارد که تورق ناشی از فشار تقاضا برای تأمین نیازهای مصرفی در گروه

است. تأثیر نسبت اندازکننده، بیشتر های پسکننده )مثل سالمندان(، نسبت به گروهمصرف

سال و یا بار تکفل سنین  15سال نسبت به جمعیت گروه سنی زیر  15-29سنی  جمعیت گروه

 اثر ساله و با تر، 65سال و  0-29 سنی هایجوان، بر تورق بیشتر است. رشد جمعیت گروه

-30) اندازکنندهپس سنی که، رشد نسبت جمعیت گروهدارند. در حالی تورق معناداری بر و مثبت

 کاهد. از تورق می (سال 64
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مجموعه این مهالعات بر این نکته تأکید دارند که عواملی مثل ساختار سنی، جنسی، قوانین 

گیری الگوی توزیع درآمد اهمیت دارند. برای اقتصاد ایران که دچار یک اشتغال و... در شکل

رو، گذار جمعیتی سریعی را تجربه ه پیشالگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و در سه ده

 خواهد کرد، از منظر رشد اقتصادی، گسترش نابرابری چالش مهمی ایجاد خواهد کرد.

از اینرو، مهالعات پیشین نشان می دهد که تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری، متأثر از 

باشد. ی خانوار سالمند مینوع و کیفیت سیستم حمایتی، قوانین بازنشستگی و منشأ درآمد دریافت

وقتی تنها منبع درآمد خانوار دستمزد باشد، در غیا، یک سیستم حمایتی کارا، بدیهی است 

 شرایط همراه خواهد داشت. در اینخروج از بازار کار، افت درآمد و رشد نابرابری را به

که، وقتی درآمدی غیر یابد. در حالیبازنشستگی، احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر افزایش می

از دستمزد و حقوق )بهره، اجاره و سود( نیز بخشی از درآمد خانوار را تشکیل دهد، خروج از 

عبارت دیگر، وقتی اقتصاد در شرایهی قرار بازار کار، با افت درآمد کمتر همراه خواهد بود. به

حصول درآمد از محل  گیرد که  بخش بزرگی از جامعه، درآمد مازاد بر مصرف دارد و امکانمی

انداز در سنین بازنشستگی فراهم است، با گسترش سالخوردگی جمعیت، لزوماً توزیع درآمد، پس

 گردد.نابرابرتر نمی

 ها روش تحقيق و داده

با توجه به تفاوت توزیع درآمد در مناطر شهری و روستایی ایران، در این مهالعه از هزینه 

که  1364-1394های خانوار شهری و روستایی طی سال سنیهای ناخالص سرانه فرد در گروه

استفاده شده است. طبقه بندی سنی شود، درآمد مرکز آمار ایران تهیه می –در طرم هزینه 

 65 با ی و 61-65 ،51-60 ،41-50 ،31-40 ،0-30 سنی گروه شش سرپرست خانوارها در

عنوان ها و نیز در سهح کل، ضریب جینی بهسال مد نظر قرار گرفته است. برای هریک از گروه

 شاخص سنجش نابرابری، محاسبه شده است.

 شاخص این مزیت ترینمهم. است جینی ضریب نابرابری، سنجش شاخص پرکاربردترین

 بر دال همیشه جینی، ضریب بودن پایین البته. باشدمی آن ایمقایسه کاربرد و تفسیر سادگی

 چین در جینی ضریب روند تناقض، این بارز نمونه یک درآمد نیست. توزیع در بهتر موقعیت

 آورشگفت رشد پس از کهدرحالی بود، 16/0 حدود شاخص این میالدی، 1980 دهه در است که
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 مردق رفاهی وضعیت حال این با یافت، افزایش 2014 در سال 0.55 به شاخص این اقتصاد

 قابل کاهش بریتانیا در جینی ضریب ،2008 مالی بحران از پس عکس بر. یافت بهبود بشدت

علیرغم این نواقص این . بود شده بدتر جامعه رفاهی وضعیت آنکه حال داشت، ایمالحظه

 کند.پذیری وتفسیر قابل درک آن از این شاخص استفاده میمهالعه به دلیل ویژگی تجزیه

شللود. از آنجا های درآمد یا دارایی اسللتفاده میتحلیل نابرابری، از داده طور معمول، برایبه

های گویی اسللت، دادهها یا در دسللترس نیسللت یا دچار خهای کمکه در اکثر موارد، این داده

گیرد. هر چند که این امر در سنجش نابرابری هزینه برای سنجش نابرابری مورد استفاده قرار می

 .خالی از اشکال نیست

تواند نابرابری های هزینه به جای درآمد، نمیتردید، در تحلیل نابرابری، اسلللتفاده از دادهبی

طور کامل بیان کند؛ چرا که خانوار کم درآمد، مخارجی نزدیک به درآمدخود دارد، اما در را به

ش تواند تنها بخش  کوچکی از درآمد او را تشللکیل  دهد و بخخانوارهای پر درآمد، هزینه می

شللود. بنابراین، وقتی انداز از فرآیند مصللرف )هزینه( خارج میبیشللتری از درآمد، در قالب پس

های شلللود، انتظار بر این اسلللت که شلللاخصهای هزینه تحلیل میشلللاخص نابرابری، با داده

 تر از نابرابری درآمدی گزارش شوند. نابرابری، کوچک

ستفاده از داده شکال دیگر ا ست که شاخص گیریندازههای هزینه در ااِ های نابرابری، این ا

ست. چرا که های هزینه، ناپایدارتر از طبقهبندی خانوارها در گروهطبقه سب درآمد ا بندی بر ح

 را تغییر دهد.  بندیتواند جایگاه خانوار در طبقههای اتفاقی خانوار، میاصابت هزینه

دیل اثر اندازه خانوار، معمول است که مخارج خانوار، تحت تأثیر بعد خانوار است. برای تع

افراد در یک خانوار، تورش  از هزینه سللرانه اسللتفاده شللود. با توجه به وجود هزینه مشللترک

شت. این مهالعه، از داده سرانه فرد برای دوره سی اجتنا، ناپذیری وجود خواهد دا های هزینه 

سال  شر می صورتکه توسط مرکز آمار ایران به 1394ساله منتهی به  ستفاده سا نه منت شود، ا

 کرده است.

یع درآمد، ضریب جینی است که گیری نابرابری توزهای اندازهترین شاخصیکی از معمول

ترین روش محاسبه ضریب جینی شود. عمومیمعمو ً برای بیان نابرابری درآمد کل استفاده می

 عبارت است از: 

𝐺 =
𝐼

2𝑛2  𝜇
 ∑ ∑|𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|                                                    (1)

𝑗𝑖
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 این هایویژگی جمله از. است درآمد خانوار iy، (فرد یا خانوار) تعداد نمونه nدر این تعریف، 

 توان نوشت:طبقه می K( در 1تجزیه رابهه ) با. باشدمی آن پذیریتجزیه شاخص،

𝐺 =  ∑ (
𝑛𝑘

𝑛
)

2 𝜇𝑘

𝜇
𝐺𝑘 +

𝐼

2𝑛2𝜇
𝑘

∑ ∑ ∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|                                           (2)

𝑗∉𝑁𝑘𝑖∈𝑁𝑘
𝑘

 

μ  ،میانگین درآمد خانوارهاNk  مجموع خانوارهای طبقهK  ،nk  عنصری از زیر مجموعه طبقه

K  .استμk  میانگین درآمد خانوارها )یا افراد( در طبقه k باشد.میYi    درآمدi اق است. به

است.  hمتوسط درآمد خانوارهای گروه  μhاق، و hمجموع خانوارهای طبقه  Nhهمین ترتیب، 

گذاری اق قرار داشته باشد. با جایkتواند در طبقه اق نمیhطوریکه هر عنصری از زیر مجموعه به

 ( خواهیم داشت: 2(، در رابهه )1در رابهه )

∑ ∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗| =  𝑛𝑘𝑛ℎ𝑗∈𝑁ℎ𝑖∉𝑁𝑘
|𝜇𝑘 − 𝜇ℎ| ,    ℎ ≠ 𝑘                         (3)                                                                        

vkاگر  =
nk

n
λkدر کل جمعیت( و k )سهم جمعیت طبقه   =

μk

μ
نسبت متوسط درآمد در  

 گونه نوشت:توان اینبه درآمد متوسط کل تعریف شود، ضریب جینی را می kطبقه 

𝐺 =  ∑ 𝑉𝐾
2

𝐾

 𝜆𝐾   𝐺𝑘 +
1

2
  ∑ ∑ 𝑣𝑘

ℎ𝑘

𝑣ℎ |𝜆𝑘 − 𝜆ℎ|                                                         (4)   

                                                                             و یا

𝐺 =  ∑ 𝑉𝐾
2

𝐾

 𝜆𝐾  𝐺𝑘 +
1

2
  ∑ ∑ 𝑣𝑘

ℎ𝑘

𝑣ℎ |𝜆𝑘 − 𝜆ℎ| + 𝑅                                                                   (5) 

 

Gk  میزان نابرابری بین خانوارهای گروهkکند، که با توجه به وزن میانگین گیری میاق را اندازه

، نابرابری vkو نسبت جمعیت این گروه در کل جمعیت  (λk)درآمد این گروه در درآمد کل 

کند که مجدداً گیری میدهد. عبارت دوق، نابرابری بین طبقات را اندازهکل را تحت تأثیر قرار می

(، نابرابری کل را تحت تأثیر vhاق )h( و جمعیت طبقه vkاق )kبا اوزان نسبت جمعیت طبقه 

 بین و گروهیدرون از غیر)غیر از عوامل ذکر شده  با منشاء نابرابری مبین هم   Rدهد.قرار می

 است.  کل نابرابری در( گروها

نابرابری بین افراد )خانوارها( یک گروه ) اثرات درون  مل،  نابرابری کل شلللا یب  به این ترت

شلللود. با توجه به مانده اثرات در نظر گرفته میبعنوان باقی Rگروهی(، نابرابری بین گروهی و 
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نابرابری  به این ترتیب در نظر گرفته خواهد  ویژگی گروههای مورد نظر در این مهالعه اجزاء

 شد: 

       𝐺 =   
1

2
  ∑ ∑ 𝑣𝑘

ℎ𝑘

𝑣ℎ |𝜆𝑘 − 𝜆ℎ| =  
𝐼

2𝑛2𝜇
∑ ∑ 𝑛𝑘

ℎ𝑘

𝑛ℎ|𝜇𝑘 − 𝜇ℎ|                  (6) 

K گروه ( 1، 2، 3،...، 6های سنی سرپرست خانوار=K   و )Yi  هزینه خانوارiباشد.اق می 

 هایافته
 های سنی در مناطق شهریگروهروند تحوالت ضریب جينی بر اساس 

های دوره جنگ تحمیلی، افت درآمدهای نفتی، خروج گسترده سرمایه و...، تحت تأثیر نابسامانی

بسیار نابرابر بود. اگر چه رقم این شاخص در مقایسه با  1360توزیع درآمدها در نیمه دوق دهه 

گ و کاهش درآمدهای تر است، واضح است که تحت شرایط جن، پایین1350نیمه دوق دهه 

ارزی، کاهش ضریب جینی، ضرورتاً دال بر بهبود رفاه اقتصادی نیست. این کاهش، مرهون 

نقش مهمی در تعدیل وضعیت  1360بندی و حمایت از اقشار کم درآمد، که در دهه سیستم جیره

... بود. های پُردرآمد، خروج سرمایه وگروه فقیر داشت و همچنین مرهون افت بیشتر درآمد گروه

های بازسازی جنگ، کاهش ارزش با پایان یافتن جنگ تحمیلی، تزریر نقدینگی جهت هزینه

سازی نرخ ارز و...، های ناشی از سیاست یکسانپول ملی که از عوامل گسترش تورق بود، شوک

 ،1380 نوسانات نابرابری در دهه. داشته است همراهبه نابرابری هایشاخص زیادی در نوسانات

های متعدد و تا حدودی متناقض است. به همین دلیل، تحلیل این شاخص در متأثر از سیاست

ندارد. رونر  خوانیهم اقتصادی کالن هایشاخص دیگر با و است مشکل ایاندازه این دوره، تا

های تحریک گذار را برای گسترش سیاستنسبی درآمد نفت در نیمه دوق این دهه، سیاست

افزایش مخارج دولت ترغیب نمود، که گسترش نقدینگی را در پی داشت. در تقاضا در قالب 

انرژی را در دستور کار قرار داد و برای پیشگیری  گذار، سیاست اصالم قیمتعین حال، سیاست

 زمان دنبال کرد.های فقیر، سیاست پرداخت یارانه نقدی فراگیر را هماز عوارض آن بر گروه

ای در توزیع دی، هرچند در سال اول اجرا، نقش تعدیل کنندهسیاست پرداخت یارانه نق

بینی شده، عدق درآمد داشت، اما مجموعه تحو ت بعدی، از جمله عدق تحقر رشد تولید پیش

الملل برای اقتصاد تحقر درآمد دولت از محل افزایش قیمت انرژی، نامساعدتر شدن شرایط بین

 1392نگی را شدت بخشید و پیامد تورمی آن از سال ایران و کاهش درآمدهای نفتی، رشد نقدی
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تنها قدرت خرید خانوارها را رکودی، نه-و تداوق افزایش نرخ بیکاری متأثر از شرایط تورق

های توزیع رفاه )هزینه حقیقی( را به زیان ویژه شاخصهای توزیعی، بهکاهش داد، بلکه شاخص

ضریب جینی طی دهه اخیر، دال بر بهبود موقعیت رو، کاهش های فقیر تغییر داد. از اینهگرو

 هم باشد.  جمعیتی خانوار ساختار تغییر از ناشی تواندمی کاهش رفاهی خانوارها نیست. این

دهد، کاهش متوسط سن سرپرست خانوار و افزایش نسبت می نشان 2 جدول که طورهمان

های با تر به دهک اول ای دهکدهد که بخشی از خانوارههای پایین، نشان میاشتغال در دهک

که موقعیت رفاهی خانوارهای دهد. درحالیاند. این امر ضریب جینی را کاهش میو دوق پیوسته

های جمعیت دهک مهمی از بخش اینکه به توجه های پایینی توزیع، بدتر شده است. بادهک

سالخوردگی  دوره به کنند، ورودمی کسب کار، درآمدخدمات نیروی فروش ناحیه از پایین،

 ترهم نامتعادل کل توزیع که رودمی انتظار بود و خواهد درآمد شدید افت معنی به جمعیت،

 .شود

های درآمدی در مناطق : ميانگين سن سرپرست و نسبت شاغلين خانوار به تفکيک دهک2جدول 

 (1388-1392شهری )

 خانوار سرپرست سنميانگين  در خانوار نيشاغل نسبت
 دهک

1392 1390 1388 1392 1390 1388

92 90 88 92 90 88  اول

0.7 0.5 0.6 50 55 54  دوم

0.9 0.8 0.8 47 49 48  سوم

0.9 0.9 1 46 48 46  چهارم

1 1 1 47 48 46  پنجم

0.9 1 1.1 47 48 47  ششم

1 1 1.1 47 49 47  هفتم

1 1.1 1.1 47 49 47  هشتم

1 1.1 1.2 47 49 47  نهم

1 1.1 1.2 48 49 48  دهم

 ( و محاسبات نگارندگان.1388-92) یو درآمد خانوار شهر نهیهز یهاداده ران،یمأخذ: مرکز آمار ا
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 یدر مناطق شهر یسن یهاگروه کيخانوار به تفک نيتعداد شاغل نيانگيو م ینيج بی: ضر3جدول 

(1364-1394) 

13691370-13791380-13891390-1394-1364 یزمان دوره

 گروه سنی
 بیضر

 ینیج

 تعداد نیانگیم

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 نیانگیم

 تعداد

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 تعداد نیانگیم

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 نیانگیم

 نسبت

 نیشاغل

 خانوار

30-00.431.020.411.320.411.040.360.98

40-310.431.120.421.130.411.100.351.04

50-410.451.270.431.300.411.290.351.11

60-510.451.330.431.370.421.290.361.01

65-610.461.140.441.190.431.060.370.8

<650.480.780.450.840.440.710.400.51

0.451.140.431.170.421.120.360.95 کل

 ( و محاسبات نگارندگان1364-94شهری ) خانوار درآمد و هزینه هایداده ایران، آمار مرکز: مأخذ

 سال 65 سنی گروه در میانگین نابرابری درآمد شهری، مناطر در بررسی، مورد دوره طول در

-1392 هایاست. این تفاوت، طی سال جمعیت با تر درآمد کل نابرابری میانگین از با ، به

 سرپرست ورود است. با شده  تری را تجربه کرده است، تشدیدکه اقتصاد کشور تورق با 1390

 با معمول، طوربه که آنجا از گردد.می بیشتر درآمد توزیع بر فشار بازنشستگی، دوره به خانوار

 در) شودمی بیشتری افت سرپرست خانوار دچار کار از ناشی درآمد بازنشستگی، دوره شروع

 رفاهی این خانوارها موقعیت شدن بدتر به تواندمی این ،(اجاره و سرمایه از ناشی درآمد با مقایسه

ویژه در اقتصادهای با درآمد متوسط با ، به معنی فقر با تر خواهد تشدید نابرابری به. بیانجامد

بود. با توجه به سرعت سالخوردگی جمعیت در ایران، این ویژگی، احتمال پیوستن خانوارهای 

 نماید. در آستانه سالخوردگی جمعیت را به گروه فقیر بیشتر می
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در  سال 65باالی  سنی ضریب جينی گروه و کل جمعيت جينی روند تحوالت ضریب: 1 نمودار

 (1394-1364مناطق شهری )

 
 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 های سنی در مناطق روستایی روند تحوالت ضریب جينی در گروه

تر از مناطر شهری است، اما روند تغییرات ضریب جینی در مناطر روستایی پایین اگرچه شاخص

 مناطر روستایی نیز همانند مناطر شهری، در روستایی تقریباً مشابه است.آن در مناطر شهری و 

جمعیت است و از  کل نابرابری درآمد از سال، با تر 65نابرابری درآمد در گروه سنی با ی 

دنبال نابرابری درآمد را به گسترش بازنشسته، سنی هایگروه به خانوار سرپرستان رو، پیوستناین

  دارد.
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 (1394-1364) روستایی مناطق در های سنیجينی به تفکيک گروه ضریب ميانگين :4جدول 

 گروه سنی
 سال

65 65-61 60-51 50-41 40-31 30-0 کل

0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.41 0.40 1369-1364

0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.41 0.42 1379-1370

0.40 0.40 0.41 0.40 0.39 0.40 0.40 1389-1380

0.35 0.35 0.35 0.35 0.33 0.36 0.35 1390

0.34 0.37 0.35 0.34 0.33 0.36 0.35 1391

0.34 0.33 0.35 0.33 0.31 0.31 0.33 1392

0.36 0.36 0.36 0.34 0.33 0.34 0.35 1393

0.36 0.35 0.35 0.34 0.32 0.33 0.35 1394

 .(1364-94روستایی ) خانوارهای درآمد و هزینه ایران، آمار مرکز: مأخذ  

، رقم 1391و  1390جز سال ها بهشود، در تماق دههمشاهده می 2طور که در نمودار همان

سال، از این رقم در کل جمعیت بیشتر است. این اختالف  65نابرابری درآمد در گروه سنی با ی 

رکود تورمی، بیشترین ضرر رو این گروه سنی در شرایط تشدید شده است. از این 1370در دهه 

 شود.را متحمل می

 (1364-1394) روستایی مناطق در سال 65 باالی سنی گروه و کل جينی ضریب: 2 نمودار

 
 نگارندگان.  بر اساس محاسبات: ماخذ
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65باالی 
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 (1364-1394) روستایی مناطق در تعداد شاغلين ميانگين و جينی ضریب: 5 جدول

1394-1390 1389-1380 1379-1370 1369-1364

گروه 

 سنی

 نيانگيم

تعداد 

 نيشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 نیانگیم

تعداد 

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 نیانگیم

تعداد 

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

 نیانگیم

تعداد 

 نیشاغل

 خانوار

 بیضر

 ینیج

1.01 0.34 1.16 0.4 1.23 0.41 1.14 0.41 30-0

1.08 0.32 1.26 0.39 1.37 0.40 1.30 0.38 40-31

1.34 0.34 1.75 0.40 1.82 0.41 1.79 0.38 50-41

1.48 0.35 1.96 0.41 2.01 0.42 1.94 0.39 60-51

0.23 0.35 1.71 0.40 1.76 0.43 1.65 0.41 65-61

0.79 0.35 1.16 0.40 1.25 0.45 1.19 0.42 65<

1.15 0.35 1.48 0.40 1.55 0.42 1.51 0.40 کل

 .شهری خانوار درآمد و هزینه هایداده ایران، آمار مرکز: مأخذ

 در که اند داشته را شاغلین تعداد بیشترین سال 41-60 سنی گروه در افراد ،1370 دهه در

 ،1390 دهه در. اندشده سالمند گروه وارد و اندیافته انتقال با تر سنی گروه به بعد، هایدهه

 دهندهنشان تواندمی که است اندک بسیار سال 60 با ی سنی گروه در شاغلین میانگین تعداد

 در شاغلین تعداد نیز سنی هایگروه سایر در طرفی، از. باشد سنی گروه این در درآمد کاهش

 .باشد اخیر دهه در اشتغال کاهش و رکود دهندهنشان تواندمی که یافته کاهش 1390 دهه

 های سنیبه تفکيک گروه مقایسه ضریب جينی مناطق شهری و روستایی
رقم این  که دهدمی نشان روستایی و شهری بین مناطر شاخص نابرابری درآمد مقایسه

شهری و  خانوارهای مصرف الگوی از متأثر این موضوع است. با تر شهری مناطر در شاخص

 نیزبا تر بودن سن بازنشستگی )خروج از بازار کار( در مناطر روستایی . الگوی مهاجرت است

 دهند که درها نشان مییافته .باشد داشته تر درآمد این مناطر تأثیرمتناسب تواند در توزیعمی

 سنی های مختلفمیان گروه در درآمد توزیع روستایی، مناطر با مقایسه در شهری، مناطر

 طوربه روستایی، توزیع درآمد در مناطر نابرابری سنی سالمندان، گروه در. است ترهمگن
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تواند ناشی از با تر بودن است. این امر می شهری مناطر در نابرابری از این ترپایین توجهیقابل

سن بازنشستگی، سیستم حمایت فامیلی، تفاوت در نظاق پرداخت حقوق بازنشستگان و پوشش 

  های تأمین اجتماعی در مناطر روستایی باشد.کمتر بیمه

 1364-1394 سنی هایگروه تفکيک به روستایی و ریشه مناطق جينی ضریب يانگين: م6 جدول

65 65-61 60-51 50-41 40-31 30-0 کل سنی گروه

 مناطر شهری
0.48 0.46 0.45 0.45 0.43 0.43 0.45 1369-1364

0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.43 1379-1370

0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 1389-1380

0.40 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.36 1394-1390

مناطر روستایی

0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.41 0.40 1369-1364

0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.41 0.42 1379-1370

0.40 0.40 0.41 0.40 0.39 0.40 0.40 1389-1380

0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.34 0.34 1394-1390

 روستایی و محاسبات تحقیر -شهری خانوار درآمد و های هزینهداده ایران، آمار مرکز: مأخذ

 (1394-1364: روند تحوالت ضریب جينی جمعيت کل مناطق شهری و روستایی )3نمودار 

  
 مأخذ: بر اساس محاسبات نگارندگان.

0.3

0.4

0.5

1364-1369 1370-1379 1380-1389 1390-1394

کل شهری کل روستایی
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 یريگجهينتبحث و 
 محصولی،تک بخش دولتی وبر اقتصاد  با  تمرکز با کشورها، از بسیاری مانند اقتصاد ایران اقتصاد

درآمدی با تر در شرایط رشد  نابرابری. است توزیع درآمد در نابرابری از با یی درجات دچار

پایین اقتصادی، معمو ً به معنی فقر با تر است، که در عین حال، رشد اقتصادی را نیز تحت 

المندان، حکایت از آن دارد های نابرابری در گروه سبا تر بودن رقم شاخص .دهدتأثیر قرار می

 بودن با تر عالوه،به. کرد خواهد تسریع ناپذیر گذار جمعیتی، رشد نابرابری راکه پدیده اجتنا،

 احتمال خانوار، سرپرست سن افزایش با که است معنی این به بازنشستگان سنی گروه در نابرابری

 . یابدمی افزایش فقیر گروه در خانوار گرفتن قرار

 متفاوتی هایسیاست اند،رسیده جمعیتی گذار مرحله این به بعضاً که یافتهتوسعه کشورهای

 نیروی عرضه کاهش جبران برای طور مشخص آلمان(کشورها )به از برخی. اندگرفته پیش در را

 اندگرفته پیش در را تکنولوژی بهبود و مهاجرپذیری سیاست سالخوردگی جمعیت، از ناشی کار

 اقتصادی را رشد بر کار نیروی عرضه کاهش اثرات وری،بهره افزایش طریر از اندکرده تالش و

محدودیت عرضه کار را  بازنشستگی، سن افزایش با اندکرده تالش دیگر برخی. نمایند تعدیل

ها این است که وقتی رقم امید زندگی افزایش یافته است، منهقی به تعویر بیاندازند. استد ل آن

 های بیشتری را شاغل باشند. این سیاست، عالوه بر کمک به تأمین عرضهافراد، سالاست که 

کند. تالش برای تغییر قوانین های بازنشستگی را بیشتر تأمین مینیروی کار، منابع مالی صندوق

مهاجرت و جذ، نیروی کار مهاجر جوان، سیاست دیگری است که برای تغییر در ترکیب سنی 

 شود.گیری میویژه در کشورهای صنعتی پینیروی کار بهجامعه و تأمین 

اند با اصالم اند، تالش کردهیافته که کمتر با بحران عرضه کار مواجه بودهکشورهای توسعه

ها را با  برده تا شرایط سالمندان در دوران های بازنشستگی، کارایی آنقوانین صندوق

ی، زایهای بیکاری و رشد پایین اشتغالبازنشستگی بهبود یابد. اقتصاد ایران، اگرچه با توجه به نرخ

با محدودیت جدی در عرضه نیروی کار مواجه نیست، اما با توجه به اینکه بخش بزرگی از 

کنند، گذار جمعیت به سالخوردگی جمعیت با اتکاء به درآمد ناشی از کار، تأمین هزینه می

تواند منجر به کاهش درآمد طبقه بزرگی از جمعیت شود، که این شرایط بر جمعیت می

 هم تأثیر خواهد داشت. اندازهای مولد پس

های  تر است. بحران صندوقبُعد دیگر پدیده نابرابری در گروه سالمند، فقر گسترده
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اکنون آغاز شده، با گذار جمعیت به سالخوردگی جمعیت تشدید خواهد که از هم بازنشستگی

نند رشد دهد )ماهای بازنشستگی را افزایش میهایی که رشد منابع صندوقشد. بنابراین سیاست

های تر از همه، بهبود کارایی فعالیت صندوقاشتغال، افزایش سن بازنشستگی و...( و مهم

 بازنشستگی، باید مورد توجه قرار گیرد. 

هایی، در نیمه اول قرن بیست و یکم، یعنی هنگامی که در صورت عدق تدبیر چنین سیاست

رند، شدت نابرابری در قالب فقر و گیسال قرار می 60درصد جمعیت ایران در سنین با ی  30

 -تواند به یک چالش مهم در اقتصاد تبدیل شود. با توجه به بافت سیاسیاندازها میکاهش پس

های هایی نظیر حمایت مادی از فرزندآوری، بازکردن در،فرهنگی در ایران، بعید است سیاست

هایی برای کشورهای در حال اقتصادی بر روی مهاجران جوان و... کارساز باشد. چنین سیاست

توسللعه )که اغلب مهاجرفرسللت هسللتند(، کمتر قابلیت اجرایی دارند. برای اقتصللادهایی مثل 

صاد ایران، تأکید بر افزایش بهره ستگی، قابلیت اقت ش سن بازن وری، بهبود تکنولوژی و افزایش 

 ین و... .هایی مثل تشویر فرزندآوری، پذیرش مهاجراجرایی بیشتری دارند، تا سیاست

های بازنشستگی انجاق ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در راستای بهبود عملکرد صندوق

ها از طریر پوشش ها، گسترش منابع صندوقتواند تصحیح قوانین مربوط به صندوقشود، می

ها در چارچو، قوانین بخش خصوصی و اجازه فعالیت بخش عضو بیشتر، اداره صندوق

تواند به ابعاد های بازنشستگی است. مهالعات بعدی میه ایجاد صندوقخصوصی در زمین

ها در حوزه کالن اقتصادی بر وضعیت تر، مثل ساختار سنی و جنسی جمعیت، تأثیر سیاستجزئی

 ها بپردازد.اجرای سیاست ها و نحوهسالمندان و معیشت آن

 منابع 
 علوق مدرس ةفصلنام "تورق روی کشور جمعیت سنی ساخت اثر (. بررسی1386خالد ) احمدزاده،

  .85-106 ، صص3 شمارة ،11دوره  ،یانسان

 رشد بر جمعیت سالمندی تأثیر(. 1394) صادقی و علیرضا ناصری حسین یاوری، مهدی، کاظم باسخا،

 دوره، (سالمت پیاورد) تهران پزشکی علوق دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله ایران، غیرنفتی اقتصاد

 .131-136 صص ،2 شماره ،9

 مجله ،تورق روی بر کشور جمعیت سنی ساخت اثر بررسی(. 1385) احمدزاده محمدباقر و خالد بهشتی،
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 .106-85، ص52شماره  ،یانسان علوق مدرس

 شماره ،15 سال ،یاقتصاد پژوهشنامه فصلنامه(. رشد اقتصادی و طبقه متوسط، 1394) سهیال، پروین،

 .1-42 صص ،56

، اقتصادی تحقیقات مجلهایران،  در درآمد توزیع نابرابری در درآمدها انواع (. نقش1385سهیال )پروین، 

 .111-128، صص 75شماره 

 معرفت ،اقتصادی رشد بر سالمندی پدیدة (. اثر1391راغفر، حسین، میرحسین موسوی و زهرا کاشانیان )

 .132_121، ص،1، شماره 14، سال یاجتماع یفرهنگ

 اقتصادی پیامدهای: ایران در جمعیتی پنجره پدیده ظهور و سنی ساختار تغییرات .(1391) صادقی، رسول

 .95-150 صص ،55 شماره ،زنان یراهبرد مهالعات فصلنامه سیاستی، الزامات و

اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی هایویژگی تحلیلی (. بررسی1394حسین و محمود فریمانه ) ضرغامی،

 .139-160، صص 2، شماره 26، سال رانیا یرسم آمار یهایبررس مجلهکشور،  سالمندان

 ،(. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی1384عر، مازار، عباس، علی کشوری شاد )

 .27-51، صص 15، شماره یاقتصاد یهاپژوهش فصلنامه

 (. سالخوردگی1392آقایی )کوششی، مجید، اردشیر خسروی، مهتا، علیزاده، محمد ترکاشوند و نازنین 

 طرمپیشرو.  های چالش و اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی هایایران، ویژگی در جمعیت

 ی)مجری دکتر مجید کوششی عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران(.قاتیتحق

 اقتصادی پژوهشهای اقتصادی، رشد بر جمعیت سنی ساختار (. اثر1388) اله رضاییروم نادر و مهرگان،

 . 137-146 صص ،39  شماره ،13  دوره ،ایران

 ،ایران در درآمد توزیع و اقتصادی (. رشد1388حکمت ) مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی

 .77_57، صص 2 شماره ،7 سال ،اجتماعی رفاه فصلنامة

(. بررسی رابهه مصرف انرژی و ساختار جمعیت، مهالعه موردی 1389یاوری، کاظم و خالد احمدزاده )
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 نقشبا تأکيد بر  رانیا درتوزیع درآمد  نابرابری عوامل مؤثر بر

 ینيشهرنش و مهاجرت

 ، مژگان مرادی، ابراهيم قائدشادمهریمحمدطاهر احمدی

 (26/1/1399تاریخ پذیرش:    20/8/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده  

سهدف این مقاله،  مهاجرت و  نقشبر  دیبا تأک رانیدرآمد در ا عیتوز یعوامل مؤثر بر نابرابر یبرر

ش  یزمان یسر اطالعات بانکهای برای این منظور از داده .است 1365-1395ی طی دوره نیشهرن

ی استفاده شده است.  برای تحلیل ( و بانک جهانیالمللنیب تیشفاف تیسا کشور، یهای)سرشمار

جوسللیلیوس و روش تصللحیح خها -یوهانسللن ، از الگوی خود توضللیح برداری، روشموضللوع

ساس شد. بر ا ستفاده  ستنتایج به ا ضرایب متغیرها راآمده و هم د ستا با مبانی نظری، اثرگذاری 

باشللند. همچنین بر اسللاس ضللریب جمله تصللحیح مورد انتظار بود و از نظر آماری نیز معنادار می

ست که در هر دوره حدود  سیدن به عدق تعادل کوتاه 64/0خها، نتایج حاکی از آن ا مدت، برای ر

، یک درصللد افزایش در در بلندمدتشللت که توان بیان داشللود و میتعادل بلندمدت، تعدیل می

درصدی در  87/1و  78/0ترتیب باعث کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی، به

ساد، تورق، نرخ شوند. از طرف دیگر، نابرابری توزیع درآمد می صد افزایش در متغیرهای ف یک در

و  78/2، 53/1، 17/1، 03/2افزایش  بیکاری، نرخ شلللهرنشلللینی و نرخ مهاجرت، به ترتیب باعث

انواع متغیرهای نامبرده، اثر نرخ بین  ازشلللوند. از اینرو،درصلللد در نابرابری توزیع درآمد می 38/4

 مهاجرت بر نابرابری توزیع درآمد، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. 

صحیح  ها:کليدواژه شینی، مهاجرت، نابرابری توزیع درآمد، ت سنشهرن -خها، روش یوهان
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    مقدمه

مهاجرت شهروندان شروع به است؛ زیرا با توسعه کشورها، از توسعه  یواقع جهینت کی ینیشهرنش

، 3نتانایکو - کاستلز ؛2009 ،2ینز و باکلآ ؛1955، 1کوزنتسکنند )یبه شهرها م ییاز مناطر روستا

 ،توجه  ثروت و منابعرو به رشد در سرتاسر جهان، تنوع قابل ینیشهرنش یبرا لیدل کی(. 2018

بیان دیگر، در بیشتر موارد، دلیل اصلی مهاجرت به شهرها،  به(. 2017 ،4دلی)ل تدر شهرها اس

ای برای تخصیص در گذشته، مهاجرت، وسیله مسائل اقتصادی و امید به بهبود رفاه مادی است.

آمد و شمار میبازده به نواحی پربازده بهبه لحاظ انتقال نیروی انسانی از نواحی کم منابعبهینه 

دلیل ی همراه بود. اما امروزه شهرنشینی بهتصادرشد اق ی مانندمثبت راتیتأثبا  ینیرشد شهرنش

محیهی، ظهور  تواند به مشکالت زیسترشد فزاینده، به پدیده خهرناکی تبدیل شده است که می

نشینی شهری، نرخ با ی بیکاری، به خهر افتادن کاذ، و غیررسمی شهرها، رشد حاشیه بخش

-گذاری، کاهش رشد اقتصادی و انواع ناهنجاریامنیت سیاسی و اقتصادی، کاهش جذ، سرمایه

(. در سهح 1398 همکاران، و یشمی)ابرهای اجتماعی، ازجمله نابرابری درآمدی دامن بزند 

درصد از  54، حدود 2014دهد که در سال ی( نشان م2006ملل متحد) گزارش سازمان ،یجهان

درصد  66به حدود  این نسبت 2050و تا سال  بودندساکن  یجهان در مناطر شهر تیجمع

را تجربه  نشینیشهر یهانرخ نیترعیسر ا،یو آس قایمناطر جهان، آفر انیم در. ابدیمی شیافزا

 تیصندوق جمع. باشد یشانشهرها ینسب یاقتصاد تیاهمخاطر هامرممکن است ب نیاند. اکرده

ی نیشهرنشداشتن بدون  یکشورچیه، مدرن هدور درکهداشته است انیب( 2007سازمان ملل متحد )

( استد ل 2009) یآنز و باکل ن،ی. عالوه بر انخواهد رسید داریپا یرشد اقتصاد پیشرفته، به

انتقال بخش بدون  را متوسطدرآمد  تیوضع گاهچیه ی،کشور چیه ،ن گذشتهوکردند که درقر

 بر خالف نظرات کهاست  یحال درنیا. است اوردهیدست نبه ،به شهرها تیجمعتوجهی ازقابل

، و توسعه یرشد اقتصاد ،کشورها درهمه معتقد بودند که ،(2015) 5و روئو  نتانایک-کاستلزفوق

 یرهادرکشو نیهمچن .گذاردمیدرآمد ینابرابر ی برنیسرعت شهرنشمتأثر ازاثری هستند که 

                                                      
1. Kuznets  
2. Annez and Buckley  

3. Castells-Quintana  

4. Liddle  

5. Castells-Quintana and Royuela  
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مربوط به مسکن مناسب،  ینابرابر یهادر حال مبارزه باچالش ،یاکثرمراکز شهر ،توسعهدرحال

 .هستند یبهداشت یهامراقبت حمل و نقل و ل،یتحص

 یط دهیموجب گرد زین یدرآمد یهاینابرابر مباحثبه سمت  ،هادولت کردیرو رییتغ

 ای دکنندهیتشد عوامل کردن مشخصدر خصوص  یریگمهالعات چشم ر،یاخ یهاسال

درآمد بهبود  عیتوز ،یرشد اقتصاد شی. با افزاردیانجاق گ یدرآمد عیتوز ینابرابر دهندهکاهش

و  یدهقان ؛1394 ،یمؤتمن ؛1390 ،یو مظاهر ی)نظر ابدییدرآمد کاهش م یو نابرابر افتهی

 یکشورها (،2018) 1اقتصاد یجهان یگزارش شورابراساس که یاگونه به(. 1396همکاران، 

، 244/0 ؛ینیج بیبا دارا بودن ضر بیترتبه فنالند، و چک یجمهور دانمارک، نروژ، سلند،یا

 شکاف و ینابرابر زانیم نیاول تا پنجم کمتر یهارتبه در صددر 256/0و  256/0، 253/0، 249/0

سال  دردرصد  413/0 ینیج بیضر با رانیا ،یبندرده نیا در. اندبوده 2018 سال در یطبقات

و  ینیج بیگرچه ضر ،یبندرده نیجهان قرار دارد. در ا 75کشور در رده  136 نیب در، 1397

و  97هند با رتبه  ،96مصر با رتبه  ، 83با رتبه  هیروس ینسبت به کشورها رانیا یشکاف طبقات

 یاساس اطالعات و آمارها در مجموع، براما  ست،ا برخوردار یبهتر تیاز وضع 103با رتبه  نیچ

ازعملکرد  رانیدرآمد، ا عیتوز یکنترل نابرابر یهاخصوص شاخص در یالمللنیب ینهادها

  بر آن اثرگذار بوده است. یبرخوردار نبوده و همواره عوامل متعدد یمناسب

درآمد در ایران  بنابراین، این مقاله به بررسی اثرات شهرنشینی و مهاجرت بر نابرابری

پردازد. همچنین، اینکه کداق یک از متغیرهای مدل، اثر بیشتری بر نابرابری درآمد در ایران می

بار، عنوان دغدغه اصلی این مهالعه مهرم شده است. این مهالعه در نظر دارد برای اولیندارد، به

 ، رابهه بین4خها حیحو تص 3جوسیلیوس-یوهانسن 2برداریالگوی خود توضیح کارگیری با به

مورد بررسی  1395تا 1365های سال شهرنشینی و مهاجرت و نابرابری درآمد در ایران را طی

. بین نابرابری درآمد، شهرنشینی و مهاجرت در ایران 1قرار دهد و این فرضیات را آزمون کند: 

شود فرض می وسجوسیلی-. بر اساس مدل تصحیح خها و یوهانسن2رابهه مثبت برقرار است؛ 

که یک رابهه علی دوسویه و بلندمدت میان نابرابری درآمد، شهرنشینی و مهاجرت برقرار است، 

                                                      
1. World Economic Forum 

2. Vector Autoregressive Model (VAR) 

3  . Johansen-Juselius 

4. Vector Error Correction Model (VECM) 
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شود، نابرابری درآمد هم به بیان دیگر، هرچه میزان شهرنشینی و مهاجرت در کشور بیشتر می

با هم در  صورت مکملکند. به بیان دیگر، دو متغیر شهرنشینی و مهاجرت، بهافزایش پیدا می

رو، اینکه اثر کداق یک از این دو متغیر بر نابرابری درآمد بیشتر است، بررسی ارتباطند؛ از این

 شود.می

   یچارچوب نظر

گردد و ها، در نظر گرفتن منفعت شخصی، موجب انباشت سرمایه میبر اساس نظریه کالسیک

 ،شدن یصنعت با کشورها کهد شتصور می گذشته هایسال یطرشد اقتصادی را در پی دارد. 

و این عامل موجب افزایش رشد بخش صنعت  دارند خود یهاهدف یاجرا در یشتریب ییتوانا

کند که نیروی کار شود و هنگامی رشد بخش صنعت افزایش پیدا میها مینسبت به سایر بخش

فراوان در جامعه وجود داشته باشد. این افزایش رشد اقتصادی، بر سایر متغیرها نیز اثر گذار 

دنبال یع مناسب تر درآمد را بهای که طبر نظریه هیرشمن، رشد اقتصادی، توزگونهاست. به

بر این باور بود که در ( 1955) 2کوزنتس هینظراما  (.1996 1ریورد و پول تن)س داشتخواهد 

دهد. به این معنا که ابتدا نابرابری مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی رخ می

یابد. ن، به تدریج کاهش میکند و پس از ثابت ماندن در یک سهح معیدرآمدی افزایش پیدا می

یافته، نسبت به کشورهای درحال او همچنین نشان داد که نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه

تفاوت موجود در این رو، نابرابری درآمدی،  از (.2008 ،3اتایم و تایآک) استتوسعه، بیشتر 

موجود در  یهاگروه انیگروه، در م کیافراد  انیدر م یمختلف از نظر رفاه اقتصاد یارهایمع

یی داشته با درآمد  یااگر جامعهعبارت دیگر، به مردمان کشورها است. انیدر م ای ت،یجمع کی

 دیآیمی به وجود ، نابرابری توزیع درآمدتوزیع گرددنامتعادل  درآمد در آن به صورت ولیباشد 

 ( نشان داد:1توان به صورت رابهه )کوزنتس را می هینظر(. 2014 ،4و زو ی)ش

(1)                        𝐼𝑁𝐼𝑁 = 𝑎 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃1 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃2 + 𝜀𝑡 
 𝜀𝑡معیار تولید ناخالص داخلی و 𝐺𝐷𝑃معیار توزیع نابرابری درآمد،𝐼𝑁𝐼𝑁 با در رابهه 

فی باشد، نظریه کوزنتس عددی من 𝛽2عددی مثبت و  𝛽1دهنده جزء اخالل است. چنانچه نشان

                                                      
1. Saint Paul and Verdier 

2  . Kuznets  

3. Akita and Miyata    

4. Xie and Zhou  
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توان پذیرفت. یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمدی افزایش و پس از را می

در شرایهی که سهح فساد اقتصادی خیلی با  یا خیلی پایین  کند.ثابت ماندن، کاهش پیدا می

فساد اقتصادی متوسط باشد، نابرابری توزیع درآمد، در سهح پایینی خواهد بود و چنانچه سهح 

باشد، نابرابری توزیع درآمدی نیز افزایش خواهد یافت. در واقع، این نظریه مشابه منحنی 

 ی)مورفشکل وارونه فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد تأکید دارد  Uکوزنتس، بر اثرات 

 را فقر و درآمد عیتوز ینابرابر نده،یفزا و با  یاقتصاد(. به هر حال، فساد 1991 ،1و همکاران

 (.2002 ،2همکاران و)گوپتا  کندیم دیتشد

است. وجود تورق، تأثیر نامهلوبی بر  تورق ،یکی از عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد همچنین،

نابرابری توزیع درآمد دارد و بین تورق و توزیع درآمد، رابهه مستقیم وجود دارد. در واقع، افزایش 

ایجاد  تواند بایمشود و کاهش تورق رابری توزیع درآمدی در کشور میتورق باعث افزایش ناب

 بلندمدت افزایشاقتصادی را در  رشدی شده و گذارسرمایه تحریک باعث ،کالن ثبات در اقتصاد

منجر به البته  و دهدطور معناداری نابرابری توزیع درآمد را کاهش می؛ این کاهش تورق، بهدهد

درآمد با احتمال با تری بیکاری را تجربه به علت اینکه افراد کم ،بنابراینشود. افزایش بیکاری 

کنند، افزایش بیکاری، موجب بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش نابرابری توزیع درآمدی می

رابهه مثبت و  ،ینیشهرنش نرخ(. 1392 همکاران، و یشاکر و 1377 بخش،فرمو  یلی)ن شودیم

 ابتدا ینیرشدشهرنش (.1396 همکاران، و زانیانگدارد )دل یدرآمد عیتوز یبا نابرابر یمعنادار

 دهدیم شیافزرا یاقتصاد ینابرابر ن،یمع حد کی از پس و یاقتصاد ینابرابر کاهش باعث

موجب و توزیع درآمد بدتر شده  ،(. با افزایش شهرنشینی1392 شبخانه،یوزمان)مهرگان 

 کشاورزی از تولید ناخالص سهم تولیداتهمچنین و  شودمی در شهر گیری مشاغل کاذ،شکل

افزایش نیز موجب  هیرویمهاجرت ب عالوه بر این، (.2009 ،3ژو و نی)ک دهدیمرا کاهش داخلی 

و  یخوراسگانی)ربانشودمی های اقتصادیافزایش نابرابری ای در شهرها وهای حاشیهسکونتگاه

 یدرآمد عیتوز ینابرابر کاهش، مهاجرت در ابتدای امر، موجب گریدیعبارتبه(. 1383همکاران، 

  (.1398 همکاران، و یشمی)ابردارد یدرآمد شکاف بر ندهیفزااثری  ن،یمع حد کیاز بعدو  شللده

، بررسی نظریات حوزه نابرابری توزیع درآمد، بیانگر وجود نگاه چندبُعدی در از این رو   
                                                      

1. Murphy et al  

2. Gupta et al  

3. Qin and Zhou  
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ای که اهمیت هر یک از ابعاد کمتر از بُعد دیگر گونهاست. بهسنجش نابرابری توزیع درآمدی 

صورت زیر نشان داد توان بهنخواهد بود. ابعاد مختلف مؤثر بر نابرابری توزیع درآمدی را می

(. این ابعاد، تمامی نماگرهای مختلف مهرم شده در ادبیات نظری این حوزه را در بر 1)شکل 

 گیرد.می

 

 اثرگذار برنابرابری درآمدیابعاد مختلف  1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقيق   پيشينه

 پردازیم.بررسی مهالعات صورت گرفته توسط محققان داخلی و خارجی می در این بخش به

 کوزنتسمهالعه  ازعبارتند  گرفته، صورت نهیزم نیا در که یخارج قاتیتحق ازتعدادی 

 ،(2016) 3(، چن و همکاران2015) 2ینیسو مس دلی(، ل2015) 1همکاران و گالسر ،(1955)

 کلوبداو  زآدام و( 2018) 6همکاران و سارکر(، 2017) 5و و رائویو ،(2016) 4همکاران و نیولگ

                                                      
1. Glaeser et al  

2. Liddle and Messinis  

3. Chen  et al 

4. Gollin et al  

5. Wu and Rao    

6. Sarkar et al  

نابرابری 

 درآمدی

 رشد اقتصادی

 تورق

 فساد

 نرخ شهرنشینی

 نرخ بیکاری   

 نرخ مهاجرت

 نرخ باسوادی
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(، 1393) همکاران و مهرگان(، 1391) زادهباقر مهالعه به توانیم یداخل قاتی( و از تحق2019)

 بخش، نیا( اشاره نمود که در 1398) همکاران و یشمیابر(، 1396) همکاران و زانیانگدل

 .ردیگیم قرار یبررسمورد  گرفته،صورتمهالعات  نیترشاخص یهاافتهیاز  یاخالصه

درک  یبرا را مدل کی(، 1955 ،)کوزنتس نیشی( با الهاق از مهالعات پ1976) 1نسونیراب

کرد که اقتصاد یکرد. او تصور م شنهادیو نابرابری توزیع درآمد پ ی، مهاجرتنیشهرنش نیرابهه ب

و  یکشاورز دستمزدِکم یهابا بخش بیاست که به ترت یدارهیو ساختار سرما شتیمع یدارا

 ا،یاستد ل کرد که در غ همچنین یشود. ویشناخته م یکشاورزریدرآمد غهای پربخش

 عیتوز یانتظار نابرابر دیتوسعه باکشور درحال کی ،یدوره طو ن کی یبرا یامقابله یهااستیس

( 2015)ینیس و مس دلیل ه،یفرض نیبا ا ینکرده را داشته باشد. در هماهنگ رییتغ ای ندهیفزا درآمد

 یاقتصاد رشدبر  یمثبت ریتأثو مهاجرت  ینیشهرنش ،توسعهدرحال یکشورها یکه برا افتندیدر

 2کویسد رینظ گرید. برخی از محققان گرددیم یدرآمد عیتوز ینابرابر شیافزا موجباما  دارد،

درآمد  عیتوز یبر نابرابر ینیش( نیز اثر ناخالص شهرن2017) رائو و ویو و( 2014) شو همکاران

 عیتوز یو نابرابر مهاجرت ،یو اظهار داشتند که رابهه بین شهرنشین کردند یبررس یدراندونز را

 شدند متوجه( 2013) 3انگراستا، کانبور و ژ نیا درباشد.  یتواند مثبت یا منفمی یدرآمد

اما در چین  داده است، شیو هند افزا یاندونز ن،یپیلینابرابری توزیع درآمد را در ف ینیشهرنش

 است.  افتهینابرابری توزیع درآمد کاهش  ش شهرنشینیخالف این بوده و با افزای

 یعلّ رابهه یبررس به ،یبردار حیخودتوض یالگو از استفاده با( 2016) شچن و همکاران

 آنها. پرداختند 1978 -2014 دوره یط ن،یچ کشوردرآمد در  عیتوز ینابرابر و ینیشهرنش نیب

 عیتوز ینابرابر ،ینیشهرنش که است نیا دهندهنشان ینیج بیضر مثبت واکنش که دادند نشان

 بر یتمرکز جد دیبا نیکه کشور چ گرفتند جهینت آنها. کندیم شتریبرا در طول زمان  یدرآمد

تا از  شود یبندتیاولو دیبا نیداشته باشد و اصالحات جامعه چ ینیشهرنش یاجتماع بعد

 شود.  یریجلوگ یدائم یاجتماع کیبلندمدت و تفک یاقتصاد یدوگانگ

 یو نابرابر مهاجرت شهر، اندازه ،ینیشهرنشنیرابهه ب یبررس به( 2018) نتانایک-کاستلز

 اوپرداخت.  1960-2016 دوره یط در( OLS) یزمان یسر مدل از استفاده بادرآمد  عیتوز
                                                      

1. Robinson  

2. Siddique 

3. Kanbur and Zhang  
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 ،رسد و بعد از آنیبه حداقل م ابد،ییم یکاهش رونددر ابتدا  ،درآمد عیتوز ینابرابر که، افتیدر

 . ابدییم شیافزا مجدداً

 بر ینیشهرنش ریتأثپانل ناهمگون،  نیتخم یهاکیتکن از استفاده با( 2019) کلوبدا و آدامز

 مورد 1984-2014دوره  یط در را قایآفر یجنو، صحرا یدرآمد در کشورها عیتوز ینابرابر

 ینیباز بودن تجارت و شهرنش ،سرانه یناخالص داخل دیتول که دادند نشانقرار دادند. آنها  یبررس

 ریثأت ینهاد تیفیکه ک دادهنشان  نیهمچن آنها یهاافتهیمثبت دارد.  ریثأدرآمد ت عیتوز یبر نابرابر

 .کندیم لیدرآمد را در بلندمدت تعد عیتوز ینابرابر ،ینیشهرنش

 ریتأث ،(DOLS) ی( با استفاده از روش حداقل مربعات معمول1396)همکارانش و زانیانگدل

 یسالها یط دردرآمد  عیتوز یرا بر نابرابر یحکمران تیفیک و یاقتصاد یآزاد ،ینیشهرنش نرخ

  ،با درآمد با یداد که در کشورها نشانآنها  مهالعه جی. نتادادند قرار یابیارز مورد 1996 -2015

 ،تولید ناخالص داخلی کیفیت حکمرانی و ، شاخص آزادی اقتصادی،ینیشهرنش نرخ یرهایمتغ

مثبت و معناداری با  رابهه ،تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری توزیع درآمدی دارند و نرخ تورق

 متغیرهای ،نابرابری توزیع درآمدی در این گروه کشورها دارد. در کشورهای با درآمد پایین

ه منفی با نابرابری توزیع رابه ،و تولید ناخالص داخلی، کیفیت حکمرانی شاخص آزادی اقتصادی

رابهه مثبت و معناداری با نابرابری توزیع  ،همچنین نرخ تورق و نرخ شهرنشینی .درآمدی دارند

 د.  درآمدی دار

گیری از مدل های ترکیبی )پانل( و با بهرهاز داده استفاده با( 1398) همکارانش و یشمیابر

مهاجرت از روستا به  ییایپو ریتأث(، به بررسی GMMیافته )اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم

پرداختند.  1385-1394های ی در مناطر روستایی ایران، طی سالشهر بر نابرابری توزیع درآمد

نتایج مهالعه آنها نشان داد که مهاجرت در ابتدای امر، موجب افزایش نابرابری توزیع درآمدی 

 بر شکاف درآمدی روستایی گذاشته است. روسللتایی شللده و در دوره بعد، اثری کاهنده

های ای که با استفاده از روشکه مهالعهتوان نتیجه گرفت با بررسی مهالعات انجاق شده، می

عوامل  یبررس به و روش تصحیح خها جوسیلیوس_روش یوهانسنالگوی خود توضیح برداری، 

 شده پرداخته ینیهاجرت و شهرنشبر نقش م دیبا تأک رانیا درآمد در عیتوز ینابرابر بر مؤثر

 رو حائز اهمیت است.، انجاق نشده است. با توجه به این خالء مهالعاتی، انجاق مهالعه پیشباشد
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   هاو داده روش تحقيق

 یآورجمع بوده وروش یکاربرد ف،تحلیلی و از نظر هد-علی ،لحاظ روش از ،این پژوهش

 صورت به نظر مورد یرهایمتغ یهاداده یتمام است،ی اتابخانهک-اسنادینوع  از اطالعات نیز

 آمار و است گرفته قرار آزمون مورد 1395 تا 1365 یهاسال یط کشور، کل اساس بر و انهیسال

 اطالعات بانک از یباسواد نرخ و ینیشهرنش نرخ مهاجرت، نرخ فساد، یرهایمتغ اطالعات و

نرخ  ،یناخالص داخل دیتول ؛1(یالمللنیب تیشفاف تیسا کشور، یهای)سرشمار یزمان یسر

استخراج شده  3یدرآمد از بانک جهان عیتوز  یو نابرابر 2رانیاز مرکز آمار ا یکاریتورق و نرخ ب

 است. 

جوسیلیوس -روش معروف یوهانسنبرای شناسایی و توضیح رابهه بلندمدت بین متغیرها از 

 خوددهد. روش تشکیل می( VAR) یبردار ونیرگرس خود روش را کار اساسانجاق شد. 

بینی متغیرهای کالن اقتصادی است، که در های پیش، یکی از روش(VAR) یبردار ونیرگرس

دل م ،انتخاباشند. آن تماق متغیرهای درونزای مدل تابعی از مقادیر باوقفه متغیرهای درونزا می

VAR ت بین متغیرها را دمندو، رابهه بلگظور بوده است که این النژوهش به این مپاین  برای

ایت، هت بین متغیرها را نیز دارد و در ندمروابط کوتاه حو از طرفی، توانایی توضی ندکتعیین می

  VAR مدل در واقع ت بین متغیرها استدمدت و بلندمط کوتاهباراستای ارت در VARهه راب

در هر اقتصاد خاص  مهای زمانی این سیستروابط علت و معلولی را با استفاده از سری ندتوامی

ر در کشورهای گهای دیجینو برخی از س الند. این رهیافت برای اقتصاد کهقرار د همورد مهالع

-ار( میی بر بازبتنیشرفته و مپاقتصادهای  ندهمان) منسجمنظریه اقتصادی  دکه فاق قسو هانج

خته نااقتصاد خاص ش نی را در آدمتغیرهای کلی نتواین وسیله، میداست و ب د، بسیار مفیدباشن

 هایمر سیستگدی دین کاربرد مفیناقتصاد را توسعه داد. همچ نه در مورد آدو تئوری به دست آم

VAR ،یبردار ونیرگرس خود مدل رو باشد. از اینمیهای اقتصادی ی شوکدنبنمهالعه زما 

(VAR ) شودبیان می( 2) رابهه صورت بهدر این پژوهش. 

 𝑋𝑡 = ∑ ∅𝑖𝑋𝑡 − 𝑖 + 𝜀𝑡𝑝
𝑖=1 (2                                                         )  

                                                      
1. Central bank of The Islamic Republic of Iran 

2. National Statistics Portal of Iran 

3. World Development Indicators 
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عنصر  کی εt و بیضرا سیماتر ،Фi. رهایمتغ یبردار حاو کی دهندهنشان ،Xtدرآن  که

 روش، نیدر ا. شودیم یمعرف VAR یالگو یحداکثر طول وقفه برا عنوانبه  p و ماندهیباق

 حیالگوی تصح( را در قالب 2توان دستگاه معاد ت )یم ،مدتکوتاه یهاییایبرای نشان دادن پو

 .(402-410: 2008 ،1)حالدا و همکاران نوشت (3صورت رابهه )به یبردار یخها

𝑋𝑡 = Xt − 1 + ∑ i𝑋𝑡 − 𝑖 + 𝜀𝑡
p−1
i=1 (3                                 )  

 نیو بلندمدت ب مدتکوتاه روابطدهنده ترتیب، نشانبه و  های در این رابهه، ماتریس 

 توانیرا م  سیباشد، ماتر  rدرجه یدارا  سیماتر نکهیمدل هستند. با فرض ا یرهایمتغ

 .(2012 ،2همکاران و)کرچگاسنر کرد  هی( تجز4) رابهه صورتبه

Π = 𝛼𝛽  (4 )                                                                                    

 P × rمدت با ابعاد مدت به رابهه بلندتنظیم رابهه کوتاه سیماتر ، α. 4 رابهه در   

نظر  در rرا  اگر رتبه ماتریس  باشد.می P × rمتغیرهای  بین بردار همگرایی   βو است

 :است در سه حالت زیر برقرار این شرطبگیریم، 

 روش مناسب و هستند Y، I(0) بردار یمتغیرها ، تماقاین صورت که در، r = n( الف   

 .ر سهح متغیرها استد VARبرآورد مدل، تخمین  یراب

    )،r = 0 ،بردار  یهیچ ترکیب خهی پایا از متغیرها ،این صورت که درY وجود ،

 .متغیرها است اول تفاضل مرتبهدر  VARتخمین ندارد و روش مناسب برای برآورد مدل، 

 یاY  بردار یترکیب خهی پایا از متغیرهاr  ،این صورت که در،  r  n-1 0  (ج   

ی برآورد بردارها یروش یوهانسن برا وجود دارد و از 3انباشتگیهم بردار r ر،عبارت دیگبه

جوسیلیوس، حداکثر -الگوی برآورد یوهانسن .(1995 ،4)والتر شودمی استفاده انباشتگیهم

و دستیابی به  کند. همچنین برای تعیین درجه ماتریس فراهم می β و αاحتمال را برای 

( استفاده max( و حداکثر مقادیر ویژه )traceهای ماتریس اثر )از آزمون rروابط همگرایی 

زا را ابتدا باید تعداد بهینه متغیرهای درونجوسیلیوس، _یوهانسن شود. برای استفاده از روشمی

را تشکیل و رتبه آن را با  VARمحاسبه نمود. سپس با استفاده از مقادیر سهح متغیر، مدل 

                                                      
1. Halada et al  

2. Kirchgassner et al  

3. Co-integration Vector 

4. Walter 
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( تعیین نمود. پس HQCکویین )( و حنان SBC(، شوارتز )AICاستفاده از معیارهای آکائیک )

تعیین ( به max( و حداکثر مقادیر ویژه )traceماتریس اثر )های با استفاده از آزموناز آن، 

 .(2015و همکاران،  1)باباییرابهه بلندمدت پرداخته شود و استخراج گرایی هم بردارهای

فساد  ،یناخالص داخل دیدرآمد، تول یکارگرفته شده در مدل، شامل: نابرابربه یرهایمتغ ن،یبنابرا

تحلیل  یبرا کهبود  ینرخ مهاجرت و نرخ باسواد ،ینینرخ شهرنش ،یکاریتورق، نرخ ب ،یاقتصاد

تصحیح خها جوسیلیوس و روش -یوهانسن این متغیرها، از الگوی خود توضیح برداری، روش

 استفاده شد.

    هایافته

 یرهایمتغشود، تا مشخص شود که از بین در این قسمت از پژوهش، به برآورد مدل پرداخته می

نرخ  ،ینینرخ شهرنش ،یکاریفساد، تورق، نرخ ب ،یداخل ناخالص دیشامل: تول شده، استفاده

بیشتر است. برای انجاق این کار،  درآمد عیتوز ینابرابر بر کیکداقاثر  ،یباسواد نرخمهاجرت و 

ابتدا تحلیل همبستگی میان متغیرهای مدل بررسی شده است؛ در اینجا، هدف، بررسی ضریب 

عنوان متغیر وابسته بر سایر متغیرهای مستقل است. سپس همبستگی میان نابرابری توزیع درآمد به

نابرابری توزیع درآمد پرداخته  با ارائه مدل اقتصادسنجی، به بررسی تأثیر متغیرهای تحقیر بر

 شده است. 

 تحليل همبستگی

 و متغیر وابسته را برآورد نمود از تحلیل برای اینکه بتوان همبستگی بین متغیرهای مستقل

نوع رابهه )مستقیم یا معکوس( بین متغیرهای  همچنینهمبستگی استفاده شد که شدت رابهه و 

دو  بینعدق وجود رابهه  است و در صورت -1+ تا 1 ها بینکند و ضریب آنرا بیان می مدل

 آمده است. 1متغیر، برابر صفر خواهد بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون در جدول 

 

 

 

                                                      
1  . Babaei  
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 . ماتریس ضرایب همبستگی بين متغيرهای مدل1جدول

  نابرابری توزیع درآمد ميزان 

 (69/184  =)ميانگين
ضریب  ميانگين متغير

 همبستگی

(P value) 
 0001/0 -231/0 -21/53 توليد ناخالص داخلی

 0001/0 447/0 55/25 ميزان فساد  
 0028/0 295/0 23/18 نرخ تورم  

 0017/0 202/0 39/12 نرخ بيکاری 
 0001/0 424/0 02/24 نرخ شهرنشينی 
 0001/0 589/0 08/32 نرخ مهاجرت 
 0001/0 -412/0 -21/19 نرخ باسوادی 

 

دهد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی  نشان می 1نتایج حاصل از جدول    

(01/0p< ،231/0r=- فساد  ،)(01/0p< ،447/0r= تورق ،)(01/0p< ،295/0r= نرخ ،)

(، نرخ مهاجرت =01/0p< ،424/0r)(،  نرخ شهرنشینی =01/0p< ،202/0r)بیکاری 

(01/0p< ،589/0r= و نرخ باسوادی )(01/0p< ،412/0r=- در سهح )درصد اطمینان،  99

دهنده رابهه مثبت و قوی بین این متغیرها است. با نابرابری توزیع درآمد ارتباط دارند که نشان

نمایان است، متغیر نرخ مهاجرت، با ضریب همبستگی پیرسون  1طور که در جدول اما همان

ن نابرابری توزیع درآمد دارد و نسبت به سایر متغیرها در اولویت ، بیشترین اثر را بر میزا589/0

 قرار دارد. 

 سازی اقتصادسنجیمدل

تأثیر دست آمده در این تحقیر، برای اینکه بتوان های بهبا توجه به آمارهای توصیفی و یافته

را برآورد نمود، از مدل اقتصادسنجی الگوی خود توضیح  نابرابری توزیع درآمد شهرنشینی بر

 1جوسیلیوس و روش تصحیح خها استفاده شد که برگرفته از مدل آدو_برداری، روش یوهانسن

 باشد. ( می5( بوده و مهابر رابهه )2012)

LININ=β1-β2LGDP+β3LCO+β4IN +β5 LUNR+ β6 LUR +β7 LLR -β8 LIR +U  (5             )  

                                                      
1. Adu  
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 در آن:که    

  1ININ:  ،2نابرابری توزیع درآمد کل کشورGDP:  ، تولید ناخالص داخلی کل کشور
3CO:  ،4میزان فساد کل کشورIN:   ،5نرخ تورق کل کشورUNR: نرخ بیکاری کل کشور، 
6UR ،7: نرخ شهرنشینی کل کشورLR ،8: نرخ مهاجرت کل کشورLIR:  نرخ باسوادی کل

 عالمت لگاریتم است.  :Lجمالت پسماند مدل و  :Uکشور، 

گردد که برای بررسی ابتدا متغیرهای مدل به لحاظ ایستایی و ناایستایی آزمون می   

 ها، آزمون ریشه واحد دیکی فولر انجاق شده است.مانایی داده

 یافتهفولر تعميم _واحد دیکی  . آزمون ریشه2جدول

 نتیجه احتمالارزش  آماره محاسبه شده متغیرها

ININ 4756/3- 0000/0 I(1) 

GDP 6841/3- 0000/0 I(1) 

CO 5002/3- 0000/0 I(1) 
IN 9245/3- 0074/0 I(1) 

 
UNR 8353/2- 0000/0 I(1) 

UR 0323/3- 0322/0 I(1) 

LR 8429/3- 0115/0 I(1) 

LIR 9309/2- 0002/0 I(1) 

  

صفر مبتنی بر عدق وجود خود همبستگی بین  با توجه به اینکه در مهالعه حاضر، فرضیه  

گیری در مرتبه اول در سهوم ها رفع شده، همه متغیرها پس از تفاضلاخالل در آن جمالت

 میان متغیرهای اند. در گاق بعد، برای بررسی روابط بلندمدتمانا شده %10و  %5و  %1اطمینان 

های مختلفی وجود وقفه بهینه، آزمونطول وقفه بهینه آزمون شود. برای بررسیالگو، باید طول 

                                                      
1. Income Inequality the whole country 

2. Gross domestic product the whole country 

3. Corruption the whole country 

4. Inflation the whole country 

5. Unemployment rate the whole country 

6. Urbanization rates the whole country 

7. Immigration rates the whole country 

8. Literacy rate the whole country 
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 ARDL2جوسیلیوس، -، یوهانسن1گرنجر-های انگلتوان از آزمونآن میان، می از دارد که

 ناق برد.  3هاهمچنین آزمون کرانه و

 وقفه بهينهتعيين طول

ی معاد ت الگو یک سیستم برآوردلزق جوسیلیوس مست-وهانسنیانباشتگی هم تخمین مدل

بهینه از مقدمات تخمین ی وقفهدست آوردن طولبه ،این بین در کهاست  خودتوضیح برداری

است. با توجه به تعداد متغیرهای الگو و کمتر بودن حجم نمونه مورد مهالعه از صد، از ها مدل

 3برای تعیین طول وقفه بهینه استفاده شده و نتایج مربوط به آن در جدول  4نیزیب-شوارتزمعیار 

 نشان داده شده است.

 یبردار حيتوض خود یالگو در نهيبه وقفهطول نييتع آزمون جینتا. 3جدول

 

دست آمده است و هبدو ی در وقفه نیزیب-شوارتز اریمقدار مع نیکمتر 3در جدول   

 باشد. وقفه دو می VARتوان بیان داشت که وقفه بهینه الگوی می

 بررسی بردار همگرایی

پایا شد، جهت تعیین  اول همگی در تفاضل مرتبه 1متغیرهای مدل، در جدول  توجه به اینکه

براساس  جوسیلیوس استفاده نمود.-یوهانسن جمعیتوان ازآزمون همگرایی میهم بردارهای

آزمون از استفاده توضیح برداری، با بهینه مدل خود عنوان وقفهبه دو، بهینه انتخا، مقداروقفه

 .استپرداخته شده گراییهمی بردارها به تعیین تعداد ،6ویژه مقادیر وحداکثر 5اثر ماتریس یها

را  مدلشده در  وارد  یرهایمتغ نیب ییهمگرایبردارهاتعداد نییبه تع مربوط جینتا 5و 4جداول

                                                      
1. Angel-Granger 

2. Autoregressive Distributed Lag Models 

3. Bounds Test 

4. Schwartz- Besin 

5. Trace Matrix 

6. Maximum Eigen Value 

 SC تعداد وقفه

0 8415/202 
1 2536/184 
2 2302/173 
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  د.ندهیم نشان دوآزمون نیا در

  (trace) اثر  سیماتر آزمون بر اساس درمدل وارد شده یرهايمتغ مجموع جینتا. 4جدول

 فرضيه مقابل صفر فرضيه
مقدار آماره 

 آزمون

مقدار بحرانی 

 %95درسطح 

ارزش احتمال 

 %95درسطح 

 r = 0  * 

 
r  

 
34/354 59/126 0000/0 

r≤ 1  * r  41/225 33/95 0000/0 
r≤ 2  * r  22/123 81/63 0000/0 

r≤ 3 r  43/61 22/46 1156/0 
r≤ 4 r  53/26 79/28 1043/0 
r≤ 5 r  83/2 35/18 9963/0 
r≤ 6 r  46/2 81/3 8561/0 
r≤ 7 r  14/2 54/2 8025/0 

 یی در کل متغیرهاهمگرا بردار وجود *

 
  (max)  ژهیو ریآزمون حداکثر مقاد آزمون اساسبر  درمدل وارد شده یرهايمتغ مجموع جینتا. 5جدول

 یی در کل متغیرهاهمگرا بردار وجود *

 وهانسنیاساس مدل  برکه  یفروض یشود، تمامیمالحظه م 5و  4طور که در جداول همان

و بر اساس  کندیجداول فوق صدق م جینتا با دیگردذکر  ریقسمت روش تحق در وسیلیجوس –

 ییگرادار همبر سهوجود  ژه،یو ریآزمون حداکثر مقاد و اثر سیآزمون ماتر آماره دو هر ج،ینتا

 . شودیم دییتأوارد شده در مدل  یرهایمتغ نیب

شده نسبت و بردار نرمال ،نیمدل تخم یرهایمتغ نیرابهه بلندمدت ب، 5 هدر ادامه، مهابر رابه

 فرضيه صفر
فرضيه 

 مقابل

مقدار آماره 

 آزمون

مقدار بحرانی 

 %95درسطح 

احتمال ارزش

 %95درسطح 

 r = 0  * 

 
r  

 

75/148 22/44 0000/0 
r≤ 1  * r  58/96 02/43 0000/0 
r≤ 2  * r  75/63 75/36 0000/0 

r≤ 3 r  41/36 64/26 1161/0 
r≤ 4 r  32/24 12/21 1068/0 
r≤ 5 r  90/2 32/14 9908/0 
r≤ 6 r  46/2 81/3 8561/0 
r≤ 7 r  14/2 54/2 8025/0 
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متناسب با  بیاز نظر عالمت ضرا یستیبا بردار نیانتخا، شده است. ا ،اول یزادرون ریبه متغ

باشد.  دارامعن یبه لحاظ آمار یحیتوض یرهایمتغ بیضرا نیبوده و همچن یاقتصاد یهایتئور

مدل،  یرهایمتغ یبلند مدت تمام بیضراشود؛ طور که در بردار بهینه منتخب مالحظه میهمان

 مورد ینظرچهار چو،  براساساستنباط و محاسبه شد که  ،5 رابههدر ریبراساس تعداد مقاد

 ورابهه آمد بدست 5مهابر رابهه  درآمد عیتوز یبرانابر بر رهایمتغ نیاثر هرکداق از ا و بود انتظار

رابهه به  جیکه نتا ،دیمشخص گرد t آزمونآمارهبراساس رهایمتغ بیازضرا هرکداق یمعنادار

 دست آمد.هب ریصورت ز

LININ =3.5610 - 0.78LGDP +2.03CO +1.17LIN +1.53LUNR + 2.78UR 
(6        )(t =2.82)   (t=2.32)      ( t =2.18) (t = -2.18)   (t = 2.25)   

+4.38LR - 1.87LIR   
(t =2.56)    (t = - 1.88)      

یک درصد افزایش در از یک طرف توان بیان داشت که در بلندمدت، ، می6بر اساس رابهه 

درصد  87/1و  78/0به ترتیب باعث کاهش داخلی و نرخ باسوادی، متغیرهای تولید ناخالص 

فساد، تورق، یک درصد افزایش در متغیرهای شوند و از طرف دیگر، در نابرابری توزیع درآمد می

 78/2، 53/1، 17/1، 03/2نرخ مهاجرت، به ترتیب باعث افزایش نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی و 

شوند و از بین انواع متغیرهای نامبرده، اثر نرخ مهاجرت بر در نابرابری درآمد میدرصد  38/4و

نابرابری توزیع درآمد، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. در ادامه، الگوی تصحیح خهای 

 نشان داده شده است.  6ربوط به آن در جدول برداری برآوردشده و نتایج م

 : الگوی تصحيح خطای برداری6جدول

؛ {ECM(-1)}شود که ضریب جمله تصحیح خها، مالحظه می6 با توجه به جدول   

گر دست آمده است. این عدد بیانبه  -64/0بوده و برابر با رقم  -1و  0معنادار بوده و بین اعداد 

مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت از عدق تعادل کوتاه 64/0این مهلب است که در هر دوره، 

 شود.تعدیل می

 tمقدار آماره  انحراف معيار ضریب نام متغير

(𝐋𝐆𝐃𝐏) - - - 
C 3604/0 0225/0 8078/3 

ECM(-1) 6449/- 7516/0 7253/2- 
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   یگيربحث و نتيجه

 نقشبر  دیبا تأک رانیدرآمد در ا عیتوز یعوامل مؤثر بر نابرابر یبررس هدف اصلی این مقاله،

برای تحلیل موضوع، از الگوی خود توضیح  است. 1360-1395طی دوره ی نیمهاجرت و شهرنش

-جوسیلیوس و روش تصحیح خها استفاده شده است. با توجه به یافته-برداری، روش یوهانسن

اساس مبانی نظری، مورد انتظار بوده و از نظر آماری های پژوهش، اثرگذاری ضرایب متغیرها، بر 

دست آمده در این مهالعه، حاکی از آن است که در بلندمدت، از یک نیز معنادار هستند. نتایج به

یک درصد افزایش در متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی، به ترتیب باعث طرف، 

یک درصد شوند و از طرف دیگر، ع درآمد میدرصد در نابرابری توزی 87/1و  78/0کاهش 

افزایش در متغیرهای فساد، تورق، نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی و نرخ مهاجرت، به ترتیب باعث 

تأثیر  دهندهنشان که شوندمی درآمددرصد در نابرابری  38/4و 78/2، 53/1، 17/1، 03/2افزایش، 

 بامهالعات پژوهش نیادرآمد در ایران است.  نابرابریبر  مهاجرت شهرنشینی و معنادار مثبت و

 رینظ یمهالعات با اما دارد، نظر اختالف( 1992) ،1محمود و آدامز مهالعات رینظ ریتحق یتجرب

 سوهم( 2019و کلوبدا ) آدامز و( 2016) همکاران و چن ،(2015) ینیسمس و دلیل مهالعات

 . است

اثر شهرنشینی بر نابرابری توزیع درآمد که  (1955) کوزنتس وارونه Uهمچنین نتایج با نظریه 

به صورت یک روند غیرخهی بوده، به این صورت که شهرنشینی و مهاجرت ابتدا موجب کاهش 

دهد، مورد نابرابری اقتصادی است اما پس از یک حد معین، نابرابری توزیع درآمد را افزایش می

ده در مدل، اثر نرخ مهاجرت بر تأیید است. لذا، مشخص شد که از بین انواع متغیرهای نامبر

همچنین نتایج بر اساس ضریب  نابرابری توزیع درآمد، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است.

مدت، از عدق تعادل کوتاه 64/0جمله تصحیح خها، حاکی از آن است که در هر دوره، حدود 

ساز تواند زمینههش میرو، این پژوشود. از اینبرای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می

های مهمی برای برداشتن موانع ساختاری در راستای کاهش نابرابری درآمد در کل کشور سیاست

یکی از د یل اصلی نابرابری درآمد  پدیده مهاجرت دست آمده از پژوهش،بهنتایج باشد. طبر 

هرهای با امکانات باشد. نظاق شهرنشینی و روند سریع آن در کشور، سبب هجوق گسترده به شمی

بیشترشده است که منجر به پیدایش بخش خدمات متورق، بیکاری پنهان، معضل مسکن، مسائل 
                                                      

1. Adams and Mahmood  
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نشین شده که از عوامل مهم های غیررسمی و مناطر حاشیهمحیهی، گسترش سکونتگاهزیست

 آیند.در افزایش نابرابری به شمار می

عنوان راهکارهای توان بهموارد زیر را می ،پژوهشدست آمده از نتایج بهبا توجه به بنابراین، 

 : ارائه کرد نابرابری درآمد پیشنهادی برای کنترل وضعیت-سیاستی

 بهبود وضعیت اقتصادی )در قالب یافتن شغل و بهبود زندگی( مهمترین عامل مهاجرت -1

پذیر و زایی در هر دو منهقه مهاجرهای مناسب اشتغالاختیاری بوده است. اعمال سیاست

. کندمی دولتی هماهنگ های رفاهی فردی وهای جمعیتی را با استراتژیجابجایی ،مهاجرفرست

های کار، تضمین اینکه زیرساخت مهارت نیروی حهای مرتبط با بهبود سهسیاست اعمال -2
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 آموزان افغانستانی ساکن در شهر شيرازسازگاری دانش مطالعه عوامل مرتبط با

 یار احمدی، علیگراوند، فاطمه ، راضيه بهادریرقيه خسروی

 (10/3/1399تاریخ پذیرش:    31/1/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده
 یسازگا شیافزاموجود به منظور  یسازوکارها نیآنها از مهمتر یآموزش یهابرنامه و مداس طیمح

ست شده تالش روشیپ مهالعه در منظور نیا یبرا. شودیم قلمدادمهاجر  آموزاندانش یفرهنگ  ا

 از حاضللر ریتحق یهاداده. شللود نییتب و یبررسلل یمهاجر افغانسللتان آموزاندانش یسللازگار که

 یافغانستان ساله 18 تا 13 آموزاننفر از دانش 380 تعداد آن در و انجاق رازیش شهر در که یشیمایپ

 شدهشدند اقتباس  شیمایپ افتهیساخت ةپرسشنام و یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش با

ست. شان هاافتهی ا  تعلر احساس ،یمندتیرضا ض،یتبع یرهایمتغ و یسازگار ریمتغ نیب که داد ن

 ةرابه مادر، تولد محل و یمل تیهو ،یبوم فرهنگ بر نیوالد دیتأک زبان،یم ةجامع رشیپذ ران،یا به

بر فرهنگ  نیوالد دیتأک یرهایکه متغ داد نشللان زین یونیرگرسلل مدل جینتا. دارد وجود یداریمعن

ضا ران،یاحساس تعلر به ا ،یمل تیهو ،یبوم صل یهاکنندهنییو محل تولد مادر، تع یمندتیر  یا

ستند.  یسازگار ساس بره ضر، ریتحق یهاافتهی ا ستا جهینت توانیم حا  یگرفت که تالش در را

با فرهنگ  شتریب ییآشنامنظور به ی،آموزش یهابرنامه یاجرا زیمدرسه و ن طیدر مح ضیکاهش تبع

 مهاجرانبا تر  یسازگار تواندیم رمهاجریغ یهاگروهمهاجران با  شتریب تعامل زیو ن زبانیجامعه م

 .باشد داشته دنبالبه را

 آموزان افغانستانی.سازگاری، مهاجران، رضایتمندی، هویت ملی، تبعیض، دانش ها:کليدواژه
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 مقدمه 
مهاجران همراه بوده  1پذیریفرایند فرهنگ با بررسی گسترده افزایش مهاجرت در سده پیشین،

و  زق و ملزوق یکدیگر  سکهپذیری را دو روی یک ، مهاجرت و فرهنگکهطوری؛ بهاست

فرهنگی ناشی از تماس  تغییرمثابه یک فرایند پذیری به(. فرهنگ71 :1372 فیندلی،اند )دانسته

ها در فرایند . افراد و گروه(1992، 2)بری ده استبین دو یا چند گروه فرهنگی تعریف ش

. میزبان تعامل خواهند داشت با جامعه ،و انهباق است 3سازگاری پذیری که متضمنفرهنگ

های فیزیکی و اجتماعی ها به محیطها و پاسخ آنسازگاری نوعی تعامل متقابل افراد و جماعت

پذیری جریان دارد )بری، یند فرهنگ( که در فرا1974، 4ریچموند وخاص است )گلد ست 

ها و بسترهای اجتماعی پذیری با سازگاری در گروههای فرهنگپیوند شیوهافزون بر این،  .(1992

زیرا سازگاری وابسته به متغیرهایی از قبیل طول مدت اقامت در فرهنگ ؛ متفاوت است ،مختلف

، 5اتباع میزبان است )وارد و رانادیوبافرهنگی و میزان تعامل با  جدید، توانایی زبانی، فاصله

1999) . 

پذیری خواهند مهاجران نسل اول و دوق سیر متفاوتی در فرایند فرهنگ در جمعیت مهاجران،

های نسلی و حتی گاه ناهمگنی درون نسلی، تفاوت و همین (2010 ،6باتیراداشت )بری و س

اساس  ؛ موضوعی کهدر جامعه میزبان خواهد بود ایشانسبب تفاوت در میزان سازگاری و ادغاق 

روشن است که . است أی مبدمیزبان یا بازگشت به جامعه گیری برای ماندن در جامعهتصمیم

میزبان، فرایند سازگاری و انهباق  کشورهایدلیل زندگی طو نی مدت در به ،عمدة مهاجران

ویژه کودکان مهاجری که به ،ان این مهاجرانفرزند، سان، بدینکنندفرهنگی متفاوتی را تجربه می

عبارتی همان نسل دوق مهاجران، شرایط و محیط زندگی هاند، یا بدر کشور میزبان متولد شده

، نسل دوق مهاجران به علت تعلقات دوگانه و اثرپذیری به این ترتیبکنند. متفاوتی را تجربه می

کنند، با تعارضات ارزشی و ر آن زندگی میای که خود دهای والدین و نیز جامعهاز فرهنگ

های ناشی از عدق تعارضات و کشمکش عبارت دیگر،. بهفرهنگی بیشتری روبرو خواهند شد
                                                      

1. Acculturation 

2. Berry 

3. Adaptation 

4. Goldlust & Richmond 

5. Ward & Rana-Deuba 

6. Sabatier  
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آنچه در ، فرزندان زیرا ؛شودبا شدت بیشتری در نسل دوق مهاجران ظاهر می ،ادغاق فرهنگی

یزی است که در محیط خانواده اغلب در تضاد با آن چ ،بینندمدرسه و خارج از خانه آموزش می

 آموزند.می

های جمعیتی در جایییکی از بزرگترین جابه ،مهاجرت از کشور افغانستان در چند دهه اخیر

اند. درصد این مهاجران بوده 90مقصد بیش از  ،تاریخ معاصر است. دو کشور ایران و پاکستان

دومین کشور میزبان این پناهجویان است  ،نفر پناهنده ثبت شده 951100 پذیرشکشور ایران با 

 میلیون پناهنده 2تا  5/1 ،دولت ایران برآورد. بر اساس (2019، 1)آژانس پناهندگان سازمان ملل

 (2020)آژانس پناهندگان سازمان ملل،  کننددر ایران زندگی می ،نشده افغانستانی فاقد مدرکثبت

مل مهم جذ، مهاجران افغانستانی به ایران بوده یکی از عوا ،بعد از امنیت و اقتصاد ،تحصیل

نوعی مهاجرت اضهراری یا اجباری ناسالم تواق »مهاجرت که  این. (43: 1397است )میرزایی، 

 ناپذیری برای هر دو جامعه (، پیامدهای اجتنا،45: 1383)جمشیدیها و عنبری، « با تخریب است

  و میزبان داشته است.أ مبد

متمرکز بر بازگشت  ،به بعد 1380ری سیاست دولت ایران از دهه گیکه، جهتدرحالی

های ویژه نسلهب ،رسد این مهاجراناما به نظر می ،(1388مهاجران افغانستانی بوده است )صادقی، 

در این میان، متغیرهای . اندبه بازگشت به وطن خود داشته اندکی، تمایل ایشاندوق و سوق 

سهوم بازادغاق و  تحصیالت با تر، مدت اقامت در ایران ای و ساختاری چون سن،زمینه

، و همکاران شوازیاند )عباسیکنندگان داشتهاجتماعی، اثر معناداری بر نیت مهاجرتی بازگشت

های دوق و سوق مهاجران افغانستانی در جامعه ایران در دیگر، جمعیت نسل طرف(. از 1395

 انداجتماعی برتری در جامعه ایران کسب کرده موقعیت اقتصادی و ،مقایسه با نسل پیشین

 (. 1386)محمودیان، 

 دخالت مهاجرانو سازگاری پذیری فرهنگ فرایند در مختلفی هایمؤلفهروشن است که، 

در این . اقتصادی و جمعیتی بررسی و تحلیل کرد اجتماعی، دیدگاه از را هاآن توانمی که دارد

 شهر در ساکن افغانستانی آموزاندانش سازگاری بر مؤثر عواملبررسی راستا، مقاله حاضر به 

، بیش از یک میلیون و 1395منتشرشده از سرشماری سال  آمارهایطبر  .پرداخته استشیراز 

هزار نفر  450کنند که نزدیک به در ایران زندگی می افغانستانیپانصد و هشتاد هزار نفر مهاجر 

                                                      
1. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
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تعداد مهاجران افغانستانی سال هستند. بر اساس همین آمارها،  17تا  6آنها در سنین مدرسه یعنی 

به نظر  ،درصد آنان زنان هستند 44که با توجه به اینکه  استنفر  109247 ،استان فارس ساکن

صورت خانوادگی حضور دارند و مهالعه فرزندان آنها به عمدتاً ،مهاجران ثبت شده اینرسد می

آموز در حال تحصیل هستند از اهمیت کانونی برخوردار است. بنابراین، مهالعه عنوان دانشکه به

حاضر، گامی است در جهت کمک به تبیین بهتر فرایند سازگاری این مهاجران با جامعه مورد 

 بررسی.  

 چارچوب نظری

 مدلشکل یافته است. در  2و بوریس 1های بریچارچو، نظری این پژوهش، از ترکیب نظریه

ی معتقد است سازگاری یک فرایند یادگیری است که از آن طریر، جان بر ،سازگاری یتژاسترا

کند. این فرایند برای تعداد زیادی فرهنگی جدید زندگی را شروع می لفرد در یک زمینه اجتماعی

های روزانه تر تماسو همچنین برای افراد طبقه مسلط که با جامعه بزرگ مهاجرانها مثل از گروه

افتد. سازگاری یک فرایند مداوق و متقابل است و تماق افرادی که در یک جامعه ند، اتفاق میدار

 (.2006گیرد )بری و همکاران، کنند را در بر میمتکثر فرهنگی زندگی می

سازگاری جوانان مهاجر را  یهانگرشو  یاجتماع تیعامل حمابری و همکارانش همچنین 

ی شخص نیاند که روابط ببرده ی. آنها پانددادهقرار  یسربر مورددر ارتباط با اعتماد به نفس 

طور مستقل به به ،سازگاری یهااز دوستان( و نگرش یو تعداد نیبا والد کی)ارتباط نزد

معتقد  یبر .(2006)بری و همکاران،  کندیبه نفس کمک م اعتماداز  یانواع مختلف یریگشکل

رفاه  رسند:یم یبه سازگار ،زیمتما تیفیبر اساس دو ک ،دیها در جامعه جدگروه است افراد و

)بری و  (یفرهنگ-یاجتماع ی)سازگار یاجتماع تیقابلو  (یشناختروان ی)سازگاری فرد

 (.2010، 3ساباتیر

های سازگاری هر دو گروه، کند که نگرشپذیری را ارائه میبری، مدلی دو بعدی از فرهنگ

دهد. طبر نظریة بری، ة میزبان( را مورد بررسی قرار می)جامع شهروندانیعنی مهاجران و 

. آیا ارزش دارد فرهنگ خانوادگی خود را حفظ 1شوند: مهاجران با دو سئوال اساسی مواجه می

                                                      
1. Berry 

2. Bourhis 

3. Berry & Sabatier 
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هایی که به این دو پرسش ها ارزشمند است؟ بر اساس پاسخ. آیا حفظ روابط با دیگر گروه2کنم؟ 

ها در (. این استراتژی2003، 1و انهباق متفاوت خواهد بود )رودمین سازگاریشود، نوع داده می

 نشان داده شده است.  1شکل 

 های قومی و جوامع ميزبانپذیری بری در گروهاستراتژی فرهنگ :1شکل 

  حفظ فرهنگ و هویت اجدادی

 

وه
گر
ن 
ه بی

ابه
ی ر

جو
ست
ج

 ها

 فرهنگی )مهاجر(–های قومی استراتژی جامعه ميزبان        استراتژی گروه

 

 (2010ساباتیر )منبع: بری و 

از انتظارات شهروندان  چهار استراتژیبری در بررسی دیدگاه جامعه میزبان در مورد مهاجران 

که شهروندان کند. این استراتژی ها متکی بر  انتظاراتی هستند سازگاری مهاجران بیان می برای

ها شامل کورة ، سمت راست(. این استراتژی1دارند )شکل مهاجران  جامعه در مورد سازگاری

 است.  2ذو،، جداسازی،  طردشدگی،  و تکثرگرایی فرهنگی

نظر بری، . بهبا هم پیوسته هستند و از پویایی  زق برخوردارند پذیریهای فرهنگاستراتژی

ی از متغیرهای بین فرهنگی نیز در امر سازگاری دخیل هستند، از غیر از این چهار نگرش، تعداد

، روابط اجتماعی، جنسیت، مدت اقامت و ترکیب قومی. 3، دانش زبانیفرهنگیی هاجمله: هویت

برای جوانان مهاجر، استراتژی  دهد که بیشترین اولویت سازگاریبری در تحقیقات خود نشان می

نان هم به فرهنگ خود و هم به فرهنگ جامعه جدید متمایل یکپارچگی بوده است که در آن جوا

 .(2010 ر،یو سابات ی)بر اندبوده

                                                      
1. Rudmin 

2. Multiculturalism 

3. Language Knowledge 
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را مهرم کردند. بر اساس مدل آنها،  2( مدل سازگاری تعاملی1997و همکارانش ) 1بوریس

که شامل  کنندمیاعضای جامعه میزبان پنج رویکرد سازگاری نسبت به مهاجران اعمال 

گیری اول، است. سه جهت 5و فردگرایی4، همانندگردی، طردشدگی3، جداسازییکپارچگی

ای شدن های چهارق و پنجم،  مربوط به رویکرد حاشیهگیریمهابر با نظریه بری است و جهت

شود تا جامعه میزبان معتقد باشد مهاجران است. از نظر بوریس، استراتژی یکپارچگی باعث می

هم میراث فرهنگی خودشان را حفظ کنند و هم زمان طور همشایستگی این را دارند که به

ی از فرهنگ ملی جامعه میزبان را یاد بگیرند. طرفداران استراتژی همانندگردی، تمایل هایجنبه

تر کنار شان را به نفع فرهنگ جامعه بزرگدارند تا مهاجران فرهنگ موروثی سرزمین مادری

دهند از استراتژی یکپارچگی استفاده کنند، اما جامعه نظر موریس، مهاجران ترجیح می. بهبگذارند

(. کنش متقابل 1997)بوریس و همکاران،  کندمیزبان اغلب استراتژی همانندگردی را توصیه می

کند که شان نسبت به هم، تعیین میهایبین مهاجران و شهروندان جامعه میزبان در مورد نگرش

آمیز ساز و یا تعارضبخش، مسئله، رضایتی مختلفهاآیا پیامدهای ارتباط فرهنگی در حوزه

    است.

بندی نمود که توان چنین جمعطور که در سهور پیشین نیز تأکید شد میبنابراین، همان

دهند. سن، جنس، نظریات بری و بوریس چارچو، نظری تحقیر حاضر را تشکیل می

جران، فاصله فرهنگی مبدأ و مقصد تحصیالت، فرهنگ جامعة مبدأ، انگیزة مهاجرت، انتظارات مها

اند پذیریهای شخصیتی مهاجران به باور بری عوامل قبل از فرهنگمهاجرتی و در نهایت، ویژگی

پذیری مهاجران در جامعه میزبان تأثیرگذارند. در مقابل، مدت زمان اقامت که بر فرایند فرهنگ

ض از عوامل مربوط به پس از سکونت در جامعه میزبان، حمایت اجتماعی، رضایتمندی و نیز تبعی

سازند. همچنین بر پذیری مهاجران را متأثر میآیند که فرایند فرهنگشمار میدر جامعه میزبان به

رود جوانان مهاجری که در جامعه میزبان، تبعیض کمتری را تجربه اساس نظریه بری، انتظار می

عبارتی عمدتاً سازگاری رخوردار باشند و بهاند از میزان ادغاق بیشتری در جامعه میزبان بکرده

                                                      
1. Bourhis 

2. Interactive Acculturation Model 

3. Segregation 

4. Exclusion 

5. Individualism 
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الذکر، انتظار تئوریک مبتنی بر نظریه بوریس آن فرهنگی را تجربه نمایند. عالوه بر عوامل فوق

است که متغیرهایی همانند منشأ قومی، پایگاه اجتماعی، هویت، گستره ارتباطات با جامعه میزبان 

کم و کیف سازگاری فرهنگی مهاجران در مقصد  های مهاجرتی جامعه میزبان برو نیز سیاست

 مهاجرتی تأثیرگذار باشد. 

 پيشينه تحقيق

پذیری و سازگاری در حال افزایش است. بیشتر ، فرهنگمهاجرت مهالعه و پژوهش در حوزه

این مهالعات، سوژه کلی مهاجر را بدون تفکیک نسلی، قومی، نژادی، جنسی و... مورد بررسی 

توان یکسان به همه مهاجران اطالق کرد. زیرا شناخت هر چند نتایج آنها را نمیاند؛ قرار داده

تجربیات مشترک مهاجران، نتایج این تحقیقات  معینی از هر موضوع ضرورت دارد، اما به واسهه

چندان ویژه مهاجران افغانستانی، مهالعات نهحائز اهمیت است. در بررسی نسل دوق مهاجران، به

طور اند. بههای متفاوتی این گروه را مورد بررسی قرار دادهگرفته است که از جنبهزیادی صورت 

( پاسخ به چند پرسش را مورد پژوهش 2010کلی، در بررسی مهاجران جوان، بری و همکاران )

کنند؟ به عبارت می زندگی فرهنگ دو بین و درون در اند. نخست آنکه مهاجران چگونهقرار داده

 هافرهنگ آنها در برخورد با فرهنگ خود و میزبان چگونه است. این ارتباطیی دیگر، الگوها

 از تربزرگ جامعه و هما ن و طرف یک از آنها اجتماعات و خانواده مهاجر، والدین از متشکل

 و اجتماعی شخصی، هایزمینه در) مهاجران چگونگی برخورد این دوق،. است دیگر طرف

تحقیقات انجاق شده داخلی  دهند؟فرهنگی را مورد بررسی قرار میبین وضعیت با( دانشگاهی

 اند.در بررسی مهاجران نسل دوق افغانستانی، بیشتر در پاسخ به پرسش اول صورت گرفته

ها در نسل دوق افغان یتیّجمعلیاجتماع یسازگار» با عنواندر مهالعه خود ( 1390)ی صادق

 یاجتماع-یادغاق اقتصاد ای یساختار یسازگار شیبا افزاهمراه  کهرسیده  جهینت نیبه ا «رانیا

 است افتهی کاهش یتیّجمع یمهاجر در رفتارها-یبوم یهاییها و واگراتفاوت زبان،یم ةدر جامع

همچنین، . وجود دارد زبانیم ةجامع یتیّجمع یبا هنجارها و رفتارها ینسب ییگراهم ،و در مقابل

ایران،  در نستانیافغا دوق مهاجران نسل جمعیتی-اجتماعی ( در بررسی سازگاری1389صادقی )

گر را بیان سهوم تأکید دارد که این امر و الگوها لحاظ سازگاری به تفاوت گسترده و تنوع بر

 سرعت سازگاری، داند. از نظر او، در ارتباط با الگوهایمی مهاجران دوق نسل ناهمسان ماهیت
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گروه جذ، و  در که افرادی مثال، برای است. بوده متفاوت خانوادهرفتاری –نگرشی تغییرات

 پیدا انهباق ایران جامعه خانواده رفتارهای و هنجارها ها،ارزش شده بودند، با بندیادغاق و طبقه

 اند. کرده

( در پژوهشی به بررسی موانع ادغاق اجتماعی 1393وند )آزاد و معارفسنقری، فکری

 افغانستانی، نوجوانان که داده نشان آنها هایاند. یافتهایران پرداخته جامعهنوجوانان افغانستانی در 

 اصلی ارتباطی موانع عنوانبه تواندمی که اندکرده تجربه را تبعیض و بودن متفاوت خود روابط در

 سربار و توهین شدن، طرد آمیز،کنایه رفتار خود، روابط در همچنین آنها. قرار گیرد توجه مورد

نتایج تحقیر، این موانع را وابسته به شخص نوجوان، خانواده وی،  .اندرا تجربه کرده بودن جامعه

( در بررسی 2018آزاد )وند و فکریداند. سنقری، معارفجامعه میزبان و قوانین مهاجرتی می

ن را گرهای ادغاق پناهندگاگرهای ادغاق نوجوانان افغانستانی در ایران، تسهیلموانع و تسهیل

تواند تأثیر موانع ادغاق که نمیطوریاند؛ بهبسیار محدود و در سهح خرد و شخصی ارزیابی کرده

را کاهش دهد. اما موانع بر فرایند ادغاق مهاجران در تماق سهوم فردی و کالن اجتماعی را بسیار 

مقاومت خود  تمایل جامعه میزبان در پذیرش پناهندگان افغان واند. عدقجدی و آشکار دانسته

ها در جامعه ایران شده پناهندگان در برابر تغییر، به مثابه موانع ادغاق، موجب دشواری ادغاق آن

 است.

 افغانستانی اتباع تحصیل هایسیاست تأثیر خود، پژوهش در( 1395) حسینی و اصفهانی نصر

 پرتعداد حضور به توجه با که داده نشان مهالعه این نتایج. اندگذاشته بررسی به را ایران در

 کودکان منع پیامدهای ایران، به مهاجرت تداوق و ایران در افغانستانی غیرقانونی و قانونی مهاجران

 گیریشکل که شوندمی یادآور پژوهشگران. بود خواهد ایرانی جامعه متوجه تحصیل از آنها

 کشور ملی امنیت برای حتی تواندمی ایران جامعه از سرخورده و مهارتکم و سوادکم نسلی

( نیز که در سهوم خرد و کالن، ادغاق 2016) 1شوازی و صادقیعباسی .باشد آمیزمخاطره

اند که در سهح کالن، نسل دوق اند، نشان دادهمهاجران نسل دوق افغان را در ایران بررسی کرده

کمبود سرمایه لکن به سبب  اند،کرده کسب توجهیقابل آموزشی مهاجران افغان دستاوردهای

اند. نتایج این تحقیر های قانونی، توفیر چندانی در بازار کار نداشتهانسانی و برخی محدودیت

، 2014شوازی و صادقی، های دیگر پژوهشگران )عباسیدر سهح خرد، در راستای نتایج پژوهش
                                                      

1. Abbasi‐Shavazi, & Sadeghi 
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ود نشان گر آن است که هر چند مهاجران افغان، الگوهای سازگاری متنوعی از خ(، بیان2015

سازگاری در بین مهاجران بوده است. این تحقیر نشان  الگوی ترینعمومی اند، لکن ادغاق،داده

 شده،درک تبعیض قومیت، ،تحصیالت جنسیت، مانند شناختیجمعیت و اجتماعی دهد عواملمی

 است. هاآن سازگاری الگوهای با سکونت در پیوند محل شهر محله، هایویژگی خانوادگی، زمینه

تنها ( در بررسی انهباق تحصیلی مهاجران افغانستانی نشان داده که تحصیل، نه1397میرزائی )

پذیری تواند عاملی برای جامعهیکی از عوامل جذ، مهاجران افغانستانی به ایران است، بلکه می

 مهاجر ه( در پژوهش دیگری در ارتباط با جامع1396و ادغاق این مهاجران قلمداد شود. میرزائی )

 هایظرفیت از توانمی انهباقی راهبردهای پیشبرد به کمک ایران، نتیجه گرفته که با در افغانستانی

 فرهنگ بر تکیه با و شده متولد ایران در دوق و سوق، یعنی کسانی که هایمهاجرین نسل موجود

  .بهره برد کشور توسعه و رشد کنند، برایمی زندگی ایرانی جامعه

یض و ع، تبپذیریدر بررسی فرهنگ (2010) اباتیربری و سسازگاری نسل دوق   در حوزه

 پذیری را شاملفرهنگهای استراتژی، سازگاری بین جوانان نسل دوق در مونترال و پاریس

پژوهشگران با تاکید بر بستر  .اندذکر کردهشدن و جداسازی ایسازی، حاشیهیکپارچگی، یکسان

اند که پذیرش هر کداق از ، به این نتیجه رسیدهپذیریفرهنگهای راتژیی میزبان و استجامعه

تبعیض علیه  یو تجربه پذیریفرهنگ هایانتخا، یکی از استراتژی نتیجه الگوهای سازگاری

( در پژوهش دیگری بر نقش خانواده در سازگاری 2008مهاجران جوان است. ساباتیر و بری )

ای خود ضمن تصدیر تفاوت ها در بررسی مقایسهاکید دارند. آننسل دوق مهاجران )نوجوانان( ت

-های فرهنگگیریدهند که چگونه جهتهای ملی و قومی مهاجران، نشان میگیریدر جهت

ها بر سازگاری نسل دوق مهاجران در جامعه میزبان تاثیرگذار پذیری خانوادهپذیری و جامعه

رومانیایی مهاجر را بررسی کرده موزان آسازگاری دانشای که ( در مهالعه2014) 1است. ویریو

بخشی آموزشی و سازگاری زبانی از سازگاری اجتماعی که سهح رضایت دهداست نشان می

بیشتر است. همچنین  همبستگی بین سازگاری زبانی و سازگاری مدرسه، سازگاری زبانی و 

های حضور فته است که بین تعداد سالانهباق اجتماعی، معنادار بوده است. وی همچنین نتیجه گر

 در کشور میزبان با سازگاری زبانی و سازگاری مدرسه رابهه وجود دارد.  آموزان رومانیاییدانش

                                                      
1. Vieriu 
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از نظریة بری نشان داده است که یادگیری زبان مقصد،  استفاده( با 2013) 1 ساپونزیس

ی مهمی هستند که سازگاری تحصیل و یادگیری آموزشی و داشتن توانایی مالی، عناصر فرهنگ

( در تحقیقی درباره نقش زبان و 2010) 2است. هورنزیک داشته همراهمهاجران در یونان را به 

نشان داده است که کودکان و نوجوانان از طریر مدرسه  ،آموزانهویت در سازگاری دانش

شود. زان میآموبیشتر دانش موجب سازگاریمسئله  همینکنند، که سازگاری بیشتری پیدا می

 (. 2010)هورنزیک،  پردازدها و انتظارات جامعه میزبان میمدرسه به معرفی هنجارها و ارزش

ای دو نسل از نوجوانان مهاجر نسبت به هما ن ( در بررسی مقایسه2010) 3گیل و ودرون

-نتیجه رسیدهاند. محققان به این خود در کشور هلند پیامدهای سازگاری مهاجران را مهالعه کرده

اقتصادی مهاجران نشده است. -اند که سازگاری بیشتر مهاجران منتهی به بهبود جایگاه اجتماعی

سریع مهاجران باشد،  پذیری و جذ،هدف فرهنگ کشورها با مهاجرتی هایبنابراین، اگر سیاست

 نداشته و حتی سبب سازگاری کمتر آنان شود. مهلوبی نتایج است ممکن

های ( در پژوهشی پیرامون سازگاری مهاجران در آمریکا، به نقش انجمن2004) 4ویرزبیکی

ها در جوامع ترین انجمنحمایتی اشاره کرده و به این نتیجه رسیده است که حتی ضعیف

( بر 2003) 5روند. پادیال و پرزشمار میروابط به کنندةمنسجمعنوان حامی و مهاجران، اغلب به

شوند )مانند تفاوت های مختلف شناسایی میبرای افرادی که با برچسب ریاین باورند که سازگا

. البته این به نگرش مثبت یا منفی گیردتر صورت میسختدر رنگ پوست، زبان، قومیت و...( 

کنند سعی میارزش بدانند وارد از هویت اجتماعی خود بستگی دارد و اگر آن را بیفرد تازه

 صورت گیرد.  که فرایند سازگاریعملی نمایند راهکارهایی را 

اجتماعی ادغاق زنان افغانستانی در سوئد را بررسی کرده -( که تجربه فرهنگی2018) 6عابدین

-اجتماعی ادغاق عامل تریناصلی زبان را مهارت ی،افغانستاناست، با تأکید بر ناهمگنی زنان 

 فرهنگی-اجتماعی ادغاق از مختلفی انواع ان،کند که مهاجرداند و تأیید میمهاجران می فرهنگی

                                                      
1. Sapountzis 

2. Horenczyk 

3. Van Geel & Vedder 

4. Weirsbicki 

5. Padilla & Perez 

6. Abedin 
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( در بررسی سازگاری 2019و همکارانش ) 1کنند. زرکشمی تجربه را تعلر مختلف هایمفهوق و

های اجتماعی مهاجران افغانستانی در مالزی، سهح سازگاری اجتماعی را در پیوند با سیاست

مهاجرتی  دهد که به واسهه سیاستشان میها ندانند. نتایج پژوهش آنمیزبان می مهاجرتی جامعه

ها، کشور مالزی مبتنی بر به رسمیت نشناختن مهاجران و غیرقانونی بودن سکونت آن

شوند که همین امر های مقیم مالزی با عدق امنیت، نبود حمایت و استرس روبرو میافغانستانی

 .برخوردار باشند کم اجتماعی سازگاری از مالزی مقیم افغانستانی جویانسبب شده است که پناه

عوامل مؤثر بر سازگاری  تشریح و توصیف برای بسیار هایتالش و هابحث رغمعلی

های مهاجر افغانستانی در ایران کمتر مورد آموزان خانوادهدانش بینمهاجران، فرایند سازگاری در 

ردق در کشور افغانستان مهالعه قرار گرفته است. از طرف دیگر، با توجه به بافت سنتی زندگی م

-آموزان خانوادههای متفاوت زندگی در ایران، بررسی وضعیت سازگاری دانشو پذیرفتن شیوه

 های مهاجر حائز اهمیت است.

 هاروش تحقيق و داده

 تا 13 افغانستانی مهاجر آموزاندانش های مورد استفاده برای نگارش مقاله حاضر از پیمایشداده

یافته نامة ساختاز طریر پرسش 1394-1395که در سال تحصیلی  شیراز شهر ساکن ساله 18

آموزان گردآوری شده اقتباس یافته است. در پیمایش مذکور جامعه آماری شامل تماق دانش

دولتی شهر شیراز و در مقاطع متوسهه اول و دوق تحصیل  مدارسافغانستانی است که در 

ای است. روایی و ای چند مرحلهگیری خوشهوش نمونهکردند. پیمایش انجاق شده مبتنی بر رمی

ترتیب از طریر اعتبار صوری  و ضریب آلفای کرونباخ که روشی برای پایایی پرسشنامه نیز به

گیری است تأیید شده است. ضریب آلفای تمامی متغیرهای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

 91/0آموزان( ب آلفای متغیر وابسته )سازگاری دانشو همچنین ضری 7/0ای تحقیر با تر از سازه

گزارش شده است. روایی سازه نیز، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار 

در سهح  3050و آزمون بارتلت برابر با   852/0( برابر با KMOگرفته است. ضریب کی اق او )

آموزان افغانستانی که که تعداد دانشاز آنجاییگزارش شده است.  001/0معناداری کمتر از  

کنند، حدوداً ده هزار نفر است، بر این اساس با توجه به طور رسمی در شهر شیراز تحصیل میبه

                                                      
1. Zarkesh 
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درصد، و نیز  95درصد و سهح اطمینان  5(، و در نظر گرفتن ضریب خهای 1976) 1جدول لین

نفر پیمایش شدند. برای این منظور فهرست  380پاسخ، با در نظر گرفتن احتمال وجود موارد بی

آموزان با ملیت افغانستانی بودند اخذ شده است. مدارس متوسهه اول و دوق که دارای دانش

آموزان افغانستانی را به شیراز که بیشترین تمرکز دانش 4و  3سپس دو منهقه آموزش و پروش 

د نظر برای دسترسی به نمونه و دادند انتخا، و در گاق بعدی مدارس مورخود اختصاص می

 آموزان انتخا، شدند. تکمیل پرسشنامه توسط دانش

(، 2003) 2آموزان( با اقتباس از مقیاس سازگاری زیمتغیر وابسته تحقیر )سازگاری دانش

زیر مقیاس شامل  6(، طراحی شد. این متغیر دارای 1999) 4( و تراپ1994و همکاران )3بارونا

ها بر اساس مجموع گذاری مقیاسفردی است. نمرهه، لباس، غذا و روابط بینزبان، موسیقی، رسان

های مورد استفاده برای ها و کل مقیاس انجاق گرفت. گویهنمرات در هر کداق از زیرمقیاس

 نمایش داده شده است. 1سنجش ابعاد متغیر وابسته، در جدول 

سن، قومیت، بعد خانوار، مدت متغیرهای مستقل تحقیر شامل متغیرهای جمعیتی )جنسیت، 

اجتماعی )سهح تحصیالت والدین، درآمد والدین، –اقامت و محل تولد(، متغیرهای اقتصادی

آموز( و متغیرهای تبیینی دیگر شامل مذهب، شغل والدین، و میزان پیشرفت تحصیلی دانش

 احساس تعلر به ایران، احساس تبعیض در مدرسه، احساس تبعیض در جامعه و میزان

مندی است. متغیر وابسته تحقیر سازگاری است که در شش مقوله زبان، موسیقی، رسانه، رضایت

 لباس، غذا و ارتباط بین فردی سنجش شده است.  

های استفاده شده برای سنجش متغیر وابسته تحقیر )سازگاری مهاجران( ، گویه1در جدول 

، رسانه، لباس، غذا و ارتباط فردی ارائه شده است. این متغیر در شش مقوله زبان، موسیقی

سنجش شده است. طیف پاسخگویی به این سئوا ت بر اساس طیف لیکرت بوده است که در 

هر دو اما ایرانی بیشتر و  .4برابر،  هر دو .3هر دو اما افغانی بیشتر،  .2فقط افغانی،  .1پیوستار 

شده برای وده است که میانگین محاسبهب 38اند. دامنه طیف از صفر تا فقط ایرانی، ارائه شده .5

 است.  18کل جمعیت برابر با 

                                                      
1. Lin  

2. Zea 

3. Barona 

4. Tropp 
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 آموزان: تعریف عملياتی ابعاد مختلف متغير سازگاری دانش1جدول 

ابعاد متغير 

 سازگاری
 تعریف عملياتی

 زبان

کنید، در خانه با خواهر و ای صحبت میدر خانه با پدر و مادر خود با چه زبان یا لهجه

کنید، در مدرسلله با دوسللتان خود با چه ای صللحبت میچه زبان یا لهجهبرادر خود با 

توانید احسللاسللات خود را بهتر بیان کنید، با چه زبانی میای صللحبت میزبان یا لهجه

کنند، هنگاق دعا و صللحبت با کنید، پدر و مادر شللما در خانه با چه زبانی صللحبت می

با چه زبانی منظور خود را بهتر منتقل  کنیدتر هسلللتید، فکر میخدا با چه زبانی راحت

 برید. کنید، از صحبت کردن با کداق زبان بیشتر  لذت میمی

 موسيقی

کنید، کداق موسیقی کداق خوانندگان را بیشتر دوست دارید، کداق موسیقی را انتخا، می

ه برید، در جمع دوستان چکنید، از اجرای کداق موسیقی بیشتر لذت میرا بهتر درک می

 کنید.موسیقی انتخا، می

 رسانه

شور را می سینما و تلوزیون کداق ک سینما و تلوزیون کداق بازیگران  سید، بازیگران  شنا

های تلوزیونی کداق کشللور را پیگیری اید، سللریالکشللور را الگوی خود را قرار داده

های تلوزیونی برنامهکنید، دیدن های تلوزیونی نگاه میطور کلی، چه برنامهکنید، بهمی

ها با چه زبانی باشد، ها و سریالکند، فیلمکداق کشور، حس بهتری برای شما ایجاد می

 کنید.مفهوق و منظور فیلم را بیشتر درک می

 لباس

کنید، درخانه از کداق اگر در پوشلللیدن لباس آزاد باشلللید، کداق لباس را انتخا، می

ها اسللتفاده کنید، در ید در مدرسلله از کداق لباسکنید، دوسللت دارها اسللتفاده میلباس

 کنید.ها استفاده میمراسم عروسی ازکداق لباس

 غذا

ها و اعیاد چه نوع غذایی کنید، در مراسم و جشندر منزل از چه نوع غذایی استفاده می

کنید، اگر دوسلللتتان را به خانه دعوت کنید، با چه نوع غذایی را بیشلللتر اسلللتفاده می

 کنید، از کداق غذاها بیشتر لذت می برید. پذیرایی می

روابط بين 

 فردی

ترین ترین و نزدیککنند، صللمیمیکمک می وقتی مشللکلی دارید چه کسللانی  به شللما

سانی اعتماد می شکالتتان به چه ک ستند، برای حل م ستانت کجایی ه ستان دو کنید، دو

 شما اهل کداق کشور هستند.
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کردن متغیرهای مستقل تحقیر )احساس تعلر شده برای عملیاتیهای استفاده، گویه2جدول 

به ایران، رضایتمندی از زندگی در ایران، احساس تبعیض در مدرسه و جامعه و هویت ملی( که 

های پاسخ به سئوا ت بر اساس طیف لیکرت دهد. گزینهاند را نشان میصورت مقیاس بودهبه

 اند. ای از بسیار مخالف تا بسیار موافر ارائه شدهگزینهه در پیوستار پنجبوده است ک

 : تعریف عملياتی متغيرهای مستقل تحقيق2جدول 

متغيرهای 
 مستقل

 تعریف عملياتی

احساس تعلق 
 به ایران

کنم حس کنم اگر ایرانی بودق، احساس بهتری داشتم، من از اینکه در ایران زندگی میفکر می

ای از زندگی من را فرا گرفته است، برای من مهم های ایرانی، بخش عمدهدارق، ارزشخوبی 

 عنوان یک ایرانی شناخته شوق.است که به

رضایتمندی از 
زندگی در 

 ایران

اق در ایران رضایت دارق، من از بودن در ایران راضی هستم، من از وضعیت درآمدی خانواده

اق رضایت دارق، راضی هستم، من از برخورد ایرانیان با خانوادهمن از برخورد ایرانیان با خودق 

ها رضایت ها با افغانیمن از برخود مسئولین مدرسه با خودق رضایت دارق، من از احتراق ایرانی

 کنم رضایت دارق.ای که در آن زندگی میدارق، من از خانه

احساس 
تبعيض در 

 مدرسه

کنم معلمان آموزان ایرانی بیشتر مورد توجه هستند، من فکر میکنم در مدرسه دانشمن فکر می

تر درس آموزان افغانی بر خورد خوبی ندارند، اگر ایرانی بودق در مدرسه راحتبا دانش

 شوق. خواندق، به خاطر تفاوت رفتار معلمان یا کادر مدرسه از ادامه تحصیل دلسرد میمی

احساس 
بعيض در ت

 جامعه

اق، پیش آمده که در ادارات در شهر به خاطر افغانی بودن مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفته

ها به خاطر افغانی بودن با من متفاوت رفتار شود، پیش آمده که توسط پلیس و بیمارستان

کننده ناراحتها متفاوت و دلیل بازجویی شوق، پیش آمده که در محله زندگیم رفتار ایرانیبی

 خاطر افغانی بودن به ما منزل اجاره ندهند.باشد، پیش آمده به

پذیرش جامعه 
 ميزبان

ها ها( مانند ایرانیها با ما )افغانیکنند با ما رابهه دوسللتی برقرار کنند. مغازهها سللعی میایرانی

شدهکنند، من فکر میبرخورد می سه به کنم جزئی از مردق ایران  خوبی با ما برخورد اق، در مد

 کنند. آموزان ایرانی برخورد میها با ما مثل سایر دانششود، معلممی

 هویت ملی

کنم، اگر دوباره کنم، به قهرمانان ملی کشللورق افتخار میبه میراث فرهنگی کشللورق افتخار می

وابستگی دارق،  متولد شوق دوست دارق در افغانستان متولد شوق، به افغانستان احساس تعلر و 

کنم، دوسللت دارق در عنوان یک افغانی معرفی میدر هر مراسللمی که شللرکت کنم خود را به

ها و مراسم مربوط به کشور افغانستان شرکت کنم، عالقمندق اطالعات بیشتری در مورد جشن

ستان به سوق افغان ست آورق، ارزشفرهنگ و ادا، و ر ای از زندگی بخش عمده های افغانید

 عنوان یک افغانی شناخته شوق.ن را فرا گرفته است، برای من مهم است که بهم
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مورد تحلیل  SPSSهای توصیفی، استنباطی و تبیینی با استفاده از نرق افزار ها در بخشداده

و بررسی قرار گرفت. در بخش توصیفی، جداول فراوانی مهلر و نسبی و میانگین متغیر وابسته 

اجتماعی ارائه شده است. در بخش استنباطی، بر  –معیتی و اقتصادی بر حسب متغیرهای ج

(، تحلیل واریانس )آزمون t)آزمون  هامیانگینهای تفاوت حسب سهح سنجش متغیرها از آزمون

F و آزمون همبستگی استفاده شده است. در بخش تبیینی از مدل رگرسیون چندگانه به روش )

 اده شده است. گاق به گاق و مدل تحلیل مسیر استف

 ها یافته
 9/47دهد که از میان پاسخگویان نمونه مورد بررسی، های آماری صورت گرفته نشان میبررسی

ساله، دارای بیشترین فراوانی  16و  15درصد پسر هستند. در این میان، سنین  1/52درصد دختر و 

درصد(  3/86اند )متولد شدهآموزان اکثراً در ایران درصد بوده است. دانش 8/45درصدی با حدود 

اند. اکثریت این افراد از قوق دنیا آمدهدرصد( در افغانستان به 7/13و تنها درصد پایینی از آنها )

درصد، در  2/13درصد و پشتون با  1/16درصد( هستند و سپس قومیت تاجیک با  1/56هزاره )

فراوانی را به لحاظ مذهبی دارند و  درصد، با ترین 3/66های بعدی قرار دارد. شیعیان، با مرتبه

درصد  70عالوه، حدود گیرند. بهدرصد در مرتبه بعدی قرار می 7/33بعد از آنان، اهل تسنن با 

کنند و مدت اقامت خانوار آنها در ایران، نفر زندگی می 5-8آموزان در خانوارهایی بین از دانش

 سال است.  34/23طور میانگین، به

 4های موجود در میان متغیرهای مستقل تحقیر و متغیر وابسته در جداولبههنتایج بررسی را

ها برای مقیاس سازگاری برای متغیرهای گزارش شده است. نتایج آزمون تفاوت میانگین 5و 

عبارت آموزان ندارد. بهدهد که جنسیت رابهه معناداری با میزان سازگاری دانشمستقل نشان می

و سهح معناداری برابر با   =967/0tن پسر و دختر با توجه به مقادیر )آموزادیگر، بین دانش

( تفاوت معناداری از نظر سازگاری وجود ندارد. همچنین متغیر وابسته برحسب محل 334/0

( 855/0، سهح معناداری =  =t-183/0( و مذهب )920/0، سهح معناداری =  =101/0tتولد )

ر این میان، میزان سازگاری بر حسب محل تولد مادر، دهد. دآموزان تفاوت نشان نمیدانش

 (.045/0، سهح معناداری =  =t-14/2دهد )تفاوت معنادار نشان می
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 ای و ميانگين مقياس سازگاریآموزان بر حسب متغيرهای زمينه: توزیع دانش3جدول 

 مقياس سازگاری درصد فراوانی ایمتغيرهای زمينه

 جنسيت
 2/18 9/47 182 دختر
 6/17 1/52 198 پسر

 محل تولد
 3/17 7/13 52 افغانستان

 02/18 3/86 327 ایران

 مذهب
 97/17 3/66 252 شيعه
 06/18 7/33 127 سنی

 تحصيالت
 06/19 7/38 147 متوسطه اول
 2/17 3/61 233 متوسطه دوم

 قوميت

 45/17 7/57 213 هزاره
 2/18 6/13 50 پشتو

 5/18 5/16 61 تاجيک
 6/18 2/12 45 سایر

 بُعد خانوار

 22 9/3 15 نفر 3-4
5-6 129 2/34 7/17 
7-8 149 8/36 8/17 
9-10 72 9/18 2/18 

 1/16 1/6 22 و بيشتر 11

 سواد و تحصيالت پدر
 02/18 9/33 122 سوادبی

 41/17 9/36 133 ابتدایی و خواندن و نوشتن
 28/18 2/29 105 متوسطه و باالتر

 سواد و تحصيالت مادر
 6/17 0/52 192 سوادبی

 95/17 2/35 130 ابتدایی و خواندن و نوشتن
 7/18 7/12 47 متوسطه و باالتر

 آموزان و متغيرهای مستقل دووجهی( برای متغير سازگاری دانشtها )آزمون : نتایج تفاوت ميانگين4جدول 

 سطح معناداری Tمقدار  متغيرهای مستقل

 334/0 967/0  جنسيت
 920/0 -101/0  محل تولد

 855/0 -183/0  مذهب

 045/0 -14/2  تولد مادرمحل 
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نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس تفاوت سازگاری بر حسب متغیرهای قومیت، سهح 

دهد که رابهه معناداری بین آموز و همچنین سهح تحصیالت والدین نشان میتحصیالت دانش

،  =928/0F(، سهح تحصیالت پدر )478/0، سهح معناداری:  =740/0F) متغیرهای قومیت

( با 224/0، سهح معناداری:  =50/1F( و سهح تحصیالت مادر )582/0سهح معناداری: 

، سهح معناداری:  =45/2Fآموز و سازگاری )سازگاری وجود ندارد. بین سهح تحصیالت دانش

 ( رابهه معنادار وجود دارد.  045/0

، همچنین رابهه و همبستگی بین متغیرهای مستقل و سازگاری نیز نشان داده 5 در جدول

آموز، مدت اقامت شود، بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشطور که مشاهده میشده است. همان

در ایران، سن و بعد خانوار با متغیر سازگاری رابهة معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای 

(، میزان = r-189/0(، احساس تبعیض در جامعه )= r-134/0سه )احساس تبعیض در مدر

(، پذیرش جامعه میزبان = 362/0r(،  احساس تعلّر به ایران )= 220/0rرضایتمندی )

(121/0r=( تأکید والدین بر فرهنگ بومی ،)452/0- r =( و هویت ملّی )577/0- r = رابهة )

 داری وجود دارد.معنی

بینی گاق برای پیشبهشیوة گاقشده به مدل رگرسیون چندگانه به، متغیرهای وارد 6جدول 

( و سهح معناداری F= 3/58، با توجه به مقدار )نتایجدهد. طبر آموزان را نشان میسازگاری دانش

پنج متغیر هویت ملّی  به ترتیب، از میان متغیرهای مستقلمدل کلی معنادار است.  001/0کمتر از 

تعّلر به ایران، تأکید والدین بر فرهنگ بومی، رضایتمندی و محل تولد  )افغانستانی(، احساس

درصد از  54اند اند. این متغیرها در مجموع توانستهمادر، تأثیر معناداری بر سازگاری داشته

 تبیین کنند.را تغییرات متغیر سازگاری 
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 آموزان افغانستانیهای تبيينی و سازگاری دانشهای تحليل واریانس و همبستگی بين متغير: نتایج آزمون5جدول 

 معناداری آزمون متغير

  Fآزمون  

 478/0 740/0 تيقوم

 045/0 45/2 آموزسطح تحصيالت دانش

 582/0 928/0 سطح تحصيالت پدر

 224/0 503/1 سطح تحصيالت  مادر

  (rضریب همبستگی ) 

 281/0 06/0 ميزان پيشرفت تحصيلی

 564/0 -031/0 ایرانمدت اقامت در 

 161/0 -073/0 آموزسن دانش

 737/0 -017/0 بُعد خانوار

 011/0 -134/0 احساس تبعيض در مدرسه

 001/0 -189/0 احساس تبعيض در جامعه

 001/0 220/0 ميزان رضایت از زندگی در ایران

 001/0 362/0 احساس تعلّق به ایران

 001/0 121/0 پذیرش جامعه ميزبان

 001/0 -452/0 تأکيد والدین بر فرهنگ بومی

 001/0 -577/0 هویت ملی )افغانستانی(
 

 آموزان افغانستانی : ضرایب تأثيرگذاری متغيرهای مستقل تحقيق بر سازگاری دانش6جدول 

  R 2R معناداری Tارزش  ضریب تأثير )بتا( متغيرهای تأثيرگذار

  414/0 646/0 000/0 02/9 -/468 هویت ملّی )افغانستانی(

  450/0 671/0 000/0 52/5 266/0 احساس تعلّق به ایران

  478/0 692/0 000/0 30/4 -217/0 تأکيد والدین بر فرهنگ بومی

  530/0 728/0 006/0 79/2 139/0 ميزان رضایت از زندگی در ایران

  540/0 735/0 029/0 19/2 102/0 محل تولد مادر )ایران(

001/0=Sig            31/58 =F  
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مدل نهایی تحلیل مسیر، روند تأثیرگذاری متغیرهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و متغیرهای 

اساس، متغیرهای هویت ملی، این  بردهد. بینابینی رضایتمندی و هویت ملی را نشان می

رضایتمندی و محل تولد مادر، به صورت مستقیم، و تأکید والدین بر فرهنگ بومی و احساس 

اند. احساس تبعیض، محل تعلر به ایران هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر سازگاری تأثیرگذار بوده

غیرمستقیم از طریر  صورتتولد فرد، پذیرش جامع میزبان، بعد خانوار و سهح تحصیالت هم به

 اند. رضایتمندی و هویت ملی بر سازگاری مهاجران اثر داشته

 آموزان افغانستانیعوامل جمعيتی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سازگاری دانش –: مدل تحليل مسير 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر کداق از متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته را نشان 7جدول 

داده است. همانهور که در جدول نشان داده شده است به ترتیب هویت ملی )افغان(، تاکید 

والدین بر فرهنگ بومی، احساس تعلر به ایران، رضایتمندی، و تبعیض بیشترین اثر را بر متغیر 

 سته تحقیر داشته اند. واب
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 : اثرات مستقيم و غيرمستقيم عوامل مؤثر بر سازگاری دانش آموزان افغانستانی7جدول 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 -468/0 - -468/0 هویت ملی 

 139/0 - 139/0 رضایتمندی

 102/0  102/0 محل تولد مادر )ایران(

 -/367 -150/0 -/217 بومیتأکيد والدین بر فرهنگ 

 286/0 02/0 266/0 احساس تعلق به ایران

 -117/0 -117/0 - تبعيض

 095/0 095/0 - پذیرش جامعه ميزبان

 -022/0 -022/0 - بعد خانوار

 -03/0 -03/0 - سطح تحصيالت

 -015/0 -015/0 - محل تولد

 گيریبحث و نتيجه

 تغییرات در عامل سلللومین تولد، و مرگ از بعد که اسلللت مهمی هایمقوله از مهاجرت

 در مباحث ترینجدی از یکی .(2018 همکاران، و1دیاز آلوارز) شلللودمی محسلللو، جمعیتی

ست میزبان جامعه با مهاجران سازگاری مهاجرت، حوزه سی) ا : 2014 صادقی، و شوازیعبا

سته متغیر عنوانبه پژوهش، این در سازگاری(. 90 سی مورد واب سازگاری قرار برر  در گرفت. 

سیقی، زبان، مقوله شش سانه، مو ست شده سنجش روابط بین فردی و غذا لباس، ر  نتایج. ا

 پذیرش ایران، به تعلر احساس رضایتمندی، مادر، تولد محل متغیرهای بین که داد نشان تحقیر

 با بومی فرهنگ بر والدین تأکید و محیط در تبعیض مدرسه، در تبعیض احساس میزبان، جامعه

پنج  تحقیر، نهایی مدل بر اساس. دارد وجود معناداری رابهة افغانستانی آموزاندانش سازگاری

 بر) اهمیت ترتیب به متغیرها این. شدند انتخا، داشتند سازگاری با را ارتباط بیشترین متغیر که

ساس  فرهنگ بر والدین هویت ملی، احساس تعلر به ایران، تأکید شامل( رگرسیونی ضرایب ا

                                                      
1. Alvarez-Dias  
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درصللد از واریانس متغیر سللازگاری را  54هسللتند که  مادر تولد و محل مندی،رضللایت بومی،

 سللهح خانوار، بعد میزبان، جامعه پذیرش فرد، تولد محل چون دیگری متغیرهای تبیین کردند.

 طریر از غیرمسللتقیم صللورتبه ایران، به تعلر احسللاس و احسللاس تبعیض، تحصللیالت،

 .دارند رابهه سازگاری ملی با و هویت مندی،رضایت

تواند آنها را نسبت هایی است که میرضایتمندی فرد مهاجر از جامعه میزبان، یکی از مولفه

بان خوش عه میز جام که به  مانی  هد. بر عکس ز کان همنوایی را افزایش د جه ام بین و در نتی

یدا می کاهش پ ند. مفهوق احسلللاس تبعیض وجود دارد، این رضلللایتمندی و سلللازگاری  ک

ها در جهت توسعه ها برای به کار گرفتن تواناییرضایتمندی به معنی در دسترس بودن فرصت

ست. به ستعدادفردی و خدمت به دیگران ا ستیابی به تماق ا صر به معنی د ها ویژه در جهان معا

وجود  آموزان افغانسللتانی مورد مهالعه،(. در زمینه دانش2005و همکاران،  1باشللد )پترسللونمی

شاورهبرنامه شی و م ضایتمندی و تبعات آن های آموز شکالت عدق ر ای متمرکز برای آنها از م

( نیز تبعیض یکی از عوامل مهم در 2010با توجه به مدل بری و سلللاباتیر )کند. جلوگیری می

ست. آنها  سازگاری ا سازگاری را تجربة تبعیض میمهممیزان  شکل  طور کلی، دانند. بهترین م

تبعیض و گرایش به سلللمت جامعه میزبان، رابهه منفی وجود دارد. افراد زمانی که از نظر  بین

هویتی در امان باشند، قادر خواهند بود شرایط متفاوت خود را بپذیرند و برعکس، زمانی که در 

اند پیدا ها تبعیض کردهدیدگاهی منفی به کسلللانی که در حر آن ،گیرندمعرض تهدید قرار می

ندمی بان را رد می کن عة میز جام نگ  ند.و برای تالفی، فره ندی کن  2عالوه بر بری، وارد و ک

سته1993) در اینجا  .اند( نیز تبعیض را بزرگترین عامل عدق انهباق و پذیرش فرهنگ جامعه دان

)در مدرسه و در جامعه( هم در تحلیل دومتغیره و هم در تحلیل چندمتغیره بر روی  ضیتبعنیز 

ضایتمندی  سازگاری ر ست و اثر معکوس و منفی بر روی  و پذیرش جامعه میزبان مؤثر بوده ا

عکس دارد، زیرا احساس تعلر به رابهه  احساس تعلر به کشور افغانستان نیز با سازگاری دارد.

ستانگروهای همبدأ و برخورداری از حمایت بائک د )کنرا کمتر می سازگاری ،های نژادی و دو

 (. 2009، 3ی و توماسچو

                                                      
1. Peterson 

2. Ward & Kennedy 

3. Baek Choi & Thomas 
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یا آمدهمتغیر محل تولد )افرادی که در خارج از وطن به ( هرچند در تحلیل دومتغیره انددن

بر روی رضللایتمندی تأثیر داشللته اسللت. کسللانی که در  ، اما در تحلیل چندمتغیرهنبود دارمعنی

تجربه  ی را نیزبیشللتر ضللایتمندی بیشللتری دارند و در نتیجه سللازگاریر ،انددنیا آمدهایران به

آموزان دارای از نظر محل تولد والدین نیز، تنها محل تولد مادر با سلللازگاری دانش .اندکرده

 رابهه بود. 

ست.  ستان، یکی از مهمترین متغیرهای این تحقیر بوده ا هویت ملی و تعلر به جامعه افغان

ایران تقویت این متغیر از طریر تأکید والدین بر فرهنگ بومی و احسلللاس تبعیض در جامعه 

اند که هویت ملی و هویت قومی، یکی از عوامل مهم در سازگاری شود. مهالعات نشان دادهمی

 (1996، 1، بامیستر و موراون2006ای است )بری و همکاران، مهاجران در سهح ملی و منهقه

داری دارد. عالوه رابهة معنی نتایج این پژوهش نشان داد که سهح تحصیالت با سازگاری 

صورت غیرمستقیم نیز بر رضایتمندی مهاجران مؤثر بوده است. سهح تحصیالت یکی بر این، به

( 1387(، حقیقتیان و همکارانش )1388ایمان و مرادی )از نظر  از عوامل تأثیرگذار بر سازگاری

طور که بری در مهالعات خود مهرم کرده، سلللازگاری یک فرایند یادگیری بوده اسلللت. همان

ست. یادگی صیل در جامعه میزبان ها و نبایدها و بایدری ارزشا های جامعه میزبان، از طریر تح

شتر تحقیقات انجاق گرفته )حقیقتیان  ست. همچنین در بی سا، ا شکل خود قابل اکت به بهترین 

مهم و  یعامل ،طول مدت اقامت(، 2013ویریو  ،1383و عنبری  ، جمشیدیها1383، ربانی 1387

دسللت این پژوهش رابهة معناداری در این زمینه به در بوده اسللت.مهاجران  بر سللازگاریمؤثر 

آموزان مورد مهالعه، از نظر مدت اقامت در نیامد. شللاید دلیل این امر این باشللد که اکثر دانش

شته سانی قرار دا سبتاً یک ضعیت ن طور میانگین اند. طول مدت اقامت والدین این فرزندان، بهو

 اند. آموزان تقریباً همه عمر خود را در ایران گذراندهبنابراین، دانش سال بوده است؛ 3/23

عنوان یکی از متغیرهایی که از طریر رضایتمندی با سازگاری ارتباط دارد، بعد خانوار نیز به

گروهی و ارتباط بیشتری تر، چون از حمایت اجتماعی درونهای بزرگتوجه است. خانوادهقابل

و  یبائک چو؛ 1991، 2رامبوت)ند کمتری برخوردار ارند از سلللازگاریبا همنوعان برخورد

 (.2009توماس ، 

                                                      
1. Baumeister & Muraven 

2. Rumbaut 
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سن پایین1389توکلی ) شان داد که  شود فرد برای همسانی تر، باعث می( در مهالعه خود ن

سازگاری در وی سا ن خود تالش کند و  شتر می با هم آموزان مورد شود. اما در بین دانشبی

سازگاریمهالعه در این تحقیر سن تاثیری بر  شت ،  ستندا سد یکی از د یل آن، نظر میبه .ه ا ر

آموزان در یک گروه سللنی باشللد که جامعة آماری پراکنش آماری مناسللب را قرار گرفتن دانش

 های سنی وجود نداشته است.نداشته است و امکان مقایسه آن با دیگر گروه

 خودشللان بومی فرهنگ بر والدین تأکید مبدأ، کشللور به تعلر احسللاس مهم عوامل از یکی

ست سیر این در. ا شنهاد عنوان به م شتر سازگاری بخواهیم اگر که شد متذکر توانمی پی  و بی

باید زمینه  آید، وجودبه افغانستانی آموزاندانش میان در ایرانی فرهنگ به بیشتری تعلر احساس

شارکت سماتی و هاگروه اجتماعی، هایشبکه در آنها م شتر  دارند، شرکت هاایرانی که مرا بی

 تواندمی و شودمی مزبور جامعة پذیرش موجب میزبان جامعه با رابهه این برقراری. فراهم شود

 در نوجوانان که شللویم یادآور باید همچنین. باشللد داشللته سللازگاری بر مسللتقیمی و مثبت اثر

 به پاسخ برای مناسبی زمینة و گیرند فرا را میزبان جامعه هایارزش و هنجارها توانندمی مدرسه

 هاییسیاست اتخاذ در پرورش و آموزش نقش نتیجه، در. باشند داشته خود از جامعه انتظارات

 .است اساسی و مهم بسیار میزبان، جامعه پذیرش و مندیرضایت افزایش برای

ست ضروری نکته این بحث، ذکر پایان در صمیم هرگونه که ا  ساماندهی جهت در گیریت

( با سللازگاری) پذیرش بر تأثیرگذار متغیرهای و عوامل به توجه با بایسللتی مهاجران وضللعیت

 علمی شود. شناخت انجاق زمینه این در ریزیبرنامه سپس و گیرد صورت میزبان جامعة فرهنگ

 بر همزیسلللتی تداوق و فرهنگی سلللاخت بازسلللازی در فرهنگی، ارتباط و تماس فرایند از

مهاجران،  سلللازگاری فرایند به توجهیبی و غفلت واقع، در. اسلللت تأثیرگذار هافرهنگخرده

 و هاتنش که تعادلی عدق .گرددمی میزبان جامعة فرهنگی سللاخت در تعادل عدق ایجاد باعث

 داشت. خواهد همراه به میزبان جامعة در را فرهنگی-اجتماعی گوناگون هایآسیب

 منابع 

 سیدامامی، سیدکاووس ترجمه اجتماعی، چاپ اول، دگرگونی درباره هاییدیدگاه(. 1373) رابرت  ور،اچ

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران

 نامهپایان عربی، متحده امارات مقیم ایرانیان سازگاری بر مؤثر عوامل بررسی(. 1379) نظاق اکبری،
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 .شیراز دانشگاه اجتماعی، علوق و مدیریت اقتصاد، دانشکده شناسی،جامعه ارشد کارشناسی

 روانی سالمت و پذیریفرهنگ راهبردهای بین رابهه بررسی(. 1388) مرادی گلمراد و محمدتقی ایمان،

 ،20 دوره ،کاربردی شناسیجامعه فصلنامه ،(کرمانشاه شهر مهالعه موردی نمونه: ) مهاجران میان در

 .170-147 صص ،1 شماره

 افغانی، مهاجرین بازگشت بر آن اثرات و اجتماعی تعلقات(. 1383) عنبری موسی و غالمرضا جمشیدیها،

 .43-68 صص ،(23 پیاپی) 3 شماره ،11 دوره ،اجتماعی علوق نامه نشریه

 سازگاری بر موثر عوامل بررسی(. 1387) تقوی عبدالرسول سید و غضنفری احمد منصور، حقیقتیان،

 1 شماره ،27 دوره ،شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوق مجله قائمیه، شهر به مهاجران فرهنگی

 .63-79 صص ،(54 پیاپی)

 فیروزآباد، شهر مهاجران سازگاری در مؤثر اجتماعی عوامل بررسی(. 1383) پالیزان احمد و رسول ربانی،

 .41-65 صص ،14 شماره ،4 سال ،اجتماعی و انسانی علوق پژوهشنامه

 افغانستانی نوجوانان اجتماعی ادغاق موانع(. 1393) وندمعارف معصومه و فکرآزاد حسین ناهید، سنقری،

 ،3 شماره ،معاصر شناسیجامعه هایپژوهش دوفصلنامه ،(تهران شهر موردی مهالعه) ایرانی جامعه در

 .101-124 صص ،5 دوره

 مهالب گزیده ، 1385 سرشماری در ایران در خارجی مهاجران هایویژگی(. 1388) رسول صادقی،

 .41-73 صص ،1 شماره ،20 سال آماری،

 نامهپایان ایران، در هاافغان دوق نسل مهاجران جمعیتی–اجتماعی سازگاری(. 1389) رسول صادقی،

 .تهران دانشگاه اجتماعی، علوق دانشکده شناسی،جمعیت دکتری

 علوق ماه کتا، نشریه ایران، در هاافغان دوق نسل جمعیتی-اجتماعی سازگاری(. 1390) رسول صادقی،

 .101-103 صص ،43 و 42 شماره ،15 سال ،شناسیجمعیت ویژه اجتماعی،

 مهاجران دوباره مهاجرت یا ماندن(. 1395) محمدی عبداهلل و صادقی رسول محمدجالل، شوازی،عباسی

 ،ایران شناسیجمعیت انجمن نامه آن، کنندهتعیین عوامل و کشورشان به ایران از افغانستانی بازگشته

 .10-41 صص ،21 شماره

 .نوید نشر: شیراز زاده،لهسایی عبدالعلی ترجمه داخلی، هایمهاجرت ریزیبرنامه(. 1372) سلی فیندلی،

، و انهباق با جامعه مقصد یتیو جمع ی، اجتماعیاقتصاد یهایژگیدر و رییتغ(. 1386محمودیان، حسین )
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 .42-69، صص 4، شماره 2، دوره شناسی ایراننامه انجمن جمعیت

 قائم شهرک در افغانستانی مهاجرین روانی بهداشت و پذیریفرهنگ راهبردهای(. 1396) حسین میرزائی،

-189 صص ،7 شماره ،2 دوره ، 6 مقاله ،اجتماعی مددکاری پژوهشنامه ،(شناختیانسان ایمهالعه) قم

245. 

 پژوهشنامه فصلنامه ایران، در افغانستانی مهاجران تحصیلی انهباق بررسی(. 1397) حسین میرزائی،

  .43-84 صص ،11 شماره ،3 دوره ،اجتماعی مددکاری

(. بررسی تأثیر سیاست های تحصیل اتباع افغانستانی 1395) ینیحسن حس دیآرش و س ،نصر اصفهانی

-83، صص 20، شماره 5، سال فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی)مورد مهالعه: شهر تهران(،  در ایران
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روی آن در های پيشِشدن ازدواج زودهنگام و مقاومتبرهمکنش درونی

 ميان نسل دوم زنان مهاجر افغانستانی مقيم شهر یزد

 ، زهرا قرقچيانندوشن، عباس عسکریعلی روحانی

 (6/2/1399تاریخ پذیرش:    24/11/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده
سللازی ازدواج زودهنگاق در میان زنان پذیری و درونیمقاله پیش رو قصللد دارد بسللترهای جامعه

ای، مهاجر افغانسللتانی مقیم شللهر یزد را مهالعه کند. پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه

ته اسلللت. داده جاق گرف تان ان با  1397های تحقیر در زمسللل نفر  20از طریر مصلللاحبه عمیر 

شارکت ست. برمبنای یافتهم شده ا ستری رخ میکننده گردآوری  دهد که ها، ازدواج زودهنگاق در ب

یابد و این سللنت ازدواج زودهنگاق از طریر یادگیری اجتماعی، از نسلللی به نسللل دیگر انتقال می

سل سانی ن ها در امر ازدواج و نقش پررنگ مادران در تربیت فرزندان و پدیده از مقو تی چون هم

دلیل تسلط تفکرات ها، بهای که زمان و شکل ازدواجگونهها، برساخت شده است. بهال ارزشانتق

عنوان پذیری نیز بهدهد و جامعهنسلللی محسللوسللی را نشللان نمیهای بیناجتماعی سللنتی، تفاوت

 سبب تجربه زیسته ازدواج زودهنگاقعاملی مهم، به تثبیت این امر کمک کرده است. اما این زنان به

سته سبی از آن، خوا ای شان را در آیندهنیافتنی خود برای فرزندانها و تمایالت دستو نارضایتی ن

ممکن اسللت در گذر زمان و با جابجایی در ازدواج زودهنگاق کنند. گرچه شللهری مهالبه میآرمان

های ارزش مواجه شللوند، اما و در نتیجه تغییراتی هامقاومت های ذهنی و نگرشللی، به تدریج باافر

نسلی در بازتولید ازدواج زودهنگاق، همچنان صورت بیندار گذشته، بههای ریشهاجتماعی و سنت

 کنند.فعا نه ایفای نقش می

 ای، یزد.پذیری، ازدواج زودهنگاق، زنان مهاجر افغانستانی، نظریه زمینهجامعه ها:کليدواژه
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 مقدمه

تصمیمات اساسی زندگی افراد است و داشتن آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از مراحل و 

 زق از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای آن ضروری است. سن ورود به ازدواج، یکی از 

ساز در زندگی فردی است. به همین جهت، های مهم اجتماعی و در عین حال، سرنوشتجنبه

آن در نظر گرفته شده است.  در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، حداقل سنی برای

گر دهنده شیوه سازماندهی زندگی خانوادگی و بیانسن ازدواج در یک جامعه، تا حدی نشان

هایی است که زنان و مردان جوان در زمان ازدواج از آن برخوردارند. عالوه بر این، فرصت

خانواده و همچنین تواند بر کیفیت روابط زوجین در بندی ازدواج و تشکیل خانواده، میزمان

 های اجتماعی آنان در جامعه اثرگذار باشد.ایفای نقش

یافته، بلوغ، مرز بین کودکی و بزرگسالی است. کودک به محض در جوامع کمتر توسعه

های ویژه شود و بایستی اقداق به ایفای نقشرسیدن به سن بلوغ، وارد دوران بزرگسالی می

(. 16: 1394ین امر در مورد دختران بارزتر است )مظفریان،بزرگسالی از جمله ازدواج کند که ا

ای از این جوامع، است. در قوانین حقوقی افغانستان، حداقل سن قانونی ازدواج افغانستان نمونه

سال تعیین شده است )گزارش دولت جمهوری اسالمی  18سال و برای پسران  16برای دختران 

های زودهنگاق در جامعه افغانستان در مار دقیقی از ازدواج(. با این وجود، آ17: 2018افغانستان، 

های مختلف جمعیتی و مناطر جغرافیایی، دست نیست و آمارهای موجود نیز در بین نمونه

 -های بهداشتیهای ملی موجود از پیمایش ویژگیتوجهی دارد. براساس آخرین دادهتفاوت قابل

سال و  15درصد از زنان این کشور در سنین زیر  9میالدی،  2015افغانستان در سال  1جمعیتی

 80تا  60(. در کنار این امر، 2019، 2اند )یونیسفسالگی ازدواج کرده 18درصد در زیر سن  35

کنند، خود، نقشی در درصد از دخترانی که ازدواج زودرسی را در سنین پایین تجربه می

شوند )مجمع یان، مجبور به ازدواج میگیری ازدواج ندارند و توسط خانواده و اطرافتصمیم

میالدی، نسبت  1970(. در دهه 5: 2012، 3نمایندگان مجالس آسیایی پیرامون جمعیت و توسعه

اند، بین بار ازدواج کرده بودهسالگی، حداقل یک 15-19درصد دختران افغانستانی که در سنین 
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و  2010های سال از پیمایش درصد برآورد شده است. برآوردهای اخیر 54تا نزدیک به  50

درصد کاهش یافته  5/17تا  17دهد که این نسبت به رقمی بین نشان می 2015-2016همچنین 

(. با وجود روند روبه کاهش ازدواج زودرس 2017، 1است )بخش جمعیت سازمان ملل متحد

که طبر آمار دیگری  ایگونهها رواج دارد. بهچنان در میان افغانستانیدختران، اما این پدیده، هم

درصد از  42استان افغانستان پرداخته است،  5ها در در این زمینه، که به بررسی میزان ازدواج

سالگی ازدواج کرده  18اند که حداقل یک عضو خانواده آنان، قبل از سن خانوارها اظهار داشته

 (. 11: 2018است )گزارش دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 

 2یافتههای ترتیبافتند، از نوع ازدواجای زناشویی که در سنین پایین اتفاق میاغلب پیونده

شود. در ویژه دختران محرز نمیهستند.  به این معنی که در آن، اراده و رضایت زوجین و به

فرهنگی نظیر -یافته، عوامل گوناگون اجتماعیهای زودهنگاق و ترتیبگیری این نوع ازدواجشکل

سیتی، روابط قدرت نابرابر، عوامل ساختاری و هنجاری جامعه، عدق دسترسی به نابرابری جن

های آموزشی، موانع دسترسی به حقوق جنسی و سالمت، یادگیری اجتماعی و فرصت

 (. 16: 2016کنند )یونیسف، پذیری، نقش بازی میجامعه

انیزق بازتولید مک ترینپذیری یا اجتماعی شدن را مهمدانشمندان علوق اجتماعی، جامعه

پذیری از دانند. فرآیند جامعهها از نسلی به نسل بعدی میهای اجتماعی و انتقال آن ارزشارزش

ها های همسا ن و رسانهخانواده شروع و سپس توسط عوامل دیگری چون نظاق آموزشی، گروه

فر، هومینیابد و در شکل دادن به شخصیت نگرش و رفتار افراد نقشی اساسی دارد )بسط می

پذیری، تداوق و استحکاق نظاق اجتماعی جامعه، (. به بیان روشن، اجتماعی شدن و جامعه1382

به نقل از: مجدالدین،  1-2: 1367کند )روزن بارق، را که حیاتش وابسته به آن است، تضمین می

و تواند کارکردهای متعدد خانواده از جمله؛ ازدواج پذیری می(. الگوهای جامعه1386

عنوان مثال، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، تأثیر قرار دهد. بههمسرگزینی فرزندان را تحت

های خود را درباره ازدواج، از طریر الگوسازی و یادگیری جانشینی به ها و نگرشوالدین ایده

ترین یکه خانواده اصل(. از آنجایی68: 1394دهند )نیازی و همکاران، فرزندان خود انتقال می

شود های جنسیتی در خانواده تجربه میواحد اجتماعی در این راستا است، نخستین نابرابری
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ها در خانواده و اجتماع، تحت تأثیر فرآیند ها و نسل(. روابط بین جنسیت62: 1394)بخارایی،

بندی و درجه آزادی های مهم ازدواج، نظیر زمانگیریپذیری شکل گرفته و تصمیمجامعه

  (.11: 1378کند )اسمیت، سران در انتخا، همسرشان را تعیین میهم

رسوق اجتماعی که نتیجه یادگیری طورکلی، در جامعه افغانستان، هنجارها و آدا، و به

پذیری است، ازدواج دختران و حتی پسران در سنین پایین را اجتماعی و فرایندهای جامعه

کند. هنجارهایی که مردان و پسران را برتر و میهنجارمند و ساختاری کرده و آن را تقویت 

شده دختران همانند پسران از بدو تولد را درونی و از تر دانسته و فقدان ارزش درکارزشمند

کند )صندوق جمعیت سازمان ملل گذاری در رشد و پیشرفت دختران جلوگیری میسرمایه

که خود محصول یادگیری اجتماعی و  دیگر، نابرابری جنسیتیعبارتی(. به13-12: 1،2012متحد

 های زودهنگاق است، از هنجارهای ساختاری جامعه افغانستان است.عاملی مهم در رخداد ازدواج

های عمده جریان مهاجرتی و پناهندگی از کشور افغانستان است ایران، یکی از کانون

نفر  1.584.000، تعداد 1395طبر آخرین آمار رسمی در سرشماری (. 48: 1385)صادقی، 

نفر است و از  51.743افغانستانی در کشور ایران مقیم هستند که سهم استان یزد از این تعداد، 

دهند؛ هرچند آمار غیررسمی نفر از این جمعیت را زنان تشکیل می 23.457نظر توزیع جنسی، 

کمتر از به طورکلی، تحقیقات و کارهای پژوهشی در حوزه مهاجرت بسیار بیش از این است. 

های های موجود پیرامون جنبهشناسی، است. در خأل نسبی پژوهشهای جمعیتدیگر حوزه

های ازدواج مختلف اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجرین خارجی در ایران، بررسی علل و پدیده

ای در شناخت علمی بهتر یکی تواند گاق اولیهزودهنگاق زنان مهاجر افغانستانی مقیم شهر یزد می

پذیری و همانندگردی آنها های انهباقهای مهاجر و فهم مکانیزقاز رفتارهای مهم جمعیتی گروه

 با جامعه میزبان باشد.  

 پذیرش مهاجران وارد شده از هایانونکترین ،  از عمدهایراناز طرفی، با توجه به اینکه 

اند، مهالعه وارد گردیده بوده است که بخشی از آنها نیز به استان یزد در کل دنیاستان افغان

پس از ورود به بستر اجتماعی جدید جامعه ایران، و درجه تغییر  مهاجرانرفتارهای جمعیتی این 

های بعدی مهاجران حائز اهمیت و تدواق رفتارهای اجتماعی گذشته آنان به ویژه در میان نسل

های ها و سنترزشبخش اعبارت دیگر، مهالعه چگونگی برهمکنش نیروهای تداوقاست. به
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مرتبط با ازدواج زودهنگاق و نیروهای قدرتمند و همه جا حاضرِ تغییر اجتماعی در دوران معاصر، 

 شوند، اهمیت دارد.     ویژه زمانی که مهاجران با محیط جدید جامعه میزبان رویارو میبه

در بین زنان های زودهنگاق با این اوصاف، پژوهش حاضر قصد دارد تا به مهالعه ازدواج

در این راستا، تأکید  نسل دوق مهاجران بپردازد که در زمان تحقیر در شهر یزد ساکن بودند. 

پذیری در شکل دادن به ازدواج زنان در اصلی این مهالعه، بر نقش الگوها و فرآیندهای جامعه

در روند سنین پایین است. بنابراین، سؤال اصلی تحقیر حاضر، این است که: چه فرایندهایی 

بیان دهد که ازدواج زودهنگاق آنان را در پی دارد؟. بهپذیری زنان مهاجر افغانستانی رخ میجامعه

 شود؟ پذیری زنان افغانستانی برساخت میدیگر، ازدواج زودهنگاق، چگونه در جامعه

 مالحظات نظری

به نهاد خانواده تسری اعتمادی اجتماعی و انحرافات اخالقی در سهح جامعه به اعتقاد گیدنز، بی

( 241: 1388کند )گیدنز، یافته و کیفیت ارتباط با دیگران و مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می

 1ای که طبر نظریه نوسازی اسمیتگونهکه این امر حاصل مدرنیسم و پیامدهای آن است. به

های مدرنیسم مانند فردگرایی، ( اگر سایر ویژگی1990) 3( و گیدنز1963) 2(، گود1980)

ها گرایی و دگرگونی را در نظر بگیریم، براساس هر کداق از آنزدایی، پوچخردگرایی، افسون

توان این تحو ت را شرم داد. برمبنای نظریه یادشده، مدرنیته با عواملی چون توسعه می

های جمعیتی، گسترش تکنولوژی اطالعات، یهای آموزشی، جابجایشهرنشینی، گسترش فرصت

تواند در تغییرات خانواده مؤثر باشد. افزایش اشتغال زنان، تقویت جنبش حقوق زنان و... می

ای شدن، نومکانی، ای که تغییر در جامعه مدرن باعث تغییر در نهاد خانواده همچون هستهگونهبه

های ازدواج در جامعه و برخی از ویژگیجای شبکه خویشاوندی جایگزینی شبکه اجتماعی به

های فامیلی، چندزنی، ازدواج سنتی مانند انتخا، آزادانه همسر، فاصله سنی زن و مرد، ازدواج

 (.1363مجدد و... شده است )پارسونز، 

های ها، ازدواج کودک، محصول روابط سیستم(، در نظریه سیستم1391به اعتقاد پین )

همسری را در پی داشته تواند افزایش یا کاهش پدیده کودکمی گوناگون در جامعه است که
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3. Giddens 
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هایی چون؛ خانواده، مدرسه، فرهنگ، محله، دین، قوانین و... که نقش بسیار مهمی باشد؛ سیستم

پذیری که کردن این پدیده دارند. جامعهخاص درونیطورپذیری و بهپذیری افراد، نقشدر جامعه

های متفاوت ها از شیوهها است. آناده است، مورد بحث فمینیستیکی از کارکردهای مهم خانو

شده های کسبهای جنسی، ویژگیپذیری پسران و دختران انتقاد کرده و معتقدند که نقشجامعه

های زنان گیرد که نقششده برای دختران، از ایدئولوژی نشأت میهای مقررطورکلی موقعیتو به

: 1393به نقل از افتخارزاده  1378(. مهیع )401:1382داند )هاق، ها میرا ناشی از طبیعت آن

ایدئولوژی "ها، از نقش پذیری نقشها برای توضیح اهمیت جامعهنویسد: فمینیست(، می112

ها پذیری مانند خانواده، مدرسه و رسانهها معتقدند که مجاری جامعهاند. آنیاد کرده "نشینیخانه

 صورت که از کودکی به دختران آموزش دادهژی با اهمیت هستند؛ بدیندر تثبیت این ایدئولو

هایی بازیدست آورند. حتی اسبا،خواهند با کمرویی بهشود که باید مهیع باشند و هر چه میمی

شان را مشخص هایای است که آینده نقشگونهشده، بهکه برای هر دو جنس خریداری می

 کند.می

داند. وی ها میها را عاملی در شکاف نسلهای اجتماعی و سرعت آنمید دگرگونیمارگارت

. 3. جامعه انتقالی و 2. جامعه سنتی، 1کند؛ اساس، سه نوع جامعه را از هم متمایز میبر این

جامعه یادگیری. وی در مورد جامعه و فرهنگ سنتی معتقد است که نسل گذشته، الگوی نسل 

های اجتماعی منعهف تواند در برابر تغییرات و دگرگونیمیآینده است؛ چراکه نسل گذشته ن

ها و هنجارهای خود نموده و های فرهنگی آن را بپذیرد. لذا سعی در حفظ ارزشبوده و جنبه

 (. 200:1380کند )سگالین، های بعد از خود منتقل میها را به نسلآن

یتی که خود عامل و مؤلفه های جنس( بر این نظر است که نقش6: 2011) 1همچنین لیدنسی

تبع آن مؤثر بر ازدواج زودهنگاق است، ریشه در خانواده دارد و بر تقسیم نابرابری جنسیتی و به

عنوان رفتارهای کلی فرد، حتی بیرون ها در خانواده و درنتیجه درونی شدن نقش بهجنسیتی نقش

های هح خرد به بررسی تقسیم نقشاز محیط خانواده تأکید دارد. تئوری کنش متقابل نمادین، در س

هایی ها و پایگاهپردازد. براساس این نظریه، رفتار اجتماعی از جمله ازدواج به نقشجنسیتی می

که مورد پذیرش است، بستگی دارد و رفتار اجتماعی براساس گروهی که فرد بدان تعلر دارد و 

که در کنش متقابل با راد هنگامیگیرد و افکند، شکل مینهادهایی که در آن ایفای وظیفه می
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هایی هستند، برای اینکه چگونه آنچه را طور مداوق در جستجوی سرنخگیرند، بهدیگران قرار می

(. براساس این رویکرد رفتارهای جنسیتی، به 1387که منظور دیگران است، تعبیر کنند )گیدنز، 

های عی هستند که ویژگیشکل عینی در جامعه وجود ندارند و محصول ساختارهای اجتما

 کند و عاملی در زمان ازدواج، شیوه و کیفیت آن است. رفتاری را به زنانه و مردانه تقسیم می

( طبر نظریه تحول و دگرگونی فرهنگی 1383( و اینگلهارت )1378) 1اینگلهارت و آبرامسون

فرهنگی  و ت از تح جدید، حاکی   ها در میان نسلارزش  که دگرگونی و ارزشی معتقدند 

کند؛ بینی میاست که نسبت به نسل قدیم رخ داده است. اینگلهارت در این زمینه دو فرضیه پیش

اقتصادی است -های فرد بازتا، محیط اجتماعی. فرضیه کمیابی )مادّیون(؛ که در آن اولویت1

بت کم است. نسبه  عرضه آن  دهد کهمی ذهنی را   چیزهایی بیشترین ارزش ای که به گونهبه

شکل گسترده، های اساسی فرد بهشدن )فرامادّیون(؛ که طبر این فرضیه، ارزش. فرضیه اجتماعی2

 پذیری وی است که در دوران قبل از بلوغ تجربه کرده است.کننده شرایط و جامعهمنعکس

( در بسیاری از مواقع، دیگرانِ مهم، نظیر 1977) 2براساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

پذیری ها و جامعهتوانند در شکل دادن به رفتارها، نگرشویژه والدین میاعضای خانواده و به

های مهم اعم از (، فرایندهای تأثیرگذار گروه1994و همکارانش ) 3افراد تأثیرگذار باشند. اکسین

های های مرتبط با خانواده و ازدواج را به ویژگیها و نگرشخواهران، برادران و والدین بر رفتار

ای را برای اند و این خصوصیات، زمینهدانند که اعضای خانواده در آن سهیمیکسانی مربوط می

های ها ایجاد نموده است؛ مانند اشتراک ژنتیکی، اشتراک در ویژگیپذیری مشترک آنجامعه

محیهی مشترکی چون دوستان، اقواق، همسایگان، مدرسه اجتماعی و سرانجاق شرایط -اقتصادی

ها ازجمله حوزه ها در همه حوزهپذیری یکسان افراد و نسللذا این عوامل باعث جامعه و... .

 (.427-455: 2003گردد )برناردی، ازدواج می

اندازهای شود ادبیات نظری مرتبط با پژوهش حاضر، از چشمگونه که مالحظه میهمان

اند. با پذیری در تبیین الگوهای خانواده و ازدواج تأکید داشتهوتی به اهمیت و نقش جامعهمتفا

ای تعریف حال، با توجه به اینکه پژوهش حاضر، براساس رویکرد کیفی و روش نظریه زمینهاین

                                                      
1. Englehart & Abramson  

2. Bandura 

3. Axinn 
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های شده است، تالش شده است تا از ادبیات نظری موجود صرفا به منظور تفسیر بهتر یافته

 استفاده شود. تحقیر 

 پيشينه تحقيق

( در پژوهشی به این نتایج رسیدند که یکی از عوامل با رفتن 1397ساروخانی و همکارانش )

ارتباطی، -های اخالقی و مناسبات اجتماعیسن ازدواج، مناسبات ارزشی نوپدید، شامل ارزش

های ا، زیرساختهای آنهشامل وضعیت اجتماعی و چگونگی ارتباطات دو جنس است. طبر یافته

شده در مناسبات ارتباطی توسط خانواده و ساختار جامعه که متأثر از فرهنگی ارزشی بازتولید

پذیری مجدد از سوی نهادهای زیربط است، قابل اصالم است. در این رفتار انسانی و جامعه

تران ( در شهر آران و بیدگل مؤید آن است که دخ1394های صفوی و مینایی )راستا، یافته

اند اند، در فرآیند انتخا، همسرشان دخیل نبودهنوجوانی که ازدواج زودهنگامی را تجربه کرده

دختران  نیا و ازدواج آنها در حقیقت توافقی میان والدین دختر و پسر بوده است. از آنجایی که

از نظر روابط  ،اندمربوط به آن نداشته یهاتیاز ازدواج و مسئول یتصور و شناخت درست یحت

دچار  شانانیارتباط مناسب با همسر، فرزندان و اطراف یبرقرار رینظ ،و خانوادگی خود یاجتماع

  اند.شده یمشکالت فراوان

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی از قبیل 1394فخرایی و ابراهیمی )

، و رفتار خانواده، شیوه انتخا، همسر، های جمعی، سهح سنتی بودن آدامیزان استفاده از رسانه

اقتصادی زنان -اعتمادی به زنان و همچنین پایگاه اجتماعیمیزان احساس امنیت زنان، میزان بی

 شان مرتبط است. با سن ازدواج

های خود به مهالعه علل مؤثر بر ( در پژوهش1393و  1383( و محمودیان )1396سعیدی )

( حاکی از آن است که 1393های محمودیان )اند. یافتهان پرداختهبندی ازدواج زنان و مردزمان

متغیرهای شهرنشینی، برابری جنسیتی، اشتغال زنان، محل سکونت، قومیت، تحصیالت و نسبت 

، ولی متغیر شهرنشینی، از طریر با تر بودن دارد ارتباط ازدواج سن باخویشاوندی بین زوجین، 

ان، ارتباط بیشتر و مستقیمی با سن ازدواج دارد. سعیدی سهح تحصیالت افراد و اشتغال آن

های همگانی و در کنار آن ( نیز نشان داد که شرایط زندگی شهری و فراگیری آموزش1396)

های متنوع و ورود به بازار کار، نقش محسوسی در افزایش سن ازدواج در میان کسب مهارت
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 مان و ایران داشته است. دختران و زنان مهاجر افغانستانی به کشورهای آل

( در بخشی از مهالعه خود، نگرش به حداقل سن 1395ندوشن و همکارانش )عسکری

مناسب ازدواج دختران را در شهر یزد تحلیل نمودند و رابهه مثبت و معنادار سهح تحصیالت 

 بندی بهو دیدگاه برابری طلبانه جنسیتی  و در مقابل، رابهه معکوس و معنادار سهح پای

( 1391های دینی را با حداقل سن مناسب ازدواج دختران نشان دادند. همچنین حسینی )ارزش

ها، بیشترین تأثیر را در تبیین به این نتیجه رسید که محل سکونت، اشتغال زنان و سواد آن

و همکارانش  1های قومی در نگرش نسبت به حداقل سن مناسب ازدواج دختران دارد. منچتفاوت

( نیز به این یافته رسیدند که افزایش شهرنشینی با کاهش 1996و همکارانش ) 2سینگ ( و2005)

 های سنتی و تغییر هنجارهای ازدواج مرتبط است.ازدواج

هایی به تأثیر زندگی روستانشینی در ( در پژوهش1386( و مجدالدین )1394افتخارزاده )

های این محقر نشان داده است که فتهاند. یاهافزایش تعداد دختران مجرد در روستا پی برد

ها افتد، در تأخیر ازدواجمهاجرت جوانان، و در نتیجه، عدق تعادل جنسی که در روستا اتفاق می

هایی به این نتایج ( در پژوهش1383پور )( و کاظمی1394نقش دارد. همچنین افتخارزاده )

رخداد ازدواج زودهنگاق هستند رسیدند که فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی، مهمترین عوامل 

 تواند از این پدیده پیشگیری کند. پذیری و فرهنگ میکه تغییرات نگرشی، فرایندهای جامعه

 از ایران در دوق نسل هایافغانستانی اقتباس (  به مهالعه2012شوازی و همکارانش )عباسی

 که آنها والدین نسل با مقایسه در خانواده تشکیل و ازدواج الگوهای تحلیل نیز و ایرانی جامعه

های مهالعه مذکور، اند. براساس یافتهپرداخته بودند، ساکن میزبان جامعه در یا و خود میهن در یا

ها و باورهایی که متأثر از محیط فرهنگی نسل دوق مهاجران افغان در ایران، بواسهه داشتن ارزش

آن معنا  به همسویی، این شان هستند. اماو اجتماعی جامعه ایران است، متفاوت از نسل والدین

شوند.  شناخته ایرانی عنوان به یا کنند معرفی ایرانی را خود دوق نسل هایافغانستانی که نیست

 خود همتایان و والدین به نسبت با تری بسیار تحصیالت هاافغانستانی دوق ها، نسلطبر یافته

برخوردارند. از اینرو،  تحصیالت به دستیابی در با تریجنسیتی  دارند و از برابری افغانستان در

نسل دوق مهاجران در مقایسه با   هاینگرش و هادر ارزش نسلیبین هایبخش مهمی از تفاوت

                                                      
1. Mench  

2. Singh 
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 دوق نسل برای ازدواج سن ها، متوسطاست. همچنین براساس یافته آموزش شان، نتیجهوالدین

ایرانیان ولی در مقایسه با جامعه مبدأ  از ترپایین توجهی قابل طور به( مرد و زن) هاافغانستانی

 مهالعه، تر بود. از اینرایج نسل ترتیب یافته درمیان والدین این ازدواج بود. همچنین، با تر

خود،  سنتی هاینگرش از پیروی به همچنان هاافغانستانی اول نسل اگرچه که است مشخص

و  اندشان پیدا کردهوالدین های متفاوتی نسبت بهدیدگاهنظرات و  دوق، نسل اما کنند،عمل می

 انتقال مختلف مراحل در اما ریشه، یک فرهنگ دو میان که کنندمی تجربه را انتقالی دوره یک

 تر،مدرن زندگی سمت به آنها هایایده تغییر و تحصیالت سهح به توجه درواقع، با .گیرندمی قرار

 در تغییر برای نیرویی حال عین در و یافت خواهد همگرایی ایرانی فرهنگ با دوق نسل احتما ً

 بود.  خواهد افغانستان در خود همتایان عقاید و هانگرش مورد

( در پژوهشی به تأثیر افزایش سن ازدواج در ایران بر گسترش 1388شوازی و صادقی )عباسی

های کنند. آنها همچنین تفاوتمی ازدواج تأخیری در میان مهاجران افغانستانی ساکن ایران اشاره

دهند و د یل آن را به فرایند همانندگردی مهاجران در نسلی در سن ازدواج را نشان میبین

ای ( با انجاق مهالعه2011) 1دانند. همچنین در این راستا، سوئل و یاهیرونجامعه میزبان مربوط می

ایا ت متحده آمریکا، به این نتیجه بر روی مهاجران ترک در آلمان و مهاجران مکزیکی در 

همسری رسیدند که میزان ازدواج در میان مهاجران، نسبت به جامعه میزبان، بیشتر و ازدواج درون

 عمومیت بیشتری دارد.

و  1984 3؛ بوئر2003 2نگارانه، مهالعات مختلفی در ایران )فریدلمردق هایبراساس داده

اند و یافته را در گذشته، به ویژه برای زنان گزارش کردههای ترتیبشکل رایجِ ازدواج (1985

( تغییرات نسلی 2003عنوان مثال، فریدل )هاند. بشواهدی از تغییر آن را در سالیان اخیر ارائه داده

 عموماً ، های این مهالعه، زنان سالمند. براساس یافتهکرده استآدا، و رسوق ازدواج را بررسی 

دانستند که ازدواج یعنی چه و تنها درستی نمیه، بمراسم ازدواجه تا قبل از ک اندکردهچنین ابراز 

. ولی (157)ص  بند و برگزاری مراسم بودچیزی که انتظار داشتند، پوشیدن لباس نو و گردن

فرایندی از فردگرایی  ،تدریجهب ،کهطوریهاند. بمتفاوت از دو نسل پیش کامالً ،های جدیدنسل

                                                      
3. Soehl & Yahirun. 

4. Friedl 

3. Bauer 
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 در بحث ازدواج راه پیدا کرده« آزادی»زنان، شروع شده و واژه  و مخصوصاً اندر میان جوان

به معنی تمایل روزافزون زنان به استقالل بیشتر در زمینه انتخا، همسر، سهیم  ، که تلویحاًاست

 شدن بیشتر در تعیین شرایط ازدواج و همچنین نحوه مدیریت خانوار و هزینه کردن درآمدها

هایی است که بناق سنت و اخالق بر ن، به معنای تقاضا برای کاهش محدودیتست. افزون بر ایا

یز باید این حقیقت مردان ن»و « ها بسرآمدهظلم خانزمان » زنان تحمیل شده است، چرا که دیگر

 (.167: 2003فریدل )« را در خانه هم بفهمند

 در ازدواج به مربوط در فرآیندهای گیری( با مهالعه پیرامون تصمیم2009اسمیت )

ها و انتظارات اجتماعی و فرهنگی بر سن ازدواج، افغانستانی نشان داد که سنت هایخانواده

راستا نقش مهمی ایفا کند. تواند دراینثر است. هرچند عوامل اقتصادی و سیاسی نیز میؤبسیار م

آمادگی برای   دیگراست اما از طرفی دشوار فرهنگی هنجارهای تغییر کهها، با وجود آنطبر یافته

دارد. دلیل اصلی فراهم آمدن این زمینه تغییر، رشد آگاهی  نیز وجود تغییرات اجتماعی ازدواج

ها و های زودهنگاق و اجباری است. همچنین برخی از این شیوهافراد در مورد پیامدهای ازدواج

بر دختران با مبانی و مبادله دختران با پول و قیمت گذاشتن « بدل»رفتارها همچون: ازدواج 

جنسیتی  هنجارهای غالب بودن نشانه اسالمی مغایرت دارد. اما در عین حال، این رفتارها، خود

اجتماعی  سیستم از بخشی در جامعه افغانستان است. این هنجارها زنان پایین وضعیت و نابرابر

ادربزرگان تأمین های فرادستی و قدرت مردان و حتی ماست تا از طریر آن، برخی از موقعیت

های اساسی در این جامعه است که وضعیت اجتماعی و شود. نابرابری جنسیتی یکی از مؤلفه

ها با وجود آگاهی از ناپسندی و تأثیر قرار داده است. طبر یافتهجایگاه ارزشی دختران را تحت

که، طوریبه ها، جایگزین مناسبی برای قهع این چرخه وجود ندارد.غیراسالمی بودن این شیوه

نکردن خود به تقویت چرخه  ازدواج صورت در امنیت و عدق جنگ مردسا ری و ترس از

زند. همچنین نگرانی والدین از تخهی کردن از یافته دامن میازدواج زودهنگاق و ترتیب

خوردن، تمایل آنها به ازدواج زودتر فرزندان را تقویت هنجارهای اجتماعی سنتی و برچسب

اند ولی ها آگاهی یافتهها اکثر مردق از پیامدهای نامهلو، اینگونه ازدواجطبر یافتهکند. می

روشنی غلبه و حاکمیت تمایالت آنان با هنجارهای سنتی غالب در تضاد است. این موضوع به

دهد که از یک نسل به نسل ساختار سنتی بر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ازدواج را نشان می

های اجتماعی را های فردی، امکان دگرگونیو درونی شده است. اما رشد آگاهیدیگر منتقل 
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 رسد.نظر میآورد، هرچند مشکل بهفراهم می

نسلی در حوزه ها و تغییرات بینگرفته، مهالعات متعددی، تفاوتهای صورتطبر بررسی

ازدواج را تحلیل ویژه در زمینه تغییرات نگرشی های اجتماعی، بههای فرهنگی و نگرشارزش

، 1385، کنعانی، 1392، حسینی و گراوند، 1388ندوشن و همکاران، اند )عسکریکرده

های ها و خواستهآل(. بر اساس نتایج مهالعات انجاق شده، ایده1999، 2و مور 1373، 1اینگلهارت

ر از محیط های ارزشی افراد تا حد زیادی متأثافراد در دوران معاصر، دچار تحول شده و تفاوت

های قبل از بلوغ، به تدریج شکل های فرد را در طول سالاجتماعی است که نگرش-اقتصادی

کند های آشکاری نمود پیدا میها، تفاوتداده است. با تغییر شرایط محیهی و اجتماعی، میان نسل

های اوتو اولویت ارزشی نسل جوان متفاوت با نسل پیش از خود خواهد بود. شواهدی از این تف

( گزارش شده است. بر اساس مهالعه 1388ندوشن و همکارانش )نسلی در مهالعه عسکریبین

های مادران و دختران در برخی از ابعاد ازدواج و ها و نگرشمذکور، تفاوت معناداری در ایده

تری های مدرنها و نگرشهمسرگزینی مانند نحوه انتخا، همسر یافت شد و دختران ایده

های نسلی ای و هم ناشی از تفاوتنسلی، هم ناشی از تغییرات ایدههای بیند. این تفاوتداشتن

اجتماعی از جمله آموزش، اشتغال، خاستگاه شهری و استفاده از -های اقتصادیدر مشخصه

 وسایل ارتباط جمعی بوده است. 

ازدواج  شده از زاویه خاصیشود، هر یک از مهالعات انجاقطور که مالحظه میهمان

رغم سهم ارزشمندی اند. علیپذیری مورد بررسی قرار دادهزودهنگاق را از دریچه عوامل جامعه

پذیری در رخداد ازدواج زودهنگاق که هرکداق از مهالعات در درک و شناخت عوامل جامعه

دجانبه، صورت متمرکز و چنپذیری، بهاند، اما پرداختن بنیادین و اختصاصی به فرایند جامعهداشته

تواند از آن هم به روش کیفی بر روی مهاجران که در مهالعات، کمتر به آن توجه شده است، می

 های پژوهش حاضر باشد.مزیت

 

 

 

                                                      
6. Englehart 

7. Moor 
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 تحقيق روش

انجاق شده است. رویکرد معمول به نظریه  1ایاین مهالعه با رویکرد کیفی به روش نظریه زمینه 

( است. در این رویکرد، 1998) 2مند استراوس و کوربینهای نظاقای در این مهالعه، رویهزمینه

مند یک نظریه برای تبیین فرآیند یا اقداق و تعامل مربوط به یک دهی نظاقپژوهشگر در پی شکل

کنندگان در تحقیر به صورت (. در این روش، مشارکت86-85: 1391، 3موضوع است )کرسول

اش را ایجاد کند و واند به بهترین شکل، نظریهشوند تا پژوهشگر بتنظری و هدفمند انتخا، می

ها آوری دادهعمیر به جمعمندی از تکنیک مصاحبه عمیر و نیمهبا استفاده از این روش و بهره

 بپردازد. 

نسل دوق مهاجران افغانستانی ساکن در شهر یزد هستند که  زنان، پژوهش این هدف جامعه

نفر از زنان واجد  20اند. برای این منظور، تر را داشتهپایینسال و یا  16تجربه ازدواج در سنین 

دقیقه  210تا  30ها بین مورد مصاحبه قرار گرفتند. مدت زمان مصاحبه 1397شرایط، در زمستان 

متغیر بود و فرآیند مصاحبه در مرکز بهداشت که زنان جهت اقدامات بهداشتی و پزشکی مراجعه 

ها تا رسیدن به اشباع ر خانه شخصی محققان انجاق شد. مصاحبهداشتند، در خانه زنان و یا د

گیری از آسیب قانونی، رضایت نظری ادامه یافت. دراین تحقیر، مالحظات اخالقی همچون پیش

نامی و رازداری مورد مالحظه قرار گرفت. برای این آگاهانه، رعایت حریم شخصی، حفظ گم

که رضایت کامل برای مصاحبه داشته و اطالعاتی نظیر منظور، تنها با کسانی مصاحبه انجاق شد 

موضوع پژوهش، هدف، شیوه انجاق تحقیر، تضمین گمنامی و رازداری و نحوه گزارش تحقیر 

نامی، از اسامی مستعار استفاده شده و برای ها قرار داده شد. برای حفظ معیار گمدر اختیار آن

قابلیت  کنندگان جلوگیری شد.ی مشارکتحفظ معیار رازداری، از انتشار اطالعات خصوص

های پژوهش نیز به روش تماس طو نی با محیط پژوهش و مشاهده مستمر در یافته 4اعتماد

                                                      
1. Grounded Theory 

2. Strauss & Corbin 

3. Creswell 

4. Credibility or trustworthiness 
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مورد  4کنندگانو تأیید مشارکت 3، توصیف غنی2، کفایت مراجع1میدان تحقیر، تبادل نظر همتایان

نکات مصاحبه مهلو،، ثبت کامل  تحقیر نیز با رعایت اصول و 5تأیید واقع شد. تأیید پایایی

 ها آغاز شد.و مرحله تحلیل داده سازی آنان انجاق گرفترخدادها و پیاده

ها، با استفاده از روش کدگذاری صورت گرفت. ها همزمان با گردآوری دادهتحلیل داده

دیگر ای کنار یکسازی و به شکل تازهها تجزیه، مفهوقکدگذاری، عملیاتی است که طی آن، داده

(. برای این 329: 1394 6به نقل از: فلیک1990و  1998شوند )استراوس و کوربین قرار داده می

سپس، عبارات و مفاهیم بر   آید.ها از هم تقهیع شده و در قالب مفاهیم در میمنظور، ابتدا داده

قدق بعدی، ها ضمیمه شوند. بندی شده تا تعلیقات و مفاهیم به آناساس واحدهای معنایی، دسته

بندی شوند. ها، دستهشده در دادههای کشفآن است که این کدها و مفاهیم، براساس پدیده

تر از کدهای مرحله قبل دست آمده، مجدداً به کدهایی تبدیل شده که اکنون انتزاعیهای بهمقوله

یجاد مقوله گر محتوای مقوله هستند که به اهستند. در مرحله بعد، کدها به شکل بارزی نمایان

های خود (. در این مرحله است که محقر به شرم یافته 330: 1394کنند )فلیک، هسته کمک می

 پردازد.بر اساس مقو ت فرعی، اصلی و مرجع می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Peer debriefing 

2. Referential adequacy 

3. External audit 

4. Member checking 

5. Dependability 

6. Flick 



 

 

 های اجتماعی و جمعيتی: پاسخگویان بر حسب ویژگی1جدول 

 سن نام ردیف
سن 

 ازدواج
  محل تولد

محل 

 ازدواج
 سن نام ردیف تحصيالت

سن 

 ازدواج
 تحصيالت محل ازدواج محل تولد

 بیسواد ایران ایران 12 30 آویزگل 11 ابتدایی ایران  افغانستان 13 27 گلی 1

 ابتدایی ایران ایران 14 19 گلپونه 12 ابتدایی ایران  ایران 13 19 گالب 2

 ابتدایی ایران ایران 13 26 گلزاد 13 ابتدایی ایران  ایران 14 20 گالبتون 3

 سوق نهضت ایران ایران 12 21 گلبيز 14 بیسواد ایران  ایران 15 23 گلنار 4

 راهنمایی ایران ایران 14 19 بهارگل 15 بیسواد ایران  افغانستان 14 27 بانوگل 5

 بیسواد افغانستان افغانستان 12 28 آذینگل 16 بیسواد ایران  ایران 16 22 گلچهره 6

 بیسواد ایران افغانستان 12 24 دانهگل 17 ابتدایی ایران  ایران 15 17 گلباران 7

 بیسواد ایران افغانستان 15 26 افشانگل 18 بیسواد ایران  ایران 15 21 گلرخ 8

 ابتدایی ایران ایران 16 23 سيماگل 19 ابتدایی ایران  افغانستان 13 24 گلدخت 9

 سوق نهضت ایران ایران 14 23 آراگل 20 بیسواد ایران  ایران 12 26 افروزگل 10



 1398 تابستانو  بهار، 1 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   192

 

 هایافته
پذیری عمیر، برساخت اجتماعی فرآیندهای جامعههای در این قسمت، با استفاده از ابزار مصاحبه

شود، مورد واکاوی قرار گرفته زنان مهاجر افغانستانی که به ازدواج زودهنگاق آنان منتهی می

ست. دست آمده اشان بهکنندگان از تجربه زیستههای تحقیر، از طریر روایت مشارکتاست. داده

مقوله اصلی  12مقوله فرعی،  22مفهوق،   40ها تحلیل و در قالب برای این منظور، متن مصاحبه

 مقوله هسته برساخت شد.  1و 

سازی نسلی : فرایند استخراج مفاهيم، مقوالت فرعی و اصلی تحقيق )مقوله هسته: درونی2جدول 

 سنت ازدواج زودهنگام(

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی مفاهيم

 ازدواج زودهنگاق پسران افغانستانی
 سنت ازدواج زودهنگاق

 سنت ازدواج زودهنگاق
 رسم اجتماعی ازدواج زودهنگاق

شیوع ازدواج زودهنگاق در  شیوع ازدواج زودهنگاق بواسهه روستازیستی

 همسانی سبک زندگی روستاییان میان روستائیان

 عدق دسترسی به وسایل ارتباط جمعی
 محدود زنانارتباطات 

 مرزهای خانگی جنسیت

 ارتباطات محدود زنان با اقواق و جامعه میزبان

 شدن ماندن دختران در خانهدرونی
نشینی نهادینه شدن خانه

 دختران

 عدق شناخت/آگاهی زنان از حقوق عمومی خود
نا اگاهی زنان از حقوق 

 عمومی خود
 شناخت نسبی زنان از حقوق عمومی خود

 انگاری زناناجتماعی خودنادیدهعادت 

 گرایی شخصیتیدرون گرایی شخصیتیدرون گرایی شخصیتیدرون

 ای پایینمالکیت سرمایه ای پایینمالکیت سرمایه ای پایینمالکیت سرمایه

 تفاوت نسلی فرزندان بواسهه پیشرفت جامعه
تفاوت نسلی در وضعیت 

 زنان
نسلی در شکاف بین

 ارزشها و نگرشها

 تفاوت نسلی در وضعیت زنان

 تفاوت نسلی خواهران بواسهه تغییرات اجتماعی

تغییرات ارزشی/نگرشی در  پذیری والدین بواسهه کنش متقابل انسانیجامعه

 تغییر نگرش به قیدوبندهای اجتماعی بواسهه شهرنشینی رابهه با زنان

های ای ارزشکاشت رسانه هارسانهتغییر نگرش به قیدوبندهای اجتماعی زنان بواسهه 
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی مفاهيم

 محورزن ها در برابری جنسیتینقش مثبت رسانه

 گروهیازدواج بین گروهیازدواج بین
زدایی از قدرت

های ازدواج کنندهتعیین

 سنتی

نقش کمرنگ بزرگان طائفه در امر ازدواج بواسهه 

 شهرزیستی
زدایی از ازدواج طائفه

 بواسهه شهرنشینی
 نسبی بزرگان طائفه در امر ازدواج دختراننقش 

 های آموزشی/فرهنگیادغاق تدریجی مهاجران در زمینه
همانندی نسبی مهاجران در 

 جامعه میزبان

همانندی نسبی مهاجران 

 در جامعه میزبان

 وپرورش در مسائل تربیتی دختراننقش مثبت اموزش

 

پرورش ونقش مثبت آموزش

 در مسائل تربیتی دختران

سازانه های فرهنگتالش

وپرورش در اموزش

 مسائل تربیتی دختران

 تفاوت مذاهب در میزان پایبندی به سنت ازدواج
تفاوت مذاهب در پایبندی 

 به سنت ازدواج

تفاوت مذاهب در 

 پایبندی به سنت ازدواج

 مادران؛ مربیان دختران
 مادران؛ مربیان دختران

سازی نسلی سنت درونی

 ازدواج

 آیین همسرداری و سازش با همسران توسط مادران آموزش

 کاری و سنت ازدواج زودهنگاقمحافظه

ها در امر همسانی نسل

ازدواج بواسهه تسلط  

 تفکرات اجتماعی سنتی

 پذیریسبک خانواده گسترده و جامعه

 همسانی نسلها در امر ازدواج

 تفکرات اجتماعی سنتی در رابهه با ازدواج دختران

 مشروعیت سنت ازدواج زودهنگاق

 ها در تفاوتهای جنسیتیتفاوت طائفه
ها در امر تفاوت طائفه

 ازدواج
ای در امر گزینش طائفه

 ازدواج

 ها در زمینه ازدواج دخترانتنوع فرهنگی طائفه

 دسترسی برابر طوائف به امکانات

 بندی سکونتی اقواق افغانستانیمنهقه
سکونتی اقواق بندی منهقه

 افغانستانی

 ایاختالفات نسبی طائفه ایاختالفات نسبی طائفه

آگاهی زنان از پیامدهای  تمایل مادران به ازدواج دیرتر دخترانشان

آرزوی واسازی ازدواج  ازدواج زودهنگاق

 دختران

 پیامدهای منفی فردی/اجتماعی ازدواج زودهنگاق

 همسرانشاناختالف سنی فاحش زنان و 
اختالف فاحش زنان و 

 همسرانشان
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 سنت ازدواج زودهنگام
سنت ازدواج زودهنگاق در میان »مقوله اصلی سنت ازدواج زودهنگاق از دو مقوله فرعی 

برساخت شده است. در جامعه « شیوع ازدواج زودهنگاق در میان روستاییان»و « هاافغانستانی

فرهنگ حقوقی مردق را  نیز سنت و عرف، بخش عمده افغانستان و در بین مهاجران نسل دومی

تأثیر توقعات همسری، تحت دهد و هنجارهای اجتماعی نقشی غالب دارند. کودکتشکیل می

عنوان یک الگوی سنتی زناشویی در ای جنسیتی، فقر و... همچنان بهاجتماعی، هنجارهای کلیشه

ای که این گونهو ضعف متفاوتی تداوق دارد. بهمیان مهاجران افغان در جامعه میزبان نیز با شدت 

، یکی از مهمترین هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری تلقی "رسم"عنوان شکل از ازدواج به

عنوان شود. رسم ازدواج زودهنگاق در جامعه افغانستان، آدابی اجتماعی است که افراد، بهمی

تنها مربوط به دختران است، بلکه پسران که نه دانند. سنتیسنت، خود را ملزق به رعایت آن می

دهد که هایی را نشان میگیرد. این امر، عمومیت و شیوع چنین ازدواجافغان را نیز دربرمی

علت تواند مزید برعلت باشد. چراکه، روستازیستی بهای نیز میموقعیت جغرافیایی و منهقه

، عدق نوسازی و توسعه اقتصادی فرهنگی-های اجتماعیهمنواختی اعضای آن در مشخصه

 گوید:تواند خود در رخداد ازدواج زودهنگاق موثر باشد. گلچهره میمی
سالگی ازدواج  12پسرا هم زود ازدواج میکنن. ا ن دیگه خیلی نیست که دختر توی سن »

کنه. توی دهات دوردست چرا هست. توی شهرها هم هست ولی اینقدر زود نیست. خب تو 

 «.مه تقریبا مثل هم بودیمده بودیم ه

 مرزهای خانگی جنسيت

شده از توان با مقوله اصلی مرزهای خانگی جنسیت که برساختاین ازدواج زودهنگاق را می

ناآگاهی زنان از »و « ارتباطات محدود زنان»، «نشینی دخترانشدن خانهنهادینه»مقو ت فرعی 

ها پذیری نقشها در توضیح اهمیت جامعهاست، نیز تفسیر کرد. فمینیست« حقوق عمومی خود

اند. از نظر آنها، محور اصلی این ایدئولوژی، تأکید بر یاد کرده« نشینیایدئولوژی خانه»از نقش 

پذیری همچون: خانواده، ها بر این اعتقاد هستند که مجاری جامعهجایگاه زنان در خانه است. آن

 صورت که از کودکی به دختراناینها در تثبیت این ایدئولوژی نقش دارند. بهمدرسه و رسانه

شود که باید همواره مهیع و مهربان باشند و ارتباطات محدودی با دیگران داشته آموزش داده می

شود. این عامل بختی تصور میعنوان پناهگاه امنیت و خوشای که خانه غالباً بهگونهباشند. به
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منجر به حتی زنان و دختران را در تنظیم معاشرت با افراد فامیل و دوستان دچار مسأله کرده و 

شان شده است. یکی از آثار این وضعیت، کوچک شدن دایره تعامالت و ارتباطات اجتماعی

شان شان است که این عامل هم در رخداد ازدواج زودهنگاقناآگاهی زنان از حقوق عمومی

علت قرار داشتن در سنین پایین که هنوز فرد به بلوغ فکری، عقلی و اثرگذار است و هم به

افی نرسیده است، وی را در دفاع از حقوقش با مشکل روبرو کرده است. هچنین ما اجتماعی ک

معنا که انگاری زنان دست یافتیم. بدیندر فرایند مصاحبه، به مفهوق عادت اجتماعی خودنادیده

شکل نوعی بدینپذیری، برای خودشان ارزشی قائل نیستند و بهزنان تحت تأثیر فرایند جامعه

توجهی زنان به حقوق خود و حتی دفاع از آن است. این عامل، خود از عوامل بی .اندتربیت شده

 گوید:باره چنین میگلی دراین
آمد دارق. خیلی کم کسی میاد ودانم. من خیلی کم رفتدانم. حر و حقوق نمینمی»

ت ها به دختر اهمیجوری که خانوادهاق. همینخونمون. شوهرق نمیره و نمیاد. همش خونه

دیم ما هم به خودمون جوری هستیم. عادت داریم و اهمیت نمینمیدن، ما هم کال همین

دیم. ا ن مامان من خیلی خودش پسر دوست بوده. بعضی وقتا من به دخترق میگم اهمیت نمی

دورت بگردق. میگه چیه دورش میگردی این زن مردمه بهش نگو دورت بگردق. میگه این 

 «.دخترت سیاه هست

 گرایی شخصيتیدرون

وجود مرزهای خانگی جنسیتی و روابط محدود زنان با دیگران و اعمال قیدوبندهای شدید 

گرایی شخصیتی را کند، دروناجتماعی که ساختار سنتی جامعه بر زنان و دختران تحمیل می

گرایی شخصیتی که یک ای است. البته درونآورد که حاصل شرایط محیهی و زمینهوجود میبه

تواند باشد که البته شرایط رود، یک خصیصه فردی نیز میشمار میها بهع از انواع شخصیتنو

کند. این نوع شخصیت که محققین حداقل محیهی به تقویت یا حتی ایجاد آن کمک شایانی می

کننده شاهد آن بودند، خود گواهی بر پذیرش در فرایند مصاحبه در میان زنان مشارکت

شده در حوزه ازدواج، سن ازدواج و ن از مقررات و قواعد اجتماعی دیکتهوچرای زناچونبی

پذیری در جامعه سنتی افغانستان است. در فرایند نحوه انتخا، همسر از طریر یادگیری و جامعه

مصاحبه، سعی براین بود که با ارتباطی دوستانه و عاطفی و مورد اعتماد، اطالعات پژوهشی  زق 

بایست به اطالعات طور مستمر با ریزکردن سؤا ت، میای که محقر بهونهگگردآوری شود. به
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های جامعی نبوده کنندگان، خود قادر یا تمایل به دادن پاسخجامعی دست یابد؛ چراکه مشارکت

سر باز زنند. این موضوع، به روشنی  ینهای کوتاه از صحبت با محققخواستند با جوا،و دائم می

شد که ما در برابر ها بسیار عنوان میدهد. در مصاحبهاین زنان را نشان میگرایی خصیصه درون

کنیم و با وجود های والدین در مورد سن ازدواج و انتخا، همسرمان سکوت میگیریتصمیم

آید سوای از قوی بودن سنت و رسوق، نظر میکنیم. بهزنیم یا اعتراضی نمینارضایتی حرفی نمی

گرایی شخصیتی عاملی بر رخداد این پدیده است؛ چراکه ها، درونگیریصمیمها و تچنین ازدواج

پذیری خانواده و ساختار سنتی مردسا ر است که زنان همیشه این خصیصه خود محصول جامعه

های های جنسیتی و نابرابریشوند. کلیشهمهیع و آراق و بدون قدرت انتخا، و اختیار تربیت می

های مهم ساختار جامعه است به ایجاد این ساختار درونی شده و از مؤلفهشدت در جنسیتی که به

باره ناز دراینکند. گلهای زودهنگاق و اجباری و عواقب بعد از آن کمک میو تقویت ازدواج

 گوید:چنین می
 «.جورنکنیم. همه همینگیم. ما فقط نگاه میخب بزرگترن ما چی بگیم. ما هیچی نمی»

 ای پایينمالکيت سرمایه

گرایی شخصیتی و ساختار سنتی جامعه نیز در ساخت مقوله مرزهای خانگی جنسیت و درون

کنندگان، به ما کمک کرد. اکثر های مشارکتعنوان یکی از خصیصهای پایین، بهمالکیت سرمایه

کنندگان از نظر اقتصادی در سهح پایینی بودند که بعضاً در جریان مصاحبه، از مشارکت

شان را داشتند. طبر نظریه کننده درخواست کمک یا راهنمایی جهت حل مسائل اقتصادیبهمصاح

ای پردازان این حوزه، با تسامح، زیربنای هر جامعهاقتصادی مارکس، یا میدان بوردیو و سایر نظریه

اقتصاد است و یگانه عامل تغییرات و تحو ت تاریخی، عامل اقتصاد است که اوضاع اجتماعی، 

ای کند. لذا در اینجا خصصیه مالکیت سرمایههای اجتماعی را معین میری و دیگر پدیدهفک

تواند کنندگان است، میهای فردی مشارکتعنوان یک ویژگی اقتصادی که از خصیصهپایین، به

های عنوان نمونه، به یکی از گفتهدر پدیده اجتماعی ازدواج زودهنگاق مؤثر بیفتد. به

 کنیم:ن اشاره میکنندگامشارکت
اصالً چیزی ندارن بخورن. مامانم میگه که چیزی نیست ما بخوریم. من خودق هم ندارق »

گیم کسی بتونه بهشون کمک کنه خوبه. یا مثالً یه چیزی بهشون که بهشون بدق. حا  ما می

 «.شون خرابهبده. خیلی وضعیت
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  هاها و نگرشدر ارزش ینسلنيشکاف ب
سیر، ما در این پژوهش به این یافته نیز رسیدیم که گاهی وضعیت زنان و نگرش با وجود این تفا

شود. به ارزش و جایگاه منزلتی آنان با اعتدال بیشتری توسط مردان و بهورکلی جامعه ارزیابی می

ها است که از مقو ت فرعی ها و نگرشنسلی در ارزشمقوله اصلی ما در اینجا، شکاف بین

نگرشی در رابهه با زنان و -لی در وضعیت زنان و دختران، تغییرات ارزشیهمچون: تفاوت نس

محور برساخت شده است. یکی از نهادهای مهم، که نقش مؤثری های زنای ارزشکاشت رسانه

ها و ها عقاید، ارزشپذیری افراد دارد، رسانه و وسایل ارتباط جمعی است. رسانهدر جامعه

های زندگی عنوان الگوهای رفتاری در همه جنبهدهند و بهر قرار میتأثیانتظارات افراد را تحت

بشر از جمله ازدواج و نگرش به زنان که خاص مورد مهالعه ما است، نقش اساسی دارند. 

های ساختاری مدرنیزاسیون همچون: شهرزیستی، تحرک همچنین با گسترش برخی ویژگی

های ع آن محدود شدن فرصت کنترل و نظارتتبجغرافیایی )مهاجرت از روستا به شهر( و به

های توان تفاوتهای مدرن همچون آزادی و خودمختاری میغیررسمی، گسترش ارزش

های ارزشی مردان نسبت به نسلی، مادران و دختران را در سبک زندگی و همچنین نگرشبین

ن، مانند شهرزیستی، زنان با مقایسه دو نسل شاهد بود. هم عامل رسانه و هم عوامل مدرنیزاسیو

پذیری و یادگیری اجتماعی هستند که تأثیر خود را در وضعیت ارزشی/ از جمله مجاری جامعه

توان به این امر دهند. البته با مقایسه نسل دومی و سومی میشان نشان میمنزلتی زنان و ازدواج

عی توانسته است تا کنندگان، تغییرات اجتماپی برد. چراکه طبر گفته تعداد کمی از مشارکت

هایی ها ازجمله ازدواج، شکاف یا بهتر بگوییم تفاوتحدی بین وضعیت خواهران در برخی جنبه

 گوید:ایجاد شود. گلرخ چنین می
رفته. ا ن سال بیرون نمی 7سال،  6نسل ما و مادرامون فرق کرده. مادرق میگه اون زمان »

گم فیلم و تلویزیون و اینا بیشتر شده. ه. من میشیم تو خونما، یه ماه بیرون نریم منفجر می

بینن. دخترای ها رو میبینن. درس خوندنم بیشتر شده. همسایهتر شدن. اینا میمردق اجتماعی

بینن. دخترا فرق کردن. قبالً دخترا شرق و حیا بیشتر داشتن. فیلم، دختر خاله و عمه رو می

 «.ورن و بخوابن فقط همیننمیزاشتن نگاه کنه. فقط تو خونه بودن. بخ
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 های ازدواج سنتیکنندهزدایی از تعيينقدرت
زدایی کند، برساخت های ازدواج سنتی قدرتکنندهتواند از تعیینمقوله اصلی دیگری که می

« واسهه شهرنشینیها به ویژه بهزدایی از ازدواجطائفه»و « گروهیازدواج بین»مقو ت فرعی 

همسری گروهی یا درونهای درونهای ازدواج سنتی، ازدواجیکی از مؤلفهاست. از آنجایی که 

های مهاجر که های پژوهش حاضر، در جامعه افغانستان و در میان افغانستانیاست، طبر یافته

های قومی/فرهنگی متفاوتی است، کمتر شاهد ساختار اجتماعی جامعه مبتنی بر اقواق و طائفه

که، انتخا، همسر تحت مقررات و نظارت قواعد طوریا هستیم. بههگونه ازدواجضرورت این

توانند با طوائف دیگر کنندگان، افراد میهای مشارکتهمسرگزینی قرار ندارد و طبر گفتهدرون

عبارتی، با غیر نیز ازدواج کنند؛ که یکی از عوامل این پدیده، حتی با مذاهب متفاوت یا به

ای که عدق تمرکز طوائف در یک منهقه روستایی گونهست. بهشهرنشینی و مهاجرت به شهرها

با فضای جغرافیایی کوچک و سنتی، نقش طوائف و بزرگان آن را در امر ازدواج و انتخا، 

واسهه شهرزیستی و پراکنده بودن طوائف در نقاط شهری و همچنین همسر، محدود کرده و به

های منوط به ازدواج، تا گیری، در تصمیمپذیریعامل مدرنیزاسیون و فرهنگ شهری و جامعه

ها، اختیار عمل و استقالل داده است؛ چراکه با زندگی در شهرها، در معرض حدودی به خانواده

گیرند. گلنار در این مورد تری قرار میهای غیررسمی ضعیفتر زندگی و کنترلهای متنوعشیوه

 گوید:چنین می
کنن }هم در جامعه افغانستان و هم در میان ازدواج میا ن دختران سنّی با پسران شیعه »

مهاجران افغانستانی{. ولی اون وقتا نه، نمیدادن دخترشون رو. ا ن رابهه شیعه و سنی با هم 

مون. قبالً که همه افراد یک طایفه توی روستا، توی یک خوبه. طایفه تأثیر داشت روی ازدواج

که بعضیا اومدن شهر برای زندگی کردن و پخش و پال محله بودن، بیشتر تأثیر داشت از وقتی

ها رو شدن و هر کدومشون یک شهری رفتن، کالً زندگی اینا فرق کرده چون زندگی شهری

 «.دیدن

 همانندی نسبی مهاجران در جامعه ميزبان 
کند. یکی از ها و موقعیت مهاجران اعمال میطور کلی، مهاجرت تأثیرات متفاوتی بر ویژگیبه

است.  1وامل مهمی که در تأثیرگذاری مهاجرت بر رفتار مهاجران مؤثر است، گزینش مهاجرتیع

                                                      
1. Migration selectivity 
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ها ممکن است گروه در این موقعیت مهاجران از همتایان خود در جامعه مبدأ متفاوت هستند. آن

ها تفاوت معناداری با جامعه کل داشته باشد. های آنای را تشکیل دهند که رفتار و ویژگیویژه

پذیر نیست. گزینش مهاجرتی و سادگی امکانابراین، مقایسه آنان با جمعیت جامعه مبدأ، بهبن

ها با جامعه مقصد باشند، در وضعیت و چگونگی انهباق آناینکه مهاجران از چه گروهی می

تأثیر بسزایی دارد. در بررسی تأثیر مهاجرت بر رفتار مهاجران، بیشتر از نظریه انهباق استفاده 

کنند، رفتار و گونه که مهاجران با جامعه مقصد انهباق پیدا میاست. طبر این نظریه، همان شده

که نظریه انهباق، تغییر در شود. در حالیها نیز بیشتر به جامعه مقصد نزدیک میهای آنویژگی

در  علت نفوذ گروه حاکم بومی، بیشترین تغییرات،هر دو گروه بومی و مهاجر را مدنظر دارد، به

های پذیری برای مهاجران، براساس شیوهگیرد. ممکن است نتایج فرهنگگروه مهاجر انجاق می

آن متفاوت باشد. اگر هدف، ارتباط بیشتر با جامعه کل باشد، ممکن است رویکرد همانندی 

تواند انهباق مهاجران با هایی که می(. لذا یکی از مؤلفه44-46: 1386انتخا، شود )محمودیان،

 معه میزبان را بسنجد، بررسی رفتارهای مهاجران در زمینه ازدواج است. جا

توانند بر زمان ازدواج، شکل و های داخلی و خارجی تا حدودی میشهرنشینی و مهاجرت

نحوه انتخا، همسر مؤثر باشند. یکی از مقو ت اصلی پژوهش حاضر، همانندی نسبی مهاجران 

ها رت و مواجهه مهاجران با هنجارهای جامعه میزبان، ارزشدر جامعه میزبان است که عامل مهاج

کشد. این امر، با بازتعریف فرایند و الگوهای سنتی رایج در نهاد خانواده افغان را به چالش می

دهد. از طرفی، مهاجرت و دور بودن از اقواق نیز پذیری، هنجارهای رفتاری را تغییر میجامعه

های زودهنگاق در میان مهاجران تأثیرگذار باشد. امل کاهش ازدواجعنوان یکی از عوتواند بهمی

دهد، این همانندی مهلر ها نیز نشان میگونه که در عنوان این مقوله مشخص است و یافتههمان

و قوی نیست؛ چرا که همچنان سنت، کاهش اعتماد اجتماعی و ترس از دست دادن هویت افغان، 

سازگاری فرهنگی  دهندهشود که نشانهای زودهنگاق میازدواجحفاظت از ناموس و... منجر به 

توان گفت: کاهش آراق و نسبی و انهباق  تدریجی و آهسته با جامعه میزبان است. در نتیجه، می

تواند اتفاق بیافتد و تدریجی تمایل به هنجارهای سنتی ازدواج در میان نسل دوق مهاجران، می

 گوید:باره چنین میق با شدت بیشتری رخ دهد. گالبتون در اینشاید این پدیده، برای نسل سو

کم دارن مثل ایرانیا میشن، فرهنگشون، آدابشون. تو این کشور اومدیم ولی افغانیا دیگه کم»

 «.شیم دیگهکم داریم مثل شماها میما هم کم
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 سازانه آموزش و پرورش در مسائل تربيتی دخترانهای فرهنگتالش
های زندگی فردی و جنبه پذیری که تأثیر و نقش بسزایی در همهمجاری جامعهیکی دیگر از 

عنوان یکی از شرایط وپرورش بهاجتماعی افراد دارد، آموزش همگانی است. مدرسه و آموزش

ها موثر باشد، نقش با اهمیت های زودهنگاق افغانستانیتواند در رخداد ازدواجگر که میمداخله

ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی است رد. چراکه، مدرسه از مهمو درخور توجهی دا

های اساسی و صحیح جامعه در کانون اصلی توجه نظاق آموزشی قرار دارد. که انتقال ارزش

های صحیح را درونی سازند. لذا، یک پرسش کند تا ارزشای که مدرسه افراد را متعهد میگونهبه

شده چگونه است و چه نقشی های ارائهه افغانستان مدارس و آموزشمهم این است که در جامع

ها، ها و هنجارهای ساختاری و سنتی دارند؟ برمبنای نتایج حاصل از مصاحبهدر تضعیف ارزش

پذیری صحیح دختران و پسران دارد و در صدد این آموزش و پرورش افغانستان سعی در جامعه

های ابراز عقیده و های زندگی و شیوهیر آموزش مهارتاست که در کنار آموزش سواد، از طر

مقابله با مسائل و مشکالت، به پرورش دختران و پسران و تربیت نسلی سالم و بازتولید آن 

ها به د یلی چون سنت و رسم اجتماعی، وجود بپردازد. مسأله اساسی اینجاست که خود خانواده

اختار مردسا ری و هنجارهای قیدوبندساز اجتماعی های قالبی، سهای جنسیتی، کلیشهنابرابری

های آموزشی را از فرزندان خود سلب تری فقر و مسائل اقتصادی، فرصتو با شدت ضعیف

تبع آن تربیت سازی و بهوپرورش سعی در فرهنگکنندگان، آموزشاند. طبر گفته مشارکتکرده

رخ در ای پیشرفته دارد. گلتماعی و جامعههای سازنده اجنسلی سالم در آینده و بازتولید ارزش

 گوید:باره چنین میاین
معلماشون خیلی فرهنگشون با ست. میگن این فرهنگیه که باید از بین بره. اگه کسی »

گفت تو شیعه هستی تو سنی، یا تو عزیزی هستی و بارکزایی هستی و من با ترق، معلمامون می

گفتن این چیزا بده. اگه دختری به دوستش کردن میکردن. نصیحت میخیلی دادوبیداد می

گفت تو پوستت خرابه، من خوبم، اینقدر معلم نصیحت کرد و گفت بالل حبشی هم می

 «.ها بده. ما همه یکی هستیمجوری بوده، شما نباید مسخره کنید و این حرفهمین

 تفاوت مذاهب از نظر پایبندی به سنت/رسم ازدواج زودهنگام

های اجتماعی افراد و جامعه در طور خاص، یادگیریپذیری و بهمجاری دیگر جامعهاز جمله 

ای که در فرهنگ دینی، بر ضرورت ازدواج تأکید اساسی شده گونهحوزه ازدواج، دین است. به
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در اسالق همة فقها است. براساس دیدگاه دینی، حداقل سن مجاز برای ازدواج، سن بلوغ است. 

شرایط ازدواج میدانند. در قرآن، سن بلوغ تعیین نشده و فقط به وجو، آن  بلوغ و عقل را از

یابد و فرد از نظر جسمی و واسهه آن، کودکی به نوجوانی انتقال می. سنی که بهاشاره شده است

توانند در مورد سن های این پژوهش، مذاهب، خود میجنسی آمادگی ازدواج را دارد. طبر یافته

های بندی به ازدواج در سنین بلوغ نگرشهایی داشته باشند و نسبت به پایوتازدواج با هم تفا

 گوید:بانو چنین میمتفاوتی داشته باشند. گل
 «.هاشونهاشون پایبندن. اصالً کوتاه نمیاین روی سنتها خیلی روی سنتسنی»

 سازی نسلی سنت ازدواجدرونی

ها، مرزهای که علل و عوامل گوناگونی همچون: سنت ازدواج زودهنگاق افغانستانیهنگامی

ها نسلی در ارزشای پایین، شکاف بینگرایی شخصیتی، مالکیت سرمایهخانگی جنسیت، درون

های ازدواج سنتی، همانندی نسبی مهاجران در جامعه کنندهزدایی از تعیینها، قدرتو نگرش

سازانه آموزش و پرورش در مسائل تربیتی دختران و تفاوت مذاهب های فرهنگشمیزبان، تال

از نظر پایبندی به ازدواج زودهنگاق، در رابهه با ازدواج زودهنگاق دختران افغانستانی مهرم 

سازی نسلی سنت شویم که آن هم درونیوخیزها، با یک پدیده مواجه میشود، ما با تماق افتمی

ن پدیده، خود از مقو ت فرعی همچون: مادران؛ مربیان دختران و همسانی ازدواج است. ای

واسهه تسلط تفکرات اجتماعی سنتی( برساخت شده است. در اینجا ها در امر ازدواج )بهنسل

سازی نسلی سنت ازدواج(، مفاهیم استخراجی دلیل اهمیت پدیده مرکزی )درونی زق است به

مادران؛ مربیان »و سپس به تفسیر آن پرداخته شود. مقوله فرعی صورت مشخص ذکر این پدیده به

خود متشکل از مفاهیمی چون: مادران مربی )نقش پررنگ مادران در تربیت دختران( و « دختران

مادران مربی مسائل همسرداری )آموزش آیین همسرداری و توصیه مادران به دختران به سازش( 

شده از مفاهیمی چون: ها در امر ازدواج، برساختاست. همچنین مقوله فرعی همسانی نسل

کاری و سنت ازدواج زودهنگاق، مشروعیت سنت ازدواج زودهنگاق، سبک زندگی محافظه

های افغانستانی، عدق شکاف نسلی در امر ازدواج، و تفکرات اجتماعی سنتی گسترده در خانواده

 در رابهه با ازدواج دختران است. 

تی فرزندان، از همان بدو تولد در مورد دختر و پسر بسیار متفاوت های تربیاعمال ارزش

بردن به جنسیت فرزند، روند تربیت جنسیتی متفاوتی را در پیش است. خانواده به محض پی
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شوند و خیلی زود از عنوان موجوداتی ضعیف، شکننده و منفعل تعریف میگیرد. دختران بهمی

ای که دختران از همان گونهکنند. بهه و رفتاری زنانه پیدا میدوران کودکی به بزرگسالی منتقل شد

داری، همسرداری شوند که بایستی امور مرتبط با خانهتربیت می« مادر-همسر»کودکی با نگرش 

طور کلی، تعاریف و فرزندآوری را فراگیرند و مسئولیت این امر، بیشتر بر عهده مادران است. به

ها( در ها( و زن بودن )زنانگیهای مرد بودن )مردانگیا ویژگیفرهنگی موجود در ارتباط ب

افغانستان از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در ساختار جامعه ریشه دوانده است. عامل خانواده 

ها استقالل عمل ندارند گونه خانوادهکند. چرا که، افراد در اینگسترده نیز این امر را تقویت می

کنند؛ تا اینکه نابهنجار تلقی نشوند. این سبک زندگی ها تخهی نمیرها و سنتو از مسیر هنجا

شان ای که تنها والدین نیستند که اختیار تربیت فرزندانگونهدر تربیت فرزندان بسیار نقش دارد. به

 پذیری، نقش اساسی دارند. ها و جامعهرا دارند، بلکه بزرگان و پیران در تربیت و انتقال ارزش

جای ای که بهگونههای اجتماعی است. بهر چنین ساختاری، ازدواج بر اساس ضرورتد

شود. ازدواج یک ساختار اینکه در ازدواج، از یک انتخا، صحبت شود، از یک تعهد صحبت می

تأثیر عواملی چون: پویایی شود و افراد تحت ها ترتیب داده میسنتی است و بیشتر توسط خانواده

گیرند. انباشت تاریخی هنجارهای ات خانوادگی، ساختار خانواده و... قرار مینسلی، تجربی

های افغان و همچنین جنسیتی و فرهنگی و رویکرد سنتی در ذهن بسیاری از خانواده

زند. در کاری در انحراف از هنجارهای غالب، به تداوق پدیده ازدواج زودهنگاق دامن میمحافظه

، عواملی چون مدرنیزاسیون، تغییرات و تحو ت سریع اجتماعی، هاها و ارزشتضاد با سنت

توانند های جمعی، نبود امنیت و... از جمله عواملی هستند که میورود اطالعات از طریر رسانه

منجر به شکاف نسلی در حوزه ازدواج شوند. عواملی که ظهور و بروز آن در جامعه افغانستان 

هایی میان مادران و دختران در زمینه وضعیت زنان است تفاوت اتفاق نیفتاده است. هرچند ممکن

ها تا حد انقهاع و گسست نسلی نیست. و زندگی زناشویی وجود داشته باشد، ولی این تفاوت

شود که به تر تعریف میعنوان اختالف در رفتار و نگرش جوانان و نسل قدیمیشکاف نسلی به

شود. در دیگر و فرایند اجتماعی شدن مربوط می تداوق فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل

گیرد که تداوق فرهنگی چون ازدواج خوبی انجاق میپذیری چنان بهجامعه افغانستان، جامعه

 گوید:باره چنین میشود. گال، دراینزودهنگاق مانع از شکاف نسلی می
رید بیکاره یگفت: توی خونه کار کنید، خونه شوهر که ممامانم اینجوری بود که می»
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خاطر این بود که بچه بر میاق، به 4اید. خب من ا ن که از پس این نباشید. نگن شما بیکاره

گفت: کار خونه رو تمیز انجاق بدید، سریع انجاق بدید. گیریم کرده بود. مامانم میمامانم سخت

گفت ستا. میگفت: داد نزن شوهرت داداشت نیستا. شوهرت، خواهرت نییه وقتایی مامانم می

دونست ما تربیت شده دست خودشیم. مرده، غرور داره. چون ما رو تربیت کرده بود. می

خواد براش مهیا کن بگو بفرما )سفارش مادر در گفت چیزی که میجوریه. میدونست چهمی

ش جایی نرو. احترامیش نکن، حرفشو گوش کن. بدون اجازهمورد شوهران( دلشو نشکن بی

 «.گفت هر چی شوهرت میگه تو هیچی نگوپولشو تو خونه ضایع نکن. میخیانت نکن 

 هاای در ازدواجهای طائفهتفاوت

ها در امر نگرشی طائفه از مقو ت فرعی، شامل: تفاوت هادر ازدواج یاطائفه یهاتفاوتمقوله 

ستانی برساخت بندی سکونتی )موزاییکی( اقواق افغانای و منهقهازدواج، اختالفات نسبی طائفه

های طور خاص به معنی نگرشها در امر ازدواج، بهشده است. منظور از تفاوت نگرشی طائفه

طورکلی، قومیت، نقش مؤثری در ها و اقواق در جامعه افغانستان است. بهجنسیتی متفاوت طائفه

نگرش  ها باعث شده که طیف متفاوتی ازهای جنسیتی دارد. همین ویژگیتعیین نگرش به نقش

ها وجود داشته باشد. این تنوع قومیتی، بیانگر های مختلف در بین قومیتو انتظارات از نقش

های پژوهش ها و هنجارها است. طبر یافتههویتی و درنتیجه تفاوت در نظاق ارزش-تنوع فرهنگی

نگرش، ها دارند که این نوع تری نسبت به زنان و جایگاه آنها نگرش مهلو،حاضر، برخی طائفه

های ها و نگرشها نیز با اعمال برخی محدودیتشان نیز مؤثر است. برخی طائفهدر امر ازدواج

کنند. وجود های زودهنگاق و پیامدهای منفی آن نقش مهمی ایفا میتر، در رخداد ازدواجسنتی

. گلبیز تواند بر این نتیجه صحه گذاردبندی بودن سکونت طوائف نیز میاختالفات نسبی و منهقه

 گوید:باره چنین میدراین
ها، منهقه بامیان ها[ با هم فرق دارن. یکی با هم خوبن، یکی نیستن. مثالً هزارهطائفه»]

ها قاطی پاطی باشن ولی منهقه هم ها اونجا هستن. باهم هم هستن که قوقهستن. کالً هزاره

ها اونجا بودن. خودشونم قط شیعهای داشتیم که فدارن. مثالً ما که بودیم، افغانستان منهقه

ها پولدارن، خالفکارن. بعضیاشون ]پول[ ندارن. دوست داشتن جدا باشن. بعضی طایفه

فرهنگشونم شاید فرق کنه. بعضیا شاید دخترشون رو بزارن درس بخونه، بعدق اگه دلش 

 «.خواست ازدواج کنه، اگه نخواست ازدواج نکنه. بعضیا زود میدن دخترشون رو
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 رزوی واسازی ازدواج دخترانآ
پذیری در حوزه ازدواج، زمان ازدواج و نحوه انتخا، واسهه عامل جامعهما در این پژوهش به

همسر، به مقوله اصلی آرزوی واسازی ازدواج دختران نیز دست یافتیم. این مقوله، از مقو ت 

فردی/اجتماعی ازدواج  فرعی شامل: نارضایتی زنان از سنت ازدواج زودهنگاق، پیامدهای منفی

شان برساخت شده است. طبر زودهنگاق و عدق تمایل به اختالف سنی فاحش زنان و همسران

ها و عالئر شخصی و هنجارهای توان گفت که بین خواستهای حاضر، چنین مییافته

ای در حال ظهور و گسترش است. باتوجه به گفته های برجستهشده فرهنگی، تفاوتپذیرفته

توان چنین دریافت که اختالفات در نظرات شخصی و هنجارهای فرهنگی، کنندگان، میکتمشار

تواند بیانگر تمایل به فاصله گرفتن تدریجی از وضعیت مرسوق و متعارف جامعه افغانستان می

گیری، هم در رابهه با شکل و نحوه انتخا، همسر و هم در رابهه با در خصوص تصمیم

دوست »کنندگان، در پاسخ به این سؤال که ای که اکثر مشارکتگونهد. بهبندی ازدواج باشزمان

ما تمایل »دادند که ، چنین پاسخ می«تان در چه سنی و به چه شکلی ازدواج کنند؟دارید دختران

های تحصیلی، حتی تحصیالت عالیه، مان در سنین با تری بعد از گذراندن دورهداریم فرزندان

رسد که نارضایتی زنان از به نظر می«. انتخا، همسر آزادانه تصمیم بگیرندازدواج کنند و در 

های سنی فاحش زوجین به نفع یافته و با اختالفهای زودهنگاق و ترتیبپیامدهای منفی ازدواج

کرد(، موجب گردیده که مادران، کنندگان صدق میمردان )که در مورد برخی از مشارکت

شان مهرم کنند. اما آیا این خواسته مادران در را در مورد فرزنداننیافتنی خود آرزوهای دست

تواند به واقعیت بپیوندد یا ها بیان شد، میمورد زمان و شکل ازدواج فرزندانشان که در مصاحبه

رسد ساختار سنتی جامعه افغانستان همچنان قدرت نظر میدر حد آرزو باقی خواهد ماند؟ به

رد و بر همین اساس ما به مفهوق آرزوی واسازی ازدواج دختران پی کنندگی با یی داتعیین

ها، نسل سوق زنان مهاجر نیز ازدواج زودهنگاق را تجربه کرده بودند و خواهیم برد. طبر یافته

اند. آنها ازدواج آنها فرزندان همان نسل دومی هستند که از ازدواج زودهنگاق خود ناراضی بوده

دانستند خود را از روی جبر محیط و شرایط و علل اجتماعی و فرهنگی میدر سنین پایین دختران 

اند. عالوه بر آن، همچنان مردان و حتی خود در سنین پایین، دختران خود را به ازدواج درآورده

گیرندگان اصلی در امر ازدواج دختران و فرزندان هستند، و زنان قدرت انتخا، و پدران تصمیم

شان را نداشته و از قدرت ترین مسأله زندگی دخترانگیری اساسیو اختیار جهت تصمیم
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ها، اما با با تر رفتن سن، اند. طبر یافتهگونه مسائل و تصمیمات عاجز بودهتحلیل اینوتجزیه

 گوید:باره چنین میشود. گلی دراینازدواج در سن با تر تبدیل به یک آرزو می
دخترق هم شوهرش رو دوست نداره. شوهر دخترق هفت سال از من بزرگتره. هیچ کس »

فهمه که من مادر دخترق. دخترق با شوهرش خیلی اختالف سنی دارن. ]در مورد ازدواِج نمی

سالش بود. ]در  9سال  8دخترق هم[ من اینکارو نکردق. اون وقتی که دخترق رو ]شوهر[ دادن، 

، 17فهمیدق. من هم[ بابا و مامانم با شوهرق این کار رو کردن. منم خو نمیمورد ازدواجِ دخترق 

شد. ا ن دختر آخریم کوچیکه. هفت سالشه. این که میخواق ا ن سالم بود و هیچی سرق نمی 18

 «. ندمش ]نمیخواهم زود ازدواج کند[. میخواق بزارق بزرگ بشه. من خودق حا  فهمیدق

 سازی نسلی سنت ازدواج : مدل پاردایمی پژوهش: درونی1شکل 

 
 

 سنت ازدواج زودهنگام

 

 مرزهای خانگی جنسیت

 گرایی شخصیتیدرون

 ای پایینمالکیت سرمایه

سلنیشکاف ب ها / ها و نگرشدر ارزش ین

 کنندگان ازدواج سنتیزدایی از تعیینقدرت

 میزبانهمانندی نسبی مهاجران در جامعه  /

نگتالش / نه آموزش و های فره سللللازا

 پرورش در مسائل تربیت دختران و ازدواج

فاوت مذاهب در پای / به سلللنت ت ندی  ب

 کا انگاری زنان/  ازدواج زودهنگاق

 هادر ازدواج یاطائفه یهاتفاوت

 آرزوی واسازی ازدواج دختران

 شرایط علی

 گرشرایط مداخله ایشرایط زمینه

 پدیده

 استراتژی

 پیامد

سازی نسلی سنت درونی

 هنگامودازدواج ز
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هایی است که در بستر مهالعه جریان فرآیندها و فعالیت دهندهمدل پارادایمی تحقیر، نشان

شده در مرحله کدگذاری محوری قرار اتفاق افتاده است. درواقع، مفاهیم و مقو ت استخراج

پژوهش حاضر را شکل داده است. این مدل، متشکل از پنج بخش شرایط گرفته و مدل پارادایمی 

مرکزی  گر، راهبردها و پیامدها است. در مرکز مدل نیز پدیدهای، شرایط مداخلهعلی، شرایط زمینه

سازی درونی»گیرند. پدیده مرکزی این پژوهش، قرار دارد که فرایندها حول محور آن شکل می

ای های تحقیر، شرایط علّی، زمینهمعنا که بر اساس تحلیل داده بدیناست. « نسلی سنت ازدواج

طور کنندگان بهای که مشارکتمردسا ری هژمونیک هستند. پدیده دهندهگر، برساختو مداخله

 عینی و ذهنی با آن درگیر هستند.

سازی نسلی سنت ازدواج است، سنت ازدواج درونی دهندهشرایط علّی که برساخت

سازی نیرو، درک داز اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که با بررسی آن هاهنگاق است. علتزود

سری شرایط گیرد. این عامل با ایجاد یکنسلی سنت ازدواج به لحاظ ذهنی و عینی صورت می

سازی نسلی سنت ازدواج در جامعه و زندگی نیشود زنان درو، باعث میبرای زنان افغانستانی

 را درک کنند. روزمره خود

است. که هم  کند که کامالً منوط به خود زنان و افرادای در بستری بروز پیدا میشرایط زمینه

دهند. این شرایط عبارتند کار گرفته زنان را شکل میهای بهبر پدیده اثرگذار است و هم استراتژی

ای پایین. شرایط ه. مالکیت سرمای3گرایی شخصیتی و . درون2. مرزهای خانگی جنسیت 1از: 

های ای، بیشتر در سهح خرد مهرم هستند و توسط خود زنان و افراد وارد میدانزمینه

شوند. حضور همیشگی زنان در خانه و عدق مشارکت مردسا ری هژمونیک می دهندهبرساخت

ا نشینی و ساختاری شدن این ایدئولوژی، خود رشدن خانهشکل درونیفعال آنان در جامعه، به

اند و فرصتی برای بهرهکه زنان از جایگاه و موقعیت اجتماعی خاصی بیصورتیدهد. بهنشان می

نشینی آنان را در ای از زندگی را ندارند. خانهگذاری در هرجنبهداشتن اقتدار و قدرت تأثیری

بعد از  هایدهد که با پایبندی به سنت ازدواج زودهنگاق  و انتقال آن به نسلشرایهی قرار می

تبع آن گرایی شخصیتی و بهطریر یادگیری اجتماعی به تداوق این سنت بپردازند. همچنین، درون

های فردی نشانه منزلهنداشتن تأثیرگذاری در تغییرات هنجاری، حتی در سهح خرد و فردی، به

 سازی نسلی سنت ازدواج است.گیری پدیده درونیدر ایجاد شکل

سازی سنت بر اینکه خارج از اختیارات زنان و افراد منجر به درونیوهگر، عالشرایط مداخله 
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سازی نسلی سنت ازدواج، نیروهای کاربردی آنان برای مقابله با دشود، بر استراتژیازدواج می

زدایی از . قدرت2ها، ها و نگرشنسلی در ارزش. شکاف بین1اثرگذارند. این شرایط عبارتند از: 

های . تالش4. همانندی نسبی مهاجران در جامعه میزبان 3 ازدواج سنتی، هایکنندهتعیین

بندی . تفاوت مذاهب از نظر پای5سازانه آموزش و پرورش در مسائل تربیت دختران و فرهنگ

عنوان عاملی است که خارج از ها، بهها و نگرشنسلی در ارزشبه سنت ازدواج. شکاف بین

های سنتی را تعدیل نموده و در تضعیف ها و نگرشتواند ارزشو میاختیار خود زنان قرار دارد 

های ازدواج کنندهزدایی از تعیینسازی نسلی سنت ازدواج، مؤثر باشد. همچنین، قدرتنیرود

ملی اگر را دارد. عوسازی نسلی سنت ازدواج، نقش مداخلهنیروسنتی در اثرگذاری بر پدیده د

همسری و همچنین همانندی نسبی مهاجران در جامعه میزبان از برونچون شهرنشینی و ازدواج 

سازی نسلی سنت نیرود»تواند به تضعیف پدیده مرکزی جمله مصادیر دیگری است که می

تواند در تثبیت و تقویت یا تضعیف تداوق گر دیگر که میشود. شرط مداخلهمنجر می« ازدواج

ها و اسهه یادگیری اجتماعی نقش داشته باشد، عدق تالشونسلی در حوزه ازدواج زودهنگاق به

طور وپرورش در مسائل تربیتی دختران است. در اینجا، بهسازانه آموزشهای فرهنگیا تالش

پرورش، آموزش همگانی یا همان مدرسه است که اگر سنت و ومشخص منظور از آموزش

های آموزشی و تربیتی استفاده ز فرصتداد، تا دختران اهنجارهای ساختاری جامعه اجازه می

بر مدرسه که توانست در اصالم و تغییرات اصالحی اجتماعی تأثیرگذار باشد. عالوهکنند، می

توانند گر میعنوان یکی از شرایط مداخلهپذیری است، دین و مذهب نیز بهیکی از مجاری جامعه

کنندگان، برخی طبر گفته مشارکتشکل که در پدیده مرکزی پژوهش حاضر مؤثر باشد. بدین

تری مذاهب نگاه تشویقی به ازدواج زودهنگاق و برخی دیگر به این پدیده با نگاه معتدل

طور کلی، مباحث مربوط به زنان اند و مذاهب در حوزه ازدواج، زمان یا شکل آن و بهنگریسته

د که این عامل خارج از حوزه ها نگرش و دید نسبتاً متفاوتی دارنو وضعیت آنها، در همه زمینه

 کند.گر را ایفا میکنندگان است و نقش یک عامل مداخلهاختیارات مشارکت

سازی نسلی سنت ازدواج، کنندگان در مقابل پدیده درونیراهبرد کنش/واکنش مشارکت

ها، مشخص است دهد. طبر یافتهای در امر ازدواج، خود را نشان میصورت گزینش طائفهبه

هایی در نگرش طوائف به ازدواج زودهنگاق و جنسیت وجود دارد. لذا، زنان جهت مقابله تفاوت

ای گونهگزینند. بهای را برمیسازی نسلی، سنت ازدواج، استراتژی گزینش طائفهبا پدیده درونی
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ای الگوبردای طور مشخص، ازدواج را، از طائفهتواند سنت و سبک خانوادگی و بهکه خانواده می

کم تری داشته باشد. این موضوع، دستند که در مورد ازدواج، زمان و شکل آن، نگرش معتدلک

 عمل آورد. تواند از تقویت چنین هنجارهای ساختاری ازدواج جلوگیری بهمی

سازی نسلی سنت نیروهای کنش/واکنش در مقابل پدیده مرکزی )دپیامدها نتیجه استراتژی

صورت گر هستند. پیامد در این مدل پارادایمی، بهشرایط مداخلهای و ازدواج(، شرایط زمینه

خود را نشان داد. این راهبرد به این امر اشاره دارد که زنان « آرزوی واسازی ازدواج دختران»

اند بهره بودهکنند که خود از آن بیکننده، برای ازدواج دختران خود به مواردی اشاره میمشارکت

نظر، بهتر است بگوییم آرزوهایی برای فرزندانشان کنند، که بهشان مهرم مینو آن را برای فرزندا

واسهه نارضایتی از زمان و شکل ازدواج خود و پیامدهای آن، خواهان دارند. چراکه، زنان به

شان هستند و هرآنچه خود بدان دست نیافتند، را برای دختران خود طلب ازدواج دیرتر دختران

دن عنوان آرزو ناشی از ساختار سنتی جامعه است که با وجود تمایل زنان به کنند. مهرم کرمی

شکل ها بدینرسد که این خواستهنظر میشان، بعید بهعدق تکرار سرنوشت خود برای فرزندان

ویژه در حوزه آل عملی شود. ساختار سنتی جامعه به سهولت اجازه تغییرات اجتماعی، بهایده

 د.ازدواج را نخواهد دا

 گيریبحث و نتيجه

دهد که حقوق عرفی و ازدواج زودهنگاق در جامعه سنتی افغانستان درحالی رخ می

هنجارهای اجتماعی، نقشی غالب در این زمینه دارد. در جامعه افغانستان، این پدیده به شکل 

ت و ای که طبر عرف رایج، رسیدن به سن بلوغ، شرط ازدواج اسگونهای رواج دارد. بهگسترده

دهد. در این های فرهنگی رخ میازدواج زودهنگاق یک هنجار اجتماعی و بر اساس ضرورت

شرایط، دختران قدرتی در انتخا، همسر و زمان ازدواج خود ندارند. ازدواج زودهنگاق در 

ای جنسیتی، تأثیر توقعات اجتماعی، هنجارهای کلیشهزنجیره نابرابری جنسیتی، تحت 

ها و حتی عنوان یک الگوی سنتی زناشویی در میان افغانستانیفقر و... به های فرهنگی،خشونت

جنسیتی -مهاجران افغان در جامعه میزبان تداوق یافته است. انباشت تاریخی هنجارهای فرهنگی

کاری در قبال انحراف از هنجارهای ساختاری ها و همچنین محافظهو سنت در ذهن افغانستانی

ازدواج زودهنگاق منجر شده است. در این ساختار، نقش مادری و همسری  غالب، به تثبیت پدیده
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داری و مادری خالصه عنوان یک وظیفه تلقی، و زندگی زنان در زندگی زنانه و خانهبرای زنان به

طور خاص، اساس، یکی از علل ازدواج زودهنگاق، انباشت تاریخی و فرهنگی و بهشود. براینمی

نحوی که ی و قومی است که از نسلی به نسل بعد تداوق یافته است. بهفرهنگ خانوادگی، محل

شان و خودشان تجربه اند، که مادرانکنندگان در پژوهش حاضر، زنان نسل دوق بودهمشارکت

اند و جالب آنکه، در برخی موارد، شاهد ازدواج زودهنگاق زنان ازدواج در سنین پایین را داشته

های ذهنی و نگرشی های تحقیر، در عین حال، جابجایی در افرما یافتهایم. انسل سوق نیز بوده

اند، منعکس شان تجربه کردهپاسخگویان را نیز نسبت به آنچه در زندگی گذشته خود و فرزندان

ای که مادران نسل دومی نیز با ابراز نارضایتی از ازدواج زودهنگاق خود و نیز گونهکند. بهمی

زدواج در سنین با تر و بهبود وضعیت دختران در امور اجتماعی و فرهنگی شان، گویی ادختران

ممکن است ازدواج زودهنگاق پرورانند. در چنین شرایهی، گرچه را همچون آرزویی در ذهن می

های نیرومند و مواجه شود، اما سنت و در نتیجه تغییراتی هامقاومت در گذر زمان به تدریج با

کنند. با این ی که در گذشته ریشه دارند، همچنان فعا نه نقش ایفا میاهای درونی شدهارزش

هایی را عبارتی، به ارث رسیدن چنین ازدواجتوان چنین تکرار سرنوشت و بهاوصاف، می

پذیری نسلی و جنسیتی دانست. درواقع، چگونگی محصول پایداری و استمرار فرایندهای جامعه

عنوان همسر و مادر، نگرش مربوط به زنانگی و مردانگی نان، بهپذیری و موقعیت زفرایند جامعه

شوند که شاهد هایی تربیت میکند. در چنین جریانی، دختران در خانوادهرا به نسل بعد منتقل می

شان، از دست رفتن فرصت رشد مادران، درگیر شدن مادران در کارهای ازدواج زودهنگاق مادران

های اساسی زندگی، در معرض قرارگرفتن مادران در گیریتصمیم روزمره، عدق نقش مادران در

های نظاق مردسا ری خانواده، خشونت و... هستند. بنابراین، نقش جنسیتی خود را محدودیت

آموزند و به این شیوه، ازدواج زودهنگاق از نظر متناسب با قواعد و هنجارهای این نظاق می

 گردد. میصورت نسلی بازتولید اجتماعی و به

های جنسیتی منجر های سنتی به نقش( نگرش2001دیمارکو )-طبر گفته تورنتون و یانگ

های خانگی علیه زنان، شود که خشونتبه گسترش نابرابری در سهوم مختلف زندگی می

طورکلی، نارضایتی از زندگی و آرزوی افسردگی، کیفیت پایین زندگی فردی، خانوادگی و به

عنوان اولین و لذا خانواده به .دختران توسط مادران نسل دوق را در پی داردواسازی ازدواج 

های اصلی نشینی دامن زده که برای زنان نقشپذیری به ایدئولوژی خانهترین مجاری جامعهاصلی
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شود. در چنین فضا و پذیری از مردان را در خانه  متصور میداری و همسرداری و اطاعتخانه

آموزند که حر انتخا، ندارند. از جهتی از ابتدا در ساختار خانواده پدری میبستری، دختران 

گیری هویت و استقالل کودک، از قدرت علت سن پایین، عدق آگاهی و در نتیجه فقدان شکلبه

پذیری ها برخوردارند. این دختران پس از ازدواج نیز در فرایند جامعهگیریناچیزی در تصمیم

 -کنند. این نتیجه با نظریه رشد روانیکند، اطاعت کردن را درونی میاره میکه مردان آن را اد

( مهابقت دارد که زنان پس از ازدواج زودهنگاق به انزوا دچار 1963اجتماعی اریکسون )

درستی و در مسیر طبیعی طی نشده است و فرایندهای شوند. چراکه دوران نوجوانی بهمی

های اجتماعی های اجتماعی و یادگیریکه برای رشد مهارت پذیری سالم همچون مدرسهجامعه

تبع آن ازدواج زودهنگاق، نادیده گرفته شده است. علت باورهای فرهنگی و بهضروری است، به

پذیری جنسیتی با میزان نابرابری جنسیتی رابهه مستقیمی دارد و همین طورکلی، شیوه جامعهبه

های بخارایی یان زنان شده است که این موضوع با یافتهامر، منجر به نابرابری جنسیتی به ز

؛ جنسن و 2011، 2؛ میلر1966، 1پذیری جنسیتی )کوهلبرگهای جامعه( و نظریه79: 1394)

 ( مهابقت دارد.2018، 3مارتین

پرورش، تغییرات وهای داخلی و خارجی، امکانات زندگی، آموزششهرنشینی، مهاجرت

ها، مذهب، رسانه و... از جمله جریاناتی هستند که ری، نقش قومیتهمساشکال خانواده، برون

طور مستقیم و غیرمستقیم، توانند در فرایند همسرگزینی، نقش اساسی ایفا کنند. این عوامل بهمی

شوند که موجب تقویت یا تضعیف پدیده ازدواج زودهنگاق پذیری محسو، میاز مجاری جامعه

 ژهیوبه، زبانیم جامعه در مهاجران ینسب انهباق بر آن راتیتأث و مهاجرت که یاگونهبهشوند. می

 بودند، کرده تجربه مقصد جامعه در را شدن یاجتماع یاساس مراحل که دوق نسل مهاجران یبرا

 یترکینزد و بهتر یاجتماع تیوضع تواندیم مبدأ جامعه در خود انیهمتا و نیوالد با سهیمقا در

 زودهنگاق یهاازدواج کنندهفیتضع هایمؤلفه جمله از و باشد داشته مقصد جامعه تیاکثر به

همچنین برخی از  .دارد یهمخوان( 1386) انیمحمود یهاافتهی با موضوع نیا که باشد دختران

توانند افزایش ( می1980این عوامل ناشی از نوسازی هستند و طبر نظریه پیتر سی اسمیت )

                                                      
1. Kohlberg 

2. Miller 

3. Gansen and Martin 
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تأثیر قرار دهند. عوامل و را در گزینش همسر و زمان ازدواج تحتاختیارات افراد و دختران 

ای، های فرهنگی نیز که روی دوق سکه است، همچون: خانواده گسترده و هستهزمینه

های فرهنگی، در همسری، فرهنگ محلی و قومی، دین و رسوق و سنتهمسری و درونبرون

آل های ایدهؤثر است. براساس تئوری سنخپیدایش، تقویت یا تضعیف پدیده ازدواج زودهنگاق م

عنوان یک هدف ارزشی، عاطفی و سنتی در جامعه افغانستان مهرم است ، ازدواج به«ماکس وبر»

بندی به هنجارها و بازتولید آن، تبعیت از انتظارات ها، پایتواند عاملی برای تقویت سنتکه می

فاظت از دختران و... باشد. گویی براساس های جنسیتی، حجامعه، حفظ هویت جامعه، نابرابری

نظریه پارسونز، نظاق اجتماعی سنتی، درصدد حفظ الگو و بقا است. چراکه، این نظاق اجتماعی 

های فرهنگی فراگیر )مانند خانواده و مذهب( که توافر و بایستی خود را براساس نظاق ارزش

الگوهای فرهنگی را احیا و تداوق بخشد. اجماع عمومی بر پایه آن استوار شده است، نگاه دارد و 

های لذا پایین بودن سن ازدواج در این جامعه و با این رویکرد که ازدواج زودتر، بهتر و آسیب

پذیری، شود الگوهای فرهنگی حفظ شوند و از طریر فرایند جامعهاجتماعی کمتر است، باعث می

ای جامعه سنتی فراهم آورد. تثبیت این نهادینه و درونی شوند و زمینه را برای انسجاق و بق

ها و الگوها و انتقال و اشاعه آن از نسلی به نسل دیگر، به تداوق هنجارهای اجتماعی ازدواج سنت

زنی، طرد از خانواده و جامعه ای که تخهی فرد از این هنجارها، برچسبگونهمنجر شده است. به

برنارد نیز جسی« نهادی»و « فرهنگی»ازدواج شود. بهتر است در پایان به نظریه را موجب می

رسان و موجب انقیاد زنان نیست؛ بلکه خودی خود آسیباستد ل کنیم که نفس ازدواج، به

خاص برای زنان و حتی پسران طورتواند مضر و بهکیفیت ازدواج و شرایط آن است که می

 همراه داشته باشد.  پیامدهای منفی به

 منابع

(. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان 1392ابراهیمی، حبیه و سیروس فخرایی )

 .93-110، صص: 21، شماره 6، سال شناسیمهالعات جامعهنقده، 

های های کشور در طی سالرسی ازدواج در استان(. بررسی پیش1394احمدی، وکیل و انیس رضایی )

 .83-96، صص: 94و  93، شماره 22، سال جمعیت فصلنامه، "1390تا  1385

(. تصامیم، عالیر و تنوع: رسوق ازدواج در افغانستان، گزارش ارائه شده توسط 1387اسمیت، دیبرا ج )
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 واحد تحقیر و ارزیابی سلسله نشریات موضوعی کمیسیون اروپا. 

، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی(. تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگاق، 1394افتخارزاده، سیده زهرا )

 .108-156، صص: 3، شماره 1دوره 

(. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات 1373اینگلهارت رونالد )

 کویر.

(. امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، )ترجمه: شهناز 1378سون )اینگلهارت، رونالد و پل.آر. آبرام

 .59-105. صص: 15و  14. شماره نامه پژوهش فرهنگیخانی( شفیع

اجتماعی موثر بر نابرابری جنسیتی )مهالعه زنان -(. تحلیلی بر عوامل فرهنگی1394بخارایی، احمد )

-82، صص 3، شماره 4، دوره فرهنگی-یمهالعات توسعه اجتماعساله شهر اصفهان،  49تا  20متأهل 

59. 

شناسی، نوشته جی، اچ، (. ساختار اجتماعی خانواده، در مبانی و رشد جامعه1363پارسونز، تالکوت )

 آبراهاق، )ترجمه حسن پویان(، تهران: چاپخش.

 (. نظریه نوین مددکاری اجتماعی، مترجم: طلعت اللهیاری، تهران: دانژه.1391پین، مالکوق )

های قومی در رفتارهای ازدواج زنان و نگرش آنها نسبت به ازدواج تفاوت(. »1391نی، حاتم )حسی

 .7-28، صص: 9، شماره 5، دوره شناسی ایراننامه انجمن جمعیتدختران در شهرستان ارومیه، 

(. سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب 1392حسینی، حاتم و مریم گراوند )

 .101-118، صص: 1، شماره 11، دوره زن در توسعه و سیاستازدواج در شهر کوهدشت، 

های معنایی ازدواج نزد (. واکاوی د لت1397ساروخانی، باقر، ناهید حسینی و سیدمحمد سیدمیرزایی )

، دوره زن در توسعه و سیاست، 1396جوانان )مهالعه موردی جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال 

 .243-270، صص: 2اره ، شم16

نگارانه پدیده ازدواج زودهنگاق در میان مهاجران افغان )قوق هزاره( (. بررسی مردق1396سعیدی، سعیده )

، 1، شماره 7، دوره شناسی ایرانهای انسانپژوهش، )در دو شهر هامبورگ )آلمان( و تهران )ایران

 .93-73صص: 

 ی خانواده، )ترجمه: حمیدالیاسی(، تهران: نشر مرکز.شناسی تاریخ(. جامعه1380سگالین، مارتین )
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 گزیده، 1385های جمعیتی مهاجران خارجی در ایران در سرشماری (. ویژگی1385صادقی، رسول )

 .41-73، صص 1، شماره 20، سال آماری مهالب

دواج (. تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر )مهالعه از1394مینایی )گلصفوی، حنانه و ماه

، پژوهشگاه علوق انسانی و مهالعات نامه زناننامه پژوهشویژهزودهنگاق دختران آران و بیدگل(، 

 .87-106، صص: 1، شماره 6فرهنگی، سال 

مهاجر و ازدواج در ایران: مهالعه -(. تفاوتهای بومی1388شوازی، محمدجالل و رسول صادقی )عباسی

، 4، دوره شناسی ایراننامه انجمن جمعیتها، ان با ایرانیای رفتارهای ازدواج مهاجران افغمقایسه

 .10-37، صص:8شماره 

(. مادران، دختران و ازدواج 1388عسکری ندوشن، عباس، محمدجالل عباسی شوازی و رسول صادقی )

، مهالعات راهبردی زنانهای ازدواج در شهر یزد،  ها و نگرشهای نسلی در ایدهدر شهر یزد )تفاوت

 .7-36. صص: 44، شماره 11سال 

آل ازدواج (. سن ایده1395پیری محمدی ) ، و مریمشوازیمحمدجالل عباسی ،عبّاس ،عسکری ندوشن

، صص: 73،  شماره 19، دوره فصلنامه مهالعات راهبردی زنان. آن در شهر یزد کنندهو عوامل تعیین

63-35. 

 هادی جلیلی(، تهران: نشرنی.(. درآمدی بر تحقیر کیفی، )مترجم: 1387فلیک، اووه )

، دوره پژوهش زنان(. تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی موثر بر آن، 1383پور، شهال )کاظمی

 .3، شماره 2

پژوهی، (. پویش کیفی و طرم پژوهش: انتخا، از میان پنج رویکرد )روایت1391کرسول، جان دبیلو )

فرد و حسین گاری، مهالعه موردی(، )مترجمان: حسن دانایینبنیاد، قوقپدیدار شناسی، نظریه داده

 کاظمی(، تهران: صفار: اشراقی.

 نامه(. پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه ایرانیان ترکمن، 1385کنعانی، محمدامین )

 .104-126،صص: 1، شماره 1، سال شناسی ایرانانجمن جمعیت

 ناسی، )مترجم: منوچهر صبوری(، تهران: نشر نی.ش(. جامعه1376گیدنز، آنتونی )

 (. پیامدهای مدرنیت. )ترجمه: محسن ثالثی(، تهران. نشر مرکز.1388گیدنز، آنتونی )

 پژوهشنامه(. بررسی د یل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان، 1386مجدالدین، اکبر )
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 .375-386، صص: 53: شماره علوق انسانی

 شناسان.، تهران: جامعه2و  1(. روش تحقیر کیفی ضد روش، جلد 1393محمدپور، احمد )

، نامه علوق اجتماعی(. سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان، 1383محمودیان، حسین )

 .27-53، صص: 24شماره 

تصادی، اجتماعی و جمعیتی های اقها به ایران: تغییر در ویژگی(. مهاجرت افغان1386محمودیان، حسین )

 . 42-69، صص 4، شماره شناسی ایراننامه انجمن جمعیت، «و انهباق با جامعه مقصد

(: گزیده مقا ت 4(، فمینیسم در ایران در جستجوی یک رهیافت بومی، بولتن مرجع )1378مهیع، ناهید )

 و متون درباره فمینیسم، تهران: الهدی. 

 )نگاهی به ازدواج زودهنگاق در ایران(، تهران: روشنگران و مهالعات زنان. (. حلقه1394مظفریان، رایحه )

(. بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و 1394مقدق )نیازی، محسن، محسن شاطریان و الهاق شفائی

 پژوهیجامعهاقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج )مهالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان(، 

 .67 -91، صص: 2، شماره 6، سال فرهنگی

های فمینیستی، )مترجم: نوشین احمدی خراسانی و دیگران(، تهران: (، فرهنگ نظریه1382هاق، مگی )

 توسعه.
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The Interaction of Early Marriage Internalization and Resistance against 

It: The Case of Second Generation Afghan Migrant Women in Yazd, Iran 

 
3Ghoroghchian Zahra, 2Nodoushan-Askari Abbas, 1RuhaniAli  

Abstract 

The present paper aims to study the socialization and internalization of early marriage 

among Afghan migrant women living in Yazd. The study has been conducted through 

a qualitative approach and grounded theory method. Data were collected among 20 

Afghan migrant women living in Yazd through in-depth interviews. Findings show 

that early marriage occurs in a context where the tradition of early marriage is 

transmitting from one generation to the next one through social learning, and this 

phenomenon is made by issues such as generational homogeneity in marriage, and the 

significant role of mothers in education of children and the values transmission. So 

that the time and the form of marriages, do not show significant generation difference 

due to the dominance of traditional-social thoughts and socialization as a factor has 

also contributed to its stabilization. However, these women, due to their experience 

of early marriage and the relative dissatisfaction with it, looking for their unattainable 

desires and demands for their children in an utopian future. Early marriage may 

gradually change over time as a result of mental and attitudinal shifts, however, social 

values and past-rooted traditions continue to play an active role in intergenerational 

reproduction of early marriage. 
 

Keywords: Socialization, Early marriage, Afghanistanian women, Grounded Theory, 

Yazd. 
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An Investiagation on Adaptation of Afghan Immigrant Students 

Living in Shiraz City 
 

4Aliyar Ahmadi, 3Fatemeh Geravand, 2Razieh Bahadori, 1Roghayeh Khusravi 

Abstract 

The schools' environment and educational curriculum are considered to be the most 

important mechanisms available to increase the cultural adaptation of immigrant 

students. To this end, an attempt has been made in this study to analyze and clarify 

the adaptation of Afghan immigrant students. The data of the study was adapted from 

a survey conducted in Shiraz, in which 380 Afghan students aged 13 to 18 were 

selected using multi-stage cluster sampling. The findings showed that there was a 

significant relationship between adaptation and the variables of discrimination, 

satisfaction, sense of belonging to Iran, acceptance of the host community, parental 

emphasis on indigenous culture, national identity and mother's birthplace. The results 

of the regression model also showed that the variables of parental emphasis on 

indigenous culture, national identity, sense of belonging to Iran, satisfaction and 

mother's place of birth are the main determinants of adaptation. On the basis of the 

findings, it can be concluded that in line with efforts to reduce discrimination in the 

school environment, implementing educational programs to help better understanding 

of the culture of host community and increasing the interaction of immigrants with 

non-immigrants can contribute to greater adaptation of immigrants. 

  

Keywords: Acculturation, Migrants, Afghanistanian students, Satisfaction, 

Discrimination, National identity. 
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The Influencing Factors of Income Inequality in Iran with 

Emphasis on the Role of Migration and Urbanization 

 
Mohammadtaher Ahmadi Shadmehri1, Ebrahim Ghaed2, Mozhgan Moradi3 

Abstract 

The purpose of this article is to investigate the factors affecting the inequality of 

income distribution in Iran with emphasis on the role of migration and urbanization 

during the period 1695-1695. For this purpose, the data of the Time Series Database 

(Country Censuses, International Transparency Site) and the World Bank have been 

used. For this analysis, Vector Autoregressive Model, Johansson-Juselius method and 

Vector Error Correction Model have been employed. Regarding to results, the effect 

of the variables’ coefficients is coincident based on the theoretical foundations and 

statistically significant. Also the coefficient of the error correction method indicates 

that about 0.62 of the short-term imbalance is adjusted in each period to achieve the 

long-term equilibrium. Further, on the one hand, in the long run, one percentage 

increase in the GDP and literacy rates, respectively leads to 0.78 and 1.87 percentage 

decrease in the income inequality and on the other hand, a one percentage increase in 

the corruption, inflation, unemployment rate, urbanization rate and migration rate, 

leads to 2.3, 1.17, 1.53, 2.78, and 4.38 percentage increase in the income inequality, 

respectively.  Hence, from among the mentioned variables, the effect of migration 

rates on income inequality is greater than for other variables. 
 

Keywords: Urbanization, Migration, Income inequality, Vector Error Correction 

Model and Johansson-Juselius Method. 
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The Affect of Population Aging on Income Inequality in Iran 

 
3Fatemeh Pagard Alishahi, 2Shole Bagheri Pormehr, 1Soheila Parvin 

Abstract 

An increase in life expectancy was due to scientific advances in the health sector, 

which began with the developed economies and quickly had repercussions in 

developing countries. From among the results of such development,  was an increase 

in population and changes in population age structure towards older ages. Population 

aging will have significant impact on macro-economic factors including income 

distribution.  This study evaluates the impact of the age structure on the income 

distribution, over the period of 1985 to 2015 in Iran. The “Gini coefficient 

decomposition” based on household expenditure (income) in urban and rural areas 

shows that; with increasing age of the head of the households, income inequality 

increases. Thus, even if other influential forces on inequality, such as inflation, 

economical recission, etc. are stopped,  the populations aging could be a potential 

factor for the future growth of inequality and poverty. Hence, for an economy which 

has an unequal pattern in income distribution, and experiencing a rapid population 

transition, the population ageing can be an important challenge in the policy making 

of economic growth.  

  
Keywords: Ageing, Income inequality, Gini coefficient, Enonomic policies, 

Protection policies. 
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A Qualitative Study of Gender Differences in Ageing Experience 

in Tehran City  

 
1Shiva parvaei 

Abstract  

This research presents a narration of  gender differences in elderly to understand 

multiple experiences using a critical and feminist gerontology theory. The qualitative 

method using semi-structured interview technique was used and  the voice and 

narration of elderlies in Tehran was listened (42 elderly). Finally, interview data were 

coded and categorized using thematic analysis method. Research results have shown 

that gender differences in aging depends on differences in economic capital (family 

assets ownership, job opportunity, retirement and income independence, economic 

responsibility), cultural and symbolic capital (education, cultural skills, health 

literacy, social status and social credibility, social capital (social relations, family 

capital) and health capital (physical health, psychological health, sexual health and 

social health) of the elderly men and women. Hence, ageing is not an identical 

experience among men and women and can be different experiences based on access 

to the capitals or inequality of the capitals. Accumulation of these capitals in the life 

course is based on gender differences and finally, these accumulated capitals make 

ageing life different between men and women. 

 

Keywords: Ageing, Elderly, Life course approach, Gender differences, Accumulated 

capitals of elderly. 
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The Investigation of Motivational Factors on Willingness to 

Register  Demographic Events in Kurdistan Province 

 
2Ghorban Hosseini, 1Saeed Khani 

 
Abstract 

The purpose of this article is to examine the motivating factors for the tendency to 

register demographic events in Kurdistan province. The theoretical model were 

formulated based on the theories of planned Behavior and the Theory of Reasoned 

Action. A survey was conducted using a structured questionnaire in 2018. The data 

were collected from 366 household heads in Sanandaj, Baneh, and Kamyaran. The 

sample was selected using a combination of different sampling methods and the data 

were analyzed using SPSS software. The results show that the willingness to register 

the demographic events, as well as the knowledge of access to registration centers and 

facilities, the rules and regulations of event registrations and the norms of registration 

is relatively high among the study sample. The multivariate analysis showed that in 

addition to demographic variables, the three indicators of: awareness of the 

registration rules, attitude to registration, and understanding of their norms are 

significant predictors of willingness to register in the model respectively, and they 

explain 27% of the changes of the dependent variable. The policy outcome of this 

study is the necessity for cultural and informational work by the government and other 

organizations involved in recording events and providing timely and accurate 

information, efforts to improve citizens' understanding of registration norms, and 

efforts to create a positive attitude to the registration of these events. 

 

Keywords: Delayed registration, Willingness to register, Demographic events, 

Policy-making, Province of Kurdistan. 
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Assessing the Possibility of Improving Iran's Life Expectancy by 

Eliminating Major Causes of Death During 2006-2015   
 

2Mosayeb Mohebi Meymandi, 1Mohammad Sasanipour 

Abstract 
The aim of this paper is to assess the trend and age –sex pattern of potential 

improvement of Iran’s life expectancy by eliminating three major causes of death 

(cardiovascular disease, cancers and unintentional injuries) in recent decade. The 

theoretical framework of this study is based on the mortality, epidemiologic and health 

transitions. The data employed for the years 2006 and 2015 in the whole country were 

derived from the Death Register System of the Ministry of Health & Medical 

Education. After correcting of under enumeration, the data was analyzed using 

multiple decrement life tables, decomposition method and potential gain in life 

expectancy by eliminating major causes of death. Results showed that the possibility 

of improving life expectancy by eliminating cardiovascular disease was decreased in 

2015 compare to 2006, but its role remains significant. Moreover, reduced possibility 

of improving this index due to unintentional accidents for both genders are evident. 

In contrast, the possibility of improving life expectancy has increased by eliminating 

cancers for both genders. In addition, life expectancy at older ages, especially during 

elderly has been improved by elimination of cancers. These results are indicative of 

some evidence of the country's entry into the fourth stage of epidemiological transition 

and the second stage of health transition (cardiovascular revolution). 

 

Keywords: Causes of death, Life expectancy, Multiple decrement life table, 

Cardiovascular Disease, Cancers, Unintentional accidents. 
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