




 پژوهشی مطالعات جمعيتی -دوفصلنامه علمی

 (10)شماره پياپی  1398 زمستانو  پایيز، 2، شماره 5دوره 
 (1399 شهریور)تاریخ انتشار: 

 فهرست مطالب

 

 34-3 بيرق یبا شهرها سهیدر مقا رانیا دیجد یشهرها رشد جمعيت ليتحل
  الدین محمودیانی، مجید کوششی سراج

 

 62-35 ندر شهر تهران و عوامل مؤثر بر آ یشهردرون ییجابجا تيوضع بررسی

 رضا نوبخت ،زادهاله رستمعلیولی
 

علوم و  نيوزارت یعلم ئتيه یعوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضا تيو ارجح یابیارز

 89-63  یفاز یاشبکه ليتحل ندیو فرآ متلید یبيترک کردیبهداشت با رو

 هیدریح دعبداهللیس ا،یالرعالیوک ونسی ،یرضا زند
 

 125-91 و بلوچستان ستانيفرزندان در خانواده در استان س آلدهیعوامل مؤثر بر تعداد ا

 محمدزاده، فاطمه محمدزاده دهیحم ،یمحمدرضا حسن
 

سابقه  یهافرزند در شهر تهران با استفاده از مدل نيازدواج تا تولد اول مؤثر بر فاصله عوامل
 156-127  عیرخداد وقا

  یشوازیمحمدجالل عباس ،یچاوشینیحس منتیم نصرآباد،یرازق یبیبهیحج

 

 157 -184  رازيجوانان شهر ش انيمرتبط با آن در م یو فرهنگ یو عوامل اجتماع یپرخطر جنس یرفتارها مطالعه

 یعیمنصور طب ،یاحمد ارییموحد، عل دیمج ،یالبرز قهیصد
 

 یدلزدگ یگریانجيبا م نيزوج یارتباط یبر اساس الگوها یبه طالق عاطف شیگرا یمدل علّ

 210-185  (نیري: شهرستان قصرشی)مطالعه مورد ییزناشو

 یوسفیناصر  ان،یحمزه احمد ،یمراد دیام ،یجهانبخش خسرو



 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 

  پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت اصول دستورالعمل نشریه در خصوص نحوه نگارش مقاله بوده و پذیرش نهایی و

 .استچاپ آن منوط به تأیید داوران تخصصی و هیأت تحریریه 

   :رعایت نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است 

صفحه  20تایپ شود. حجم مقاالت از  cm1و فاصله سطرها  12، اندازه قلم B lotusبا فونت  wordمقاله در محیط  .1

 کلمه( تجاوز نکند.  7000)

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

در آن به هدف، داده و روش کار، مهمترین  باشد و 10کلمه با اندازه قلم  200تا  150چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین .3

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

، روش تحقیق پس از چکیده، مقاله شامل مقدمه )طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق(، چارچوب نظری، پیشینه تحقیق .4

 گیری باشد.بحث و نتیجه وها ها، یافتهو داده

مفاهیم تخصصی و اسامی التین، در داخل متن به فارسی ذکر شوند و  معادل التین آنها برای اولین بار در زیرنویس  .5

 آورده شود.

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

 (. در مورد منابع التین نیز همانند منابع فارسی عمل شود.4: 1380ی، مانند: )امان

، در پایان مقاله خانوادگی نویسنده اولکلیه منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع شده است، به ترتیب حروف الفبای نام .7

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

 خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محل صورت ایتالیک(، نام و نامهانتشار. عنوان کتاب )ب کتاب: نام خانوادگی، نام، سال

 انتشار: ناشر. مثال: 

، ترجمه الهه میرزایی، تهران: انتشارات موسسه جمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات(. 1395ویکس، جان )

 مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

Abbasi-Shavazi, M.J , P. McDonald, M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility 

Transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer. 

 خانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه )بصورت ایتالیک(، دوره و شماره نشریه، شماره صفحات. مقاله: نام

 مثال:

 تراسل و -ومیر کودکان با استفاده از روش براس(. تعدیل اریب برآورد مرگ1395ترکاشوند )کوششی، مجید و محمد 

(، 3)شماره پیاپی 1، شماره 2، دوره دوفصلنامه مطالعات جمعیتیهای فرضی بین دو سرشماری در ایران، رویکرد نسل

 .5-36صص 

Feeney, G. (1980). Estimating Infant Mortality Trends from Child Survivorship Data, 

Population Studies, 34 ( 1): 109-128. 



 

 

 

 1بيرق یشهرهابا  سهیدر مقا رانیا دیجد یشهرها رشد جمعيت ليتحل

 **مجيد کوششی *الدین محمودیانیسراج

 (7/2/1399تاریخ پذیرش:    17/12/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

سکونت ستین  شدهای کمریزیهای اقماریِ برنامهگاهنخ شده با نرخ ر پیرامون تهران  1370سابقه، در دهه ن
شده و به سایر کالنظاهر  صفهان، و تبریزتدریج به محدوده  شهد، ا سکان شهرها مانند م ست. ا شاعه یافته ا  ا

شهرهای جدید زمانهم ست اجرای با جمعیت در  سکن هایسیا سکن) اجتماعی م سش را ( مهر م این پر
هایی اجرای چنین سریاسرت از ناشری یا ذاتی جدید، شرهرهای آیا افزایش سرریع جمعیت وجود آورده کهبه

شده قیمت مسکن، فاصله و زمان صرفاست؟ همین تردید از سویی، مدل تحلیل اثر متغیرهای مهمی چون 
های سرررشررماری و اطالعاتی که از منابع تر کرده اسررت. با تحلیل ثانویه روی دادهبرای آمدوشررد، را پیدیده

ست که  شهرهایی ا شهرهای جدید با  سه تغییر جمعیت  ست آمده، هدف این تحقیق، مقای ست دوم به د د
دقیقه بین شهرهای  60تر از سفر کوتاه_دهند که متغیر زمانمی ها نشانعنوان رقیب قابل طرح هستند. یافتهبه

شد  شهرها ندارد و افزایش آن، تنها وقتی به کاهش ر شد جمعیت  شهرها، اثر مهمی بر ر مورد مطالعه و مادر
شهرها،  60شود که از جمعیت منجر می شد جمعیت  سکن بر ر دقیقه عبور کند. همدنین اثر مثبت قیمت م

شانبرخالف انتظار  شتر ن شد جمعیت بر و احتماالً بی سویه از طریق اثر مثبت ر شتی یا دو دهنده علیت برگ
عنوان یک متغیر در طول زمان ثابت، بر رشررد افزایش تقاضررا و قیمت مسررکن اسررت. فاصررله تا مادرشررهر به

شهر مادر تا  شهرهایی که با  شهرها اثر منفی دارد، هرچند اثر مثبت آن در  صله دارند کیلومتر ف 50جمعیت  ا
گیر ضریب افزایش دلیل تفاوت چشمدهد که بهنیز به لحاظ نظری غیرمعنادار است. جزئیات تحقیق نشان می

و رشد جمعیت، در همه این روابط، شهرهای جدید از شهرهای رقیب متمایز هستند. بهبود وضعیت زمین و 
تواند رشد جمعیت سی به مادرشهر میتر به منظور دسترتر و سریعمسکن و نیز توسعه حمل و نقل مناسب

 شهرهای جدید را بهبود بخشد.
يدواژه شرررهری، شرررهرهای پیرامون، شرررهرهای خوابگاهی، های کالنمحدودهشرررهرهای جدید، ها: کل

 شناسی شهری.جمعیت

                                                      
سرراکنان شررهرهای  اجتماعی-جمعیتیمطالعه وضررعیت و تغییرات »این مقاله برگرفته از نتایج طرح پژوهشرری  .1

 تخصصی-مادر و شرکت  دانشگاه تهران   اجتماعی  دانشکده علوم اساس قرارداد فی مابین  است که بر« جدید

 .شهرهای جدید، انجام شده است عمران

 ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز. شناسی و برنامهشناسی، بخش جامعهاستادیار جمعیت* 
E.mail: serajmahmoudiani@gmail.com 

 شناسی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(. شناسی، گروه جمعیتاستادیار جمعیت** 
E.mail: kooshesh@ut.ac.ir 
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 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   4

 مقدمه

افزایش جمعیت شهری، رشد خارج از کنترل شهرهای بزرگ و در نتیجه، مسائل و پیامدهای 

ریزان شهری بوده است. بعد از جنگ جهانی محققان و برنامه هاینگرانیمنفی آن، همیشه از 

عنوان مدلی برای حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرهای دوم، شهرهای جدید به

عنوان هدفی (. دستیابی به یک جامعه متعادل، به2015و همکاران،  1ایعهبزرگ مطرح شدند )نخ

ریزی، مسکن و اجتماعات نگریسته شده است. این مسئله  در مورد های برنامهمهم در سیاست

(. ایده شهر جدید در دوران 2005، 2نیز صادق بود )بنت 1940برنامه شهرهای جدید در دهه 

(. اما از 2013، 3ت به مسائل شهرهای موجود، پدیدار شد )پانیتعنوان واکنشی نسبمدرن و به

یابی مجدد مسکن برای شهرهای پُرجمعیت یا یک منطقه عنوان مکاننظر مفهومی، شهر جدید به

 (.2010، 4های طبقه متوسط تفسیر شده است )بجورگامن زندگی در حومه شهر برای خانواده

یم پهلوی، عواملی از قبیل سیاست نوسازی نظام های اول و دوم رژدر ایران و در دوره

ها به همراه ها و میادین و بزرگراهشهری و نیز ساخت خیابان ریزیبرنامهشهری، تصویب قوانین 

-تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پیامدهای اصالحات ارضی و نیز شروع مهاجرت روستا

گیری شهرهای . از این رو، منشأ شکلشهری منجر به توسعه شهر و شهرنشینی در ایران شد

بعدیِ تغییرات اجتماعی و اقتصادی فوق جستجو نمود  هایپیامدجدید در ایران را باید در 

 جدید شهرهای موضوع 1360 دهۀ اواسط در طور مشخص،(. به2009، 5)زیاری و قرخلو

 مورد و مطرح کند، حل را کشور شهری مشکالت از بخشی بتواند که مشی خط یک عنوانبه

 شورای در را جدید شهر 26 احداث شهرسازی و مسکن وزارت رو،این از. گرفت قرار توجه

 (. 1385 طبیبیان، و منوری) داد قرار تصویب مورد ایران معماری و شهرسازی عالی

 ایجاد طریق از مادر و بزرگ شهرهای جمعیّتی مازاد جذب بزرگ، شهرهای از تمرکز زدایی

 ترافیک بار شدن سبک مادرشهر، رویهبی توسعۀ از جلوگیری جدید، شهر در اشتغال هایکانون

 صنایع برخی انتقال بزرگ، شهرهای در نشینیحاشیه ایجاد از جلوگیری مادر شهرها، داخل در

                                                      
1. Nakhaei 

2. Bennett 

3. Panait 

4. Bjorg 

5. Ziari and Gharakhlou 
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 از مجوز بدون بعضاً و مزاحم صنایع و هاکارگاه انتقال جدید، شهرهای به بزرگ شهرهای از

 تأمین منفصل، صورتبه آن توسعۀ دهیسازمان منظوربه مادرشهر پایش جدید، شهر به مادرشهر

 جدید شهرهای احداث و ساخت اهداف اهم از منطقه، فضای به بخشیتعادل و ترارزان مسکن

تواند در شک، تحقق احتمالی بیشتر این اهداف میبی (.1381 شکوهی،) آیدمی شماربه ایران در

پذیری شهرهای جدید، ظاهر شود. از این سرعت بارگذاری و جمعیترشد جمعیت، میزان و 

تواند موضوع کننده آن میرو، ارزیابی موفقیت شهرهای جدید در جذب جمعیت و عوامل تعیین

های شهرسازی و بهبود و مسئله پژوهشی آکادمیک و همدنین ابزاری مهم برای ارزیابی سیاست

اصلی تحقیق حاضر، بررسی موفقیت یا عدم موفقیت  هدفکیفیت زندگی در این شهرها باشد. 

مقاله عملکرد جمعیتی شهرهای جدید در مقایسه با عملکرد جمعیتی سایر شهرهای رقیب است. 

بخشی از این اهداف را با نشانگان جمعیتی مورد کند تا تحققرو، با این هدف، تالش میپیش

ثر بر موفقیت یا عدم موفقیت شهرهای مطالعه قرار دهد و در حد ممکن، از برخی عوامل مؤ

 جدید بحث کند.

 خواه،پناهنده و قرخلو و 1388 راد،افراسیابی و بِزی ؛1390کمیلی، و آیتی)برخی محققین 

 نیل در جدید شهرهای اکثر های پژوهشی خود نتیجه بگیرند کهتا از یافته اندتالش کرده( 1388

قیمت  .اندنکرده کسب چندانی شده، موفقیتبینیپیش قبل از و نظر مورد جمعیّتی اهداف به

ترین  و نقل، از مهممسکن و زمین، فاصله و زمان دسترسی به مادرشهر، استقالل اشتغال و حمل 

کیف خدمات رفاهی، و موفقیت در جذب جمعیّت و همدنین کم  میزانکنندۀ عوامل تعیین

کنندۀ ترین عواملی هستند که تعیینهمزیرساختی، دسترسی به مراکز تفریحی و تجاری، از م

شمار ها بهعملکرد جمعیتی موفق یا ناموفق شهرهای جدید و نیز میزان پایداری جمعیت آن

؛ وارثی و 1392نژاد و همکاران، ؛ حاتمی1389آیند )اکبرپور سراسکانرود و میرزاجانی، می

؛ جوهری و مرادی 1392پور و اکبرنیا، ؛ داداش1391بین، خوش؛ یاران و محمدی1392همکاران، 

 1391؛ شکوهی و همکاران، 1390؛ تیموری و کیوان، 1388؛ بزی و افراسیابی، 1390مسیحی، 

شده برای دسترسی صرف 1سفر_(. بنابراین، فاصله تا مادرشهر، زمان1388و همکاران،  کامرانو 

گنجند، از امل باال میبه مادرشهر، هزینه خرید، اجاره و رهن مسکن که در چارچوب عو

                                                      
طرفه از مادرشررهر به شررهر جدید و بالعکس گفته شررده در یک مسرریر یکاین مفهوم به میانگین زمان صرررف .1

 شود، نه زمان مطلق.می
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تردید بر عملکرد جمعیّتی هر شهر اثر خواهند گذاشت. بر اساس منابع متغیرهایی هستند که بی

ترین  دالیل عدم موفقیت یابی نامناسب از مهم( مکان1392و همکاران،  نژادحاتمیموجود )

 شهرهای جدید است. 

زمان مناسب از -قل و نیز فاصلهقیمت مناسب زمین و مسکن، فراهم بودن سیستم حمل و ن

یابی شهرهای جدید در نظر گرفته شود. چنانده هایی است که باید در مکانمادرشهر از مؤلفه

نباشند و در مقابل، شهرهای پیرامونی آنها چنین  برخوردارشهرهای جدید از چنین وضعیتی 

شد. در این مطالعه، شهرهای تر خواهند وضعیتی را دارا باشند، طبیعتاً در جذب جمعیت ناتوان

گذاری شده است. با تعریفی پیرامونی غیر از شهر جدید در هر مجموعه شهری شهر رقیب نام

توان چند پرسش پژوهشی، که این مقاله درصدد که در باال از مسئله پژوهشی مقاله ارائه شد، می

عنوان رهای جدید، بههای آن است، را طرح کرد: نخست اینکه نرخ رشد جمعیت شهیافتن پاسخ

ها در مقایسه با شهرهای رقیب چگونه بوده است؟ آیا شهرهای پذیری آنگر جمعیتنشان

اند تری برخوردار بودهاند، از عملکرد جمعیتی پایینتری داشتهجدیدی که شهرهای رقیب قوی

ایسه با پذیری این شهرها در مقبر میزان و سرعت جمعیت عواملییا خیر؟ و دوم اینکه چه 

پذیری شهرهای جدید نتیجه برخورداری از شهرهای رقیب آنها اثر گذاشته است؟ آیا جمعیت

سازد که شهرهای اند. خاطرنشان میکننده ذکر کردهامتیازاتی است که در مدل عوامل تعیین

 جدیدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که موفق به جذب جمعیت شده باشند.

 ینظر مالحظات

پرداز عنوان نظریهبه 1شهرهای جدید در واقع از نظریات مختلفی الهام گرفته که هاواردطرح 

اصلی آن معرفی شده است. هاوارد نظریه خود را تحت عنوان باغشهرها مطرح کرد که بعدها، 

های شهری، واحد همسایگی و سرانجام نظریه شهرهای جدید های اقماری، حومهنظریه شهرک

عالوه، در بستر توسعۀ برآمده از انقالب صنعتی، دو ساخته و پرداخته شدند. بهنیز در کنار آن 

-زیان بررسی از پس 1898 سال گرایان نیز مطرح شدند. هاوارد درگرایان و آرماننظریه اصالح

 این بر وی(. 22: 1376 هیراسکار،) کرد مطرح خود را باغشهر مفهوم بریتانیا، در صنایع های

 بزرگ شهرهای از تمرکززدایی به توانمی شهرها اطراف در باغشهر چند ایجاد با که بود باور

                                                      
1. Howard 
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 عبارتیبه  و شود خارج بزرگ یا مادر شهرهای از صنعت و جمعّیت کهطوریبه کرد، مبادرت

  (.1392 همکاران، و نژادحاتمی) گیرد شکل جمعیّت و صنعت توزیع متوازن در نوعی

سازی شهرها از درون بافت خود بودند که بهتر است نوسازی و بهگرایان بر این باور اصالح

گرایان یا نوگرایان در قالب جنبش تعاونی، معتقد به آن شهرها صورت گیرد. در مقابل، آرمان

ایجاد شهرهای آرمانی یا همان شهرهای جدید امروزین بودند که در مقابل گزینه صنعتی قرار 

را بنیانگذاران نظریه  3و سن سیمون 2، شارل فوریه1رت اوون(. راب18: 1395گرفت )نصیری، می

ها شهرهای خود را مستقل از جوامع صنعتی و در خدمت انساندانند. آنها آرمانگرایان میآرمان

های اقتصادی در خدمت دانند. رابرت اوون، ایجاد شهرهای جدید را در قالب صرف هزینهمی

های رابرت اوون ودتأمینی و خودکفایی در حد اعال در بحثآورد. خشمار میمنافع اجتماعی به

(. شارل 19: 1395و نصیری،  126: 1395آشتیانی، نیز مورد تأکید بوده است )غفاری و چنگی

فوریه نیز در نظریه خود عنوان کرده است که ساکنان شهرهای آرمانی یا جدید ترکیبی از افراد 

ای در مقابل شهرهای زمان خود قابل طرح است. نهصورت گزیبا مشاغل مختلف هستند که به

ترین موضوعات مد نظر فوریه در ایجاد شهرهای جدید رو، اسکان همراه با اشتغال از مهماز این

 (.19: 1395است )نصیری، 

نمود، تأکید  مطرح 1882 سال که در خطی خود، تحت عنوان شهر در نظریۀ 4ماتا سوریا

 محل در کمترین زمان ممکن از بتوانند ساکنان شهرها، آن است که دارد که بهترین وضعیت برای

 توسعۀ نظریۀ (.19-18: 1378 استروفسکی،) شود جابجا شهری درون نقاط سایر به خود سکونت

 سال در 5هال توسط ابتدا های مهم و قابل بحث است کهنیز از نظریه شهری ناحیه یک ایمرحله

 شکوهی،) یافت توسعه 1982 سال در همکارانش و6برگدون توسط بعدها و مطرح شد 1973

 گیری یک ناحیه شهری که از آن تحتروند شکل سوم، در مرحلۀ مدل، این پایۀ بر(. 1381

 گیریشکل ابتدای در اقماری نوع از جدید شهرهای شود،می یاد شهرنشینی ضد مرحلۀ عنوان

 جذب باعث شاید که است شهرها نوع این مزایای از مسکن بودن ارزان. هستند خود حیات و

                                                      
1. Robert Owen 

2. Charles Fourier 

3. Saint Simon 

4. Charles Fourier 

5. Hall 

6. Van Den Berg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
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 (. 1974 ،1هال) شود شهرهاکالن از جمعیّت

آمایش سرزمین نیز در ارتباط است. آمایش استفاده  تردید با بحثایجاد شهرهای جدید بی

منظور کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی های فضا بهبردن به ارزشبهینه و عقالنی و نیز پی

ریزی و سازمان دادن نحوۀ اشغال فضا و دیگر، منظور از آمایش سرزمین، برنامهعبارتی است. به

های بین عوامل گوناگون ها، محل فعالیت، تجهیزات و همدنین کنشتعیین محل سکونت انسان

(. عالوه بر بحث آمایش سرزمین، 1396نظام اجتماعی و اقتصادی است )زیاری و همکاران، 

-های مذکور، طرحز با موضوع مورد بررسی مرتبط است. طرحهای جامع شهری نیبحث طرح

های شهری و تعریف خطوط کلی توسعه، پس از هایی فراگیرند که برای نظم بخشیدن به عرصه

های تأثیرگذار و های متناسب، ارزیابی قدرت عمل مؤلفهبررسی وضع موجود و نیازسنجی

شوند. هدف عمده ای زمانی برای شهرها تهیه میهبینانه بر اساس افقنگری واقعهمدنین با آینده

الذکر، ایجاد زمینه توسعه و عمران شهر با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، طرح فوق

منظور بهبود شرایط زندگی خواهد بود.  هدایت وضعیت فیزیکی شهر و ایجاد تسهیالت الزم به

ع احتماالت جمعیتی و ظرفیت های جامع شهری نیز موضوطرح محتواهاییکی از 

(. بنابراین، موضوع مورد بررسی، 1390آبادی، ای و کالنتری خلیلپذیری است )میرهجمعیت

پذیری شهرهای جدید بر اساس چارچوب طرح مذکور نیز قابل یعنی عملکرد و ظرفیت جمعیت

 توجیه خواهد بود.

 پيشينه تجربی

 از متأثر تردیدبی جمعیت، بارگذاری و جذب در جدید شهرهای مناسب یا نامناسب عملکرد

 با قیمت این تفاوت و مسکن و زمین مناسب قیمت. است متعددی اقتصادی-اجتماعی عوامل

 راد،افراسیابی و بزی) شده در مطالعات پیشین ذکر عوامل ترین مهم از مجاور، مادرشهرهای

 جمعیتی که بر عملکرد است( 1391 همکاران، و و شکوهی 1390 کیوان، و تیموری ؛1388

 شهرهای موفق جمعیتی بارگذاری که اندداده نشان هابررسی. است تأثیرگذار جدید شهرهای

شهرهای کالن از جمعیت جذب )در استان فارس( در صدرا )در استان تهران( و اندیشه جدید

 شهرهای کهآنجایی از. است بوده ارتباط در شهر دو این در مسکن وضعیت با شیراز تهران و

                                                      
1. Hall 
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 و کار بازار برای همواره و ندارند را الزم استقالل خدماتی، خودکفاییِ و شغلی زمینه در جدید

 خود مجاور شهرکالن از جدید شهرهای فاصله اند،وابسته شهرهاکالن به ساکنان نیازهای تأمین

 . خواهد بود شهرها این به جمعیّت جذب در مؤثر مهم عوامل دیگر از

 از فاصله کم میزان که است داده نشان( 1391همکارانش ) و شکوهی مطالعه نمونه، برای

 از .است بوده اندیشه جدید شهر به جمعیّت جذب در مؤثر ترین عواملمهم از تهران، شهرکالن

در واقع  و مستقل نیستند از نظر اشتغال و خدمات، تهران، جدید در استان شهرهای جا کهآن

آنها از  ساکنان بخش مهمی از نیازهای تهران بوده و کار شاغالن در بازارعمدتاً سکونتگاه 

 شهرکالن از کمتری فاصله در که اندیشه جدید شهر بنابراین شود،می تأمین تهران شهرکالن

 جمعیّتی پرند، عملکرد و دیگر، یعنی پردیس جدید دو شهر سایر با مقایسه در دارد، قرار تهران

کند. می این یافته را تأیید نیز( 1390کیوان ) و تیموری داده است. مطالعات بهتری از خود نشان

و تبدیل  جدید شهرهای کارآمدی بازدارنده عوامل ترین مهم از جدید شهرهای در اشتغال فقدان

 جدید، شهرهای برخی در عالوه،به . های شهری استآنها به سکونتگاه خوابگاهی در مجموعه

 عمالً یا این جمعیّتیکم اما شده است، ساخته درمانگاه و مدارس مانند اولیه خدمات برخی

 هویتیبرداری کرده و یا کیفیت ارائه این خدمات را پایین آورده است. بیرا غیر قابل بهره خدمات

 یابیمکان و بودن خوابگاهی ساکنان، فرهنگ با جدید شهرهای تطابق عدم جدید، شهرهای

 بینیپیش جمعیّت جذب در جدید برخی شهرهای ناتوانی بر تأثیرگذار مهم عوامل از نامناسب

قرار گرفته  (1389 میرزاجایی، و سراسکانرود اکبرپور) مورد اشاره برخی مطالعات که شده بوده

  .است

 مشکالت و هاکاربری انواع به ضعیف دسترسی کافی، و مطلوب شهری خدمات ارائه عدم

 است ایبازدارنده عوامل دیگر از مسکن، خرید و اجاره هزینۀ گرانی شهری،برون نقل و حمل

 و سراسکانرود اکبرپور ؛1392 همکاران، و نژادحاتمی) شده انجام هایپژوهش از شماری در که

 شهرهای عمدۀ موفقیت از مانع و آمده دستبه( 1392 همکاران، و وارثی ؛1389 میرزاجایی،

( 1388 عابدینی، و قرخلو) سهند جدید شهر در ایمطالعه زمینه، همین در. است شده جدید

 کالبدی و اجتماعی اقتصادی، جمعیّتی، مشکالت کاهش هدف با مذکور شهر که داده نشان

 شهرکالن مشکالت از است نتوانسته عمل در جدید این شهر اما شده، احداث تبریز شهرکالن

 و دلیرزاده حسین. است محقق نشده آن شدۀتعیین پیش از اهداف عبارتیبه و بکاهد تبریز
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 شهر در ریزیبرنامه و ارتباطی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، متعدد (، مشکالت1391همکارانش )

اند. بیان کرده تبریز شهرکالن جمعیّت سرریز جذب در شهر این موفقیت را مانع سهند جدید

مرور مطالعات پیشین، در مجموع، گویای آن بود که وضعیت زمین و مسکن، فاصله و زمان الزم 

ترین عوامل برای سفر تا مادرشهر، کیفیت خدمات شهری و سیستم حمل و نقل عمومی از مهم

های یابی نامناسب و فراهم نبودن فرصتاند و در مقابل مکانبوده جدیدموفقیت برخی شهرهای 

ترین دالیل عدم موفقیت شهرهای غال برای ساکنان، در کنار باال بودن هزینه سکونت، از مهماشت

 شمار آمده است.ها بهجدید در جذب جمعیت و عدم تحقق اهداف اولیه آن

 مدل نظری تحقيق

توان مدل با توجه به مطالبی که در بخش نظری و خصوصاً مطالعات پیشین مرور شد، می

سفر _رود متغیرهای زمانترسیم نمود. بر این اساس، انتظار می 1 شکلر قالب نظری تحقیق را د

کننده عملکرد جمعیتی شهرهای جدید و ترین  عوامل تعیینتا مادرشهر و قیمت مسکن مهم

رود که ها باشند. از سویی با توجه به هدف و سؤال تحقیق حاضر، انتظار میشهرهای رقیب آن

 بر کم و کیف عملکرد جمعیتی شهرهای جدید نیز اثرگذار باشد.عملکرد شهرهای رقیب نیز 

 : مدل تحليلی عوامل مؤثر بر عملکرد جمعيتی شهرهای جدید و شهرهای رقيب1نمودار 
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 ها روش تحقيق و داده

های موجود استفاده شده است. یکی از منابع این در مقاله حاضر، از روش تحلیل ثانویه داده

بر اساس است.  1395و  1390، 1385های های عمومی نفوس و مسکن سالسرشماریها داده

( 1395)تا سال  کشور شهر جدید 16از مجموع  جدید شهر 11، 1395اطالعات سرشماری سال 

 ایران آمار مرکز تعریف هم بر اساس و اندشده جذب و اسکان جمعیت در خود به هم موفق

 البرز، استان اندیشه در استان تهران، هشتگرد در و پرند پردیس، اند.آمده شماربه شهری نقطه

 در صدرا اصفهان، استان مجلسی در و بهارستان فوالدشهر، شرقی، آذربایجان استان سهند در

جدید  رضوی شهرهای خراسان استان مرکزی و گلبهار در استان در مهاجران فارس، استان

عنوان نسل اول شهرهای جدید شناخته الذکر، بهوقشهرهای جدید ف .دهندمی تشکیل را مذکور

 الزم ها قابل رصد است.ها در سرشماریبه بعد آمار جمعیتی آن 1385شوند که از سرشماری می

 شهرهای از تعدادی ایران، آمار مرکز تعریف به توجه با ها،سرشماری برخی در که است ذکر به

 شکل به آنها اجتماعی-جمعیتی اطالعات بنابراین،اند و گرفته قرار هاآبادی لیست در جدید

 .اندنگرفته قرار بررسی مورد حاضر مطالعه رو، درنیست. از این دسترس در تفصیلی

سفر تا مادرشهر و همدنین متغیر _الذکر، برای سنجش متغیر زمانهای فوقعالوه بر داده

استفاده شده است. انتخاب مادرشهرها در مطالعه حاضر  1های اینترنتیفاصله تا مادرشهر از نقشه

گرفته شده از شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید بوده است. در  اطالعاتبراساس 

منظور جذب سرریز جمعیت اساسنامه هر شهر جدید مشخص شده است که آن شهر جدید، به

سفر تا مادرشهر در طول _ناست. از آنجایی که زما از کدام مادرشهر طراحی و احداث شده

سفر تا مادرشهر در _روزهای هفته و ساعات روز یکنواخت نیست، بنابراین، تالش شد که زمان

سفر صرف _گیری متوسط زمانروز هفته محاسبه و با میانگین 7ساعات مختلف روز و برای 

اید خاطرنشان سفر تا مادرشهر ب_عبارتی در بررسی زمانگیری شود. بهشده تا مادرشهر اندازه

شده، در واقع میانگین سفر محاسبه_ساخت که بار ترافیکی نیز مد نظر قرار گرفته است و زمان

سفر در ساعات مختلف روز بوده که ساعات اوج ترافیک نیز در آن لحاظ شده است. _زمان

که در  هدف از این کار، این بود که متغیری فراتر از متغیر فاصله تا مادرشهر سنجیده شود؛ چرا

                                                      
1. Google Maps 
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شود بر های شهری، مانند تهران، عالوه بر فاصله، زمانی که صرف آمدوشد میبرخی مجموعه

 انتخاب و ترجیحات ساکنان نیز مؤثر و احتماالً مهمتر از فاصله است.

گیری ارقام مندرج اطالعات مربوط به قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز از طریق میانگین

امالک ایران محاسبه شده است. همدنین با توجه به نبود آمار دقیق از در سایت بانک اطالعات 

قیمت واحد مسکونی در شهرهای جدید، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی برای اکثریت 

تخصصی عمران _شهرهای جدید با مراجعه به اداره کل شهرسازی و معماری شرکت مادر

 دست آمده است. شهرهای جدید به

برای انتخاب شهرهای رقیب از معیارهای فاصله تا مادرشهر، متوسط در تحقیق حاضر، 

سفر تا مادرشهر، رقم مطلق جمعیّت و نیز میزان رشد جمعیّت استفاده شده است. شهرهای _زمان

های سفر کمتر تا مادرشهر و نیز آن دسته شهرهایی که در دهه_تر تا مادرشهر، زمانبا فاصله کوتاه

عنوان رقبای اند، در هر مجموعه شهری بهقابل توجهی را تجربه کرده اخیر میزان رشد جمعیّت

اند. همدنین باید اشاره کرد که تعیین این معیارها برای انتخاب شهرهای جدید انتخاب شده

شهرهای رقیب، براساس نظرات کارشناسی چند نفر از متخصصان حوزه شهری صورت گرفته 

 است.

ط شهری مهم در محدودۀ شهرهای جدید، جمعیّت آن در گام بعدی و پس از تعیین نقا

های مختلف و نیز نرخ رشد جمعیّت در دوره 1395و  1390، 1385های شهرها برای سال

محاسبه شد. عالوه بر نرخ رشد جمعیت، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی )آپارتمان( نیز 

شهرهای مورد نظر بر اساس  گیری شد. الزم به توضیح است از آنجایی که شمار جمعیتاندازه

های عمومی نفوس و مسکن قابل استخراج است لذا در مطالعه حاضر نرخ رشد نتایج سرشماری

های منظور انتخاب دورههای سرشماری قابل محاسبه و تحلیل بود. بنابراین، بهجمعیت برای دوره

نده برخی شهرهای جدید ها چنادلیل در دسترس نبودن دادهیکسان برای تمامی شهرها و نیز به

اند، در محاسبه نرخ رشد امکان لحاظ شدن نیز جمعیتی در خود اسکان داده 1385قبل از سال 

نداشته و در مطالعه حاضر نیز این هدف دنبال نشده است. شرح مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی 

 آمده است. 1و نیز شرح نحوه سنجش و سال مبنای مطالعه، در جدول 
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 گيری آنها: متغيرهای تحقيق و نحوه اندازه1 جدول

 سال مبنا یا سنجش نحوه سنجش متغير

 1395و  1390و  1385 شمار کل جمعیت جمعیت

 عملکرد جمعیتی

 )نرخ رشد جمعیت(
 میانگین هندسی تغییرات نسبی )درصد(

و  1390-95و  1385-90های دوره

95-1385 

 سفر تا مادرشهر_زمان
سفر در ساعات مختلف روز و _میانگین زمان

 Google Mapsروز با استفاده از  7در طول 
1396 

 فاصله از مادرشهر
 فاصله )کیلومتر(

 Google Mapsبا استفاده از  
1396 

 قیمت آپارتمان

گیری ارقام مندرج در سایت بانک میانگین

اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت 

 شهرهای جدیدتخصصی عمران _مادر

1396 

 

 هایافته

 1385های کشور، کل جمعیت ساکن در شهرهای جدید در سال بر اساس نتایج سرشماری

هزار نفر در سال  766هزار نفر بوده که با افزایشی حدوداً سه برابری به بیش از  267حدود 

در مقایسه  درصد در سال و 11دهنده نرخ رشدی بیش از رسیده است. این افزایش، نشان 1395

که این نرخ در میان شهرهای جدید نظیر است. عالوه بر اینبا شمار زیادی از شهرهای کشور کم

شود که تحلیل هر کدام های شهری موجب میدامنه تغییرات بزرگی دارد، وجوه ممیز مجموعه

یوستاری از توان پهای موردی باشد. برای نمونه، در میان این شهرها، میاز آنها نیازمند بررسی

درصد را مشاهده کرد. از  5های متوسط کمتر از درصد تا نرخ 30رشدهای انفجاری بیش از 

های این پژوهش برای هر مجموعه شهری با مرکزیت یک کالن شهر با نام همین روی، یافته

 طور که در بخش مرور ادبیات بیان شد، شهرهای جدیدشود. همانطور جداگانه ارائه میاستان به

ترین شهرهای جدید در جذب جمعیت دانست. سایر توان موفقاندیشه، پرند و صدرا را می

توجهی در جذب شهرهای جدید بر اساس آنده در مطالعات پیشین آمد، موفقیت چندان قابل

اند. در ادامه تالش خواهد شد که وضعیت شدۀ خود نداشتهجمعیت و تحقق اهداف از پیش تعیین

 جذب جمعیت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.شهرهای جدید در 
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در شهرهای جدید _: شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان2جدول 

 و شهرهای رقيب استان تهران

 نام شهر در استان تهران

 جمعيت نرخ رشد تعداد جمعيّت
سفر _زمان

تا شهر 
تهران 

)دقیقه( 
سال 
1396 

فاصله تا 
شهر 
تهران 

)کیلومتر( 
سال 
1396 

 قميت
هر متر 
مربع 

آپارتمان 
)هزار 
تومان( 
سال 
1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

ید
جد
ی 
ها
هر
ش

 

 2000 7/41 8/50 38/4 69/3 06/5 116062 96807 75619 اندیشه

 2250 1/48 1/63 20/11 51/14 99/7 73363 37257 25374 پردیس

 1750 4/67 1/73 50/32 67/27 52/37 97464 28733 5842 پرند

ب
رقي
ی 
ها
هر
ش

 

 1400 4/25 50 29/2 87/2 73/1 448129 389102 357171 اسالمشهر

 1200 6/23 37 20/2 05/2 36/2 65388 59091 52575 باقرشهر

 1300 6/53 70 27/6 14/8 45/4 79034 53451 43004 بومهن

 1300 6/47 62 47/6 74/2 33/10 236319 206490 126281 پاکدشت

 600 0/65 86 62/3 61/4 64/2 59184 47253 41480 پیشوا

 1900 9/16 28 71/1 53/1 89/1 49950 46299 42159 چهاردانگه

 850 2/74 85 88/2 33/5 48/0 48380 37315 36433 دماوند

 1200 5/50 63 29/5 18/6 41/4 105393 78097 62937 رباط کریم

 1500 2/64 76 86/3 85/5 91/1 28533 21477 19535 رودهن

 1200 1/34 49 79/0 81/0 78/0 58683 56356 54218 صالح آباد

 1800 1/41 55 05/5 41/4 70/5 309607 249473 189120 شهریار

 700 5/42 62 52/11 75/2 05/21 53971 47123 18132 صباشهر

 1250 1/15 30 33/0 -59/1 37/2 239556 259480 231882 گلستان

 1000 5/32 50 05/3 78/1 33/4 309605 283517 229354 قدس

 700 1/40 59 89/2 82/3 96/1 231075 191588 173832 قرچک

 900 9/43 58 08/2 -68/0 93/4 281027 290817 228673 مالرد

 1700 3/37 55 97/3 94/4 00/3 200393 157474 135824 نسیم شهر

 1650 1/53 82 79/0 6/0 98/0 225628 218991 208569 ورامین

 1230 2/42 7/58 سفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیب_های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری
 ، محاسبات از نویسندگان.جدیدتخصصی عمران شهرهای _مادر
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شهر جدید در استان تهران  3شهر رقیب برای  18دهد، تعداد نشان می 2طور که جدول همان

شهرهای رقیبِ شهرهای شناسایی شده که عموماً شهرهای پرجمعیتی هستند. میزان رشد جمعیّت 

رقمی مثبت است. کمترین و  1390-95و  1385-90جدید اندیشه، پردیس و پرند در دورۀ 

شود، ساله مذکور برای شهرهای گلستان و صباشهر مشاهده می 10بیشترین میزان رشد در دورۀ 

ترتیب به اند. گلستان و دماوند،درصد داشته 52/11و  33/0ترتیب میزان رشدی برابر با که به

که فواصل آن دو از مادرشهر، برابر با طوریکمترین و بیشترین فاصله را از شهر تهران دارند، به

کیلومتر است. الزم به توضیح است که برای محاسبۀ فاصله تا مادر شهر از مرکز  2/74و  1/15

یکسانی محاسبات  منظور رعایتعنوان نقاط شروع و پایان استفاده شده است. این امر بهشهرها به

هزار تومان  600برای تمامی شهرها در نظر گرفته شده است. قیمت هر متر مربع آپارتمان نیز از 

 1396که در سال هزار تومان در وحیدیه نوسان دارد. با توجه به این 900میلیون و  1در پیشوا تا 

هزار تومان برآورد  500میلیون و  3طور متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به

توجه شده است، تفاوت قیمت مسکن در شهرهای مورد بررسی با مادرشهر رقمی مثبت و قابل

 است.

دهد. نقطۀ شهری رقیب شهر جدید هشتگرد در استان البرز را نشان می 4، فهرست 3جدول 

ورد طور که از اطالعات جدول پیداست، نرخ رشد جمعیت در تمامی شهرهای رقیب مهمان

توجه است. کمترین و بیشترین نرخ رشد مثبت و قابل 1395تا  1385ساله  5بررسی در دو دوره 

 8/5و  5/3ترتیب با حدود شهر و اشتهارد، بهبه دو شهر مشکین 1395تا  1385ساله  10در دورۀ 

 2/63کیلومتر و اشتهارد با  9/12دهد که هشتگرد با ها نشان میدرصد رشد تعلق دارد. یافته

ترتیب کمترین و بیشترین فاصله را با مادرشهر یعنی کرج دارند. قیمت هر متر مربع کیلومتر، به

هزار تومان در نوسان  200میلیون و  1هزار تومان تا  900آپارتمان در شهرهای جدید نیز از 

 است. 
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کونی در سفر و متوسط قيمت واحد مس_شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان: 3جدول 

 البرز شهرهای جدید و شهرهای رقيب استان

 نام شهر در استان البرز

 نرخ رشد جمعيت جمعيّت
 _زمان

سفر تا 
شهر کرج 
)دقیقه( 
سال 
1396 

فاصله تا 
شهر کرج 
)کیلومتر( 

 1396سال 

قیمت هر 
متر مربع 
آپارتمان 
)هزار 
تومان( 
سال 
1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

شهر 

 جدید
 1500 8/33 5/38 35/10 15/13 63/7 42147 22724 15736 هشتگرد

ب
رقی

ی 
ها

هر
ش

 

 1200 2/63 0/77 85/5 44/5 26/6 29993 23010 16988 اشتهارد

 900 9/12 8/24 82/5 20/5 45/6 141669 109943 80435 هشتگرد

 900 7/22 0/43 85/3 08/4 63/3 62910 51518 43100 ماهدشت

 1000 7/16 6/33 56/3 02/3 11/4 62005 53440 43696 دشتمشکین

 1000 8/28 5/44 سفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیب_های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

 

توان در محدودۀ شهر تبریز، شهر را می 7گویای آن است که تعداد  4اطالعات جدول 

، 4مندرج در جدول عنوان رقیبی برای شهر جدید سهند طرح کرد. تمامی نقاط شهری رقیب به

اند. یعنی شمار جمعّیت در از نرخ رشدی مثبت برخوردار بوده 1395تا  1385سالۀ  10در دورۀ 

درصد و  35/1تمامی این شهرها روند افزایشی داشته است. شهر اُسکو با نرخ رشدی برابر با 

اند. سردرود دهترتیب کمترین و بیشترین نرخ رشد را تجربه کردرصدی به 56/5خسروشاه با رشد 

ترتیب کمترین و بیشترین فاصله را از مادرشهر، کیلومتر، به 6/80کیلومتر و شبستر با  8/16با 

 اند.یعنی تبریز، داشته
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در _: شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان4جدول 

 شهرهای جدید و شهرهای رقيب استان آذربایجان شرقی

ام شهر در استان ن

 آذربایجان شرقی

 نرخ رشد جمعيت جمعيّت

سفر تا _زمان
شهر تبریز 

)دقیقه( سال 
1396 

فاصله تا 
شهر 
تبریز 

)کیلومتر( 
سال 
1396 

قمیت هر 
متر مربع 
آپارتمان 
)هزار 
تومان( 
سال 
1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

 500 3/37 0/45 15/24 27/27 11/21 82494 24704 9480 سهند شهر جدید

ب
رقي
ی 
ها
هر
ش

 

 1000 9/35 0/43 35/1 68/1 02/1 18459 16983 16140 اُسکو

 1100 2/62 0/63 10/2 37/2 82/1 44887 39918 36475 آذرشهر

 1085 4/28 0/28 69/1 55/2 83/0 12692 11190 10736 باسمنج

 845 6/66 0/59 74/2 90/3 59/1 21734 17954 16592 بستان اباد

 949 6/29 0/35 56/5 04/12 -55/0 21972 12447 12794 خسروشاه

 670 8/16 0/26 81/1 06/2 56/1 29739 26856 24858 سردرود

 1106 6/80 0/69 82/4 21/7 48/2 22181 15663 13857 شبستر

 965 4/45 1/46 شهرهای رقیبسفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای _های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

 

مشهد شهر جدید بینالود در استان خراسان رضوی، که با هدف جذب جمعیّت از شهر 

اند، فهرست شده 5نقطه شهری دیگر که در جدول  7تأسیس شده، در جذب جمعیّت باید با 

 رقابت کند. 
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در _: شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان5جدول 

 شهرهای جدید و شهرهای رقيب استان خراسان رضوی

نام شهر در استان 

 خراسان رضوی

سفر _زمان نرخ رشد جمعيت جمعيّت
تا شهر 
مشهد 
)دقیقه( 

 1396سال 

فاصله تا 
شهر مشهد 
)کیلومتر( 

 1396سال 

قمیت هر متر 
مربع آپارتمان 
)هزار تومان( 

 1396سال 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

ید
جد
ر 
شه

 

 800 2/68 9/51 86/7 25/11 57/4 5635 3307 2645 بینالود

ب
رقي
ی 
ها
هر
ش

 

 511 9/68 0/63 59/2 10/2 08/3 53879 48567 41735 چناران

 715 0/104 0/83 28/2 02/2 53/2 6129 5545 4894 سفید سنگ

 931 1/40 0/46 13/8 05/6 25/10 13987 10428 6402 شاندیز

 1100 7/29 0/39 78/4 66/4 91/4 20998 16718 13158 طرقبه

 60 2/69 0/56 46/2 00/2 93/2 8442 7647 6620 فرهادگرد

 780 8/76 0/58 94/1 57/1 31/2 39515 36550 32610 فریمان

 1106 0/128 0/100 53/2 02/2 04/3 264375 239185 205972 نیشابور

 743 8/73 5/63 سفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیب_های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385 هایمنبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

که، طوریاند. بهنرخ رشد مثبت داشته 1385-95ساله  10همه این شهرهای رقیب، در دورۀ 

درصد در شاندیز نوسان  8رصد در فریمان تا حدوداً د 2نرخ رشد جمعیت این شهرها از کمتر از 

دهنده این است که شهرهای این مجموعه، حداقل دارای ظرفیت ها نشانداشته است. این نرخ

ویژه شهرهای شاندیز و طرقبه از توان جذب جمعیت نیز نگهداشت جمعیّت خود بوده و به

کیلومتر  128تا  30نی مشهد از حدود اند. فاصلۀ شهرهای رقیب تا مادرشهر یعبرخوردار بوده

 ترتیب متعلق به شهرهای طرقبه و نیشابور است. کند، که بهتغییر می

 3شهر از توابع استان بوشهر باید حداقل با ، شهر جدید عالی6های جدول براساس یافته

 شهری که اطالعات آنها در جدول آمده است، رقابت کند. نقاط شهری رقیب در سه سرشماری

اند. نرخ رشد در سه شهر مذکور در اخیر دارای نرخ رشد مثبت بوده و افزایش جمعیّت داشته

درصد در نوسان است ولی از متوسط کشوری باالتر  5/2تا  8/1از حدود  1395تا  1385دورۀ 

 هستند.
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در _شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان: 6جدول 

 بوشهر جدید و شهرهای رقيب استانشهرهای 

 نام شهر در استان بوشهر

 نرخ رشد جمعيت جمعيّت
سفر _زمان

تا شهر 
بوشهر 
)دقیقه( 
سال 
1396 

فاصله تا 
شهر 

بوشهر 
)کیلومتر( 

سال 
1396 

قمیت 
هر متر 
مربع 

آپارتمان 
)هزار 
تومان( 
سال 
1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

 1500 5/28 0/35 99/13 57/12 43/15 23178 12820 6257 عالیشهر شهر جدید

ب
رقی

ی 
ها

هر
ش

 

 599 2/56 0/50 24/2 98/1 49/2 15198 13778 12182 اهرم

 630 2/70 0/60 83/1 98/2 69/0 110567 95449 92221 برازجان

 390 4/84 0/65 55/2 11/3 99/1 40722 34944 31667 خورموج

 540 3/70 3/58 سفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیب_زمانهای میانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

 

دهد که سه شهر جدید بهارستان، فوالدشهر و مجلسی در استان نشان می 7اطالعات جدول 

شهر سه رقیب شهر و شاهینسکونتگاه رقیب دارند. نجف آباد، خمینی 20طور بالقوه اصفهان به

توجهی پُر جمعیت برای سه شهر جدید استان هستند که همه آنها نرخ رشدهای مثبت و قابل

 1390-95شهر تا نزدیک به چهار درصد در سال طی دوره دارند ولی این نرخ برای شهر شاهین 

نرخ  1385-95شود، شهرهای رقیب در دوره مالحظه می 7طور که در جدول رسد. همانمی

اند. کمترین و بیشترین درصدی در شاهین شهر داشته 2/3در قهدریجان تا  -1/5رشدی در دامنۀ 

رود و گوگد تعلق تریتب به شهرهای زایندهبهکیلومتر  173فاصله تا شهر اصفهان حدود پنج تا 

 6/1تا  700های مورد بررسی از دارد. قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در بین سکونتگاه

 میلیون تومان در نوسان است.
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در _: شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان7جدول 

 استان اصفهانشهرهای جدید و شهرهای رقيب 

نام شهر در استان 

 اصفهان

 جمعيت نرخ رشد جمعيّت
سفر _زمان

تا شهر 

اصفهان 

)دقیقه( 

 1396سال 

فاصله تا 

شهر 

اصفهان 

)کیلومتر( 

 1396سال 

قمیت هر 

متر مربع 

آپارتمان 

)هزار 

تومان( 

سال 

1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

شهرهای 

 جدید

 1750 2/27 0/40 65/5 09/5 20/6 79023 61647 45629 بهارستان

 700 0/39 5/46 74/4 74/5 75/3 88426 66903 55664 فوالدشهر

 1200 0/79 2/79 12/10 06/18 72/2 9363 4083 3570 مجلسی

ب
رقي
ی 
ها
هر
ش

 

 1400 3/19 0/30 46/1 58/0 35/2 22429 21794 19406 ابریشم

 800 7/68 0/63 56/1 38/1 73/1 10279 9598 8808 باغ بهادران

 1000 1/7 0/21 89/0 27/0 52/1 11284 11132 10325 بهاران شهر

 1500 6/68 0/61 11/1 24/0 99/1 13732 13568 12292 چرمهین

 1348 8/31 0/40 23/3 88/3 60/2 173329 143308 126070 شاهین  شهر

 1000 1/51 0/47 -32/0 -81/0 16/0 15574 16219 16086 چمگردان

 1200 7/15 0/32 23/1 20/0 27/2 247128 244696 218737 خمینی شهر

 1118 4/61 0/62 07/1 00/1 14/1 69449 66092 62454 مبارکه

 1000 8/46 0/44 53/0 20/0 86/0 18935 18750 17966 دیزیده

 1600 0/5 0/15 -0.44 -11/0 -77/0 9463 9514 9891 زاینده رود

 1500 5/47 0/45 -0.03 -47/1 44/1 55817 60118 55984 زرین شهر

 700 2/56 0/54 97/0 47/0 48/1 19101 18654 17335 سده لنجان

 700 9/70 0/72 64/0 94/0 35/0 9924 9472 9307 طالخونده

 1400 2/27 0/36 -01/0 -32/0 30/0 37704 38310 37740 فالورجان

 1500 5/22 0/28  20/4  9712 7906  قهجاورستان

 800 0/43 5/33 -08/5 -87/10 09/1 17820 31679 30002 قهدریجان

 1495 7/30 0/52 33/1 19/1 48/1 235281 221814 206114 نجف آباد

 700 7/61 0/62 08/0 58/0 -42/0 7058 6857 7002 کرکوند

 1000 0/173 0/76 -06/1 01/0 -12/2 6012 6008 6686 گوگد

 700 9/53 0/56 03/2 47/1 59/2 18700 17384 15294 ورنامخواست

 1123 2/48 5/46 سفر و فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیب_های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر
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شود، در استان فارس، یک شهر جدید برای مادرشهر مالحظه می 8طور که در جدول همان

 150نفر تا نزدیک به هزار  10شهر رقیب با جمعیت کمتر از  7)شیراز( وجود دارد که برای آن 

شود. نرخ رشد جمعیت شهرهای مورد نظر هزار نفر در مرودشت و نرخ رشد متفاوت دیده می

ترتیب برای شهرهای خرامه درصد به 6تا حدود  -6/1از حدود  1395تا  1385در دوره ده ساله 

ترین و اهترتیب کوتکیلومتر، به 285و خنج با  36و لپویی در نوسان است. زرقان با حدود 

ترین قیمت واحد مسکونی نیز با هر متر مربع حدود بلندترین فاصله را با شهر شیراز دارند. ارزان

هزار تومان برای شهر زرقان ثبت شده است و در مقابل لپویی در میان شهرهای رقیب  750

 ترین واحدهای مسکونی را دارد.گران

سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی _: شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان8جدول 

 در شهرهای جدید و شهرهای رقيب استان فارس

نام شهر در استان 

 فارس

 نرخ رشد جمعيت جمعيّت
سفر _زمان

تا شهر 

شیراز 

)دقیقه( 

 1396سال 

فاصله تا 

شهر 

شیراز 

)کیلومتر( 

سال 

1396 

قمیت هر 

متر مربع 

آپارتمان 

)هزار 

تومان( 

 1396سال 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

 1000 39 5/51 84/24 10/18 96/31 91863 39979 9993 صدرا شهر جدید
ب

رقی
ی 

ها
هر

ش
 

 766 2/36 40 97/4 18/2 83/7 32261 28958 19861 زرقان

 600 0/230 164 13/0 -73/1 04/2 9776 10670 9645 بوانات

 600 7/81 69 -59/1 -45/2 -71/0 18477 20920 21683 خرامه

 850 0/285 249 -07/0 45/0 -58/0 19217 18792 19347 خنج

 587 6/57 68 65/3 78/3 52/3 31711 26342 22158 کوار

 1131 5/38 40 09/6 35/5 83/6 8985 6924 4975 لپویی

 940 2/52 55 86/1 43/1 28/2 148858 138649 123858 مرودشت

 782 5/111 8/97 فاصله تا مادر شهر و قمیت مسکن برای شهرهای رقیبسفر و _های زمانمیانگین شاخص

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

کار رفته در این تحقیق، شهر بر اساس معیارهای بهحاکی از آن است که  9اطالعات جدول 
کیلومتری  109جدید مهاجران در استان مرکزی تنها با شهر محالت در رقابت است که در فاصلۀ 

است. فاصله کم و قیمت پایین مسکن در شهر جدید مهاجران  مادرشهر یعنی اراک واقع شده
 هر جدید است.نسبت به محالت، احتماالً یکی از امتیازات این ش
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سفر و متوسط قيمت واحد مسکونی در _شمار و نرخ رشد جمعيت، فاصله و زمان: 9جدول 

 مرکزی شهرهای جدید و شهرهای رقيب استان

 نام شهر در استان مرکزی

 نرخ رشد جمعيت جمعيّت

سفر _زمان
تا شهر اراک 
)دقیقه( سال 

1396 

فاصله تا 
شهر اراک 
)کیلومتر( 

 1396سال 

قمیت هر 
مربع  متر

آپارتمان 
)هزار 
تومان( 
سال 
1396 

13
85

 13
90

 13
95

 

90-
13

85
 

95-
13

90
 

95-
13

85
 

 600 5/38 0/40 38/4 6/10 04/2 20346 12293 11113 مهاجران شهر جدید

 1100 0/109 0/88 05/2 28/1 82/2 43245 40582 35319 محالت شهرهای رقيب

های اینترنتی، سایت بانک اطالعات امالک ایران و اطالعات شرکت ، نقشه1395و  1390، 1385های منبع: نتایج سرشماری

 تخصصی عمران شهرهای جدید، محاسبات از نویسندگان. _مادر

 ای عملکرد جمعيتی شهرهای جدید و شهرهای رقيبتحليل مقایسه

سکونتگاه ، قیمت مسکن و فاصله 1بر اساس چارچوب تحلیلی نشان داده شده در شکل شماره 

کننده در ترجیحات انتخاب پیرامون دو متغیر تعیین_های شهری مرکزتا محل اشتغال در مجموعه

های شهری است. با فرض ثبات پذیری سکونتگاهو در نتیجه شتاب رشد جمعیت و جمعیت

های دورتر، تنها زمانی قادر به رقابت هستند، پذیری، سکونتگاهسایر شرایط، در فرایند جمعیت

طور نسبی )نسبت به تر باشد و یا قیمت مسکن  بهکه یا هزینه/قیمت اسمی مسکن در آنها پایین

شده برای دسترسی به شهرهای مرکز یا مادر سفر صرف_تر باشد. زمانکیفیت زندگی( پایین

های کیفیت زندگی در این شهرها است، که دسترسی به اطالعات آن نسبت به یکی از معرف

های تحقیق در مورد همبستگی تر است. در این بخش تالش خواهد شد یافتهساده هادیگر معرف

-ای از جمعیتعنوان سنجهعنوان متغیر مستقل( و رشد جمعیت )بهبین سه متغیر مورد تحلیل )به

شود( ارائه شود. یادآوری این نکته ضروری است که در بررسی پذیری که متغیر تابع فرض می

 اند. از تحلیل کنار گذاشته شده 1های پرتدی دادهاین روابط در موار

 

                                                      
1. Outlier  
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نشان داده شده است، فاصله، زمانی که صرف آمدوشدهای روزانه  1طور که در شکل همان

پذیری شهرهای پیرامون شود و قیمت مسکن، متغیرهایی هستند که رابطه بین آنها و جمعیتمی

شهرهایی را که در فهرست شهرهای رقیب قرار توان همه شود. با این وجود، نمیقوی فرض می

سفر تا مادرشهر _ایم، پیرامونی محسوب کرد و به همین دلیل شاید اثر منفی فاصله و زمانداده

های برای همه شهرهای مورد بررسی لزوماً دارای ارزش آماری نباشد. به همین دلیل در قسمت

طور جزئی نیز بررسی کنیم. وردی و بهقبل تالش کردیم، شهرهای جدید را با شهرهای رقیب م

در صورتی که اطالعات مورد نیاز موجود بود، با افزودن دیگر عوامل )غیراقتصادی و غیرکالبدی( 

های رشد جمعیت شهرهای جدید و شهرهای رقیب ارائه تری از تفاوتتوانستیم تحلیل دقیقمی

با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده کنیم. اما چنین نیست و بنابراین، ناگزیر، در این قسمت 

های شود. اگر صرف نظر از تئوری، همه دادههای پیشین، به بررسی چند رابطه بسنده میدر بخش

نرخ رشد جمعیت و فاصله شهرهای جدید و رقیب تا مادرشهر را یکجا در رابطه قرار دهیم، 

طور که در این شکل مشاهده همانخواهد بود.  2صورت نشان داده شده در شکل پراکنش نقاط به

شود، پراکنش نقاط حاصل از رابطه بین فاصله و نرخ رشد جمعیت، جهت مشخصی از رابطه می

، اثر منفی و مورد انتظار 2دهد. بردار نشان داده شده با شکل بیضوی اریب در شکل را نشان نمی

دی از شهرها در آن قرار دهد که تعداد معدوفاصله از مادرشهر بر رشد جمعیت را نشان می

ای ظاهر گرفت، رابطهاند. اگر همه یا اکثر نقاط پراکنش در داخل این شکل بیضوی قرار میگرفته

وبیش دارای ارزش آماری. اما تعداد زیادی از نقاط رابطه به نحو شد با معناداری نظری و کممی

مورد بحث را مورد تردید قرار  بااهمیتی خارج از این بردار قرار گرفته و ارزش آماری رابطه

 دهند. می

توجهی از غیر از شهر جدید پرند، که به واقع از نظر رشد جمعیت استثنا است، تعداد قابل

ای از نمودار قرار دارند که برخالف انتظار از مادرشهر فاصله شهرهای جدید و رقیب، در ناحیه

درصد از کل شهرهای  50رها بیش از کم دارند ولی نرخ رشد جمعیت آنها اندک است. این شه

دهند. غیر از شهرهای جدید که هم فاصله آنها تا مادرشهر کمتر و مورد بررسی را تشکیل می

دهد که هم نرخ رشدشان باالتر است، پراکنش شهرها برحسب رابطه مورد بحث، نشان می

که شهرهای مورد  دهدنشان می 2تغییری آنها در یک جهت مشخص قرار ندارد. شکل شماره هم

توان به دو گروه با دو رابطه متفاوت تقسیم کرد. یکی شهرهایی که با مادرشهر بررسی را می
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کیلومتر و بیشتر  50کیلومتر فاصله دارند و دوم گروهی از شهرها که فاصله آنها  50کمتر از 

 است. 

، شهرمادر تا فاصله ت ونمودار پراکنش شهرهای پيرامونی برحسب رابطه بين رشد جمعي :2نمودار 

 آنها شهرهای رقيبشهرهای جدید و 

، فاصله براساس برآورد مبتنی 1395و  1385های براساس نتایج سرشماری 1385-95ها: نرخ رشد جمعیت برای دوره منبع داده

 بر اطالعات گردآوری شده در این تحقیق

رابطه بین فاصله و با کنار گذاشتن شهرهای جدید، پراکنش شهرهای گروه اول برحسب 

 3نرخ رشد جمعیت در پانل سمت چپ و برای گروه دوم در پانل سمت راست شکل شماره 

نشان داده شده است. نتیجه بررسی رابطۀ فاصله شهرهای رقیب تا مادرشهر با عملکرد جمعیّتی 

ر باشد، با کیلومت 50ها تا مادرشهر باالتر از دهد که چنانده فاصله این سکونتگاهآنها، نشان می

طور که در نمودار سمت راست افزایش فاصله از نرخ رشد جمعّیت آنها کاسته خواهد شد. همان

نشان داده شده، رابطه بین نرخ رشد جمعیت و فاصله شهرها و فاصله آنها از  3در شکل شماره 

 ای درجه دوم است. مرکز مجموعه شهری، غیرخطی با تابع چند جمله

کیلومتر  50تغییرات فاصله بین شهرهای پیرامونی و شهر مرکز، در فواصل ها، طبق این بررسی

درصد از تغییرات نرخ رشد جمعیت آنها را توضیح دهد. بر  30و بیشتر، قادر است نزدیک به 

 50شود، در فاصله کمتر از دیده می 3طور که در پانل سمت چپ شکل همین اساس و همان

تر از آن به لحاظ نظری غیرقابل انتظار و غیرمعناداری مهم کیلومتر، همبستگی نسبتاً ضعیف و

شود. این مغایرت به بین نرخ رشد جمعیت و فاصله بین شهر پیرامونی و مرکز مشاهده می
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کیلومتری مادرشهر، نزدیکی به مرکز نقش اساسی و  50روشنی به این معنی است که تا 

های دیگری قدرت رد و احتماالً ویژگیای در جذب جمعیت سرریز مادرشهر نداکنندهتعیین

پذیری شهرها کند. بنابراین، رابطه فاصله تا مادرشهر با جمعیتجذب جمعیت شهرها را تعیین می

 پذیری این فاصله است.متأثر از آستانه تحمل

شهر مادر تا فاصله نمودار پراکنش شهرهای پيرامونی برحسب رابطه بين رشد جمعيت و :3نمودار 

 کيلومتر و بيشتر 50کيلومتر و  50شهرهای با فاصله کمتر از  گروهدر دو 

، فاصله براساس برآورد مبتنی 1395و  1385های براساس نتایج سرشماری 1385-95ها: نرخ رشد جمعیت برای دوره منبع داده

 بر اطالعات گردآوری شده در این تحقیق

فر بین شهر مرکز و شهرهای س_، نمودار پراکنش نرخ رشد جمعیت و زمان4شکل شماره 

شود، در طور که در پانل سمت چپ این شکل مشاهده میدهد. همانپیرامونی را نشان می

سفر تا مادرشهر، در کل هیچ الگوی _پراکنش شهرها با دو متغیر نرخ رشد جمعیت و زمان

رکز و شود. به عبارت دیگر، کوتاهی زمان صرف شده برای آمدوشد بین مداری دیده نمیجهت

کننده انتخاب سکونتگاه و شتاب گرفتن رشد جمعیت شهرها نیست. در شهر پیرامونی، تعیین

توان اشاره داشت که شهرهای جدید در مقایسه شهرهای جدید و شهرهای رقیب نیز می

کنند. در نقش اول، بیشتر شهرهای همبستگی بین این دو متغیر دو نقش متفاوت را بازی می

دهند که به لحاظ نظری معنادار است. شهرهای نقاط همبستگی را نشان میجدید برداری از 

سفر و باالترین نرخ رشدها را _جدید صدرا، سهند، پردیس و مجلسی به ترتیب کمترین زمان

سفر تا مادرشهر _ای معکوس و مورد انتظار بین زمانتوان رابطهدارند و با تنها این چهارنقطه می

 اهده کرد. و نرخ رشد جمعیت را مش
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ای کوتاه در کنار این بردار شهر و هشتگرد نیز با فاصلهبا چنین تصوری، دو شهر جدید عالی

سفر _گیرند. در آن سوی، پرند شرایط استثنائی خود را در مغایرت با اثر معکوس زمانقرار می

توان یم 4طور که در پانل سمت چپ شکل کند. همانبر رشد جمعیت، بر این رابطه تحمیل می

مشاهده کرد، پرند همزمان که بزرگترین نرخ رشد را دارد، در میان شهرهای جدید کشور و 

استان تهران، بیشترین فاصله با مادرشهر را نیز دارد. در کل اگر همه شهرها را در نمودار پراکنش 

 این رابطه جای دهیم، همبستگی بین این دو متغیر قابل اعتنا نیست.

 شهرمادر تا سفر_زماننمودار پراکنش شهرهای پيرامونی برحسب رابطه بين رشد جمعيت و  :4نمودار 

 
، فاصله براساس برآورد مبتنی 1395و  1385های براساس نتایج سرشماری 1385-95ها: نرخ رشد جمعیت برای دوره منبع داده

 بر اطالعات گردآوری شده در این تحقیق

ی که برداری خطی از رابطه معکوس بین دو متغیر ارائه اگر استثناها، یعنی شهرهای جدید

دهند و شهر جدید پرند که نرخ رشدی استثنائی دارد را از رابطه نشان داده شده در پانل می

سفر تا مادرشهر قابل _حذف کنیم، دو مجموعه داده که برحسب زمان 4سمت چپ شکل 

یی که برای دسترسی به مادر شهر تا بندی به دو گروه است، ظاهر خواهد شد. یکی شهرهادسته

ها، در گروه دقیقه و بیشتر. بر اساس بررسی 60کنند و دوم، شهرهایی با دقیقه زمان صرف می 60

سفر و نرخ _بحثی بین زماندقیقه، هیچ رابطه مهم و قابل 60سفر کمتر از _شهرهایی با زمان

قه صرف کردن زمان برای سفر به دقی 60رشد جمعیت دیده نشد. به این معنی که تا کمتر از 

کند و احتماالً خصوصیات مادرشهر هیچ تفاوتی در ترجیحات سکونت در شهر پیرامون ایجاد نمی

 4شود. نمودار سمت راست در شکل دیگری موجب تفاوت این شهرها در جذب جمعیت می
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و نرخ رشد سفر تا مادرشهر _انتظار ولی نه چندان بزرگ بین زمانیک همبستگی خطی، قابل

درصد در تبیین  11کننده ارزش آماری حدود دهد. یک رابطه متوسط که بیانجمعیت را نشان می

 پذیری شهرهای پیرامون و جذب سرریز جمعیت مادرشهر است.جمعیت

، دو نکته نهفته است: نخست اینکه در روابط 4در مقایسه دو نمودار نشان داده شده در شکل 

رفت که نرخ رشد جمعیت در چارچوب تحلیلی این تحقیق، انتظار میمفروض نشان داده شده 

کنند، حتی در گروه شهرهایی که زمان بیشتری صرف سفر بین شهر مرکز و شهرهای پیرامونی می

سفر _تر باشد. عدم وجود همبستگی بین این دو متغیر برای شهرهایی که زماندقیقه، پایین 60زیر 

 60زمان _چندان قوی برای شهرهایی با سفردقیقه است و رابطه نه 60آنها تا مادرشهر کمتر از 

پذیری و آهنگ کند که عوامل مهم دیگری وجود دارند که بر جمعیتدقیقه و بیشتر روشن می

ای که به این همبستگی گذارند. دوم اینکه تا اندازهسفر، اثر می_رشد جمعیت شهرها بیش از زمان

دقیقه، از امتیازاتی برخوردارند که در  60سفر بیشتر از _ی با زمانمربوط است، احتماالً شهرهای

این بررسی به دلیل عدم دسترسی به اطالعات، امکان مطالعه اثر آنها بر رشد جمعیت وجود 

دقیقه( رابطه منفی و مورد انتظار  60سفر صرف شده بیش از _نداشت. در گروه دوم )با زمان

است ناشی از استقالل رشد جمعیت این شهرها از شهر  بین این متغیر و رشد جمعیت ممکن

عنوان سکونتگاه عبارتی ناشی از خطای انتخاب این شهرها بههای شهری یا بهمرکز در مجموعه

 پیرامونی و اقماری باشد.

 یمسکون واحد متيقنمودار پراکنش شهرهای پيرامونی برحسب رابطه بين رشد جمعيت و  :5نمودار 

 
، فاصله براساس برآورد مبتنی 1395و  1385های براساس نتایج سرشماری 1385-95: نرخ رشد جمعیت برای دوره هامنبع داده

 بر اطالعات گردآوری شده در این تحقیق
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به بررسی رابطۀ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  5 پراکنش نشان داده شده در شکل

طور که در این نمودار کند. همانمی )آپارتمان( و نرخ رشد جمعیّت شهرهای پیرامونی کمک

ای درجه دوم با ضریب تعیین توان مشاهده کرد، در تابع چند جمله)نمودار سمت چپ( می

شهر جدیدی که در کنار شهرهای رقیب قرار  12شهر از  10درصد، قیمت مسکن در  33حدود 

خ رشد را در میان شهرهای میلیون تومان و بیشتر است و همین شهرها باالترین نر 5/1اند، گرفته

مورد بررسی دارند. رابطه نسبتاً قوی بین قیمت مسکن و نرخ رشد جمعیت تحت تأثیر شهرهای 

اند که یک رابطه دور از انتظار ظاهر شود. به این معنی که با مذکور بوده است و باعث شده

 یابد. افزایش قیمت مسکن، نرخ رشد جمعیت شهرها افزایش می

طور که اشاره شد قیمت تواند یک همبستگی کاذب باشد: اول همانه دو دلیل میاین رابطه ب

باالی مسکن در شهرهای جدیدی که نرخ رشدشان هم باالتر است و دوم وجود یک رابطه یا 

. برای ارزیابی درستی یا خطای دلیل اول، شهرهای جدید از رابطه نشان داده 1علیت برگشتی

طور که در نمودار پراکنش شهرها در این حذف شدند. همان 5شده در پانل سمت چپ شکل 

شود، با حذف شهرهای جدید رابطه بین قیمت مسکن و نرخ رشد جمعیت شکل مشاهده می

شود. دلیل دوم نیز از این روی موجه است که قیمت مسکن شهرها در اهمیت و ضعیف میبی

 1385-1395شهرها برای دوره که نرخ رشد جمعیت گردآوری شده، در حالی 1396سال 

سنجیده و محاسبه شده است و بنابراین، ممکن است نرخ رشد باالی جمعیت این شهرها از 

 طریق افزایش تقاضای بالقوه مسکن موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی شده باشد.

 گيریبحث و نتيجه

فقیت شهرهای جدید در عبارتی میزان موفقیت یا عدم موعملکرد جمعیتی شهرهای جدید یا به

پذیری و توانایی در جذب توان به سادگی تحلیل و تفسیر کرد. جمعیتجذب جمعیت را نمی

 طلبد.جمعیت موضوعی غامض و چند بُعدی است. بنابراین تحلیلِ این مهم نگاهی فراگیر می

ی که ذکر ها و اطالعات در دسترس، در مطالعه حاضر ابتدا بر اساس معیارهایبا توجه به داده

عنوان شهرهای رقیب انتخاب شدند. با استفاده از آنها در بخش روش تحقیق آمد شهرهایی به

تکنیک تحلیل روندِ تغییرات به تبیین عملکرد جمعیتی شهرهای جدید و شهرهای رقیب آنها 

                                                      
1. Recursive 
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عنوان متغیرهای مستقل و سفر و قیمت واحد مسکونی به_پرداخته شد. فاصله تا مادرشهر، زمان

تنهایی قادر به تردید متغیرهای مذکور، بهپذیری در نظر گرفته شدند. بیهای جمعیتکنندهتعیین

توضیح و تبیین تمام واریانس و تغییرات میزان رشد جمعیت یا عملکرد جمعیتی شهرها نخواهند 

تواند موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد بود. برخورداری یا عدم برخورداری از یک عامل نمی

 باید عوامل فوق با هم نگریسته شوند.  هاجمعیتی شهرهای جدید را تبیین کند، بلکه در تحلیل

توان به شکل کلی تحلیل کرد؛ همدنین عملکرد جمعیتی باال یا پایین شهرهای جدید را نمی

ای کلی و مشترک دست یافت. بلکه ضرورت توان برای تمام شهرها به نتیجهعبارتی نمییا به

که شهرهای جدید، مورد به مورد و هر شهر به شکل موردی مستقل بررسی و ارزیابی  دارد

ها نشان داد که متغیرهای مذکور با عملکرد جمعیتی شهرهای جدید و رقبای آنها شوند. یافته

از باالترین عملکرد جمعیتی  1395دارای همبستگی است. برای مثال، شهر اندیشه که در سال 

سفر تا مادرشهر و نیز قیمت واحد مسکونی در _از نظر فاصله و زمان تبرخوردار بوده اس

وضعیت مناسبی قرار دارد. در حالی که در همه شهرها چنین شرایطی فراهم نیست. بنابراین، 

توان نتیجه گرفت که وضعیت مناسب شهر اندیشه در تمامی ابعاد مورد بررسی برای نمونه، می

سفر تا مادرشهر و نیز قیمت واحد مسکونی منجر به کسب بهترین _یعنی فاصله تا مادرشهر، زمان

 عملکرد جمعیتی این شهر جدید شده است. 

از  برخوردارند یمطلوب یتیو عملکرد جمع تیوضع از که زینسهند و صدرا  دیجد یشهرها

نزدیک به  ،رازیو ش زیتبر یعنمرکز در مجموعه، ی یسفر تا شهرها_از نظر فاصله و زمان ییسو

کمتر از  دیجد یشهرها نیدر ا یواحد مسکون متیق زین گرید یاز سو شهر مرکز هستند و 

 طیوجود شرا ،نیبنابرا .است رازیو ش تبریز یدر شهرها یهر متر مربع واحد مسکون متیق

 یشهرهادر مقابل،  .است شدهفوق  دیجد یمناسب در شهرها یتیمذکور باعث عملکرد جمع

از  1395که در سال  اصفهانو  خراسان رضوی یهااستان درترتیب به ی،مجلس و نالودیبجدید 

اند، در مقایسه با اغلب شهرهای جدید، بیشترین فاصله عملکرد جمعیتی نامناسبی برخوردار بوده

ها نشان اند. همدنین تحلیل دادهسفر تا مادرشهر را به خود اختصاص داده_و نیز بیشترین زمان

ت واحد مسکونی در شهرهای جدید مورد اشاره در باال، تفاوت زیادی با شهرهای دهد که قیممی

 های شهری مربوطه ندارد. مرکز در مجموعه

سفر طوالنی تا مادرشهر و از سویی مشابهت _توان گفت از سویی فاصله و زمانبنابراین، می
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قیت و عملکرد نسبی قیمت واحد مسکونی در شهرهای جدید با مادرشهر از عوامل عدم موف

جمعیتی نامناسب شهرهای جدید بینالود و مجلسی است. شهر جدید پرند با وجود اینکه در 

سفر تا مادرشهر، امتیازی ندارد، اما از رشد _مقایسه با اکثر شهرهای جدید از نظر فاصله و زمان

از  جمعیت آن 1395تا  1385طوری که در فاصله سال قابل توجهی برخوردار بوده است، به

هزار نفر افزایش یافته است. اختالف قیمت مسکن در شهر جدید  98هزار نفر به حدود  6حدود 

توان عامل اصلی موفقیت این شهر معرفی پرند از قیمت واحد مسکونی در شهر تهران را می

 کرد.

شهر جدید هشتگرد با وجود نرخ رشد جمعیتی مثبت و افزایش رقم مطلق جمعیت، در 

عبارتی یر شهرهای جدید عملکرد جمعیتی ضعیفی از خود نشان داده است و به مقایسه با سا

شهر جدید هشتگرد هم از نظر فاصله  .نتوانسته است که جمعیت مصوب خود را تحقق بخشد

سفر تا شهر کرج در وضعیت مناسبی قرار دارد و هم از نقطه نظر قیمت مسکن در شهر _و زمان

رود شهر جدید تری قرار دارد و بنابراین، انتظار میر سطح پایینمذکور در مقایسه با شهر کرج د

هشتگرد مانند شهرهای موفقی چون اندیشه، عملکرد موفقی در تحقق هدف جمعیتی خود 

داشت. عدم موفقیت و ناکارآمدی جمعیتی شهر جدید هشتگرد را شاید بتوان با مراجعه به می

نقطۀ شهری  7ر جدید هشتگرد حداقل باید با وضعیت شهرهای رقیب این شهر تحلیل کرد. شه

طور هایی که بهدیگر برای جذب جمعیت رقابت کند. قیمت واحد مسکونی در تمامی سکونتگاه

تر آیند به مراتب از شهر جدید هشتگرد پایینشمار میبالقوه رقیبی برای شهر جدید هشتگرد به

تنها اختالف فاحشی هر یعنی کرج نیز نه سفر تا مادرش_عالوه از نظر فاصله و زمان است و به

شود بلکه در غالب موارد برتری )به استثنا شهر اشتهارد( بین شهر جدید هشتگرد و رقبا دیده نمی

 با شهرهای رقیب است. 

شهر در استان بوشهر نیز وضعیتی نسبتاً مشابه وضعیت شهر جدید هشتگرد شهر جدید عالی

شهر بعد از شهر جدید بهارستان کمترین آنکه شهر جدید عالیرغم را تجربه کرده است. علی

سفر را با شهر مرکز، یعنی بوشهر دارد، اما در مقایسه با بسیاری از شهرهای جدید _فاصله و زمان

شهر عملکرد ضعیفی در تحقق اهداف جمعیتی داشته است. نگاهی به رقبای شهر جدید عالی

سفر تا شهر بوشهر نسبت به شهر جدید _فاصله و زماندهد که شهرهای رقیب از نظر نشان می

تری قرار دارند، اما تنها تفاوت موجود به قیمت مسکن در شهر در وضعیت نامناسبعالی
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تر است. شهر پایینگردد که به مراتب از قیمت مسکن در شهر جدید عالیشهرهای رقیب بر می

شهر را به وضعیت کمّی و کیفی مسکن در یبنابراین، شاید بتوان کارآمدی پایین شهر جدید عال

پذیری یا عملکرد جمعیتی شهرهای این شهر نسبت داد. تأثیر متغیر فاصله از مادرشهر بر جمعیت

( 1390و تیموری و کیوان،  1391 همکاران، و جدید با نتایج برخی مطالعات پیشین )شکوهی

شهرها که در مطالعات پیشین بر عملکرد جمعیتی  مسکن و زمین هماهنگ است. تأثیر قیمت

 و نژاد؛ حاتمی1391 همکاران، و شکوهی ؛1390 کیوان، و تیموری ؛1388 راد،افراسیابی و بزی)

عنوان به( 1392همکاران،  و وارثی و 1389 میرزاجایی، و سراسکانرود اکبرپور ؛1392 همکاران،

اند، با نتایج مطالعه حاضر معرفی شده جدید شهرهای جمعیتی عملکرد متغیرهای حایز اهمیت در

همسو است، اگرچه در تحلیل رابطه بین این متغیر و نرخ رشد جمعیت در همه شهرها، این 

توان ها و نتایج تحقیق حاضر، تئوری شهرهای خطی را میهمسویی وجود ندارد. با توجه به یافته

بهترین وضعیت برای  .شمار آوردهای موجود با وضعیت شهرهای جدید بهترین تئوریاز مرتبط

 نقاط سایر به خود سکونت محل در کمترین زمان ممکن از بتوانند ساکنان شهرها، آن است که

شوند که در مطالعه حاضر چنین موضوعی نیز تأیید شد. همدنین بر پایه  جابجا شهری درون

شهرهای جدید  مزایای توان ازرا می مسکن بودن ارزان شهری، ناحیه یک ایمرحله توسعۀ نظریۀ

الذکر های مطالعه حاضر گزاره فوقشود. یافتهمی شهرهاکالن از جمعّیت جذب باعث که دانست

 کند.را تأیید می

توان نتیجه گرفت که رشد جمعیت در اکثر شهرهای جدید آهنگی پرشتاب طور کلی، میبه

اند. عملکرد ضعیف داشته و در برخی از آنها در دو دهه اخیر نرخی انفجاری را تجربه کرده

توان ها را میبرخی شهرهای جدید در جذب جمعیت و پایین بودن نسبی نرخ رشد جمعیت آن

یابی شهرهای های درونی شهرهای جدید همدون وضعیت مسکن و مکاناز سویی در ویژگی

سفر تا مادرشهر جستجو کرد و هم از سویی باید به وضعیت _جدید از نظر فاصله و زمان

تر دقت نمود که در محدوده آن شهر جدید و مادرشهر قرار دارند. وضعیت مناسب شهرهایی

اند، شهرهای دیگر از نقطه نظر عوامل فوق، که در تحقیق حاضر تحت عنوان شهرهای رقیب آمده

آید. تالش در راستای بهبود وضعیت شمار میاز دیگر دالیل عملکرد نامناسب شهرهای جدید به

تر به منظور دسترسی به شهرهای تر و سریعز توسعه حمل و نقل مناسبزمین و مسکن و نی

تواند عملکرد جمعیتی شهرهای جدید در ایران را بهبود بخشد. مجاور و خصوصاً مادرشهر می
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شود که های اجتماعی شهرهای جدید پیشنهاد میبا توجه به محدودیت در دسترس نبودن داده

فرهنگی خصوصاً مطبوعیت شهری _ی عوامل اجتماعیمطالعه شهرهای جدید در جهت بررس
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 .110-93 صص ،5
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 .47-57 صص ،88 شماره ،22 دوره ،سپهر ایران، در
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 1نآشهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر درون جابجاییبررسی وضعيت 

 ، رضا نوبختزادهاله رستمعلیولی

 (1/5/1399تاریخ پذیرش:    7/4/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

تهران است. روش  شهر ای و عوامل مؤثر بر آن درمحله وضعیت جابجایی هدف این پژوهش، بررسی

انجام  1395است که در سال  «تهران شهر در زندگی کیفیت سنجش» های طرحپژوهش، تحلیل ثانویه داده

 تشکیل داده و حجم نمونه نیز شامل تهران شهر سال 18 باالی آماری تحقیق را شهروندان شده است. جامعه

های دهند که جابجاییها نشان مییافته. بوده است تهران شهر منطقه 22 در واقع محله 334 از نفر 45000

ها در شهر ای، از مهمترین انواع جابجاییمحلهای و درونمنطقههای درونبعد از آن، جابجایی ای ومنطقهبین

شهری را تجربه های درونجاییدرصد از افراد نمونه، یکی از انواع جابه 83طور کلی، اند و بهتهران بوده

که  دندهینشان م قیتحق هایهای بوده است. یافتمنطقهاند. در این بین، عمومیت با جابجایی بیننموده

 تیدنبال بهبود وضعهباالتر دارند و ب التیو تحص یکه سطح درآمد یافراد یبرا یجایی سکونتجابه

ها، مهمترین عوامل ماندگاری سکونتی یافته . طبقباالتر است ،هستند یمتراژ منزل مسکون شیافزا/یزندگ

عبارتند از: افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله، افزایش سن، تعداد فرزندان بیشتر و افزایش مدت زمان 

اقامت. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، مدت اقامت، وضعیت مسکن، تعداد خویشاوندان و 

ای و متغیرهای مدت زمان اقامت، سن و تعداد خویشاوندان، محلهبجایی درونتعداد فرزندان، در احتمال جا

 ای مؤثر هستند. محلهدر احتمال جابجایی بین

ای، شهر محلهای، جابجایی بینمنطقهشهری، جابجایی بینجابجایی سکونتی، جابجایی درون :هاکليدواژه

 تهران.
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 مقدمه

المللی و هم ملّی، که در نتیجه ینی، هم در سطح بینامروزه با توجه به افزایش میزان شهرنش

ویژه برای مراکز رود که تنوّع و گوناگونی جمعیت بهدهد، انتظار میهای گسترده رخ میمهاجرت

گونه شوند رخ بدهد. این( شناخته می1شهری بزرگ که با عنوان مادرشهر )شهرهای جهانی

مات، داشتن اقتصاد بزرگ، قطب سیاسی و فرهنگی شهرها، با توجه به اینکه به لحاظ توسعه خد

های ها و گروهالمللی، در سطحی باالتر از دیگر مراکز شهری قرار دارند، جمعیتدر سطح بین

فرهنگی و نیز جغرافیایی جذب نموده و روز به  -متنوعی را به لحاظ سطوح اقتصادی، اجتماعی

 افزایند. لبدی و فضایی شهر میاجتماعی، کا-روز بر گستره این گوناگونی، فرهنگی

(، نسبت مهاجران داخلی به کل 1395و  1390هایدر ایران، در دو سرشماری اخیر )سال

دهنده نقش مهاجرت داخلی در درصد بوده است که نشان 4/5درصد و  4/7جمعیت، به ترتیب 

حرکت به توزیع جمعیت و نیز افزایش گوناگونی جمعیت مناطق مختلف است. در این میان، 

سمت مناطق شهری، در اولویت مهاجران قرار داشته است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

ویژه مراکز (. با توجه به الگوی حاضر در مهاجرت داخلی و نقش نقاط شهری، به1395و  1390

های مهاجرتی، در مطالعات انجام شده حوزه مهاجرت داخلی در کشور، کمتر ها در جریاناستان

های انجام شده در درون شهرها توجه شده است. همدنین جاییهای شهری و یا جابههاجرتبه م

از میان شهرهای مهاجرپذیر ایران، تهران شهری است که با توجه به پایتخت بودن آن، وضعیت 

متفاوت و استثنایی را در مقایسه با دیگر شهرها و مراکز استانی داراست. جمعیت این شهر، از 

 7/8( به حدود 1396شمسی ) قاسمی اردهایی و زنگنه،  1164هزار نفر در سال  15حدود 

(. بنابراین، پایتخت 1395شمسی افزایش یافته است )مرکز آمار ایران،  1395میلیون نفر در سال 

دنبال آن، افزایش جمعیت تهران، امکانات آموزشی، خدماتی، بهداشتی، رفاهی و تجاری شدن و به

های گیری جریانتجمیع نمود و در نتیجه این نابرابری، زمینه را جهت شکلرا در این شهر 

 مهاجرتی عظیم به پایتخت ایران فراهم کرد.

ای در شهر تهران که خود از توزیع نابرابر و ناعادالنه امکانات در تهران وجود عوامل جاذبه

های ی اشتغال کاذب، آزادیوجود آمد، این شهر را در مقایسه با سایر مناطق کشور، محلی برابه

ویژه برای زنان تبدیل سیاسی و اجتماعی بیشتر و نیز فراهم شدن شرایط شغلی و کاری بهتر، به
                                                      

1. Global Cities 
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سوی این شهر شد )قاسمی اردهایی و زنگنه، های مهاجرتی، بهساز سوق جریاننمود و زمینه

مهاجر وارد شهر تهران طور  متوسط، صد هزار ، ساالنه به1385تا  1375های (. بین سال1396

هزار نفر( ادامه داشته است.  80های بعد، البته با تعداد کمتر )حدود شده و این وضعیت در دوره

های انجام شده، بیشترین سهم را از بنابراین، با توجه به اینکه استان و شهر تهران در سرشماری

های مختلف را به خود مهاجران وارد شده به خود اختصاص داده است، نگاه محققان حوزه

پور، ؛ جمعه1386پور و قاسمی اردهایی، ؛ کاظمی1381جلب نموده است )بالدی موسوی، 

؛ قنبری، 1391؛ محمودیان و قاسمی اردهایی، 1388نیا، ؛ طیبی1388؛ حمدی و فتحی، 1386

ده حال، آن(. با این1396؛ محمودیان و محمودیانی، 1396؛ قاسمی اردهایی و زنگنه، 1394

شهری(  -خصوص روستاهای مهاجرتی )به، نقش جریاناندمطالعات ذکر شده بر آن تأکید داشته

-های اقتصادیدر تغیییرات جمعیت استان یا شهر تهران، مطالعه علّت مهاجرت و بررسی ویژگی

اجتماعی مهاجران وارد شده در سطح استان و یا شهر تهران بوده است. اما با وجود اهمیت 

انداز جمعیتی، توجه شهری ایران از چشم مسائل تحلیل شهری، درهای درونجابجایی موضوع

نشده و مطالعات اندکی )پوراحمد و همکاران،  شهریدرون هایتحرکات/جابجایی به چندانی

( در 99-100: 1387؛ سجادی و احمدی دستجردی، 142: 1391؛ طبیبیان و همکاران، 18: 1390

ها که دالیل چندی وجود دارد که این نوع از جابجاییفته است. در صورتیاین زمینه انجام پذیر

 دارای اهمیت هستند. 

جابجایی سکونتی در یک بعد، برخی محالت را دچار فرسایش کرده و تبدیل به محلی برای 

 شهری،های درونکه جابجاییطوریزند. بهنشینی دامن میکند یا به حاشیهفقرای شهری می

 بر گیرد ومی صورت میانی و نوساز سمت مناطق به شهری قدیم ارزش با هایهسته زا عمدتاً

 شهرها های قدیمیبافت پیش از بیش فرسودگی و شهری نواحی فضایی - اجتماعی ساختار

این  از ناشی فرهنگی و ناهمگونی اجتماعی .(18: 1390گذارند )پوراحمد و همکاران، می تأثیر

 آن اجتماعی تبعات و حس همسایگی کاهش به منجر شهری مناطق از ایپاره در هاجابجایی

همدنین این ناهمگونی، نه فقط سبب کاهش  .(94: 1387پور و سجادی، شده است )صفایی

های ساماندهی شهری را های مردمی در اجرای طرححس تعلق به مکان شده بلکه مشارکت

رت در جمعیت قدیمی )اولیه( محدوده دهد و دوباره منجر به تشدید انگیزه مهاجکاهش می

 شود. می
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ها که متأسفانه تاکنون به آن جاییهمدنین عدم شناخت و درک سازوکار حاکم بر این جابه

عنوان مسأله مهم شهری توجه نشده، مناطق مختلف تهران را از طریق اعمال سالیق مختلف به

امل عمده تغییر و تبدیل سریع هویتی کرده و عقوارگی و بیدر ساخت و سازها، دچار بی

: 1387؛ سجادی و احمدی دستجردی، 142: 1391ها شده است )طبیبیان و همکاران، کاربری

 جابجایی ها و با عنایت به اینکه میزاندر کنار این .(94: 1387پور و سجادی، ؛ صفایی100

 گیریشکل باعث یویژگ است، این یافته ناهنجاری گسترش بسیار شکل به تهران در شهریدرون

 دیگر برخی در آبادانی رشد و مناطق از برخی در اجتماعی متعددی هایآسیب و پیامدها بروز و

 شهرهای از و شهرها به روستاها از مهاجرت مانند به شهریجابجایی درون. است شده مناطق از

 موضوع این نمونه که شودمی اجتماعی سازمانیبی شرایط به بزرگ، منجر شهرهای به کوچک

 سکونتی، تحرک و فقر همراهبه آن سازمانبی اجتماعی وضعیت است که هرندی برای مثال، محله

 دنبال به را... و خودکشی فحشا، مخدر، مواد قاچاق و اعتیاد نظیر اجتماعی متعددی هایآسیب

 با که تهرانفراپاشیده  کالنشهر در سیال و دائم (. حرکت125: 1392دارد )پروین و همکاران، 

 خود خانه به مثابه را مکان یک گاههیچ فرد شود تامی باعث است، داده روی جمعیتی انفجار

 به تمایل حتی یا اجتماعی و مشارکت که است مکانیبی و تعلقیبی احساس همین و نکند تلقی

(. 125: 1392دهد )پروین و همکاران، می کاهش آن نازل بسیار سطوح به را اجتماعی مشارکت

 بازار رکود و رونق بر پیامدهای آشکاری ها،خانواده شهریدرون هایدر نهایت اینکه، جابجایی

 در تغییر مساکن موجود، تعمیر و نوسازی و جدید مساکن ساخت بها، اجاره و مسکن زمین،

باعث  و گذاردمی جای بر شهر مختلف مناطق در سکونتی تراکم و مسکن از استفاده الگوی

 (.44: 1391گردد )زنگنه و همکاران، می شهر داخل در اجتماعی هایحوزه تغییر و گیریشکل

 و ایران کشور در کم دست مهاجرت، ابعاد مهمترین از بنابراین، با توجه به تفاسیر باال، یکی

: 1392)پروین و همکاران،  است شهریدرون جابجایی مسئله همدون تهران، کالنشهرهایی در

باید در ساماندهی و تحقق پایداری توسعه ز این رو و در شمار مسائل مهمی که می(؛ ا108

شهری های درونشهری است. جابجاییهای درونکالنشهر تهران مورد توجه قرار گیرد، جابجایی

ها دارای فضایی نواحی شهری، اثر گذارند و این نوع جابجایی-بر ساختار اجتماعی

ویژه برای دستیابی از طرفی به جهت پایداری شهری، توجه به آن به های خود بوده وقانونمندی

ریزی برای مدیران شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این به راهبرد مناسب در برنامه
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منظور تغییر در محل سکونت در شهر، عمدتًا بر مبنای تغییر در شرایط ها که بهجابجایی

ها است، موجب تغییر در شیوه زندگی افراد و خانوادهاجتماعی و تا حدودی فرهنگی -اقتصادی

که این نوع از کند. از آنجاییگردیده و مناطق و نواحی مختلف را دستخوش تغییرات می

جایی را ها و جابهتوانند با ایجاد تنوع و گوناگونی جمعیتی در مناطق، مهاجرتها میجابجایی

تی مانند همبستگی اجتماعی ساکنین محله، تغییر برای برخی مناطق تشدید نمایند و بر موضوعا

ها اثرگذار باشند، دارای اهمیت هستند. حس همسایگی و حتی مسایل اجتماعی در مناطق و محله

ویژه در شهر تهران انجام شده است )سجادی و احمدی بنابراین، اگرچه مطالعاتی در این حوزه به

های کالن شده، یا بر داده( اما مطالعات انجام1396؛ قاسمی اردهایی و زنگنه، 1387دستجردی، 

ها تأکید داشته و یا اینکه تنها یک منطقه خاص از شهر تهران را مورد مطالعه حاصل از سرشماری

های طرحی که با استفاده از ابزار گیری از دادهاند. از این رو، مطالعه حاضر، با بهرهقرار داده

ر تهران انجام داده است، سعی کرده تا ابعاد مختلف اجتماعی، ای در سطح کل شهپیمایش، مطالعه

اقتصادی و فردی را در تحرک و جابجایی افراد مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، هدف اساسی 

 ای( درمحلهای و بینمحله)درون جابجایی اشکال و مهاجرت وضعیت این تحقیق، بررسی

 .و عوامل مؤثر بر آن است تهران شهر محالت

 چارچوب نظری 

 .شهر دارد قانونی محدوده درون در خانوار محل سکونت تغییر به اشاره 1شهریجابجایی درون

 از بیش را شهرها مناطق امر، این. گیردمی صورت مکان تغییر منظوربه هااین جابجایی

 این. است نموده فضایی -اجتماعی تغییرات خوشدست شهری –های روستاییمهاجرت

 در تغییر به تبع زیستی مناسب فضای یافتن به شهر ساکنین دنبال تمایلبه بیشتر که هاجابجایی

را  شهرها اجتماعی جغرافیای گیرد،می صورت فرهنگی آنها و اجتماعی اقتصادی، شرایط

منطقه  یک سطح در حتی را فرهنگی و گزینی اجتماعیجدایی و نموده دگرگونی خوشدست

پور نماید )صفاییمی تشدید را سکونت تغییر محل هایانگیزه آن تبع به و گردیده سبب شهری

 .(94: 1387و سجادی، 

های مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دو رویکرد مفهوم تغییر محله، از دیدگاه

                                                      
1. Intra Urban Move/ Migration/ Mobility 
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ت که بر رقاب 1توان در این رابطه مورد اشاره قرار داد. رویکرد اکولوژی انسانیاساسی را می

های مختلف متمرکز است. در این رویکرد، های شهری در میان گروهاقتصادی برای مکان

های ها یک مفهوم اساسی است. در دهههای فرسوده در محلهناپذیر مسکنسازی اجتنابپاک

های انسانی این هایی برای تبیین تغییر محله توسعه یافت. اکولوژیستابتدایی قرن بیستم، مدل

تعبیه کردند. در درون چارچوب رویکرد اکولوژی انسانی که خود ریشه در مکتب  ها رامدل

ها رو به افول گونه فرض شد که به دلیل فرسوده و پیر بودن مسکن، محلهشیکاگو دارد، این

( 1925) 3( و رابرت پارک1925) 2خواهند گذاشت. بنیانگذاران این جنبش مانند ارنست بورگس

عنوان نتیجه یک روند طبیعی مبتنی ای را به(، تغییرات محله1939) 5یت( و هو1925) 4مک کنزی

( اولین کسی است 1925کنند. در این چارچوب، بورگس )بر انتخاب اقتصادی منطقی ارائه می

عنوان بخشی ها را بهکه مدلی را برای تبیین تغییر محله در آمریکا طراحی نمود. وی توسعه محله

داند. در این مدل، تغییر محله، نتیجه تهاجم )استیال( و جانشینی طعی میاز یک فرایند طبیعی ق

تواند یک منطقه را اشغال نماید )تهاجم/استیال( و بدین ترتیب، است. یک گروه جمعیتی می

مکان سکونت یک گروه جمعیتی را در اختیار گیرد )جانشینی(. وی فرض کرد که محل/منطقه 

دلیل قدرت رقابتی، مشاغل و ؛ زیرا قابل دسترسی بوده و بهمرکزی شهر بسیار با ارزش است

که این منطقه به مرکز مهم طوریکنند؛ بههای صنعتی، این مکان مطلوب را اشغال میشرکت

گردد. بر این اساس، فرض شد که خانوارهای با درآمد پایین اشتغال در داخل شهر بدل می

که افراد غنی ترجیح ل کارشان باشد؛ درحالیشان نزدیک محدهند که محل زندگیترجیح می

دهند که در محیطی طبیعی ساکن شوند. بنابراین، بورگس توسعه شهر را از طریق رقابت برای می

دید؛ مناطق با فاصله از مرکز شهر به لحاظ تراکم جمعیت کاهش ایجاد مناطق متحدالمرکز می

 یابند. می

-نظریه قیمت 6اقتصادی محل سکونت، ویلیام آلونسوبا توجه به کار برگس و بر پایه تحلیل 

های مرکزی هستند. طبق دیدگاه ها، ویژگیاجاره را توسعه داد. در این رویکرد، مجاورت و هزینه

                                                      
1. Human Ecology Approach 

2. Burgess 

3. Robert E. Park 

4. McKenzie 

5. Hoyt 

6. Alonso 
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های دنبال تعادل هزینه رفت و آمد در مقابل مزایای هزینهکننده، به( یک مصرف1972آلونسو )

های با درآمد که خانواده(. از آنجایی1969، 2موتو  1996، 1کمتر سکونتی است )تمکین و رو

کنند؛ آنها به سمت زندگی در مناطق مرکزی که قیمت زمین کم، زمین کمتری )متراژ( استفاده می

یابد. در نتیجه، در نظریه رو، تراکم در مرکز شهر افزایش مییابند. از اینکمتر است، گرایش می

 یمات اقتصادی فردی است.اجاره، تغییر محله، نتیجه تصم-قیمت

بخش را در درون رویکرد اکولوژی انسانی و بر اساس نظریه -، مدل3، هویت1933در سال 

فیلترینگ )پالودن( توسعه داد. ایده این نظریه بر اساس مدل بورگس استوار است، اما هویت، 

ترکیبی از شرایط کرد. از منظر او، طور مستقیم به درآمد آنها مرتبط نمیحرکت خانوارها را به

گیری مسکن و تسهیالت جدید در مناطق دورافتاده منجر به مهاجرت نامساعد مرکز شهر و شکل

عنوان یک گذاری در امالک خود بهها را برای سرمایهگردد. هویت، تمایل مالکان و صاحبخانهمی

یری سکونتگاه گکرد که فرسوده شدن مسکن و شکلداند. او بیان میعلّت مهم تغییر محله می

جدید و با کیفیت باالتر، برای افراد جذاب خواهد بود. بر خالف برگس که حرکت از مرکز به 

دانست )دفع( هویت این فرایند را بر اساس جذابیت حومه )جذب( حاشیه را غیرجذاب می

 تحلیل نمود. 

کرد اکولوژی اند که در چارچوب رویهایینیز مدل 4ایهای مرزی یا حاشیهدر نهایت، مدل

ها دارای اجزایی از نظریه تهاجم/جانشینی هستند. حرکت به گیرند. این مدلانسانی قرار می

های با درآمد متوسط برای منازل مدرن حاشیه شهر، نتیجه مهاجرت خارجِ شهر توسط خانواده

است. به همین های قومی/نژادی متفاوت ی با گروههایدرآمد یا خانوادههای کمبه داخل خانواده

های با وضعیت رود که مهاجرت به داخل شهر، بیشتر و بیشتر توسط خانوادهترتیب، انتظار می

اجتماعی یا قومی/نژادی یک محله بر -مشخص شود. انتقال اقتصادی اجتماعی پایین -اقتصادی

(. 9619و تمکین و رو،  2001، 5گیری ساکنان فعلی و بعدی محله تأثیر دارد )پیتکینتصمیم

مورد توجه قرار گیرد. این  6گیرعنوان یک حرکت همهتواند بهمهاجرت به خارج از شهر می

                                                      
1. Temkin & Rohe 

2. Muth 

3. Hoyt 

4. Tipping Border 

5. Pitkin 

6. Pandemic 
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تواند باعث حرکت ممکن است عواقب بیشتری داشته باشد؛ مانند کاهش ارزش مسکن که می

شود. در کل، در رویکرد اکولوژی انسانی و نظریات و درآمد های کمهجوم بیشتر خانواده

ود در آن، عوامل اقتصادی همدون درآمد افراد، قیمت و اجاره منزل مسکونی، های موجمدل

ویژگی محله همدون دسترسی به محل کار و مشاغل، جذابیت محیطی محله، کیفیت مسکن و 

 کنند.مواردی از این دست، حرکت خانوارها به سمت مناطق مختلف شهر را تفسیر می

رغم ای علیهایی را برای پایداری محلهکه تبییناست  1فرهنگیرویکرد دوم، رویکرد خرده 

رو، طرفداران این رویکرد بر اهمیت دلبستگی و کند. از اینعملکرد نیروی اقتصادی فراهم می

ها برای کند که انگیزه اصلی خانواده( استدالل می1947) 2پیوستگی محله متمرکز است. فیری

امل اقتصادی صرف نباشد. مکانی که در آن رفتن یا ماندن در یک محل، ممکن است تنها عو

تواند روابط احساساتی و نمادین را برانگیزاند که فرد را به محله متصل کنند، میزندگی می

( چندین متغیر را مشخص نمودند که بر تقاضای 1975)  3زند(. آلبرانت و برافیکند )پیوند میمی

شناختی، و اجتماعی منطقه. بر اساس این  های جمعیتی، روانگذارد: جنبهمسکن محله اثر می

های اقتصادی های نگرشی اجتماعی در تفسیر دالیل برای تغییرات در شاخصدیدگاه، مشخصه

 مفید است. 

ها در طول زمان مسیر طبق دیدگاه محققان در چارچوب رویکرد خرده فرهنگی، محله

(. در اینجا 1996نیستند )تمکین و رو، کنند و به همین دلیل محکوم به زوال مشابهی را دنبال نمی

گردد: اعتماد به نفس، رضایت، تعهد و شبکه اجتماعی. از چندین موضوع تأثیر گذار قلمداد می

کنند که دلبستگی ساکنان به محله خود و اراده آنها برای گرایان تصور میفرهنگاین منظر، خرده

روند )آلبرانت و شمار میای بها تثبیت محلههای مهمی برای تغییر یکنندهبهبود منطقه، تعیین

عنوان عامل اصلی و اساسی نزول )کاهش( تواند به(. تفکیک روابط اجتماعی می1979، 4کانینگهام

شود که پایه همسایگی تلقی گردد. همگنی کاهش یافته به تضعیف پیوندهای اجتماعی منجر می

راد ممکن است بیشتر عالقه )یا حتی احساس گیرد و افو اساس یک محله پایدار را نادیده می

                                                      
1. Subcultural Approach 

2. Firey 

3. Ahlbrandt & Braphy 

4. Ahlbrandt and Cunningham 
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طور کلی، رویکرد (. به1992، 2؛ کالرک1986، 1اجباری بودن( به حرکت داشته باشند )وارادی

های اجتماعی و فرهنگی، چون دلبستگی و پیوستگی به محله فرهنگی بر اهمیت شاخصخرده

کند، باعث ماندگاری و حله ایجاد مییا تعلق به محله تأکید دارد. پیوندهای اجتماعی که فرد با م

 تواند در آینده محله مؤثر باشد.شود و میمشارکت فرد در محله می

مدلی برای تعیین دستیابی به محل زندگی  3سازی فضاییدر نهایت مدل همانندسازی یا شبیه

های مختلف قومی/ نژادی مورد استفاده قرار گرفته است. افراد است که برای تحلیل رفتار گروه

 اند.هایی دارند که قبالً از گروه قومی آنها در آن ساکن شدهسعی در انتخاب محله

 پيشينه تحقيق

یل تغییر محل سکونت و حرکت از/ به مناطق (، در تحقیقی با عنوان دال2003) 4الرنس و رز

 بعد قبیل از متغیرهایی با محل سکونت، تغییر و جاییاند: جابهمرکزی شهر به این نتایج رسیده

 به نزدیکی ای،و سلیقه شناختی زیبایی دالیل محله، ساکنان اجتماعی – اقتصادی پایگاه خانوار،

 است. مرتبط هااین جز و تحصیل محل کار، محل

شهری و تحرک سکونتی در مناطق (، در تحقیقی با عنوان مهاجرت درون2006) 5ویپینگ

 در مهاجرت وضعیت و و تحصیالت سن از جمله شهری چین به نتایج زیر رسید: متغییرهایی

 بیشتری سکونتی محلی ناپایداری ساکنان به نسبت مهاجرین. مؤثرند هاخانواده سکونتی تحرک

 به کمتری اند، تمایلکرده اجاره عمومی مسکن ابتدا در که مهاجرینی همدنین. اندکرده تجربه را

 اند.داشته خود سکونت محل تغییر

( در مطالعه خود در آمریکا، به آزمون این موضوع پرداختند که 2006) 6کرودر و همکارانش

کونتی و سازی سهای قومی در تفکیک و جداییهای قومی و نژادی در ثروت، تفاوتآیا تفاوت

های مطالعه نشان داد ثروت والدین و کند؟ یافتهدستیابی به منطقه و محله زندگی را تعیین می

ای در شهر، اثرات متوسطی دارند. با توجه به مدل ای و محلهمنطقهخانواده بر تحرکات بین

سیاه در مقایسه بندی مکانی از دستیابی به مکان، اثرات ثروت والدین و خانوار، در میان نژاد طبقه

                                                      
1. Varady 

2. Clark 

3. Spatial Assimilation  

4. Laurence & Ross 

5. Weiping 

6. Crowder et al 
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 تر است.با سفیدهای غیربومی قوی

( به بررسی نقش تسلط نسبی یک شهر در مقایسه با شهرهای دیگر برای جذب 2015) 1نظیر

کند که متغیرهای بازار کار )دستمزدهای پردازد. وی بیان میمهاجران آن شهرها در پاکستان می

های ای، اثر معنادار قوی بر جریاناد منطقهمورد انتظار، اشتغال و میزان بیکاری( و سهم اقتص

گونه که در مدل جاذبه مورد اشاره است، و شهری دارد. همدنین، فاصله، همانمهاجرت درون

های داری بر جریانکننده سرمایه انسانی، اثر مثبت و معنیعنوان منعکسهای تحصیل بهسال

داری با امکانات شهری ارتباط معنیونهای مهاجرت درمهاجرت در شهرها دارد. همدنین جریان

های موقعیت مکانی مورد تحلیل قرار مثبت و منفی منطقه یا ناحیه دارد که در چارچوب نظریه

 گیرند.می

المللی در های سکونتی مهاجران بین(  به زمان و طول دوره2018) 2ووجیازیدیس و چیهایا 

اند. نتایج مطالعه آنها تفاوت فقر پرداختههای و مناطق شهری سوئد با توجه به سطوح ممحله

درصد  12طور مداوم در همان محله ساکن هستند و درصد از مهاجران به 81نشان داد که 

های متوسط و مرفه( های با درآمد باال )محلهمسیرهایشان را از مناطق محروم شروع و به محله

 دهند. ادامه می

 پیامدهای و ای با عنوان بررسی علللعه( در مطا1387سجادی و احمدی دستجردی )

 8 منطقه پارس درتهران بافت قدیم: موردی شهری )مطالعهدرون هایفضایی مهاجرت-اجتماعی

 نوع این پیامدهای و چگونگی و چرایی شناخت با که تهران( به این نتیجه رسیدند شهرداری

 در حرکات نوع این از ناشی فضایی - های اجتماعینابسامانی کاهش به توانمی هامهاجرت

 بر همدنین نتایج دیگر تحقیق آنها نشان داده که عالوه .نمود کمک شهری مختلف نواحی

 ها ازخانواده تصمیم مسکن، تولید امر در خصوصی بخش و مدیریتی تصمیمات آفرینینقش

 ارتقای و زندگی شیوه در تغییر هدف با عمدتاً بافت این به مهاجرت در تهران نواحی مختلف

 است. گرفته اجتماعی، صورت پایگاه

 هایمهاجرت هایانگیزه و روندها ای با عنوان بررسی( در مطالعه1391زنگنه و همکارانش )

 شهر، پویایی هایجنبه از اند: یکیبه موارد زیر اشاره کرده (سبزوار: موردی مطالعه) شهریدرون

                                                      
1. Nazeer 

2. Vogiazides & Chihaya 
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 هاجاییجابه این. است داخل شهر در هالهمح سایر به مسکونی محل یک از هاخانواده حرکت

 در ایعمده گیرند، نقشمی صورت اقتصادی و اجتماعی فردی، هایانگیزه و دالیل به که

 که داده نشان تحقیق آنها نتایج. کنندمی ایفا شهر فضایی-اجتماعی ساختار تغییر یا و گیریشکل

 را خود سکونت محل بار یک حداقل ،(درصد 4/56) بررسی مورد هایخانواده از از نیمی بیش

 درآمدی مناطق بین و داخل ها درجایی خانوادهجابه حجم بیشترین. اندداده تغییر شهر داخل در

 جهت در همیشه هاجاییجابه این البته. است گرفته صورت درآمدکم تا پایین به متوسط، متوسط

سکونتی  تحرکات نبوده، بلکه باالتر آمدی در مناطق سمت به پایین درآمدی مناطق از مثبت یعنی

وجود  تحقیق این نتایج دیگر از. است داشته وجود نیز ترپایین درآمدی مناطق سوی به معکوس

چگونگی  با تحصیالت و درآمد سطح ویژهبه اقتصادی،-اجتماعی هایشاخص بین معنادار رابطه

کاهش  یا مالی وضعیت بهبود) اقتصادی هایانگیزه و دالیل. ها استخانواده سکونتی تحرکات

و  خویشاوندان به نزدیکی اجتماعی، منزلت احساس و اقتصادی - اجتماعی سنخیت ،(درآمد

 آن وتغییر سکونت محل انتخاب در مؤثر عوامل مهمترین از آرام و ساکت محیط و آشنایان

 .است ها بودهتوسط خانواده

های کنندهبررسی سطح، الگو و تعیین( در تحقیقی با عنوان 1398و خواجه نژاد ) انیمحمود

که به این نتایج رسیدند  1390تا  1389های های شهر تهران طی سالمهاجرپذیری در محله

 یریمهاجرپذ یهاکنندهنییتع نیترمسکن مهم متی، و قیعال التیتحص زانیمسکن، م تیمالک

 نیمختلف ا هایدر جذب مهاجران به محله یگذاربوده و نقش تأثیر شهر تهران هایدر محله

 .اندشهر داشته

های دهد که عوامل مؤثر در جابجاییطور کلی، مرور ادبیات و پیشینه تحقیق نشان میبه

سکونتی در شهرها، در قالب عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی قرار دارند. عوامل 

تغیرهایی چون تحصیالت، نزدیکی به خویشاوندان، تعلق و پیوستگی به اجتماعی، خود را در م

دهند. عوامل اقتصادی، اشاره محله، احساس منزلت اجتماعی و مواردی از این دست نشان می

به متغیرهایی چون پایگاه اقتصادی، درآمد و وضعیت و کیفیت مسکن و محیط مسکونی دارند 

اند که در این ن و بعد خانوار مورد بررسی قرار گرفتهو در متغیرهای جمعیتی عواملی چون س

تحقیق متغیرهای تحصیالت، نزدیکی به خویشاوندان، مدت اقامت، درآمد، وضعیت مسکن، و 

 شود. های سکونتی در شهر تهران آزمون میمتغیرهای جمعیتی و اثرات آنها بر جابجایی
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 روش تحقيق

 طرح از مستخرج هایداده تحلیل و تجزیه به ،«ثانویه تحلیل» روش به اتکاء با پژوهش این

 انجام «تهران شهرداری مطالعات کل اداره» توسط که ،«تهران شهر در زندگی کیفیت سنجش»

 شهر منطقه 22 در واقع محله 334 از نمونه 45000 از طرح این اطالعات. پردازدمی است شده

شامل  تحقیق، آماری جامعه. است شده آوریجمع 1395و در سال  تهران( شهر )کل تهران

ها با استفاده توصیف و تحلیل آماری داده .اندبوده تهران شهر سال 18سرپرستان خانوار باالی 

انجام شده است و جهت مشخص نمودن ارتباط متغیرها و نیز تبیین   SPSS 24از نرم افزار

توجه به نوع متغیر وابسته )اسمی میزان و نحوه اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با 

دو وجهی( از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. متغیر وابسته تحقیق یعنی جابجایی سکونتی، 

ها و مناطق جایی و تحرک در محلهبر اساس محل سکونت قبلی مشخص شده است که جابه

 دهد.شهر را نشان می

 هایافته

اجتماعی و جمعیتی نمونه مورد مطالعه ارائه گردیده است. -های اقتصادی، ویژگی1در جدول 

اند که دارای خویشاوندانی در محله زندگی خود هستند. حدود نیمی از پاسخگویان بیان کرده

درصد از نمونه مورد مطالعه دارای مدرک دانشگاهی  32دهد حدود متغیر تحصیالت نشان می

سواد هستند. مدت زمان اقامت درصد از پاسخگویان بی 3/6باالتر( است و تنها )کاردانی و 

درصد از افراد  40کننده این است که بیش از عنوان یکی از متغیرهای مورد بررسی و مهم، بیانبه

 20دهد، سال در محله دارند. متغیر وضعیت منزل مسکونی نشان می 10نمونه، اقامتی بیش از 

درصد نیز در منازلی با متراژ  28متر و حدود  60ویان در منازلی با متراژ کمتر از درصد از پاسخگ

درصد از افراد در منازلی  45توان گفت که بیش از طور کلی، میکنند. بهمتر زندگی می 80-60

اند که درصد از پاسخگویان بیان کرده 22کنند. همدنین، متر زندگی می 80با متراژ کمتر از 

درصد از  65سال است. عالوه بر این، نزدیک به  50دارند و میانگین سنی پاسخگویان فرزندی ن

 گیرند. پاسخگویان در طبقه متوسط و متوسط پایین قرار می
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 نمونه مورد مطالعه یتيو جمع یاجتماع-یاقتصاد یهایژگیو :1 جدول

 درصد متغير درصد متغير

  مدت زمان اقامت  شاوندانیخو

 8/17 سال 2تا  1 7/49 شاوندیبدون خو

 1/18 سال 5تا  3 5/29 شاوندیخو 2تا  1

 1/18 سال 10تا  6 6/14 شاوندیخو 5تا  3

 5/20 سال 20تا  10 5 شاوندیخو 10تا  6

 4/25 سال 20از  شیب 2/1 شاوندیخو 10از  شيب

 44940 تعداد کل 44878 تعداد کل

  درآمدميزان   التيتحصسطح 

 7/25 ریفق 3/6 سوادیب

 4/46 نییپا متوسط 7/13 ییابتدا

 1/18 متوسط 7/15 رستانيو دب ییراهنما

 9 باال 6/32 پلمید

 9/0 باال یلیخ 7/31 یدانشگاه

 36950 تعداد کل 43998 تعداد کل

  یمتراژ منزل مسکون  سن

 6/20 متر 60کمتر از  3/6 سال 18-30

 8/27 متر 80-60 7/20 سال 31-40

 1/20 متر 100-90 24 سال 41-50

 22 متر 150-101 7/24 سال 51-60

 5/9 متر و باالتر 150 2/24 سال 60 یباال

 42937 تعداد کل 44325 تعداد کل

    تعداد فرزند

   3/22 ندارد یرزندف

   62 فرزند 1-2

   7/11 فرزند 3-4

   8/0 فرزند و باالتر 5

   43581 تعداد کل
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ارائه شده  2شهر تهران با توجه به متغیر محل سکونت قبلی در جدول  وضعیت مهاجرت در

ها جایی و تحرک در محلهگردد که جابهاست. بر اساس متغیر محل سکونت قبلی، مشخص می

های مهاجرتی به شهر تهران از بیرون چگونه است. ارقام جدول بیان و مناطق شهر و نیز جریان

 38اند و جا شدهاد مورد بررسی، در محله یا منطقه خود جابهدرصد از افر 23کند که حدود می

ای در شهر تهران است. عالوه بر این، منطقههای بینجاییها مربوط به جابهجاییدرصد از جابه

شود که از شهر/استان و یا خارج از کشور به ها به مهاجرانی مرتبط میجاییدرصد از جابه 10

گردد که از زمان درصد از نمونه مورد مطالعه را افرادی شامل می 7ین، اند. همدنتهران وارد شده

اند و در همان خانه زمان تولد تولد تاکنون تغییری را در وضعیت سکونت خود تجربه ننموده

شهری های درونجاییدرصد از نمونه یکی از انواع جابه 83طور کلی، ساکن هستند. بنابراین، به

اند و ای( را تجربه نمودهمنطقهجایی بینای، جابهمحلهجایی بینای، جابههمحلجایی درون)جابه

 ای از عمومیت بیشتری برخوردار است. جایی بین منطقهرسد جابهبه نظر می

 

 : توزیع نسبی پاسخگویان بر اساس محل سکونت قبلی2جدول 

 درصد تعداد محل سکونت قبلی

 2/7 3244 اماز زمان تولد در همين خانه بوده

 7/22 101169 مکان دیگر در این محله

 1/22 9902 محله دیگر در این منطقه

 3/38 17164 منطقه ای دیگر در تهران

 6/9 4310 شهر/کشور دیگر

 100 44789 کل

 

، توزیع نسبی پاسخگویان را با توجه به وضعیت مهاجرتی )غیرمهاجر، مهاجران 1نمودار 

دهد. گانه شهر تهران را نشان می 22شهری، و مهاجران از شهر/ کشور دیگر( در مناطق درون

و  18، 1، 20اند، در مناطق نسبت افرادی که تا کنون محل زندگی/سکونت خود را تغییر نداده

شهری تهران، تغییر های درونجایییسه با دیگر مناطق بیشتر است. توزیع نسبی جابه، در مقا14

ای در یک منطقه، و تغییر منطقه، محلهمحل سکونت در یک محله، تغییر محل سکونت بین

شهری رخ های درونجاییبیشترین جابه 11، 14، 4، 2، 1، 5کننده این است که در مناطق بیان
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صورت واردشده از شهر یا کشور دیگر، نوعی دیگر از محل سکونت بهداده است. تغییر 

در مقایسه  19و  5، 15، 18های جمعیتی مورد توجه بوده است. بر این اساس، مناطق جاییجابه

 اند. با دیگر مناطق، بیشترین جذب را در ارتباط با این مناطق داشته

يت مهاجرتی/ جابجایی در مناطق ضع: توزیع نسبی مهاجرت و جابجایی بر اساس و1نمودار

 گانه شهر تهران22

 
 

 گانه شهر تهران 22: پراکنش وضعيت مهاجرتی/ جابجایی در مناطق 1شکل 
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جایی نمونه مورد بررسی را با توجه به متغیرهای ، وضعیت مهاجرت و اشکال جابه3جدول 

منزل مسکونی به لحاظ دهد. درآمد و وضعیت اجتماعی و جمعیتی آنها نشان می -اقتصادی

ای برای افراد جایی بین منطقهگر این است که اگرچه جابهعنوان متغیرهای اقتصادی، بیانمتراژ، به

درصد از این افراد محل  9ها عمومیت بیشتری دارد، اما جاییفقیر در مقایسه با دیگر انواع جابه

کنند که در مقایسه با دیگر می زندگی خود را تغییر نداده و در همان محل تولد خود زندگی

توجهی است. از طرفی، متغیر درآمد بیانگر این است که حدود سطوح درآمد، درصد باالتر و قابل

اند به لحاظ درآمدی، فقیر و در این درصد از افرادی که از شهر/کشور دیگر وارد تهران شده 13

جود دارد. همدنین برای طبقه متوسط، مورد نیز آمار باالتری در مقایسه یا سطوح درآمدی دیگر و

جایی برای این طبقه درآمدی ای است و این نوع جابهمنطقهجایی بینالگوی تحرک، جابه

توان برای افراد با درآمد باال و نیز خیلی باال مشاهده نمود. عمومیت باالتری دارد. این الگو را می

اند یا از شهر/ کشور تولد خود را تغییر نداده در میان افراد با درآمد خیلی باال، افرادی که محل

عنوان اند بسیار کمتر است. وضعیت منزل مسکونی به لحاظ متراژ بهدیگر به شهر تهران وارد شده

درصد از افرادی که از شهر/کشور دیگر  5/14دهنده این است که متغیر اقتصادی دیگر نیز نشان

ای برای منطقههای بینجاییمتر دارند. جابه 60از اند، مسکنی کمتر به شهر تهران وارد شده

های جاییمتر است، بیشتر است اما برای جابه 100افرادی که متراژ منزل مسکونی آنها باالتر از 

متر مربع است.  80ای، عمومیت برای افرادی است که منزل مسکونی آنها کمتر از درون محله

توان الگوی شفاف و ای در یک منطقه، نمیمحلههای بینجاییقابل ذکر است، در ارتباط با جابه

 واضحی ارائه نمود.

سطح تحصیالت و داشتن/نداشتن خویشاوند در محله، دو متغیر اجتماعی ارائه شده در 

درصد از افراد با تحصیالت کمتر از  21شود، حدود هستند. همانطور که مشاهده می 3جدول 

ای محلههای بینجاییاند. از طرفی، جابهتولد خود باقی مانده ابتدایی، کسانی هستند که در محل

ای برای افرادی که دارای تحصیالت باالتری هستند، بیشتر رخ منطقهدر یک منطقه و نیز بین

توجه دیگر در رابطه با تحصیالت و نوع مهاجرت این است که مهاجرانی که دهد. نکته قابلمی

اند عموماً دارای تحصیالت پایین هستند. ارتباط تعداد شده از شهر/کشور دیگر وارد تهران

درصد از افرادی که  5کننده این است که جایی پاسخگویان، بیانخویشاوندان و الگوی جابه

توجهی از که درصد قابلاند. درحالیاند در محل تولد خود باقی ماندهدارای خویشاوندی نبوده
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 22جایی از یک محله به محله دیگر در یک منطقه )( و جابهدرصد 44ای )منطقهجایی بینجابه

درصد( برای این گروه از افراد رخ داده است. این روند برای افراد، با افزایش تعداد خویشاوندان 

گیرد. این به این معنا است که ماندگاری در محل تولد برای در محله شکلی عکس به خود می

سد هر اد خوشاوندان بیشتری در محله خود دارند. به نظر میافرادی باالتر خواهد بود که تعد

چه تعداد خویشاوندان در محله باالتر باشد، وابستگی و دلبستگی افراد به محله مورد نظر افزایش 

 یابد.جایی و ترک آن محله کاهش مییافته و در نتیجه احتمال جابه

نوان متغیرهای جمعیتی، در جدول عمتغیرهای سن، تعداد فرزند و مدت اقامت در محله، به

جایی توان بیان کرد که با افزایش سن، احتمال جابهارائه شده است. با توجه به متغیر سن می 3

اند سال دارند، محل تولد خود را تغییر نداده 50درصد از افرادی که باالی  16افراد کمتر است. 

که در سنین پایین، این د داشت درحالیای نخواهنرسد در آینده نیز چنین تجربهو به نظر می

ای در مقایسه با منطقهجایی بینهای سنی، الگوی جابهدرصد کمتر است. اما برای تمامی گروه

توجه اینکه مهاجران از شهر/کشور جایی دیگر، عمومیت بیشتری دارد. نکته قابلالگوهای جابه

گر قرار دارند. متغیر تعداد فرزند نیز بیان سالگی 40دیگر به شهر تهران عموماً در سنین کمتر از 

اند، محل سکونت خود را تغییر فرزند و باالتر داشته 5درصد از افرادی که  11این است که 

اند، محل درصد از افرادی که فرزندی نداشته یا کمتر از دو فرزند داشته 7که اند درحالینداده

های ن الگوی خاص دیگری برای سن و انواع جریانتوااند؛ اما نمیسکونت خود را تغییر نداده

دهد که اگرچه ارتباط مهاجرتی دیگر در شهر تهران ارائه نمود. میزان ارتباط دو متغیر نیز نشان می

 دار است اما رابطه قوی بین دو متغیر وجود ندارد.معنی

فرد در یک محله، دهد، اقامت بیشتر عنوان  متغیر جمعیتی دیگر نشان میمدت زمان اقامت به

سال  10درصد از افرادی که بیش از  26دهد. حدود جایی او را درآینده کاهش میاحتمال جابه

جایی از یک اند. همدنین جابهکنند، محل زندگی خود را تغییر ندادهدر یک محل زندگی می

له، در مقایسه سال زندگی در یک مح 20منطقه به منطقه دیگر تهران برای افراد با سابقه بیش از 

  تر است.با دیگران، پایین

 

 

 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   52

 

 اجتماعی و جمعيتی-: وضعيت مهاجرتی پاسخگویان بر اساس متغيرهای اقتصادی3جدول 

 
 کل وضعيت مهاجرتی نمونه در شهر تهران

 
 جاییبدون جابه

مکان دیگر در 
 محله

محله دیگر در 
 منطقه

منطقه دیگر در 
 تهران

شهر/کشور 
 دیگر

 

  در محلهخویشاوندان 

 22230 8/9 3/44 8/21 2/19 9/4 بدون خویشاوند
 13171 1/9 36 3/23 4/24 2/7 خانواده 2تا  1
 6538 10 29 9/21 1/28 11 خانواده 5تا  3
 2222 9 1/23 5/21 4/30 1/16 خانواده 10تا  6

 536 5/12 7/20 5/15 6/27 7/23 10بيشتر از 
 **Phi&Cramer,s V=0.289**chi-squer=31.12 آماره

       مدت زمان اقامت 

 7982 12 9/39 9/24 6/22 6/0 سال 2تا  1
 8114 5/7 7/40 26 6/24 2/1 سال 5تا  3
 8102 3/8 7/41 8/25 6/22 6/1 سال 10تا  6
 9176 1/9 6/42 2/22 2/22 9/3 سال 20تا  10

 11366 8/10 7/29 7/14 9/21 9/22 سال 20بيش از 
 **Phi&Cramer,s V=0.469**      chi- square=24.5 آماره
       سن

 2806 1/18 7/34 8/18 3/21 9/6 سال 30-18
 9156 6/11 8/35 1/22 1/24 3/6 سال 40-31
 10607 9/7 8/37 9/23 24 4/6 سال 50-41
 10868 8 2/40 2/22 4/22 2/7 سال 60-51
 10687 1/9 6/39 21 1/21 2/9 سال 60باالی 
 **Phi&Cramer,s V=0.207**  chi-square=26.4 آماره

       تعداد فرزند

 9974 7/10 5/39 3/21 3/21 2/7 فرزندی ندارد
 27791 1/9 38 9/22 9/22 1/7 فرزند 2-1
 5267 1/10 2/35 3/22 24 4/8 فرزند 4-3
 340 2/11 6/30 9/20 5/26 9/10 فرزند و باالتر 5
 **Phi&Cramer,s V=0.088**   chi-square=11.8 آماره

  تحصيالت

 2776 9/15 7/25 3/20 8/26 3/11 بی سواد
 5979 4/12 9/30 5/21 9/25 4/9 ابتدایی

 6870 11 1/33 7/22 8/24 4/8 راهنمایی و دبيرستان
 14264 1/8 6/38 9/22 5/23 9/6 دیپلم
 13892 2/8 6/45 1/22 7/18 4/5 دانشگاه

 **Phi&Cramer,s V=0.254**  30.4 آماره
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  درآمد

 9444 3/13 31 8/20 8/25 1/9 فقير
 17057 1/10 7/36 1/23 2/23 7 متوسط پایين
 6643 2/7 8/44 7/20 1/21 2/6 متوسط
 3315 3/7 48 9/20 6/18 2/5 باال

 315 7/6 1/45 4/24 19 8/4 خيلی باال
 **Phi&Cramer,s V=0.234**      chi-square=27.8 آماره

       متراژ منزل مسکونی

 8798 5/14 4/30 2/21 9/26 9/6 متر 60کمتر از 

 11866 9/9 7/34 2/23 25 2/7 متر 80-60

 8585 8 3/40 5/21 6/22 6/7 متر 100-90

 9416 4/7 1/45 4/22 5/18 6/6 متر 101- 150

 4072 9/6 6/45 1/22 9/16 5/8 متر 150بيش از 

 **Phi&Cramer,s V=0.249**     chi-square=29.5 آماره

جایی افراد در شهر تهران اجتماعی و جمعیتی بر احتمال جابه-اثرگذاری متغیرهای اقتصادی

و  4ای( در جداول محلهجایی بینای و جابهمحلهجایی درونجایی )جابهبر اساس دو نوع جابه

شده است. متغیرهای سن، تحصیالت، درآمد،  و بر اساس رگرسیون لوجستیک دووجهی ارائه 5

ویشاوندان در محله یا همسایگی مدت زمان اقامت، تعداد فرزند، متراژ منزل مسکونی، تعداد خ

ای با توجه به محلهجایی درونجمله متغیرهای مورد نظر در این مطالعه بوده است. در جابهاز 

جایی ت، از تحلیل کنار گذاشته شد و در جابهمعنادار نبودن اثرگذاری متغیرهای درآمد و تحصیال

ای نیز عالوه بر متغیرهای تحصیالت و درآمد، متغیر تعداد فرزند و متراژ منزل مسکونی محلهبین

و  4نیز اثرگذاری معنادار نداشت و از آن صرفنظر گردید. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

اجتماعی و جمعیتی -اده از متغیرهای اقتصادیدرصد با استف 84.2درصد و  84، با احتمال 5

جایی در دو سطح های ارائه شده قادر هستند تغییرات متغیر وابسته یعنی احتمال جابهمدل

ها مناسب و از برازش الزم برخوردار رو، مدلای را تبیین نمایند. از اینمحلهمحله و بیندرون

درصد از تغییرات  40ول متغیرهای مستقل دهند، در مدل ااست. ضرایب تعیین نیز نشان می

درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده  50کنند و در مدل دوم نیز متغیر وابسته را تبیین می

توان بیان نمود که تغییرات ضریب تعیین با ، می4است. با توجه به ضرایب تعیین در جدول 

جایی ست. همدنین در احتمال جابهورود متغیر سن، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر ا

ای نیز متغیر سن در مقایسه با دیگر متغیرهای مدل، اثرگذاری بیشتری بر ضریب تعیین محلهبین

 دارد.  
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اجتماعی و -: نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک دو وجهی از تأثير  متغيرهای اقتصادی4جدول 

 رانای در شهر تهمحلهجایی درونجمعيتی بر احتمال جابه

 

 ایجایی درون محلهاحتمال جابه

 5مدل 4مدل 3مدل 2مدل 1مدل

-آماره

 والد
-نسبت

 بختها
 والدآماره

-نسبت

 بختها
 آماره والد

-نسبت

 بختها
 والدآماره

-نسبت

 بختها
 والدآماره

-نسبت

 بختها

 مدت زمان اقامت
 سال 2-1
 سال 5-3
 سال 10-6
 سال 20-10
 سال 20بيش از 

 
6/10** 
7/14** 
7/35** 
1/40** 

® 

 
1/10 
4/9 
3/2 
01/1 

 
1/32** 
8/41** 
9/18** 
1/21** 

® 

 
7/16 
5/13 
6/8 
3/4 

 

 
1/41** 
6/60** 
1/43** 
1/72** 

® 

 
8/9 
1/8 
6/5 
2/1 

 
2/52** 
3/29** 
6/18** 
8/6** 

 
2/14 
4/8 
1/3 
5/1 

 
7/52** 
5/29** 
5/24** 
8/41** 

® 

 
1/18 
4/13 
1/9 
2/4 

 سن سرپرست
 ساله 30-18
 ساله 40-31
 ساله 50-41
 ساله 60-51
 ساله 60باالی 

 
 
 
 
 
 

 

 
5/51** 
3/42** 
8/25** 

1/17* 
® 

 
2/3 
1/2 
86/0 
91/0 

 
5/56** 
6/65** 
6/37** 

55/4* 
® 

 
1/4 

3 
85/0 
87/0 

 
9/51** 
1/58** 
1/33** 

8/3* 
® 

 
3/4 
1/2 
63/0 
86/0 

 
3/54** 
3/53** 
6/25** 
6/25** 

 
4/3 
7/2 
66/0 
89/0 

 منزل مسکونیمتراژ 
 متر 60کمتر از 
 متر 80-60
 متر 100-90
 متر 150-101
 متر 150بيش از 

 
 
 
 
 
 

   

 
6/10** 

3/4* 
7/1ns 
15/1ns 

® 

 
4/1 
2/1 
1/1 
1/1 

 
5/10** 

1/4* 
7/1ns 
03/1ns 

® 

 
42/1 
2/1 
1/1 
1/1 

 

4/10** 
9/3* 
6/1ns 

0/1ns 
® 

 
5/1 
3/1 
1/1 
1/1 

 خویشاوندان در محله
 بدون خویشاوند

 خانواده 2-1
 خانواده 5-3
 خانوداه 10-6
 خانواده 10بيشتر از 

 
 
 
 
 
 

     

 
6/7** 
9/8** 
1/5** 
8/2ns 

® 

 
2/4 
1/3 

1 
88/0 

 
4/7** 
8/8** 

1/5* 
9/2ns 

 
3 
1/2 
88/0 
3/1 

 تعداد فرزند
 فرزندی ندارد

 فرزند 2-1
 فرزند 4-3
 فرزندو باالتر 5

 
 
 
 
 

       

 
7/6** 

2/8* 

269/0ns 
® 

 
1/1 
2/1 
9/0 

B Constant 1.97** 2.67** 0.840** 3.57** 1.02** 

Correct predicted (%) 77 9/78 9/78 79 84 

Pseudo R2(%) 1/24 2/37 8/37 3/38 3/41 
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جایی افراد با توجه به مدت اقامت در یک خانه یا یک ، احتمال جابه4در مدل اول جدول 

برای افرادی که مدت زمان بیشتری در یک خانه جایی گر این است که احتمال جابهکوچه، بیان

سال در یک خانه یا کوچه  1-2جایی برای افرادی که رو، احتمال جابهاند، کمتر است. از اینبوده

اند و سال داشته 20برابر بیشتر از افرادی است که اقامت طوالنی مدت بیشتر از  10اند، بوده

ده است، بیشتر از گروه مرجع یعنی سکونت بیشتر سال بو 10-20افرادی که مدت اقامت آنها 

ای را محلهجایی دروندرصد از تغییرات احتمال جابه 24سال است. متغیر مدت اقامت،  20از 

ای دارد و نماید. با ورود متغیر سن در مدل دوم، ضریب تعیین افزایش قابل مالحظهتبیین می

جایی یی افراد است. بر این اساس، احتمال جابهجاگر اثرگذاری متغیر سن بر احتمال جابهبیان

سال به ترتیب  60ساله در مقایسه با افراد باالی  31-40و نیز  18-30افراد واقع در گروه سنی 

جایی آنها در سه و دو برابر است. بنابراین، هرچه افراد سن کمتری داشته باشند، احتمال جابه

عنوان متغیر اقتصادی در مدل سوم وارد شده کن بهها بیشتر خواهد بود. وضعیت مسدرون محله

 80جایی افرادی که متراژ منزل آنان کمتر از است. بر اساس متراژ منزل مسکونی، احتمال جابه

متر است، بیشتر از افراد با مسکن دارای متراژ باالتر است. دو متغیر تعداد خویشاوندان در 

جایی افرادی که خویشاوندان کمتری دهد، احتمال جابهمجاورت افراد و نیز تعداد فرزند نشان می

در مجاورت خود دارند )در کوچه یا آپارتمان یا فاصله بسیار کم زمانی( و نیز افرادی دو یا کمتر 

 فرزند دارند در مقایسه با دیگر افراد بیشتر است.

درصد از  46، با ورود متغیر مدت زمان اقامت در مدل اول، 5با توجه به نتایج جدول 

گردد و مهمترین متغیر در ای تبیین میمحلهجایی بینتغییرات متغیر وابسته، یعنی احتمال جابه

های حضور افراد در یک محله بیشتر باشد، تبیین متغیر وابسته است. بنابراین، هر چه تعداد سال

گیری احساس تعلق به محله که با توجه به زمان سپری شده در یک مکان توجه به شکل با

سال در  2تا  1جایی کمتر خواهد بود. بر این اساس، افرادی که حاصل می گردد، احتمال جابه

برابر بیشتر از افرادی است که زمان حضور  10جایی آنها بیش از اند، احتمال جابهیک محله بوده

عنوان  یک متغیر اثرگذار وارد سال است. در مدل دوم که متغیر سن به 20محله بیشتر از  آنها در

جایی افرادی که در یابد. بر اساس متغیر سن، احتمال جابهشود، ضریب تعیین نیز افزایش میمی

جایی تر قرار دارند بیشتر از افرادی است که در سنین باالتر قرار دارند. احتمال جابهسنین پایین

سال هستند. متغیر تعداد  60برابر بیشتر از افرادی است که باالی  5ساله،  18-30افراد 
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عنوان یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در مدل سوم وارد شده است و خویشاوندان در محله، به

متری ای دارد، بر این اساس، افرادی که از تعداد خویشاوند کمحلهجایی بیناثر معناداری در جابه

 دهند. های سکونت خود را تغییر میدر هر محله برخوردارند، با احتمال بیشتری محله

 

اجتماعی و -: نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک دو وجهی از تأثير متغيرهای اقتصادی 5جدول 

 ای شهر تهرانمحلهجایی بينجمعيتی بر احتمال جابه

 

 ایجایی بين محلهاحتمال جابه

 3مدل 2مدل 1مدل

 هابختنسبت آماره والد هابختنسبت والدآماره هابختنسبت والدآماره

 مدت زمان اقامت

 سال 2-1

 سال 5-3

 سال 10-6

 سال 20-10

 سال 20بيش از 

 

1/36** 

3/29** 

5/20** 

2/38** 

® 

 

3/12 

4/9 

3/8 

2/4 

 

1/68** 

0/54** 

6/43** 

3/36** 

® 

 

1/14 

3/12 

8/9 

2/3 

 

7/65** 

1/85** 

6/90** 

4/86** 

® 

 

2/8 

4/7 

2/5 

4/2 

 سن سرپرست

 ساله 30-18

 ساله 40-31

 ساله 50-41

 ساله 60-51

 ساله 60باالی 

 

 

 

 

 
 

 

 

1/88** 

4/73** 

1/56** 

8/43** 

® 

 

1/5 

4/4 

1/2 

1/1 

 

7/94** 

3/90** 

8/46** 

6/5* 

® 

 

1/7 

4/5 

1/2 

8/0 

 خویشاوندان در محله

 بدون خویشاوند

 خانواده 2-1

 خانواده 5-3

 خانوداه 10-6

خانواده 10بيشتر از   

 

 

 

 

 

 

   

 

8/21** 

7/23** 

2/10** 

1/6* 

® 

 

6/2 

7/2 

9/1 

7/1 

B Constant 2.26** 1.96** 1.10** 
Correct predicted (%) 81 1/83 5/83 

Pseudo R2(%) 1/46 4/48 8/48 
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 گيریبحث و نتيجه

 ینبیشترانداز مهاجرتی و تحرکات سکونتی، تاکنون و از چشمدر تحلیل مسائل شهری ایران 

 هایبنابراین به تحرکات و جابجاییشهری بوده است و  -های روستامهاجرت روی کید برأت

شهری بر ساختار درون هایکه این جابجاییدرحالینشده است.  کافی شهری توجهدرون

بوده و همدنین دارای قانونمندی  فضایی نواحی شهری اثرگذارند و در حال افزایش-اجتماعی

برای دستیابی به  هاجابجاییمنظور پایداری شهری، توجه به این بهبنابراین، خاص خود هستند. 

 .ناپذیر استریزی شهری، ضرورتی اجتنابراهبردهای مناسب در برنامه

های ای و بعد از آن جابجاییمنطقههای بیندهد که جابجایییج این تحقیق نشان مینتا

ها اند. یافتهها در شهر تهران بودهای، از مهمترین انواع جابجاییمحلهای و درونمنطقهدرون

های جاییدرصد از افراد نمونه، یکی از انواع جابه 83طور کلی، دهند که بههمدنین نشان می

ای( را در منطقهجایی بینای، جابهمحلهجایی بینای، جابهجایی درون محلهشهری )جابهندرو

ای در تهران از عمومیت جایی بین منطقهرسد که جابهاند و به نظر میشهر تهران تجربه نموده

توان گفت که جابجایی و تحرک سکونتی یکی از ارکان بیشتری برخوردار است. از این رو، می

 م در زندگی افراد در شهرهای بزرگ شده است.مه

دهد که نسبت افرادی که تاکنون محل زندگی/سکونت نتایج این تحقیق همدنین نشان می

، در مقایسه با دیگر مناطق تهران بیشتر است. 14و  18، 1، 20اند، در مناطق خود را تغییر نداده

رخ داده است. تغییر  11، 14، 4، 2، 1، 5شهری در مناطق  های درونجاییهمدنین بیشترین جابه

های جمعیتی مورد توجه در این جاییمحل سکونت از شهر یا کشور دیگر، نوعی دیگر از جابه

در مقایسه  19و  5، 15، 18های این تحقیق، مناطق تحقیق بوده است. بر این اساس و بر پایه یافته

اند. یعنی مهاجران، اغلب جذب مناطق داشتهبا دیگر مناطق شهر تهران، بیشترین جذب مهاجر را 

 شوند.غرب شهر تهران میدر شمال 5و همدنین منطقه  19و  15، 18جنوبی شهر، یعنی مناطق 

های این تحقیق نقش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی در تعیین بخش مهمی از یافته

متغیرهای اقتصادی، درآمد و  وضعیت مهاجرت و اشکال جابجایی در شهر تهران بوده است. در

دهد الگوی جابجایی می متراژ منزل مسکونی مورد نظر قرار گرفته است. بررسی نقش درآمد نشان

ای است و این نوع جابجایی برای این طبقه درآمدی، منطقهبرای طبقه متوسط، جابجایی بین

باال و نیز خیلی باال مشاهده کرد. توان برای افراد با درآمد عمومیت باالتری دارد. این الگو را می
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اند و یا از جایی دیگر وارد در میان افراد با درآمد باال، کسانی که محل زندگی خود را تغییر نداده

ای برای افراد با منزل مسکونی منطقههای بیناند، بسیار کمتر است. جابجاییشهر تهران شده

ای برای افراد با منزل مسکونی محلههای درونابجاییمتر( بیشتر است. اما ج 100متراژ باال )باالی 

های متغیرهای اقتصادی این است متر( عمومیت دارد. نکته مهم در یافته 80متراژ کمتر )کمتر از 

شان، راغب به تغییر منطقه که افراد با افزایش درآمد و همدنین با افزایش متراژ واحد مسکونی

تر، در محله خود با درآمد کمتر و منزل مسکونی کوچک شوند اما افرادمحل زندگی خود می

شوند. بنابراین، افزایش درآمد و بهبود وضعیت زندگی و مسکن، افراد را به تغییر محله جابجا می

نماید. این یافته تأییدی بر رویکرد اکولوژی انسانی است و همدنین با نتایج کارهای راغب می

( و تأکید آنها بر پایگاه اجتماعی و 1387دی دستجردی )( و سجادی و احم2003الرنس و رز )

( 1398( و تأکید آنها بر درآمد و محمودیان و خواجه نژاد )1391اقتصادی و زنگنه و همکاران )

شهری همخوان های درونو تأکید آنها بر مالکیت مسکن و قیمت مسکن و نقش آنها در جابجایی

 است.

عنوان متغیرهای مهم، مورد خویشاوندان در محل بهدر متغیرهای اجتماعی، تحصیالت و 

های دهد که جابجاییبررسی قرار گرفتند. در خصوص تحصیالت، نتایج این تحقیق نشان می

دهد. ای برای افرادی که دارای تحصیالت باالتری هستند، بیشتر رخ میمنطقهای و بینمحلهبین

تری هستند. همدنین موماً دارای تحصیالت پاییناند عهمدنین مهاجرانی که وارد شهر تهران شده

های این تحقیق نشان داد که بین تعداد خویشاوندان در یک محله و ماندگاری در محله یافته

رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی با افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله، احتمال جابجایی و 

تحقیق، در خصوص وجود خویشاوندان در طور کلی، یافته این شود. بهتحرک محله کمتر می

کند. این یافته همدنین تأییدی بر نتایج کارهای زنگنه فرهنگی را تأیید میمحله، رویکرد خرده

های ( در خصوص نقش نزدیکی به خویشاوندان و آشنایان در جابجایی1391و همکاران )

( و  2006(، ویپینگ )2018های این بخش با تأکیدی که نظیر )شهری است. همدنین یافتهدرون

 ( بر تحصیالت دارند همخوان است. 1398محمودیان و خواجه نژاد )

شناختی، سن، تعداد فرزند و مدت اقامت در محله، مورد بررسی در میان متغیرهای جمعیت

شود و دهد که با افزایش سن افراد، احتمال جابجایی افراد کمتر میقرار گرفت. نتایج نشان می

ای است. الگوی منطقههای سنی، الگوی تحرک، جابجایی بیننکته پراهمیت اینکه در تمامی گروه
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سالگی مربوط است. همدنین  40مهاجران وارد شده به شهر تهران، عموماً به سنین کمتر از سنی 

کند. عالوه بر این، اقامت بیشتر فرد در یک تعداد فرزندان بیشتر نیز تحرک در شهر را کمتر می

جایی از یک منطقه به که جابهطوریدهد. بهجایی او را در آینده کاهش میمحله، احتمال جابه

سال زندگی در یک محله، در مقایسه با دیگران،  20منطقه دیگر تهران، برای افراد با سابقه بیش از 

( و تأکید آنها 1391( و زنگنه و همکاران )2006تر است. نتایج این کار با کارهای ویپینگ )پایین

 شهری منطبق است.بر سن و نقش آن در جابجایی درون

ی مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بر احتمال جابجایی طور کلی، اثرگذاری متغیرهابه

ای نشان داد که متغیرهای سن، مدت محلهای و بینمحلهافراد بر اساس دو نوع جابجایی درون

ای را محلهاقامت، وضعیت مسکن، تعداد خویشاوندان و تعداد فرزندان، احتمال جابجایی درون

ای، مدت زمان اقامت، سن و تعداد محلههای بیندهند و در جابجاییتحت تأثیر قرار می

 ای مؤثر هستند.محلهخویشاوندان، در احتمال جابجایی بین

دهند که در شهر تهران، متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تغییر سکونتی/ این نتایج نشان می

جابجایی سکونتی، افزایش درآمد، بهبود وضعیت زندگی/ افزایش متراژ منزل مسکونی و 

حصیالت باالتر بوده است و متغیرهای مهم مرتبط با ماندگاری سکونتی نیز، افزایش تعداد ت

خویشاوندان در یک محله، افزایش سن، تعداد فرزندان بیشتر و مدت زمان اقامت بوده است. 

متغیرهای اثرگذار نامبرده در ماندگاری، در گذر زمان، باعث تعلق و پیوستگی فرد به محله 

 شوند.می

ها در سیاستی زیر را ارائه کرد. عمده جابجایی یشنهادهاتوان پیعنایت به نتایج تحقیق می با

بخشی به مناطق و محالت و ای هستند و بنابراین، هویتشهر تهران به صورت جابجایی منطقه

ها را تعدیل نماید. همدنین تواند بخشی از جابجاییدر کنار آن تعادل در امکانات و تسهیالت می

یابی دارند تا افراد با تغییرات شرایط خود چون افزایش درآمد و تحصیالت محالت نیاز به هویت

و بهبود وضعیت زندگی خود راغب به مهاجرت از محله نشوند؛ چرا که افزایش مدت زمان 

اقامت در یک محله و همدنین افزایش تعداد خویشاوندان، باعث ماندگاری فرد در محله 

 شوند. می
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 بعمنا

شناسی (. مهاجرت به شهر تهران، نخستین همایش انجمن جمعیت1381بالدی موسوی، صدرالدین )

 ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. 
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 نيوزارت یعلم ئتيه یعوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضا تيو ارجح یابیارز

 یفاز یاشبکه ليتحل ندیو فرآ متلید یبيترک کردیعلوم و بهداشت با رو

 ، سيدعبداهلل حيدریهالرعایا، یونس وکيلرضا زندی

 (24/4/1399تاریخ پذیرش:    15/1/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

ارزیابی و ارجحیت عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت  علمی وزارتین ی این پژوهش، هدف کل

علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی در کشور است. پژوهش حاضر، به روش 

 163نه شامل نمو در کشور ایران انجام شد. 1396-1398های پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در سال

)دانشیار به باال، سابقه زندگی و تحصیل در کشورهای خاص  طیبا شراهای برتر تهران دانشگاه دینفر از اسات

بودند های برتر ایران( دانشگاه برتر دنیا، تدریس در دانشگاه 500التحصیل از بین خارجی بیش از سه سال، فارغ

رویکرد ترکیبی  بندی ازو جهت رتبه یفاز یاز روش دلف غربالگریجهت شدند. انتخاب  یکه به روش تصادف

پذیرترین و عامل دافعه، تأثیرها، عامل نگهدارنده، ی عوامل استفاده شد. طبق یافتهفاز دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه

که صورت ینبد مشخص گردید. هاآنوزن عوامل، محاسبه و اهمیت  سپس شدند. شناخته گذارترین عامل،تأثیر

نتایج  ( را کسب کردند.084/0با وزن آخر )( و عامل دافعه اهمیت 317/0وزن اهمیت اول )با  نگهدارنده عامل

آید یم حساببه یک عنصر کلیدی در مدل حاصل عنوانبهآمده از این تحقیق نشان داد که عامل نگهدارنده دستبه

 بگان در کشور فراهم کند.تواند در تعامل با چهار عامل دیگر، زمینه را برای حفظ نخیمکه 

 ین علوم و بهداشت، ایران.وزارت ،F-DANPمدل نگهداشت، رویکرد ترکیبی مهاجرت نخبگان،  :هاکليدواژه

 

                                                      
  .دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران 

E-Mail: siamak_zandy@yahoo.com 

  سمنان،  ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ،یساز یو تجار یپردازدهیا ،ینیکارآفر قاتیمرکز تحق ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیا
E-Mail: y.vakil@semnaniau.ac.ir 

   .استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران 

E-Mail: a.heidaryeh@semnaniau.ac.ir 

 (63-89) 1398 زمستانو  پاییز، 2ه ، شمار5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع

 مقاله علمی پژوهشی

mailto:siamak_zandy@yahoo.com


 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   64

 

 مقدمه

دیده و با استعداد از کشور مبدأ به کشوری دیگر که به فرار مغزها یعنی مهاجرت افراد آموزش 

(. فرار مغزها 2011المللی مهاجرت، )سازمان بینها در کشور مبدأ مینجامد کاهش منابع مهارت

آموختگان آموزش عمدتاً با افزایش چشمگیر جریان سرمایه انسانی یا افراد متخصص و دانش

یافته همراه است. تربیت سرمایه انسانی عالی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه

ت صنعتی و خدمات اجتماعی و فرهنگی، خالق و کارآفرین برای تبدیل علم و دانش به تولیدا

های پردازان بوده است، ولی در سالعنوان یکی از راهبردهای توسعه، مورد توجه نظریههمواره به

اند که حفظ و نگهداری سرمایه ریزان توسعه به این نتیجه رسیدهگذاران و برنامهاخیر، سیاست

هایی چون ظرفیت آگاهی موجب ورود معرفتر است. این انسانی از تربیت و پرورش آن اساسی

جذب استعدادها و ظرفیت نگهداری استعدادها در شاخص کلی سرمایه انسانی شده است )قانعی 

 (.60: 1396راد، 

دهند. از یک سو، یافتگی علمی وضعیت متعارفی را نشان میهای توسعهدر ایران شاخص 

نان به ادامه تحصیل و کسب مدارک عالیه مواجه ها و عالقه آبا حضور گسترده جوانان در دانشگاه

ای شدن آموزش عالی و دستیابی خیل عظیمی از جامعه جوان ما هستیم که نتیجه این اقبال، توده

به مدارک دانشگاهی است. اما آن سوی ماجرا، رتبه باالی ایران در فرار مغزهاست. همراهی این 

دهد که رشد دانش در کشور د. این تقارن نشان میرسدو پدیده، ظاهراً کمی غیرعادی به نظر می

دنبال  گرایی اجتماعی یعنی رفتن بهاست. برونگرایی اجتماعی پیوند خورده ما به نوعی با برون

عبارت دیگر، به جای آنکه تحصیالت، افراد را به جامعه پیوند دانش برای خروج از کشور، به

و دهه اخیر، آموزش عالی ایران با افزایش تعداد دانشجویان کند. در ددهد، فرد را از جامعه جدا می

های اخیر با افزایش تقاضای اجتماعی برای ای شدن مواجه شده است. در سالو فرآیند توده

 (.16ها، آموزش عالی گسترش یافته است )همان: ورود به دانشگاه

 توسعهدرحالکشور  72شده از سوی سازمان ملل متحد، ایران در بین  ارائهطبق آمار رسمی  

را با توجه به جمعیت خود دارا بوده و همدنین مقصد بیش از نیمی  مغزهاجهان، رتبه سوم فرار 

شده از  ارائه(. طبق آمار 96: 1395جواد زاده، است )یروهای متخصص کشور آمریکا ناز این 

هزار نفر  845شده( حدود  ارائه)آخرین آمار  2011نتهی به سال سوی این سازمان در سه سال م

هزار نفر از آنان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. این  424که حدود  اندشده خارجاز ایران 
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میلیون نفر  6/1میلیون و  8/3ترتیب  به برابر ایران دارد، 17آمار برای کشور چین که جمعیتی 

 420اند، بیش از های اخیر از کشور خارج شدهافرادی که در سالهزار نفر  845این  از است.

 (.97همان: اند )شدهیماً جذب مراکز علمی و دانشگاهی و شغلی آمریکا مستقهزار نفر 

کرده از یلتحصسهم مهاجران  اساس بردهد که یمتجمعی نشان  صورتبه آمارهای بررس 

جران متخصص، در میان همه کشورها جایگاه درصد مها 50یران با سهم ا تعداد کل مهاجران،

(. هدف کلی تحقیق پیش رو، ارزیابی و ارجحیت 1397و خادمی،  زادهداراست )طالبچهارم را 

عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت  علمی وزارتین علوم و بهداشت است. 

اند و پس مهاجرت نمودهمالک مورد نظر در این پژوهش، نخبگانی است که به خارج از کشور 

های ممتاز های برتر دنیا به کشور باز گشته و در دانشگاهاز اخذ مدارج عالی علمی از دانشگاه

وزارت علوم و بهداشت مشغول به کار شدند. در این تحقیق درصدد هستیم به این سؤال پاسخ 

گونه ارزیابی و دهیم: عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان در وزارتین علوم و بهداشت چ

 شوند؟ بندی میرتبه

 چارچوب نظری

و عوامل  است درآمدهنظریات متعددی درزمینه فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به رشته تحریر  

 موردیاسی و فرهنگی س ی،اقتصاد شناختی،های متنوعی همدون جمعیتیدگاهدمهاجرت از 

 پردازیم:یمبه ذکر بعضی از این نظریات  حال و بررسی قرار گرفته است. بحث

های مطرح در تحقیقات موجود و یهنظرلی، یکی از  ورتنظریه ا نظریه جاذبه و دافعه:

یند عوامل برانگیزنده و بازدارنده برآکه یدرصورت ین نظریه معتقد است،ا بوده است. دسترسقابل

ده عوامل شخصی نتواند این تمایل را شود و چنانیمیل به مهاجرت در فرد ایجاد م مثبت باشد،

عینیت  مهاجرت ی اعمال نکند،ابازدارنده تأثیراز بین ببرد و موانع موجود در جریان مهاجرت نیز 

یزاده چوب بستی و همکاران، عل)جان کند.یم آغازبه مقصد  مبدأیابد و فرد حرکت خود را از یم

های مهاجرت یزهانگها و ینهزمدسته عوامل در تبیین  چهار (. در مدل نظری اورت لی،162: 1393

مهاجرت و عوامل مربوط به مقصد مهاجرت  مبدأمرتبط با  عوامل کنند:یمنقش اساسی را ایفا 

دافعه( و عوامل خنثی )که ) یمنفجاذبه( یا مثبت )عوامل  عنوانبهتوانند یم هاآناز  کدام هرکه 

و بازدارنده  گرمداخله عوامل افراد دارد( نقش داشته باشند،بستگی به  هاآنو منفی بودن  مثبت
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( قانونی و حقوقی مثل قوانین مهاجرت موانع طبیعی، موانع مانند بُعد مسافت،مقصد )و  مبدأبین 

مانند ) ینمهاجری فردی و شخصیتی هاویژگیی از امجموعهعوامل شخصی که به  و

شود یم ( مربوطفردی و غیره روابط نوادگی،یط خاشرا و جنس و تحصیالت، سن پذیری،یسکر

 (.67: 1396)فروتن و شیخ، 

. است دارییهسرما جوامع و کالسیک هاییدگاهد از متأثر نظریه این :1دارییهسرمانظریه  

 یافتهنتوسعه کشورهای داخلی مسائل به مربوط متخصص خروج نیروهای نظریه، ایناساس  بر

 اقتصادی، یزادرون عواملتأثیر  تحت و خود مدیریت با سوء کشورها این کهیطور. بهاست

آورند )جعفری معطر، یم وجود به را مغزها فرار بروز هایینهزمخویش  فرهنگی و اجتماعی

1387 :82.) 

اجتماعی به مقوله مهاجرت  -این رویکرد یک رویکرد فرهنگی: 2نظریۀ بحران منزلتی 

رویکرد، محصول نوع نگاه نخبگان به شأن و منزلت نخبگان است. تصمیم به مهاجرت در این 

 (.1383:197است. )ذاکر صالحی،  خود در جامعه اجتماعی

کند که دانش در یک فرآیند گروهی با یماین نظریه بیان : 3نظریۀ اجتماعات پژوهشی

در پیوند با  که آنجا ازشود. این مناسبات یم،خلق و تولید  فردمنحصربهیری مناسبات گشکل

 شوند اجتماعات پژوهشییمشوند، موجب یمی انسانی و تکنولوژیک خاص متولد هامجموعه

یری این مناسبات به سمت گشکلی نباشند. لذا پژوهشگران در صورت فقدان سازمشابهقابل 

شوند تا هویت خود را حفظ کرده و استمرار بخشند یمفضاها و مجامع علمی بیرون کشانده 

از این اجتماعات برخی به دانشکدۀ نامریی و برخی دیگر به جوامع  (.194 :1383)ذاکر صالحی، 

 (.3: 1999، 5و مرسی 4)می یر اندکردهتعبیر  شناختی -اجتماعی

گذاری یهسرمانخبگان به منزله نوعی  مهاجرت نظریه، این : در6نظریه چرخش مغزها

یافته و توسعهجهت که منابع انسانی نخبه با عزیمت به کشورهای  ینا ازپذیر است، برگشت

شرایطی که در کشورشان داشتند به وطن  آنجدید نسبت به  یهامهارتفراگیری علوم و کسب 

                                                      
1. Capitalism 

2. Status Crisis  

3. Reseach Communities  

4. Meyer  

5. Merssi 

6. Brain Circulation  
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طایفی، ) کنندیمی خود منتقل هاوطنهمی خود را به هامهارتو معلومات و  بازگشتهخود 

 و تبدیل دانش فراهم گردد، انتقال ر سطح مراکز تولید،الزم د سازوکارکه یدرصورت(. 1380

 گرددیمیا مه بدون اجبار به سکونت ایشان درون مرزهای کشور خود، یری از نخبگانگبهره امکان

 (.51: 1389خسروی، )

کند که مهاجرت مغزها در یمفرضیه منافع مغز این دیدگاه را ترویج  :1نظریه تحصيل مغزها

 بازگشت تشکیل سرمایه انسانی در افراد باقیمانده در وطن، انگیزهافزایش  واسطهبه بلندمدت

مثبتی بر این  اثرات ،هاآنی ارتباطی میان مهاجرین و کشورهای هاشبکهمهاجرین یا ایجاد 

 (.140: 1393ی و پوران، آبادشاهکشورها خواهد داشت )

همدون عوامل جاذبه،  نتایج مبانی نظری پژوهش حاکی از آن است که عوامل متعددی 

گر و فردی باعث خروج نخبگان از کشور هستند ولی نظریات نگهداشت )نظریه دافعه، مداخله

چرخش مغزها و نظریه تحصیل مغزها( بر این عقیده هستند که مهاجرت، اثرات مثبتی هم دارند 

آزمون عامل کشور مقصد بهره جست. در این تحقیق در پی  امکاناتتوان از که بدان وسیله می

 شده است.های پیشین کمتر به آن پرداختهنگهدارنده در مدل پیشنهادی هستیم که در پژوهش

 قيتحق نهيشيپ

ی مختلف علوم هارشته مغزها بسیار وسیع و متنوع است و و فرارادبیات مربوط به مهاجرت 

پردازی یهنظرالملل در این مورد ینبسیاسی و روابط  علوم ی،شناسجامعهاقتصاد،  ازجملهانسانی 

؛ 34: 1385های آن بسیار متنوع است. )حاجی یوسفی، یافتهو اند. ادبیات این حوزه وسیع کرده

(، 2007، 6؛ اتزو2006؛ بینه، 2000، 5؛ انتظارخیر2003، 4؛ آدامس493: 1976، 3؛ پورتز2،1977اوه

 ی کرده اند.ازجمله محققانی هستند که موضوع فرار مغزها را بررس

ای با عنوان شوک منابع و سرمایه انسانی، فرار مغزها و گردش ( در مقاله2017)7استینبرگ

کشور  113در  2009تا  1910مغزها، رابطه فراوانی منابع طبیعی و فرار مغزها را در دوره زمانی

                                                      
1. Brain gain  

2. Oh 

3. Portes 

4. Adams 

5. Entezarkheir 

6. Etzo 

7. Steinberg 
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ابع طبیعی، های پژوهشی حاکی از ان است که عدم رونق عوامل تولید )منبررسی کرده است. یافته

 شود.منابع انسانی و سرمایه( باعث تشدید پدیده فرار مغزها می

مهاجران متخصص به کشور  یانتقال دانش از سو»تحت عنوان  یوهشژ( در پ2015) 1یدیآر

متحده  یاالتلبنان و ا ینب یبا استفاده از رابطه مهاجرت« متحده یاالتو ا لبنان یمبدأ: مطالعه مورد

نقش متخصصان مهاجر و تأثیر آنها بر انتقال دانش به  ینهدر زم یقاتید تحقبه رش به حوزه رو

پاسخ داده شود که  یال اکتشافؤس ینبه ا شده یحاضر سع یق. در تحقپردازدیمبدأ م رهایکشو

و وجود  یست؟متخصصان مهاجر در کمک به توسعه کشور مبدأ چ یرمستقیمو غ یمنقش مستق

پژوهش، مفهوم  یننقش الزم است؟ ا ینا یتارتقاء و تقو یبرا یمداخالت یاو  هایاستچه س

 یکها به عنوان ها و شبکهمفهوم، بر مهارت ین: اکندیاتخاذ م ار)جوامع دور از وطن(  یاسپوراد

در مورد ظهور  یاداللت دارد. شواهد قابل مالحظه یتوسعه اقتصاد یقبول برا قابل یاستراتژ

انتقال  یها در راستاشبکه ینلبنان وجود دارد. ا در شده ینهنهاد یالمللینب یجستجو  یهاشبکه

ها، شبکه یندر تالشند. ا یدانش جهان یمبدأ و بازارها کشورهای ینها بو فرصت هاییتوانا

 هاییگذاریهکه هنوز در سرما دهندیارائه م ییهاها و طرحاز پروژه یروبه رشد یهانمونه

و  یفضع هاییرساختز یاسی،و س یاقتصاد یثباتیب یلاز قب یلیاند. دالملموس، مشاهده نشده

مربوطه،  یعموم هاییاستعدم وجود س ینشده و همدنمنسوخ یو قانون یچارچوب نظارت

بهبود  یبرا هاییینهبازدارنده، زم یفاکتورها ین. ابودند ینهمشارکت به ینعمده بر سر راه ا یموانع

 یندهنده امورد لبنان نشان یب،ترت ینها. به ابه مشارکت یالبته با اتکا اند،دادهنشان  یمالاحت

. گیردیم مبدأ را در بر یمتخصصان مهاجر در توسعه کشورها کتمشار ینداست که مهاجرت، فرآ

 یرو گذارییهسرما یفعال برا ینهگز یکعنوان به« مهاجرت»پژوهش، از  ینا در یجه،در نت

 شده است. یتصصان مهاجر کشورها حمامتخ

را در  یمهاجرت متخصصان حوزه بهداشت و پزشک یت( وضع2013و همکارانش ) 2ریبیارو

 هداشتیب یهاقرار دادند. آنها علت مهاجرت متخصصان حوزه مراقبت یکشور پرتغال مورد بررس

توسعه  یهااشتغال بهتر و کسب فرصت یهافرصت یبرا جستجوهمدون  یرا عمدتاً به عوامل

کشور پرتغال مثل  یحوزه پزشک یهااز مهاجرت یبرخ ین. همدندهندینسبت م یاحرفه

                                                      
1. Aridi 

2. Ribiaro 



 69      ...         عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان تیو ارجح یابیارز 

 

 

 

در  یینپا یشغل، دستمزدها یافتن یلبه دل ،و دندانپزشکان یآموختگان رشته پرستاردانش

 یدورنما متناسب با عملکرد و یرحجم کار، پاداش غ ینیسنگ خصوصی،و یدولت یهاحوزه

 گیرد. یصورت م یف،ضع یشغل

( در تحقیقی تحت عنوان طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با 1397الرعایا و زندی )یلوک

یت در زمینه نگهداشت نخبگان پراهمعالی، به بررسی عوامل  آموزش آموختگاندانشید بر تأک

یفی از ک مورد استفاده در این پژوهش، روش پرداختند. نخبگیدر کشور ایران جهت حفظ نسل 

بعد  پنج یری شبکه مضامین،گشکلاستفاده از روش تحلیل مضمون و  با نوع مطالعه موردی بود.

ین عوامل جهت نگهداشت ژن نخبگی ترمهم عنوانبهی و نگهدارنده فرد ،گرمداخله ،جاذبه دافعه،

 .شناسایی شدند

بررسی مهاجرت نخبگان و تأثیرات آن "عنوان  ( در تحقیقی با1397مهرجردی و زهدی ) 

های اقتصادی و اجتماعی که ، اثرات ناپایداری سیستم"های دینامیکیدر ایران با رویکرد سیستم

شود، با استفاده از نرم افزار از کشور محسوب می خارججزء عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان به 

iThink  از بر هم خوردن سیستم توازن سرمایه انسانی با مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی

 خروج نخبگان از کشور است.

( به بررسی  تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری 1391پژوهش شاه آبادی و همکارانش )

یافته به ایاالت متحده بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه

پانل دیتا متوازن، پرداخته است. انباشت  رهیافتبا  1996-2009آمریکا و در دوره زمانی 

مهاجرت نخبگان، حمایت از حقوق مالکیت فکری، کنترل فساد، شکاف رفاهی کشورهای مبدأ 

برای برآورد  EViewsهای عمده تحقیق هستند. از نرم افزار و مقصد و سرمایه انسانی، شاخص

لیمر )برای روش پانل دیتا( و  Fاده مدل، آزمون های مورد استفمدل استفاده شده است. آزمون

های مطالعه حاکی از آن است که حمایت از حقوق مالکیت فکری، آزمون هاسمن هستند. یافته

تأثیر منفی بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. 

طور مثبت رهای مبدأ و مقصد، بهرفاهی میان کشو شکافمتغیر انباشت مهاجرت نخبگان و 

یافته ارتباط مثبت و کند. متغیر سرمایه انسانی در کشورهای توسعهمهاجرت نخبگان را متأثر می

 معنادار و در کشورهای در حال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد.
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-1380های سال ی(، علل مهاجرت نخبگان مازندران را ط1388) یو رضائ یدیز یطالب 

 ین،مهاجر یهایزهعوامل و انگ یل،تحل این کردند. در یبررس های کشوربه سایر استان 1370

نخبگان  یگاهتوجه به پژوهش و جا یاسی،س ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،عوامل اقتصاد یلی،مدرک تحص

و ابزار پرسشنامه استفاده  یمایشیپ-یر از مطالعه اسنادحاض یقتحققرار گرفتند. در  یمورد بررس

مناطق  ینب یرفاه-یاقتصاد یهاچه تفاوت فرصت که هر دادهنشان  یقتحق یجشده است. نتا

مهاجرت  ینب ینشود. همدنمی یشترمهاجرت به کالن شهرها ب یلباشد، م یشترمختلف کشور ب

رابطه  یمطلوب اقتصاد یتوضع یکه ن بیدو رس یشرفتپ یهاینهنخبگان و فراهم شدن زم

 دارد.وجود  یمعنادار

 مهاجرت بررسی به ،هاژن مهاجرت عنوان تحت توصیفی پژوهشی در (1383)گل  زلفی 

 پژوهش، وی در این. پرداخت پذیرنخبه و یافتهتوسعه کشورهای از ایران به هوشمند یهاژن

 مهاجرتمسئله  در را جدیدی طیف و کرد مجزا مغزها فرار واژه از را هوشمند یهاژن واژه

نتیجه حاکی از آن بود که با خروج نخبگان از ایران، نسل نخبگی هم به  .کرد یجادا نخبگان

  شود.یافته منتقل میکشورهای توسعه

 در زمينه مهاجرت نخبگان شدهانجامی هاپژوهش: خالصه 1جدول 

 آمدهدستبهنتایج  نام پژوهشگر موضوع پژوهش ردیف

1 
فرار مغزهای زنان در لهستتتان و 

 آلمان

 بيومون و همکاران

 (2017) 

به بعد  2010خروج زنان نخبه از لهستتتان به آلمان از ستتال 

سنجی  صاد شد. در این پژوهش از مدل اقت شاهده  شتر م بي

ست. از جمله عوامل مهاجرت زنان نخبه به  شده ا ستفاده  ا

روانی و غرب اروپا، امنيت شتتغلی، رفاه اجتماعی، آرامش 

 مسائل اقتصادی نسبت به اروپای شرقی بوده است.

2 
بخش  ها در  غز م فرار  یده  پد

 آموزش عالی در یونان

کاران  ناکو و هم ماری

(2016) 

صاحبهطبق  با نخبگان بخش آموزش عالی  شدهانجامی هام

هاجرت  تایج حاکی از آن بوده که اندکردهکه از یونان م ، ن

 داشته است هاآنعامل دافعه، بيشترین نقش را در مهاجرت 

 چرخش مغزها در مکزیک 3
ندا  تا کاستت آرویو و 

(2016) 

ی که در مکزیک غالب استتت از نوع چرخش مغزها ارابطه

شتاخ   عنوانبهدر این پژوهش عوامل نگهدارنده  ،نيستت

 قرار گرفته است. موردتوجه

4 
بررستتی نگهداشتتت و ممانعت از 

 فرار مغزهای پزشکان پاکستانی

 آفریدی و همکاران

 (2016) 

ست.  شده ا در این تحقيق، به بُعد مثبت فرار مغزها پرداخته 

شان  شور شت آنها به ک ستانی و بازگ شکان پاک مهاجرت پز

ستم مراقبت سي سعه  شتی و بهبود باعث بهبود و تو های بهدا

 در کشور شده است. اجتماعی -سيستم اقتصادی
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 آمدهدستبهنتایج  نام پژوهشگر موضوع پژوهش ردیف

5 
دانشجوی  717تمایل و ترجيحات 

تاری در کره برای  ته پرستت رشتت

 مهاجرت

 (2013مون )لی و 

شارکتدو دليل عمده جهت مهاجرت  عبارت بود  کنندگانم

 یاحرفهاز دليل اقتصادی و توسعه 

6 
سی عوامل  صميمات  مؤثربرر بر ت

هر  ما جران  ها م تی  جر ها م

 )متخصصان(

يل ماع ما و استت  انگو

(2013) 

وارونه بين  شتتکل u مدل اقتصتتادی این محققان یک رابطه

فاوتميزان مهاجرت متخصتتصتتتان،  ی دستتتمزدی و هات

 دهد.یمهمگرایی درآمدی با کشورهای مقصد را نشان 

7 
فرار مغزها  مستتئلهمعکوس کردن 

 در آفریقا در موضوع مهاجرت

ین و ادی  تر اوستتت

(2012) 

مستلزم توسعه این قاره  نگهداشت استعدادها در قاره آفریقا

 است.

 فرار مغزها و توسعه قاره آفریقا 8
کت و اکپير  ندی  ب

(2012) 

ست دادن متخصصان قاره آفریقا هر روز در حال خود  از د

تر استتتت. کيفيت یغناز طریق فرار مغزها به کشتتورهای 

های آموزشتتی و شتترایط اقتصتتادی از آموزش ،زیرستتاخت

صلی مهاجرت نخبگان از  شورهای عوامل ا قاره آفریقا به ک

 توسعه یافته است.

9 

های ياستتتستتنگهداشتتت مغزها، 

شتتده از ستتوی جمهوری یرفتهپذ

ختلتق چتيتن بترای جتذب و 

 نگهداشت استعدادهای تحقيقاتی

 (2011نواب و شافی )

یافته، افراد متخص  را توسعهکشورهای دارای اقتصادهای 

که کشتتورهای کمتر یدرحالکنند یمبه ستتمت خود جذب 

و متخص  خود را به کشورهای  بامهارتیافته، افراد توسعه

 کنند.یمیافته منتقل توسعه

10 

می  ل ع جرت  ها م بررستتتی 

صان ایرانی  ص شگران و متخ پژوه

به  کی  پزشتتت لوم  ع حوزه 

گاه های هادانشتتت ی کشتتتور

یافته و صتتنعتی در پایگاه توستتعه

 اطالعاتی اسکوپوس

ها و همکاران یصحبت

(1394) 

شتر  شگران و متخصصان مرد بي آمار مهاجرت در ميان پژوه

عالوه مقصد بيش از نيمی از این از پژوهشگران زن است. به

افراد کشتتورهای آمریکا و کانادا بوده استتت که از مهمترین 

ستعوامل آن می سيا سيار توان به  شویقی و مالی ب های ت

 مناسب این کشورها اشاره کرد.

11 
ی تمایل به شتتناختجامعهبررستتی 

 برون کوچی نخبگان علمی

يتتزاده جتتان عتتلتت

ی و بستتتتتتتچتتوب

 (1393همکاران )

نخبه تمایل به ماندن در ایران  کنندگانمشارکتاز  درصد 54

عامل  درصتتتد 25و بيش از  هاجرت بودند. دو  به م یل  ما

نامستتاعد بودن زمينه برای ادامه تحصتتيل و پژوهش و عدم 

هایی هستند که سبب تمایل به افعهقدردانی کافی مهمترین د

 مهاجرت نخبگان شده است.

12 

هاجرت  به م لل گرایش  بررستتی ع

یان  جو کرده يلتحصتتتدانشتتت

عه ج ندهمرا ن عزام  ک کز ا مرا به 

 دانشجویان به خارج، در شهر شيراز

کاران  حاتمی و هم

(1391) 

يت  عدم امن کافی،  مد  نداشتتتن درآ کاری،  عواملی نظير بي

صادی و...، هابحران ،شغلی  عنوانبهی معنادار اگونهبهی اقت

شور  شی در مهاجرت نخبگان دختر به خارج از ک عوامل ران

 .مؤثرند

 (1383زلفی گل ) هاژنمهاجرت  13
ی هاژنکاستتتن از عوامل دافعه در کشتتور باعث ماندگاری 

 نخبگی در کشور خواهد شد.
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 عوامل همدنین و مقصد ومبدأ  در کششی و رانشی عوامل که است آن از حاکی نتایج

 به نخبگان مهاجرت در عوامل ینترمهم جزء( شخصی) یفرد عوامل و( بازدارندهگر )مداخله

 جهتین ا از .اندکرده تلقی مثبت اییدهپد را مهاجرت عامل نظرات از بعضیکشورهاست.  یگرد

 خود کشورو به  کرده کسب یترافزون دانش یافته،توسعه کشورهای به رفتن با نخبگان که

 ولی ،(مغزها تحصیل مغزها، چرخششوند )یم کشور یافتگیو توسعه تعالی سبب و گردندیبازم

 نخبگان مهاجرت یامغزها  فرار پدیده به نسبت منفی نگرش از حاکی نظریات ارزیابیدرمجموع 

 است.

 هاو داده قيروش تحق

ها بر حسب نحوه بندی پژوهشنظر دستهتحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از 

های رود که به توصیف ویژگیشمار میپیمایشی به_ها )طرح تحقیق(، توصیفیگردآوری داده

ها به جامعه آماری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل نمونه و سپس تعمیم این ویژگی

ابقه زندگی و تحصیل در کشورهای نفر از اساتید واجد شرایط نخبگی )دانشیار به باال، س 280

های دانشگاه برتر دنیا و تدریس در دانشگاه 500التحصیل از بین خارجی بیش از سه سال، فارغ

برتر ایران( بودند که با هماهنگی دفتر هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت از 

اده از جدول مورگان، انتخاب شدند. حجم نمونه با استف 1397های برتر تهران درسال دانشگاه

ای و های کتابخانهنفر برآورد گردید. در این پژوهش، برای گردآوری اطالعات از روش 163

ها از روش بررسی میدانی استفاده شده است. ابزار عمده جهت گردآوری آوری دادهبرای جمع

 :ها، پرسشنامه بوده است. در طول انجام پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شدداده

 نخبگان نگهداشت بر رگذاریتأثعوامل  یو غربالگر یسازیبوم منظوربه نخستنامه پرسش. 1

 (مطالعه مورد نمونه از یتصادف)انتخاب  مهاجرت نهیزم در خبره دیاسات از نفر 20 توسط که بود

 پاسخ داده شد.  کرتیل یانهیگز 5 فیشده بر اساس ط مطرح االتؤس به

 و یازدهیامت صورت به گریکدی بر عوامل اثر شدت یچگونگ یبررس یبرا دوم پرسشنامه. 2

اطالعات مورد  یآورجهت جمع ،نامهپرسش نیا در .بود آنها تیاهم با توأم بازخورها تجسس

 کیهر  یرگذاریتأث زانیکه بر اساس آن م دیگرد یطراح یسیماتر یفاز متلیروش د یبرا ازین

 نیهم از که گرفتقرار  یابیمورد ارز دیاز عوامل سطر بر عوامل واقع در ستون توسط اسات
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 یفاز یاشبکه لیتحل ندیفرآ روش توسط عوامل یبندتیاولو و یدهوزن منظوربه پرسشنامه

 .است شده استفاده

که برای سنجش اعتبار علمی پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان استفاده شد. به این ترتیب 

نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران که سابقه پژوهش و مطالعه  5پرسشنامۀ تدوین شده، به 

در زمینه مهاجرت را داشتند، ارائه شد و از آنها درخواست شد که نظرات خود را در مورد محتوا، 

ن توسط ساختار و نحوه نگارش پرسشنامه بیان نمایند. پس از اعمال پیشنهادات هر یک و تأیید آ

سایر اعضا، اعتبار محتوای پرسشنامه تضمین شد. جهت تعیین میزان پایائی پرسشنامه، ضریب 

(. این نتایج حاکی از مناسب 7/0بود )بیش از 92/0گیری شد که میزان آن آلفای کرانباخ اندازه

زگاری گیری و همدنین از نظر پایایی و سابودن سؤاالت پرسشنامه از نظر اعتبار و دقت اندازه

درونی بوده است. جهت غربالگری سؤاالت از روش دلفی فازی، شدت اثر عوامل از دیمتل 

 بندی عوامل از روش فرآیند تحلیل شبکه استفاده شد.فازی و برای اولویت

 روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی، ساختار تأثیرات میان معیارها را بررسی نموده و سعی بر حل مسئله پیش 

و  1یط فازی دارد )تزینگدر شراگیری گروهی یری تصمیمکارگبهها و بهبود آن با روی سازمان

 های این روش به شرح زیر است:( گام2012، 2چی یو

 .2جدول با راهنمایی  j بر i: ایجاد ماتریس روابط مستقیم فازی از طریق تعیین تأثیر معیار 1گام 

 های زبانی برای مقایسات زوجیياسمق :2جدول 

 برای مقایسات زوجی ی زبانیهاواژه اعداد فازی

 تاثیرخیلی باال 4̃ (75/0، 1، 1)

 تاثیرباال 3̃ (5/0، 75/0، 1)

 تاثیرپایین 2̃ (25/0، 5/0، 75/0)

 تاثیرخیلی کم 1̃ (0، 25/0، 5/0)

 بدون تأثیر 0 (0، 0، 25/0)

 

                                                      
1. Tzeng 

2. Chi yo 
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 :2 و 1روابط سازی ماتریس روابط مستقیم از طریق : نرمال2گام 

 (1                                              ) �̃� =   𝐾. �̃� 

𝑘 =  𝑚𝑖𝑛 [
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]      𝑖, 𝑗 =  1, 2 … 𝑛(2) 

. ماتریس روابط کلی جمع اثرات مستقیم و غیر 3: محاسبۀ ماتریس روابط کلی با رابطه 3گام 

 است.مستقیم روابط بر یکدیگر 

�̃� =  �̃�(𝐼 − �̃�)−1(3) 
�̃�  6تا  4از طریق روابط  R̃و  �̃�: تعیین بردار4گام  = [�̃�𝑖𝑗]𝑛 × 𝑛,           𝑖, 𝑗 =  1, 2 …  𝑛(4) 

�̃� =  [∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]  =  [�̃�𝑖] 𝑛 × 1 (5)�̃� =  [∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 ]  =  [�̃�𝑗]1 × 𝑛(6) 

 موارد فوق جمع سطری و ستونی ماتریس اثرات کل هستند.

D̃) : محاسبه5گام  + R̃)  و(D̃ − R̃) .و ترسیم نقشه روابط تأثیرات در محور مختصات 

ی این تکنیک و به روش هافرضبرای مشخص کردن ارتباط بین فاکتورها باید با توجه به 

اثرپذیری یا اثرگذاری را نشان  D-Rاهمیت هر مؤلفه و  R+Dزیر عمل کنیم، در موارد ذیل،

 دهد:می

D̃)اگر عاملی کمترین .1 − R̃) < D̃)باشد و 0 + R̃) =  α که آن  شودیم بنابراین، گفته

 .شود حل باید و است مورد نظر مسئله اصلی عامل مشکل

D̃)عاملی بیشترین  . اگر2 − R̃) > D̃)باشد و  0 + R̃) =  α که آن  شودیم ،گفته بنابراین

 یرد.قرار گکند و باید در اولویت یمی مسئله موردنظر را حل اهستهعاملی است که مشکل 

 ی فازیاشبکهفرآیند تحليل 

شده  ارائهیار معگیری چند توسط ساعتی برای تصمیم 1996ش فرآیند تحلیل شبکه در سال رو

گیری یمتصماست و هدف از ارائه آن ساختن مدلی است که از طریق آن بتوان مسایل پیدیده 

ی معقوالنه به اجزای مقدارده واسطه بهتجزیه نموده و  ترکوچکاجزا  صورتبهیار را معچند 

این روش دارای دو قسمت  .گیری نهایی را انجام دادیمتصمو سپس ادغام این مقادیر،  ترساده

زیر معیارها و نیز دسته  یی مرکب از معیارهای اصلی وهادستهاصلی است. قسمت اول، شامل 

ها و یوابستگکه نشانه  هاکمانی از بردارها و اشبکهجایگزین است و قسمت دوم شامل 
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یت بر پایه درنهاگیری است. این روش یمتصمبازخوردهای موجود در سیستم ها و نیز یهمبستگ

نماید، است. یم، عمل AHP درروش گرفتهانجامانجام مقایسات زوجی که مشابه با مقایسات 

یس و سوپر ماتریس است که پس از محاسبه روابط سوپر ماترنتیجه این محاسبات یک 

وزن، وجود خواهد داشت. در این تحقیق  اساس برر معیار ی هبندرتبههای مفهومی امکان یابیارز

در نظر گرفتن مسائل  منظوربهانجام مقایسات زوجی فاکتورهای مدل از روش فازی که  منظوربه

شود و از قابلیت اعتبار باالتری نسبت یمگیری بکار گرفته یمتصمذهنی و عدم قطعیت در حوزه 

 (2008، 1اده گردیده است )ساعتیی مشابه برخوردار است استفهاروشبه 

شود. یمکمک گرفته  DEMATELدر این مرحله از ماتریس نرمالیزه شده روابط کلی روش 

limیبعد از نرمالیزه شدن، سوپر ماتریس موزون را از طریق رابطه
K→∞

(𝑊𝛼)𝐾  همگرا کرده تا سوپر

 مشخص شود.  DANPیت اوزان نهایی از طریق روش نها درتشکیل گردد و  حد دارماتریس 

 پژوهش یهاافتهی

 دیمتل فازی

معیارهای نگهداشت نخبگان از طریق مرور ادبیات نظری و سپس مصاحبه با خبرگان شناسایی 

ی اثرگذارروابط از خبرگان خواسته شد تا میزان  تأثیربرای شناسایی و  سپس و انتخاب شدند.

اعداد فازی برای سنجش شدت اثرات های زبانی و ینهگز ،3جدول  اساس بریری را اثرپذو 

 مشخص کنند.

عوامل و زیر عوامل مدل  های زبانی و اعداد فازی برای سنجش شدت اثراتینهگز: 3 جدول

 1397نگهداشت نخبگان در سال 

 اعداد فازی مثلثی اعداد قطعی های زبانیینهگز

 (75/0، 1، 1) 4 خيلی زیاد تأثير

 (5/0، 75/0، 1) 3 زیاد تأثير

 (25/0، 5/0، 75/0) 2 کم تأثير

 (0، 25/0، 5/0) 1 بسيار کم تأثير

 (،0، 0، 25/0) 0 تأثيربدون 

                                                      
1. Saaty 
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یانگین م ،4 جدول گیری تشکیل شد.یمتصمسپس ماتریس روابط مستقیم فازی برای 

مقایسات زوجی را برای عوامل اصلی است )جدول مربوط به زیرعوامل، به علت حجم باال در 

 است(.پیوست آمده 

: ماتریس مستقيم فازی عوامل اصلی مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی وزارتين 4جدول 

 1397علوم و بهداشت در تهران در سال 
 C1 C2 C3 C4 C5 
 L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 0 0 0 036/0  161/0  411/0  089/0  232/0  482/0  286/0  429/0  643/0  393/0  536/0  679/0  

C2 196/0 339/0 589/0 0 0 0 321/0 464/0 661/0 321/0 464/0 661/0 339/0 482/0 679/0 

C3 107/0 25/0 5/0 0 071/0 321/0 0 0 0 339/0 482/0 679/0 339/0 482/0 679/0 

C4 089/0 232/0 482/0 0 071/0 321/0 089/0 232/0 482/0 0 0 0 411/0 554/0 679/0 

C5 0 107/0 357/0 0 107/0 357/0 018/0 161/0 411/0 018/0 143/0 393/0 0 0 0 

 

و بیشترین مقدار برای نرمال  شدهمحاسبهسپس جمع سطر و جمع ستون حد باالی فازی 

. پس از آن هر حد از ماتریس در معکوس آمدگیری اولیه فازی به دست یمتصمکردن ماتریس 

نرمال شده( فازی به دست ) یینهاماتریس ضرب شده و ماتریس تصمیم  آن ازبیشترین مجموع 

شده فازی در ماتریس معکوس ضرب شده و ماتریس شدت روابط ادامه، ماتریس نرمال در .آمد

فازی به روش مرکز ثقل  Tادامه، ماتریس  در .آمددست معیارها و زیر معیارها به T)کلی )

به زیر عوامل به  ی عوامل اصلی آورده شده است )جدول مربوطبرا ،5غیرفازی شده در جدول 

 .علت حجم باال در پیوست آمده است(

: ماتریس روابط کلی فازی بين عوامل اصلی مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی 5جدول 

 1397های تهران در سال دانشگاه
 C1 C2 C3 C4 C5 

 L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 006/0  054/0  471/0  013/0  083/0  499/0  04/0  141/0  644/0  114/0  221/0  753/0  169/0  293/0  084/0  

C2 082/0  186/0  725/0  001/0  037/0  425/0  127/0  235/0  769/0  144/0  265/0  847/0  175/0  317/0  941/0  

C3 044/0  134/0  617/0  0 053/0  467/0  007/0  056/0  482/0  132/0  232/0  75/0  152/0  271/0  829/0  

C4 035/0  119/0  573/0  0 049/0  437/0  035/0  126/0  593/0  009/0  064/0  503/0  162/0  272/0  76/0  

C5 0 063/0  465/0  0 05/0  387/0  007/0  084/0  496/0  008/0  089/0  541/0  002/0  054/0  472/0  
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، (�̃�)( و اثرپذیری �̃�ی )اثرگذارآوردن روابط و ترتیب معیارها در  دستبهدر ادامه، برای 

𝐷�̃�)( محاسبه و میزان اهمیت معیارها �̃�ی ماتریس )هاستونمجموع سطرها و  + 𝑅�̃�)  و رابطه

𝐷�̃�)بین معیارها  − 𝑅�̃�) برای عوامل اصلی  6دست آمد که در جداول زیر آمده است. جدولبه ،

 ، برای زیر عوامل است.7و جدول

 

 : اهميت و تأثيرگذاری عوامل اصلی مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی6جدول

 1397های تهران در سال دانشگاه

�̃� �̃� �̃� عوامل + �̃� �̃� − �̃� نتیجه 

447/1 جاذبه  192/1  639/2  255/0  گذارتأثیر 

759/1 دافعه  834/0  593/2  925/0  گذارترینتأثیر 

408/1 فردی  28/1  688/2  128/0  گذارتأثیر 

251/1 گرمداخله  557/1  808/2  - 306/0  پذیرتأثیر 

906/0 نگهداشت  909/1  816/2  - 003/1  پذیرترینتأثیر 

 

مثبت شود، آن شاخص، اثرگذار و اگر  R̃-D̃اگر برای یک شاخص مقدار، 7جدول  براساس 

جاذبه و ، عوامل اصلی دافعه منفی شود، آن شاخص، اثرپذیر است؛ بنابراین، در بین R̃-D̃مقدار

و نگهداشت به  گرمداخلهمثبت هستند و بر دیگر عوامل اثرگذارندذ. عوامل  R̃-D̃فردی دارای

عامل  مثبت، R̃-D̃ی طورکلبهپذیرند. یممنفی هستند و از دیگر عوامل اثر  R̃-D̃ترتیب دارای 

عوامل علی دارای قدرت هدایت قوی  شود.عامل معلول اثرپذیر محسوب می منفی، R̃-D̃علی و 

که  . عوامل معلول نیز عواملی هستنددنشویمو وابستگی ضعیفی هستند که موجب هدایت سیستم 

نتایج سیستم نگهداشت را در  عمدتاًدارای وابستگی شدید ولی هدایتی ضعیف هستند که خود 

 جاذبه، فردی، دافعه. طبق این تفسیر، عوامل علی ابندییمو توسط عوامل علّی بهبود  دارندیپ

و نگهداشت خود  گرمداخلهو عوامل معلول  شوندیمبه سمت نگهداشت  هانخبهموجب هدایت 

برای زیر عوامل را نشان  R̃-D̃مقدار، 7جدول زند.یمموفقیت سیستم نگهداشت نخبه را رقم 

 .دهدیم
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های مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی دانشگاه عوامل یرزگذاری و تأثير: اهميت 7جدول

 1397تهران در سال 

�̃� �̃� �̃� عوامل یرز عامل + �̃� �̃� − �̃� نتيجه 

ذبه
جا

 

276/0 شغلی فرصت  26/0  536/0  015/0  گذارتأثیر 

231/0 امنیت شغلی  27/0  501/0  - 039/0  پذیرتأثیر 

294/0 رفاه اقتصادی  203/0  497/0  091/0  گذارتأثیر 

196/0 استقالل کاری  339/0  536/0  - 143/0  پذیرتأثیر 

276/0 رفاه اجتماعی  201/0  477/0  075/0  گذارتأثیر 

عه
داف

 

232/0 بروکراسی شدید  243/0  475/0  - 01/0  پذیرتأثیر 

267/0 تورم زیاد  169/0  438/0  098/0  گذارتأثیر 

212/0 فرهنگ ناکارآمد  258/0  47/0  - 046/0  پذیرتأثیر 

254/0 عدالتی اجتماعییب  177/0  431/0  076/0  گذارتأثیر 

154/0 پرستیژ شغلی  309/0  463/0  - 155/0  پذیرتأثیر 

ی
رد
ف

 

252/0 بهداشت نامناسب  288/0  48/0  024/0  گذارتأثیر 

187/0 نارضایتی اجتماعی  271/0  459/0  - 084/0  پذیرتأثیر 

19/0 یافتادگعقب  266/0  456/0  - 076/0  پذیرتأثیر 

254/0 فواصل درآمدی  17/0  425/0  084/0  گذارتأثیر 

26/0 امنیت نامناسب  208/0  467/0  051/0  گذارتأثیر 

له
اخ
مد

گر
 

073/0 یافتگیتوسعه  055/0  128/0  018/0  گذارتأثیر 

065/0 تبلیغات  073/0  138/0  - 008/0  پذیرتأثیر 

042/0 تسهیالت روادید  067/0  109/0  - 026/0  پذیرتأثیر 

075/0 هایتاقل  06/0  135/0  015/0  گذارتأثیر 

ت
اش
هد
نگ

 

12/0 هاسازمانکوچکی   09/0  21/0  029/0  گذارتأثیر 

124/0 ساالرییستهشا  086/0  21/0  037/0  گذارتأثیر 

103/0 تسهیالت رفاهی  107/0  21/0  - 005/0  پذیرتأثیر 

098/0 اعتبارات پژوهشی  121/0  219/0  - 023/0  پذیرتأثیر 

092/0 نگهداشت  131/0  224/0  - 039/0  پذیرتأثیر 
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دهد. محور افقی پذیری بین عوامل را نشان میتأثیرگذاری و تأثیر، هم میزان اهمیت و 1شکل 

 دهد.یمپذیری عوامل را نشان تأثیرگذاری یا تأثیرنمودار اهمیت عوامل و محور عمودی 

 نخبگان نگهداشت مدل یاصل عوامل نيب روابط شبکه نقشه و یمعلول و یعلّ نمودار. 1شکل

 1397 سال در تهران یهادانشگاه یعلم ئتيه یاعضا

 

 (ANP)ایتحليل شبکهفرآیند 

آید. در یمدست و براساس خروجی دیمتل، وزن معیارها به ANPدر ادامه با استفاده از روش 

دست ، سوپر ماتریس موزون فازی بهآمدهدستبهاین بخش با توجه به ماتریس روابط کلی فازی 

limآمد. سوپر ماتریس موزون از طریق رابطه 
n→∞

(w∝)k تشکیل  دار حد، همگرا و سوپر ماتریس

دست آمد که ، وزن معیارها و زیر معیارها بهحدداریت، براساس سوپر ماتریس نها درگردید که 

 است. آمده، 8در جدول 
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. وزن و اولویت عوامل و زیر عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی 8جدول 

 1397های تهران در سال دانشگاه

 کد واملزیر ع وزن و رتبه عوامل اصلی
وزن و رتبه نسبی زیر 

 عوامل
 وزن و رتبه نهایی زیر عوامل

 جاذبه

1C 
 

146/0 

(4) 

C11 209/0 فرصت شغلی  2 030/0  16 

C12 196/0 امنیت شغلی  3 028/0  17 

C13 184/0 رفاه اقتصادی  4 027/0  18 

C14 234/0 استقالل کاری  1 034/0  15 

C15 173/0 رفاه اجتماعی  5 025/0  19 

 دافعه

2C 
 

084/0 

(5) 

C21 181/0 بروکراسی شدید  5 015/0  24 

C22 191/0 تورم زیاد  3 016/0  22 

C23 221/0 فرهنگ ناکارآمد  2 018/0  21 

C24 182/0 عدالتی اجتماعییب  4 015/0  23 

C25 225/0 پرستیژ شغلی  1 018/0  20 

 فردی

3C 

201/0 

(3) 

C31 197/0 بهداشت نامناسب  4 039/0  12 

C32 197/0 نارضایتی اجتماعی  5 038/0  13 

C33 207/0 یافتادگعقب  1 041/0  8 

C34 2/0 فواصل درآمدی  3 040/0  11 

C35 204/0 امنیت نامناسب  2 041/0  10 

 گرمداخله

7C 

252/0 
 

(2) 

C41 249/0 یافتگیتوسعه  3 062/0  5 

C42 314/0 تبلیغات  1 078/0  3 

C43 297/0 تسهیالت روادید  2 074/0  4 

C44 141/0 هایتاقل  4 035/0  14 

 8Cنگهداشت 
317/0 

(1) 

C51 141/0 هاسازمانکوچکی   3 044/0  6 

C52 132/0 ساالرییستهشا  4 042/0  7 

C53 131/0 تسهیالت رفاهی  5 041/0  9 

C54 301/0 اعتبارات پژوهشی  1 095/0  1 

C55 294/0 نگهداشت  2 093/0  2 
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یشترین وزن مربوط به عامل اصلی نگهداشت است که بدهد، یمنشان  8 ل جدوکه  گونههمان

اعتبارات اولویت اول  ،عوامل یرزرا به خود اختصاص داده است. در بین  317/0وزنی برابر با 

چهارم و  تسهیالت اولویت تبلیغات اولویت سوم، دوم، نگهداشت اولویت عوامل را کسب کرد.

 عوامل یرز 24در بین  اولویت ششم هاسازمانکوچکی  یتدرنهااولویت پنجم و یافتگی توسعه

را به خود اختصاص دادند و این نشان از  عوامل یرزاز وزن کل  ٪45یباً تقررا کسب کردند، که 

ر شکل بندی عوامل نگهداشت نخبگان ددارد. مدل نهائی رتبه عواملیرزاهمیت بسیار باالی این 

 نشان داده شده است. 2

 

های تهران در سال بندی عوامل نگهداشت نخبگان اعضای هيئت علمی دانشگاهمدل رتبه :2شکل 

1397 
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 یريگجهيو نت بحث

نگهداشت نخبگان در وزارت علوم  بر مدل مؤثرارزیابی و ارجحیت عوامل  هدف بااین تحقیق، 

با نگهداشت  آمدهدستبهتطبیق عوامل  منظوربهپژوهش حاضر،  در و وزارت بهداشت انجام شد.

فازی، روابط فازی استفاده شد، سپس از روش دیمتل، از روش دلفیهاآننخبگان و میزان اهمیت 

ای، وزن یت، با فرآیند تحلیل شبکهنها دراثرگذاری و اثرپذیری عوامل اصلی و فرعی مشخص و 

 ی،فرد ،دافعه جه، روش تحلیل مضمون پنج عامل جاذبه،یدرنتو اولویت عوامل مشخص شد. 

سازی یبومادامه، برای  در شناسایی شدند. هاآنهای یرمجموعهزهمراه و نگهدارنده به گرمداخله

مدل فوق با نظریه مهاجرت که شامل  و تطبیق این عوامل به روش دلفی فازی غربالگری شد.

 باشد، همخوانی دارد.یمگر چهار عامل جاذبه، دافعه، فردی و مداخله

( در پژوهش خود از عوامل 1393) یپور قاضی نیا و ورد یعلی، بستچوبیزاده جان عل 

جاذبه( و عوامل رانشی )دافعه( جهت شناسایی میزان تمایل نخبگان برای مهاجرت ) یکشش

درصدی مرتب کردند. در تحقیق حاضر، سعی بر این بود  صورتبهاستفاده کرده و زیرعوامل را 

، عاملی را شناسایی کنیم که در گرمداخلهشده جاذبه، دافعه، فردی و که به جز عوامل شناخته

 از، بنابراین، با استفاده داشته باشدی در داخل کشور اهمیت باالیی ژن نخبگجهت نگهداشت 

های یبررس با )نگهدارنده( انتخاب شد. نگهداشت عاملای، خبرگان و مطالعات کتابخانه نظر

، اعتبارات پژوهشی، تسهیالت هاسازمانسازی ساالری، کوچکمتعدد، زیر عوامل شایسته

ی زلف ین عوامل نگهداشت نخبگان معرفی شدند.ترمهم ازجملهی نگهداشت شغلآزمایشگاهی و 

و نگهدارنده را  گرمداخلهفردی،  ( در نظریه مهاجرت نخبگان، عوامل جاذبه، دافعه،1383گل )

( عوامل 2016همکاران )ملموسی عنوان کرده است. آفریدی و  طوربه هاآنبه همراه زیر عوامل 

 .قراردادندرا مورد تأیید  الذکرفوق

هایی انجام شده که از اهمیت های پیشین در رابطه با مسأله نگهداشت فعالیتالبته در پژوهش

ده است؛ همدون چرخش مغزها، منافع ناشی از مغز، هدررفت مغزها، خاصی هم برخوردار بو

شکار مغزها، صادرات مغزها و غیره؛ ولی هیچ یک از این تحقیقات، نگاهی چندبعدی به مسأله 

گوید برای نگهداشت، به جز در نظر گرفتن نگهداشت نخبگان نداشته اند. نگاهی که به ما می

گر و تأثیر آنها بر نگهداشت مورد به، دافعه، فردی و مداخلههای آن، باید عوامل جاذزیر شاخه

بندی عوامل مؤثر بر توجه و مداقه قرار گیرد. در ضمن، در تحقیقات پیشین به مسأله رتبه
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 نگهداشت نخبگان کمتر توجه شده است.

نتایج حاصل از روش دیمتل فازی، عوامل اصلی دافعه، جاذبه و فردی )عوامل  براساس 

و نگهداشت )عوامل معلول( از دیگر  گرمداخلهر دیگر عوامل اثرگذار هستند. عوامل علّی( ب

و  گرمداخلهنتایج حاصله، عامل دافعه بر عوامل جاذبه، فردی،  طبق پذیرند.یمعوامل اثر 

توان گفت که این یمپذیرد. بنابراین، ینمیک از عوامل اثر یچهنگهداشت اثرگذار است و از 

که الزم است مدیران این عامل را برای بهبود وضعیت، در  شودیمبود سیستم عامل موجب به

ین، عامل نگهداشت از عوامل دافعه، جاذبه، فردی همدن گیری خود لحاظ کنند.یمتصماولویت 

گذارد. این عامل باعث ایجاد مشکل ینمیک از عوامل اثر یچهپذیرد و بر یماثر  گرمداخلهو 

 بد.شده و باید بهبود یا

گذار است. در بین زیر تأثیربین زیرعوامل جاذبه، زیرعامل رفاه اقتصادی بر بقیه عوامل  در 

گذار است. در بین زیر عوامل فردی، زیرعامل فواصل تأثیرعوامل دافعه، زیر عامل تورم بر بقیه 

یت، در بین نها دریافتگی و توسعه، زیرعامل فاصله گرمداخلهدرآمدی، در بین زیرعوامل 

 گذارند.یمساالری بر بقیه عوامل اثر یستهشازیرعوامل نگهداشت، زیرعامل 

 ای نشان داد که در بین عوامل اصلی نگهداشتن تحلیل فرآیند شبکهآزمونتایج حاصل از  

این نشان از اهمیت این عامل  ؛ ورتبه اول را کسب کرد 317/0وزن عامل نگهداشت با  نخبگان،

های ینهزمیافتگی و ایجاد توسعهنگهداشت نخبگان در کشور باعث حفظ جریان  هک چرادارد، 

های اقتصادی، علمی، سیاسی و اجتماعی خواهد شد. همدنین عامل یرساختدر زپیشرفت 

یت، نها درو  146/0وزن عامل جاذبه با  ،201/0وزن عامل فردی با  ،252/0وزن با  گرمداخله

 ی بعدی را کسب کردند.هارتبهترتیب اوزان،  به 084/0عامل دافعه با وزن 

دهد، عامل دافعه اولویت آخر را دارد. اما بهبود این عامل باعث یمکه نتایج نشان  گونههمان 

نخبگان در کشور اصالح شود، بیش از  کنندهدفعبهبود دیگر عوامل خواهد شد. یعنی اگر عوامل 

. ضمناً این عامل بر اساس نتایج دیمتل، یماکردهنیمی از راه نگهداشت نخبگان را طی 

عالوه، در بین عوامل فرعی، عامل اعتبارات پژوهشی با بیشترین گذارترین عامل است. بهتأثیر

ین است. ترمهمدرصد رتبه اول را کسب کرد. به عقیده خبرگان، این عامل،  54/9وزن برابر با 

درصد، رتبه دوم را کسب کرد. عامل  33/9 یینهاهمدنین عامل فرعی نگهداشت شغلی با وزن 
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عدالتی یبدرصد رتبه سوم را کسب کرد. عامل فرعی  89/7وزن فرعی تبلیغات مطلوب با 

ی بیست هارتبهدرصد به ترتیب  52/1وزن درصد و بروکراسی شدید با  53/1وزن اجتماعی با 

هادات سیاستی در رابطه . در ادامه به چند مورد از پیشناندکردهو سوم و بیست و چهارم را کسب 

 شود:با نگهداشت نخبگان پرداخته می

عدالتی اجتماعی در کشور، از جمله ارائه راهکارهای مناسب از طرف دولت جهت رفع بی-

کارگیری مدیران الیق و توانمند و ها، بهها و ارگانساالری در سازمانکارگیری نظام شایستهبه

 و تبعیض.عدالتی نگاه سیستمی به مسأله بی

اعتبارات پژوهشی بهینه از سوی دولت به نخبگان دانشگاهی اختصاص یابد و عوامل مؤثر در -

 کار گرفته شود.نگهداشت شغلی از جمله استقالل شغلی، هویت شغلی و جذابیت شغلی به

های سیاسی و اجتماعی و دخیل کردن نخبگان در احزاب سیاسی داخل کشور ارائه آزادی-

های ایدئولوژیک، سیاسی و قومی ه باعث کاهش وابستگی نخبگان به اقلیتتوسط دولت ک

 خواهد شد.

ها توسط دولت که باعث کاهش فساد اداری، رانت کاهش بروکراسی شدید اداری در سازمان-

ها، نخبگان آزادی عمل خواری و تبیعض خواهد شد و از طرفی با ایجاد فضای باز در سازمان

 توانند قدرت خالقیت و نوآوری خود را به ظهور برسانند.می بیشتری خواهند یافت و

هایی های مناسب توسط دولت جهت رفاه اقتصادی نخبگان، سیاستکارگیری سیاستبه-

همدون توزیع درآمد مناسب، جریانات سرانه مؤثر مصرف و عدم ناامنی اقتصادی و در نظر 

 ای مناسب.گرفتن ردیف بودجه

 منابع

شناختی (. بررسی جامعه1393نیا و شیوا پورقاضی )وردیب بستنی، حیدر، اکبر علییزاده چوجان عل

 .154-178، صص 3، شماره25، دوره فصلنامه راهبرد فرهنگکوچی نخبگان علمی، تمایل به برون

 .یو توسعه علوم انسان قاتی، تهران: موسسه تحقمهاجرت نخبگان .(1387) فریدون معطر، یجعفر

 تیریمد فصلنامه، کایآمر یهابه دانشگاه یرانیمهاجرت نخبگان ا ی(. علل اجتماع1395) مدراپ ،جوادزاده
 .95-111 ، صص28، شماره  9دوره  ،یفرهنگ

(. بررسی عوامل مرتبط با گرایش دختران 1391حاتمی، علی، سجاد فتاحی و جهانگیر جهانگیری )
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به مراکز  کنندهمراجعه)مطالعه موردی دانشجویان دختر  از کشورکرده به مهاجرت به خارج یلتحص

 .55-80، صص 2، شماره 3، دوره و جامعه نشریه زناعزام به خارج دانشجوی شهر شیراز(، 

(. چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ 1385حاجی یوسفی، امیرمحمد و سمیه بهمرد )

 .27-67، صص 4شماره ،1، دوره یاسینامه علوم سپژوهش تحمیلی،

ی علم و فناوری، هاپارک(. انتقال فناوری از طریق مدل چرخش مغزها در 1389خسروی، کوروش )

 .48-54، صص 4، شماره 22، دوره رشد فناوری فصلنامه

انتشارات  تهران: ،یآموزش عال یشناسبر جامعه ی: درآمدیرانیدانشگاه ا .(1383) غالمرضا ،یذاکر صالح

 .ریکو

 .13-22، صص 8، شماره 34، دوره مجله رهیافتها، (. مهاجرت ژن1383ی )محمدعلگل، زلفی 

(. بررسی مهاجرت نخبگان و تأثیرات آن در ایران با رویکرد 1397زهدی، نوید و یحیی زارع مهرجردی )

 ، یزد، دانشگاه یزد.المللی مهندسی صنایعپانزدهمین کنفرانس بینهای دینامیکی، سیستم

فصلنامه مطالعات و (. بررسی فرضیه منافع مغز در ایران، 1393ی، ابوالفضل و رقیه پوران )آبادشاه
 .133-160، صص1، شماره 10، دوره های اقتصادییاستس

 تیمالکاز حقوق  تیتأثیر حما .(1391)ابوالفضل، حمید سپهردوست و آمنه جامه بزرگی  ،یآبادشاه

 ،یعلم و فناور استیفصلنامه س افته،یمنتخب در حال توسعه  یانخبگان از کشوره بر مهاجرت یفکر
 .87-98، صص 1، شماره5دوره 

(. بررسی مهاجرت علمی پژوهشگران و متخصصان 1394ها، فریبا، عارف ریاحی و امین زارع )یصحبت

یگاه اطالعاتی در پایافته و صنعتی های کشورهای توسعهایرانی حوزه علوم پزشکی به دانشگاه

 .33-42، صص 2، شماره 1، دوره ی پزشکی نوینرساناطالع، فصلنامه کوپوساس

 یبررس با نخبه یمنابع انسان نهیبه تیریمد .(1397)ملوک خادمی اشکذری و  الیل ،یزاده شوشترطالب

 تیریمد یهاپژوهشفصلنامه  ،آنها خود دگاهیاز د یشنهادیپ یو مشکالت و راهکارها موانع ازها،ین
 .215-237، صص 10، شماره3دوره ،یمنابع انسان

از مازندران  یعلل مهاجرت نخبگان دانشگاه یبررس .(1388) جمشید رضائیو  باسعلیع ،یدیز یطالب

 .59-68، صص 16، شماره 5دوره  ،(تیریمد) پژوهشگر فصلنامه، 1370-1380های سال یط

، تهران: کشور و راهکارهای کاهش آن بررسی علل خروج نیروهای متخصص از(. 1380طایفی، علی )
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 .یزی آموزش عالیربرنامهمؤسسه پژوهش و 

(. بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت 1396فروتن، یعقوب و مرتضی شیخی )

 .61-79. صص 1، شماره 4، دوره ی نهادهای اجتماعیشناسجامعهنشریه المللی، ینب

 یتهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ مهاجرت؟ اینخبگان دانش: مشارکت (. 1396) حمد امینراد، م قانعی

 ی.و اجتماع

ترجمه حامد  فرار مغزها، دهینو به پد یکردیمهاجرت متخصصان، رو (.1397و براون مرسی ) ژان ر،یما

 ی.و اجتماع یفرهنگ یزیرزاده، تهران، انتشارات دفتر برنامهبیحب

(. طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با 1398وکیل الرعایا، یونس، رضا زندی و محسن فرهادی نژاد )

، 30، دوره شناسی کاربردیفصلنامه جامعهآموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت. تأکید بر دانش
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 1397های تهران در سال نخبگان اعضای هيأت علمی دانشگاه : ماتریس مستقيم فازی زیرعوامل مدل نگهداشت1پيوست 

 C11 C12 C13  C14  C... C53 C54 C55 

 L M U L M U L M U L M U  L M U L M U L M U 

C11 0 

 

0 0 54/0  79/0  1 06/0  25/0  5/0  6/0  85/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  167/0  229/0  438/0  154/0  212/0  404/0  
C12 21/0  46/0  71/0  0 0 0 02/0  19/0  44/0  67/0  92/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  135/0  192/0  385/0  

C13 38/0  63/0  88/0  56/0  86/0  1 0 0 0 69/0  94/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  154/0  212/0  404/0  

C14 04/0  25/0  5/0  02/0  19/0  44/0  0 17/0  42/0  0 0 0  021/0  083/0  333/0  167/0  229/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C15 38/0  63/0  88/0  58/0  83/0  1 15/0  4/0  65/0  63/0  88/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  154/0  212/0  404/0  

C21 54/0  79/0  1 15/0  4/0  65/0  69/0  94/0  1 56/0  81/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  135/0  192/0  385/0  

C22 56/0  81/0  1 13/0  38/0  63/0  67/0  92/0  1 56/0  81/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  135/0  192/0  385/0  

C23 56/0  81/0  1 52/0  77/0  1 67/0  92/0  1 56/0  81/0  1  021/0  83/0  333/0  146/0  208/0  417/0  135/0  192/0  385/0  

C24 56/0  81/0  1 52/0  77/0  1 19/0  44/0  69/0  52/0  77/0  1 ... 042/0  134/0  354/0  167/0  229/0  438/0  173/0  231/0  404/0  

C25 56/0  81/0  1 54/0  79/0  1 67/0  92/0  1 6/0  85/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  188/0  25/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C31 54/0  79/0  1 56/0  81/0  1 69/0  94/0  1 56/0  81/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  154/0  212/0  404/0  

C32 56/0  81/0  1 15/0  4/0  65/0  52/0  77/0  1 58/0  83/0  1  021/0  083/0  333/0  146/0  208/0  417/0  154/0  212/0  404/0  

C33 56/0  81/0  1 15/0  4/0  65/0  54/0  79/0  1 6/0  85/0  1 ... 042/0  104/0  354/0  146/0  208/0  417/0  154/0  212/0  404/0  

C34 65/0  9/0  1 13/0  38/0  63/0  52/0  77/0  1 58/0  83/0  1 ... 021/0  083/0  333/0  167/0  229/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C35 54/0  79/0  1 54/0  79/0  1 17/0  42/0  67/0  52/0  77/0  1 ... 042/0  104/0  354/0  167/0  229/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C41 0 25/0  5/0  13/0  35/0  6/0  13/0  38/0  63/0  17/0  42/0  0/65  021/0  083/0  333/0  167/0  229/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C42 54/0  79/0  1 54/0  79/0  1 52/0  72/0  1 56/0  81/0  1  021/0  083/0  333/0  

 

167/0  229/0  438/0  135/0  192/0  385/0  

C43 0 21/0  46/0  0 21/0  46/0  0 21/0  46/0  0 21/0  46/0  ... 042/0  104/0  354/0  167/0  229/0  438/0  135/0  192/0  385/0  

C44 67/0  92/0  1 69/0  94/0  1 63/0  88/0  1 58/0  83/0  1  042/0  104/0  354/0  167/0  229/0  438/0  135/0  192/0  385/0  

C51 67/0  92/0  1 52/0  77/0  1 65/0  9/0  1 6/0  85/0  1  188/0  25/0  438/0  125/0  188/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C52 63/0  88/0  1 54/0  79/0  1 65/0  9/0  1 58/0  83/0  1  188/0  25/0  438/0  125/0  188/0  438/0  154/0  212/0  404/0  

C53 17/0  42/0  67/0  65/0  9/0  1 54/0  79/0  1 6/0  86/0  1  0 0 0 0 042/0  292/0  154/0  212/0  404/0  

C54 6/0  85/0  1 73/0  98/0  1 1/0  35/0  6/0  56/0  81/0  1  188/0  25/0  438/0  0 0 0 173/0  231/0  404/0  

C55 54/0  79/0  1 67/0  92/0  1 52/0  77/0  1 58/0  83/0  1  0 042/0  292/0  0 042/0  292/0  0 0 0 



 

 

 

 

 1397: ماتریس روابط کلی فازی بين زیر عوامل مدل نگهداشت نخبگان اعضای هيأت علمی دانشگاه های تهران سال 2پيوست 

 11C 12C 13C 14C ...C 53C 54C 55C 

 L M U L M U L M U L M U  L M U L M U L M U 

C11 008/0  025/0  078/0  03/0  057/0  116/0  01/0  034/0  093/0  037/0  067/0  127/0  ... 002/0  007/0  045/0  01/0  018/0  056/0  01/0  017/0  053/0  

C12 015/0  041/0  102/0  004/0  018/0  066/0  006/0  027/0  084/0  037/0  064/0  12/0  ... 001/0  007/0  043/0  009/0  016/0  052/0  008/0  015/0  049/0  

C13 025/0  053/0  117/0  031/0  058/0  117/0  007/0  023/0  071/0  04/0  071/0  128/0  ... 001/0  007/0  046/0  009/0  017/0  056/0  01/0  017/0  054/0  

C14 008/0  032/0  092/0  005/0  026/0  084/0  005/0  026/0  082/0  007/0  023/0  075/0   001/0  006/0  042/0  009/0  016/0  052/0  009/0  015/0  049/0  

C15 023/0  049/0  112/0  031/0  056/0  112/0  011/0  036/0  095/0  035/0  064/0  123/0  ... 001/0  007/0  044/0  009/0  016/0  054/0  009/0  016/0  051/0  
C21 032/0  06/0  122/0  014/0  04/0  102/0  037/0  063/0  115/0  035/0  065/0  128/0  ... 001/0  007/0  046/0  009/0  017/0  056/0  009/0  016/0  053/0  

C22 033/0  061/0  123/0  013/0  039/0  102/0  036/0  062/0  115/0  035/0  065/0  129/0  ... 001/0  007/0  046/0  009/0  017/0  056/0  009/0  016/0  053/0  
C23 032/0  06/0  12/0  03/0  056/0  116/0  036/0  061/0  113/0  035/0  064/0  127/0   001/0  007/0  045/0  009/0  017/0  055/0  009/0  016/0  052/0  
C24 033/0  062/0  125/0  03/0  057/0  12/0  015/0  042/0  103/0  033/0  064/0  131/0  ... 002/0  008/0  047/0  01/0  018/0  058/0  011/0  018/0  055/0  

C25 031/0  056/0  114/0  029/0  053/0  11/  034/0  057/0  107/0  035/0  062/0  12/0  ... 001/0  007/0  043/0  011/0  018/0  053/0  009/0  016/0  05/0  

C31 031/0  058/0  119/0  031/0  057/0  115/0  036/0  062/0  112/0  034/0  064/0  125/0  ... 001/0  007/0  045/0  009/0  017/0  055/0  009/0  017/0  052/0  
C32 029/0  053/0  108/0  01/0  033/0  089/0  027/0  049/0  102/0  032/0  057/0  113/0   001/0  006/0  04/0  008/0  015/0  049/0  008/0  015/0  047/0  
C33 031/0  056/0  113/0  012/0  036/0  095/0  029/0  052/0  106/0  034/0  061/0  119/0  ... 002/0  007/0  043/0  009/0  016/0  052/0  009/0  016/0  05/0  
C34 034/0  06/0  115/0  011/0  035/0  094/0  028/0  052/0  108/0  033/0  06/0  12/0  ... 001/0  007/0  043/0  009/0  017/0  053/0  009/0  016/0  05/0  

C35 031/0  057/0  118/0  03/0  055/0  113/0  013/0  038/0  096/0  032/0  06/0  124/0  ... 002/0  008/0  045/0  01/0  017/0  055/0  009/0  016/0  052/0  

C41 002/0  025/0  08/0  008/0  028/0  081/0  007/0  029/0  08/0  01/0  034/0  091/0   001/0  006/0  038/0  008/0  015/0  047/0  008/0  014/0  044/0  

C42 033/0  063/0  128/0  032/0  06/0  123/0  031/0  059/0  12/0  036/0  068/0  134/0   002/0  007/0  048/0  011/0  019/0  059/0  009/0  017/0  055/0  

C43 001/0  02/0  072/0  001/0  019/0  069/0  04/0  019/0  067/0  001/0  022/0  076/0  ... 002/0  006/0  036/0  008/0  014/0  044/0  006/0  012/0  041/0  

C 04/0  07/0  129/0  04/0  069/0  124/0  036/0  065/0  121/0  039/0  072/0  136/0   003/0  009/0  049/0  011/0  02/0  06/0  009/0  018/0  056/0  

C51 042/0  074/0  134/0  033/0  064/0  128/0  039/0  07/0  125/0  042/0  077/0  141/0   009/0  016/0  055/0  01/0  019/0  062/0  011/0  02/0  059/0  

C52 039/0  071/0  133/0  033/0  063/0  127/0  039/0  068/0  125/0  04/0  074/0  14/0   009/0  016/0  054/0  009/0  018/0  062/0  011/0  019/0  058/0  

C53 018/0  048/0  117/0  037/0  066/0  125/0  033/0  062/0  123/0  039/0  072/0  138/0   0 004/0  034/0  003/0  011/0  055/0  01/0  019/0  057/0  

C54 033/0  06/0  119/0  038/0  063/0  114/0  01/0  035/0  094/0  033/0  063/0  125/0   009/0  014/0  049/0  002/0  007/0  036/0  01/0  017/0  052/0  

C55 034/0  063/0  129/0  038/0  066/0  124/0  031/0  059/0  121/0  038/0  07/0  136/0   009/0  006/0  046/0  003/0  011/0  054/0  003/0  009/0  039/0  
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 و بلوچستان ستانيفرزندان در خانواده در استان س آلدهیعوامل مؤثر بر تعداد ا

 ، فاطمه محمدزاده، حميده محمدزادهمحمدرضا حسنی

 (18/2/1399تاریخ پذیرش:    5/11/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

مذهبی در جوامع -قومی هایگروه های فرزندآوری در بینآلایده ها وکنش شناخت

 باروری، هایفرهنگ ویژۀ خصوصیات درک در آن، نقش مهمی هایکنندهتعیین چندقومی و

داشت. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد  جمعیت خواهد ترکیب و ساختار

ها در استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و دادهآل فرزندان ایده

ساله  18-65مردان  و آوری شده است. جامعه آماری شامل زنانبا استفاده از پرسشنامه جمع

نفر با استفاده از  413بوده که از بین آنها، تعداد  1397استان سیستان و بلوچستان در سال 

ها نشان عنوان نمونه انتخاب شدند. یافتهای بهچندمرحلهای گیری خوشهروش نمونه

دانند، و این تعداد در آل فرزندان خانواده را دو فرزند میکه بیشتر افراد، تعداد ایده دهندمی

درصد( است. نتایج حاصل از  28درصد( بیشتر از بلوچ ) 41بین پاسخگویان غیربلوچ )

مدل نهایی، متغیرهای استفاده از رادیو و تلویزیون  رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که در

دار، و متغیرهای سن، هزینه خانوار، و روزنامه، نگرش جنسیتی مدرن، تأثیر منفی و معنی

آل فرزند دارند. همدنین دار بر تعداد ایدهقومیت و بُعد مناسکی دینداری اثر مثبت و معنی

 ، تحت تأثیر متغیر دینداری )بُعد مناسکی( است.آل فرزندتأثیر سایر متغیرها بر تعداد ایده

آل فرزند، دینداری، قومیت، نگرش جنسیتی، استان خانواده، تعداد ایده :هاکليدواژه

 سیستان و بلوچستان.

                                                      
شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول(. استادیار جامعه 

E-mail: mohammadreza.hasani63@yahoo.com  

شناسی، دانشگاه گیالن و مدرس دانشگاه پیام نور.کارشناس ارشد جامعه 
E-mail: mohammadzadehhamideh@yahoo.com 

شناسی، دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور.کارشناس ارشد جامعه 
E-mail: mohammadzadeh.f@gmail.com 
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 علمی پژوهشی مقاله
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 مقدمه

 ویژه درها، بههای جمعیتی خانوادهای در ساختار و کنشهای گذشته، تغییرات گستردهطی دهه

جامعه ایران نیز از در سطح جهان رخ داده است.  2و تمایالت فرزندآوری 1های باروریکنش

آل ایده این تغییر و تحوالت تأثیر پذیرفته است. تمایالت باروری و تغییر در رفتار و تعداد

هایی است که عالوه بر نقش مهم در تغییرات سطوح باروری و تأثیر قاطع فرزندان، یکی از مقوله

ت، بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، برای بر میزان رشد جمعی

های فرزندآوری افراد و آلشناخت بهتر رفتار باروری و پیامدهای متعاقب آن، الزم است ایده

های فردی، های فرزندآوری، بازتاب انگیزهآلهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. ایدهتعیین کننده

ها، باورهای افراد و ترجیحات سبک زندگی آنان در ها، نگرشارزش های شخصیتی،ویژگی

 5(. بونگارتز364: 2003، 4؛ حکیم226: 1994، 3خصوص شمار فرزندان در خانواده است )میلر

 ویژۀ خصوصیّات از را خود توانیم درکمی باروری هایآلایده شناخت ( معتقد است با2002)

 (. 2002دهیم )بونگارتز،  توسعه مختلف جوامع در باروری هایفرهنگ

-گیری و نگرشها، فرآیند تصمیمنظر پژوهشگران اجتماعی، رفتار باروری بر اساس محرکبه

عنوان رفتاری که در یک محیط اجتماعی و تعامالت اجتماعی با سایر تواند بههای مرتبط می

یک جامعه و تعامل با آنها شود، در نظر گرفته شود. روابط اجتماعی بین اعضای افراد حادث می

 ها و هنجارهای مرتبط با رفتار باروری را سازمان دهد؛ رفتاری که تنها در والدینتواند ارزشمی

های فرزندآوری نظیر ازدواج، عالقه به شود؛ بلکه تمامی جنبهباروری خالصه نمی قصد یا شدن

گیرد )بونگارتز و را دربر میها برای تنظیم باروری ها نسبت به محرکداشتن فرزند و نگرش

 (. 148: 1379؛ محمودیان، 2003، 8؛ برنادری2001، 7؛ کهلر و بهلر1996، 6واتکینز

گیری کاهش پیدا کرده است و این فرآیند طور چشمدر سه دهه گذشته، باروری در ایران به

جمعیتی صورت گرفته است. اما رهای اجتماعیدر تمام مناطق جغرافیایی و برای همۀ زیرگروه

                                                      
1. Fertility 

2. Childbearing 

3. Millre 

4. Hakim 

5. Bongaarts 

6  . Watkins 

7  . Kohler & Bühler 

8  . Bernardi 
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های مذهبی است، این کاهش در بین گروهراز آنجایی که ایران سرزمینی با تنوع قومی

های قومی کُرد، لُر که گروهدهد؛ در حالیهای متفاوتی را نشان میمذهبی مختلف، شکلرقومی

شان در سطح جانشینی و حتی اند و باروریو ترک تقریباً به پایان مرحله انتقالی باروری رسیده

ها در مرحله انتقالی قرار دارند و باروری باالی سطح جانشینی زیر سطح جانشینی است، اما بلوچ

(. طبق نتایج مطالعات مختلف، سطح توسعه یافتگی 2009شوازی و همکاران، دارند )عباسی

گرفته در کشور، وجه به مطالعات صورتها در این زمینه نقش مؤثری داشته است، اما با تاستان

های قومی، هرچند سطوح متفاوت باروری داشته اما روندهای باروری مشابهی را با گروه

اند، همدنین پویایی الگوهای باروری در ایران حول سه روندهای ملّی و اکثریت تجربه کرده

؛ 1385وازی و صادقی، شاجتماعی است )عباسیرمحور عمدۀ مذهب، قومیت و شرایط اقتصادی

 (.1386شوازی و حسینی، عباسی

استان سیستان و بلوچستان، دومین استان پهناور کشور است. جمعیت این استان بر اساس 

درصد زن؛  4/49درصد مرد و  5/50نفر بوده است ) 2775014برابر با  1395سرشماری سال 

روستایی( )مرکز آمار ایران،  درصد ساکن در نقاط 5/52درصد ساکن در نقاط شهری و  4/47

، باالترین نرخ رشد ساالنه جمعیت و میزان باروری کل در 1395(. این استان در سال 1395

کشور را داشته و میانگین باروری آن باالتر از متوسط کل کشور بوده است. این استان ناهمگن 

زمانی نسبتاً طوالنی وارد دوره ها با تأخیر مذهبی، گرچه در مقایسه با سایر استانراز نظر قومی

گذار باروری شده، اما کاهش باروری آن، کمتر از کاهش متناظر در مقیاس ملی و همدنین در 

بر آمارهای منتشر شده، این استان  مذهبی بوده است. بنا-های همگن از نظر قومیمقایسه با استان

طوری که برخوردار بوده است؛ بهدر سه دهۀ اخیر، از باالترین نرخ رشد ساالنه جمعیت کشور 

، متوسط رشد 1390-1395و  1385-1390، 1375-1385، 1365-1375 در چهار بازه زمانی

درصد بوده که از متوسط رشد  83/1و  05/1، 40/3، 71/3ترتیب برابر با ساالنه جمعیت آن، به

(. همدنین 1395، 1390، 1385، 1375)مرکز آمار ایران،  1این شاخص در کشور بیشتر بوده است

این استان طی این مدت، باالترین میزان باروری را داشته و میزان باروری آن باالتر از سطح 

                                                      
، 62/1، 96/1 :های زمانی یاد شررده، به ترتیب برابر. متوسررط نرخ رشررد سرراالنه جمعیت برای کل کشررور در بازه1

 بوده است. 24/1، 29/1
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، 1395و  1390هایجانشینی بوده است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

بیشتر از فرزند بوده است که  96/3و  60/3میزان باروری کل در این استان به ترتیب برابر با 

)مرکز آمار  1باشدفرزند بوده، می 01/2و  8/1ها که برابر با میزان باروری کل کشور در این سال

(. نتایج مطالعات گویای این واقعیت است که استان سیستان و بلوچستان بر 1395، 1390ایران، 

؛ زنگنه، 94: 1390ترین استان کشور است )شیخ بیگلو، نیافتههای توسعه، توسعهاساس شاخص

مذهبی، بر باال بودن ر(، که این امر در کنار ناهمگن بودن استان از نظر قومی157و  150: 1395

 رشد ساالنه جمعیت و میزان باروری کل آن تأثیر مستقیم دارد.

تمایالت فرزندآوری و باروری  و هاآلایده ها،کنش از با توجه به اینکه کسب شناخت

های جمعیّت و روندهای آن آن، نقش مهمی در درک پویایی هایتعیین کننده های قومی وگروه

آل فرزند در استان سیستان و بلوچستان و عوامل دارد، مقاله حاضر در پی آن است که تعداد ایده

 مؤثر بر آن را بررسی کند.

 چارچوب نظری 

آل فرزند و تعداد ایدهها و رویکردهای گوناگونی برای تبیین متغیرهای تأثیرگذار بر نظریه

رفتارهای باروری ارائه شده که هر کدام از دیدگاه خاصی به موضوع نگریسته و به تبیین تغییرات 

های انتخاب عقالنی اند: نظریهبندی شدهاند. این نظریات در دو قالب کلی تقسیمباروری پرداخته

های مرتبط با تبیین و...( و نظریه های اقتصادی باروری، برابری جنسیتیو تبیین ساختاری )نظریه

 (. از90: 1383فرهنگی و...( )حسینی، -شدن، تأثیر قومیهنجاری و فرهنگی )نوگرایی و جهانی

 تبیین در بنیادین نقش دارای هاایده تغییر و عوامل فرهنگی نظران این دیدگاه،صاحب دیدگاه

وهش، با توجه شرایط جامعه مورد الگوهای فرزندآوری و رفتارهای باروری هستند. در این پژ

آل فرزندان در استان سیستان ها برای تبیین عوامل مؤثر بر تعداد ایدهمطالعه به ترکیبی از این نظریه

 و بلوچستان استفاده شده است.

 

                                                      
ستان .1 سال در بین ا شماری  سر شور، در  ستان به کل، مربوط باروری میزان حداقل ،1395های ک رقم  با گیالن ا

های خراسان جنوبی، بلوچستان استان و سیستان استان بعد از آن حداکثر مازندران و تهران و و بعد از آن  38/1

 (.1395خراسان شمالی، و هرمزگان است )مرکز آمار ایران 
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 نظریه اقتصادی باروری

 تقاضا و شوندتلقی می بادوام اقتصادی کاالی عنوانبه باروری، فرزندان اقتصادی هاینظریه در

 انتظار خود فرزندان از والدین است که منافعی تابع و عقالنیت اقتصادی بر فرزند، مبتنی برای

 باروری تبیین جهت که باورند این بر فرزندآوری، اجتماعیراقتصادی نظریه نظراندارند. صاحب

ها به فرزند (، خانواده1960) 1. از نظر گری بکرگرفت کاربه را اجتماعی عوامل از ترکیبی باید

نظر وی تابع مطلوبیتی که نگرند که طی زمان منفعت دارد. بهعنوان کاالی مصرفی بادوام میبه

خانواده در مورد این کاال در نظر دارد، شامل تعداد فرزندان زنده، کیفیت بده و کاالهای متداول 

معتقد  تقاضا و عرضه نظریه در 3استرلین (.304: 1385و همکاران،  2و خدمات است )گیلیس

زوجین،  هایانتخاب وسیلهبه جامعه، یک باروری در سطح که تمایالت، ترجیحات و است

 سعی والدین گیرد.می صورت خانوادگی و فرهنگی زمینه در هاها و نگرشهنجارها، ارزش

 برای تقاضا و زنان ولد و زاد فیزیکی توان یعنی فرزند عرضه قابلیت بین را تعادلی تا کنندمی

 فرزند نظریه، چنانده این نمایند. براساس برقرار است آلایده زنده کودکان شمار همان که بده

 در جامعه در موجود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایارزش شود گرفته نظر در کاال عنوانبه

 است: اهمیت حائز متغیر ارتباط، دو این در دارد. کننده تعیین نقش فرزندان مطلوب شمار تعیین

 با ارتباط در که والدین ذهنی تمایالت دوم و دارد اقتصادی جنبه که فرزندان اول، مخارج

، به نقل از 140: 2002، 4است )ویکس همراه روانی و ر فرهنگیعوامل اجتماعی از ایمجموعه

 گیریتصمیم ( بر فرآیند1975) 6(. لیبنشتاین3254: 2017، 5؛ شاپیرو و تامباش97: 1383حسینی، 

در  کند.می تأکید فرزندان هایهزینه و منافع به توجّه با فرزند مورد داشتن در زوجین عُقالیی

 شمار مورد در گیری والدینتصمیم بر که هستند عواملی فرزندان، هزینۀ و منفعت نظر او،

 فرزندان مخارج و هاارزیابی هزینه به و کنندمی سنگین سبک والدین، گذارند.می تأثیر فرزندان

 والدین نگرش باشد، مخارج فرزندان یا هاهزینه از بیشتر بده داشتن منافع چهچنان پردازند.می

 (. 94: 1383بود )حسینی،  خواهد مثبت

                                                      
1  . Gary Becker 

2. Gillis 

3. Easterlin 
4. Weeks 

5. Shapiro & Tambashe 

6. Leibnestein 
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 برابری جنسيتی

آور خانواده محسوب شده، درآمد خانواده از طریق کار در بیرون ، جنس مذکر، نان1970 دهه تا

ها برعهده مادر بوده است. بنابراین، اصل کلی، مسئولیت نگهداری بده دست آمده واز خانه به

(. اما با تغییر نگرش نقش 430: 1،2000دونالدایجاد تمایز بین مرد و زن برقرار بوده است )مک

وظایف آوری بود، زن بودن و مرد بودن، از نظر داری و نانترتیب، خانهجنسیتی زن و مرد که به

کند، معنای روشن و مشخص ندارد و امروزه زنان در چارچوب هایی که ایجاب میو هویت

: 1384، 2کنند )گیدنزسرنوشتی که به واسطه نقش آنها از پیش تعیین شده است، دیگر زندگی نمی

گیر در موقعیت آنان، جایگاه زنان و (. با افزایش ورود زنان به بازار کار و تغییرات چشم125

( و تغییر در ساختار 349: 2003مردان روابط میان آنها هر چه بیشتر برابر شده است )حکیم، 

(. 96: 1384ها بخشیده است )گیدنز، شدن این هرم، ساختار جدیدی به خانوادهقدرت و افقی

در برابری جنسیتی، برابری بین دو جنس مفروض است. برابری در آموزش، اشتغال، مشارکت 

های شغلی، آموزشی و غیره، گام یره با توجه به این دیدگاه، زنان در زمینه فرصتاجتماعی و غ

 (.29: 2014، 3روند )تستابه گام مردان پیش می

 شدنهای جهانینظریه

ها های ارزشی، معنایی و شیوههای نوین اطالعاتی ر ارتباطی، نظامواسطه فناوریشدن بهجهانی

افکار عمومی تأثیر و نفوذ  کرده است و بر تجربه افراد وو سبک زندگی، جوامع را دگرگون 

سازی از طریق رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی، شامل اعتقادات، ای دارد. فرهنگگسترده

گذارد هایی است که بر رفتار و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میها و ارزشتصاویر، برداشت

( این وضعیت را تا حد زیادی در نتیجه ظهور 1389(. گیدنز)126: 2008و همکاران،  4)کارلسون

داند و معتقد است که ارتباطات جمعی دربرگیرنده بسیاری از المللی ارتباطات مدرن میبرد بین

های های زندگی و فعالیت اجتماعی است. در حقیقت، در اوضاع و احوال کنونی، گرایشجنبه

های گوناگون زندگی های متعدد در حوزهی تحوالت و دگرگونیپابهساز نهادهای مدرن پاجهانی

                                                      
1. McDonald 

2. Giddens 
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های شخصی و خصوصی افراد روزمره اجتماعی حرکت کرده و در نهایت، حتی بر حوزه فعالیت

گذارند. برای مثال، در گذشته، مردم در جوامع کشاورزی، فرزند زیاد نیز تأثیر عمیقی برجای می

دانستند، اما در جهان مدرن امروزی که عصر اطالعات می و فامیل گسترده را افتخاری برای خود

دنبال های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری، بهنام گرفته است، افراد با کسب آگاهی در زمینه

های زندگی، رفاه بیشتر و در نتیجه، فرزند کمتر هستند. این فرایند کسب آگاهی، از راه آلایده

های محدود که ساختار روابط اجتماعی را در راستای پهنه های جدید ارتباطیفناوری

ای دهد. گیدنز در این رابطه از اصطالح تجربه واسطهدهد، رخ میگسترش می مکانیرزمانی

ای های ماهوارهرسانی مانند اینترنت، شبکههای مدرن پیامکند که منظور از آن، فناوریاستفاده می

 . (653-652: 1389ه، تلویزیون و نظایر آن است )گیدنز، های جمعی چون روزنامو رسانه

ها و آگاهی در گذار جمعیتی شدن و اشاعه ایده( در توضیح اثرات جهانی2006) 1الدولک

های ای، در تبلیغ و توسعه ارزشهای ماهوارههای ارتباطی همدون شبکهمدرن، بر قدرت رسانه

اندازه خانواده و پذیرش وسایل جلوگیری، تأکید طبقه متوسط غربی و پیامدهای آن برای کاهش 

(. گذار جمعیتی در کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی در نتیجه 228: 2006کند )کالدول، می

های ها و دانش مرتبط با تنظیم باروری صورت گرفته است. در عصر کنونی، رسانهاشاعه ایده

شوازی و کنند )عباسیرا بازی می ایده پیشگیری از حاملگی نقش مهمی جمعی در اشاعه

ای های فراملی، نقش و تأثیر عمدهویژه رسانهها، به(. بنابراین، امروزه رسانه10: 2009همکاران، 

های افراد در تمامی امور گیریها و الگوهای رفتاری و سبک زندگی و انتخاب و تصمیمبر ایده

آل خانواده دارند، هم مستقیم با القای تعداد ایدهخصوص الگوی باروری و فرزندآوری زندگی، به

 های فرزندآوری.و هم غیرمستقیم از طریق تغییر در ارزش

 های قومی باروریهای تفاوتنظریه

ها، مهمترین عوامل مؤثر بر فرزندآوری پردازان، فرهنگ محلی و سنتاز نظر محققان و نظریه

ها، اعتقادات، نده شیوه کلی زندگی، زبان، ایدهفرهنگ قومی، دربرگیر (.4: 2004، 2است )پین

فرهنگی، فرض  قومی تأثیر رویکرد (. در106: 1383ها و الگوی رفتاری است )حسینی، ارزش

                                                      
1. Caldwell 

2. Payne 
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 اجتماعیراقتصادیها و تجربیات آلبر این است که اعضای یک گروه معین، هنجارها، ایده

ای است که این گروه بخشی از آن معههای اعضای دیگر جامشترکی دارند که متمایز از ویژگی

های قومی ممکن است پاسخ منطقی آنها به رود. بنابراین، رفتارهای باروری گروهشمار میبه

ها و ، یا تفاوت در ارزشاجتماعیرروانیهای گروهی و عدم امنیت شرایط موقعیتی، تبعیض

دلیل به قومی گروه دیگر، هرعبارت (. به107-106هنجارهای خرده فرهنگی باشد )همان: 

شاپیرو و تامباش، کند )می فرهنگی خاص خود، رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه هایارزش

ها، در رابطه با قومیت و باروری، سه فرضیه شامل: تبیین ساختاری یا مشخصه(. 3254: 2017

طور مختصر به هرکدام فرهنگی و موقعیت گروه اقلیت مطرح است، که در زیر بههنجارهای خرده

 اشاره شده است. 

 : ساختاری تبیین فرضیه

گر توزیع های قومی باروری، بازتاب و نمایانبا توجه به شالوده اساسی این رویکرد، تفاوت

مفهوم نابرابری قومی،  ای و نابرابری قومی است. این دیدگاه با تأکید برهای توسعهنابرابر شاخص

های تنهایی، تأثیری مستقل بر باروری ندارد، بلکه تفاوت گروهقومی به کند که وابستگیمی بیان

های قومی و ساختارها، عمدتاً موجب تفاوت اجتماعیرهای اقتصادیقومی در ترکیب مشخصه

دهنده موقعیت نسبی ها نشان( و این تفاوت28: 2010، 1شود )آبومشاهده شده در باروری می

این فرضیه، (. 3254: 2017شاپیرو و تامباش، قاتی جامعه است )های قومی در سیستم طبگروه

اجتماعی، درآمد، شغل، تحصیالت و محل اقامت رهای اقتصادیرفتار باروری را به مشخصه

گروه قومی، پیامد وضعیت  یکدهد؛ بدین معنی که میزان باالتر باروری )شهر یا روستا( نسبت می

؛ به 1971، 2)گلدشایر فقیر بودن آنها نسبت به گروه اکثریت استتر و اجتماعی پایینراقتصادی

دلیل گسترش ارتباطات اجتماعی و این فرضیه، امروزه به طبق(. 72: 2014، 3نقل از پاالمولنی

داری بر رفتار باروری ندارد، بلکه آنده که ممکن است عنیم ، قومیت تأثیر مستقل ونوسازی

ب بازتاب این واقعیت است که اعضای هر گروه قومی، جایگاه ناشی از تأثیر قومیت باشد، اغل

 (. 65: 2003، 4؛ چانگ106: 1383دارند )حسینی،  اجتماعیرمتفاوتی در ساختارهای اقتصادی
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3. Palamuleni 
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  :فرهنگیهنجارهای خرده فرضیه

های فرهنگی و مذهبی خاص خود، مذهبی به خاطر ارزشرهای قومیدر این فرضیه، گروه

های منحصر به فرد مربوط به کنند و هنجارها و ارزشری متفاوتی را تجربه میرفتارهای بارو

تشکیل خانواده، بازتابی از تاریخ، فرهنگ و باورهای مشترک اعضای گروه اقلیت، بدون توجه 

مذهبی، ممکن است رهای قومیاجتماعی آنها است. در فرهنگ بعضی گروهربه موقعیت اقتصادی

شدت تقدیرگرا باشند، یا اینکه یادی باشد، افراد در رفتارهای باروری، بهفرزند دارای ارزش ز

های رود گروههای معینی از کنترل موالید در میان آنها ممنوع شده باشد. بنابراین، انتظار میروش

های اقتصای و اجتماعی یکسان، سطوح باروری متفاوتی را تجربه کنند قومی، حتی با ویژگی

کند که چرا افراد در (، فرهنگ تبیین می1990) 2(. از نظر همل1415: 1978 ،1)لوپز و صباغ

برند، اما از نظر آداب و رسوم جوامعی که به ظاهر از نظر اقتصادی در شرایط یکسانی به سر می

تواند توضیح دهد چرا با وجود و زبان متفاوتند، عملکردهای جمعیتی متفاوتی ندارند. فرهنگ می

شناختی قتصادی و اجتماعی، جمعیت یک منطقه در طول زمان از نظر جمعیتتغییر شرایط ا

های تبیین را به تواند زمینهعنوان مبنای تحلیل، میکارگیری فرهنگ بهکند. بهیکسان عمل می

 (. 108: 1383؛ به نقل از حسینی، 1990سطحی باالتر انتقال دهد )همل، 

 : اقلیت گروه موقعیت فرضیه
های فرهنگی، عوامل بسیار مهمی در تعیین سطح باروری در بین گروه اقلیت زشهنجارها و ار

(. بنا بر فرضیه موقعیت گروه اقلیت، موقعیت این گروه مبتنی بر دینامیک 28: 2010هستند )آبو، 

اش را با های اقلیت و اکثریت است، که طبق آن، گروه اقلیت، رفتار باروریروابط میان گروه

عنوان کند و باروری پایین را بهبی یا عدم دستیابی به تحرک اجتماعی تنظیم میتوجه به دستیا

گیرد. گلدشایدر و اجتماعی باال در نظر میرمکانیزمی برای دستیابی حفظ موقعیت اقتصادی

تر گروه اقلیت ناشی از تعامل موقعیت گروه اقلیت و اولنبرگ بر این باورند که باروری پایین

ی و اجتماعی آنها است. عضویت در گروه اقلیتی که دارای نظام هنجاری مشوق موفقیت اقتصاد

کند، های مؤثر جلوگیری از حاملگی را منع یا تشویق نمیخانواده بزرگ نیست و استفاده از روش

تر از گروه اکثریت تقلیل یابد. چنانده در صورت شود تا باروری گروه اقلیت به پایینسبب می

                                                      
1. Lopez & Sabagh 

2. Hammel  
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های قومی در ایستارها و رفتارهای باروری از بین نرفت، ی و اجتماعی، تفاوتهمانندی اقتصاد

های اقلیت ممکن است ناشی از عدم امنیت مربوط با موقعیت آنها باشد تر گروهباروری پایین

 2(. بین و ماکوم1445-1446: 2016، 1؛ کلو و هانیمین370-369: 1970)گلدشایدر و اولنبرگ، 

نجارها و قوانین موافق با افزایش موالید در جامعه وجود نداشته باشد، عدم چه همعتقدند، چنان

شود تا آن دسته از اعضای های اقلیت سبب میای گروهامنیت روانی ر اجتماعی و موقعیت حاشیه

شان را کاهش دهند؛ زیرا باروری این گروه که در تالش برای تحرک اجتماعی هستند، باروری

دانند. برعکس، عدم امنیت ابزاری برای رسیدن به پیشرفت و ترقی اجتماعی میعنوان پایین را به

سیاسی، در حاشیه بودن و فقدان تحرک صعودی مرتبط یا موقعیت گروه اقلیت، استفاده از 

دهد. گروه اقلیتی که وسایل پیشگیری از حاملگی و رفتار باروری آنها را تحت تأثیر قرار می

جتماعی رو به باال دارد، چنانده بخواهد ضمن حفظ موجودیت شانس ضعیفی برای تحرک ا

خود، قدرتش را افزایش دهد، کمتر احتمال دارد که از وسایل پیشگیری از حاملگی استفاده کند. 

شوازی و حسینی، ها باالتر از گروه اکثریت خواهد ماند )عباسیبنابراین، سطح باروری اقلیت

 (.111: 1383. حسینی، 14-15، 1386

 دینداری

عنوان عامل فرهنگی، از طریق هنجارهای مرتبط با اندازه خانواده، تعداد فرزندان و سن مذهب به

؛ به 3: 1981، 3گذارد )چمیازدواج و هنجارهای مرتبط با متغیرهای بینابینی بر باروری تأثیر می

ری سه رویکرد (. در مورد چگونگی تأثیر مذهب بر بارو198: 1389نقل از محمودیان و نوبخت، 

یات هها و خصایص، رویکرد موقعیت گروه اقلیت، رویکرد المهم وجود دارد: رویکرد ویژگی

 (.118: 1384ویژه )لوکاس و میر، 

هایی که در ها و خصایص، اختالف الگوهای باروری را براساس تفاوترویکرد ویژگی

این رویکرد اختالفات باروری را  کند.اجتماعی افراد وجود دارد، تبیین میرهای اقتصادیویژگی

های افراد با گرایش اجتماعیرها و خصایص اقتصادیداند که در ویژگیهایی میناشی از تفاوت

مذهبی مختلف نهفته است. بر اساس این رویکرد، مذهب بالذات تأثیرگذار نیست؛ بلکه این 

                                                      
1. Kulu &Hannemann 

2. Beam & Marcum 

3. Chamie 



 101      و بلوچستان ستانیفرزندان در خانواده در استان س آلدهیعوامل مؤثر بر تعداد ا

 

 

شینی، موانع دسترسی به سوادی، روستان)مانند بی اجتماعیرها و خصایص اقتصادیویژگی

های مذهبی هستند وسایل کنترل موالید، مزایای فرزندان زیاد در اقتصاد کشاورزی سنتی( گروه

؛ کافمن 198: 1389؛ به نقل از محمودیان و نوبخت، 1971گذارند )چمی، که بر باروری تأثیر می

 (.80: 1397به نقل از فروتن و رضایی،  2012، 1و اسکایربک

های داند و باروری گروهها و خصایص، تأثیر مذهب بر باروری را کاذب میژگیرویکرد وی

کند. رویکرد دوم نیز معطوف اجتماعی تبیین میرهای اقتصادیمذهبی را با لحاظ کردن مشخصه

عنوان یک گروه اقلیت است. از این دیدگاه، موقعیت های مذهبی، بهبه وضعیت و موقعیت گروه

تواند رفتار فرزندآوری آنان را تحت عنوان یک گروه اقلیت به دو شکل میبههای مذهبی گروه

کند. حالت های مذهبی اشاره میها و هنجارهای گروهتأثیر قرار دهد. حالت اول، به حفظ ارزش

عنوان یک گروه اقلیت های مذهبی بهدوم نیز معطوف به عدم امنیت و در حاشیه بودن گروه

های های مذهبی و باورهای فرهنگی دینی گروهد سوم، مبتنی بر آموزهاست. باالخره، رویکر

ای است های مذهبی به گونهعقیده لوکاس و میر، ایدئولوژی دینی در برخی گروهمذهبی است. به

-عنوان مثال، مطابق باورهای دینی برخی گروهکند. بهکه فرزندآوری زیاد را تجویز و تقویت می

شود، استفاده از وسایل کنترل موالید و سقط جنین سنین پایین تشویق می های مذهبی، ازدواج در

دانند )لوکاس کنند یا اساساً داشتن فرزندان زیاد را یک ارزش میرا ناشایست و حرام تلقی می

اجتماعی مشابه اما ر(، افرادی با شرایط اقتصادی1990(. مطابق با نظر همل )118: 1384و میر، 

های مختلف مذهبی، ممکن است رفتارهای هبی متفاوت و یا متعلق به گروهبا اعتقادات مذ

های مذهبی اهمیت بیشتری به تشکیل باروری متفاوتی را بروز دهند. ممکن است برخی از گروه

شان خانواده و تعداد زیاد فرزند بدهند و یا افرادی که مذهب نقش اساسی و پررنگی در زندگی

متفاوت با سایرین در خصوص فرزندآوری داشته باشند )به نقل از  دارد، رفتارها و تمایالت

 (.108: 1383حسینی، 

های مرتبط با تبیین نظری انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری و نظریه هایدیدگاه از کدام هر

 تأثیرگذار بر هایسازوکار و به عوامل خاصی دیدگاه از اندکرده سعی هنجاری و فرهنگی

 ساختاری و بپردازند، با توجه به اینکه عوامل ها و تمایالت فرزندآوریکنش خانواده، تغییرات

                                                      
1. Kaufman & Skirbekk 
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و  های فرزندآوری افراد مؤثرند، تبیین تحوالتآلها و ایدهکنش بنیادی در طورایدئولوژیک به

 .شودمی محقق نظری دو رویکرد این بین از مسیر تعامل تنهایی، بلکهافراد نه به فرزندآوری نیات

 نیازمند و مختلف، متفاوت است هایگروه و جوامع میان عوامل و فرایندها در این تأثیر اما

 باورهای و هاشرایط هر جامعه و ارزش و بستر آنها با توجه به و تبیین نوع اثرگذاری بررسی

حاضر  بنابراین، تحقیق .هایشان استافراد آن جامعه در کنش تفاسیر و معانی ذهنی حاکم بر

های مرتبط با های انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری و نظریهنظریهاز  ترکیبی کند، بامی تالش

سیستان و  آل فرزند در استانمهمترین عوامل مؤثر بر تعداد ایدهتبیین هنجاری و فرهنگی، 

این دهد. در  قرار بررسی و مطالعه را مورد مذهبی(رناهمگن از نظر قومیای بلوچستان )جامعه

 راستا، مدل تحلیلی تحقیق با استفاده از مباحث نظری یاد شده ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقيق1شکل 

 های تحقيقفرضيه

های . بین استفاده از رسانه2آل فرزند رابطه وجود دارد؛ ایده. بین متغیرهای فردی و تعداد 1

آل فرزند های جنسیتی و تعداد ایده. بین نگرش3آل فرزند رابطه وجود دارد؛ جمعی و تعداد ایده

 آل فرزند رابطه وجود دارد. . بین دینداری و تعداد ایده4رابطه وجود دارد؛ 

استفاده از 

 های جمعیرسانه

 نگرش جنسيتی

آل تعداد ایده

  فرزند

 دینداری

 متغيرهای فردی 
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 پيشينه تحقيق

زندآوری، تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری انجام یافته است. بیشتر های فرآلدر زمینه ایده

اند که در ها، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری را در این امر دخیل دانستهپژوهش

( در کشور چین، متغیرهای سن و 2003پردازیم. در پژوهش چانگ )ادامه به بررسی آنها می

های اقلیت، همبستگی قوی با باروری در بین سی گروه اقلیتی گروه اقتصادیرپایگاه اجتماعی

ها تأثیر بسیاری بر تصمیمات زنان دهد قدرت جامعه و خرده فرهنگاند که نشان میمهم داشته

-سوادی تأثیر منفی و معنیدرباره تعداد فرزندان دارد. همدنین جداسازی قومی و آموزشی و بی

 (، تماشای2007) 1ست. مطابق پژوهش براناس گارازا و نیومنداری بر باروری زنان نشان داده ا

 اسپانیا، در گذارد.می فرزندآوری به بر گرایش زنان اثر عمیقی دوران کودکی، مراسم مذهبی در

 مادر که کسانی از کمتر فرزند یک میانگین، طورروند، بهبه کلیسا می بسیار مادرانشان که زنانی

 اند.داشته فرزندان بیشتری شاندختران مذهبی هم خیلی پدران اند.داشتهرود، می کلیسا به کمتر

 تعداد با پدران، ارتباطی دینداری و داشته کمتر هایبده با مذهبی، دخترانی مادران ایتالیا، در

 نبوده و بین دارمعنی فرزندان، تعداد با فرد دینداری رابطۀ بازگو نکرده است. دختران فرزند

 نداشته است. وجود داررابطه معنی باروری و دینداری

 در خصوصبه متحده نشان داد که دینداری (، در ایاالت2008) 2های پژوهش ژانگیافته

نیامده  دستبه مورد این در زن و مرد بین داشته، اما تفاوتی باروری بر مثبتی اثر اعتقادی بُعد

های پیمایش ملی رشد استفاده از دادهبا  پژوهشی ( نیز در2008) 3است. هی فورد و مورگان

متحده نشان دادند که با باال رفتن سطح دینداری، تمایالت افراد به داشتن  ایاالت خانواده در

های قابل نپال، تفاوت ( در کشور2010) 4شود. مطابق پژوهش ادهیکاریفرزند، بیشتر می

های فرهنگی، اجتماعی و محیطای در میانگین تعداد کودکان متولد شده با توجه به مالحظه

های جمعی، مهمترین متغیرهای اقتصادی زنان وجود دارد. محل اقامت، مذهب و رسانه

 ( در مطالعه خود در بین مردان2011و همکارانش ) 5کننده تغییرات باروری است. رابرتستبیین

                                                      
1. Branas-Garza & Neuman 

2. Zhang  

3. Heyford & Morgan 

4. Adhikari 

5. Roberts 
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فرزند کمتر  کانادایی نشان دادند که هرچقدر سطح تحصیالت افزایش یابد، تمایل به داشتن

( در میان زنان سوئدی که هنوز مادر 2013و همکارانش ) 1شود. بر اساس تحقیق سودبرگمی

شود. رکونا و اند با افزایش سطح تحصیالت زنان، تمایل آنها به فرزندآوری کمتر مینشده

رسی اسپانیا و با بر 1991های سرشماری سال تحقیقی با استفاده از داده (، در2014) 2ساالزار

روی چندین نسل از زنان متولد شده در نیمه اول قرن بیستم نشان دادند که با افزایش تحصیالت، 

 (2015و همکارانش ) 3شود. نتایج پژوهش گتوتمایل به ازدواج و باروری در بین زنان کمتر می

 اروپایی نشان داده است که بین نگرش جنسیتی و تمایل به فرزندآوری رابطه کشور هفده در

خصوص در مستقیمی وجود ندارد؛ ولی دینداری نقش مؤثری در تمایل به فرزندآوری دارد. به

 تر باشند، تمایل به فرزندآوری در بین آنها بیشتر است. پریجوامع سنتی، هر چقدر افراد مذهبی

رسیده هلندی به این نتیجه  و فرانسوی بریتانیایی، نسلی در بین زنان ایمطالعه در( 2016) 4رتم

ای در باروری دارد، همدنین افراد دارای کنندهاست که مذهب و اعمال مذهبی نقش تعیین

 شان پایین است. تحصیالت باالتر، میزان باروری

متحده، زنانی که دارای موقعیت شغلی بهتر هستند،  ایالت ( در2016) 5در پژوهش شرفلر

سن، تمایل به فرزندآوری در بین آنها زیاد  تمایل به فرزندآوری کمتری دارند ولی با باال رفتن

( در خصوص باروری، قومیت و 2017شود. مطابق نتایج پژوهش شاپیرو و تامباش )می

کنگو، با افزایش تحصیالت، میزان باروری کاهش و با  دموکراتیک جمهوری تحصیالت در

رفتارهای باروری  های قومی مختلف،یابد. همدنین گروهافزایش سن میزان باروری افزایش می

 دهند. متفاوتی از خود نشان می

رده )از دو گروه مذهبی شیعه بین زنان ازدواج ک ( در1389در پژوهش محمودیان و نوبخت )

آل فرزند در بین پاسخگویان شیعه و سُنی فارس، میانگین تعداد ایده استان دارگله ی( شهرو سُن

در هر دو گروه شیعه و سُنی  سطح تحصیالتفرزند بوده و با باال رفتن  72/3و 35/2برابر با 

( در بین زنان 1390فرزندان کاهش یافته است. مطابق پژوهش قدرتی و احمدی ) آلتعداد ایده

 و متغیرمحل سکونت  منطقهو  تتحصیالمتغیرهای سطح  سبزوار، بین شهر ساله 20-40متأهل 

                                                      
1. Söderberg  
2. Requena & Salazar  

3. Guetto  

4. Peri-Rotem 

5. Shreffler  
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سده و همکارانش وجود داشته است. در مطالعه ادیبیداری معنی معکوس و رابطه تعداد فرزند،

با  داریمعنیمعکوس و  تحصیالت، رابطه ، میزاناندیمشک ساکن ردکُ طایفه میان در (1390)

مطالعه سروش و دار نبوده است. معنی میزان درآمدمیزان باروری نشان داده است، اما تأثیر 

های جنسیتی و نگرش به فرزند، با (، در زمینه رابطۀ دینداری، نگرش به نقش1392بحرانی )

، تحصیالتمتغیر میزان آل فرزند در بین زنان متأهل شیراز، نشان دادند که تعداد واقعی و ایده

واریانس تغییرات درصد از  40کنندۀ یینتنهایی تعبهآل فرزند داشته و تأثیر معکوسی بر تعداد ایده

آل داشته است. بر اساس تعداد فرزند ایده ، تأثیر مثبتی بردینداریمتغیر  ، امااستبوده  این متغیر

سطح تحصیالت ، نشان دادند که کرمانشاه شهر( در 1393نتایج تحقیق محمودیان و محمودیانی )

اما در آزمون چندمتغیره با کنترل سایر  ؛دار داردیاثر معن آنها تعداد فرزندان دلخواه برمردان 

 رهای اقتصادی بین نگرش افراد با ویژگی است ودار یمعنسن ازدواج زنان تأثیر فقط  ،متغیرها

 دار وجود ندارد.یمعنبه باروری، تفاوت  نسبت اجتماعی مختلف

 نتیجه رسیدند کهسنندج به این  ای در شهرستانمطالعه (، در1394شوازی و خانی )عباسی

بین واقعیات و انتظارات اقتصادی و سن  ۀکننده متغیرهای تحصیالت، فاصلتعدیل با وجود نقش

. نتایج پژوهش چمنی و دار ناامنی اقتصادی بر باروری همدنان پایدار استتأثیر معنی، زنان

و میزان  دار متغیرهای تحصیالتمعکوس و معنیبر تأثیر  تهران، شهر ( در1395همکارانش )

اشاره آل باروری دار دینداری بر متغیر ایدهمستقیم و معنیتأثیر های جمعی و استفاده از رسانه

گیری ارزشی ر تأثیر جهت( در خصوص 1397شوازی و همکارانش )د. پژوهش عباسیدار

-نگرشها و های پیمایش ملی ارزشبا استفاده از داده های فرزندآوری در ایرانآلنگرشی بر ایده

درصد آنها  43و  فرزندی درصد پاسخگویان، دو 1/48نشان داد که  1394های ایرانیان در سال 

 اقتصادی اجتماعی متغیرهای بررسیاند. فرزندآوری اعالم کرده آلسه فرزندی و بیشتر را ایده

فرزندآوری  هایآلایده از تحصیالت با افزایش سطح که داده نشان شغلی وضعیت و سواد سطح

است، همدنین  باالترهای فرزندآوری نیز آلایدهباالتر باشد،  افراد دینداری چه هر شود،می کاسته

 فرزندآوری آلایده بر را تأثیر دینداری، بیشترین و برابری جنسیتی نگرشی،-ارزشی متغیرهای

 کُرد، ترکمن، های قومی ترک،( در مطالعه خود در بین گروه1397فروتن و میرزایی ) .دارند

های قومی مورد ترجیح فرزند در بین گروه و مازنی نشان دادند که بیشترین لک، لُر، گیلک،

. تفاوت بین مردان و زنان در زمینه ترجیحات است فرزند دو الگوی به مطالعه معطوف
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های قومی، تابعی از محل فرزندآوری اغلب گروه است و ترجیحات ناچیز بسیار فرزندآوری

های داری بر فرزندآوری گروهست. سن و سطح تحصیالت نیز دارای تأثیرات معنیسکونت آنها ا

یابد. متغیر افزایش سطح تحصیالت، تمایل به فرزندآوری کاهش می قومی بوده و به موازات

 نشان داده است.  ترجیحات فرزندآوری داری بردینداری نیز تأثیر معنی

ساله شهر  15-24( در بین زنان و دختران 1392)اساس نتایج تحقیق عنایت و پرنیان  بر

و مشتقات آن و  تلفن همراهای و ارتباطاتی، استفاده از فناوری نوین داده شیراز، متغیرهای

زاده پژوهش رسول در. اندنشان داده یدارمنفی و معنیرابطه با گرایش به فرزندآوری  ،فردگرایی

بین میزان استفاده از ، آذربایجان مدنی شهید شگاهدان دانشجویان انیم در( 1394)همکارانش و 

ای( و گرایش به های ماهوارههای اجتماعی مجازی و شبکهاینترنت، شبکه)های خارجی رسانه

های داخلی رسانه در مورد وجود نمایان شده است، اما داریمعن و فرزندآوری رابطه معکوس

غیر از تلویزیون، با ( در شهر تهران، به1395صادقی )مطالعه  در .نبوده استدار یرابطه معناین 

افزایش میزان استفاده از اینترنت و ماهواره، میانگین باروری مطلوب )تعداد فرزندان دلخواه( 

دار نبوده است. مطابق نتایج پژوهش کاهش یافته است و اثر استفاده از روزنامه و مجالت معنی

حد در  نگرش مثبت به فرزند در بین زنانایالم،  شهر انزن بین ( در1396سفیری و همکارانش )

بیشترین سهم را در تبیین  نقش مثبت تلویزیون و متغیرهای نقش منفی ماهوارهبوده و متوسط 

 اند.داشتهمیزان نگرش مثبت به فرزند 

-( در زمینه بررسی تطبیقی عوامل تعیین1394مطابق پژوهش عسکری ندوشن و همکارانش )

سنندج، بیشتر پاسخگویان مورد  شهر غیرشاغل و شاغل ردهای باروری زنان کُ آلکننده ایده

 مورد بررسی، در بین زنانبر اساس نتایج این مطالعه،  .دانندآل میبررسی، تعداد دو فرزند را ایده

آل تعداد ایدهمتغیر با  ،تقدیرگرایی در رفتار باروری و نگرش نسبت به هزینه فرزندانمتغیرهای 

های ر پایبندی به ارزشیمتغ ،در بین زنان غیرشاغلدار داشته است. همدنین معنی رابطه، فرزندان 

تحقیق فرزندان داشته است. نتایج  آلایده تعداد بردار معنیتأثیر مستقیم و  ،خانواده بزرگ

به  (، در زمینه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش1395ارجمندسیاهپوش و برومند )

دار بین پیروی نیرابطه منفی و معاندیمشک نشان داد که از  شهر فرزندآوری در بین زنان متأهل

 .استاجتماعی با گرایش به فرزندآوری زنان  ر ها، میزان تحصیالت و پایگاه اقتصادیاز سنت

ط شهری ساله و باالتر ساکن در نقا 15( در بین زنان و مردان 1395نتایج مطالعه فروتن و کرمی )
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های اهواز، بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان نشان داد و روستایی در شهرستان

ها در زمینه تمایالت فرزندآوری تفاوتو تمایالت فرزندآوری مردان و زنان بسیار به هم شبیه که 

آور نثیر نحوه نگرش جنسیتی مانند نگرش به الگوی سنتی مرد ناأگیری تحت تطور چشمبه

 .است بوده خانواده و اشتغال زنان

 باورهای مذهبی، زیتبر شهر متأهل زنان نیب در( 1394راد و ثوابی ) مطابق نتایج پژوهش

 داشته است، همدنینبیشترین سهم را در میزان گرایش به باروری زنان ، مهمترین عامل عنوانبه

کمترین اثر را بر میزان گرایش به باروری زنان  ،بیشترین و متغیر پایگاه اجتماعی ،متغیر سن زن

رابطه  بودن دارنیمعجهرم، حاکی از  شهر ( در1394پژوهش پیلتن و رحمانیان ). نشان داده است

نتایج مطالعه خلفی . است آل فرزند و تمایل به فرزندآوریتعداد ایدهدینداری با بین متغیر 

اند. آل دانستهر پاسخگویان داشتن دو فرزند را ایدهیزد، بیشت شهر ( در بین زنان همسردار1395)

آل تأثیر نداشته، بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای فعالیت مذهبی و پایبندی دینی برتعداد ایده

یافته است. مدیری  آل فرزندان زنان کاهش میانگین تعداد ایده ،با افزایش سطح تحصیالتاما 

 تعداد فرزندان قصد تهران، نشان داد که زنان و مردان متأهل شهرای در بین ( در مطالعه1396)

 تأثیر بیشتریهای جنسیتی بوده و دینداری متأثر از دینداری و نگرش ،شده در هر دو جنس

ساله  15( در بین زنان و مردان 1397) رضایی پاشابر اساس نتایج پژوهش فروتن و . داشته است

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

 ثیرأتداری تحت طور معنیبه ،تمایالت فرزندآوریآباد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان، خرم

 یهاشهرستان در (1395و همکارانش )های تحقیق فروتن مطابق یافته. است بوده سطح دینداری

ترین تمایل فرزندآوری در بین هر برجسته ،فرزندی دوالگوی خانواده  گنبدکاووس و بجنورد

دهنده نقش نیز نشان این مطالعه های تطبیقیاست. یافته بوده نی مذهبدو گروه شیعی و سُ

 .است بوده تمایالت فرزندآوری درتر متغیرهای جنسیت و محل سکونت مراتب مهمبه

 ر هنجاریدهد که عوامل ساختاری و فرهنگیبررسی نتایج مطالعات ارائه شده نشان می

 است مهم باروری وضعیت بینی پیش و درک برای وآل فرزند تأثیرگذارند بسیاری بر تعداد ایده

تر تحقیقات داخلی و خارجی . نتایج بیششود این عوامل و تأثیر آنها بررسی و تبیین میان روابط تا

آل های خارجی، تعداد ایدهحاکی از آن است که با افزایش سطح تحصیالت و استفاده از رسانه

آل فرزند غیر از تلویزیون، تأثیری بر تعداد ایدههای داخلی، بهیابد و رسانهفرزند کاهش می
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، مذهب و اعمال مذهبی ینداریدهای بیشتر مطالعات حاکی از تأثیر مثبت ندارند. همدنین یافته

دار نیست. آل فرزند است، گرچه در برخی تحقیقات این رابطه معنیتعداد ایده و قومیت بر

جامعه  فرهنگیرهای بررسی شده و بافت اجتماعیکند با توجه به پیشینهتحقیق حاضر تالش می

  آل فرزند را بررسی کند.مورد مطالعه، عوامل مؤثر بر تعداد ایده

 تحقيق روش

، از نظر هدف، یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت، پیمایشیحاضر، از نظر روش،  پژوهش

پهنانگر و از لحاظ زمانی، یک بررسی مقطعی است. واحد تحلیل فرد و جامعه آماری آن شامل 

بوده است که بر اساس  1397استان سیستان و بلوچستان در سال  1ساله 18-65زنان و مردان 

(، از 1395نفر است )مرکز آمار ایران،  2775014، برابر با 1395اصل از سرشماری سال نتایج ح

-ای چندمرحلهگیری خوشهنمونهاز طریق فرمول کوکران، انتخاب و به روش نفر  440این میان 

گیری بدین ترتیب بود که ابتدا، استان بر اساس . شیوه نمونهمورد مطالعه قرار گرفتند 2ای

فرهنگی )نظیر قومیت، مذهب و...( و معیارهای اکولوژیک )مختصات جغرافیایی و معیارهای 

طور تصادفی اقلیمی( به چهار خوشه تقسیم و سپس از بین هر خوشه، یک شهر و چند روستا به

(. در خوشه اول، شهر زاهدان و دو روستای نورآباد و سیاه دک، در 1انتخاب شدند  )جدول 

و روستای قائم آباد و کول، درخوشه سوم، شهرهای سراوان و ایرانشهر خوشه دوم، شهر زابل و د

و روستاهای هوشک و دامن، آبادان و خیرآباد و در خوشه چهارم، شهر چابهار و روستاهای 

گیری متناسب با حجم تعیین شده زهراب و صفرزهی انتخاب شدند. حجم نمونه به روش نمونه

بی در هر شهر و روستا، متناسب با جمعیت آن شهر و روستا طوری که تعداد نمونه انتخااست. به

گیری تصادفی سیستماتیک ها نیز به شیوه نمونهدر هر کل جمعیت استان بوده است. انتخاب نمونه

ای، در وهله اول بر اساس مناطق گیری چندمرحلهبوده است. در پیمایش حاضر، به روش نمونه

طور های این منطقه، چند محله بهپس از بین محلهمختلف هر شهر، یک منطقه انتخاب و س

یی هاها خانهها تقسیم و در کوچهها و کوچهتصادفی انتخاب گردید. سپس هر محله به بلوک

گاه پرسشگر با سرپرست خانواده و در صورت حضور نداشتن، طور تصادفی برگزیده شدند. آنبه
                                                      

. نظر به اینکه هدف اصررلی تحقیق حاضررر، مطالعه نگرش جمعی و گروهی و نه یک دسررته یا زیرگروه خاص 1

  های مختلف سنی باشد و محدود به یک گروه سنی خاصی نباشد.گیری از گروهنمونهبوده، سعی شده 

2. Cluster Multistage Sampling 
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که نمود. درصورتیمی تکمیلرسشنامه را یافته انجام داده و پبا همسر وی مصاحبه ساخت

دیگری در همان  شد، فردی از خانهپاسخگو در منزل حضور نداشت یا حاضر به مصاحبه نمی

ها در مناطق مختلف شهر و گرفت. پرسشنامهگردید و مورد مصاحبه  قرار میکوچه انتخاب می

ری داشته، تکمیل شده روستاهای اطراف، توسط کارشناس علوم اجتماعی که سابقه پرسشگ

 است.  

پس  .است شده گردآوری پرسشنامه های مطالعه به شیوه میدانی و با استفاده از تکنیکداده

 پرسشنامه قابل تحلیل شناخته شد. 413ها، در نهایت، آوری پرسشنامهاز جمع

 ها به تفکيک شهرها و روستاهای مورد بررسیتعداد نمونه :1 جدول
 تعداد نمونه نام شهر/روستا شهر/روستا خوشه

 خوشه اول
 66 زاهدان شهر

 37 نورآباد و سیاه دک روستا

 خوشه دوم
 40 زابل شهر

 40 قانم آباد و کول روستا

 خوشه سوم
 62 ایرانشهر و سراوان شهر

 68 هوشک، دامن، آبادان و خیرآباد روستا

 خوشه چهارم
 30 چابهار شهر

 70 زهراب و صفرزهی روستا

 

 متغيرهای تحقيق

 مستقل تحقیق عبارتند از:  متغیرهای

متغیرهای فردی: جنس، قومیت و محل سکونت )با سطح سنجش اسمی(، سطح تحصیالت 

 ای(.)با سطح ترتیبی( و سن و هزینه خانوار )با سطح سنجش فاصله

های جمعی از پنج شاخص های جمعی: برای سنجش متغیر میزان استفاده از رسانهرسانه

ها های اجتماعی و روزنامهای، شبکههای ماهوارههای اینترنتی، شبکهرادیو و تلویزیون، سایت

، «تاحدی»، «زیاد»، «زیادخیلی ») ایدرجه پنج لیکرت طیفهر گویه بر روی استفاده گردید. 

 مطرح شده است.  («خیلی کم»، «کم»
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سنتی و مدرن استفاده شده  های جنسیتی از دو بُعدهای جنسیتی: برای سنجش نگرشنگرش

ضرورت "و  "تقسیم کار سنتی"، "لزوم پیروی زن از مرد"است. در بُعد سنتی از سه شاخص 

اشتغال "و  "برابری زن و مرد"و در بُعد مدرن از دو شاخص  "مهم جامعه توسط مردان اموراداره 

گیری شاخص در مقیاس لیکرت پرسیده شده است. برای اندازه "و مشارکت زن در جامعه

بهتر است مرد »و « شودداری اولویت اول زن محسوب میخانه»از دو گویه  "تقسیم کار سنتی"

، در مقیاس لیکرت پرسیده «برای معاش خانواده تالش کند و زن فرزندان را در خانه تربیت کند

 شده است.

 نگرش، که نحویبه دینی داشتن التزام و دینی پایبندی دینی بودن، یعنی دینداریدینداری: 

(. با توجه به اهداف تحقیق 36-35: 1384زند، های فرد را متأثر سازد )شجاعیکنش و گرایش

بُعد اعتقادی  حاضر، از دو بُعد اعتقادی و مناسکی برای سنجش سطح دینداری استفاده شده است.

 بُعدداشته باشند. ها اعتقاد رود پیروان آن دین، به آنکه انتظار می گیردمیباورهایی را دربر 

های مقدس خاص و غیره را آیین در شرکت نماز، مشخص، مثل: عبادت، دینی اعمال مناسکی

-104: 1385)توسلی و مرشدی،  گیردجا آورند، در برمیرود پیروان هر دین بهکه انتظار می

همدون هایی برای سنجش بُعد اعتقادی از شاخص (.125: 1383زاده و همکاران، ؛ سراج103

،  و... ، و برای سنجش بُعد مناسکی نیز "اعتقاد به وحی"، "اعتقاد به روز جزا"، "اعتقاد به خدا"

، "انجام واجبات دینی مثل نماز و روزه"، "شرکت در مراسم مذهبی"هایی نظیر از شاخص

 و... استفاده و در مقیاس لیکرت پرسیده شده است. "رفتن به زیارت امکان مذهبی"

آل فرزندان برای هر آل فرزند است که با پرسیدن تعداد ایدهابسته تحقیق، تعداد ایدهمتغیر و

 خانواده، در سطح سنجش نسبی مورد سنجش قرار گرفته است. 

و اعتبار سازه استفاده شد.  محتوا اعتبار از گیریاندازه ابزاراعتبار  بررسی برایدر این تحقیق، 

ها و سؤاالت استفاده شده در تحقیقات مشابه و امه، از گویهبه این معنا که برای طراحی پرسشن

زاده و های نگرش جنسیتی از تحقیق سراجمتناسب با موضوع تحقیق حاضر، استفاده شد )گویه

توسلی و مرشدی،  های دینداری از تحقیق(، و گویه1392و سروش و بحرانی ) 1385جواهری، 

تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و  پایایی یابیارز. (1383زاده و همکاران، و سراج 1385

 پرسشنامه تکمیل از (. بعد2انجام شده است )جدول  7/0ها با معیار با معیار همسازی درونی گویه

 هاآن تحلیل و توصیف ها،هداد گردآوری و پاسخگو به پرسشگر مراجعۀ یعنی ،حضوری شیوۀ به
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 .است شده انجام SPSS افزار نرم کمک به

 ها: ضریب پایایی گویه2جدول 
 ردیف هاخرده مقياس هاتعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ

 1 نگرش جنسیتی سنتی 3 88/0

 2 نگرش جنسیتی مدرن 4 72/0

 3 دینداری مناسکی 6 79/0

 4 دینداری اعتقادی 4 68/0

 

قبولی برخوردارند. ها از ضریب پایایی قابل دهد که تمامی خرده مقیاسنشان می 2 جدول

ها است، برای متغیر الزم به ذکر است که آلفای کرونباخ که به معنای همسازی درونی بین گویه

است، به همین جهت، برای این متغیر ضریب آلفا محاسبه نشده است،  معنابیهای جمعی رسانه

 ها ندارد. نهعبارتی، استفاده از رادیو و تلویزیون همبستگی با استفاده از سایر رسابه

 هایافته
 های توصيفییافته

دهند که در درصد را مردان تشکیل می 3/51درصد را زنان و  7/48شده، نمونه بررسی 413از 

درصد پاسخگویان زیر یک میلیون،  12سال قرار دارند. هزینه خانوار حدود  18-65دامنۀ سنی 

درصد باالتر از سه میلیون  4درصد بین دو تا سه میلیون و  26درصد بین یک تا دو میلیون،  58

درصد  30درصد راهنمایی،  15سواد، درصد پاسخگویان بی 10اند. سطح تحصیالت درآمد داشته

درصد کارشناسی ارشد و باالتر است.  10درصد کارشناسی و  25نی، درصد کاردا 10دیپلم، 

درصد  8/51درصد غیربلوچ است. محل سکونت  8/37درصد پاسخگویان بلوچ و  2/62قومیت 

ها، میانگین میزان استفاده از رادیو و درصد شهر است. بنا بر یافته 2/48پاسخگویان روستا و 

-، شبکه78/1ای های ماهواره، شبکه27/2های اینترنتی یت، سا17/2تلویزیون در بین پاسخگویان 

درصد افراد دارای نگرش جنسیتی  1/34است. حدود  40/1و روزنامه نیز  99/1های اجتماعی 

درصد نگرش جنسیتی  3/37درصد دارای نگرش جنسیتی سنتی متوسط و حدود  6/28سنتی کم، 

 5/15درصد پاسخگویان کم، در حدود  7/15سنتی زیاد هستند. همدنین نگرش جنسیتی مدرن 

درصد در حد زیاد است. همدنین میانگین ُبعد نگرش جنسیتی سنتی در  8/68درصد متوسط و 
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است. میزان دینداری  54/15و میانگین بُعد نگرش جنسیتی مدرن  02/14بین پاسخگویان برابر با 

اسخگویان باال است. درصد پ 4/64درصد متوسط و  1/29درصد پاسخگویان کم،  5/6مناسکی 

درصد  46درصد در حد متوسط و  8/44درصد افراد کم،  2/9همدنین میزان دینداری اعتقادی 

( بیشتر از ُبعد اعتقادی 11/22پاسخگویان زیاد است. میانگین بُعد مناسکی در بین پاسخگویان )

 ( است.07/16)

 : توصيف متغيرهای تحقيق3جدول 
محل سکونت 

 )درصد(
 جنس )درصد( هزینه خانوار )درصد( سطح تحصیالت )درصد( )درصد(قومیت 

 8/51روستا: 

 2/48شهر: 

 2/62بلوچ: 

 8/37غیربلوچ: 

 10بیسواد: 

 15راهنمایی: 

 30دیپلم: 

 10کاردانی: 

 25کارشناسی: 

 10کارشناسی ارشد و باالتر: 

 12زیر یک میلیون: 

 58یک تا دو میلیون: 

 26دو تا سه میلیون: 

 4از سه میلیون: بیشتر 

 7/48زن: 

 3/51مرد :

 ها(ابعاد )مولفه کم متوسط زیاد ميانگين انحراف معيار

میزان استفاده از 

 های جمعیرسانه

 تلویزیون  و رادیو 1/19 6/44 3/36 17/2 72/0

 های اینترنتیسایت 8/27 17 2/55 27/2 86/0

 ایهای ماهوارهشبکه 47 6/27 4/25 78/1 82/0

 های اجتماعیشبکه 4/35 5/29 1/35 99/1 84/0

 هاروزنامه 6/66 9/25 5/7 40/1 62/0

 نگرش جنسیتی سنتی 1/34 6/28 3/37 02/14 41/4
 نگرش جنسیتی

 نگرش جنسیتی مدرن 7/15 5/15 8/68 54/15 99/3

 مناسکی 5/6 1/29 4/64 11/22 46/5
 دینداری

 اعتقادی 2/9 8/44 0/46 07/16 32/3

آل ، توزیع جمعیت نمونه را بر حسب متغیر وابسته )تعداد ایده4اطالعات مندرج در جدول 

دهد. مطابق نتایج، در هر یک از دو گروه قومی و فرزند( به تفکیک قومیت و جنسیت نشان می

 درصد پاسخگویان 41اند؛ آل فرزند بیان کردهعنوان تعداد ایدهجنسی بیشتر افراد دو فرزند را به

ها دانند، اما در بین غیربلوچآل میدرصد پاسخگویان بلوچ، داشتن دو فرزند را ایده 28غیربلوچ و 

فرزندی مورد آل تکآل به نسبت بیشتر است. در بین پاسخگویان غیربلوچ، ایدهاین تعداد ایده

آل دهدرصد پاسخگویان غیربلوچ آن را الگوی ای 7/23ای که گونهتر است. بهپذیرش و رایج
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آل چهار فرزندی بیشتر است، دانند. همدنین در بین پاسخگویان بلوچ، بعد از دو فرزندی، ایدهمی

که در بین دانند، در حالیآل میدرصد پاسخگویان غیربلوچ چهار فرزندی و بیشتر را ایده 21

فرزندی مراتب کمتر است. هیچ کدام از پاسخگویان تمایلی به بیآل بهها این ایدهغیربلوچ

آل دوفرزندی در بین ها، با توجه به جنسیت پاسخگویان، ایدهنداشتند. همدنین بر اساس یافته

فرزندی، در بین مردان آل تکزنان غیربلوچ و بلوچ بیشتر از مردان غیربلوچ و بلوچ است. ایده

آل داشتن درصد(. همدنین ایده 7/19درصد در مقابل  1/27غیربلوچ بیش از زنان غیربلوچ است )

درصد(.  7/17درصد در مقابل  4/24چهار فرزند، در بین مردان بلوچ بیشتر از زنان بلوچ است )

آل فرزندان پاسخگویان بلوچ و غیربلوچ توزیع همانندی نداشته و بنابراین میانگین تعداد ایده

 ها برحسب قومیت و جنسیت پاسخگویان یکسان نیست.دامنه تفاوت

 آل فرزند، به تفکيک قوميت و جنسدی تعداد ایده: توزیع درص4جدول 

  بلوچ غیربلوچ

 آل فرزندتعداد ایده زن مرد کل زن مرد کل

7/23 1/27 7/19 4/14 5/16 3/12 1 

0/41 8/38 7/43 0/28 4/24 5/31 2 

4/15 6/17 7/12 3/16 8/11 8/20 3 

 و باالتر 4 7/17 4/24 0/21 7/12 5/10 5/11

9/5 4/2 8/9 1/5 3/6 8/3 5 

9/1 4/2 4/1 2/8 7/8 7/7 6 

 و باالتر 7 2/6 9/7 0/7 0/0 2/1 6/0
 کل 100 100 100 100 100 100

 نتایج تحليل چندمتغيره

صورت سعی گردید تا نقش و تأثیر متغیرها به رگرسیون با استفاده از تحلیل پژوهش این در

گردد و همدنین متغیرهای مختلف در طی خالص و با کنترل کردن تأثیر سایر عوامل مشخص 

های مختلف وارد معادله رگرسیونی شوند تا بتوان به مقایسه نقش و سهم انواع متغیرها در مدل

شده تحقیق، به آل فرزندان در خانواده پرداخت. بدین منظور، متغیرهای شناساییتعداد ایدهتبیین 

سن، سطح تحصیالت،  ،1یت، محل سکونت)جنس، قوممتغیرهای فردی چهار گروه تقسیم شدند: 

                                                      
( و محل سرررکونت 1(، قومیت )غیربلوچ = و بلوچ =1= و مرد = 0در پژوهش حاضرررر، منغیرهای جنس )زن  .1

 د.انعنوان متغیر تصنعی در نظر گرفته شده( به1= و روستا = 0)شهر 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 شماره ،5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   114

 

ای، های ماهواره، شبکهرادیو و تلویزیونهای جمعی )هزینه خانوار(، متغیر میزان استفاده از رسانه

های اجتماعی و مطبوعات(، متغیر نگرش جنسیتی )سنتی و مدرن( و های اینترنتی، شبکهسایت

های چهارگانه ار گروه متغیرها، طی مدلمتغیر دینداری )مناسکی و اعتقادی(. هریک از این چه

وارد معادله رگرسیونی شدند. بدین ترتیب که مدل یکم، فقط شامل تعیین نقش متغیرهای فردی 

رادیو و های جمعی )از رسانه استفادهبود. در مدل دوم، عالوه بر متغیرهای فردی، متغیر میزان 

های اجتماعی و مطبوعات( نیز وارد ، شبکههای اینترنتیای، سایتهای ماهواره، شبکهتلویزیون

معادله شدند. در مدل سوم، عالوه بر تمامی متغیرهای موجود در مدل قبل، متغیر نگرش جنسیتی 

)سنتی و مدرن( نیز به معادله اضافه شدند. در نهایت، در مدل چهارم، عالوه برتمامی متغیرهای 

افزوده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی  موجود در مدل سوم، متغیر دینداری نیز به معادله

 آمده است. 5های چهارگانه در جدول برای مدل

 در خانواده )ضرایب بتا( آل فرزندبينی تعداد ایده. مدل رگرسيونی برای پيش5جدول 

 متغیرهای مستقل مدل اول مدل دوم مدل سوم مدل چهارم

 جنس -001/0 -008/0 -03/0 -01/0

 سن 28/0** 29/0** 30/0** 24/0**

 هزینه خانوار 12/0** 15/0** 14/0** 15/0**

 تحصیالت -23/0** -11/0 -05/0 -02/0

 قومیت 13/0** 15/0** 14/0** 11/0*

 محل سکونت 15/0** 18/0** 17/0** 10/0

 رادیو و تلویزیون - -11/0* -80/0* -11/0*

 های اینترنتیسایت - 06/0 08/0 07/0

 ایهای ماهوارهشبکه - -16/0** -11/0* -08/0

 های اجتماعیشبکه - -03/0 -03/0 02/0
 هاروزنامه - -12/0** -14/0** -18/0**

 نگرش جنسیتی سنتی - - -05/0 -04/0
 نگرش جنسیتی مدرن - - -23/0** -22/0**
 دینداری مناسکی - - - 23/0**

 دینداری اعتقادی - - - 008/0

 2R ضریب تعیین 27/0 31/0 35/0 38/0
 05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی**
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آل فرزند، از متغیرهای فردی استفاده شده در مدل اول رگرسیونی، برای تبیین تعداد ایده

است. مدل اول، داللت بر این دارد که از بین عوامل فردی، متغیرهای سن، هزینه خانوار، سطح 

آل فرزند در خانواده دارند. به داری بر تعداد ایدهسکونت، تأثیر معنیتحصیالت، قومیت و محل 

آل فرزند افزوده شده است؛ افراد دارای تحصیالت این نحو که با افزایش سن، بر تعداد ایده

عبارتی با افزایش سطح آل فرزند در خانواده دارند )بهباالتر، تمایل کمتری به افزایش تعداد ایده

یابد(؛ پاسخگویان بلوچ، بیشتر از غیربلوچ آل فرزند در خانواده کاهش مید ایدهتحصیالت، تعدا

آل آل فرزند در خانواده تمایل داشته و با افزایش هزینه خانوار، تعداد ایدهبه افزایش تعداد ایده

از آل فرزند در بین ساکنان مناطق روستایی، بیشتر شود؛ تعداد ایدهفرزندان در خانواده اضافه می

عبارت دیگر، تمایل به فرزندآوری در بین روستانشینان، بیشتر از مناطق شهری است؛ به

درصد از تغییرات  27اند ای در مجموع، قادر بودهشهرنشینان است. در مدل اول، متغیرهای زمینه

 آل فرزند در خانواده را تبیین نمایند. واریانس تعداد ایده

های جمعی به معادله افزوده شده است. از بین رسانه در مدل دوم، متغیرهای مربوط به

ای و های ماهوارههای جمعی، مصرف رادیو و تلویزیون، شبکهمتغیرهای مربوط به رسانه

عبارت دیگر، از اند. بهآل فرزند در خانواده داشتهدار بر تعداد ایدهها تأثیر منفی و معنیروزنامه

های داخلی و تمایل به فرزندآوری، تفاوتی مابین رسانه های جمعی برنظر تأثیرگذاری رسانه

های جمعی و افکار و تمایالت افراد گر تأثیرات مشابه رسانهشود و این نشانخارجی دیده نمی

های جمعی به معادله، تأثیر در زمینه مورد بررسی است. با افزودن متغیر میزان استفاده از رسانه

دهد که دار نیست. این نشان میفرزند در خانواده دیگر معنی آلسطح تحصیالت بر تعداد ایده

های جمعی آل فرزند در خانواده، تحت تأثیر متغیر رسانهاثرگذاری متغیر تحصیالت بر تعداد ایده

های جمعی به مدل، متغیرهای سن، هزینه است. با اضافه شدن متغیر میزان استفاده از رسانه

آل فرزند در خانواده دارند. داری بر تعداد ایدهمدنان تأثیر معنیخانوار، قومیت و محل سکونت ه

درصد افزایش یافت. به بیان  31های جمعی، قدرت تبیین مدل به با افزوده شدن متغیرهای رسانه

آل درصد از تغییرات واریانس تعداد ایده 31دیگر، این متغیرها به همراه متغیرهای فردی توانستند 

 را تبیین نمایند.  فرزند در خانواده

در مدل سوم، متغیرهای مربوط به نگرش جنسیتی )سنتی و مدرن( به معادله افزوده شده 

فرزند در آل ایدهای بر تعداد دار کاهندهاست. از این بین، متغیر نگرش جنسیتی مدرن، تأثیر معنی
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ث کاهش تعداد خانواده داشته است. بدین معنی که افزایش نگرش جنسیتی مدرن در افراد باع

شود. مجموع متغیرهای موجود در مدل سوم، یعنی متغیرهای آل فرزند آنها در خانواده میایده

های های جمعی )مصرف رسانهفردی )سن، هزینه خانوار، قومیت و محل سکونت(، رسانه

درصد  35ای و روزنامه( و متغیرهای نگرش جنسیتی مدرن و سنتی، های ماهوارهداخلی، شبکه

 کنند.آل فرزند در خانواده را تبیین میز تغییرات واریانس تعداد ایدها

در مدل چهارم، متغیر دینداری با دو بُعد مناسکی و اعتقادی به معادله اضافه شده است. بُعد 

دهد. اما بُعد آل فرزند در خانواده نشان میدار بر تعداد ایدهدینداری مناسکی تأثیر مستقیم معنی

داری نداشته است. با ورود این متغیرها به معادله، متغیر محل سکونت نداری تأثیر معنیاعتقادی دی

داری ای دیگر تأثیر معنیهای ماهوارهدار شبکههای جمعی تأثیر معنیو از بین متغیرهای رسانه

اثرگذاری دهند. این یافته گویای این مطلب است که آل فرزند در خانواده نشان نمیایده تعدادبر 

آل فرزند در خانواده از طریق بُعد ایده تعدادای بر های ماهوارهمتغیر محل سکونت و شبکه

عالوه، از تأثیر مثبت متغیرهای سن، هزینه خانوار و قومیت گیرد. بهمناسکی دینداری صورت می

وده شده است. ها افزتا حدی کاسته و بر تأثیر منفی متغیرهای مصرف رادیو و تلویزیون، روزنامه

آل فرزند در خانواده، تحت تأثیر متغیرهای دهد که اثرگذاری متغیرها بر تعداد ایدهاین نشان می

درصد از تغییرات  38دینداری است. در مجموع، متغیرهای موجود در مدل نهایی توانستند 

 آل فرزند در خانواده را تبیین کنند. واریانس تعداد ایده

 گيری بحث و نتيجه

آل فرزند در استان سیستان و دف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد ایدهه

های گیری از نظریهبلوچستان بود که باالترین نرخ باروری در کشور را دارد. بدین منظور، با بهره

-های اقتصادی باروری، برابری جنسیتی و...( و نظریهانتخاب عقالنی و تبیین ساختاری )نظریه

ی مرتبط با تبیین هنجاری و فرهنگی )تأثیر قومی فرهنگی و...( به بررسی عوامل مؤثر بر این ها

 پدیده پرداخته شد. 

های توصیفی تحقیق، در هر یک از دو گروه قومی و جنسی بیشتر پاسخگویان دو طبق یافته

زان باروری کل استان تر از میاند که این تعداد، پایینآل فرزند اعالم کردهفرزندی را تعداد ایده

آل فرزند باشد. همدنین تعداد ایدهفرزند می 96/3سیستان و بلوچستان در حال حاضر است که 
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آل ها ایدهکه در بین غیربلوچباشد، درحالیدر بین هر دو گروه قومی بلوچ و غیربلوچ یکسان نمی

های انجام در بیشتر پژوهش آلها است. داشتن دو فرزند، هنجاری ایدهدو فرزندی بیشتر از بلوچ

؛ سروش 1394؛ پیلتن و رحمانیان، 1393شده در ایران است )از جمله محمویان و محمودیانی، 

؛ عسکری ندوشن و همکاران، 1394شوازی و خانی، ؛ عباسی1394؛ راد و ثوابی، 1392و بحرانی، 

روتن و کرمی، ؛ ف1395؛ چمنی و همکاران، 1395؛ فروتن و همکاران، 1395؛ خلفی، 1394

ها نشان همدنین یافته و...(. 1397شوازی و همکاران، عباسی ؛1397فروتن و میرزایی، ؛ 1395

آل دو فرزندی در بین زنان بیشتر از مردان است. دهد که با توجه به جنسیت پاسخگویان، ایدهمی

که مردان بلوچ درصورتیدانند، آل میفرزندی را ایدهمردان غیربلوچ در مقایسه با زنان، بیشتر تک

دهد که مردان بلوچ خواهان دانند و این نشان میآل مینسبت به زنان بلوچ، چهار فرزندی را ایده

 داشتن تعداد فرزندان بیشتری هستند. 

با باال رفتن سن پاسخگویان بر تعداد تحقیق نشان داد که  از تحلیل چندمتغیره حاصل نتایج

(، 1393های محمودیان و محمودیانی )د. این نتیجه تا حدی مؤید یافتهشوآل فرزند افزوده میایده

چانگ  (،1397فروتن و میرزایی، ) (،1395(، فروتن و کرمی )1394شوازی و خانی )عباسی

( است. متغیر سطح تحصیالت، تأثیر معکوس 2017( و شاپیرو و تامباش )2016(، شرفلر )2003)

آل فرزند عبارتی با افزایش سطح تحصیالت، تعداد ایدهدارد، به آل فرزندداری بر تعداد ایدهمعنی

های یابد. اما با توجه به نتایج رگرسیون، با افزوده شدن متغیرهای رسانهدر خانواده کاهش می

دار آل فرزند در خانواده، معکوس اما معنیجمعی به معادله، تأثیر سطح تحصیالت بر تعداد ایده

های جمعی آل فرزند در خانواده تحت تأثیر متغیر رسانهمتغیر بر تعداد ایدهنیست و اثرگذاری این 

 است.

آل فرزند ها نشان داد که در بین پاسخگویان بلوچ تمایل به افزایش تعداد ایدههمدنین یافته

عنوان یک عنصر فرهنگی، بستری است که رفتار در آن ها است. قومیت، بهبیشتر از غیربلوچ

های جدید مرتبط تواند هم از طریق تسهیل و تقویت و اشاعۀ ایدهو تعلق قومی میگیرد شکل می

های ها و هنجارهای قومی و ممانعت از پذیرش ایدهبا باروری و هم با تأکید بر حفظ ارزش

های باروری را تحت تأثیر قرار دهد آلصورت دوگانه و در جهات مختلف رفتار و ایدهجدید به

فرهنگی، فرض بر این است که  قومی تأثیر رویکرد (. در5: 1386شوازی، )حسینی و عباسی

مشترکی دارند که متمایز  اجتماعیراقتصادیها و تجربیات آلاعضای گروه قومی، هنجارها، ایده
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های قومی ممکن است پاسخ منطقی های جامعه است. بنابراین، رفتارهای باروری گروهاز ویژگی

ها و و تفاوت در ارزش قومی نابرابری و اجتماعیراقتصادیهای یتآنها به شرایط و موقع

-ارزش دلیلبه قومی گروه عبارتی هر(. به106: 1383هنجارهای خرده فرهنگی باشد )حسینی، 

: 2017شاپیرو و تامباش، کند )می تجربه را متفاوتی باروری رفتارهای خاص خود، فرهنگی های

مورد مطالعه در این مقاله، در چنین بستری قابل فهم و قابل های قومی ( و رفتار گروه3254

 توضیح است.

در خانواده نشان داد. این  آل فرزندبر تعداد ایدهداری را های خانوار، تأثیر مثبت معنیهزینه

باشد.  آل فرزندتعداد ایدهدهنده تأثیر نوسانات اقتصادی و درآمد خانواده بر تواند نشان امر می

گیری در مورد اندازه خانواده، تحت تأثیر وضعیت باروری، تصمیم اقتصاد هایظریهن مطابق

طور کلی ها و شرایط اقتصادی جامعه بهزمینه(. 94: 1383اقتصادی خانواده قرار دارد )حسینی، 

-های مهم باروری بوده است )عباسیطور خاص، همواره یکی از تعیین کنندهها بهو خانواده

ترین منبع امنیت (. کالدول نیز معتقد است در شرایطی که فرزند مهم34: 1394، شوازی و خانی

(. 90: 1387های جامعه خواهد بود )لوکاس و میر، اقتصادی است، باروری باال یکی از ویژگی

کننده اصلی نیازهای اقتصادی خانوار هستند و شرایط در استان سیستان و بلوچستان، مردان تأمین

فرزند در خانواده را شکل  آلایدهاز عوامل مهمی است که رفتار باروری و تعداد اقتصادی یکی 

 دهد. می

آل فرزند در بین دست آمده، در استان سیستان و بلوچستان، تعداد ایدهبر اساس نتایج به

فرزندآوری در بین عبارتی دیگر، تمایل به ساکنان مناطق روستایی، بیشتر از شهرنشینان است؛ به

ساکنان مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است، اما با توجه به نتایج رگرسیون، متغیر محل 

آل فرزند در خانواده ندارد و اثرگذاری این ایدهتعداد داری بر طور مستقیم، تأثیر معنیسکونت به

 رد.گیآل فرزند در خانواده از طریق بُعد مناسکی دینداری صورت میایدهتعداد متغیر بر 

آل فرزند، بنابر نتایج مشخص های جمعی بر تعداد ایدهدرباره تأثیر میزان استفاده از رسانه

ها( در های داخلی و مطالعه روزنامهها )مصرف رسانهشد که با افزایش میزان استفاده از رسانه

ه تحقیق همسو های این یافتیابد. یافتهآل فرزند در خانواده کاهش میبین پاسخگویان، تعداد ایده

(، 1394زاده و همکاران )های رسول( و برخالف پژوهش1395با پژوهش چمنی و همکاران )

 ( بوده است. 2010( و ادهیکاری )1396(، سفیری و همکاران )1395صادقی )



 119      و بلوچستان ستانیفرزندان در خانواده در استان س آلدهیعوامل مؤثر بر تعداد ا

 

 

ای بر تعداد دار کاهندهها، مشخص گردید متغیر نگرش جنسیتی مدرن، تأثیر معنیبنابر یافته

آل تر باشد، تعداد ایدهدر خانواده دارد. بدین معنی که هر چه نگرش جنسیتی مدرنآل فرزند ایده

(، مدیری 1392های عنایت و پرنیان )فرزند کمتر خواهد بود. این نتیجه تاحدی همسو با پژوهش

 ( است. 2015(، گتو و همکاران )1392( و برخالف پژوهش سروش و بحرانی )1396)

آل فرزند در بین داری بر تعداد ایدهتقادی دینداری تأثیر معنیبُعد اع ،هابراساس یافته

( و ژانگ 2007های براناس گارازا و نیومن )پاسخگویان ندارد. این نتیجه برخالف پژوهش

( است. اما بُعد مناسکی دینداری تأثیر مستقیم 1392( و همسو با نتایج سروش و بحرانی )2008)

عبارتی هرچه میزان بُعد مناسکی دینداری در د در خانواده دارد. بهآل فرزندار بر تعداد ایدهمعنی

شود. این نتیجه، همسو آل فرزند در خانواده افزایش میرود، تعداد ایدهبین پاسخگویان باال می

(، فروتن و 1395(، چمنی و همکاران )2010(، ادهیکاری )1392های سروش و بحرانی )با یافته

(، هی فورد و مورگان 2007(، براناس گارازا و نیومن )1397میرزایی ) (، فروتن و1397رضایی )

( است که مؤید این است که با باالرفتن دینداری، تمایل افراد 2015( و گتو و همکاران )2008)

 یابد. به داشتن فرزند بیشتر سوق می

قومیت عامل در جوامع متکثر از لحاظ فرهنگی همدون سیستان و بلوچستان، هویت قومی و 

گرایی های باروری و عامل بازدارندۀ قوی بر سر راه همآلها و ایدهکنندۀ اساسی در کنشتعیین

نمایند تا ها و تمایالت، تالش میهای قومی با تأکید بر این کنششناختی است و گروهجمعیت

. هرچند منافع و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کرده و بهبود بخشند

هایی در سطح و میزان باروری در های قومی در ایران کاهش یافته، تفاوتباروری در اکثر گروه

ها وابسته به رسد بخشی از این تفاوتنظر میویژه در بین قوم بلوچ وجود دارد که بهبین آنان به

ت. بدین معنی مذهبی اسرهای قومیفرهنگمحیط اجتماعی و فرهنگی آن منطقه و ناشی از خرده

 به اقلیت گروه تمایل دلیل به نشود، پذیرفته اقلیت گروه میان در حاکم گروه که وقتی فرهنگ

در میان آنان ایجاد  باروری با افزایش موافق فرهنگ نوعی خرده خود، فرهنگی هویت حفظ

گروه  اجتماعیراقتصادیای و شرایط شود. بخشی هم در ارتباط با جایگاه متفاوت توسعهمی

 بنابراین، ضروری است هرگونهاقلیت )ازجمله در استان سیستان و بلوچستان( است. 

های کنش شناخت از و جمعیتی استان سیستان و بلوچستان با آگاهی روند مورد در سیاستگذاری

ها در صورت بگیرد و تمامی تالش آن مؤثر بر آل فرزند و عواملفرزندآوری از جمله تعداد ایده
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ها تا آلشود. زیرا مطالعه و بررسی این ایده بندیآل فرزند صورتتحقق تعداد ایدهراستای 

تواند روندهای آتی تحوالت خانواده را شناسایی و ترسیم کند. همدنین الزم است حدودی می

منعطفی متمرکز  جمعیّتی هایاجرای موفق سیاست ریزان بر اتخاذ، تدوین وسیاستگذاران و برنامه

ساکن استان در مذهبی رقومیهای در آن وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گروهشوند که 

هایی که هایی مناسب و متناسب با مکانیسمبایست بر اتخاذ سیاستنظر گرفته شود. همدنین می

شود، تأکید شود تا زمینه منجر به ایجاد تعادل و بهبود در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه می

 و فرهنگ در ها بتوانند با توجه به اینکه فرزندآوری کماکانراهم گردد که خانوادهو بستری ف

های فرزندآوری ها و خواستهآلشود، ایدهمحسوب می تمایل و ارزش یک ایران جامعه اقتصاد

 خود را محقق کنند.

 منابع 

(. بررسی میزان افزایش باروری 1390زاده )ادیبی سده، مهدی، اسحق ارجمند سیاهپوس و زهرا درویش

، 4، سال مطالعات توسعه اجتماعی ایرانو عوامل مؤثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک، 

 .98-81، صص 1شماره

(. بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش به 1395پوش، اسحق و ناهید برومند )ارجمندسیاه

سال(،  35با تأکید بر سبک زندگی )مطالعه موردی زنان متأهل کمتر از  فرزندآوری در شهر اندیمشک

 . 24-9، صص 21، شماره 6، سال شناختی جوانانمطالعات جامعه

شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به فرزندآوری (. بررسی جامعه1394پیلتن، فخرالسادات و محمد رحمانیان )

مطالعات توسعه اجتماعی ساله شهر جهرم(،  45تا  25ردان زنان و مردان متأهل )مورد مطالعه: زنان و م
 .134-121، صص 2، شماره 7، سال ایران

های دینی دانشجویان (. بررسی سطح دینداری و گرایش1385توسلی، غالمعباس و اسداهلل مرشدی ) 

، 4، شماره7، سال شناسی ایرانمجله انجمن جامعه)مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر(، 

 .118-96صص
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شناختی فرزندآوری کننده جامعه(. مطالعه تعیین1395چمنی، سولماز، عالیه شکربیگی و محمود مشفق )

، صص 20، شماره 5، سال فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی)مورد کاوی: زنان متأهل شهر تهران، 

137-165 . 

، ویراست دوم، و تنظیم خانواده اجتماعیراقتصادیشناسی درآمدی بر جمعیت(. 1383حسینی، حاتم )

 چاپ دوم )ویرایش اول(، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

های قومی باروری در ایران: روندها و عوامل (. تفاوت1386شوازی )حسینی، حاتم و محمدجالل عباسی

 .36-3ص ، ص4، شماره 8، دوره شناسی ایرانمجله انجمن جامعهمؤثر بر آن، 

نامه ، پایانزنان و باروری در شهر یزد اجتماعیراقتصادی هایبررسی رابطه فعالیت(. 1395خلفی، فاطمه )

 شناسی، دانشگاه یزد. کارشناسی ارشد جمعیت

(. بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن )مطالعه 1394راد، فیروز و حمیده ثوابی )

، صص 1، شماره 3، دوره مطالعات زن و خانوادهساله ساکن شهر تبریز(،  50-15موردی زنان متأهل 

155-127. 

تحلیل رابطه (. 1394پور و سیداحمد میرمحمدتبار )زاده اقدم، صمد، سیمین افشار، صمد عدلیرسول

سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید 

 .137-107، صص 20، شماره 5پنجم، سال فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، مدنی آذربایجان

 مجله جغرافیا وهای توسعه انسانی در مناطق کشور، (. ارزیابی و تحلیل شاخص1395زنگنه، مهدی )
 .160-149، صص 1، شماره3، سال توسعه فضای شهری

گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای (. برابری1385و فاطمه جواهری ) زاده، سیدحسینسراج

 .40-3، صص2، دوره هفتم، شمارهشناسی ایرانمجله جامعهای و نگرشی مرتبط با آن، زمینه

بررسی میزان دینداری و انواع ان با مداری  .(1383) صابر سارا شریعتی و سیروس ،زاده، سیدحسینسراج

، 4، شماره1، سالمجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد، اجتماعی

 .109-42صص

های جنسیتی، و نگرش به فرزند، (. رابطه دینداری، نگرش به نقش1392سروش، مریم و شعله بحرانی )

 .208-189، صص 2، شماره 111، دوره زن در توسعه و سیاستآل فرزند، ایدهبا تعداد واقعی و 
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شناختی نگرش مثبت به فرزند )مطالعات (. بررسی جامعه1396سفیری، خدیجه، افسانه کمالی و الهه فرج )

-85، صص 75، شماره 19، دوره فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده زنان شهر ایالم(،

109. 

شناسی ایران، (. مدلی برای سنجش دینداری در ایران، مجله انجمن جامعه1384زند، علیرضا )یشجاع

 .66-34، صص1شماره 

پژوهش و بندی ترکیبی، (. شناسایی مناطق محروم ایران با استفاده از رتبه1390شیخ بیگلو، رعنا )
 .70-53، صص 7، شماره 2، سال ریزی شهریبرنامه

فصلنامه راهبرد ، «تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران (.1395صادقی، رسول )
 . 247-217، صص 20، شماره 5، سال اجتماعی فرهنگی

های رقیب برای اروری: آزمون فرضیهقومیت و ب(. 1386شوازی، محمدجالل و حاتم حسینی )عباسی

 شماره، 2دوره، شناسی ایراننامه انجمن جمعیت، های قومی باروری در شهرستان ارومیهتبیین تفاوت

  .41-5، صص 4

های (. قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه1385شوازی، محمدجالل و رسول صادقی )عباسی

 .58-29، صص 29، شماره اجتماعینامه علوم قومی در ایران، 

(. ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای 1394شوازی، محمدجالل و سعید خانی )عباسی

 .71-33، صص 17، شمارهشناسی ایراننامه انجمن جمعیتهمسر شهرستان سنندج، 

گیری (. تأثیر جهت1397شوازی، محمدجالل، حسین محمودیان، رسول صادقی و زهرا قربانی )عباسی

، 13سیزدهم، سال شناسی ایراننامه انجمن جمعیتهای فرزندآوری در ایران، آلبر ایده نگرشیرارزشی

 .66-37، صص26شماره 

-(. بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ایده1394عسکری ندوشن، عباس، حاتم حسینی و حامد کریمی )

، 67، شماره17، سال مطالعات راهبردی زنانهای باروری زنان کرد شاغل و غیرشاغل شهر سنندج، آل

 .83-45صص 

زن و شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری، (. مطالعه رابطه جهانی1392عنایت، حلیمه و لیال پرنیان )
 .136-109، صص 2، شماره 4، سال جامعه

. ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران، دوفصلنامه مطالعات (1397فروتن، یعقوب و سمیه میرزایی )

 .60-35، صص2، شماره4جمعیتی، دوره 
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ثیرات هویت دینی بر تمایالت فرزندآوری در مناطق أت (.1397)صدیقه رضایی پاشا و  فروتن، یعقوب

 .96-75، صص 1، شماره 19، سال فصلنامه مطالعات ملی، یی و شهری منتخب ایرانروستا

نامه های تمایالت فرزندآوری در ایران، کننده(. الگوها و تعیین1395فروتن، یعقوب و فرشاد کرمی )
 .101-72، صص 21، شماره 11دوره ، شناسی ایرانانجمن جمعیت

 در ریفرزندآو سنّیرشیعیتمایالت (. 1395) نعیمی سمیه و ایزی لهه سادات، ایعقوبن، فروت

 . 223-187، صص 62، شماره 16، دوره فصلنامه رفاه اجتماعیگنبدکاووس،  و بجنورد هایشهرستان

(. تحلیل سرمایه اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری 1390یار احمدی )قدرتی، حسین و علی

 .94-79، صص 4، شماره مطالعات جغرافیایی مناطق خشکسبزوار، 

 ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مرکز.پیامدهای مدرنیته(. 1384گیدنز، آنتونی. )

 ، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.شناسیجامعه(. 1389گیدنز، آنتونی. )

(. 1385اسنودگراس ) دانلد آر و مایکلدانلد آر  ،، مایکل رومراچ دوایت گیلیس، مالکوم، دوایت اچ پرکینز،

 غالمرضا آزاد ارمکی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.، ترجمه اقتصاد توسعه

حسین محمودیان، چاپ دوم،  ، ترجمهجمعیتی مطالعات بر درآمدی (.1384) پاول میر لوکاس، دیوید و

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نامه علوم های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری، (. پژوهشی در زمینه1379محمودیان، حسین )

 .164-147، صص 15، شماره اعیاجتم

های مذهبی سنّی (. مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه1389محمودیان، حسین و رضا نوبخت )

 . 215-195، صص 1، شماره 1، سال مسائل اجتماعی ایراندار استان فارس، و شیعه شهر گله

نگرش مردان و زنان به تعداد  مطالعه تطبیقی(. 1393الدین محمودیانی )محمودیان، حسین و سراج

دلخواه )مطالعه موردی افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر  فرزندان

 .  124-97، صص 16، دوره مطالعات راهبردی زنانه(، کرمانشا

ی به های جنسیتی بر قصد فرزندآورای تأثیر دینداری و نگرش(. بررسی مقایسه1396مدیری، فاطمه )
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فرزند در شهر تهران با استفاده از  نيمؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولعوامل 

 1عیسابقه رخداد وقا یهامدل

 شوازیمحمدجالل عباسی، چاوشیميمنت حسينی، نصرآبادبی رازقیبیحجيه

 (15/4/1399تاریخ پذیرش:    27/12/1398)تاریخ دریافت: 

  چکيده

 اساسی است. هدف فرزندآوری و ازدواج در تأخیر پایین و بسیار پایین، سطح به باروری کاهش عوامل اساسی از یکی

های سابقه با استفاده از مدل عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران بررسی مقاله، این

منظور برآورد فاصله بین ساله شهر تهران است. به 15-49کرده زن ازدواج 456حجم نمونه،  .است وقایعرخداد 

ازدواج تا تولد اول، از روش کاپالن مایر و برای شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از مدل بقای لوگ لوجستیک با شکنندگی 

ماه است. تأخیر در  33له ازدواج تا تولد فرزند اول، دهد، میانه فاصمشترک گاما استفاده شده است. نتایج نشان می

های ازدواجی اخیر است. فاصله تولد اول برای زنان با تحصیالت دیپلم و های کوهورتانتقال به مادری، از ویژگی

اند، در تر است. زنانی که در سن باالتری ازدواج کرده( نسبت به تحصیالت دانشگاهی، کوتاهTR=765/0کمتر )

دنیا تری فرزند اول خود را بهاند. زنان شاغل در فاصله طوالنیدنیا آوردهتری، فرزند اول خود را بهه کوتاهفاصل

های زندگی از جمله وضعیت شغلی و تحصیلی بندی موالید، با سایر حوزهطور کلی زمانبه (.TR=301/1اند )آورده

ریزی صحیح ای در برنامهاشتغال، تحصیل و فرزندآوری تأثیر عمدهای برای هماهنگی بین ایجاد زمینه. زنان پیوند دارد

  های باروری زوجین خواهد داشت.آلهای افزایش جمعیت و تسهیل ایدهبرای طرح

  .ول، ازدواج، تابع بقاء، شکنندگیتأخیر فرزندآوری، باروری، تولد ا :هاکليدواژه
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 است. "فاصله تولد اول تا دوم در شهر تهران برتقسیم کار جنسیتی  نگرش وتأثیر "
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 مقدمه 

 سطح به جوامعاز  بسیاری در باروری الگوی آن، تأثیرتحت که عواملی از یکی اخیر، هایسال در

 تأخیر است، کاهش یافته( فرزند 3/1 از کمتر) پایین بسیار و( فرزند 5/1 از کمتر) پایین باروری

 ابتدا زنان، فرزندآوری و افزایش سرنین ازدواج .است فرزندآوری و خانواده تشکیل زمان در

 را پایین هاآن و داده قرار تأثیرتحت را 1کل باروری میزان نظیر باروری مقطعیهای شاخص

 که اندداده نشان متعددی مطالعات .دهدمی کاهشنیز  را خانوار شدهتکمیل بُعد سپس و آوردمی

 فرزند ترسریع تولد ،بیاید دنیابه ازدواج از یکمتر فاصله اب و ترجوان ینسن در اول فرزند اگر

 شدهتکمیل عدبُ تواندمی اول تولد فاصله افزایش ،دیگر طرف از داشت. خواهد دنبالبه را بعدی

   (.210: 1978 ،3منکن و 2تراسل) دهد کاهش را خانوار

. کندمی منعکس را داده رخ جمعیت در که اجتماعیهای فرایند ،بندی موالیدزمان در تغییرات

 وضعیت به انتقال و جوان زوجین زندگی مسیر در چشمگیر تغییر به اساساً ،اول فرزند تولد

 داللت خودش به مربوط هایمسؤولیت و انتظارات با مادری و پدر یعنی جدیدی اجتماعی

 انتقال زن، یک باروری حیات در مهم حادثه یک عنوانبه فرزند همدنین اولین تولد زمان. کندمی

 این. آوردمی همراهبه زنان زندگی در را شماریبی تغییرات خود با که دهدمی نشان را مادری به

 تولد. دارد ارتباط کالن خرد و حوسط در زیادی متغیرهای با ،فردی کنش یک عنوانبه ،واقعه

 و شخصی آرزوهای کار، بازار درآنها  مشارکت زنان، تحصیلیهای دوره معموالً فرزند اولین

 و فیزیکی تحرک روی را یهایمحدودیت و دهدمی قرار تأثیرتحت را موفقیت، برای آنها شغلی

ای از تغییرات افزایش فاصله اولین تولد، نشانهعالوه بر آن، . کندمی اعمال زنان شخصی زندگی

ها و هنجارهای اجتماعی وابسته به افزایش اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع، تضعیف ارزش

لذا برآورد فاصله اولین . دآوری استباروری، و تغییر ترجیحات و تمایالت افراد نسبت به فرزن

 الگوها شناخت. فرزند ماندن، در فهم تغییرات اجتماعی اهمیت اساسی داردهای بیتولد و سال

 رفتار کنندهنییتع کی عنوانبه مخصوصاً هاجنبه تمام از تولد، نیاول فاصله بر ثرؤم عوامل و

در شرایط کنونی که کشور باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه  رایز. دارد ضرورت یتیجمع

                                                      
1. Total Fertility Rate (TFR) 

2. Trussell 

3. Menken 
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 منشأبررسی . خیر در باروری افزایش یابدأرود که تانتظار می ،(1399 ران،یا آمار مرکز) کندمی

اهمیت  گذارانو سیاست شناسانجمعیتتغییر اجتماعی به سمت افزایش فاصله اولین تولد برای 

 یابد وافزایش می ،زیرا آن مربوط به کاهش باروری است و در بستر کاهش باروری ؛دارد

، ندهیآ یبارور ها درمنبع اساسی ناپیوستگیکند، میاشاره ( 154: 2006) 1گلدستاینگونه که همان

خیر أحتی اگر افزایش ت. باشد کشور مختلف مناطق جمعیت درو اندازه تواند تفاوت بین رشد می

ثیری روی باروری کل أهای آینده تواسطه جبران تعداد فرزندان دلخواه در سالبه ،تولد اولدر 

فاصله ازدواج لذا مطالعه . شودهای باروری مقطعی باعث میهایی را در میزاننداشته باشد، تفاوت

 توجه اب .ها برای آینده باروری و رشد جمعیت حائز اهمیت استنظر داللتاز نقطه تا اولین تولد

 اولین تولد تا هاازدواج فاصله افزایش جایگزینی سطح زیر باروری هایویژگی از یکی کهاین به

 مشاهده ایران در اخیر هایسال طی فرزندآوری تأخیر ظهور بر مبنی شواهدی و است فرزند

(، سوال اصلی 2015و همکاران،  2مکدونالد؛ 1389نصرآباد، شوازی و رازقیاست )عباسی شده

پایین چگونه  باروریبا سطح  بستر یک در فرزند اولینتولد  فاصله ازدواج تااین است  مقاله

 شهر فرزند تاثیر می گذارد؟ بدین منظور، اولینتولد  است؟ و چه عواملی بر فاصله ازدواج تا

( به عنوان میدان 1392 شوازی و حسینی چاووشی،فرزند )عباسی 2/1 باروری سطح با تهران

 تحقیق انتخاب شده است. 

نتایج این مطالعه کاربرد سیاستی نیز دارد. در حال حاضر، تداوم کاهش باروری یکی از 

های جمعیتی بسیاری از کشورها است، و باروری زیر سطح جانشینی نیز مستلزم تغییر چالش

پیشگیری نمایند و در صورت های جمعیتی کشورها است تا از کاهش بیشتر باروری سیاست

منظور افزایش های گذشته، بهامکان، در جهت افزایش آن اقدام نمایند. در کشور ما نیز در سال

های کلی های راهبردی مختلفی پیشنهاد شده است. در سیاستها و برنامهباروری، سیاست

از کاهش جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، بر جلوگیری  1393جمعیت که در سال 

تواند از این جهت مفید باشد و افزایش سطح باروری تأکید شده است. نتایج این مطالعه می

های افزایشی در ارتباط با ها و برنامهضمن ارزیابی از وضعیت باروری آینده، سیاستکه

 های تأخیر در تولد اول را ارائه نماید. کنندهتعیین

                                                      
1. Goldstein 

2. McDonald 
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 چارچوب نظری

 هاینظریه مفهومی مورد استفاده در تحقیقات مربوط به تولد اول، برگرفته ازچارچوب نظری و 

روند، نظیر میکار مربوط به باروری است و رویکردهای نظری که برای تبیین باروری به

 در 2و رویکرد مسیر زندگی 1نظریه اشاعه، نظریه انتقال دوم جمعیتی ،اقتصادیرویکردهای 

. رویکرد اقتصادی روندهای است گرفته قرار استفاده مورد ،فرزند لیناو تولد مرتبط با مطالعات

و بر تحوالت اقتصادی ر اجتماعی منتج از  نندداهای توسعه میجمعیتی را مرتبط با شاخص

؛ 1957 ،3لیبنشتاین)کند عنوان عامل اصلی کاهش باروری تأکید میمدرنیزاسیون و نوسازی به

این رویکرد انگیزه یا منطق خواستن خانواده بزرگ و یا کوچک عنصر اساسی در (. 1992 ،4بکر

های هزینه فایده در تصمیمات باروری نقش اصلی دارد و درآمد، تحصیالت و است و تحلیل

یکی از مهمترین عواملی که . اشتغال زنان در تصمیم برای تشکیل خانواده و باروری تأثیر دارد

ج کنند و صاحب فرزند شوند و یا اینکه چه هنگام ازدواج بر تصمیم زوجین برای اینکه آیا ازدوا

 هایکنند و چه زمانی صاحب فرزند شوند، تأثیر دارد، چشم انداز آنها در مورد دستیابی به خواسته

شود که رفتارهای باروری در رویکرد اشاعه عنوان می(. 1980 ،5استرلین)مادی اشان است 

 ،6کللند و ویلسون) اجتماعی دیده شوند -به شرایط اقتصادی عنوان واکنشسادگی بهتواند بهنمی

ها در زمان و تواند بخش زیادی از تفاوتهای جدید میها و ارزشها نگرشاشاعه ایده (.1987

در این رویکرد به نقش تحصیالت، . آهنگ تغییرات در رفتارهای باروری و خانواده تبیین کند

های تنظیم خانواده دولتی در انتقال و اشاعه و برنامههای جمعی یادگیری اجتماعی، رسانه

های جدید در ارتباط با ترجیحات بعد خانوار و استفاده از وسایل پیشگیری اهمیت زیادی ایده

تغییر در سیستم ارزشی و یک مجموعه جدیدی اشاره به انتقال دوم جمعیتی  نظریه. شودداده می

، 8و لستهاق 7سوروکین) اندیشانه دارداعی و جامعه مدرن بازاز روابط متقابل میان متغیرهای اجتم

اهمیت آزادی اجتماعی و  بخشیایدئولوژی توسعه خود یا خود تحققدر این رویکرد، (. 2004

                                                      
1. Second Demographic Transition  

2. Event History 

3. Leibenstein 

4. Becker 

5. Easterlin 

6. Cleland & Wilson 

7. Surkyn 

8. Lesthaeghe 
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زمانی یک گیرند میای که افراد تصمیم گونهبه؛ (24: 2002 ،1وندکا)شده است و فردی برجسته 

 .باشد و زندگی زنان و یا زوجین را غنی کند و توسعه بخشدحاملگی را بپذیرند که بده مطلوب 

وقایع زندگی مسیر زندگی افراد رخداد رویکرد مسیر زندگی بر عوامل و پیامدهای زمان 

(. 1999 ،2ویسن ون و دیکاسترا؛ 2003؛ نوماگاشی، 1985)هیرشمن و همکاران، کند میتمرکز 

مردم هستند و این رویکرد در مطالعه وقایع جمعیتی از جمله  زندگیوقایع جمعیتی، مراحلی از 

اتخاذ رویکرد مسیر زندگی برای مطالعه (. 23: 1999، 3تولد اولین فرزند، مناسب است )ویلکنز

آن اطالعات و بینش مرتبط با موضوع  : نخست اینکه،دلیل مناسب است دوبه  ،زمان اولین تولد

روش مناسب  ،دوم اینکه و کندیکدیگر پیوند و ادغام می اهای مختلف موجود، بنظریهرا از 

 . (10-1: 1999 ویسن، ون دیکاسترا و)دهد برای مطالعه وقایع را پیشنهاد می

در زندگی بر طبق  ،مراحل هستند. "مراحل"و  "وقایع" ،دو مفهوم اساسیدر این رویکرد، 

می ترسیم ،افتندزمان خاص اتفاق می وسیله وقایعی که درشوند و بهبندی میزمان وقوع، تقسیم

واقعه اولین تولد می (.26-25: همان) دهندشخص را شکل می زندگیتوالی مراحل  و شوند

تأثیر وقایع و فرایندهای )تواند از جنبه زمان وقوع، احتمال وقوع و عوامل مؤثر بر زمان وقوع 

در رویکرد مسیر زندگی شامل  به سه اصل اساسی( 2007)  4هاستد و کال. بررسی شود( دیگر

که بحث زمان  بندیاصل نخست، زمان. کنندمیاشاره  7و همبستگی 6، زمان و مکان5بندیزمان

های زمانی و مکانی است و نظر است، اصل دوم، زمان وقوع از جهت دوره موردوقوع واقعه 

های زندگی و عوامل مؤثر بر زمان واقعه اصل سوم همبستگی، که به رابطه واقعه با سایر حوزه

 (. 1340: 2007هاستد و کال )پردازد میو احتمال وقوع 

فرصتی برای ت. این رویکرد اسمبتنی بر رویکرد مسیر زندگی  ،روش تحلیل در این مطالعه

این  .کنددارد،  فراهم می تأثیرافراد باروری ها که بر رفتار با دیگر جنبه اولین تولدپیوند وقایع 

زمان واقعه پیشین  تحصیالت، وضعیت شغلی و متغیرهایی نظیر کردنبرای تبیین وارد رویکرد، 

                                                      
1. Van de Kaa 

2. Dykstra & Van Wissen 

3. Willekens 

4. Hagestad & Call 

5. Ttiming 

6. Time and place 

7. Interdependence 
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کارگیری تکنیک تحلیل بقا نشان به بنابراین، ابتدا با .ه تحلیل مناسب استبنظیر سن ازدواج 

شوند؛ فرزند بودن به مادر شدن منتقل میخواهیم داد که در چه فاصله زمانی زنان از حالت بی

های زندگی در بستر زمان و مکان سپس به دو اصل دیگر زمان و همبستگی واقعه با سایر حوزه

های ازدواجی اولین تولد در کوهورتهای مبتنی بر اصل زمان، به تحلیل فاصله. شودپرداخته می

های زندگی در نهایت، مبتنی بر اصل همبستگی واقعه با سایر عوامل و حوزه. خواهیم پرداخت

در همین . گرددهای اقتصادی اجتماعی زنان با فاصله اولین تولد بررسی میرابطه میان ویژگی

و وضعیت اشتغال، بر اساس تئوری راستا، با استناد به رویکردهای اقتصادی متغیرهای تحصیالت 

آل فرزند در زمان ازدواج، و تعداد انتقال دوم جمعیتی و تئوری اشاعه متغیرهایی نظیر تعداد ایده

  گیرد:های زیر مورد آزمون قرار میخواهر و برادر در نظر گرفته شده و  فرضیه

. 2؛ اندولین تولد رسیده. زنان درکوهورت ازدواجی اخیر در فاصله بیشتری از ازدواج به ا1

افرادی که در . 3؛ شودبا افزایش سطح تحصیالت زنان، فاصله ازدواج تا اولین تولد بیشتر می

. زنانی که شاغل نیستند، 4؛ رسندتری به تولد اول میکنند، در فاصله کوتاهمیسنین باال ازدواج 

آل کمتری زنانی که تعداد فرزندان  ایده. 5؛ فاصله اولین تولد کمتری نسبت به زنان شاغل دارند

زنانی که در خانواده بزرگ رشد کرده اند، . 6؛ رسنداول می تولددر فاصله بیشتری به دارند 

 .فاصله اولین تولد کمتری دارند

 پيشينه تحقيق

طی چند دهه اخیر در بستر باروری پایین، موضوع فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند که 

شناسان و اندیشمندان علوم توجه بسیاری از جمعیتاجتماعی و جمعیتی مهمی دارد، های داللت

که در این زمینه، مطالعات زیادی انجام گرفته است . اجتماعی را به خود معطوف ساخته است

گذاری متغیرهای مورد بررسی در طور اجمالی به برخی از این مطالعات و شیوه تأثیردر ادامه، به

 : شودمیآنها اشاره 

 اندبیان کرده زمان تولد اولین فرزندثیرگذار بر أعنوان عامل تتحصیالت را به ،برخی مطالعات

 نظری لحاظ از تحصیل و آموزش(. 347-337: 2006و همکاران،  2هوم ؛2002 ،1ادواردز)

 ،مهم عامل کی عنوانبه و باشد داشته یبارور یرفتارها روی احتمالی تأثیر نوع چندین تواندمی

                                                      
1. Edwards 

2. Hoem 
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 منابع به بیشتری دسترسی کردهتحصیل زنان .کند نییتب را تولد نیاول فاصله در تفاوت تواندمی

 تحقیقات. شودمی باروریهای دوره روی آنها بیشتر کنترل باعث عامل این. دارند اطالعاتی

 ممکن آموزش همدنین. کردند تأکید فرزندآوری و تحصیل حسب بر نقش ناسازگاری بر یادیز

 یک ،تحصیالت که کنند رفتار ایگونهبه زنان ممکن است ؛شود اول تولد در تأخیر باعث است

 گیریجهت طریق از زنان گذاریسرمایه که منطقی مدل. است انسانی سرمایه در گذاریسرمایه

 ایسرمایه عنوان به را شانتحصیالت باال، تحصیالت با زنان که است این ،شودمی متصور تأخیر،

 برای فرصتی یک ؛کنندمی توصیف برگردد، فرزند بدون وقتتمام اشتغال طریق از است الزم که

 (. 426 -423: 2002ادواردز، ) کردند گذاریسرمایه دانشگاه در که هاییسال برای که پولی جبران

اجتماعی را در زمان ازدواج و اولین تولد  –اهمیت عوامل اقتصادی ( 1985) 1هیرشمن

های دوره بودن، محل سکونت، سالاو به این نتیجه رسید که در میان عواملی نظیر هم. آزمون کرد

عنوان مهمترین عامل تفاوت سن در تحصیل، وضعیت اشتغال و شغل همسر، تحصیالت زنان به

کننده مهم در سن اولین عامل مداخله ،جازدواج و سن در اولین تولد است و سن در اولین ازدوا

، اندهای شهری رشد یافتهتر که در محیطزنان در هم دوره ازدواجی جوان ،طور کلیهب. تولد است

کنند، و همسران آنها موقعیت شغلی میتر کار های مدرنتحصیالت باالتری دارند، در بخش

 . انددنیا آوردهدیرتر فرزند اول را بهدنبال آن باالیی دارند، دیرتر ازدواج کرده و به

 اندکرده اشاره تولد نیاول فاصله یرو ازدواج سن یقو و میمستق تأثیر به زیادی تحقیقات

 (.2003، همکاران و 5منچ ؛2007 ،4استایر ؛2016 ،3برچر و استانو؛ 106: 2003، 2نوماگاشی)

 با .باشد ازدواج سن افزایش پیامد است ممکن تأخیری فرزندآوری ،تحقیقاتاین  نتایج بر مبتنی

 چه هر عبارتیهب .است ترکوتاه تولد اولین فاصله ازدواج، سن افزایش شرایط تحت حال، این

 . پیونددمی وقوع به یتأخیرکمتر با اول فرزند تولد ،بیفتد اتفاق رترید ازدواج

 از قبل ،درآمد و شغل داشتن به لیتما ای،هسته به گسترده از خانواده نظام در تغییر دنبالبه

 از یکی عنوانهب اغلب ،زنان یاقتصاد هایفرصت شیافزا. است شده پدیدار نیز فرزند داشتن

                                                      
1. Hirschman 

2. Nomaguchi 

3. Stanow & Bracher 

4. Stier 

5. Mensch  
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 هایزانیم کاهش ،بکر یگر. شودمی محسوب یفرزندآور زمانتأثیرگذار بر  یاصل عوامل

 منابع و وقت از متفاوت استفاده از یناش فرصت نهیهز حسب بر را یاقتصاد اصطالح در یبارور

 هابده پرورش و تیترب نهیهز به فرصت نهیهز(. 247-245: 1981 ،1بکر) است کرده نییتب زنان

 فرض نیا از کینئوکالس هاینظریه. دارد اشاره شغل آوردندستهب یبرا زن ییتوانا با ارتباط در

 در زن وقت ارزش در شیافزا به منجر شغل کسب تیقابل شیافزا و التیتحص در شیافزا که

 روی هابده تأثیر زیادی مطالعاتدر همین چارچوب،  .کنندمی تیحما شود،می کار بازار

 و 2آنک) اندداده نشان را کار بازار به آنها ورود و کار تداوم مخصوصاً  ،مادران شغلیهای دوره

اشتغال زنان و ورود به مادری، رابطه متقابلی (. 2002 ،4روزنفلد و 3تانیگوشی ؛2005 ،همکاران

خواهند به شغل موفقی دست پیدا کنند، ورود به مرحله مادری را به تأخیر دارند؛ زنانی که می

رسند، قادر هستند به اندازند، از طرف دیگر، زنانی که در سن باالتری به مرحله مادری میمی

و دستمزد باال دست پیدا کنند ثابت با منزلت  سطوح باالیی از سرمایه انسانی، شامل مشاغل

ای که به تأثیر زمان تولد اول روی رشد دستمزد زنان در مطالعه( 2016) 5هر(. 6: 2007استایر، )

پردازد، نشان داد که یک سال تأخیر در تولد اول، دستمزد زنان را بین سه تا پنج درصد افزایش می

  .داده است

زمان ورود به مرحله اولین تولد را مورد بررسی  بر تأثیر ساختار خانوادهای از مطالعات، دسته

کنند و یا در میهای گسترده زندگی زنانی که در خانواده این مطالعات، اساسبر اند. قرار داده

 ،6گیلسپی)شوند میتری به مرحله مادری منتقل کنند، با آهنگ سریعهای بزرگ رشد میخانواده

 (. 51: 2003؛ نوماگاشی، 142: 2001

و تغییرات ارزشی  در چارچوب تئوری انتقال دوم جمعیتی،دسته دیگری از تحقیقات، 

در ( 2006)و همکارانش  7بیالری .دانندمیرا از عوامل مؤثر بر تغییر زمان باروری  نگرشی

أخیر و در ای به بررسی مسأله تأخیر فرزندآوری در اروپا پرداخته و نیروهای محرک تمطالعه

اطمینانی در دوران نتیجه، باروری پایین را انتقال دوم جمعیت، رشد تحصیالت زنان، بی
                                                      

1. Becker 

2. Uunk 

3. Taniguchi 

4. Rosenfeld 

5. Herr 

6. Gillespi 

7. Billari 
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 ،این امر. دانندمی تولد اول از نیروهای پنهان افزایش تأخیر در  بزرگسالی و تغییرات سیاستی را

که ناشی از  دسترسی متفاوت به بازار کار. ویژه در اقتصادهای در حال گذار بیشتر مطرح استبه

های منطقهتوممکن است بتواند تفا ،در ترکیب با دیگر عوامل، اطمینانی اقتصادی استهمین بی

اطمینانی تغییر سیاستی و یا بی. گیری خانواده توضیح دهدای را در شکلای و روندهای دوره

شار موجب افزایش شکاف در انتقال به مادری در بین اق ،های خاصحاصل از برخی سیاست

های مؤثری ( در این ارتباط، به سیاست2006بیالری و همکارانش ). شودمیاجتماعی باال و پایین 

توانند در اروپا جهت افزایش باروری و کاهش تأخیر در فرزندآوری انجام دهند میها که دولت

 . کندمیاشاره 

در مورد ارزش  ایدر چارچوب نظریه انتقال دوم جمعیتی، مطالعه( 1482: 2008) 1هنز

های جنسیتی در میان زوجین بدون فرزند در آلمان غربی و شرقی انجام داده فرزندان و نقش

های جنسیتی بر کند که ارزش فرزندان و نقشمینظریه انتقال دوم جمعیتی فرض . است

تباط کند که ارزش فرزند ارمیهنز در مطالعه خود فرض . گذارندمیهای تولد اول تأثیر میزان

زیادی با هزینه فرصت برای زنان و مردان دارد و در مناطق آلمان شرقی ارزش فرزندان بیش از 

میزان تولد اولین فرزند در میان زوجینی که بر اساس تقسیم کار پدرساالری . مناطق غربی است

نتایج . کنند، بیشتر از زوجینی است که رفتارهای سنتی و تقسیم کار سنتی کمتری دارندمیعمل 

ارزش فرزندان بر اساس موقعیت افراد در بازار کار و تقسیم کار مطالعه هنز نشان داده است که 

کند. با میلیکن این نتیجه در مورد فرزندان دوم و سوم بیشتر صدق . کندمیدرون خانواده تغییر 

کرات میان زوجین ارزش فرزند اول، بیشتر از آلمان غربی است و مذاحال، در آلمان شرقی، این

در مورد هزینه فرصت ناشی از داشتن تولد اول، بیش از آلمان شرقی، و در این منطقه، فاصله 

 . اولین تولد بیشتر است

شوازی عباسیند. اهدر ایران نیز مطالعات متعددی به بررسی فاصله ازدواج تا تولد اول پرداخت

فاصله ، 1379سال  2طرح سالمت و جمعیتهای دادهاستفاده از با  (1389)و رازقی نصرآباد 

میانگین فاصله نتایج مطالعه آنها نشان داد که  ازدواج تا اولین تولد در ایران را برآورد نمودند.

نسبت زنانی که در ، 1370سال است و در همدوره ازدواجی دهه  7/2 ازدواج تا اولین تولد،

                                                      
1. Henz 

2. Demographic Health Research (DHS) 
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هایی های قبل است. بنابراین، نشانهتر از دههرسند، کمفاصله سه سال از ازدواج به اولین تولد می

 یکیبر اساس این مطالعه، . شوددیده می 1370از تأخیر در اولین تولد در همدوره ازدواجی دهه

از مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله بین ازدواج تا اولین تولد، افزایش سطوح تحصیلی زنان 

 خطرباالترین سواد هستند، زنانی که بی ،سکونت نیزبا کنترل سن در اولین ازدواج و محل . است

سواد، ابتدایی، راهنمایی و خطر نسبی تولد اول برای زنان بی. را دارند نسبی وقوع اولین تولد

 . بیشتر از زنان با تحصیالت دانشگاهی است ،درصد 6/19، 0/35، 39/2، 8/55دبیرستان به ترتیب

ای به بررسی فاصله ازدواج تا اولین تولد مطالعه ( در2017رحیمی فروشانی و همکارانش )

نگین و انحرراف معیرار فاصرله ازدواج ترا پرداختند. بر اساس این مطالعه، میا بندرعباسدر شهر 

اساس مدل کاکس، سن مادر هنگام اولین ازدواج با نسربت خطرر  بر .برودماه  63/27، تولرد اول

اثر معنادار بر فاصله ازدواج تا تولد  28/1با ت خطر برابر سکونت با نسب محرل و13/1ا برابرر بر

 . اول داشتند

های تحلیل رگرسیونی معمولی، به بررسی کارگیری روش( با به1392کشاورز و همکارانش )

پرداختند.  ساله شهر اصفهان 49-20عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متأهل 

منفی  رابطه ،نشان داد که بین سن زن در هنگام ازدواج و تأخیر در فرزندآوری آنها تحقیقنتایح 

در واقع، هر چه سن زنان در هنگام ازدواج بیشتر بوده است، تأخیر در  .و معناداری وجود دارد

مهمترین نقش را در تأخیر در  ،قدرت زن در خانواده همدنین،. فرزندآوری کمتر بوده است

 .فرزندآوری در خانواده داشته است

ای نشان دادند متوسط فاصله ازدواج تا تولد اول در شهر در مطالعه (1398)و سعادتی  باقری

داری ماه است و متغیرهای دوره تقویمی، وضع فعالیت و منطقه سکونت، تأثیر معنی 38تهران 

کنند و در می های اخیر ازدواجطالعه آنها، زنانی که در دورهبر اساس م. روی این فاصله دارد

اند، تر ازدواج کردههای قدیمیگیرند، نسبت به زنانی که در دورهمعرض فرزندآوری قرار می

  .کنندتأخیر بیشتری را در تولدهای اول و دوم تجربه می

ادند میانگین فاصله ای در استان سمنان، نشان د( در مطالعه1394سعادتی و همکارانش )

 90سال است و تا چهار سال پس از ازدواج، بیش از  76/2ازدواج تا تولد اول در استان سمنان، 

آورند. آنها همدنین نشان دادند، فاصله ازدواج تا دنیا میدرصد زنان اولین فرزند خود را به

تیب نسبت به زنان شهری، ترتر، بهفرزندآوری زنان روستایی، شاغلین و زنان با تحصیالت پایین
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تر است. این مطالعه نشان داد که تحصیالت زنان، غیرشاغلین و زنان با تحصیالت باالتر، کوتاه

ای که با گذاری میان ازدواج تا تولد اولین فرزند است؛ به گونهیکی از مهمترین عوامل در فاصله

 یابد. توجهی میافزایش سطح تحصیلی، فاصله ازدواج تا فرزندآوری افزایش قابل

مطالعات فوق، اطالعات ارزشمندی را در مورد فاصله ازدواج تا اولین تولد و عوامل مؤثر 

حال، با توجه به اهمیت و تأثیری که تأخیر در اند. با اینبر تأخیر در فرزندآوری ارائه داده

ران داشته باشد، تواند درآینده کاهش باروری در ایفرزندآوری و افزایش فاصله بین موالید می

 توجه به های آماری مناسب در این خصوص، ضرورت دارد. باانجام تحقیقات جدید با روش

 مناسبت بقاء یهاتحلیل ازدواج تا تولد اول است، بین مطالعه، فاصله مورد اصلی متغیر اینکه

 گرفته،صورت آماری یهاتحلیل شده در کشور، درحال، در اغلب مطالعات انجامدارد. با این

گیری بودن یا نادیده گرفتن های غیر مشاهده شده به دالیل مختلف مانند غیرقابل اندازهپراکندگی

 است و مطالعات آمده حساب به گیری( کمترهای غیر قابل اندازهمتغیرهای تأثیرگذار )شکنندگی

 (1393مکاران، ؛ زارع و ه1398؛ رازقی نصرآباد و همکاران، 1398اندکی )باقری و سعادتی، 

از  منظور کنترل اثرات تصادفی غیرقابل مشاهدهبه که در تحلیل فواصل موالید، شودمی یافت

کارگیری روش آماری مناسب نموده باشند. لذا، با توجه به اهمیت به شکنندگی استفاده تحلیل

رفتن اثرات برای تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری، در این مطالعه تالش شده برای در نظر گ

 شود.استفاده  های شرکنندگیاز مردل تصادفی غیرقابل مشاهده،

 هاروش تحقيق و داده

. است کاربردی هدف، نظر از و پیمایشی اجرا، لحاظ به و کمی، روش، لحاظ به حاضر ژوهشپ

های، گیالن، (، که در استان1396های طرح تحوالت باروری در ایران )در این مطالعه از داده

آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، یزد و تهران اجرا شده استفاده نموده است. اطالعات 

نحوی که مشخصات آوری گردید. بهمورد نیاز در استان تهران به صورت مصاحبه تلفنی جمع

ت خانوار به همراه آدرس و شماره تلفن آنها، توسط مرکز آمار ایران در اختیار تیم تحقیق سرپرس

ها توسط تیم پرسشگری مجرب در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و مصاحبه

(. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، هدف، 1398شوازی و همکاران، تهران انجام شد )عباسی

ساله شهر تهران است، تعداد حجم نمونه  15-49صله بین ازدواج تا تولد اول زنان بررسی فا
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 کرده شهر تهران است. ساله ازدواج 15-49کرده زن ازدواج 456شامل 

این . است در شهر تهران زنان فرزند نیاول تولد تا ازدواج فاصلهمتغیر وابسته این مطالعه، 

تولد اولین فرزند محاسبه ازدواج و ماه و سال  و سالاز طریق سؤاالتی در خصوص ماه متغیر 

( فرزند اول خود را 1396زنانی که تا زمان اجرای تحقیق )مرداد مطالعه،  ایندر . شده است

 دنیا نیاوردند، به عنوان سانسور شده در نظر گرفته شدند. به

 .ندای مورد توجه هستعنوان متغیرهای زمینهشناختی هم بههای جمعیتویژگی

 ؛سوادبی .0های زیر مورد بررسی قرار گرفت: تحصیالت افراد از طریق گزینه تحصيالت:

راهنمایی یا دوره اول  .3 ابتدایی/نهضت/علوم دینی معادل .2؛ نوشتن یا سواد قرآنی و خواندن .1

دیپلم یا  .5 دبیرستان یا دوره دوم متوسطه / علوم دینی معادل .4 متوسطه / علوم دینی معادل

؛ حوزه 2سطح  لیسانس / .7؛ حوزه 1سطح  فوق دیپلم / .6؛  پیش دانشگاهی / علوم دینی معادل

حوزوی دوره خارج. در مطالعه حاضر، با توجه  دکترا / .9؛ و حوزه 3سطح  فوق لیسانس / .8

دانشگاهی تر و به پراکندگی نمونه بر اساس سطح تحصیالت، این متغیر به دو مقوله دیپلم و پایین

 شد.  بندیتقسیم

وضعیت اشتغال با این سؤال که در هفت روز گذشته، وضعیت فعالیت  :وضعيت اشتغال

، )جویای کار( بیکار. 2؛ شاغل. 1ها نیز شامل: شما چگونه بوده است، پرسیده شده است. پاسخ

؛ مد بدون کاردارای درآ .3اند؛ گذشته در جستجوی کار بوده روز 7کسانی که شاغل نبوده و در 

، بوده است. این متغیر به دو طبقه شاغل و غیر ایرس .6؛ و دارخانه -5آموز یا دانشجو؛ دانش .4

زمان انجام  وضعیت شغلی و تحصیلی مربوط به اطالعات مربوط بهبندی شد. شاغل طبقه

 .ثابت فرض شده است تولد اولپژوهش است و در زمان 

، تعداد خواهر و برادر پاسخگو به صورت متغیر مطالعهدر این  تعداد خواهر و برادر:

 ای وارد مدل شده است. فاصله

اند را نشان این متغیر، سنی که زنان برای اولین بار ازدواج کرده سن در اولين ازدواج:

 ای وارد مدل شده است. صورت متغیر فاصلهدهد و بهمی

از افراد پرسیده شده که در زمان ازدواج،  عهدر این مطالآل فرزند در زمان ازدواج:تعداد ایده

دانستید؟ در این مطالعه این چه تعداد دختر و پسر و همدنین در کل، چند فرزند را  مناسب می
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 بندی شده است. و سه فرزند و باالتر طبقه ،و کمتر، دو فرزند فرزندمتغیر به سه طبقه یک 

وجود دارد که افراد برحسب سال ازدواج در مطالعات مقطعی این امکان  :1همدوره ازدواجی

کند که ( بیان می1965) 2شود. ریدرمی بندی شوند، که به عنوان کوهورت ازدواجی نامیدهطبقه

های مختلف، فرق کند. ، ممکن است در میان همدورهشوندمیمحیطی که در آن افراد اجتماعی 

خ دادن وقایع، منجر شود. بنابراین، هایی در راین تغییر محیط اجتماعی ممکن است به تفاوت

گیرد. این متغیر از طریق سال جمعیت نمونه بر اساس این ویژگی نیز مورد بررسی قرار می

ای است، به چهار همدوره صورت فاصلهشود و سال ازدواج افراد که بهازدواج، سنجیده می

 . تقسیم شده است 1390و  1380-1389، 1370-1379، 1360-1369ازدواجی 

، دهدمی نشان را شوهر و زن بین فامیلی نسبت که متغیر این نسبت خویشاوندی با همسر:

 غیرخویشاوند خویشاوندان، و سایر خاله، پسر دایی، پسر عمه، پسر عمو، پسرهای گزینهبا 

، این متغیر به دو طبقه، خویشاوند و غیر خویشاوند حاضردر مطالعه  .شده است سنجیده

 گردید.بندی طبقه

برای برآورد فاصله ازدواج تا اولین تولد، از روش تحلیل بقاء استفاده شده است. در روش 

 -ها از آزمون رتبهمیر برای برآورد فاصله و برای آزمون فرضیه -تحلیل بقاء، از روش کاپالن

 لگاریتمی استفاده شد.

ین فرض استوارند بر اشود، یی که در بسیاری از مطالعات استفاده میبقا تحلیل هایروش

 افرادهرای بقرای کننرد دادهیجامعره همگن است. فرض م یک ی،که جامعره مرورد بررسر

یعنی توزیع زمان تا پیشامد  .یکسان است د،و توزیع زمان بقای افرا یکدیگرندمستقل از  ،مختلف

یکی از فرضیات مهم مدل برای نمونه، مستقل و هم توزیع هستند.  ،مختلفافراد بررای  ،مورد نظرر

های حاصل است که در صورت عدم برقراری آن، یافته(ph)  متناسب بودن مخاطراتکاکس، 

توان جامعه مورد مطالعه را نمی ،حال آن که در بسیاری از مواقع. از برازش مدل معتبر نخواهند بود

کیبری از افرراد برا نراهمگن کره در آن تر اییک جامعه همگن فرض نمود، بلکره باید جامعره

 ءز مدل پارامتری بقادر چنین شرایطی استفاده ا .در نظر گرفت ،دارند وجودمخراطرات متفاوت 

ها نیز فرض (. در این مدل1394پیشنهاد شده است )سعادتی و همکاران، به جای مدل کاکس 

                                                      
1. Marriage Cohort  

2. Ryder 
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گیری اندازهکه  بین قابل تبیین هستند، در صورتیها توسط متغیرهای پیششود همه پراکندگیمی

و  1991 ،1هوگارد) رممکن استیغیا بسیار دشوار و  ،مورد نظر واقعهمرؤثر مرتبط با تمام عوامل 

های آمیخته با اثرات تصادفی توسط هاسمر در این حالت، مدل .(2003 ،2، کالین و ماسبرگر2000

های شکنندگی مشهور ( پیشنهاد شد که در تحلیل بقاء به مدل2000( و هوگارد )1999) 3و لمشو

شرود کره برا بررسری ای تصرادفی در مردل گنجانرده میمؤلفه های شکنندگی،مدلدر هستند. 

 تروان در مرورد میرزان ترأثیر متفراوت عوامررل اظهررارنظررر نمررودمی ،داری این مؤلفهمعنی

یک مؤلفۀ تصادفی است که  ،شکنندگیبنابراین،  .(83: 1394کبری خویی و همکاران، اعلی)

کالین بام و ) شودوارد مدل می، نشده یا غیرقابل مشاهده های مشاهدهبرای محاسبۀ اثر عامل

به این نحو که در یک چارچوب تابع مخاطره ضربی، متغیر تصادفی به  (.327: 2012، 4کالین

صرورت شرکنندگی بره یهاتابع خطر در مدلشود. ضربی در تابع مخاطره پایه نمایان می صورت

 :شودمینمرایش داده  یرز

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡)𝑢𝑖𝑒𝑥𝑝𝜷𝑰𝒊𝑿𝑰                                                                           

 ها بردارβ ام است. iمتغیر شکنندگی برای فرد  iuیه است و تابع خطر پا 0h(t) که در آن

دار ها معنیگر مؤلفه شکنندگی در این مدلبین هستند. اها بردار متغیرهای پیشXضرایب مدل و 

های مشابه ممکن یکسران و ویژگی بینپیشاین مفهوم اسرت کره افرراد برا متغیرهرای  شود، بره

(. 83: 1394اکبری خویی و همکاران، )علیزمان بقای یکسرانی نباشند  است دارای مدت

شامل مدل شکنندگی مشترک، شرطی، همبسته و وابسته به زمان  مختلفیهای شکنندگی مدل

(. در این مطالعه، از مدل شکنندگی مشترک استفاده 57: 1398وجود دارند )سعادتی و باقری، 

شود. دو حالت خاص ه میشده است؛ به این معنی که یک شکنندگی برای هر فرد در نظر گرفت

و ساکی  2001، 7هستند )گوترز 6و وارون گاوسی 5برای اثرات شکنندگی تصادفی، توزیع گاما

(، ساکی مالکی و 2001ها به گوترز )(. برای مطالعه بیشتر این مدل2001مالکی و همکاران، 

                                                      
1. Hougaard 

2. Klein & Moeschberger 

3. Hosmer, D. W. and Lemeshow 

4. Kleibaum & Klein 

5. gamma 

6. Inverse Gaussian 

7. Gutierrez 
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 عه شود.( مراج2006و همکاران ) 1( و پرپرگلو1398(، سعادتی و باقری )2001همکاران )

در این مطالعه، در تحلیل چندمتغیره تحلیل بقای پارامتری، وایبل، لگ لجستیک، لگ نرمال 

به منظور شناسایی پراکندگی موجود میان افراد و همبستگی بین فاصله  و گاما برازش شد و

نشده از مدل های فردی و در نظر گرفتن شکنندگی مشاهدهازدواج و تولد اول هر فرد و تفاوت

 2ها و انتخاب مدل بهینه، از معیار آکائیککنندگی با توزیع گاما استفاده شد. برای مقایسه مدلش

ها که مقدار آکائیک کمتر باشد کارایی مدل از مدل کدامصورت که در هر بهره گرفته شد. به این

جستیک های مقاله بر اساس معیار آکائیک، تنها نتایج مدل لگ لوبهتر است. لذا در بخش یافته

 15ها با استفاده از نرم افزار استتا نسخه ارائه شده که کمترین مقدار را نشان داد. کلیه تحلیل

 انجام شده است. 

 هایافته

-49کرده زن ازدواج 456طور که اشاره شد، با توجه به هدف مطالعه، نمونه تحقیق، شامل همان

درصد در گروه سنی زیر  3/24ل است. سا 43/35ساله شهر تهران است. میانگین سنی زنان،  15

 4/29ساله و  35-39در گروه سنی  6/24سال،  30-34درصد در گروه سنی  7/21سال،  30

است.  79/21سال قرار داشتند. میانگین سن در اولین ازدواج زنان  40درصد در گروه سنی باالی 

 15-19درصد در سنین  28اند. حدود سال ازدواج کرده 14درصد از زنان در سنین زیر  6/2

سالگی ازدواج  25-29درصد در سنین  18سالگی و  20-24درصد در سنین  8/45سالگی، 

  سال بوده است. 46و  13ترین و باالترین سن ازدواج به ترتیب اند. پایینکرده

درصد  41سواد و ابتدایی داشتند. درصد زنان تحصیالت بی 1/8به لحاظ سطح تحصیالت، 

درصد از  4/18درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند.  5/37تحصیالت دیپلم یا پیش دانشگاهی و 

درصد ترکی است، مابقی  5/26درصد از افراد نمونه فارسی و  60زنان شاغل بودند. زبان مادری 

درصد از زنان با یکی از خویشاوندان نزدیک شامل  11کنند. حدود ا صحبت میهبه سایر زبان

درصد با سایر خویشاوندان  2/25اند و پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه و یا پسر عمو ازدواج کرده

درصد غیرخویشاوندی  8/74ها خویشاوندی و درصد ازدواج 2/25اند. در مجموع، ازدواج کرده

                                                      
1. Perperoglou 

2. Akaike index (AIC) 
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درصد در روستا سکونت  9سالگی در شهر و  14اسخگویان تا قبل از درصد از پ 91است. 

سالگی در استان دیگری سکونت  14درصد از پاسخگویان تا قبل از  40داشتند. همدنین حدود 

و باالترین  0نفر است که کمترین آنها  41/4اند. میانگین تعداد خواهر و برادر پاسخگویان داشته

 است.  13

را بر حسب ماه  تهران شهر ساله 49-15 کردهازدواج زنان فرزندی درای بی، تابع بق1نمودار 

ماه )فاصله اطمینان  33دهد، میانه فاصله ازدواج تا تولد اول، دهد. نتایج نشان مینشان می

ماه از ازدواج،  33دهد در نمونه حاضر، نیمی از زنان، بعد از ( است که نشان می77/35-22/30

 12درصد از زنان تا  88دهد اند. نسبت بقای تجمعی نشان میدنیا آوردهرا به اولین فرزند خود

درصد زنان تا اولین سالگرد ازدواج خود،  12عبارتی، ماه پس از ازدواج، بدون فرزند هستند. به

ماه پس از ازدواج بدون  24درصد زنان تا  65اند. همدنین حدود دنیا آوردهاولین فرزند را به

درصد به  57درصد زنان بدون فرزند هستند و  43ماه از ازدواج نیز  36تند. در فاصله فرزند هس

سال( پس از ازدواج به تولد اول  5ماه ) 60درصد از زنان نیز در فاصله  80رسند. تولد اول می

درصد تا پنح سال پس از ازدواج همدنان بدون فرزند هستند. در مجموع،  20عبارتی، رسند. بهمی

 ،عبارتیبهمانند. درصد از زنان بدون فرزند باقی می 7سال( پس از ازدواج،  10ماه ) 120اصله در ف

 آورند. دنیا میدرصد از زنان، فرزند اولشان را به 93به فاصله ده سال بعد از ازدواج، 

 1396، تهران شهر ساله 15-49 کردهازدواج زنانفرزندی تابع بقای بی :1 ودارنم
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 کیتفک به تهران شهر ساله 15-49 کردهازدواج زنانفرزندی بقای بی ، توابع2 ودارنم

دهد. رابطه متغیرها با متغیر زمان تولد اولین فرزند نیز را نشان می یاجتماع-یتیجمع یهایژگیو

گزارش شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای  1با آزمون رتبه لگاریتمی بررسی شده و در جدول 

آل در زمان صیالت، وضعیت اشتغال، همدوره ازدواجی و تعداد فرزندان ایدهسن، سطح تح

داری با زمان تولد اولین فرزند داشتند. اما این رابطه بر اساس نسبت معنیازدواج، رابطه 

 دار نیست. معنیخویشاوندی با همسر 

ازدواج به  تری ازبر اساس سطح تحصیالت، زنان با تحصیالت دانشگاهی در فاصله طوالنی

ماه است. این  46اند. میانه فاصله ازدواج تا تولد اول در این گروه از زنان، تولد اول رسیده

درصد از زنان با  16که ماه است. درحالی 28شاخص برای زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم، 

رسند، تنها میماه پس از ازدواج )سال اول ازدواج( به تولد اول  12تحصیالت کمتر از دیپلم، در 

سال  3ماه ) 36رسند. همدنین در فاصله در سال اول، به تولد اول می دانشگاهیدرصد زنان  6

درصد از زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم، بدون فرزند هستند. در حالی که  32پس از ازدواج(، 

حتی پس از ماه همدنان بدون فرزند هستند.  36درصد زنان با تحصیالت دانشگاهی بعد از  64

مانند. در درصد از زنان با تحصیالت دانشگاهی، بدون فرزند باقی می 30سال( نیز  5ماه )  60

 ماه  پس از ازدواج بدون فرزند هستند.  60درصد تا  16زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم، 

ل ماه پس از ازدواج به تولد او 12درصد از زنان، در  25، 1360در همدوره ازدواجی دهه 

رویم، درصد زنانی که تا یک سال پس ازدواج به رسیدند. هر چه در سطوح همدوره پیش می

درصد از زنان در  5، تنها 1390و  1380. در همدوره ازدواجی شودمیرسند، کمتر تولد اول می

درصد بدون فرزند هستند. در فاصله  95عبارتی، رسند؛ بهماه پس از ازدواج به تولد اول می 12

آورند. دنیا میدرصد از زنان، اولین فرزند خود را به 80، 1360ماه پس از ازدواج در همدوره  36

درصد همدنان  46اند و درصد از زنان به تولد اول رسیده 54، 1380در این فاصله در همدوره 

 بدون فرزند هستند.

ل در فاصله دهد زنان شاغفرزندی به تفکیک وضعیت اشتغال نیز نشان میبیتابع بقای 

ماه است.  30که این فاصله برای زنان غیرشاغل، رسند، درحالیماه( به تولد اول می 45بیشتری )

ماه پس از ازدواج به تولد اول رسیدند، در بین زنان شاغل،  36درصد از زنان غیرشاغل تا  58

ماه از ازدواج،  60صله آورند. همدنین در فادنیا میدرصد در این فاصله، اولین فرزند را به 36تنها 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   144

 

 

که در این فاصله، این نسبت اند، درحالیدنیا آوردهدرصد از زنان غیرشاغل اولین فرزند را به 80

 باشد. درصد می 70شاغل برای زنان 

اجتماعی زنان -های جمعيتیفاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند به تفکيک ویژگی :1جدول 

 ساله در شهر تهران 15-49کرده ازدواج

 ميانگين طبقه متغير
فاصله 

 اطمينان
 فاصله اطمينان ميانه

 آزمون

 رتبه لگاریتمی
(chi-Square) 

P-value 
تعداد 

 زنان

 456 - - 22/30-77/35 33 32/46-61/12 72/53 - کل نمونه

 گروه سنی

24-15 70/40 53/94-47/27 34 43/54-56/13 

93/19 001/0 

25 

29-25 24/45 67/50-80/39 43 87/48/12/37 86 

34-30 40/59 50/70-31/48 37 31/46-68/27 99 

39-35 80/43 90/50-71/36 34 33/40-66/27 112 

44-40 0/41 12/54-89/27 22 70/28-19/25 70 

49-45 19/46 25/64-13/28 22 77/29-22/14 64 

 سطح تحصيالت
 73/25-30/26 28 74/37-76/52 25/45 زیر دیپلم

41/21 001/0 
285 

 171 29/42-70/49 46 48/55-13/87 30/71 دانشگاهی

 وضعيت اشتغال
 28/40-71/49 45 08/51-34/92 60/49 شاغل

72/7 005/0 
84 

 372 7/27-32/29 30 21/42-0/57 60/40 شاغل غير

نسبت 

 خویشاوندی

خویشاند 

 نزدیک
57/52 46/67-68/37 27 39/33-60/20 

894/0 344/0 

115 

غير 

 خویشاوند
45/52 58/59-33/45 34 20/37-79/30 

341 

کوهورت 

 ازدواجی

1360 24/52 13/77-35/27 20 68/24-31/15 

35/21 001/0 

45 

1370 86/37 90/44-18/30 28 92/32-07/23 132 

1380 31/54 75/61-87/46 35 30/39-69/30 174 

1390 92/42 51/47-32/38 45 64/50-36/39 105 

تعداد فرزندان 

ایده آل در زمان 

 ازدواج

فرزند و  1

 کمتر
10/59 52/73-67/44 34 91/39-08/28 

41/7 025/0 

122 

2 81/57 13/69-48/46 34 76/39-23/28 234 

3+ 68/41 75/52-22/31 28 79/34-21/21 100 
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آل در زمان ازدواج، مطابق با تا تولد اول بر حسب تعداد فرزندان ایده ازدواجمیانه فاصله 

آل فرزند در زمان ازدواج عنوان بعد ایدهانتظار است و زنانی که داشتن سه فرزند و باالتر را به

نظر اند. بر این اساس، بهدنیا آوردهتری، اولین فرزند خود را بهمطرح کردند، در فاصله کوتاه

آل باروری خود و داشتن فرصت و توانایی برای رسیدن به این فراد برای رسیدن به ایدهرسد امی

 کنند تأخیر کمتری در تولد اولین فرزند داشته باشند. اهداف، تالش می

 کيتفک به تهران شهر ساله 15-49 کرده ازدواج زنانفرزندی در توابع بقای بی :2 ودارنم

 یاجتماع یتيجمع یهایژگیو
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های ازدواجی اخیر، زنان در کوهورت بر اساس میانه فاصله ازدواج تا تولد اولدر مجموع، 

آل باروری کمتر، بیش از سایر زنان شاغل، زنان با تحصیالت دانشگاهی و همدنین زنان با ایده

 اندازند.زنان، فرزند اول خود را به تأخیر می

شد تولد اول، در یک مدل چندمتغیره تالش  تا ازدواج منظور تعیین عوامل مؤثر بر فاصلهبه

در . شودبقای پارامتری نظیر، وایبل، لگ لجستیک، لگ نرمال و گاما استفاده  تحلیلهای روش از

ها از مقادیر لگاریتم نمایی و برای مقایسه مدلهای فوق، از روش حداکثر درستبرازش مدل

 نمایی یا معیار اطالع آکائیک استفاده شده است. درست

 های شکنندگی مشترک بقامقادیر شاخ  آکائيک مدل :2جدول 

 گاما لوگ نرمال لوگ لوجستيک وایبل مدل نمایی

928/1178 1214/962 0064/938 062/956 3894/957 

 

رو، است. از این لگ لوجستیکنشان داد که کمترین مقدار مربوط به مدل مرالک آکاییرک 

نتایج حاصل از برازش مدل شکنندگی . شدکراراترین مردل شناخته لگ لوجستیک به عنوان مدل 

ارائه شده است. متغیرهایی که در  3در جدول تولد اولین فرزند، ازدواج تا مشترک روی فاصله 

این مدل وارد شدند، عبارتند از: همدوره ازدواجی، سطح سواد، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان 

 آل در زمان ازدواج، تعداد خواهر و برادر، نسبت خویشاوندی با همسر، و سن ازدواج. ایده

، آزمون صفر بودن گ لوجستیکل  با احتساب شکنندگی مشترک بقای پارامتریدر مدل 

تر دار نشان داد. عالوه بر مقدار شکنندگی، خطای معیار بزگواریانس مقدار شکنندگی را معنی

از صفر نیز استفاده از مدل شکنندگی را برای تحلیل فاصله تولد اول تأیید کرده و مقدار شکنندگی 

گر این است که نندگی نیز بیانداری شکمعنیدهد. پراکندگی موجود میان افراد را نشان می

سازی های فردی، عامل مهمی در مدلهمبستگی بین فاصله ازدواج و تولد اول هر فرد و تفاوت

شود و مقدار ضریب شکنندگی لذا نتایج حاصل از برازش مدل شکنندگی در مدل ارائه میاست. 

 .  است 362/0نیز 

سازی به اینکه زمان به جای خطر مدل های پارامتری، با توجهبرای تفسیر ضرایب در مدل
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شود. در این ( استفاده میHR) 2( به جای نسبت خطرTR)1شود، اغلب از نسبت زمانیمی

تر تر و کوتاهبه ترتیب به معنی فاصله بین ازدواج و تولد اول طوالنی TR1<و TR>1مطالعه

سعادتی و رسند )به تولد اول می TR1<دیرتر از زنان با   TR>1 عبارت دیگر، زنان با است. به

 .(1398باقری، 

، سطح تحصیالت زنان، متغیری تأثیرگذار بر فاصله ازدواج 3شده در جدول بر اساس نتایج ارائه

( TR=765/0تا تولد اول است. فاصله ازدواج تا تولد اول، در زنان با تحصیالت دیپلم و کمتر )

عبارت دیگر، زنان با تحصیالت تر است. بهمرجع( کوتاهنسبت به زنان با تحصیالت دانشگاهی )گروه 

آورند. دنیا میدانشگاهی، نسبت به زنان با تحصیالت کمتر، با تأخیر بیشتری فرزند اول خود را به

داری روی فاصله ازدواج تا تولد اول دارد و زنان شاغل در فاصله وضعیت اشتغال نیز تأثیر معنی

  (.TR=301/1) انددنیا آوردهان، فرزند اول خود را بهتری نسبت به سایر زنطوالنی

(. زنانی TR=981/0سن در اولین ازدواج نیز بر فاصله ازدواج تا تولد اول تاثیرگذار است )

دنیا تری از ازدواج، فرزند اول خود را بهاند، در فاصله کوتاهکه در سنین باالتری ازدواج کرده

آل فرزندان، روی فاصله ازدواج تا تولد ش افراد در مورد تعداد ایدهها، تأثیر نگراند. یافتهآورده

توان گفت با توجه به عمومیت هنجار دو فرزندی در اول را تأیید نکرد. در تبیین این یافته، می

 داری روی فاصله ازدواج تا تولد اول نداشته است.  شهر تهران، این متغیر تأثیر معنی

کرده زنان ازدواج کهنحویفاصله تولد اول است. به تاثیرگذاری بر همدوره ازدواجی نیز متغیر

به بعد، با فاصله کمتری فرزند اول خود را  1390نسبت به زنان همدوره ازدواجی 1360در دهه 

تری اند نیز در فاصله کوتاهازدواج کرده 1370(. زنانی که در دهه TR=540/0آورند )دنیا میبه

دهد زنانی که در دهه (. نتایج نشان میTR=699/0آورند )دنیا میرا به از ازدواج، فرزند خود

لحاظ فاصله ازدواج اند، بهازدواج کرده 1390اند نسبت به زنانی که در دهه ازدواج کرده 1380

های پارامتری، نتایج حاصل از برازش مدلداری با یکدیگر ندارند. تا تولد اول، تفاوت معنی

که، نحویرا بر حسب تعداد خواهر و برادر تأیید کرد. بهتولد اول  ازدواج تا تفاوت بین فاصله

دنیا تری فرزند اول خود را بهزنانی که تعداد خواهر و برادر بیشتری دارند، در فاصله کوتاه

 (.  TR=970/0آورند )می

                                                      
1. Time Ratio 

2. Hazard Ratio 
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 نتایج برازش مدل شکنندگی مشترک بقای لوگ لوجستيک : 3جدول

 (نسبت زمانی)فاصله اطمينان  انحراف معيار نسبت زمانی متغير

 سطح تحصيالت 

 )مرجع: دانشگاهی(
 654/0و  893/0 0607/0 **765/0 دیپلم و کمتر

 وضعيت اشتغال

 )مرجع: غير شاغل(
 091/1و 552/1 117/0 **301/1 شاغل

 964/0و 00/1 009/0 *981/0  سن در اولين ازدواج

 آل در ازدواجتعداد فرزندان ایده

 )مرجع: سه فرزند و باالتر(

 958/0و  391/1 109/0 154/1 و کمتر 1

 997/0و  386/1 098/0 176/1 2

 نسبت خویشاوندی با همسر

 )مرجع: غيرخویشاوند(
 721/0و  986/0 067/0 843/0 خویشاوند نزدیک

 همدوره ازدواجی

 (1390)مرجع: دهه 

 407/0و  716/0 077/0 **540/0 1360دهه

 564/0و  867/0 076/0 **699/0 1370دهه

 835/0و  20/1 094/0 005/1 1380دهه 

 942/0و  998/0 014/0 **970/0  تعداد خواهر و برادر

 225/0و  582/0 0877/0 **362/0  مقدار شکنندگی

 0.05داری در سطح معنی * 0.01داری در سطح معنی**

 گيرینتيجه

در حال رخ دادن است. این مهمی در مسیر زندگی افراد های اخیر، تغییرات در ایران در دهه

های باروری، افزایش سن ازدواج و تاخیذ در فرزندآوری و افزایش تغییرات در کاهش میزان

ازدواج  فاصله بین موالید منعکس شده است. هدف اساسی این مطالعه برآورد تابع بقاء زمان بین

له ازدواج تا تولد اول بود. اهمیت اصلی این موضوع تا تولد اول و شناسایی عوامل مؤثر بر فاص

های باروری دارد. از طرف دیگر، این پدیده که از آن جهت است که ارتباط بسیار باالیی با میزان

های جمعیتی و هم اجتماعی دارد، تغییراتش گویای این مطلب است که تغییرات هم داللت

و هم در سطح کالن یعنی های افراد تها و اولویاساسی، هم در سطح خرد یعنی ارزش

 ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رخ داده است.

در بسیاری از مطالعات انجام شده در خصوص تبیین فاصله بین ازدواج تا تولد اول از  



 149      ... فرزند در شهر تهران نیمؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول عوامل

 

 

های تحلیل بقاء معموالً بر اساس فرض همگن استفاده شده است. مدل بقاء یهاهای تحلیلروش

گیرند این در حالی است که به دلیل اثرات تصادفی فردی غیر جامعه مورد استفاده قرار می بودن

( لذا در این مطالعه تالش شد 1394مالکی، گرایانه نیست )ساکیقابل مشاهده، چنین فرضی واقع

شود. نتایج استفاده مشترک فاصله بین ازدواج تا تولد اول  های شرکنندگیمردل با استفاده از

لذا  فراهم کرد.ها برای دادهی برازش مناسب همراه شکنندگی گامابه ،مدل لگ لجستیکاصل از ح

های تحلیل بقاء و برآورد نرخ مخاطره با احتساب اثر شکنندگی که اثرات تصادفی مدل کارگیریبه

رزندی فبیعنوان جایگزین مدل کاکس در تحلیل بقای به گیرند،غیرقابل مشاهده را نیز در نظر می

 شود. پیشنهاد می و عوامل مؤثر بر فاصله بین موالید

 ماه 33نتایج مطالعه نشان داد میانه فاصله ازدواج تا زمان تولد اولین فرزند در شهر تهران، 

ماه از ازدواج، اولین فرزند خود  33بعد از  دهد نیمی از زنان در نمونه حاضر،است که نشان می

 10)ماهه  120نسبت بقای تجمعی، احتماالً در یک فاصله  مقادیراساس بر  اند.دنیا آوردهرا به

توان گفت مانند. بر این اساس، میدرصد از زنان بدون فرزند باقی می 7از زمان ازدواج، ( سال

در یک بستر باروری پایین، نظیر شهر تهران نیز داشتن فرزند اول برای زنان از اهمیت زیادی 

درصد از زنان فرزند  93به فاصله ده سال بعد از ازدواج، برخوردار است، به این صورت که 

 آورند. دنیا میرا بهاولشان 

های ازدواجی های کوهورتنتایج این مطالعه نشان داد تأخیر در انتقال به مادری از ویژگی

های پارامتری با احتساب شکنندگی مشترک بقاء نیز تفاوت بین نتایج حاصل از مدلاخیر است. 

وهورت ازدواجی با  ک 1370و  1360را در کوهورت ازدواجی دهه  اولفاصله ازدواج تا تولد 

دهد کوهورت . این یافته نشان میتأیید نشد 1380تأیید کرد، اما با کوهورت ازدواجی دهه  1390

رفتارهای باروری نسبتاً مشابهی دارند و تصمیمات و رفتارهای  1390و  1380ازدواجی دهه 

( آغاز 1380ه مرتبط با باروری پایین از زمانی که باروری به زیر سطح جانشینی رسید )اوایل ده

شوازی و عباسی ها با نتایج سایر مطالعات از جمله مطالعهاین یافتهو تاکنون ادامه داشته است. 

همسو است ( 1398( و باقری و سعادتی )2015دونالد و همکارانش )( مک1389نصرآباد )رازقی

به  نسبترند، گیکنند و در معرض فرزندآوری قرار میو زنانی که در دو دهه اخیر ازدواج می

 . اندتر تأخیر بیشتری را در تولد اول تجربه کردههای قدیمیدوره

میانه فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در زنان با تحصیالت دانشگاهی بیشتر از زنان با 
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های پارامتری نیز حاکی از این سطح تحصیالت دیپلم و کمتر است. نتایج حاصل از برازش مدل

های فاصله ازدواج تا تولد اول است و نسبت کنندهزنان، از تعیین صیالتتحسطح است که 

فاصله ازدواج تا تولد اول برای زنان با تحصیالت دیپلم و کمتر نسبت به زنان با تحصیالت زمانی 

عبارت دیگر، زنان با تحصیالت دانشگاهی با تأخیر بیشتری نسبت به است. به765/0دانشگاهی 

 نقش ناسازگاری بر یادیز تحقیقاتآورند. دنیا میمتر، فرزند اول خود را بهزنان با تحصیالت ک

 را مادری و تحصیل ،زنان(. 425: 2002ادواردز، ) نداهکرد تأکید باروری و تحصیل حسب بر

 تحصیالت ،بنابراین .هستند مراتبیسلسله که بینندمی زندگی مسیر مختلف مرحله دو عنوانهب

 بدون دانشگاهی هایسال از مطلوبی مرحله تعبیه وسیلهبه را مادری سادگیبه است ممکن ،بیشتر

این یافته با بسیاری از مطالعاتی که در بستر باروری پایین انجام  .کند جابجا بعدی زمان به فرزند،

( و تأثیر 2019و همکاران،  2؛ اهام2017، 1شده است، همخوانی دارد )تراف و مندماکرز

حال، با نتایج مطالعه کند؛ با اینکننده تحصیالت بر تأخیر و کاهش باروری را تأیید میتعیین

 ( در بنگالدش همخوانی ندارد.2013) 3اسالم

نتایج نشان داد میانه فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در زنان شاغل بیشتر از زنان غیر 

و  ها تأیید شدهای پارامتری نیز این تفاوتچندمتغیره با استفاده از مدل شاغل است در تحلیل

 اند.دنیا آوردهتری فرزند اول خود را بهزنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل، در فاصله طوالنی

ناسازگاری کار و فرزندآوری بین موالید، بسیاری از محققان به  فاصلهدر تبیین رابطه اشتعال با 

شوازی و ؛ عباسی1397نصرآباد و حسینی، ؛ رازقی1397کنند )صادقی و شهابی، اشاره می

شاغل بودن مادر با ترس بر اساس این مطالعات، ، (2007؛ استایر، 2016؛ هر، 1389همکاران، 

و یا از  داریکودک و یا نرسیدن به کارهای منزل و خانهاز مراقبت  فرصت از دست دادن از

 . همراه استستمزد دست دادن شغل و کاهش د

دار سن در اولین ازدواج را روی فاصله تولد اولین فرزند تأیید کرد. با ها تأثیر معنییافته

یابد. این یافته با نتایج مطالعات افزایش سن ازدواج، فاصله ازدواج تا تولد اول کاهش می

( 2003) همکاران و 5منچو نیز  (،2007) استایر (،2001) 4برچر و استانو (،2003نوماگاشی )

                                                      
1. Tropf 

2. Ahamme 

3. Islam 

4. Stanow & Bracher 

5. Mensch  
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خوانی دارد. مطالعات پیشین در مورد فاصله ازدواج تا تولد اول نیز نشان دادند که با افزایش هم

یابد و افراد برای جبران تأثیر تأخیر سن ازدواج، فاصله بین ازدواج تا فرزند اول کاهش می

 رند. دنیا بیاوتری فرزند اول را بهکنند در فاصله کوتاهازدواج، تالش می

 نیاول تولد تا ازدواج فاصله ،ها نشان داد در زنانی که تعداد خواهر و برادر بیشتری دارندیافته

های این یافته .شوندمی منتقل مادری مرحله به تریسریع آهنگ با زنان و بیشتر است فرزند

های خانواده بزرگ بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند را مطالعه تأثیر بزرگ شدن در محیط

زمان ورود به مرحله  در تأثیر ساختار خانوادهبه از مطالعات که  ایتأیید کرد و نتایج با آن دسته

تواند و است. این یافته میهمس (2003؛ نوماگاشی، 142: 2001 ،1گیلسپی)اولین تولد اشاره دارند 

ناشی از حمایت اعضای خانواده در نگهداری از فرزند، و یا تشویق به فرزندآوری زودرس 

 همراه باشد. 

بندی موالید شود که زمانهای این مطالعه، این نتیجه حاصل میدر مجموع، بر اساس یافته 

له وضعیت شغلی و تحصیلی های زندگی از جمدر دهه اخیر، وابستگی زیادی به سایر حوزه

زنان دارد. در واقع، نتایج مطالعه در راستای تأیید اصل همبستگی وقایع زندگی در رویکرد مسیر 

  .زندگی است

کنند. با نتایج نشان داد کوهورتهای ازدواجی اخیر با تأخیر بیشتری فرزندآوری را آغاز می

یابد، بایستی زوجین جوان سن میکاهش ، توانایی باروری زن سنتوجه به اینکه با افزایش 

 ریخأت یبرا میتصم که یکسان از مناسب برای فرزندآوری را در نظر داشته باشند. برخی

بنابراین، پیشنهاد  کنند. تجربه را ناخواسته فرزندیبیممکن است  تینها در دارند، فرزندآوری

های باروری را برای به ایده آل ریزی مناسب، فرصت فرزندآوری و رسیدنشود که با برنامهمی

 خود فراهم کنند. 

باروری پایین با افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله بین موالید و تأخیر در فرزندآوری مرتبط 

های مثبت در مورد ارزش تشکیل خانواده و فرزندآوری و زمان مناسب برای ارائه پیام است.

فرزندآوری نقش تأثیرگذاری در افزایش سطح  های اجتماعی ازفرزندآوری از یک سو و حمایت

ای برای هماهنگی اشتغال و فرزندآوری و یا تحصیل و فرزندآوری و باروری دارد. ایجاد زمینه

                                                      
1. Gillespi 
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حمایت از زوجین جوان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در زمان مناسب یکی از اقدامات 

های جمعیتی، یزی صحیح برای طرحرای در جهت برنامهتواند تأثیر عمدهمیمهمی است که 

  .های باروری زوجین داشته باشدآلآموزشی و اقتصادی و تسهیل ایده

حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری هم نیازمند تغییرات ساختاری و هم مستلزم 

برای افزایش  مشخصیتنها برنامه نهاختصاص بودجه کافی است. در حال حاضر، در کشور ما 

ای نیز برای این موضوع تخصیص داده تسهیل فرزندآوری وجود ندارد، بلکه بودجهباروری و 

ست که در اغلب کشورهای با باروری پایین که به دنبال افزایش باروری این درحالی. نشده است

های حمایت از ها و برنامهدرصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف سیاست 4تا  1بین  هستند

های این کشورها در زمینه افزایش ها و سیاستاز جمله برنامه. کنندفرزندآوری میخانواده و 

کمک هزینه  والدینی، زایمان و مرخصی خدمات مراقبتی مرخصی، های نقدیکمکارائه باروری 

کمی و کیفی مهدهای  ، افزایشمعافیت مالیاتی هزینه مهدکودک،کمک مراقبت از کودک در خانه،

)صادقی و  بوده است کار و خانواده ترکیبهای ثبات بازار کار و سیاستشرایط با ،کودک

  (.1399همکاران 

 منابع 

ساله شهر  15-49(. عوامل مؤثر بر فاصله بین موالید اول و دوم زنان 1398باقری آرزو و مهسا سعادتی )

 .68-76، شماره ، صص: 15، دوره مجله تخصصی اپیدمیولوژی شهر تهرانتهران، 

رابطه نگرش (. 1398شوازی )بی، حسینی چاووشی، میمنت و محمدجالل عباسیبینصرآباد حجیه رازقی
مؤسسه مطالعات ی، تهران: پژوهش طرح، و تقسیم کار جنسیتی با فاصله تولد اول و دوم در شهر تهران

 و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

-زمان نقش شغلیلعه تجربه ایفای هممطا(. 1398)حسینی  زینب و حجیه بی بی، نصرآباد رازقی

،  3شماره ، 30 ، دورهشناسی کاربردیجامعه ،خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

 109-134صص

(. 1395عباس، مریم کاظمی، امین قنبرنژاد، محمدرضا اشراقیان و فرشته مجلسی ) فروشانیرحیمی 

مجله دانشکده ، اول با استفاده از مدل رگرسیونی کاکسبررسی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد 
 .255-264، صص 3 شماره، 22 دوره ،(حیات)پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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بررسی عوامل مؤثر بر  .(1393) عبدالرضا رجائی فرد و مجتبی سلطانی، مهراب صیادی نجف، ،زارع

دوره  .طب جنوب ،(استان فارس)دشت ها در مناطق روستایی شهرستان زرینگذاری بین زایمانفاصله

 .1152-1143 ، صص 6، شماره 17

شکنندگی در تحلیل  اثراتمدل وایبل با  (.1391زاده و کامبیز احمدی )ساکی مالکی، امل،  ابراهیم حاجی

 .69-82 ، صص1، شماره 6دوره ، علوم آماری، ولورکتالبقای مبتالیان به سرطان ک

طرح  ،تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدلهای سابقه رخداد وقایع (1398سعادتی مهسا و آرزو باقری )

 پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

مان وقوع تولد اولین فرزند و ز(. 1394) نصرآبادرازقیبی بیسعادتی مهسا، آرزو باقری و حجیه

، شناسی ایراننامه انجمن جمعیت، های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقاکنندهتعیین

 .63-87 ، صص19، شماره 10سال 

 : تجربه گذار به مادری زنان شاغل شاغلیمادر و کار ض(. تعار1398شهابی )  زهرا و رسول ،صادقی

 . 91-104 ، صص شماره ، 30 دوره ، کاربردی شناسی جامعه تهران، شهر در

 یکشورها در یبارور شیافزا یهابرنامه و هااستیس یقیتطب مطالعه( 1399، رسول و همکاران )صادقی
 .کشور تیجمع یتخصص و جامع تیریمد و مطالعات سسهؤمطرح پژوهشی، تهران:   منتخب،

الگوها و عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج (. 1389)نصرآباد بی رازقیبی، محمدجالل و حجیهشوازیعباسی

 .75-107صص ، 9، شماره نامه انجمن جمعیت شناسی ایرانتا اولین تولد در ایران، 

تحوالت باروری در ایران در چهار دهه (. 1392) چاوشیمحمدجالل و میمنت حسینی، شوازیعباسی
، 1365های سرشماری کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده: اخیر

 . پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران، تهران. 1390و  1385، 1375

تحوالت (. 1398چاوشی )نصرآباد و میمنت حسینیبی رازقیبی، محمدجالل، حجیهشوازیعباسی
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 انيمرتبط با آن در م یو فرهنگ یو عوامل اجتماع یپرخطر جنس یرفتارهامطالعه 

 رازيجوانان شهر ش

 ، منصور طبيعییار احمدی، علی، مجيد موحدالبرزیصدیقه 

 (15/6/1398تاریخ پذیرش:    19/4/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 مباحث از یکی. است یضرور اریبس جامعه، یانسان منابع نیارزشمندتر عنوانبه ،جوانان سالمت به توجه

 جامعه در که ینگرش راتییتغ به توجه با که است یجنس پرخطر یرفتارها مهم حوزه سالمت جوانان،

 یبررس به هدف، نیهم با حاضر مطالعه. رسدیم نظربه یضرور آن به پرداختن ،میهست آنافزایش  شاهد

 هیمرتبط با آن از جمله سرما یهالفهؤم ،یشناختجامعه ینگاه با و پرداخته جوانان یجنس پرخطر یرفتارها

مطالعه  دررا مورد مطالعه قرار داده است.  یمرتبط با سالمت و سالمت معنو یفرهنگ هیسرما ،یاجتماع

 600شیراز است و حجم نمونه بر اساس جدول لین، شهر ساله  18-29 جوانانشامل  یحاضر، جامعه آمار

 قیرط از هاساخته(، دادهنفر تعیین شد. با استفاده از ابزار پرسشنامه )تلفیقی از مقیاس استاندارد و محقق

قرار  لیو تحل هیمورد تجز spss افزارنرم از استفاده با و یآورجمع یاچندمرحله یاطبقه یریگنمونه

 هیمرتبط با سالمت، سرما یفرهنگ هیسرما ،یلیتحص تیسن، وضع انیکه م دهدیم نشان هاافتهیگرفت. 

 یمعنادارو  معکوس یرابطه آمار یپرخطر جنس یبا رفتارها یابعاد و سالمت معنو یدر تمام یاجتماع

طوری که وجود دارد؛ به معنادار تفاوت رفتارها نیا با زین تأهل تیوضع و جنس انیم نیچنهم. دارد وجود

 هیسرما و یفرهنگ هیسرمارو، در میان زنان و افراد متأهل، رفتارهای پرخطر جنسی کمتر بوده است. از این

 هاهیسرما نیا بهبود و تیتقو رد. بنابراین،دا یجنس پرخطر یرفتارهاپیشگیری از  در یمهم نقش یاجتماع

 بر سالمت را به دنبال داشته باشد.  یمبتن یارتقاء رفتارها تواندیم

 ،یاجتماع هیمرتبط با سالمت، سرما یفرهنگ هیسرما ،یپرخطر جنس یرفتارها جوانان، ها:کليدواژه

 ی.معنو سالمت
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 مقدمه

 و نیمحقق یجد توجه مورد همواره خطر، معرض در یهاگروه نیترمهمعنوان به جوانان

 آن در که است رشد از یمقطع دوره، نیا که نجاستیا از موضوع نیا تیاهم. اندبوده نیمسئول

(. 180: 0082 همکاران، و 1پرس) اندازد خطر به را فرد سالمت تواندیم یگوناگون رفتارهای

 و 2آکرز) است دوره نیا در بهنجار رشد عطف نقطه ،یجنس رفتارهای که است یدرحال نیا

 دییتهد و شده شروع دوره نیهم در ،عمده طوربه ،پرخطر رفتارهای و( 87: 2011 همکاران،

 انجام قاتیتحق با مطابق(. 25: 2008 همکاران، و 3روچ) است یستیبهز و یسالمت برای جدی

 ریتأث ،یخانوادگ هاییژگیو اقتصادی،-یاجتماع تیموقع رشد، چرخه ،یستیز هاییژگیو شده،

 ریتأث جوانان پرخطری جنس هایتیفعال در که هستند یمهم عوامل جمله از رسانه و همساالن

 ها،ارزشی )تیشخص عوامل ن،یا بر عالوه(. 122: 2000، 4ستاسیکر و حسان) دارند ییسزابه

 هنجارها و یاجتماع قراردادهایها(، یبزهکار و هاناهنجاری) رفتاری عوامل ،(دیعقا و انتظارات

 و 5شریف) هستند رگذاریتأث یجنس پرخطر رفتارهای به نوجوانان شیگرا در زین یطیمح عوامل و

 ،یجنس پرخطر یرفتارها مخدر، مواد مصرف یهاشاخص نیچنهم(. 170: 2008 همکاران،

 مشکالت یدارا نوجوانان و کودکان از یادیز تعداد که دهدیم نشان یخودکش و یبزهکار

 و یرمضان) سازدیم دور من،یا یزندگ از را هاآن که کنندیم تجربه را ییرفتارها و بوده یفراوان

 و داشته یمثبت ینیآفرنقش توانست نخواهند هاآن صورت، نیا در ناًیقی(. 56: 1394 همکاران،

 است لیدل نیهمبه. ندیبرآ یاجتماع و یخانوادگ ،یفرد یهاتیمسئول و فیوظا عهده از یخوببه

 زودهنگام یجنس یرفتارها. رسدیم نظربه یضرور اریبس آن یامدهایپ و موضوع نیا به توجه که

 یهایماریب به را فرد نکهیا ای گردد منجر ناخواسته و هنگام زود یباردار به تواندیم منیناا و

 . سازد مبتال یزشیآم

ها در ترین چالشعنوان یکی از جدینوجوانان و جوانان، بهامروزه رفتارهای پرخطر جنسی 

شود و به دلیل پیامدهای فراگیر در تمامی ابعاد جامعه، دغدغه می تلقیحوزه بهداشت و سالمت 

                                                      
1. Peres 

2. Akers 

3. Roche 

4. Hassan & Creatsas 

5. Fisher 
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 بهنظران این عرصه ایجاد کرده است. گذاران و صاحباندکاران، سیاستبسیار مهمی برای دست

 کنونی جوامع اجتماعی و بهداشرتی هاینگرانی ترینمهم از یکی پرخطر، رفتارهای گر،ید یانیب

 (. 121: 2002 همکاران، و 1جانستون) گرذاردمری ترأثیر جامعه و خانواده فرد، بر که است

. است HIV روسیو به ابتال ،نشدهمحافظت یجنس روابط در مهم یهاچالش از گرید یکی

 یکوتاه مدت یط ی،بشر جامعه بزرگ یبال کیعنوان به یجهان دوم جنگ از بعد یماریب نیا

است که  یدر حال نیا (. 74: 2012و همکاران،  2) نور کرد دایپ وعیش جهان یکشورها همه در

 قرار عفونت نیا معرض در دارند یجنس پرخطر یرفتارها که یافراد از یتوجهقابل بخش

 به نسبت جوانان نگرش و نییپا دانش سطح لیدل به ،رانیا جامعه در ژهیوبه ،نکته نیا. رندیگیم

 تیحساس و تیاهم از هاآن از یریشگیپ یهاوهیش و یزشیآم یهایماریب ،یجنس یرفتارها

 نوجوانان از درصد 15 کهدهد ای که در قروه انجام شد نشان میمطالعه . است برخوردار یباالتر

 همکاران، و یاسد) اندتجربه کردهرا به میزان باالیی  یجنس پرخطر یرفتارها مطالعه، مورد

-پیش دینری، باورهرای های پژوهش دیگری حاکی از آن است که یافته . همدنین(873: 1393

 هاپژوهشبرخی از (. 88: 1394 ،یصالح) است پرخطر رفتارهای به گرایش منفی کنندۀبینی

 بره تمایل کنند،می تماشا را جنسی محتوای برا هرایبرنامره بیشرتر کره نوجوانرانی دهدمی نشان

 مثبت ازدواج از قبرل جنسری رفترار بره نسربت آنران نگرش و دارند افراطی جنسری رفتارهرای

 عوامل نقشدر پژوهش خود به  زین( 2001) 4انگی و( 303: 2005 همکاران، و 3اسکوبار) است

دست یافت  مخدر مواد مصرف مانند پرخطری یرفتارها بر رگذاریتأث یطیمح و یاجتماع

 (.33: 1394 همکاران، و یکشاورز)

 و بوده ابعاد یتمام در گوناگون یامدهایپ یدارا یجنس پرخطر یرفتارهااز این رو،     

 جوامع، یتمام در ،لیدل نیهم به. دارد قرار یگوناگون یهالفهؤم ریتأث تحت زین خود نیچنهم

شناسی، علوم اجتماعی و... را به بهداشتی، رواننظران ویژه صاحبنظران بهتوجه فراوان صاحب

 نهیزم در یجد یهابحران از یکی که گفت توانیم ،گرید عبارتبه. تخود جلب کرده اس

 رفتارها از یاسلسله و بوده عیوس رفتارها، نیا دامنه که شودیم یناش آنجا از پرخطر یرفتارها

                                                      
1. Johnston   

2. Norr 

3. Escobar 

4. Young 
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 با زین را جامعه یاعضا ریسا بلکه کرده، وارد ضربه ریدرگ افراد خود به تنها نه که برگرفته در را

 منیناا یجنس روابط خطرناک، یرانندگ ات،یدخان و الکل مصرف. سازدیم مواجه یجد یهاانیز

(. 291: 2006 ،1ریبو) شوندیم یتلق پرخطر یرفتارها نیترعنوان مهمبه یریدرگ و خشونت و

 کنند تیتقو را گریکدی بوده، متصل بهم واررهیزنج توانندیم رفتارها نیا که است یحال در نیا

 پرخطر یرفتارها انیم عنوان مثالبه. گردد یمنته یگرید پرخطر رفتار به یپرخطر رفتار هر و

 . دارد وجود یقیعم ارتباط الکل، و مخدر مواد مصرف و یجنس

با توجه به تغییرات اساسی و عمیق اجتماعی، فرهنگی و ارزشی و همدنین تحوالت شایان 

عنوان آمیز جنسی اهمیت داشته و بهنیز رفتارهای مخاطره ایرانتوجه در سبک زندگی افراد،  در 

 به ابعاد، یتمام در جامعه توسعه کهی است درحالاین . های جدی مطرح استیکی از دغدغه

 یزمان ،تیظرف نیا و دارد یبستگ جامعه آن یاصل هیعنوان سرمابه جوانان، یتوانمند و تیظرف

 کهنیا بر عالوه، صورتنیا ریغ در. دنباش برخوردار یکاف یسالمت از که گردد بالفعل تواندیم

 یهانهیهز بلکه کند، عملخود  یاجتماع یهاتیمسئول به دیبا که گونهآن توانست نخواهدفرد 

 قشر نیا نکهیا به توجه با و جوانان سالمت تیاهم به توجه با. کندیم لیتحم جامعه بر ینیسنگ

 در گروه نیتریعنوان جدبه) رندیپذبیآس یجنس پرخطر یرفتارها حوزه در شدتبه جامعه از

 رفتارها نیا ،شک بدون. شود انجام نهیزم نیا در یعلم مطالعات تا است یضرور ،(خطر معرض

 نیا بهبود جهت در یاقدام هر و داشته یاقتصاد و یروان ،یاجتماع ،یفرهنگ یهانهیزم در شهیر

 زین حاضر مقاله اساس، نیهم بر. است آن بر ثرمؤ یهالفهؤم و عوامل ییشناسا مستلزم تیوضع

 موجود تیوضع پرداخته، رازیش شهر جوانان یجنس پرخطر یرفتارها یشناختجامعه مطالعه به

 . است داده قرار قیتحق مورد را آن با مرتبط یفرهنگ یاجتماع مهم یهالفهؤم و کرده یبررس را

  ینظر چارچوب

 سالمت بر یمبتن یزندگ سبک درباره مطالعه و قیتحق به ماًیمستق که یپردازانهینظر جمله از

 ویبورد و دنزیسالمت از مباحث وبر، گ یدر طرح مدل سبک زندگ یو .است کاکرهام پرداخته،

 درکه  است معاصر یپزشک شناسانکاکرهام از جامعه متأثر بوده است. یدر حوزه سبک زندگ

عنوان به توانیم را یزندگ یهاسبک از دسته نیا: دیگویم محورسالمت یزندگ سبک از یفیتعر

                                                      
1. Boyer 
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 حفظ را سالمتشان خواهندیم که نمود تصور سالم افراد یسو از یاشده اتخاذ یزندگ یهاوهیش

: 1997 ،1یدی)کاکرهام و ر دارند نگه دور یماریب و بیآس از را خود و دهند ارتقاء ای و کنند

 استعمال ها،یدنینوش ،ییغذا یهاعادت شامل را سالمت با مرتبط یهاکنش کاکرهام(. 57

 بر یمبتن یرفتارها ریسا و یفرد بهداشت ،یکاف استراحت زا،استرس طیشرا ورزش، ات،یدخان

 سالمت یزندگ سبک که دیگویم نیهمدن ،کاکرهام(. 51: 1999)کاکرهام،  داندیم سالمت

های یا گزینه هاانتخاب بر یمبتنکه   هستند سالمت بر یمبتن یرفتارها از انباشتی یالگوها محور،

برای افراد ممکن  را یزندگ یهافرصت هستند. به معنای دیگر، رفتارهایی که افراد یبرا ممکن

 ستند،ین یتصادف یهاکنش دهند،یم قرار خود ریتأث تحت را افراد سالمت که رفتارها نیا. سازدمی

 جوامع و یاجتماع یهاتیموقع ها،گروه یبرا ژهیو یهاتیفعال از یشناخت قابل یالگوها بلکه

 (.101: 1999)کاکرهام،  دهندیم شکل را

 است ییهاانتخاب از یامجموعه سالم، یزندگ سبککاکرهام به این موضوع اشاره دارد که 

 تیموقع از هاانتخاب نیا و کندیم انتخاب خود یاجتماع گاهیجا و تیموقع هب توجه با فرد که

 کی یزندگ یهاشانس و هافرصت ،واقع در. است شده یناش یو فردی تیموقع و ساختاری

: 2004)کاکرهام،  شودیم نییتع خاص یمنزلت هایگروه مختصات و یاجتماع تیموقع توسط فرد

 تیموقع و انتخاب مفهوم دو بیترک شاهد سالم، یزندگ سبک از کاکرهام فیتعر در(. 1409

 با مرتبط رفتارهای از یجمع ییالگوها سالم، یزندگ هایسبک کاکرهام، دهیعق به رایز م؛یهست

-یستیز طیشرا و یاجتماع طیشرا اساس بر افراد که یی استهانشیگز بر یمبتن که است یسالمت

 ایمثبت و  جینتا ندنتوایم منتخب رفتارهای(. 56: 2008)کاکرهام،  دارند یدسترس به آن شان

 دهدیم لیرا تشک یعام از سالمت ییالگو نیبر روی بدن و فکر داشته باشد، اما با وجود ا یمنف

 درباره که مدلی در کاکرهام کلی، طوربه(. 51: 1999)کاکرهام،  کندیم نییتع را یزندگ سبک که

 عنوان نمونهبه. است داشته تأکید ساختاری هایمؤلفه بر کرد، ارائه محورسالمت زندگی سبک

 هایویژگی همدنین هاآن اما هستند، افراد ویژگی جمله از قومیت، /نژاد جنسیت، سن،

 هاجمعیت این از یک هر .دارند بیماری و سالمت برای پیامدهایی که هستند خاصی هایجمعیت

 .کنندمی کمک خاص تنظیمات در بهداشتی اقدامات به دادن شکل به که هستند ساختاری عناصر

                                                      
1. Cockerham & Ritchey 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   162

 

 

 یادیبن لیعنوان دالبه تجربه و شدن یاجتماع لهیوس به ت،یجنس وی گروه راتیتأث قیطر از سن،

 هاآن تیاهم ،یعنی .دارند یاجتماع یهستند که ساختار یمیمفاه تینژاد و قوم .اندشده شناخته

 معموالً سالخورده افراد عنوان مثال،به .یکیولوژیب لحاظ از نه؛ است شده نییتع یاجتماع لحاظ از

 نسبت تریسالم زندگی سبک معموالً زنان کنند،می تنظیم سن افزایش با را خود غذایی هایرژیم

 خدمات از استفاده و غذایی عادات نوشیدن، در مختلف قومی هایگروه و نژادها و دارند مردان به

 (. 137: 2015) کاکرهام،  هستند متفاوت پیشگیرانه هایمراقبت

توجه داشته  یسالمت یامدهایپ نییدر تع زیدر سطح کالن ن یاجتماع یرهایبه متغ کاکرهام

 که است معتقد (2004) 1ترنر. اندجمله آن از ایدئولوژی و دین ،هاسرمایه طبقاتی، طیاست. شرا

شده که مردم در جامعه  توجه "یگذارهیسرما"عنوان به یاجتماع هیبه سرما یاجتماع یپزشک در

 هرچه .مؤسسات وها شبکه ،یرسم ریو غ یرسم یهاها در گروهآن تیمانند عضو سازند،یم

 هاآن رفاه و سالمت و شوندیم ادغام جامعه در شتریبند کن یشتریب یگذارهیسرما جامعه در افراد

 هیسرما با افراد انیم در ادیز احتمال به یماریب و یافسردگی، اجتماع یانزوا. شودیم بهتر

(. کاکرهام معتقد است که اعمال 13 :2004)ترنر،  است یاجتماع هیسرما فقدان ای کم یاجتماع

 یتوجهقابل بخش و است جیرا ترنییپا یاقتصاد یاجتماع یهاگروه نیدر ب شتریب ،ناسالم متعدد

 و ،زنان و باالتر یاجتماع اقشار به را سالمت یزندگ سبک اعمال نیترمثبت ها،پژوهش از

 در گرید قاتیتحق(. 56: 2013 کاکرهام،) دهندیم نسبت مردان و نییپا اقشار به را نیتریمنف

 کرده ییشناسا مختلف طبقات انیم در سالمت یزندگ سبک در را یاعمده زاتیتما ا،یتانیبر

 اشغال را یاجتماع نردبان از یترنییپا گاهیجا شخص مثبت، کمتر یزندگ یهاسبک با است،

 اریبس رییتغ اما بود، شتریب اریبس مرفه افراد نیب در گاریس مصرف کاهش عنوان مثال،به. کندیم

 سهیمقا در فقرا متحده، االتیا در ب،یترت نیهم به. شد مشاهده ییایتانیبر ریفق افراد نیب در یکم

 نییپا طبقه. بودند محروم یخاص طوربه مثبت سالمت یزندگ سبک از یاجتماع طبقات ریسا با

 در ورزش در یکمتر مشارکت و ناسالم دنینوش و خوردن گار،یس مصرف زانیم نیباالتر

 طوربه (.69: 2013 کاکرهام، از نقل به 2011 همکاران، و 2جونز) دهدیم نشان را یبزرگسال

 باًیاست. تقر نیترسالم یغرب یبه باال درکشورها روطبقات باال و متوسط  یسبک زندگ ،یکل

                                                      
1. Turner 

2. Jonz 
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مشارکت را در ورزش و  نیشتریها بطبقه نیکند. ایم دییموضوع را تأ نیتمام مطالعات، ا

کم،  اتیسالم، مصرف الکل متوسط، استعمال دخان ییغذا یهامیاوقات فراغت، رژ یهانیتمر

کنار  یاستراحت، آرامش و به خوب یبرا شتریب یهاتوسط پزشکان و فرصت شتریب یبدن ناتیمعا

 مخاطرات از که هستند یکسان نیاول زینآمدن با استرس دارند. طبقات باال و متوسط رو به باال 

 یبهداشت دیجد اعمال و راهبردها اتخاذ به قادر شتر،یب منابع لیدل به و دارند یآگاه سالمت دیجد

 مانند سالمت، دیجد یرفتارها تا کنند حرکت ترروان یروش با توانندیم ممتاز طبقات. هستند

 طبقات. باشند داشته همراه به را نییپا دراتیکربوه و کم کلسترول با ییغذا یهامیرژ اتخاذ

 زمان کی در)که  بودند متحده االتیا در یقلب یهایماریب به ابتال خطر کاهش به قادر ممتاز

. ندامواجه یشتریب دیتهد با نییپا طبقه افراد اکنون که یطوربه ؛(بودند ادیز نییپا طبقه به نسبت

 یکی تنها شد، اشاره که طورهمان اما است، مهم یعامل التیتحص که است یهیبد که یحال در

 قادر را باالتر یاجتماع اقشار ءاعضا که است یطبقات تیعضو ترگسترده ابعاد یهایژگیو از

 آنها یمال منابع که است درآمد گر،ید عواملیکی از . باشند ترسالم یزندگ طول در که سازدیم

 کاکرهام، از نقل به 2000 ،1فالن و نکی)ل کندیم فراهمی شغل تیوضع و سالم یزندگ یبرا را

2013 :70.) 

گذارد، چرا که همدنان که یم ریسالمت تأث یمعتقد است که سن بر سبک زندگ کاکرهام

خورند، یکه م ییدر مورد غذاها شتریکه با مراقبت ب ابندییم لیشوند، تمایتر ممسنافراد 

خود  یاز سالمت ات،یاز مصرف الکل و دخان یخوددار ایو کاهش  شتریاستراحت و آرامش ب

سالمت است که  یمهم سبک زندگ یهاتیاز فعال یکیوجود، ورزش  نیبهتر مراقبت کنند. با ا

تواند با تقاطع یکه طبقه م میدانیحال، م نیرود. با ایم نیو اغلب از ب افتهیسن کاهش  شیبا افزا

کند، چنانکه مشاهده  جادیا یسن یهادر گروه یزندگ یهادر اعمال سبک یشتریب اختالفاتسن، 

تر نسبت به طبقات متوسط و باال نییاقشار پا نینوجوانان که در ب اتیشود استعمال دخانیم

که زنان  لیدل نیاست به ا یمهم اریبس ریمتغ تیجنس شود.یظاهر م شتریب یتوجهطور قابلبه

 یبرا شتریکشند، بیم گارینوشند، کمتر سیکنند، کمتر الکل میمصرف متری سالم یغذاها

استفاده  یمنیاز کمربند ا شتریب یکنند، هنگام رانندگیبه پزشک مراجعه م رانهیشگیپ یهامراقبت

                                                      
1. Link & Flan 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   164

 

 

به مردان دارند. اگر چه  نسبتی ترسالم یزندگ یهاوهیورزش، در کل ش ءستثناکنند و به ایم

تواند با یاثرات آن م یسالمت است، ول یزندگ یهادر سبک یکننده قوینیبشیپ ،تیجنس

 ت،یبدون در نظر گرفتن جنس ،یاجتماع اسیافراد باالتر در مق رایشود، ز لیتعد یطبقات زاتیتما

شرکت  یفراغت یهادر ورزش شتریکشند و بیم گاریدارند، کمتر س یترسالم ییغذا یهامیرژ

 وزنان طبقه متوسط  ییغذا حاتیدر مورد ترج ایتانیدر بر ییهاموضوع در پژوهش نیکنند. ایم

 اقشار مردان و زنان از کمتر اریبس نییپا طبقه زنان آن در که متحده االتیا در و کارگر طبقه

 (.72: 2013 کاکرهام،)  شودیم دهید(  خانه یکارها انجام از ریغ) کردندیم ورزش باالتر

داشته و معتقد  یاشاره جد زیفرد ن اتیشدن و تجرب یاجتماع یهاوهیبه ش نیهمدن کاکرهام

جامعه به افراد از  یهاهنجارها و ارزش لیتحم انگریب ه،یاول یریپذکه جامعه یاست در حال

 جهیاست، تجربه، نت یبعد یهاحاصل از آموزش هیثانو یریپذجامعه جیمهم و نتا یگرید قیطر

 تیعامل یعمل تیو فعال یتعامل اجتماع قیاست که از طر یاروزانه یهاتیآموخته شده فعال

و  یانعکاس یکنشگر، آگاه ایو تجربه است که شخص  یریپذجامعه قیشود. از طریحاصل م

 یاهی( پایزندگ یهاآورد، اما تجربه )با در نظر گرفتن انتخابیدست مرا به تیانجام عامل ییتوانا

 ،نی. اابدیکند تا با گذشت زمان تکامل یفراهم م تیعامل یابیو ارزش یابعاد عمل یبرا یاساس

 شود.یروبرو م یاجتماع دیجد طیو شرا تیاست که افراد با موقع یویژه در مواقعبه

 ریسالمت محور کاکرهام و تحت تأث یک زندگدر مدل سب  یاساس میاز مفاه گرید یکی

 یهاانتخاب نیب یکیالکتیها( است. تعامل دها )شانسانتخاب و فرصت انیتعامل م ،ماکس وبر

سازی مفهومسهم وبر در  نیترتعامل، مهم نیدهد. ایرا نشان م یزندگ یهاو شانس یزندگ

 یزندگ سبک تا کنندیم عمل هم کنار در هاشانس و هاانتخاببرساخت سبک زندگی است. 

 یزندگ هایو فرصت هاشانسی که ندیفرآ در. شود نییتع هاطبقه و هاگروه افراد، یبرا یزیمتما

نبوده و  منفعل تیعامل ،برعکس یا و دنکن محدود را تیعامل یهاانتخاب توانندمی)ساختار( 

 .نقش اثرگذاری دارد

از  یاکند با دستهیم انیسالمت ب یزندگ یهاکه کارکرهام از سبک یدر مدل ،خالصه طوربه

و  تی)ب( سن، جنس ،یطبقات طی)الف( شرا یعنی ،یساختار یرهای: متغمیامواجه رهایمتغ

شدن  یاجتماع یرا برا یاجتماع نهیزم ی. این مواردزندگ طیو )د( شرا اجتماع)ج(  ت،ینژاد/قوم

 یساختار یرهایمتغ نیکند. ایفراهم م ،گذاردیم ری( تأثتیّ )عامل یکه بر انتخاب زندگ یاو تجربه
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ها در ها و شانس. انتخابکنندبرای فرد فراهم میرا  یزندگهای یا فرصتشانس  ی،طور جمعبه

 ات،یواره(، منجر به اعمال )کنش(، شامل مصرف الکل، دخان)عادت کنش التیتما جادیتعامل و ا

سبک  یالگوها ،یشود. اعمال بهداشتیاقدامات مرتبط با سالمت م ریو سا ییغذا یهامیرژ

 قیطر از شاناصالح ای دیبازتول به منجر آنها به مجدد اقدام که دهندیم لیسالمت را تشک یزندگ

بدین ترتیب این نظریه، تدوین فرضیات  (.140: 2015)کاکرهام،  شودیم وارهعادت به برگشت

 را هدایت کرده و مسیر کلی پژوهش را مشخص ساخته است.  مورد بررسی در مطالعه حاضر

 تحقيق نهيشيپ 

طور خاص، یکی از موضوعات مورد طور کلی، و رفتارهای پرخطر جنسی بهرفتارهای پرخطر، به

یافته بیش از سایر جوامع بدان توجه محققین در سراسر دنیا بوده و البته در کشورهای توسعه

اند اما در مقایسه، ایران نیز محققین زیادی به رفتارهای پرخطر پرداختهپرداخته شده است. در 

های علمی پیدا طور مؤکد، هنوز جایگاه خود را در میان پژوهشرفتارهای پرخطر جنسی به

های مغفول مانده، محسوب شده و خأل تحقیقاتی همدنان محسوس نکرده و از جمله حیطه

 داخلی و خارجی اشاره شده است. است. در ادامه به برخی از مطالعات

 انیدر م یجوانا، الکل و رابطه جنسی( به مطالعه مصرف مار2019)ش و همکاران 1گراوز

نفر از نوجوانان دختر و  76از  ی مطالعه آنهاهاپرداختند. دادهآمریکا نوجوانان در معرض خطر 

سال قرار داشتند  19 تا 13 نیدختر( که در معرض خطر بودند و در سن 30پسر و  46پسر ) 

 شیبا افزا ،روز کیالکل در  ایجوانا یداد که استفاده از مار انها نشافتهیشد.  لیو تحل یآورجمع

که  یمشاهده شد که افراد نیدر همان روز مشخص، همراه است. همدن یاحتمال رابطه جنس

  هستند. یروابط جنس ریدرگ شتری)مکرر( دارند، ب شتریمصرف الکل ب

را در  تیو هپات دزیمرتبط با ا ی( عوامل خطر و عوامل محافظت2019) شو همکاران 2هولمز

)رابطه با هم جنس( مورد مطالعه قرار دادند.  یرفتار پرخطر جنس یداراهاوایی آموزان دانش انیم

با مرد و  یمانند رابطه جنس یپرخطر جنس یکه رفتارها یآموزان پسردانش آنها، در مطالعه

درصد  13نشان داد که  ی این محققانهاافتهیقرار گرفتند.  یدارند مورد بررس خدرممصرف مواد 

                                                      
1. Graves 

2. Holmes 
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دارند.  یجنس زشیافراد با جنس مخالف، آم ریداشته و سا یاز آنها با هم جنس خود رابطه جنس

دارند نسبت  یکه با هم جنس خود رابطه جنس یآموزاننشان داد که دانش رهیچندمتغ یسازمدل

  ند.دار یبوده و رابطه محافظت شده کمتر تیو هپات دزیبه ا شتریب یمعرض ابتالدر  نیریبه سا

آموزان پرخطر دانش یرفتارها نهی( در زم2011) کایآمر یهایماریب یریشگیمهار و پ مرکز

روز گذشته،  30در  آموزاندرصد دانش 40به  کیها نشان داد که نزدافتهیانجام داد.  یپژوهش

معادل  ،از آنها یمیبه ن کینزد نیاند. همدنجوانا استفاده کردهیمار زیدرصد ن 23و  دهیالکل نوش

اظهار  زیافراد ن نیدرصد از ا 34اند. را تجربه کرده یطول عمرشان رابطه جنس رد ،درصد 48

 یدارا زیدرصد ن 15اند و بوده "فعال" یجنس یهاتیاند که در سه ماه گذشته از نظر فعالکرده

  .بودندمتعدد  یجنس یشرکا

یافته از جایگاه با وجود اینکه مطالعه درباره رفتارهای پرخطر جنسی در کشورهای توسعه

مطلوبی برخوردار است اما این موضوع در میان مطالعات داخلی با مالحظات متفاوتی همراه 

حقیقاتی، چنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. با وجود خأل تبوده و همین امر موجب شده تا آن

ویژه در میان مطالعات علوم انسانی و اجتماعی، در ادامه به برخی از مطالعات انجام گرفته به

 اشاره شده است. 

 یبه رفتارها لیبر تما یفرهنگ هیابعاد سرما نیرابطه ب یبررس( به 1396کبیری و همکارانش )

نشان داد  قیتحق یهاافتهد. یتایباد پرداختنآموزان دانشنفری از  136یک نمونه  نیپرخطر در ب

پرخطر  یابعاد رفتارهاتمام ( با یو نهاد افتهی تینیع ،ی)بعد تجسم یفرهنگ هیابعاد سرما نیکه ب

مورد  ویبورد هینظر یبر مبنا قیتحق یهاهیوجود دارد و فرض یرابطه معنادار (یو عمل ی)نگرش

و  یحیتفر تیو فعال 36/0ی با ضریب همبستگی بصر تیلفه فعالؤقرار گرفت. دو م دأییت

لفه مدارک کسب ؤو م -21/0 با یمطالعات تیلفه فعالؤم مثبت و یهمبستگ ،23/0 با یسرگرم

ابعاد  ،در مجموع .دادپرخطر نشان  یرفتارها ریبا متغ یمعنادار یمنف یهمبستگ -16/0 شده با

 پرخطر( را یوابسته )رفتارها ریمتغ انسیاز وار 46/0 توانست قیتحق نیدر ا یفرهنگ هیسرما

 .دینما نییتب

 یجنس زیآممخاطره یرفتارها در خانواده نقش مطالعه به( 1396)ش همکاران و یرحمان

 تا 18 جوان دختران از نفر 65 مشارکت با و یفیک روش به یبررس نیا. پرداختند جوان دختران

 یعاطف تیحما خانواده، نظارت یاصل طبقه سه به پژوهش یهاافتهی. شد انجامدر تهران  ساله 35
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 تیترب رطبقهیز دو یدارا یخانوادگ تیترب طبقه. ه استشد میتقس یخانوادگ تیترب و خانواده

خانواده را از عوامل  یعاطف تیو حما نظارتکنندگان، بود. مشارکت یمذهب صرفا تیترب و باز

 تیترب فیآنها دو سر ط نیبرشمردند. همدن زیآممخاطره یمشارکت در رفتار جنس یمحافظت

 دانستند.  زیآمرا از عوامل خطر رفتار مخاطره یخانوادگ

 یرفتارها یرفتار – یشناخت یهاکنندهنییتع سهی( به مقا1396) شو همکاران انیقیصد

 28تا  18نفر از جوانان  400 ،یلیتحل – یفیمطالعه توص نیدر جوانان پرداختند. ا یپرخطر جنس

در پسران  یپرخطر جنس یها نشان داد که رفتارهاافتهیقرار داد.  یساله زنجان را مورد بررس

ارتباط  یکنترل و خود یپرخطر جنس یرفتارها نیدرصد بوده و ب 3/37درصد و دختران  7/62

و معنادار  میمستق یهاکنندهییشگویپ یاجتماع یو هنجارها یمشاهده شد. قصد رفتار یمعنادار

مثبت نسبت به  التیتما جادیدر ا یپسران، تجارب قبل انیبودند. در م یپرخطر جنس یرفتارها

 رفتارها معنادار بود.  نیا

 ،یپرخطر جنس یرفتارهامطالعه  ضرورت و تیاهم رغمیعل که گفت توانطور کلی، میبه

 در یاندک مطالعات تاکنون و نبوده یاجتماع پژوهشگران توجه مورد دیبا که گونهآناین موضوع 

با کمتر  وبه موضوع داشته  یفیتوص ینگاه اغلب آنها صرفاً است که گرفته انجام نهیزم نیا

 حوزه سالمت انجام گرفته است. نیویژه توسط محققاند و بهرداختهپبدان  یشناختجامعه کردیرو

 یفرهنگ -یاجتماع مهم یهالفهؤم گرفتن نظر در با یختشنارنگ بودن نگاه جامعهکم بنابراین،

 محسوس است.  کامالً ،مطالعات نیا در

 فرضيات پژوهش

 ؛دارد یمعنادارمعکوس و  یآمار رابطهرسد: سن با رفتارهای پرخطر جنسی جوانان، به نظر می

ین کنند؛ افراد مجرد، بیشتر از متأهلمردان بیشتر از زنان رفتارهای پرخطر جنسی را تجربه می

 جوانان، یجنس پرخطر یرفتارها با یلیتحص کنند؛ سطحرفتارهای پرخطر جنسی را تجربه می

 جوانان، یجنس پرخطر یرفتارها با یاجتماع هیسرما؛ دارد یمعنادار ی معکوس وآمار رابطه

 پرخطر یرفتارها با سالمت با مرتبط یفرهنگ هیسرما؛ دارد یمعنادارمعکوس و  یآمار رابطه

 یجنس پرخطر یرفتارها با یسالمت معنو؛ دارد یمعنادارمعکوس و  یآمار رابطه جوانان، یجنس

 .دارد یمعنادارمعکوس و  یآمار رابطه جوانان،
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 تحقيق روش

انجام شده است. جامعه  1398متکی بر روش کّمی و تکنیک پیمایش، در سال  حاضر پژوهش

ساله در شهر  29-18آماری در مطالعه حاضر، تمامی زنان و مردان جوان واقع در گروه سنی 

نمایند که بر اساس ساخت و توزیع جامعه آماری محاسبه می الً حجم نمونه را معموشیراز است. 

گیری در نفر تعیین شده است. روش نمونه 600درصد برابر با  4خطای  مطابق با جدول لین و

نحو که ابتدا با توجه به حجم جمعیت مناطق ای بود. بدینای چند مرحلهپژوهش روش طبقه

 یهابلوک یتمام انیم از سپس و داده اختصاص آن به متناسب نمونه راز،یش یشهردار گانهیازده

 تعداد به توجه با منتخب یهابلوک در تینها در و انتخاب یادفتص صورت به ییهاشماره شهر،

ها، ابزار گردآوری دادهشد.  یآورجمع پرسشنامه یتصادف صورت به بلوک آن در موجود منازل

باشد و در ادامه های استاندارد و پرسشنامه محقق ساخته میپرسشنامه بوده که تلفیقی از مقیاس

 به آنها اشاره شده است. 

( مورد 1982) 1پولوتزین و الیسون یاهیگو 20 استاندارد اسیمق از استفاده با یمعنو سالمت

( با هیگو 10با  کیسالمت وجودی را  )هر عد سرالمت مرذهبی وسنجش قرار گرفت که دو بُ

 یاجتماع هی. سرما(86: 1398)البرزی و همکاران،  سنجدمی یو اعتبار صور 82/0کرونباخ  یآلفا

کرونباخ  یبا آلفا یاعتماد و شبکه تعامالت اجتماع ،یو در سه بعد مشارکت اجتماع هیگو 20با 

 هیسرما نیهمدن و( 221: 1397سروش و البرزی، ) یریگاندازه ،یو اعتبار صور 7/0 از  شیب
                                                      

1. Paulotzin & Ellison 

رفتارهای پرخطر 

 جنسی

 سن

 جنس

 تحصيالت

 وضعيت تأهل

 سرمایه اجتماعی 

 سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت

 معنوی سالمت
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 . این مقیاسشد واقع سنجش مورد هیگو 11 با یاسیمق از استفاده با زین سالمت با مرتبط یفرهنگ

 استفادهو  ارزیابی مورد نیشیپ متعدد مطالعات در که ییمحتوا اعتبار و 86/0 کرونباخ یآلفا با

متغیر وابسته تحقیق، (. 68: 2016قادری و همکاران، )، مورد ارزیابی قرار گرفت. است گرفته قرار

 برگرفته از متون علمی 1گویه در جدول  11رفتارهای پرخطر جنسی است که با استفاده از 

به معنای برقراری رابطه جنسی بدون  المللی مورد سنجش قرار گرفته است. این رفتارهابین

(. هر چه تعداد 215: 1393های الزم و یا داشتن شرکای جنسی متنوع است )میکائیلی، محافظت

رفتارهای محافظت نشده و یا پرخطر فرد بیشتر باشد نمره باالتری نیز از نظر میزان رفتارهای 

گذاری شده نمره 5تا  1های تمامی متغیرهای فوق بین گویهر جنسی کسب خواهد کرد. پرخط

 1ها تقسیم و عددی بین بوده و آن بر تعداد گویه  55تا  11گویه  11است. طیف نمره مجموع 

برای بدست آمد. از این رو، نمره باالتر به معنای رفتار پرخطر بیشتر در نظر گرفته شد.  5تا 

ر از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است که اعتبار کا

های ( از پایایی مناسبی برخوردار هستند. داده7/0با توجه با اعداد به دست آمده )بیشتر از 

های تفاوت میانگین ها، تحلیل و آزمون  SPSS افزارآوری شده نیز با استفاده از نرمجمع

پیرسون تجزیه و تحلیل شده است و برای سنجش اثر کل از مدل رگرسیون چند  واریانس و

 متغیره استفاده شده است. 

 : نحوه سنجش متغيرهای مورد بررسی1جدول 

 ها(نحوه سنجش )گویه متغيرهای تحقيق

 متغیر وابسته

رفتارهای 

پرخطر 

 جنسی

 (قبل یا حین رابطه) هارابطه جنسی همراه با مصرف مواد مخدر، روانگردان یا محرک (1

 رابطه جنسی مقعدی (2

 (شرکای متعدد) رابطه جنسی با افراد متعدد (3

 رابطه جنسی بدون کاندوم (4

 (سال 18 خودم یا شریک جنسی زیر) سال 18 رابطه جنسی زیر (5

خودم، همسرم یا شریک ) های مقاربتی و عفونیرابطه جنسی بدون کاندوم هنگام بیماری (6

 (جنسی

 (قبل یا حین رابطه) با مصرف الکل بودهرابطه جنسی که همراه  (7

 رابطه جنسی دهانی (8

 خود فرد یا شریک جنسی() رابطه جنسی در دوران عادت ماهانه (9

هایی چون ایدز، هپاتیت، زگیل تناسلی رابطه جنسی بدون کاندوم با افرادی که احتمال بیماری (10

 دارند...  و
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 ها(نحوه سنجش )گویه متغيرهای تحقيق

ام یا شریک جنسی با من رفتار هیا خودم خشونت اعمال کرد) رابطه جنسی همراه با خشونت (11

 (خشنی داشته است

متغیرهای 

 مستقل

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

 

تعامالت 

 اجتماعی

 اعضای درجه اول مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند (1

 فامیل نزدیک مثل خاله، عمه، عمو، دایی، پدر و مادربزرگ (2

 فامیل دور (3

 دوستان، آشنایان یا همکاران (4

 هاهمسایه (5

اعتماد 

 اجتماعی

 کنندمی سوءاستفاده آن از بدهی فرصت مردمه ب اگر (1

 ببینند خودشان نفع به را آن که کنندمی همکاری دیگران با وقتی فقط آدمها (2

 هستند راستگو و داشته صداقت معموال مردم (3

 نیستند پایبند قرارشان و قول به اصال مردم روزها این (4

 کنندی زرنگ خواهندیم و متقلبنداغلب افراد  (5

 مداران، به فکر منافع شخصی هستند و نه مردممسئولین نظام و سیاست (6

 های دولتی و عمومی، قابل اعتمادندنهادها، موسسات و سازمان (7

 کنمبه اخبار رسانه  ملی و دولتی، اعتماد می (8

 کنمهای مسئولین را باور میگفته (9

 زنندمی خنجر پشت، از کنی اعتماد اطرافیان به اگر (10

مشارکت 

 اجتماعی

ها، بسیج، هایی مثل مدرسه، محله، دانشگاه، محیط کار، خیریهمشارکت در انجمن  (1

 هالل احمر و ...

 های خبریو شبکه پیگیری اخبار جامعه از طریق رسانه  (2

 های جمعیلذت بردن از مشارکت در فعالیت  (3

 ها/ مراسم مذهبی، ملی و ...شرکت در جشن  (4

 سیاسیمشارکت در انتخابات   (5

سرمایه 

فرهنگی 

مرتبط با 

 سالمت

 های پزشکی و سالمت می پردازید؟چقدر به تماشای اخبار و برنامه  (1

 های مختلف تا چه اندازه آگاهی و اطالعات دارید؟های پیشگیری از بیماریدر مورد شیوه  (2

 دارید؟ اطالعات و آگاهی اندازه چههای مختلف، عالئم و نشانه بیماری مورد در  (3

 تا چه اندازه به بحث و تبادل نظر درباره مباحث سالمت و پزشکی تمایل دارید؟  (4

 ها اگاهی و اطالعات دارید؟تا چه اندازه نسبت به خواص انواع میوه (5

 دارید؟ اطالعات و اگاهی اانواع غذاه خواص به نسبت اندازه چه تا (6

 ید؟تا چه اندازه نسبت به خواص گیاهان دارویی اگاهی و اطالعات دار (7

 دارید؟ اطالعات و اگاهیانواع سبزیجات  خواص به نسبت اندازه چه تا (8

 چه میزان از امکانات و وسایل ورزشی استفاده می کنید؟ (9

 چه میزان دانش علمی در حوزه بهداشت و سالمت دارید؟ (10
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 ها(نحوه سنجش )گویه متغيرهای تحقيق

 چه میزان به امکانات و منابع برای کسب اطالعات پزشکی و سالمت دسترسی دارید؟ (11

سالمت 

 معنوی

 کنمدعا و خلوت با خداوند، احساس رضایت زیادی نمی در (1

 ام و به کجا خواهم رفت دانم که هستم، از کجا آمدهنمی (2

 معتقدم که خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است (3

 کنم زندگی یک تجربه مثبت و خوشایند استاحساس می (4

 معتقدم که خداوند در زندگی من نقشی ندارد (5

 آینده نامعلومی دارمکنم احساس می (6

 من با خدا ارتباط معنوی خاصی دارم (7

 کنمدر زندگی به حد کمال رسیده و احساس رضایت می (8

 گیرمکنم از جانب خدا حمایت نشده و از او انرژی نمیاحساس می (9

 نسبت به مسیر زندگی در پیش رو، احساس خوبی دارم (10

 معتقدم که خداوند به مشکالت من توجه دارد (11

 برمام لذت کافی نمیمن از زندگی (12

 بخشی با خداوند ندارمارتباط فردی رضایت (13

 ام احساس خوبی دارمدر مورد آینده (14

 کند که احساس تنهایی نکنمرابطه من با خدا به من کمک می (15

 کنم زندگی پر از درد و رنجی دارممن حس می (16

 که ارتباط نزدیکی با خدا دارم احساس خوبی دارمزمانی (17

 مفهوم زیادی نداردزندگی معنا و  (18

 ارتباط با خداوند در احساس سالمتی من نقش دارد (19

 دارد وجود بودنم زنده برای خاصی هدف معتقدم (20

متغیرهای 

 جمعیتی

 گیری شده استدر سطح سنجش اسمی و با دو مقوله زن و مرد اندازه جنس

وضعیت 

 تاهل

 گیری شده استاندازههمسر در سطح سنجش اسمی و با سه مقوله مجرد، متاهل و بی

 ای و با سوال چند سال دارید سنجش شده استدر سطح سنجش فاصله سن

 تحصیالت
تر، دبیرستان، فوق دیپلم، راهنمایی و پاییندر سطح سنجش ترتیبی و در شش مقوله 

 بررسی شده است لیسانس، فوق لیسانس و دکترا

تعلق 

 طبقاتی

پایین، متوسط رو به پایین، متوسط، متوسط رو در سطح سنجش ترتیبی و در پنج مقوله 

 بررسی شده است به باال، باال
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 هایافته

 با معادل سال، 22-25 یسن گروه در انیپاسخگو اغلب که داد نشان پژوهش یهاتوصیف داده

 جوانان تیاکثر نیهمدن. اندشده واقع یسن یهاگروه ریسا از یکم اختالف با و درصد 2/34

 هاافتهی. هستند زن زین درصد 5/37 معادل یعنی آنها یمابق و( درصد 5/62) مرد مطالعه، مورد

 نیمتأهل انیم در که هستند مجرد درصد 8/44 و متأهل ان،یپاسخگو از درصد 2/55 که داد نشان

 مدرک یدارا ،یبررس مورد افراد تیاکثر زین التیتحص لحاظ از. هستند فرزند بدون اغلب، زین

 . است افتهی اختصاص یدکتر یلیتحص مقطع به زین یفراوان نیکمتر و بوده پلمید فوق

 قرار یریگاندازه مورد شده، کیتفک و یکل صورت دو به که یمعنو سالمت زانیم نظر از

 و بوده برخوردار یمتوسط یمعنو سالمت از مطالعه مورد جوانان اغلب که شد مشاهده ،گرفت

)بعد  است یو وجود یکه شامل دو بعد مذهب کیبه تفک یسنجش ابعاد سالمت معنو نیچنهم

نشان مذهبی به رابطه فرد با خداوند و بعد وجودی به مبدأ و مقصد انسان و عالم اشاره دارد(، 

از  انیپاسخگو شتریکل وجود دارد و ب یمشابه با سالمت معنو یتیوضع ،یداد که در بعد مذهب

 نییپا یوجود سالمتبیشترین درصد فراوانی به  ،یوجود بعد در اما. برخوردارند یتوسطنمره م

تعلق دارد. از نظر رفتارهای پرخطر جنسی که  متغیر وابسته مقاله حاضر است، مشاهده شد که 

اند( در میان جوانان شایع رفتارهای پرخطر جنسی )از بین افرادی که تجربه روابط  جنسی داشته

درصد نیز  2/25درصد به میزان متوسط و  9/38درصد به میزان باال،  35که طوریت. بهبوده اس

به میزان پایین، رفتار پرخطر جنسی دارند. همدنین از نظر سرمایه اجتماعی، اکثریت افراد مورد 

درصد از سرمایه اجتماعی ضعیفی برخوردار بوده و سرمایه فرهنگی مرتبط  5/50مطالعه معادل 

 (. 2درصد( در وضعیت ضعیفی قرار دارد )جدول  56ت نیز در اغلب آنها )با سالم

 پژوهش یاصل یهالفهؤمپاسخگویان بر حسب  توزیع فراوانی :2جدول 

 زانیم

 یاصل یهالفهؤم
 باال متوسط نییپا

 (5-1نمره )

 میانگین حداکثر حداقل

 74/3 5 1 35 8/39 2/25 یجنس پرخطر یرفتارها

 34/2 52/4 08/1 19 5/30 5/50 یاجتماع هیسرما

 17/2 5 1 2/13 8/30 56 سالمت با مرتبط یفرهنگ هیسرما

 95/2 95/4 1 24 3/41 7/34 یمعنو سالمت
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بندی متغیرهای رفتارهای پرخطر جنسی، سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت، نکته: برای تقسیم

تفاضل بین بیشترین و کمترین نمره سرمایه اجتماعی و سالمت معنوی به سه گروه، ابتدا 

بندی شده و بر این اساس سه دسته 3پاسخگویی محاسبه و سپس دامنه به دست آمده تقسیم بر 

 باال، پایین و متوسط شکل گرفت.

. با استشده  دییتأ ،یمورد بررس اتیفرض یتماممطالعه، نشان داد که  یاستنباط یهاافتهی

مطالعه حاضر، رابطه سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت، سرمایه که فرضیات اصلی توجه به این 

اجتماعی و سالمت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی بود، در بخش استنباطی و پس از آزمون 

مشارکت اجتماعی، فرضیات مشاهده شد که میان سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد مورد بررسی )

رابطه آماری معناداری وجود  ارهای پرخطر جنسی،اعتماد و شبکه تعامالت اجتماعی( با رفت

که هرچه سرمایه اجتماعی فرد بیشتر باشد، رفتارهای طوریداشته که از نوع معکوس است، به

یابد. همدنین فرضیه مربوط به رابطه میان سرمایه فرهنگی مرتبط با پرخطر جنسی، کاهش می

گرفت و ارتباط معکوس میان این دو  سالمت و رفتارهای پرخطر جنسی نیز مورد تأیید قرار

متغیر نشان داد که هرچه سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت فرد افزایش یابد، رفتارهای پرخطر 

یابد. سالمت معنوی نیز در هر دو بعد مذهبی و وجودی با متغیر وابسته، جنسی نیز کاهش می

دادند که هرچه سالمت معنوی فرد ها نشان رابطه آماری معناداری از نوع معکوس داشته و یافته

 پرخطر یرفتارها و سن انیمبیشتر باشد، رفتارهای پرخطر جنسی نیز کمتر است. همدنین 

 یرفتارها سن، شیافزا با که یطوربه،داشته وجود یمعنادارمعکوس و  یآمار رابطهنیز  ،یجنس

 (. 3است )جدول  افتهیکاهش  یپرخطر جنس
 

 و سالمت با مرتبط یفرهنگ هیسرما ،یمعنو سالمت سن، نيب یهمبستگ بیضر :3 جدول

 یجنس پرخطر یرفتارها با یاجتماع هیسرما

 سن
 مرتبط یفرهنگ هیسرما

 سالمت با
 یمعنو سالمت یاجتماع هیسرما

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

 یهمبستگ بیضر 842/0 -843/0 -766/0 -400/0
 جنسی پرخطر یرفتارها

 یمعنادار سطح 001/0 001/0 001/0 001/0
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 معنادار یمشابه سن بوده و رابطه آمار زین یپرخطر جنس یبا رفتارها التیتحص زانیم رابطه

 ابد،ی شیافزا التیتحص زانیممعنا که هرچه  نیبد. شد مشاهده ریمتغ دو نیا انیم معکوس و

 (. 4 جدول) است شده کمتر یجنس پرخطر یرفتارها

 یليتحص مقطع حسب بر پرخطر یرفتارها تفاوت آزمون :4 جدول

 سطح

 یدار یمعن
DF F 

 انحراف

 استاندارد
 متغير فراوانی نيانگيم

001/0 599 06/62 

 ترنیيپا و ییراهنما 59 74/3 83/0

 رستانيدب 199 25/3 9/1

 پلمید فوق 134 24/3 06/1

 سانسيل 121 24/3 25/1

 سانسيل فوق 64 43/1 -/54

 دکترا 23 22/1 27/0

 زانیم. است داریمعن تفاوت ،یجنس پرخطر یرفتارها و جنس انیم که شد مشاهده ادامه در

 ،مردان جهینت در است باالتر مردان در پرخطر، یرفتارها نمرات نیانگیم دهدیم نشان هانیانگیم

 اساس بر نیانگیم دو نیب شده مشاهده تفاوت نیچنهم .اندداشته را یشتریب پرخطر یرفتارها

 درصد 99 با که است نیا گرانیب = 0.000Sig یداریمعن سطح و 35/15 مقدار با T آزمون

 (.5 جدول) دارد وجود پرخطر یرفتارها نظر از زنان و مردان نیب یداریمعن تفاوت نان،یاطم

 جنس حسب بر پرخطر یرفتارها تفاوت آزمون :5 جدول
 ريمتغ یفراوان نمرات نيانگيم استاندارد انحراف T یدار یمعن سطح

001/0 38/15 
 مرد 375 35/3 08/1

 زن 225 95/1 07/1

 و تأهل تیوضع انیم رابطه به مربوط هیفرض شود،یم مشاهده 6  جدول در که گونههمان 

 افراد در پرخطر یرفتارها نمرات نیانگیم و گرفت قرار دییتأ مورد زین یجنس پرخطر یرفتارها

 شده مشاهده تفاوت. اندداشته را یشتریب پرخطر یرفتارها مجردها جهینت در است، باالتر مجرد

 نیا انگریب = 0.000Sig یداریمعن سطح و 75/5 مقدار با T آزمون اساس بر نیانگیم دو نیب

 پرخطر یرفتارها نظر از متاهل و مجرد افراد نیب یداریمعن تفاوت نان،یاطم درصد 99 با که است

 (.6 جدول) دارد وجود
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 هلأت تيوضع حسب بر پرخطر یرفتارها تفاوت آزمون :6 جدول
 ريمتغ یفراوان نمرات نيانگيم استاندارد انحراف T یداریمعن سطح

001/0 75/5 
 مجرد 331 02/3 30/1

 هلأمت 231 41/2 13/1

 

 نتایج تحليل رگرسيون چندمتغيره 

شود. بر این اساس، همانطور که پرداخته میدر اینجا به ارائه نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره 

شود هفت متغیر شامل سالمت معنوی، سرمایه فرهنگی، جنسیت، مشاهده می  7در جدول 

درصد از تغییرات متغیر وابسته  81سرمایه اجتماعی، تحصیالت، وضعیت تأهل و سن در مجموع 

احد در سالمت معنوی، سرمایه کنند. به ازای افزایش یک و)رفتارهای پرخطر جنسی( را تبیین می

، 149/0، 168/0، 358/0، 296/0فرهنگی، زن بودن، سرمایه اجتماعی، تحصیالت و سن به ترتیب 

شود، همدنین ضریب بتا ، واحد از استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی کاسته می055/0، 083/0

 می باشد.  091/0برای در وضعیت تأهل )متأهل بودن(، 

 عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخطر جنسی رهيمتغچند ونيگرسرنتایج  :7 جدول

Sig t Beta B نام متغير 

 سالمت معنوی -0.344 -0.296 -7.05 0.001

 سرمایه فرهنگی -0.359 -0.358 -9.81 0.001

 جنسيت )زن( -0.443 -0.168 -7.74 0.001

 سرمایه اجتماعی -0.294 -0.149 -4.47 0.001

 تحصيالت -0.080 -0.083 -3.26 0.001

 وضعيت تأهل )متأهل( 0.236 0.091 3.92 0.001

 سن -0.020 -0.055 -2.06 0.039

R=0/898        R2= 0/807       a=6/064        Sig=0/001 
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 یريگجهينت و بحث

 آن ارتقاء و حفظ برای همواره خود زندگی طول در فرد هر که است مهمی سرمایه ،یسالمت

 یامرحله ،یجوان که آنجا از. است افراد زندگی کمیت و کیفیت کنندهتعیین ترینمهم و کوشدمی

 در دوران نیا در زیآممخاطره یرفتارها بروز و بوده یبحران اریبس یدوران و یزندگ از حساس

 و گذاشت خواهد یجا بر یمتعدد یمنف یامدهایپ یاجتماع و یخانوادگ ،یفرد سطوح یتمام

 در یارزش و ینگرش راتییتغ ویژهبه رانیا در گسترده یفرهنگ راتییتغ به اهتمام با نیهمدن

 یهالفهؤم و یجنس پرخطر یرفتارها تیوضع ییشناسا جوانان، انیم در یجنس روابط نهیزم

 هیسرما به توجه ضمن راستا نیهم در. استبوده  حاضر مطالعه یاصل هدف آن بر رگذاریتأث

 یرفتارها یشناختجامعه نییتب به یمعنو سالمت و سالمت با مرتبط یفرهنگ هیسرما ،یاجتماع

 یرفتارها یدارا انیپاسخگو از یمین به کینزد که داد نشان هاافتهی. است پرداخته یجنس پرخطر

رشید نیز در مطالعه خود مشاهده کرد که نیمی از پاسخگویان، رفتارهای . هستند یجنس پرخطر

(. تغییرات ارزشی و نگرشی که در دهه اخیر در جامعه 31: 1394)رشید، اند پرخطر جنسی داشته

باشد، تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر خود و به سرعت در حال وقوع می

طور عام و روابط جنسی و رفتارهای مبتنی بر این روابط است. سبک زندگی افراد بهقرار داده 

 باشد. ستثنی نبوده و به شدت تحت تأثیر این تغییرات میطور خاص از این قاعده مبه

همدنین مشاهده شد که رابطه آماری معنادار میان سن با بروز این رفتارها وجود دارد،  

یابد. این یافته طوری که با افزایش سن پاسخگویان، میزان رفتارهای پرخطر جنسی کاهش میبه

مخاطرات رفتارهای جنسی که با باال رفتن سن کسب را شاید بتوان به افزایش آگاهی نسبت به 

شود، مرتبط دانست و یا به تأهل افراد نسبت داد. مطالعات متعددی نشان داده است که میان می

سن و آگاهی و نگرش نسبت به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار وجود دارد )اعتماد و همکاران، 

(، 1395(، رحمانی )1395ی در تحقیقات مهرابی )(. رابطه سن و رفتارهای پرخطر جنس70: 1389

( و همکارانشان نیز مشاهده شد با این تفاوت که در مطالعه مهرابی و همکاران این 1395دانافر)

رابطه مستقیم بوده و با افزایش سن بروز این رفتارها نیز افزایش یافته است. از دیگر نتایج تحقیق 

یش پیدا کرده، میزان رفتارهای پرخطر جنسی کاهش این است که هرچه میزان تحصیالت افزا

یافته است. میان جنس و وضعیت تأهل با رفتارهای پرخطر جنسی نیز تفاوت آماری معناداری 

گونه که در که این رفتارها در میان مردان بیش از زنان وجود دارد، همانطوریمشاهده شد. به



 177      ...مرتبط با آن  یو فرهنگ یو عوامل اجتماع یپرخطر جنس یرفتارهامطالعه 

 

 

و  183: 2002، 1و مازیاک 73: 1394شکری، های متعددی، این یافته تکرار شده است )پژوهش

( و همدنین در میان 25: 1390و زاده محمدی وهمکاران،  533: 1396صدیقیان و همکاران، 

تر است و این یافته نیز توسط مجردها نسبت به افراد متأهل، رفتارهای پرخطر جنسی شایع

 (. 58: 1394 همکاران، و رضازادهمطالعات دیگر تأیید شده است )

 با مرتبط یفرهنگ هیسرما انیم رابطه حاضر، پژوهش در یبررس مورد اتیفرض گرید از

 یآمار رابطه ریمتغ دو نیا انیم داد نشان جینتا که باشدیم یجنس پرخطر یرفتارها و سالمت

 افتهی کاهش یجنس پرخطر یرفتارها ه،یسرما از نوع نیا شیافزا با و داشته وجود یمعنادار

 که است فرهنگ برر یمبتنر منابرع از دسرته آن سالمت برا مرتبط یفرهنگ هیسرما رایز. است

 دانرش ،یرفترار یهنجارهرا ها،ارزش. دارند قررار افراد اریاخت در سالمت ارتقاء و حفظ یبرا

 یابزارها و امکانات منابع، نیچنهم بوده، ارتباط در افرراد سالمت برا کرهی عمل یهامهارت و

 و مدارک و شرودیم سالمت یرفتارها ارتقاء به منجر که بهداشت برا مرتبط دسرترس قابل

 کند،یم افتیدر یرسم یهاسازمان و مراکز از سالمت مباحث نهیزم در فرد که ییهاتخصص

 که رودیم انتظار رو نیا از(. 7: 2008 ،2آبل) شودیم محسوب سالمت با مرتبط یفرهنگ هیسرما

 ،عنوان بخش مهمی از سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمتو ارتقاء دانش و آگاهی به آن تیتقو با

 . ابدی کاهش یجنس پرخطر یرفتارها مانند سالمت مخرب یرفتارها

متغیر مهم دیگری که در مطالعه حاضر مورد آزمون واقع شد، سرمایه اجتماعی در ابعاد 

است. این متغیر در تمامی ابعاد با رفتارهای مشارکت اجتماعی، اعتماد و شبکه تعامالت اجتماعی 

پرخطر جنسی رابطه معنادار آماری داشت. بدین معنا که افزایش سرمایه اجتماعی پاسخگویان، 

های انجام موجب کاهش رفتارهای پرخطر جنسی آنان شده است. این یافته نیز با سایر پژوهش

و احمدی  1396منش، و جلیلوند و نیک 1: 1391شده در این زمینه، همخوانی دارد )بوستانی، 

 یبرا را بستر باشد، داشته قرار یمطلوب حد در یاجتماع هیسرما که(. زمانی1: 1394و معینی، 

 هیسرما ضعف که یصورت در بالعکس و کندیم فراهم سالم و بهنجار یرفتارها یریگشکل

 یبرا را نهیزم و شده یاجتماع یهنجارها و هاارزش قواعد، از یرویپ عدم موجب یاجتماع

 یبررس مورد هیفرض نیآخر. سازدیم آماده یاجتماع مسائل ریسا و یاجتماع ضد یرفتارها بروز

                                                      
1. Maziak 

2. Abel 
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 که است مربوط یجنس پرخطر یرفتارها با یمعنو سالمت انیم رابطه به زین حاضر پژوهش در

 باشد، باالتر یمعنو سالمت هرچه که است آن از یحاک هاافتهی و شده دییتأ زین هیفرض نیا

 معکوس نوع از ریمتغ دو نیا انیم یآمار رابطه واقع در و افتهی کاهش یجنس پرخطر یرفتارها

 افتهی اما اندداده قرار یبررس مورد را دو نیا رابطه ،یاندک یقاتیتحق نکهیا به توجه با. باشدیم

: 1397و همکاران،  یبیو حب 149: 1391 ،یداغقره) دارد یهمخوان قاتیتحق ریسا جینتا با مذکور

 (.17: 1393و حسن و همکاران:  203

جدیدی  میاهگفت که همزمان با ایجاد نگرش اجتماعی به سالمت، مف توانیم مجموع در

 یهادر سال زین یوارد شد و سالمت معنو اتادبی نیهای اجتماعی و فرهنگی به اهمدون سرمایه

حوزه واقع شده است. با  نیاز ابعاد سالمت مورد توجه پژوهشگران در ا یکیعنوان به ریاخ

 هیسرمایه، تأثیر سرما عکه میان انوا مشاهده می شودحاصل از مطالعه حاضر  جیتوجه به نتا

 از یااست. مجموعه ا بودهههاجتماعی بر سالمت و رفتارهای مرتبط با آن بیشتر از سایر سرمای

 یرفتارها از یترمطلوب طیشرا در را افراد ،یاجتماع تعامالت شبکه و یعاجتما مشارکت اعتماد،

 هیاز آن سرما پس. دهدیم قرار( یجنس پرخطر یرفتارها از اجتناب نجایا در) سالمت بر یمبتن

محسوب  سالمتمتغیری مهم در تبیین  زیمرتبط با سالمت ن یفرهنگ هیویژه سرمافرهنگی به

زندگری  رفتاریالگوهرای اتخاذ را بررای  ازین مرورد یرمادیغ منابرع ه،یسرما از نوع نیاشود. می

رفتارهرای سرالم به دهی شرکل جهت توانرد در زندگری روزمررهمی کرده وسرالم فراهرم 

 .اثرگرذار باشرد

کننده رفتارهای پرخطر جنسی با توجه به یافته اصلی پژوهش حاضر مبنی بر وضعیت نگران

عنوان منابع ارزشمندی در های سرمایه اجتماعی و فرهنگی بهجوانان، ارتقاء شاخصدر میان 

گذاران از ضروریات ریزان و سیاستجهت بهبود وضعیت سالمت جوانان توسط مسئوالن، برنامه

رسد، اعتمادسازی، حفظ و تقویت آن و همدنین ایجاد آید. در این راستا به نظر میشمار میبه

های اجتماعی جوانان و اهتمام بیش از پیش به سرمایه فرهنگی ت مشارکتفضای مناسب جه

 استقرار. باشد جامعه سالمت آن دنبال به و هاجوانان، گام مؤثری در جهت تقویت این سرمایه

 اتخاذ لیدل به جامعه شدن یقطب از یریشگیپ ،یدولت ینهادها در یمشارکت یتیریمد کردیرو

 در مثالعنوان )به یمشارکت یالگو یسازادهیپ ،یساختار یهاتنش رفع ز،یآمضیتبع ماتیتصم

 اتیح تیتقو منظور به( یشهر باز یفضاها یطراح و فرسوده بافت یبازساز ،یشهر ینوساز
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افراد جامعه در  تیرضا شیو افزا یمردم یهادگاهید به توجه جامعه، سطوح یتمام در یمدن

که  نینظر به ا نیمطالعه حاضر است. همدن شنهاداتیپ گریاز د یاجتماع هیسرما تیتقو یراستا

-های اساسی برای جهتشرطهای افراد و پیشکننده کنشعوامل تعیینازجمله  یمنابع فرهنگ

 ،یپذیرجامعه به وسیلهن منابع ای و ای ساختاری هستندهدر محدود کنشگرانرفتار  هایگیری

 ،یآگاه بلیمت از قالمرتبط با س یاشاعه منابع فرهنگ، کنندیم جادیا افراد در یرفتار التیتما

 در یمهم یهالفهؤم که یسالمتدهنده اءارتق امکانات و لیها، هنجارها، وساارزش ها،مهارت

 امدیپ .رسدیبه نظر م یضرور کامالً ،سالم هستند یزندگ یرفتار یهاسربک ردیو بازتول ردیتول

بر  یمبتن یاتخاذ رفتارها ،متالدر حوزه س یفرهنگ-یاجتماعی هایش نابرابرکاه امر رنیا

 .بود خواهدها یماریو مبارزه با بی ریگشیو پ بهداشت

رغم این که با توجه به مبانی فرهنگی جامعه ایران انجام تحقیقات میدانی در حوزه علی

نهاد های فراوان مواجه است، در پایان پیشرفتارهای جنسی، از جمله پژوهش حاضر با محدودیت

پژوهشی محقق، توجه بیش از پیش جامعه علمی به انجام تحقیقات کمی و کیفی دقیق و 

های مطالعه حاضر به یک تخصصی در این حوزه است. همدنین الزم به ذکر است که یافته

تواند رابطه علت و معلولی را نشان دهد. با توجه به بررسی مقطعی مربوط است. بنابراین، نمی

 شود.رسی فرضیات مورد نظر، در مطالعات طولی پیشنهاد میاین موضوع، بر

 منابع 

پرخطر جوانان:  یو رفتارها یاجتماع یهارابطه مهارت ی(. بررس1394)ی نیمع یو مهد بیحب ،یاحمد

 .1-24. 1 شماره. 4 دوره. رانیا یمسائل اجتماع یراهبرد یهاپژوهش. رازیشهر ش یمطالعه مورد

 ایودن یکتب یمرتض ترجمه ،یپزشک و یماریب یشناسجامعه(. 1385)لوین ک ک،یو هرتسل یلیکآدام، ف

 .ین: تهران ،یکتب

بررسی رفتارهای پرخطر در نوجوانان (. 1393) شهسواری هسودو  ،حسینی میمنت، معصومه ،اسدی

 .873-83. 4. شماره 4پژوهش و سالمت. دوره ، آموزدانش

(. 1389و سیدمهدی صداقت ) کبیرمحمدجواد ، یلیافتخاراردب حسن ،یدریح علیرضا، کورش ،اعتماد

 رابطه و یجنس و یقیتزر پرخطر یرفتارها یدارا یهاگروه در دزیا یماریو نگرش نسبت به ب یآگاه

. مجله علوم پزشکی گرگان، گرگان و گنبدکاووس یدر شهرها یاجتماع-یاقتصاد یهامشخصه با آن

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=117549
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://goums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://goums.ac.ir/journal/article-1-735-fa.pdf
http://goums.ac.ir/journal/article-1-735-fa.pdf
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 . 63-70. 2. شماره 12جلد 

 (. مصرفّ، ترجمه خسرو صبری، تهران: شیرازه. 1381باکاک، ر)

نی بر سالمت جوانان شهر شیراز. رساله شناختی رفتارهای مبت(. مطالعه جامعه1398البرزی، صدیقه )

 دکتری در رشته جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم اجتماعی. 

 شهر یرستانیآموزان دبموردیِ دانش سرمایه اجتماعی و رفتارِ پرخطر: مطالعه(. 1391بوستانی، داریوش )

 .33-42 صص .1. شماره 9مشهد( سال  ی)فردوس یعلوم اجتماع. کرمان

از  یریشگیدر پ یبه زندگ دیو ام ینقش سالمت معنو ی(. بررس1396) منشکیو زهرا ن میمر لوند،یجل

 چابهار، ،یاجتماع-یروان یهابیو آس یشناسروان یمل کنگره نی، دومآموزانپرخطر دانش یرفتارها

 ، قابل دسترسی در: زاهدان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه
 https://www.civilica.com/Paper-PPDMED02-PPDMED02_134.html 

 یرفتارها نیی(. تب1397)ی زیعز هیو سم یمالمحسن یمهر ،یمیصم ریفرناز شبان، زب ،نیرام ،یبیحب

با  یاسالم یفصلنامه سبک زندگ ی،و سالمت معنو یمذهب یریگبراساس جهت انیپرخطر دانشجو
 . 203-209. 4. شماره 2دوره  ،سالمت تیمحور

 و یمعنو یستینقش بهز(. 1393) کروین معصومه و حمودزاده اکرم خان،یش حانهیر ،حسن، جعفر

 ، در روانشناسی بالینی،فصلنامه اندیشه و رفتار، نوجوانان پرخطر یرفتارها در یامقابله یراهبردها

 .17-26. 33 شماره

(. مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی 1398آبادی فراهانی، فریده )خلج

 .127-153، صص 57، شماره خانواده پژوهیو تأثیرات رفتاری در نوجوانان شهر تهران. 

 یرفتارها انواع بروز با یفرهنگ هیسرما نیرابطه ب ی(. بررس1394)ی دهقان گلناری و عباسعل ،دانافر

 .383-372صص (.14) 6، بهداشت طلوع، زدی دانشگاه انیدانشجو نیب در پرخطر

(. نقش خانواده در 1396)ی و اکرم تراب یغالم ایمقدم، رو دایل ،یالسادات مرقاتعفت ،اعظم ،یرحمان

. رانیا یعلوم پزشک یپرستار یهامراقبت قاتیمرکز تحقدختران جوان.  یجنس زیآممخاطره یرفتارها

 . 11-22 ، صص108. شماره 30دوره 

 پرخطر یرفتارها بروز بر یاجتماع روابط ری(. تأث1395) فرانیهاشم یعل ی وقاسم دیوح، میمر ،یرحمان

 . 1-26 ، صص1. شماره 27دوره  ،یکاربرد یشناسجامعه ،بجنورد شهر نوجوانان

 فصلنامه .تهران شهر پسر و دختر نوجوان موزانآدانش نیپرخطر در ب ی(. رفتارها1394) خسرو د،یرش

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35334/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
https://www.civilica.com/Paper-PPDMED02-PPDMED02_134.html
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/294304/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%ad%d8%b3%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/266009/%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87_%d8%b4%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/266011/%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/266011/%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/294305/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1071328/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1071328/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86
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 . 22-55 ، صص2. شماره 57 دوره ،یاجتماع رفاه

های خانوادگی افراد دارای رفتارهای (. ویژگی1394)نفریه  محمدو  احمدی خدابخش، مجید ،رضازاده

 .151-58 ، صص3 شماره، 17 دوره ،یروان بهداشت اصولپرخطر جنسی. 

 ریتأث(. 1394) انیمحسن یهدو  یروانیپور شنصراهلل داود سید ،بختکینلی حسینع ،دهیمح ،یرمضان

، 5، شماره 6، دوره بهداشتسالمت و  مجله، بابل شهرستان مدارس در سالمت مروج مدارس برنامه

 .547-56صص 

 یسنجروان یهایژگیو یبررس و نیتدو(. 1390) یدریح محمود و یاحمدآباد زهره، یعل ،یمحمدادهز

 ، صص3. شماره 17سال  ،رانیا ینیبال یو روانشناس یروانپزشک ی،رانینوجوانان ا یریخطرپذ اسیمق

25-218 . 

های در اختیار زوجین و تعارضات (. مطالعه رابطه سرمایه1397سروش، مریم و صدیقه البرزی )

 زناشویی، طرح پژوهشی مصوب استانداری فارس. امور بانوان.

 شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.(. کشاکش آرا در جامعه1386سیدمن، استیون )

ی من نظریه و ،یموسو میمر دهیس ،یاکبر بهیط راد،صفایی رجیا ،مرضیه یوسفی ،نسرین ،شکری

، نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش با آموزدانش نوجوانان در پرخطر یرفتارها یهمبستگ(. 1394)

 82-73، صص 1، شماره 5 ، دورهسالمت ءارتقا تیریمد فصلنامه

 گرایش در دینداری بینیپیش نقش (.1394)ی محمد نوراله و ر،یسافالک ثیحد ،محمود صالحی،

. 4 دوره ،سالمت یروانشناس ی،هیجران بخشریِ نظم گریواسطه با پرخطر رفتارهای بره نوجوانان

 .88-102 ، صص3 شماره

 سهیمقا(. 1396) پوریوردداله الهیحم و یجعفرآباد یاصغر محمد د بابازاده،یتوح ،میمر ان،یقیصد

، 3. شماره 19. جلد کومشدر جوانان.  یپرخطر جنس یرفتارها یرفتار – یشناخت یهاکنندهنییتع

 .533-542 ، صص67 یاپیپ

 پیشگیری آموزش برنامه ثیرأت میزان بررسی(. 1385)ی رخشان فاطمه و ایدرنیح رضایعل ،رجیا ضاربان،

-36 ، صص1 شماره ،8 دوره ،شرق بیطب ،چابهار بندر ملوانان عملکرد و نگرش آگاهی، بر ایدز از

29. 

 اساس بر پرخطر یرفتارها ینیبشیپ (.1391) یاصل فتاح بهرام  ی ومحمود جعفر، یعل ،یداغقره

 و زن ،آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرنددر دانش یامقابله سبک و یمذهب یریگجهت

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=46633
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115618
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115618
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D8%AE%D8%AA
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-818-fa.pdf
http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-818-fa.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/46553/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/133713/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/13331/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/198765/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%82%d8%b1%d9%87_%d8%af%d8%a7%d8%ba%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228607/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/276521/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85_%d8%a7%d8%b5%d9%84_%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1031191/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1031191/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa
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 .149-66 ، صص15 شماره ،خانواده مطالعات

رابطه  یبررس ؛یفرهنگ هیپرخطر، سرما یرفتارها (.1396) دهقان حسینو ی کرمان ، مهدیفاطمه ی،ریکب

کنگره  نیدوم، آموزان دوره دوم متوسطهدانش پر خطر یبه رفتارها لیبر تما یفرهنگ هیابعاد سرما

 یو خدمات بهداشت یعلوم پزشکدانشگاه ، چابهار ،یاجتماع -یروان یهابیو آس یشناسروان یمل

 .و بلوچستان ستانیاستان س یستاد مبارزه با مواد مخدر استاندار یهماهنگ یشورا ،زاهدان یدرمان

و  یپزشک نشر اصفهان: دانشگاه علوم ،یپزشک یشناسجامعه ی(. اصول و مبان1386) محمود آرا،وانیک

 اصفهان. یدرمان یخدمات بهداشت

 سازیحساس درمان سازیهمراه تررأثیر(.1394) کاشانی لطفی و فرح شهراموزیری، ریام کشاورزی،

 در پژوهش و دانش کراک، مصرف به احتمال و میل قدرت میزان بر رفتاری شناختیدرمان با پنهان

 . 25-33، صص3 شماره. 16 سال. کاربردی روانشناسی

 بر پرخطر یرفتارها به شیگرا ینیبشی(. پ1395)ی مولو نیو حس یمحمود مهیفه ی،نعلیحس ،یمحراب

 فصلنامه دانش و ،دختر انیدانشجو در هارسانه و طیمح یآلودگ ،یخواهجانیه ،ینید یباورها اساس

 . 4-14 ، صص2. شماره 17. دوره یکاربرد یپژوهش در روانشناس

. یعاد و پرخطر یجنس یرفتارها با افراد در یجانیه میتنظ مشکالت سهیمقا(. 1392) فرزانه ،یلیکائیم

 . 206-14 ، صص109 شماره. 23 دوره. مازندران یپزشک علوم مجله

های و آگاهی از بیماری جنسی پرخطر رفتارهای میزان شیوع(. 1398ندرلو، بهنام و تارا اخترخاوری )

، 8سال  ،نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، های شهر تهرانخانهمقاربتی میان ساکنین موقت در گرم

 .225 -234، صص 3شماره 

 حسن و یریجهانگ ریجهانگ ترجمه. ویبورد ریپ یشناسجامعه از ییهادرس(. 1391)اتریس بون پ تز،یو

 . آگه نشر: تهران. ریپورسف
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 یگریانجيبا م نيزوج یارتباط یبر اساس الگوها یبه طالق عاطف شیگرا یمدل علّ

 (نیري: شهرستان قصرشی)مطالعه مورد ییزناشو یدلزدگ

 ، ناصر یوسفیحمزه احمدیان، امید مرادی، جهانبخش خسروی

 (27/3/1399تاریخ پذیرش:    15/12/1398)تاریخ دریافت: 

  چکيده

با  زوجین ارتباطی الگوهای اساستدوین مدل عّلی گرایش به طالق عاطفی بر  با هدف ،پژوهش حاضر

از نوع کاربردی و شیوه اجرای آن  این مطالعه ،با توجه به هدف. انجام شد گری دلزدگی زناشوییمیانجی

کننده به مرکز مشاوره بهزیستی جامعه آماری شامل تمامی زوجین مراجعهتوصیفی از نوع همبستگی است. 

زن و مرد  384ودند که از میان آنها به شیوه در دسترس، ب 1397 -1398های شهرستان قصرشیرین طی سال

های استاندارد طالق عاطفی گاتمن عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامهبه

ها با ( بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده1996و دلزدگی زناشویی پاینز ) (CPQالگوهای ارتباطی )(،  1999)

گرایش به طالق عاطفی معادالت ساختاری نشان داد: بین همبستگی پیرسون و های آماری زموناستفاده از آ

همدنین، دلزدگی  داری وجود دارد.رابطه معنی گری دلزدگی زناشوییبا میانجی الگوهای ارتباطیبر اساس 

نتایج پژوهش حاکی  کند.گری میرا میانجی الگوهای ارتباطیزناشویی، رابطه بین گرایش به طالق عاطفی و 

ها دلزدگی زناشویی متقاضی طالق، آن زوجین از آن است که با افزایش الگوی ارتباطی سازنده متقابل در بین

، طالق عاطفی رودمتقاضی طالق نیز باال  زوجینکنند. در صورتی که دلزدگی زناشویی کمتری را تجربه می

 یابد. افزایش می

 زناشویی، زوجین. دلزدگی ارتباطی، الگوهای عاطفی، طالقروابط زناشویی،  ها:کليدواژه
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 مقدمه 

ها را به طرف ای از آنها ممکن است  زوجشود که پارهزندگی مشترک از عوامل متعددی متأثر می

اختالف و درگیری، جدایی روانی و دلزدگی و حتی طالق سوق دهد )نریمانی و همکاران، 

خوانند که خانواده در آتش ستیز و بخش میرا در شرایطی رهایی (. برخی افراد، طالق1394

تواند می طالق، . در این زمانهای روانی پایا هستندسوزد و فرزندان در معرض بیماریآشوب می

 القبر قبح ط اسالماما برخی زوجین به دلیل ساختار فرهنگی جامعه، تأکید . درمان نهایی باشد

های زیادی و برای سال نیستندوجود فرزندان، حاضر به جدایی  باخصوص به طالقو پیامدهای 

 ،دهند. در این مواردبه زندگی سرد و توأم با فرسایش روحی و روانی و حتی جسمی ادامه می

 ،عاطفی وضعیتی است که در ظاهر (. طالق1395)اکبری و همکاران،  افتدعاطفی اتفاق می طالق

چرا که رابطه عاطفی  .خانواده از درون تهی است ،درواقع ولی ؛شودساختار خانواده حفظ می

پس از به وجود  .از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است ،مثبت میان زوجین

کنند و در پی آمدن این احساس سرخوردگی، همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقایسه می

گیرد و به از دست دادن شور و شوق اولیه، وابستگی آن، احساسات منفی، حالت غالب به خود می

 (. 1393)پروین و همکاران،  شودعاطفی منجر می طالقبروز  در نهایت،عاطفی و 

طالق عاطفی زوایای پنهان و مستتری دارد که بررسی و شناخت آن نیازمند مطالعات فراوان 

و بیانگر  طالقرحله در فرایند اوّلین م ،عاطفی طالق (.1398است )رضوانی و صاِمی،  دقیق و

، نماد طالقین نوع . اشودکه احساس بیگانگی جایگزین آن می است رابطه زناشویی رو به زوال

 وجود مشکل در ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر و نیز متضمّن فقدان اعتماد، احترام و

این  در  پردازانترین نظریهاز معروف(. 1395)فیروزجائیان و همکاران،  محبّت به یکدیگر است

و مورد استقبال قرار گرفته است. ه نموده ئهای خانوادگی را ارااست که نظریه نظام  نئحیطه، بو

نوعی نظام عاطفی  ،نئاز نظر بو .بر اساس مفهوم تفکیک خود قرار دارد ،زیربنا و پایه این نظریه

ی دارد و سالمت روانی فرد در گروی بر ساختار خانواده حاکم است که قابلیت انتقال بین نسل

نقش مهمی در زمینه رشد نظری و  بوئن،نظریه . سطح تفکیک و جدایی وی از این نظام است

 (.1390)یوسفی،  درمانی داشته استکار بالینی خانواده

ارتباط  کیفیت و چگونگی ،رسد با طالق عاطفی مرتبط باشدیکی از عواملی که به نظر می

های ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر ها، یعنی کانالوی ارتباطی زوج. الگاستزوجین 
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الگوهای ارتباطی زوجین، فرایندی (. 2019،  1)باسر و همکاران پردازندبا یکدیگر به تعامل می

 کننداست که طی آن زن و شوهر به صورت کالمی و غیرکالمی با یکدیگر تعامل برقرار می

و  قرار داردترین روابط انسانی در زمره پیدیده، رابطه زوجین (.1395 )پروندی و همکاران،

دارای ابعاد وسیع و متعدد نیست؛ زیرا  ،هرمرانرنرد رابطه زوجین ،یک از روابط انسانیچهی

زمان دارای هم ،ولی روابط زوجین ،پوشاندعدی از ابعاد حیات را میبُ، هر یک ،ارتباطات انسانی

ازدواج مستلزم  ،اجتماعی است. به طورکلی -نیز روانی اقتصادی، عاطفی وهمه ابعاد زیستی، 

ها نشران بسیاری از پژوهش ،در حمایت از این موضوع .اسرت کرارآمردثر و مؤبرقراری ارتباط 

ارتباط  ،و در مقابل کنرنرده قروی کریرفریرت زناشوییبینیانرد، ارتباط زناشویی کارآمد، پیشداده

 التتوان گفت مشکرمی ،ر همین پایه. برآمد، سررچشرمره عمده نارضایتی استزناشویی ناکا

)کریمی و  خورده استهرای شکستدر ازدواج التترین مشرکرترین و مخربارتباطی، شایع

 (.1396همکاران، 

 المی،صورت کزن و شوهر چه به ،عبارت است از فرایندی که در طی آن ،زناشوییارتباط 

های در قالب گوش دادن، مکث، حالت چهره و ژست غیرکالمی،صورت و چه بهدر قالب گفتار 

نگریستن به  هرایپردازند. یکی از راهمخترلرف برا یکدیگر به تبادل احساسات و افکار می

های ارتباطی است که از طریق توجه به الگوی ارتباطی زوجریرن یعنی کانال ،ساختار خانواده

وفور که به پردازند. به آن دسته از کانال های ارتباطرییکدیگر به تعامل میآنها زن و شوهر برا 

شود و مجموعه این الگوها شبکه افتد، الگوهای ارتربراطری گفته میدر یک خانواده اتفاق می

قدری به ،اهمیت الگوهای ارتباطی(. بنابراین، 2007، 2)زانک دهدارتباطی خانرواده را شکل می

که الگوهای ارتباطی طوریبهیربنای بهزیستی کلی خانواده عنوان شده است، است که سنگ ز

(. متغیر دیگر 2017، 3)تیمونس و همکاران بر سالمت روان زوج اثر چشمگیری دارد ،آشفته

حالررت دردنرراک فرسررودگی  5دلزدگریاست.  4میانجی در این پژوهش، دلزگی زناشویی

یایی بره ؤسازد که توقع دارند عشق رسانی را متأثر میک و عرراطفی و روانی است جسررمی،

                                                      
1. Buser et al 

2. Zank 

3. Timmons et al 

4. Marital Disturbance  

5. Boredom 



 1398 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره5 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   188

 

 

رغم شروند علیکند کره آنهرا متوجره مریزمانی بروز می ،شان معنا ببخشند. این حالتزندگی

 (.1391و همکاران،  شان بره زنردگی معنرا نرداده و نخواهرد داد )عطراریرابطه ،هایشانتالش

از پرا افترادن جسرمی، عراطفی و روانری اسرت  ،دلزدگری(  2003) 1لینگرن بنا بره اعتقراد

شود. دلزدگی به علت ناکامی در عشق کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی می

 انباشته شدن فشارهای روانی .کنرد و پاسرخی اسرت در برابر مسایل وجودیبروز می

 ،های کوچکشدن رنجشتی و جمعکننرده عشق، افزایش تدریجی خستگی و یکنواختضعیف

دلزدگی  توان گفت:عبارتی، می(. به1398)هادیان و امینی،  کندبره بروز دلزدگی کمک می

صرورت خسرتگی، رفتگی مفرط جسمی است که بهشرامل عالئم تحلیل، زناشویی

شود. حوصرلگی، ضعف، سر دردهای مزمن، دل درد، کمبود اشتها یا پرخوری دیده میبری

میلی نسبت به حل مسایل، ناامیدی، غمگینی، با احساس ناراحتی، بی ،رفتگی عاطفیلیرلتح

معنایی، افسردگی، دلتنگی و فقردان تحررک، احسراس در دام افتادن، احساس پوچی و بی

شود. به ارزشی، آشرفتگی عراطفی و هرر گونره تفکررات مربروط بره خودکشری مشخص میبی

دلزدگری زناشرویی، کراهش تردریجی دلبستگی عاطفی به همسر است سرخوردگی و  ،تعبیری

به جای  2تفراوتی به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفیعالقگی و بیکه با احساس بیگانگی، بی

 (.1391همراه است )نادری و آزادمنش،  3عواطرف مثبرت

نگرانی در زمینه توان چنین بیان کرد که: مسأله پژوهش حاضر را می بنابرآنده گفته شد،

 .گرددهای زناشویی در غرب و ایران برمیبه تفاوت برخورد با تعارض ،عاطفی طالقپیامدهای 

 القمنجر به ط تا حد زیادی ،های بین زن و شوهر غیرقابل تحمل گردداگر تعارض ،در غرب

 ،خصوص برای زنانبه ،هاشود، اما در ایران به دلیل پیامدهای طالق  قانونی برای زوجقانونی می

ادامه زندگی بدون  در موارد بسیاری، های جامعه،عنوان انحراف از ارزشو مطرح شدن طالق  به

 (،طالق عاطفی)حاصل چنین روابطی  ،بدون شک شود.عشق و همدلی بر طالق ترجیح داده می

ت مخرب و بر اثرا ،های مختلفکه پژوهش کندایجاد میها و فرزندان محیطی ناایمن برای زوج

گیری شخصیت ناسالم در فرزندان منجر به شکل ،این ارتباط ،سرانجام. دنکنپایدار آن تأکید می

خانواده  المتعاطفی در به خطر انداختن س القشود. با توجه به نقش مهم طنسلی میو انتقال بین

                                                      
1. Lingern 

2. Emotions Negative 

3. Emotions Positive 
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فی کمتر مورد عاط طالقو نظر به این نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی ایران،  ،و جامعه

همدنین . رسدنظر میهای بنیادی علمی، جدی بهگونه پژوهشاین خألتوجه قرار گرفته است، 

عد پنهان طالق عنوان بُبه موضوع طالق عاطفی به ،ایران شدهانجام مطالعات از سوی دیگر، در

. از طرفی اندرسمی پرداخته بیشتر به موضوع طالق ،توجه شده است و مطالعات کمتر ،زوجین

خود محقق  در اداره بهزیستی شهرستان قصرشیرین مشغول به خدمت است و هر روزه در این 

های خانوادگی و میزان باالی طالق در این شهر و مرکز و مراکز وابسته به آن، شاهد اختالف

افراد تحت پوشش این مرکز هست. از طرفی، آمارهای ثبت شده در سال جاری و مقایسه آن با 

مورد افزایش در افراد  67دهد که در بحث طالق،  نسبت به سال قبل، ل گذشته، نشان میسا

در واقع، این تحت پوشش وجود داشته است. بنابراین، اجرای پژوهش در این شهر انجام شد. 

طالق عاطفی بر اساس  که: آیا بین طراحی شده است هاالؤمنظور پاسخ به این سبه ،پژوهش

داری وجود دارد؟ و با زوجین رابطه معنی گری دلزدگی زناشوییبا میانجی الگوهای ارتباطی

صورت معادالت توان این روابط را بههای پژوهشی و یافته های تحقیق آیا میبررسی پیشینه

 ساختاری بیان کرد؟ 

 چارچوب نظری تحقيق

در کنار آن ، شویماگر امروز با آمارهای رو به رشد طالق قانونی مواجه می ،ایران در جامعه

دارد. شاید میزان طالق عاطفی به مراتب  وجودتحت عنوان طالق عاطفی ، ترای بزرگمسأله

علت وجود موانع اجتماعی، به ،ناراضی ویژه زمانی که زوجینِبه ؛های قانونی باشدبیشتر از طالق

 ،شوند. در واقعمیآمیز مجبور به تحمل یک زندگی مشترک غیررضایت قانونیفرهنگی و حتی 

توان به کوه یخی تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن در قالب مسأله جدایی زوجین را می

که زن و مرد در کنار هم به  یهای خاموشزندگی .سازدهای قانونی خود را نمایان میطالق

که  هایی هستندازدواج ها. اینکنندگاه تقاضای طالق قانونی نمیکنند ولی هیچسردی زندگی می

اند و دیگر عواطف خود را از همدیگر دریغ کرده ،طرفین اند، امابا طالق قانونی پایان نیافته

 امادهند به زندگی با یکدیگر ادامه می ،هاانوادهاین خاعضای . نیست آنها اعتماد و احساسی بین

هستند. سکوت و از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و از حمایت احساسی یکدیگر محروم 

)شعبانی و  را گرفته است« همسری»جای « جدایی سری»تفاوتی فضای خانه را پر کرده و بی
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 (.1392همکاران، 

اهمیت الگوهای ارتباطی به قدری است که سنگ زیربنای بهزیستی کلی خانواده عنوان شده 

)شیرفت و  ردطوری که الگوهای ارتباطی آشفته بر سالمت روان زوج اثر چشمگیری دا ؛است

دلزدگری از پرا افترادن جسرمی،  )2003)  2لینگرن بنا بره اعتقراد (. 2014، 1اسدوارتز و همکاران

شود. دلزدگی عراطفی و روانری اسرت کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی می

انباشته شدن  ،کنرد و پاسرخی اسرت در برابر مسایل وجودیبه علت ناکامی در عشق بروز می

تضعیف کننرده عشق، افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن  فشارهای روانی

 (.  1398)هادیان و امینی،  کندبره بروز دلزدگی کمک می که های کوچکرنجش

های ارزشمند درباره ابعاد دلزدگی زناشویی، در مطالعات اخیر همدنان رغم دستیابی به یافتهبه

های ارتباطی، به اوانی وجود دارد که الزم است به آنها توجه شود. در میان جنبهنکات مبهم فر

های های پیشین و ارتباطی که میان این مؤلفه با مؤلفهجهت پاسخ به کمبودهای موجود در یافته

 طوربه که بالینی متخصص طالق عاطفی و دلزدگی زناشویی وجود دارد، انتخاب شدند. اولین

 اساس بر. بود( 1953) سالیوان استاک هری کرد سازیمفهوم را شخصی بین ابطمنظم پدیده رو

 بین روابط از پایداری نسبتاً الگوهای از است عبارت سالیوان، شخصیت شخصی بین نظریه

 سیستم عنوانبه را شخصیت سالیوان. کندمی مشخص را فرد زندگی که رخدادگر باز شخصی

 کاهش و ارگانیسم نیازهای بیولوژیکی کاهش منظوربه فعالیت اجرای آن هدف که انرژی

 ایجاد از رفتار همیشگی الگوهای پویایی طریق از فرایند این. نمودمی توصیف است، اضطراب

 آنها بیان روش اما دارند، مشابهی بنیادین هایپویایی افراد، همه کردمی احساس او. شودمی

(. 1978 ،3لیندزلی و هال) باشد گوناگون آنها فردی تجربیات و وضعیت با مطابق ممکن است

 سالیوان. است خود سیستم انطباقی، غیر رفتارهای منشأ بررسی در بسیار مهم هایپویایی از یکی

 هایهیجان نظریه طبق بر کودک و مادر تعامل از عنوان پیامدیبه خود، سیستم کردمی احساس

 اولیه روابط در اضطراب وسیله به افراد که میزانی به سالیوان، نظر طبق. آیدمی وجودبه متقابل

 توجه طریق از آنها ارتباطات و آنها فعلی شخصی بین گیرند، روابطمی قرار تأثیر تحت خودشان

 بین شخصیت ابعاد همه که است این بین شخصی نظریه بنیادین فرض. شودمی مختل انتخابی

                                                      
1. Schwarz et al 

2. Lingern 

3. Hall & Lindzey 
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 اساس بر چیز همه سالیوان، در نظریه. است سالیوان نظریه اصلی هسته فرض این. است شخصی

 گنجی،) گویندسازی میشخصی آن به که شودمی هدایت دیگران و خود از گرفتهشکل تجسم

1392.) 

 الگوی دانند،می دسته سه را همسران میان ارتباطی الگوهای (2000ونجلیستی ) و لین کاف

 از خود، مسایل طرح با همسران آن، در و است برنده برنده آن نوع مهمترین که متقابل، سازنده

 آن در که متقابل، اجتناب الگوی کنند؛می خودداری پرخاشگری ومنطقی غیر هایواکنش

 همیشگی الگوی یک به جدل، تبدیل و بحث کهای گونه به است؛ بسیار همسران میان کشمکش

 توقع و زن گیریکناره/مرد توقع شکل دو به که گیری،کناره/الگوی توقع و است؛ شده گرویران و

 را زناشویی هایکشمکش تشدید و دیگری افزایش یکی، افزایش و است مرد گیریزن/کناره

 وابسته از ترس گیرکناره همسر و است وابسته فردی متوقع همسر الگو، این دارد. در دنبالبه

 د.دار شدن

. دهندارائه می زوجین ارتباطی الگوهای از بندی دیگری ( طبقه1991) 1کریستنسن و ساالوی 

 این مراحل که کنندمی برآورد زناشویی تعارض از مرحله سه طول در را زوجین رفتارهای آنها

 بحث پیرامون طول . در2شود، می ایجاد زوجین رابطه در مشکلی که . هنگامی1 : از عبارتند

 مقیاس ارتباط سه در رفتارها ارتباطی. این مشکل به راجع بحث از بعد .3 و ارتباطی مشکل

 بندیدسته گیریتوقع/ کناره ارتباط مقیاس و متقابل اجتنابی ارتباط مقیاس متقابل، سازندهی

متوقع/ مرد  زن و گیرکناره متوقع/ زن مرد بخش دو از خود گیریتوقع/ کناره شوند. ارتباطمی

 (. 2010، 2شود )فوتریس و همکارانگیر تشکیل میکناره

تنها رشته کامل راههای رد و بدل کردن اطالعات بین ( اعتقاد دارد، ارتباط نه1987) 3ستیر

گیرد. مردم است، بلکه نحوه معنی بخشیدن به این اطالعات به وسیله افراد را نیز در بر می

های کند تا، با استفاده از برنامهها کمک میرویکرد ستیر یک رویکرد ارتباطی است. او به زوج

به نقل از  ؛2008 4ی ویژه به کاهش اختالفات و تعارضات زناشویی خود بپردازند )بنمن،رفتار

موضوع ارتباط را در خانواده  ،(. ستیر به بهترین نحو1392 ،مقدم و مهرابی زاده، امیریسودانی

                                                      
1. Christensen & Salavy 

2. Futris & et al 

3. Satir  

4. Banmen 
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ثی داند که نوع رفتار انسان را با دیگران و حوادمی عاملیکند. ستیر، رابطه را بزرگترین مطرح می

طور کلی ستیر، ارتباط مختل را عامل هب .کندافتد تعیین میرا که در جهان اطراف برایش اتفاق می

داند و حتی معتقد است که تنها عامل منحصر به فرد طالق همین اصلی تعارضات زناشویی می

ها کمک کند تا عزت نفس خود را کند به زوج. ستیر سعی میاستها ارتباط ناکارآمد زوج

 و مختل ارتباطیهای الگو از ،های دارای عزت نفس پاییند و معتقد است زوجنقویت کنت

 تا کندمی کوشش او. کنندمی استفاده گوربطبی حسابگر و گر،سرزنش سازشگر، مانند ناسالمی

؛ به نقل از سودانی 1983تراز با یکدیگر داشته باشند )ستیر، تعادل و همم ارتباطی الگوهایها زوج

 این مطالعه با در نظر گرفتن چارچوب نظری در دیدگاه روابط موضوعی،(. 1392و همکاران ،

با  زوجین ارتباطی الگوهای تدوین مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس با هدف

 انجام شد. گری دلزدگی زناشوییمیانجی

 پيشينه تحقيق

در ایرران و خرارج از ایرران انجرام شرده  مطالعات متعددی پیرامون موضوع مطالعه پیش رو،

 دلزدگی زناشویی کیفیت تاری، ( در پژوهشی با عنوان شخصیت2020) همکارانیو و  است.

 هم شریک زندگی نشان دادند که  – متقابل وابستگی میانجیگری مدل یک چینیهای زوج

 ناپایداری در زندگی شریک -بازیگر غیرمستقیم تأثیرات دارای درمانی روان هم و ماکیاولیتیسم

 به درمانی روان و ماکیاولیتیسم زندگی شریک و خود بندیدرجه این، بر عالوه. بودند زناشویی

 در. گذاردمی تأثیر زناشویی ثباتیبی بر زناشویی کیفیت از کامل گیریواسطه با زیاد احتمال

 ایفا زناشویی ثباتیبی و تاریک شخصیت بین کاملی ایواسطه نقش زناشویی کیفیت نتیجه،

 .کندمی

کنونی و رضایت  رابطه بین دلزدگی زناشویی ،ر پژوهشید (2016) 1و همکارانش  تساپالس

نتایج  .زوج شرکت کردند 123آنها،  بررسی کردند. در پژوهشدر زنان اروپایی  زناشویی آینده را

کننده رضایت زناشویی بینیشعامل پی ،دست آمده حاکی از آن بود که دلزدگی زناشویی کنونیبه

 . شودو دلزدگی کنونی منجر به از بین رفتن صمیمیت و جدایی عاطفی زوجین می استآینده 

را در  زناشویی رضایت زوجین ارتباط ( در پژوهشی با عنوان آیا2016) 2الونر و همکاران

                                                      
1. Tsapelas et al 

2. Lavner et al 
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کند؟ نتایج نشان می بینیپیش را ارتباط زناشویی رضایت یا کند،می بینیپیش زنان لس آنجلس

 بعدیهای قضاوت بر که شودمی فرض ایگسترده طوربه همسران بین ارتباط دادند کیفیت

 مورد جایگزین بینیپیش برابر در ندرت به فرض این اما گذارد،می تأثیر آنها روابط از رضایت

 این ارزیابی برای. است همسرها رضایت سطح نتیجه فقط ارتباط که گیردمی قرار آزمایش

 9 فواصل در بار چهار شده، متولد تازههای زوج اثربخشی و بودن منفی بودن، مثبت ها،دیدگاه

 بررسی رابطه از رضایت از خود به مربوط هایگزارش با رابطه در رفتارها این و شد مشاهده ماه

 مؤثرتر و منفی کمتر تر،مثبت ارتباطات درگیر بخش،رضایت نسبتاًهای زوج مقطعی، از نظر .شد

 ارتباطیهای «انجمن از رضایت و رضایت» به اعتماد قابل ارتباطات طولی، نظر از. هستند

ها تئوری مورد در را مهمی شبهاتها یافته این. نبودند محکم مسیرها از یکهیچ اما شد، مشخص

 رضایت اصلی کنندهبینیپیش عنوانبه را زوج ارتباطیهای مهارت که کندمی ایجاد مداخالت و

 بینیپیش عوامل سایر مورد در را جدیدی سؤاالت اینکه ضمن ؛دهندمی قرار اولویت در روابط از

در  (2011) 1و همکارانش پارکوور. کندمی ایجاد آنها تقویت یا ارتباط ایجاد و رضایت و ارتباط

. این درمانی ساختاری پرداختندبه بررسی اثربخشی خانواده مریلند، لویوالدر دانشگاه پژوهشی 

باعث افزایش  ،ها با توجه به این رویکردبه این نتیجه رسیدند که آموزش به خانواده محققان

 . رضایت زناشویی و کاهش ناسازگاری آنان شده است

که بین  دنداد ای که در کشور پرتغال نشان( نیز در مطالعه2011) 2گامریو وهمکارانش 

داری وجود دارد و افزایش رضایت رضایت زناشویی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی

 . شودباعث افزایش کیفیت زندگی در تمامی ابعاد آن می ،زناشویی

 با گراییعصب و تمایز خود بین ( در پژوهشی با عنوان همبستگی1398رضوانی و صائمی )

 خود بین تمایز نشان دادند بین ،1396آزاد شهر در سال  متأهل شهر دانشجویان در عاطفی طالق

 طالق و رنجوریروان بین که شد مشخص همدنین. دارد وجود منفی همبستگی عاطفی، طالق و

نشان ( 1398) پور و همکارانشهمتی. پژوهش دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی عاطفی

رابطه منفی وجود دارد. همدنین الگوهای ارتباطی ین الگوهای ارتباطی سازنده با دلزدگی داد که ب

نشان  این مطالعه گیری رابطه مثبتی با دلزدگی دارد. نتایجاجتنابی و الگوهای ارتباطی توقع/کناره

                                                      
1. Parcover et al 

2. Gameiro et al 
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 ،دار دارد)خستگی عاطفی و روانی( رابطه منفی معنی داد که الگوهای ارتباطی سازنده با دلزدگی

گیر با خستگی جسمی، عاطفی و روانی رابطه مثبت وقع/کنارهولی الگوهای ارتباطی اجتنابی و ت

 داری دارد.معنی

الگوی رابطه علّی تمایزیافتگی، ی با عنوان در پژوهش( 1397) شکاظمیان مقدم و همکاران

گری تعارض زناشویی و معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی

نشان دادند که بین  انشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول،د رضایت زناشویی در دانشجویان

تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و تمایزیافتگی در تبیین و 

( با عنوان 1396د. نتایج پژوهش رضائیان و همکارانش )بینی دلزدگی زناشویی نقش دارپیش

های متقاضی رتباطی و رضایت جنسی در زوجبررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، الگوهای ا

های های عادی شهر قم نشان داد که در الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی بین زوجطالق و زوج

توان بیان کرد که های عادی تفاوت معنادار وجود دارد. در نتیجه میمتقاضی طالق و زوج

های گرایش یا عدم گرایش زوجین کنندهالگوهای ارتباطی و میزان رضایت جنسی زوجین، تعیین

بررسی ( نیز در پژوهشی با عنوان 1395نجات دارابی و همکارانش )  به سمت طالق هستند.

هل أدلزدگی زناشویی و طالق عاطفی و ارتباط آن با ورزش و فعالیت جسمانی کلیه افراد مت

دلزدگی زناشویی ، نشان دادند دهنده خدمات مشاوره و روان درمانیکننده به مراکز ارائهمراجعه

بین میزان ورزش با  ،هلأهمدنین در افراد مت .با میزان ورزش رابطه معناداری دارد متأهلافراد 

 .طالق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد

 رابطه تمایزیافتگی خود و رضایتبا عنوان  طی پژوهشی (1394) شقمری کیوی و همکاران

داری در میزان نتیجه گرفتند که تفاوت معنی شهر تبریز، ناسازگار زناشویی در همسران سازگار و

بابایی گرمخانی و همکارانش  تمایزیافتگی خود در همسران سازگار و ناسازگار وجود دارد.

ها در بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آن( به 1393)

های خانواده مناطق به شعب دادگاه کنندهمراجعه قاضی طالقبینی دلزدگی زناشویی زنان متپیش

طور معناداری با به ،نشان داد معیارهای ارتباطی غیرواقعی ی آنهاها. یافتهپرداختند شهر تهران

الگوهای ارتباطی دارای رابطه هستند و فقط در یک مورد رابطه معیار مرز و الگوی اجتناب 

طور معناداری به ،عیارهای ارتباطی غیرواقعی و الگوهای ارتباطیمتقابل معنادار نبود. همدنین م

 بینی کنند.توانستند دلزدگی زناشویی را در زنان متقاضی طالق پیش
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 روش تحقيق  

اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی  پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع کاربردی و شیوه
کننده به مرکز مشاوره بهزیستی و مردان مراجعهجامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان است. 

است.   1397-1398های قصرشیرین )یکی از شهرستان های مرزی در استان کرمانشاه طی سال

است  القکرده مرتقاضی طازدواج نفر مرد( 192نفر زن و  192نفر زن و مرد ) 384حجم نمونه، 
. گرفته بودند القبوده و تصمیم به طاز زنردگی زناشویی خود ناراضی  مختلف، دالیلکه به 

های هفتگی و ماهیانه گیری در دسترس بوده و دلیل آن تشکیل کالسگیری، نمونهروش نمونه
در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد؛ به این طریق که کلیه برای مشاوره زوجین است. 

جتماعی، مورد بررسی کننده به واحد مشاوره و مددکاری ازوجین متقاضی طالق مراجعه
 .اندقرارگرفته

بین( و دلزدگی در این تحقیق، طالق عاطفی )متغیر مالک(، الگوهای ارتباطی )متغیر پیش
عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. طالق عاطفی وضعیتی است که در ظاهر، زناشویی به

ست، چرا که رابطه عاطفی شود ولی در واقع خانواده از درون تهی اساختار خانواده حفظ می
در  (.1385میان زوجین از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است )ادیب راد، 

به سواالت  در پاسخ که فرداست ای نمره ،منظور از نمره استاندارد طالق عاطفی ،این پژوهش
 طی که فرایندی است ارتباطی، آورد. الگوهایدست میبه (2008) ای پرسشنامۀ گاتمنماده 24
 گوش قالب در کالمی غیر صورتبه و چه گفتار قالب در کالمی صورتبه شوهر، چه و زن آن

 پردازندمی افکار و احساسات تبادل به یکدیگر با مختلف هایژست و چهره مکث، حالت دادن،
ی کریستنس سؤال 35آزمودنی از پرسشنامه  نمره ،در این پژوهش .(1384احمدی،  و زاده فاتحی)

از پرا افترادن جسرمی، عراطفی و روانری  ،دلزدگریآید. همدنین دست می( به1984و ساالوی )
 (. 1398)هادیان و امینی،  شوداسرت کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی می

اختیار های اخالقی که در پژوهش حاضر مورد مالحظه قرار گرفت، عبارتند از: دادن جنبه
کنندگان جهت همکاری در مطالعه و کسب رضایت از آنها به صورت شفاهی، الزم به شرکت

کننده در مطالعه و دادن اطمینان به آنها در مورد محرمانه محفوظ نگهداشتن اطالعات افراد شرکت
. بودماه  6 ،مدت اجرای پژوهش صورت گروهی ارائه شد.بودن اطالعاتشان و اینکه گزارش به

بدون های روانشناختی و های ورود به این مطالعه عبارتند از: متأهل بودن، عدم بیماریالکم
های دریافت هرگونه درمان تا تاریخ برگزاری آزمون. معیارهای خروج نیز شامل گذراندن دوره
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  آزمون بود. درمانی و نیز عدم تمایل به ادامه
و الگوهای ارتباطی  ،طالق عاطفی گاتمن اردهای استاندها پرسشنامهابزار گردآوری داده

گیری میزان طالق برای اندازه (1999)1پرسشنامه طالق عاطفی گاتمنبود.  دلزدگی زناشویی

. این پرسشنامه استی بوده و فاقد مؤلفه تعامل ،این پرسشنامه .عاطفی افراد طراحی شده است
های ه است. پس از جمع کردن پاسخیا خیر( تنظیم شد بلهای )گزینه دوگویه به شکل  24در 

چه تعداد آن برابر هشت و باالتر باشد، به معنای این است که زندگی زناشویی فرد مثبت، چنان

در معرض جدایی قرار داشته و عالئمی از طالق عاطفی در وی مشهود است. موسوی و 
گزارش  93/0(، پایایی کل این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 1394) شهمکاران

نشان داد که  ،های مقیاسهای مقیاس و بار عاملی گویهکردند. مقادیر اشتراک و بار عاملی گویه
 قبولی دارند. رواییقابلبار عاملی  و قرار داشته /80تا  49/0االت در دامنه ؤبار عاملی همه س
علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا  هیأتنفر از اعضای  7امه نیز با نظر نصوری این پرسش

( در سال CPQپرسشنامه الگوهای ارتباطی ) .(1394، موسوی و همکارانشده است )تأیید 
 1379توسط کریستنسن و ساالوی در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد و در ایران، در سال  1984

طیف صورت ، بهالؤس 35پرسشنامه شامل این ترجمه و هنجاریابی گردید.  ،رپوتوسط عبادت
از سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب  ،. این پرسشنامهاستای درجه 9لیکرت 

 .گیری تشکیل شده استمتقابل، ارتباط توقع/ کناره
سؤال  21خته شده و شامل ( سا1996) 2توسط پاینز زناشوییپرسشنامه دلزدگی همدنین  

. این پرسشنامه دارای سه مؤلفه خستگی عاطفی، استنشانگان دلزدگی  دهندهاست که نشان
دهنده دلزدگی بیشتر نمرات باالتر نشان ،خستگی روانی و خستگی جسمی است. در این مقیاس

ها را تبدیل نها باید آ. برای تفسیر نمرهاست 21، آنو حد پایین  147 ،است و حد باالی نمره
شده از پرسشنامه بر تعداد سؤاالت های حاصلبه درجه کرد که این عمل از طریق تقسیم نمره

 5نشانگر لزوم کمک فوری، درجه  5بیشتر از  درجهها، آید. در تفسیر نمرهدست می( به21)
خطردلزدگی و  دهندهنشان 3نمایانگر حالت دلزدگی، درجه  4دهنده وجود بحران، درجه نشان

ها از جهت تحلیل توصیفی دادهدهنده وجود رابطه خوب است. و کمتر از آن نیز نشان 2درجه 

همدنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، درصد و انحراف معیار استفاده گردید. های شاخص
 اری ضریب همبستگیآمهای ، تجزیه و تحلیل استنباطی با روشSPSS 21با استفاده از نرم افزار 

                                                      
1. Gottman 

2. Paynez 
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تحلیل و تبین شد. آلفای کرونباخ در  IBM AMOS24پیرسون و معادالت ساختاری نرم افزار 
( و طالق 972/0(، دلزدگی زناشویی )889/0مطالعه پیش رو برای مؤلفه الگوهای ارتباطی )

 70/0ز ها بیشتر ا( برآورده شده است. چون مقدار آلفای کرونباخ همه پرسشنامه790/0عاطفی )

 حاضر از پایایی قابل قبولی برخوردارند. هایپرسشنامهتوان نتیجه گرفت که است، لذا می

 پژوهش هایپرسشنامه: پایایی 1جدول 

 آلفای کرونباخ مؤلفه

 889/0 الگوهای ارتباطی

 972/0 دلزدگی زناشویی

 790/0 طالق عاطفی

 

 ها یافته

درصد( از افراد مورد بررسی، مرد  50نفر ) 192نفر انجام شده است.  384این پژوهش، بر روی 

تر نفر از افراد نمونه، دیپلم و پایین 184( نفر نیز زن بودند. سطح تحصیالت درصد 50) 192و 

درصد( نیز مقطع  27/19نفر ) 74درصد( و  81/32، مقطع کارشناسی )نفر 126درصد(،  92/47)

 30درصد( کمتر از  52/25نفر ) 98ناسی ارشد و باالتر بود. همدنین، از بین اعضای نمونه، کارش

سال  45درصد( نیز باالتر از  35/21نفر ) 82سال و  45تا  30درصد( بین  13/53نفر ) 204سال، 

 سن داشتند. 

 شناختی نمونه مورد بررسی: مشخصات جمعيت2جدول 
 درصد فراوانی هارده متغيرها

 جنس
 50/0 192  زن

 50/0 192 مرد

 سن

 52/25 98 سال 30کمتر از 

 13/53 204 سال45تا  30

 35/21 82 سال 45باالتر از

 ميزان تحصيالت

 92/47 184 و پایین تر از دیپلم دیپلم

 81/32 126 کارشناسی

 27/19 74 کارشناسی ارشد و باالتر
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های توصیفی نشان داد که میانگین برای های توصیفی این پژوهش بر اساس آمارهیافته

متغیرهای پژوهش، برای الگوهای ارتباطی، دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی به ترتیب برابر 

است. همدنین انحراف استاندارد برای این متغیرها به ترتیب برابر  31/17و  34/126، 42/66

 است.   27/6و  16/45، 73/15

 : ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش3جدول
 انحراف معيار ميانگين متغير

 73/15 42/66 الگوهای ارتباطی

 16/45 34/126 دلزدگی زناشویی

 27/6 31/17 طالق عاطفی

 

اسمیرنوف نشان  -وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از آزمون کلموگروف

های این متغیرها بوده  لذا داده 05/0تر از آزمون برای متغیرها بزرگ اینداری داد که سطح معنی

 درصد، نرمال هستند.  95در سطح اطمینان 

 سی نرمال بودن متغيرهای پژوهشبرراسميرنف برای  -: نتایج آزمون کولموگروف4جدول 
 معناداری دو دامنه Zکولموگراف اسميرنف  متغير

 210/0 444/0 الگوهای ارتباطی

 560/0 962/0 دلزدگی زناشویی

 421/0 899/0 طالق عاطفی

 

پیش فرض، همبستگی میان متغیرهای پژوهش، برای انجام مدل معادالت ساختاری نیز 

 شرح جدول زیر است.بررسی گردید که نتایج آن به 

 : نتایج آزمون ضریب همبستگی بين متغيرهای  الگوهای ارتباطی، دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی5جدول 

 طالق عاطفی دلزدگی زناشویی الگوهای ارتباطی ماتریس همبستگی

 *503/0 **603/0 1 الگوهای ارتباطی

 **621/0 1 **603/0 دلزدگی زناشویی

 1 **621/0 *503/0 طالق عاطفی
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درصد  95با توجه به جدول فوق، همبستگی بین تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 

 05/0تأیید شد. به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به روابط برابر کلیه متغیرها کمتر از میزان 

توان گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد. بین الگوهای ارتباطی با است، لذا می

دهنده ضریب همبستگی نشان 503/0و  603/0دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی به ترتیب 

( است. همدنین، در ارتباط با دلزدگی p<0.01همبستگی در سطح متوسط )در سطح معناداری 

دهنده همبستگی در سطح متوسط نشان 621/0ضریب همبستگی  زناشویی و طالق عاطفی، میزان

 ( است.p<0.01)در سطح معناداری 

 : شاخ  برازش مدل کلی6جدول
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >50/0 >50/0 >50/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <05/0 <3 ميزان قابل قبول

 175/0 177/0 714/0 054/0 254/0 254/0 247/0 474/0 119/16 مقادیر محاسبه شده

 

و نامناسب است.  119/16نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری به درجه آزادی برابر 

 RMSEAدرصد و نامناسب هستند. شاخص  90تر از های برازش تطبیقی، همگی پایینشاخص

 50های مقتصد )اقتصادی بودن( همه باالتر از است. اما شاخص نامناسبدرصد و  5باالتر از 

 درصد بوده و مناسب هستند. بنابراین، نیاز به اصالحاتی در مدل است.

است که  972/0دست آمده برابر با بونت به-یا شاخص برازش هنجارشده بنتلر NFIمقدار 

مدل از برازش مطلوبی  که حد مطلوب این شاخص است، 9/0با توجه به مقدار استاندارد 

است که این شاخص  945/0دست آمده، یا شاخص برازش نسبی به RFIبرخوردار است. مقدار 

دست  آمده، برابر با یا شاخص برازش افزایشی به IFIدارد. مقدار  اشارهبه برازش مطلوب مدل 

برازش یا شاخص  CFIاست که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد. مقدار  979/0

است که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.  959/0دست آمده، برابر با تطبیقی به

است  029/0دست آمده، برابر با یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد به RMSEAمقدار 

یا شاخص هنجارشده  PNFI، مطلوب است. مقدار 05/0که با توجه به مقدار استاندارد، کمتر از 

 PCFIبوده و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد. مقدار  5/0و باالتر از  674/0قتصد برابر با م

و نشان از وضعیت مطلوب مدل  5/0و باالتر از  675/0یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر با 
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و نشان از وضعیت  5/0و بیشتر از  679/0یا نسبت مقتصد بودن برابر با  PRATIOدارد. مقدار 

 ب مدل دارد. مطلو

 های برازش مدل اندازه گيری الگوهای ارتباطی، دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی. شاخ 7جدول
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 تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل نتیجه 

الگوهای 

 ارتباطی

عنوان 

 شاخص

𝑥2

df
 RMSEA RMR GFI AGFI NFI CFI IFI 

 926/0 938/0 934/0 910/0 969/0 121/0 014/0 446/2 مقدار

دلزدگی 

 زناشویی

 تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل نتیجه

 918/0 913/0 940/0 945/0 987/0 164/0 29/0 726/2 مقدار

طالق 

 عاطفی

 تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل نتیجه

 903/0 929/0 938/0 921/0 911/0 314/0 011/0 934/2 مقدار

توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ها، میلذا در کل، با توجه به همه شاخص

یافته و انجام ها بهبود یافتند. بنابراین، نتایج با توجه به مدل برازشدر نتیجه، اصالح اکثر شاخص

برای برخی روابط نشان داد: رابطه غیرمستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با طالق آزمون سوبل، 

دار است؛ لذا فرض معنی P<05/0بوده که در سطح  59/0عاطفی از طریق دلزدگی زناشویی برابر 

دار الگوهای ارتباطی زوجین با طالق عاطفی از مبنی بر رابطه معنی پژوهشصفر رد و فرض 

شود. همدنین رابطه مستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با طریق دلزدگی زناشویی پذیرفته می

دار است، لذا فرض صفر رد و فرض معنی P<05/0بوده که در سطح  88/0طالق عاطفی، برابر 

 شود. وهای ارتباطی زوجین با طالق عاطفی پذیرفته میدار الگپژوهش مبنی بر رابطه معنی

بوده که در  64/0همدنین، رابطه مستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی برابر 
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دار دار است؛ لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیمعنی P<05/0سطح 

آمده و دستبا توجه به نتایج بهشود. میالگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی پذیرفته 

های برازندگی مدل فوق در اذعان کرد تمامی شاخص توانمیمقایسه آن با دامنه قابل قبول، 

های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین، تناسب داده

اشویی و طالق عاطفی مورد تأیید است. در برازندگی مدل نهایی الگوهای ارتباطی، دلزدگی زن

مورد بحث قرار  tادامه مدل معادالت ساختاری، براساس ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری 

 را رگرسیونی معادالت توانمی مفهومی مدل در مفروض روابط به توجه خواهد گرفت. با

 متغیرها از هریک تأثیر برای هشدمحاسبه محاسبه نمود. ضرایب است ادامه آمده در که طورهمان

( تأثیر  معنادار >2tو p ≤0.05است. زمانیکه ) شده گزارش tمقدار  برحسب زیر معادالت در

 95از  بیش با ( تأثیرt≥2<3و p<0.05است. زمانیکه ) مالک میزان از کمتر tنیست؛ چرا که 

 درصد 99از  بیش با تأثیر ( باشدt≥3و p<0.05که )زمانی است. همدنین معنادار درصد اطمینان

 مدل مختلف، مراحل در معنادار غیر اثرات حذف و مدل بررسی از است. پس معنادار اطمینان

مقدار  اولیه )برحسب مدل در معادالت ادامه، مقادیر . دراست زیر صورتبهها با داده یافتهبرازش

t ثیر متغیرها را نشان ضرایب تأ 7است. جدول  آمده شده( ضرایب استاندارد و خام ضرایب

 دهد.می

، اثرات مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری آورده شده 8در جدول 

برابر  tبوده و مقدار آماره آزمون  632/0است. تأثیر متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی برابر 

(. لذا t≥3و p<0.05است ) 0.05و کمتر از  0.000مربوط به آن برابر  معناداریو سطح  5.760

 892/0این تأثیر نیز معنادار است. همدنین تأثیر  متغیر دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی برابر 

و کمتر از  000/0و سطح معناداری مربوط به آن برابر  323/10برابر  tبوده و مقدار آماره آزمون 

(. لذا این تأثیر  نیز معنادار است. همدنین تأثیر متغیر الگوهای t≥3و p<0.05است ) 0.05

بوده و مقدار آماره آزمون   514/0ارتباطی بر طالق عاطفی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی برابر 

t  0.05است ) 05/0و کمتر از  000/0و سطح معناداری مربوط به آن برابر  621/4برابر>p 

 نیز معنادار است.  (. لذا این تأثیرt≥3و
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: بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای الگوهای ارتباطی، دلزدگی زناشویی و 8جدول 

 طالق عاطفی با استفاده از تحليل معادالت ساختاری

 tآماره آزمون  ميزان اثر روابط مستقيم و غيرمستقيم
سطح 

 معناداری
 نتيجه رابطه

 تایید 000/0 760/5 632/0 طالق عاطفی  الگوهای ارتباطی  

 تایید 000/0 323/10 892/0 طالق عاطفی   دلزدگی زناشویی 

 تایید 000/0 621/4 514/0 طالق عاطفی  دلزدگی زناشویی    الگوهای ارتباطی 

از آنجا که هدف این پژوهش، دستیابی به مدلی از روابط علّی بین متغیرهاست، از شیوه 
ین، یابی علّی استفاده شد. این شیوه با ترکیب اطالعات عّلت و معلول بر مبنای تئوری معمدل

 های علّی که برآورد. استنباطروابط بین متغیرها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم می
کننده روابط بین متغیرهای ت تبیینها حاصل شده و ممکن اسدادهمبنای انواع همبستگی 

دست آوردن برآوردهای کمّی یابی علّی، هدف، بهعبارتی، در مدلباشد. بهپذیر و مکنون مشاهده
منظور دستیابی به مدل پژوهش از ای از متغیرهاست. در این پژوهش، بهروابط علّی بین مجموعه

طور همانیابی معادالت ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده شد. شیوه مدل
و غیرمستقیم با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری آورده شده است، تأثیر  مستقیمکه در اثرات 

متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی معنادار است. همدنین تأثیر متغیر الگوهای ارتباطی بر 
 در معادالت ادامه، مقادیر در طالق عاطفی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی نیز معنادار است.

 است. آمده 1شده( در شکل ضرایب استاندارد و خام ضرایب tمقدار  سباولیه )برح مدل

 : مدل ساختاری تحقيق با ضرایب استاندارد1شکل 
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آورده شده است. تأثیر  معادالت ساختاری تحلیلبا استفاده از  اثرات مستقیم و غیرمستقیم

تأثیر نیز معنادار است. (. لذا این t≥3و p<0.05متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی برابر )

(. لذا این تأثیر نیز t≥3و p<0.05همدنین تأثیر متغیر دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی برابر )

های برازندگی توان اذعان کرد که تمامی شاخصآمده، میدستمعنادار است. با توجه به نتایج به

های گردآوری شده با مدل مطلوب اند و بنابراین، تناسب دادهمدل فوق در این دامنه قرار گرفته

مرتبط با اهداف و سئواالت پژوهش شناسایی شده و  متغیرهایترتیب، مجموعه بدین است. 

های مرتبط با متغیرها شناسایی گردید. های تکمیلی آماده شدند. در ادامه، سازهجهت بررسی

دهد. مدل اصالحی دست آمده را نشان میمدل اصالحی پژوهش با ضریب استاندارد به 2شکل 

 یافته و برازش مختلف، مراحل در معنادار غیر اثرات حذف و مدل بررسی از پس این پژوهش

 صورت زیر است. ( بهT.VALUE) tبر اساس مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل اصالحی پژوهش با ضرایب استاندارد2شکل
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 گيرینتيجه

الگوهای تدوین مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی 

در زوجین شهرستان قصرشیرین بود. نتایج حاصل  گری دلزدگی زناشوییبا میانجی ارتباطی خود

بر طالق  الگوهای ارتباطیاز مدل معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها نشان داد 

است. نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و  671/0 عاطفی تأثیر دارد و این میزان، برابر با

روابط ساختاری بین متغیرها نشان داد دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی تأثیر دارد و این میزان، 

است. نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها  632/0برابر با 

ی زناشویی بر طالق عاطفی تأثیر دارد و این میزان از طریق دلزدگ الگوهای ارتباطینشان داد 

(، باری و 2020) 1های یو و همکارانشها با نتایج پژوهشاست. این یافته 433/0برابر با 

( ، رضاییان 1397(، نریمانی و همکارانش )1397(، کاظمیان و همکارانش )2019) 2همکارانش

 ( همسو است.1396و همکارانش )

 آن جایگزین بیگانگی احساس که است زوالیزناشویی روبه رابطه گربیان عاطفی طالق

 اما دهند، ادامه گروه اجتماعی یک مانند را بودن هم با است ممکن اگرچه شوهر شود. زن ومی

خطر  به در مهمی نقش عاطفی طالق. است رفته بین یکدیگر از به نسبت آنها اعتماد و جاذبه

است.  گرفته قرار توجه کمتر مورد مسأله این اگرچه است، فرد و خانواده سالمت انداختن

 از هریک بین شدید عاطفی پیوندهای وجود و پایین تمایزیافتگی نتایج، اساس بر بنابراین،

 وجود با و شودنمی محسوب آنها ازدواج برای بزرگی چالش شان،اصلی با خانواده همسران

 سکونت برای را خانواده دو از جدا منزلی ازدواج از پس حاضر، اغلب همسران حال در آنکه

 هر در لذا. دارند ازدواج از پس حتی خود اصلی با خانواده قوی پیوندی کنند، امامی انتخاب

. گیردمی تأثیر نیز جامعه آن مردمان عوامل فرهنگی از ازدواج در موفقیت یا ای، شکستجامعه

 به نسبت متفاوتی انتطارات و ها، نیازهااولویت مختلف فرهنگی هایبافت در افراد کهطوریبه

دهد.  قرار تأثیر  تحت را زناشویی آنها رابطه کیفیت تواندمی آنها شیوه تحقق که دارند ازدواج

تواند از بروز بسیاری از توان گفت که وجود تمایزیافتگی در افراد میدر تبیین این پژوهش می

مشکالت جلوگیری کند و برعکس افرادی که تمایز نایافتگی پایینی دارند در برخورد با مسائل، 

                                                      
1. Yu et all 

2. Barry et all 
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به جای تصمیمات منطقی و عقالنی، شدیداً احساسی شوند و با استرس و اضطراب خود، 

شود که کنند. هرچند بعضی از مشکالت در زندگی زناشویی باعث نمی ت را تشدید میمشکال

توان ریشه در تدریج باعث طالق عاطفی زوجین خواهد شد که میزوجین طالق بگیرند، ولی به

 تمایز نایافتگی خود در زوجین باشد.

شکالت متعدد تواند زندگی را برای افراد سخت و دشوار کند و بروز مطالق عاطفی می

دیگری شود. در واقع، آنده رابطه تمایزیافتگی خود از طریق دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی 

که زن و شوهرهای تمایزنایافته پس از ایجاد  استای های عاطفیکند، جداییتبیین می

که توان گفت زن و شوهرهایی شوند. در تبیین این یافته، میهای تعارضی، دچار آن میموقعیت

دارای سطوح تمایزیافتگی پایین هستند برای پایداری روابطشان، رشد و خود رهبری شان را 

عنوان الگوی غالب در روابط چنانده الگوی ارتباطی سازنده متقابل بهکنند. قربانی ازدواج می

زناشویی به کار برده شود با افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین همراه خواهد بود. مهمترین 

 ،در این الگو است.برنده  -ویژگی این الگو، این است که؛ الگوی ارتباطی زوجین از نوع برنده

 کنند و به دنبال حل آن برهای خود گفتگو میزوجین به راحتی در مورد مسائل و تعارض

، و همکاران کنند )جاویدیهای غیرمنطقی و پرخاشگری خودداری میآیند و از واکنشمی

هایی است که ثبات خانواده را طالق یکی از پدیده توان گفت:طور کلی، میین، بهبنابرا (.1392

طور کلی بر جامعه خواهد تهدید نموده و پیامدها و اثرات منفی بر خانواده، زوجین، فرزندان و به

کننده به مرکز مشاوره قصرشیرین را در از آنجایی که نمونه پژوهش تنها زوجین مراجعهداشت. 

های سنی دیگر و زوجین شاغل و غیرشاغل، دانشجو و گیرد، در تعمیم نتایج آن به گروهبر می

پژوهش حاضر دارای تلویحات کاربردی عمل آید. غیردانشجو الزم است احتیاط بیشتری به

روانشناسان،  ها،تواند در وهله اول مورد استفاده خانوادهاست. نتایج حاصل از این پژوهش می

گران قرار گیرد. همدنین سیاستگذاران امر خانواده و ازدواج، وزارت آموزش انمشاوران و درم

توانند از نتایج حاصل از این و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی نیز می

های های آموزشی مناسب در چارچوب آموزشمند شوند. از طریق تدوین برنامهپژوهش بهره

های قبل از طالق، در جهت نحوه ارضای نیازهای توانمندسازی زوجین و مداخلهپیش از ازدواج، 

 و بهبود عملکرد خانواده اقدام نمود و از اصالحشناختی و انتظارات زناشویی، به بنیادین روان

 ثری در کاهش طالق  عاطفی زوجین برداشت.ؤرو گام م این
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تأثیر  متغیرهای مختلف بر طالق   منظور گسترش دانش و بینش تجربی در زمینه نحوه به

تواند راهگشا باشد. های مفهومی دیگر و درنظر گرفتن سایر متغیرها میعاطفی، ارائه مدل

همدنین بررسی عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگ و بافت ویژه هر جامعه، ضرورت انجام 

ای ری جلسات مشاورهشود با برگزا. پیشنهاد میسازدهای آتی در این زمینه را مطرح می پژوهش

های در شرف ازدواج و ازدواج افزایی زوجفردی و گروهی قبل و بعد از ازدواج جهت آگاهی 

های این پژوهش، پذیری یافتهشود جهت افزایش گستره تعمیمپیشنهاد میکرده استفاده شود. 

ی مختلف، دیگری ازجمله متقاضیان طالق با سطوح تحصیل هایگروههای مشابهی روی پژوهش

کننده به مراکز مشاوره، زوجین با عالیم طالق عاطفی و سایر زوجین متقاضیان طالق مراجعه

 عاطفی، طالق ر اساس مدل مفهومیبانجام شود. برازش مدل تدوین شده در پژوهش حاضر 

ثر نبودن و نادیده گرفتن سایر ؤزناشویی به معنای م دلزدگیدر تبیین  زوجین ارتباطی الگوهای

های های آتی مدلشود در پژوهشثر در دلزدگی زناشویی نیست. پیشنهاد میؤغیرهای ممت

 های مفهومی دیگر تدوین گردد.  جدیدی با در نظر گرفتن سایر متغیرها و مدل

 منابع 

(. بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات 1385نسترن ) ،ادیب راد

 . 35-47، صص19، شماره5، دورههای مشاورهپژوهش ها وتازه ،پرستاری

بینی طالق عاطفی زوجین بر . پیش(1395)فهیمی  صمدو  ابراهیم، زینب عظیمی، سعیده طالبی ،اکبری

، روانشناسی بالینی و شخصیت، های آنهای ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفهوارهاساس طرح

 .79-92، صص2، شماره14دوره

بررسی رابطه معیارهای (.  1393و مسعود غالمعلی لواسانی ) رمخانی، محسن؛ یاسر مدنیبابایی گ 

بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طالق. ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش

  .67-84، صص1، شماره4دوره ،دوفصلنامه مشاوره کاربردی

(. نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین 1395دی )و اسما مرا مختار عارفی ،پروندی، علی

، 1، شماره2دوره ،سازی خانوادهمشاوره و غنیشناسی، بینی رضایت زناشویی، مجله آسیبدر پیش

 .54-65صص

 در عاطفی طالق در مؤثر شناختیجامعه عوامل(. 1391) مریم داودی و فریبرز محمدی ستار، پروین،

، 1، دوره(سابق زنان کتاب) زنان راهبردی مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه. تهرانی های خانواده بین
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  .119-153، صص56شماره

(. اثربخشی زوج  1392اکبر سلیمانی، خدابخش احمدی و منا صمدزاده )جاویدی، نصیرالدین، علی

، 11، دورهاریمجله تحقیقات علوم رفتبر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین،  EFT درمانی هیجان مدار

 . 402-410، صص5شماره

(. بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، 1396سیمین حسینیان )و  سمیرا معصومی، حمیدرضا، رضائیان

، 7، دورهمشاوره کاربردی ، های متقاضی طالق و عادیالگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج

 . 17-32، صص2شماره

. همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طالق عاطفی (1398)حسن صائمی و  حورالعین، رضوانی

، 8، دورهفصلنامه مدیریت ارتقای سالمت ،در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

 .23-30، صص2شماره

ز (. اثربخشی رویکرد ارتباطی ستی1392زاده هنرمند )مقدم و مهناز مهرابیسودانی، منصور، علی امیری

، 1، شماره3، دورههای روانشناسی بالینی و مشاورهپژوهشبر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری، 

 .5-20صص

(. بررسی میزان طالق عاطفی و عوامل 1392توکل آقایاری هیر و  فاطمه گالبی )، شعبانی، سعید

یز، دانشکده حقوق و دانشگاه تبر، شناختی مرتبط با آن )مورد مطالعه: افراد متأهل شهر همدان(جامعه

 علوم اجتماعی. 

-79(. هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در سال 1379پور، بهناز )عبادت

 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران. 78

 به ارتباطی هایمهارت بخشی آموزش(. 1391) راهنورد سیما پور وحسین علی، محمدیوسف عطاری،

، 4، دورهرفتار و اندیشه مجله زوجین، در زناشویی دلزدگی کاهش بر زوجین ارتباطی شیوه برنامه

 . 25-34، صص14شماره

 مدت کوتاه شیء ارتباط درمانی زوج شیوه اثربخشی (. بررسی1385زاده، مریم و زهرا احمدی )فاتحی

 .105-117، صص6، شماره2دوره ، فصلنامه خانواده پژوهیزوجین،  ارتباطی برالگوهای

شناختی . تحلیل جامعه(1395)محمدی دوست  منصوره و اصغر، محمداسماعیل ریاحیفیروزجائیان علی

، 3، شماره5، دورهفرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی، طالق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر

 .34-59صص
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Causal Model of Tendency to Emotional Divorce Based on 

Couples' Communication Patterns Mediated by Marital Boredom 

(Case Study: Qasrshirin City) 

 

Jahanbakhsh Khosravi, Omid Moradi, Hamzeh Ahmadiyan, Naser Yousefi 

 

Abstract 
The purpose of this study was to develop a causal model of the tendency for emotional 

divorce based on self-differentiation through marital attachment mediation. 

Considering the aim of this study, a descriptive-correlational study was conducted. 

The statistical population of this study included all couples who referred to the welfare 

counseling center of Qasrshirin city during 2018-2019. From among them, 100 men 

and women were selected using multi-stage random sampling method. Data were then 

collected using Gutman's Emotional Divorce Questionnaire (1999), DSI-SF Self-

Diversity (2011), and Paines' Marital Dissatisfaction Questionnaire (1996).The results 

of data analysis using Pearson correlation and structural equation tests showed that 

there was a significant relationship between tendency to divorce based on self-

differentiation and mediation of marital burnout.The findings showed that marital 

attachment mediates the relationship between the tendency to emotional divorce and 

its differentiation. Marital attachment is one of the important factors affecting the level 

of mental health promotion and identifying the factors along with proper planning can 

lead to decrease in emotional divorce and increase self-differentiation. The results 

indicate that by increasing the pattern of mutually constructive communication among 

couples seeking divorce, they experience less marital boredom. If the marital boredom 

of the couple seeking divorce also increases, the rate of emotional divorce will 

increase. 

Key words: Marital relations, Emotional divorce, Couples communication patterns, 
marital affliction, couples 
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Investigating High-Risk Sexual Behaviors and Related Social and 

Cultural Factors among Youth of Shiraz City 

 
, Mansour Tabiee, Aliyar Ahmadi, Majid MovahedSedighe Alborzi  

 

Abstract 
Paying attention to the youth's health as the most valuable human resources of the 

society is essential. One of the most important topics of youth's health is  high-risk 

sexual behaviors and considering the attitudinal changes in  the society, it seems 

necessary to focus on this issue. The present study aims to investigate the high risk 

sexual behaviors among youth and assess the associated  factors including social and 

cultural capital related to health and spiritual well-being. In the present study, the 

statistical population includes young people aged 18-29 years of Shiraz. The sample 

size was estimated to be 600 people based on the Lin's Table. The data was selected 

through multi-stage sampling and using  questionnaire and was analyzed using SPSS 

software. The findings show that there is a significant reverse  relationship between 

age, educational status, cultural capital related to health, social capital in all 

dimensions, and spiritual well-being with high-risk sexual behaviors. In addition,  

there is a significant difference by gender and  marital status in terms of these 

behaviors. So as, high risk sexual behavior was significantly lower among women and 

married people than men and unmarried.  Cultural  and social capital have an 

important protective role in high-risk sexual behaviors. Hence, strengthening and 

improvement of these capitals can lead to the promotion of healthy behaviors. 

Key words: Youth, High-Risk Sexual Behaviors, Health-Related Cultural Capital, 

Social Capital, Spiritual Health. 
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Determinants of  First Birth-interval in Tehran Using Event 

History Models 

 

Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, Meimanat Hosseini-Chavoshi, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 
 

Abstract 
Postponement of childbearing is one of the main factors in reducing fertility to low 

and very low levels. This paper aimed to determine the effective factors on first birth 

interval in Tehran using event history models. The sample comprised of 456 married 

women aged 15-49 years old in Tehran city. The Kaplan-Meier test was used to 

estimate the first birth interval. The gamma shared frailty distributions with log 

logistic model was employed to analyze its determinants. The results showed the 

median first birth interval to be 33 months. Postponement of childbearing was  a 

feature of recent marital cohorts. First birth interval was shorter for women with a 

diploma and less (TR= 0.746) than for women with a college education. Employed 

women gave birth to their first child longer than other women (TR= 1.31). Women 

who married at an older age gave birth to their first child in a shorter interval compared 

to younger women. In general, birth timing is related to other areas of life, including 

women's employment and educational status. Creating a platform for coordination 

between employment, education, and childbearing will have a major impact on pro-

natalist programs and facilitating couples' fertility ideals. 

Key words: Postponement of childbearing, Fertility, First Birth, Marriage, Survival 

Function, Frailty. 
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Influencing Factors on the Ideal Number of Children in Sistan 

and Baluchestan Province 

 

Mohammadreza Hasani, Hamideh Mohammadzadeh, Fatemeh Mohammadzadeh 

 

Abstract 
The recognition of childbearing behaviors  and childbearing ideals among ethnic- 

religious groups in the multi-ethnic societies and its determinants plays an important 

role in the understanding of specific characteristics of fertility cultures, structure and 

population composition. The purpose of this study is to investigate the influencing 

factors on the ideal number of children in Sistan and Baluchestan province. The 

research method was survey and data collected using questionnaire. Statistical 

population included men and women aged 18 to 65 years in Sistan and Baluchestan, 

from among them, 413 people have been selected through multi-stage cluster 

sampling method. The findings indicate that most people identified two children as 

the ideal number of children and this number was greater among non- Baluch (41 

percent) respondents than Baluch respondents (28 percent). The result of multivariate 

regression shows that use of broadcasting and newspaper, and modern gender attitude 

have negative and significant effect of ideal fertility and age, household cost, 

ethnicity, and ritual dimension of religiosity have positive and significant effect on 

the ideal number of children. Moreover, the effect of other variables on ideal number 

of children is influenced by the religiosity (ritual dimension).  

Key words: Family, Ideal Number of Children, Religiosity, Ethnicity, Gender 

Attitude, Sistan & Baluchestan Province. 
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Evaluation and Preference of Factors Affecting the Model of Elite 

Retention of Faculty Members of Science and Health Ministries with 

Combined Approach of Dematel and Fuzzy Network Analysis Process 

 

Reza Zandi, Younos Vakil Alroaia, Seyyed Abdolla Hyydarieh  

 

Abstract 
The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors affecting the 

model of elite retention of faculty members of Science and Health ministries 

with a combined approach of Dematel and fuzzy-network analysis process in 

Iran. The present study was conducted by survey method and using the 

questionnaire technique between 2017-2019 in Iran. The sample consisted of 

163 professors from Tehran's premiere universities with special situations 

(associate professor, living and education background in foreign countries for 

more than three years, graduating the top 500 universities in the world, 

teaching on the premiere universities in Iran), which were selected randomly. 

The Delphi-fuzzy method was used for screening and the combined approach 

of Dematel and fuzzy  network analysis process was used to rank the factors. 

The findings showed that the retaining factor  was the most impressive  factor 

and the repulsive factor was the most influential factor. It means, the retaining 

factor gained the first importance (with a weight of 0.317) and the repulsive 

factor gained the least importance (with a weight of 0.084). The results of this 

study showed the retaining factor is considered as a key element in the 

resulting model, which can interact with the other four factors, to provide the 

ground for maintaining the elite persons in the country. 

Key words: Elite Migration, Maintenance Model, Combined F-DANP Approach, Ministry 

of Science & Technology, Ministry of Health and Medical Education. 
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Investigating the Situation of Residential Relocation and its 

Associated Factors in Tehran 

 

 Reza Noubakht, Rostamalizadeh Valiollah 

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the movement situation and forms of 

relocation in the neighborhoods and districts of Tehran and associated factors. The 

statistical population comprises of citizens over 18 years of age in the city of Tehran, 

whose information was collected in 2016. The sample size also included 45,000 

people from among 334 neighborhoods located in 22 districts of Tehran. The results 

of this study show that the movements between the regions and then the movements 

within the region and within the neighborhood have been the most important types of 

movements in the city of Tehran. Overall, 83% of the sample experienced one type of 

intra-city relocation (intra-neighborhood relocation, inter-neighborhood relocation, 

inter-district relocation), and it seems that relocation between districts in Tehran is 

more common. The analytical results also showed that the variables of age, length of 

stay, housing status, number of relatives in a neighborhood and number of children 

affect the probability of residential moving within the neighborhood and also the 

variables of length of stay, age and number of relatives affect the probability of 

moving between neighborhoods. 

Key words: Residential Relocation, Intra-City Relocation, Inter-Regional/District 

Relocation, Inter-Neighborhood Relocation, Tehran. 
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The Study on Population Growth of New Towns Comparing to 

Rival Settlements in Iran  

 

Serajeddin Mahmoudiani, Majid Koosheshi 

Abstract 

The first unplanned settlements with unprecedented population growth rates appeared 

around Tehran in the 1990s and gradually spread to other metropolitan areas of Iran, 

such as Mashhad, Isfahan, and Tabriz. Settling population in new towns with the 

simultaneous implementation of social housing policies (Mehr Housing), has raised 

doubts that whether the population growth of new towns is inherent or is due to the 

social housing and high growth in metropolises? This uncertainty has complicated the 

conceptual and causal model of determinants of population growth of the cities. By 

secondary analysis of data from censuses and second hand sources, this paper aimed 

to investigate population growth and its determinants of new towns comparing to rival 

settlements, as rivals of new towns. Findings indicated that the correlation between 

time-travel and housing prices with population growth rate of the cities is affected by 

the mentioned conditions and most probably is recursive causality. Travel time shorter 

than 60 minutes does not have a significant effect on the growth, and increasing travel 

time to the mother city only has a negative effect on population growth when exceeds 

60 minutes. Also, the direct correlation between housing prices and population growth 

is contrary to expectations and possibly indicates a recursive causality via the positive 

effect of population growth on increasing demand and housing price. The distance 

between the cities and the center of the metropolitan as a constant variable over time, 

has a negative effect on the population growth of the cities as expected, although 

positive effect of this variable shows a theoretically insignificant association, up to 50 

km distance. Research details show that the new towns are completely different, as 

their population growth rate are unique and unprecedented. Improving land and 

housing status, as well as developing more convenient and faster public transportation 

to access the metropolis, can improve the population growth rate of new towns. 

Key words: New town, Metropolitan Area, Surrounding Cities, Commuter Cities, 

Urban Demography.  
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