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 راهنمای نگارش مقاله

 
  .محتوای مقاله در جهت اهداف و موضوعات مورد نظر مجله باشد 

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

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

 چاپ آن منوط به تأیید داوران تخصصی و هیأت تحریریه است.

   :رعایت نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است 

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

 کلمه( تجاوز نکند.  10000حدود )

 در صفحه اول در پاورقی، رتبه علمی، رشته تخصصی، محل کار و آدرس ایمیل مؤلف یا مؤلفان نوشته شود.   .2

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

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

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

 گیری باشد.ها و بحث و نتیجهها، یافتهو داده

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

 آورده شود.

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

 انند منابع فارسی عمل شود.(. در مورد منابع التین نیز هم4: 1380مانند: )امانی، 

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

 های زیر آورده شوند: صورت نمونه)در بخش منابع( به

 خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محل نام و نامصورت ایتالیک(، کتاب: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان کتاب )به

 انتشار: ناشر. مثال: 

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

 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 مرگ1395رکاشوند )کوششی، مجید و محمد ت

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

 .5-36صص 



 

 

 کاهش بُعد خانوار در ایران طی چهار دهه اخیر کنندهعوامل تعیین

 شوازی، محمدجالل عباسیمیالد بگی

 (29/4/1399تاریخ پذیرش:    9/1/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شنننناسنننی و مطالعات مرتبط با این حوزه در ایران طی چند دهه اخیر رشننند گرچه دانش جمعیّتا

شننناسننی خانوار و باالخص تاییرات در بخعد خانوار با اسننتقبال اند، اما جمعیّتی داشننتهامالحظهقابل

مقطعی، در مقیاس جارافیایی  عمدتاًکمتری روبرو بوده اسنننت. مطالعات انجام شنننده در این زمینه 

رویکرد طولی )شننبه پانلی( و بر اسنناس فی هسننتند. مطالعه حاضننر با اتخاذ یک کوچک و یا توصننی

عد خانوار در ایران و عوامل مؤثّر  دادهرخهای طرح هزینه و درآمد خانوار، تحوّالت داده در میانگین بخ

ها نشننان داد که در مدّت مذکور، مورد بررسننی قرار داده اسننت. یافته 1363-1397بر آن را طی دوره 

(. 1390در دهه  4/3به  1360در دهه  4/5میانگین بخعد خانوار حدود دو نفر کاهش داشنننته اسنننت )از 

ست که در طول دوره مورد بررسی از -های سری زمانی فضاهمچنین، نتایج مدل حالت حاکی از این ا

شینی بر بخعد خانوار کاسته شده و درگذارتأثیرمیزان  طرف مقابل،  ی متایّرهای باروری، ازدواج و شهرن

شاخص صادی، و هزینهتأثیر منفی  شته های طالق، امید زندگی، تورّم اقت سکن رو به افزایش گذا های م

ست. مدل سلها سل سنهای  ضور افراد در کوهورت-دوره-مراتبی  شان داد که ح های کوهورت نیز ن

های جمعیتی، ات پدیدهتأثیرگذار اسننت. لذا به منظور شننناخت بهتر تاییرها بر بخعد خانوار آنمختلف 

ها حضننور دارند ضننروری هایی که افراد در آنها و کوهورتدوره بهتوجّه عالوه بر شننرایط مقطعی، 

به اسنننت؛ زیرا کوهورت فاوتی برخوردارند که این امر منجر   بروزهای مختلف معموالً از تجارب مت

 ها خواهد شد.رفتارهای متفاوتی از سوی آن

 

-دوره-مراتبی سنننهای سننلسننلههای مسننکن، مدل، بخعد خانوار، کوهورت، هزینهخانوار ها:کلیدواژه

 کوهورت، ایران.
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 مقدمه

باشد که منجر به یکی از روندهای جمعیتی بلندمدّت در جوامع معاصر، کاهش بخعد خانوار می

از افراد  یگروهکه به صورت  خانوارتاییراتی در ساختارهای خانوار این جوامع نیز شده است. 

ها، خوراک و دیگر ملزومات زندگی را با هم سهیم که در اقامتگاه مشترکی ساکن هستند و هزینه

به  یدر جوامع بشر اجتماعی-یاقتصاد ی و بنیادینواحد اساس کی گردد،شوند، تعریف میمی

بسیاری  هستند و یو اقتصاد یاجتماع، یتیجمع یندهایفرآ مرکزی هسته ،. خانوارهاآیدشمار می

 یروی، مصرف، مشارکت نیبهداشت یها، مراقبتشآموز، یمربوط به فرزندآور ماتیتصماز 

 افتد.یاتفاق م رل در سطح خانواانداز در درجه اوّکار، مهاجرت و پس

از اهمیّت باالیی  در تعداد و میانگین بخعد خانوار شیافزاهرگونه کاهش یا  بر همین اساس،

برای  داشته باشد. اجتماعی متفاوتی در پی-یاقتصاد ییامدهایتواند پمی رایز ،استبرخوردار 

مسکن  یتقاضا برا ی بخش مسکن خواهد شد؛ زیراتحرککمدر بخعد خانوار منجر به  شیافزا مثال،

شدن  تربزرگخواهد شد. با این حال، کمتر  یمسکون یوسازهاساخت جهیدر نتیافته و کاهش 

خانواده ممکن است  یاضاف یاعضا باشد زیراخود خانوارها سودمند  یبرا تواندخانوار می

(. در 2011، 2، هارکنس2019 1)فرایباشند که به درآمد خانوار کمک کنند  یساالن شاغلبزرگ

به تقاضا یابد و این افزایش منجر طرف مقابل و با کاهش بخعد خانوار، تعداد خانوارها افزایش می

مانند آب، برق، گاز و  یمرتبط با انرژ یکاالهاو مصرف بیشتر منابع انرژی خواهد شد. مصرف 

 .(2017و همکاران،  3)زِنگ افراد است تا تعدادخانوارها  بیشتر تحت تأثیر  تعداد ،هینقل لیوسا

 ترتیباتها و رواخانتوجّه است. برای مثال  قابلهمچنین، پیامدهای اجتماعیِ تاییرات خانوار نیز 

سالمندان  یبلندمدت برا هاینوع و استفاده از مراقبت زان،یم یاصل هایکنندهتعیین یزندگ

؛ 2013و همکاران،  4)لی دنسالمندان دار یررسمیغ یبانیپشت یهاتأثیر  مهمّی در شبکهو  باشندمی

 (.1996 6؛ فریدمن2011و همکاران  5؛ فرانسسکا2011هابرکرن، 

هاست که اهمیّت خانواده مدّت یشناس، اقتصاد و مردمیشناساز جمله جامعه یاجتماععلوم 

                                                      
1. Fry 

2. Harkness 

3. Zeng 

4. Francesca 

5. Li 

6. Freedman 
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وجود  نهیزم نیدر انیز  یادیز مکتوب و مستند اتیو ادب شناسندیم تیو خانوارها را به رسم

خانوار و علل  اترییو تا بی، ترکبخعد یابعاد کمّ تا حد زیادی از شناسانتیّدارد. در مقابل، جمع

است:  بیان کرده( 1979) 2بورچ که گونه. همان(2001، 1بونگارتاند )بودهها غافل آن یامدهایو پ

هنوز نابالغ  رخانواده و خانوا شناسیتیّ، جمعمهاجرت ای باروری یهاشاخهریبا ز سهیدر مقا... »

هنوز گیری های اندازهها و شاخصسنجهاست،  اندک اریبسدر این زمینه  یدیکل هایتعمیماست. 

آن  یامدهایو پ اهکنندهنییتع های تدوین شده در موردهیاند و نظرنشده تثبیتطور کامل به

همچنین (. 183)ص  «...ها وجود ندارد ی بوده و اجماع نظر چندانی در مورد آنتصورت موقّ به

از مطالعات  افتهینو نسبتاً توسعه تازه یاشاخه"را  شناسی خانوادهجمعیّت (1992) 3بِرخوخ و زِنوس

در طول  هایی کهشرفتیوجود پ( معتقد است با 2001بونگارت ) (.8)صفحه  دندینام "تیّجمع

 حد زیادی درست و معتبر هستند.تا  همهنوز  هاگفته نیا ایم امّاشاهد بوده دهه گذشته چند

د بسیار زیادی صادق است و شناسی خانوار در ایران نیز تا حاین ادعاها در حوزه جمعیّت

با دیگر موضوعات، تنها بخش اندکی از  مقایسهشناختی مرتبط با خانوار در مطالعات جمعیّت

 یبررس در (2008) 4دونالدو مک یشوازیعباسگیرد. شناختی ایران را در بر میادبیات جمعّیت

موضوعاتی از  یککنند که یدر ایران به این موضوع اشاره می خانواده اترییمطالعات مربوط به تا

خانوار  بیو ترک بخعددر  اتریی، تاقرار گرفته است یخانواده کمتر مورد بررس اتیادب در که

همواره مورد توجّه  یخانواده مانند فرزندآور یهاجنبه گریکه د یدر حال هابه اعتقاد آن است.

همچنین، زنجانی  .انوار چندان مورد استقبال قرار نگرفته استشناسی خجمعّیت، اما اندبوده

های شناختی و آسیبجامعه ( معتقد است که اندک مطالعات موجود در ایران بیشتر از جنبه1385)

شناختی تنها به مطالعات مقطعی محدود بوده و اند و از دید جمعیّتاجتماعی به خانوار نگریسته

 اند.لی آن پرداختهکمتر به ارائه سیمای تحوّ

 شناختیتیّ جمع هایلیتحل یذات یدگیچیوضعیّت نامطلوب، پ نیا یاصل لیاز دال یکی

توان یآن را م اتیّاست که خصوص یفرد لیتحل واحد ،متعارف یشناستیّ است. در جمع رخانوا

 حوزهشناس تیّجمع یک کرد. در مقابل، فیمانند سن و جنس توص رهایّاز متا یبا تعداد محدود

                                                      
1. Bongaarts 

2. Burch 

3. Berquó & Xenos 

4. McDonald 
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 ون. هر فرد درروبرو است یشاوندیخو یهاها و گروهر، خانوایچندبعد یهاخانواده با خانواده

از جهات مختلف با  ءاست، بلکه اعضابه خود  مختص هایویژگی یتنها داراواحدها نه نیا

ابعاد  نییو تع ییدر شناسا یکه سع شناسجمعیّت یبرا ،شبکه روابط نی. ادارندارتباط  گریکدی

)بونگارت  کندیم جادیا یمیافراد دارد، مشکالت عظاز  دهیتندرهم یهاگروه نیا یدیکل یساختار

تواند بر مشکالت این حوزه های متفاوت در مطالعه خانوار نیز میاستفاده از سنجه .(2001

میانگین "( 1): توان استفاده کردمتفاوت می سنجهبیفزاید. برای مثال در مطالعه بخعد خانوار از دو 

 ؛است تیّجمع کی در خانوار هر افراد در متوسط تعداددهنده نشانبه سادگی  که "1بخعد خانوار

 کی رموجود در خانوا یاعضا عدادبا ت است که برابر "2شدهبخعد خانوار تجربه نیانگیم"( 2و )

نتایج متفاوتی در پی داشته توانند این دو سنجه می .(1990، 3؛ کینگ و پرستون1979)بورچ،  فرد

و این امر انجام  دنکن رییبا گذشت زمان تا ر نیز ممکن استخانوا باشند. تاییرات در تعریف

برای مثال تعریف آماری خانوار در  .مطالعات طولی در این زمینه را با مشکل مواجه کرده است

های مختلف، در زمان های آنبندیهای مختلف ثابت نبوده است و تقسیمایران در سرشماری

 خانوار ییایپو قاتیتحق شتریکه ب سبب شده استها چالش نیا(. 1385متنوع بوده است )زنجانی 

و  4بردبوری) باشد یامنطقه یمطالعات مورد زمان معاصر و، افتهیتوسعه یمحدود به کشورها

 (.2014همکاران، 

نلی( ضمن بررسی تحوّالت پاپژوهش حاضر سعی دارد تا با اتخاذ رویکردی طولی )شبه

موجود در  خألاخیر بررسی کند و بخشی از  در بخعد خانوار در ایران در طی چهار دهه دادهرخ

زمینه مطالعات خانوار را که در ایران وجود دارد تحت پوشش قرار دهد. بر این اساس، 

پاسخ خواهند داد که: میانگین بخعد خانوار در ایران چه تاییراتی را  سؤاالتنویسندگان به این 

شده توسط تجربه کرده است؟ چه تفاوتی بین میانگین بخعد خانوار و میانگین بخعد خانوار تجربه

 35افراد وجود دارد؟ روند تأثیر گذاری متایّرهای مختلف بر تاییرات میانگین بخعد خانوار در 

های ها و کوهورتورت بوده است؟ و اینکه آیا حضور افراد در دورهسال گذشته به چه ص

 مختلف بر میانگین بخعد خانوار آنان تأثیر گذار بوده است؟

                                                      
1. Average Household Size 

2. Experienced Household Size 

3. King & Preston 

4. Bradbury 
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 چارچوب نظری

تاییرات در بخعد خانوار در پاسخ به عوامل متعددی همچون تاییرات در باروری، الگوهای 

نگرشی در الگوهای سکونت و یا حتّی  ومیر، طالق، مهاجرت، تاییرات ارزشی وزناشویی، مرگ

دهد. با این حال، تمامی این متایّرها لزوماً در تمام نیروهای اقتصادی در سطح کالن رخ می

توانند تأثیر ها تأثیر  یکسانی ندارند و با توجّه به نوع جامعه و زمان تحقیق میجوامع و همه زمان

(. از این رو، چارچوب نظری تحقیق 1397 گذاری متفاوتی داشته باشند )ترابی و همکاران،

عنوان ها متمرکز خواهد بود. نخست بحث نوسازی و پیامدهای آن بهحاضر بر سه دسته از اندیشه

-های نظری سنعاملی مؤثّر در کاهش بخعد خانوار؛ دوّم تأثیر  نیروهای اقتصادی و سوّم مدل

بر اهمّیت نقش و تأثیر  زمان تأکید  های اجتماعیکوهورت که در بررسی تاییرات پدیده-دوره

 دارند.

شده در رابطه با کاهش بخعد خانوار، تأثیر  نوسازی و مدرنیزاسیون یکی از اوّلین مباحث مطرح

بین نوسازی اجتماعی و ساختارهای  شناختی اجتماعی در رابطههای جمعیتاست. تحلیل

، 1اند )استینراین واحدها معطوف کردهسکنا داخل خانواده، توجّه خود را به تعداد افراد هم

(. نوسازی از طریق تاییرات فرهنگی موجب تاییر در ساختار و کارکردهای خانواده 1982

(. 2001ای خواهد داد )لین، طوری که خانواده گسترده جای خود را به خانواده هستهشود بهمی

های عنوان شاخصهو افزایش تحصیالت هستند که به شهرنشینیترین دالیل این تاییرات، از مهم

اند. شهرنشینی با تضعیف روابط خانوادگی، افزایش روابط نوسازی همواره مورد توجه قرار گرفته

(. این 1390، تر شدن منازل همراه است )حقیقتیانرسمی، کاهش روابط صمیمی و نیز کوچک

ر خانوار و در نتیجه کاهش بخعد خانوار در ه فرزندانامر کاهش باروری باعث کاهش تعداد 

 خواهد شد.

رغم اهمیت زیاد، تنها دلیل کاهش اندازه خانواده نیست و کاهش تعداد کاهش باروری علی

ای در پی داشته تواند پیامدهای گستردهسال( در هر خانواده نیز می 18بزرگساالن )افراد باالی 

ومیر باروری مرتبط است از جمله: ازدواج، مرگ از غیر عواملیباشد. در واقع، این تاییرات به 

ماندن در خانه والدین، احتمال وقوع طالق و یا ازدواج مجدّد، بزرگساالن، تمایل فرزندان به باقی

                                                      
1. Stinner 
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توانایی و گرایش سالمندان به تنها زندگی کردن، حضور سایر خویشاوندان و یا افراد 

. نقش این عوامل در شکل دادن به ترکیب و بخعد غیرخویشاوند در خانوار و نیز عوامل اقتصادی

-ها به نوبه خود تحت تأثیر  شرایط اقتصادیخانوار در جوامع مختلف متفاوت است زیرا آن

کننده توانند نقشی تعدیلاجتماعی و فرهنگی متفاوتی قرار دارند. با این که برخی از این عوامل می

صورت کاهش در تعداد بزرگساالن خواهد بود بهها معموالً داشته باشند اما اثر خالص آن

ومیر ماندن سایر عوامل، کاهش در مرگعنوان مثال، با فرض ثابت (. به2001)بونگارت، 

بخعد خانوار شود با این حال، تحوّالت فرهنگی در جامعه  افزایشتواند منجر به بزرگساالن می

دواج در خانه والدین و تاییر در خانگی، عدم سکونت فرزندان پس از ازهمچون گسترش هم

کاهش بخعد خانوار را  ترتیبات زندگی سنتی افراد سبب کاهش خانوارهای گسترده شده و زمینه

 یخانوارهانسبت  ،ومیر( معتقد است که کاهش مرگ1976) 1کنند. برای مثال کوبرینفراهم می

  شود.خانوار می اندازهباعث کاهش  نیو بنابرا دهدیم شیو دو نفره را افزا کی

کنند. هاورین و همکارانش نیروهای اقتصادی نیز نقش مهمی در تاییرات بخعد خانوار ایفا می

ای که یک فرد اجاره مسکن، ثروت خانواده و دستمزد بالقوه هایهزینه( متایّرهایی مانند 1990)

بر اندازه خانواده و نیز توانند عنوان متایرهای اقتصادی که میتواند دریافت کند را بهجوان می

کنند. دستمزد و درآمد از اهمیّت زیادی می مشخصتشکیل خانوار جدید تأثیر  داشته باشند را 

های تشکیل یک زندگی جدید را شود وی بتواند هزینهبرخوردارند زیرا درآمد فرد باعث می

ین امر منجر به ترک ا (.1995بورچ، )بگیرد مستقل را بر عهده  یزندگ تیمسئولپرداخت کرده و 

طور کلی تر خواهد شد و بهخانه والدین و در نتیجه تقسیم خانوار قبلی به خانوارهای کوچک

 دهد.اندازه خانوارها را کاهش می

های کنندهتر در رابطه با عوامل مؤّثر بر کاهش بخعد خانوار این است که بیشتر تعییننکته مهم

ها در این کنند و بنابراین تعیین سهم هر یک از آنزمان تاییر میطور همساختار و بخعد خانوار به

هایی که بر تاییرات اجتماعی متمرکز اساس نظریه همینروندهای بلندمدّت نسبتاً دشوار است. بر 

ها معتقدند اند. آنشوند توجه خود را به زمان و نقش آن در تحوالت اجتماعی معطوف کردهمی

 قی( از طر1کند: )یم رییتا یاصل سمیمکان سه قیاز طر یفتار اجتماعفرهنگ، هنجارها و رکه 

( تاییر و تحوّالت 3و ) (هاکوهورت ایها )نسل ینیجانش قی( از طر2افراد و ) رخ داده در راتییتا

                                                      
1. Kobrin 
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 .(2017ای )تاییرات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی( )آلوین، زمانی و دوره

ها مدلاین هدف اند. کوهورت گسترش پیدا کرده-دوره-های نظری سندر همین راستا، مدل

است که  یادهیدر هر پد هاکوهورتو  یزمان یهادوره ،تاییرات سنّی اتشناخت سهم تأثیر 

های پدیده رییشود که تایر متصوّها در این مدل کند.یم رییدر سطح جامعه تا طور کلّیبه

مورد تاییرات سنّی یا  نیلافتد. اوّیاتفاق م سه عامل اصلی لیبه دل یاجتماع جمعیّتی و

 معموالً یسالخوردگ کنند.یم رییشان تاسن باال رفتنافراد با  ،تربه عبارت سادهاست.  سالخوردگی

است )همان(. برای مثال ها مرتبط سن آن شیبا افزا شود کهیی در افراد شناسایی میهابا تفاوت

صورت تنها و یا با همسرشان زندگی کنند و در نتیجه در تا بهافراد سالمند بیشتر احتمال دارد 

شود. این امر تری دارند خانوارهای کوچکتر بیشتری دیده میجوامعی که ساختار سنّی سالخورده

 یندهایو فرآ عیمردم به وقا یهاپاسخ قیاز طر ،یفرد اترییم تامنبع دوّنتیجه تأثیر سن است. 

 یخیتار دادیرو کی درکه کل جامعه  یشود. هنگامیم دهینامنیز  یااست که اثرات دوره یخیتار

 رد،یگیشود و تحت تأثیر  آن قرار میم درگیر یجنبش اجتماع کی ای یاقتصاد رکودمانند جنگ، 

عنوان مثال (. به2017)آلوین،  شودیم دهینام یادهد، اثرات دورهیکه رخ م یاگسترده راتییتا

های رکود اقتصادی افراد تمایل کمتری برای تشکیل مطالعات مختلف نشان داده است که در دوره

 خانوارهای جدید دارند.

تر های مسنبر اساس آن نسلاست که  هاجابجایی کوهورتدر جامعه،  رییمنبع تا نیمسوّ

با حرکت در شوند، د میمردم متولّ .شوندن میتر جایگزیجوان هاینسلبه صورت تدریجی با 

ی تیجمع توسّطمیرند و و سپس می کنندتجاربی را کسب می های متفاوت،ین مختلف و زمانسن

بندی شده این فرآیند جایگزینی افراد تحت عناوین مختلفی فرمول شوند.می نیگزیجا دیگر

کند و معتقد است که تجارب دوره است. مانهایم از آن تحت عنوان جایگزینی نسلی یاد می

پذیری نسل )در دوران جوانی(، بر گرایشات و رفتارهای آن اصلی جامعه ویژه در دورهزندگی به

شده در یک نسل، کند که چگونه افراد واقعتوصیف می (. وی1970تأثیری قاطع دارد )مانهایم، 

 یاوهیو از آن منظر، دنیا را به ش گیرنددر واقع زیر چتر ایدئولوژیک و آرمانی خاصی قرار می

های تا آنجا که همین تجارب و آگاهی ؛کنندهای قبل تفسیر میشان در نسلمتفاوت از همتایان

راه تاییر  سبب ایجاد رفتارهای متفاوت شده و ،منحصر به فرد و مشترک مربوط به یک نسل

د را با عنوان متابولیسم جمعیتی بیان ( فرآیند جایگزینی افرا1965رایدر ) کند.اجتماعی را باز می
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( نیز مورد استفاده قرار گرفت. از دید رایدر 2013کند. این اصطالح بعدها توسط لوتز )می

 یزمان فاصله کی( که در مشخّص جمعیّت یک)در  یمجموع افراد»کوهورت عبارت است از 

با تمرکز بر متابولیسم جمعیّت  بحث رایدر (.1965رایدر، ) «کنندرا تجربه می دادیرو کی ،مشابه

 ینا .پردازدیّتی میجمع هایندیو فرا یاجتماع رییتا نیمتقابل ب یوابستگ و چرخه عمر افراد، به

فراهم  یاجتماع ییرِتا یبرا یفرصت یدجد افراد هایویژگیر که تصوّ ینبا ا ،جامعه دید نسبت به

 شانزندگیطول  در افراد برای ایجاد تاییر پذیریکه انعطاف یدر حال ترکیب شده است. ،کندمی

 یاجتماع فرآیندهایدر  ید )جوانان(جد افرادمستمر  اما حضور، شودبا عوامل بسیاری محدود می

را جبران  یفرد یریپذانعطاف ها )سالمندان(، این محدودیّت درآن یشینیانو خروج مستمر پ

جمعیت  یک یّتماه ییرتا گریسم جمعیتی بیاناصطالح متابولطور کلی، به .(2013کند )لوتز، می

یگر است های دبا ویژگی ی دیگرتوسّط افراد ،های خاصبا ویژگی یافراد یگزینیجا یقاز طر

یلی تحل صورتبه توانمیرا  یاجتماع ییرتا یندهایفرآکند که این دیدگاه بیان می .(2013)لوتز 

تبیین  ترجوان یهاتر توسّط کوهورتهای مسنیندهای جایگزینی کوهورتفرا یق مطالعهاز طر و

های مدرن تر که دارای ارزشهای جوانتوان بیان کرد که نسلکرد. بر اساس این دیدگاه چنین می

تری خواهند های مسنخانواده بوده و تمایل به داشتن خانوارهای کوچک دارند جایگزین نسل

داشتند. این فرآیند جایگزینی در گذر زمان های بزرگ شد که دیدگاه مثبتی نسبت به خانواده

 تواند خود دلیلی بر تداوم کاهش بخعد خانوار در جامعه باشد.می

بر این اساس، در مطالعه حاضر فرض بر این است که تاییرات بخعد خانوار در ایران در طول 

هایی که از دوره های افراد قرار دارد، بلکهچهار دهه گذشته، عالوه بر این که تحت تأثیر  ویژگی

های مختلف از آن برخوردارند، تأثیر کنند و نیز تجاربی که کوهورتافراد در آن زندگی می

های کوهورت استفاده خواهد شد تا اثرات ویژگی-دوره-سن هایمدلخواهد پذیرفت. لذا از 

 متایرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی در گذر زمان مشخص گردد. کنارفردی در 

 تحقیقه پیشین

شناختی است. مطالعات مرتبط با بخعد خانوار و تاییرات بخعد خانوار در اصل یک متایّر جمعیت

شناسی و... از فراوانی کافی ها همچون اقتصاد، روانشناسی، جامعهآن در ایران در سایر رشته

تبار، علی؛ علمی و 1390 ،مرادیده و شاهاززمان؛ 1389 ،محمدزاده و همکارانبرخوردار است )
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پایدارفر و صدیق ؛ 1975؛ پایدارفر، 1396؛ ابراهیمی، 1393، نگهداری و همکاران؛ 1391

شناسی را در ایران به خود اختصاص ( اما سهم اندکی از ادبیات جمعیّتو... 1354، سروستانی

این  ( در مطالعه خود به بررسی تحوّالت خانوار در ایران پرداخته و به1385داده است. زنجانی )

اندکی در ایران توجّه خود را به مسائل خانوار  شناختیجمعیّتکند که مطالعات موضوع اشاره می

بخعد خانوار و  1335-1375اند. نتایج مطالعه زنجانی حاکی از این بود که در دوره معطوف کرده

نیز  1400 بینی تعداد خانوارها تا سالکاهش یافته است. پیش پر عضوهمچنین تعداد خانوارهای 

 بخش دیگری از مطالعه زنجانی است.

سن مادران در هنگام ازدواج و ( در مطالعه خود به این نتیجه رسید که 1371دربندی )

( 1397( و ترابی و همکارانش )1394حدادی )تأثیر گذار است.  تحصیالت زوجین بر بخعد خانوار

بیشترین باروری معتقدند که  1390سال  در ایران در بخعد خانوار یهاکنندهنییتعنیز در مطالعه 

 میانگین سن ازدواج و بیکاری رابطه مستقیمیشته است. همچنین بر بخعد خانوار دا را تأثیر  مثبت

منفی( و اشتاال زنان رابطه  تأثیر مدرنیزاسیون )بیشترین اند. از طرفی با بخعد خانوار داشته

عامل اصلی در کاهش بخعد خانوار در استان  (1370شاهنوشی ) معکوسی با بخعد خانوار دارند.

هرچه کند داند و با برجسته کردن نقش تحصیالت بیان میاصفهان را عوامل فرهنگی می

 آقاجانیان و تامسون. تر خواهد بودتحصیالت )به ویژه برای مرد( بیشتر باشد، خانوار کوچک

اینکه  با وجودکنند بیان می 1976-2006در دوره  رانیخانوار در ا( نیز در مطالعه گذار 2013)

انتظار شود باعث می که در ایران رخ داده است یساختار راتییتا ریدر کنار سا یبارور گذار

از خانوارها  یبخش بزرگ ای در اکثریت قرار بگیرند؛ با این حال،داشته باشیم تا خانوارهای هسته

 یهاو کاهش سهم خانواده بودند رشتیب ایپنج عضو  یهمچنان دارا 2006در سال  رانیدر ا

 .در حد متوسطی بوده است گسترده

اند. برای مثال، فتحی های خانوار بسنده کردهبرخی مطالعات نیز تنها بر توصیف ویژگی

( تحوّالت خانوار در ایران را تنها از منظر تعداد افراد هر خانوار و یا سن سرپرست 1393)

( تنها به بیان افزایش سهم خانوارهای زن سرپرست 1392)توصیف کرده است. رضایی قهرودی 

 1395اکتفا کرده است. مطالعه مشابهی در سال  1390و  1385های در ایران در فاصله سرشماری

های خانوارهای زن سرپرست بسنده کرده است که به بیان ویژگی شدهانجاماکبری توسّط علی

-1390های سال خانوارهای کشور را در فاصله( نوع محل سکونت 1393است. فرحزادی )
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 تأکیدشان تنها به این نکته ( در مطالعه1394توصیف کرده است. فالح و همکارانش ) 1365

تری اند که خانوارهای دارای سرپرست جوان به لحاظ مسائل حمایتی از وضعیّت نامطلوبکرده

( 1395اند. آسایش و رحمانی شمسی )ای نداشتهبرخوردارند؛ ولی به دالیل و عوامل آن اشاره

 اند.خانوارهای شهری و روستایی استان و کل کشور پرداخته رفاههم به مقایسه سطح 

های مختلف آن( چند نکته نظر از حوزهدر ایران )صرف گرفتهانجامدر بررسی مطالعات 

: به جز دو ( مقطعی بودن مطالعات به لحاظ دوره زمانی مورد بررسی1واضح و آشکار است. 

های چند سرشماری ( که از داده2013؛ آقاجانیان و تامسون، 1385مورد از مطالعات )زنجانی، 

استفاده کرده بودند، بقیه مطالعات به یک مقطع زمانی خاص )معموالً یک سال تقویمی( محدود 

ی از ( موردی بودن مطالعات به لحاظ مکان انجام مطالعه و جامعه آماری: بسیار2اند. شده

ای های منطقههای کوچک متمرکز شده و با استفاده از پیمایشبر روی نمونه گرفتهانجاممطالعات 

( تمرکز بر نوع خاصی از خانوارها: عمده مطالعات 3اند. یا شهرستانی صورت گرفته

( توصیفی بودن 4شناختی تنها بر خانوارهای دارای سرپرست زن متمرکز شده بودند. جامعه

العات: چنین مطالعاتی البته برای شناخت وضع موجود مفید هستند اما برای تبیین برخی مط

 تحوالت خانوار کاربرد چندانی ندارند.

تر و نیز مقاطع زمانی خاص از اهمّیت بدون شک انجام مطالعات در مناطق جارافیایی کوچک

بایستی توجّه کرد که برای مطالعه اما ؛ بسیار مهمی نیز در پی دارند نتایجبوده و بعضاً  برخوردار

افتد و روندهای تحوّالت آن در گذر زمان ها در طول زمان اتفاق میهایی که تاییرات آنپدیده

بر این اساس، فرض ما بر این باشد. شود، انجام مطالعات طولی بسیار ضروری میآشکار می

ایران، نیاز به رویکردی طولی است که برای شناخت درست و بهتر روند کاهشی بخعد خانوار در 

های های فردی و هم اثرات متایرهای کالن را در دورهاست تا بتواند همزمان هم تأثیر  ویژگی

 های مختلف ارزیابی کند. زمانی و در میان کوهورت

 هاروش تحقیق و داده

را  ی، استاندارد1970دهه  لیو همکارانش در اوا 1لتزال تریپ یشنهادیپ یریگاندازه رویکرد

 متوسط نییتع یبرا بر این اساس، کرد. نییتع رساختار خانواده و خانوا یخیمطالعات تار یبرا

                                                      
1. Peter Laslett 
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میانگین بخعد "( 1: )پیشنهاد شده است زیمتما کنند دو سنجهی که با هم زندگی میتعداد افراد

خانوار و  ،لاوّ روش در محاسبه لی. واحد تحل"شدهبخعد خانوار تجربه نیانگیم"( 2و ) "خانوار

 یمین دیفرض کنبرای مثال . سنجه همیشه با هم تفاوت دارنددو  نی، فرد است. اروش دوّمدر 

ی دیگر نخه عضو میو ن نفره()خانوارهای تک عضو کدر یک جمعیت فرضی، ی از کل خانوارها

حال،  نای با. خواهد بود 5با  برابر "میانگین بخعد خانوار"حالت،  نیدارند. در ا نفره( 9)خانوار 

نفر  نخه بخعد خانوار را ،تجمعی از درصد 90سؤال شود،  در مورد بخعد خانوار ویاگر از هر فرد 

 "شدهبخعد خانوار تجربه نیانگیم" بنابراین،؛ کنندآن را یک نفر را گزارش می ماندهباقی درصد 10و 

 :خواهد بودعضو  2/8برابر با    / / /     0 1 1 0 9 9 8 تعداد که  گاه، هریکلطور به. 2

 میانگین بخعد خانوار زمانی که فرد واحد تحلیل استباشند،  ترها از نظر اندازه متفاوترخانوا

 .(2011، 1)بونگارت و زیمر باشد لیواحد تحل رکه خانوا ی خواهد بودزمانتر از بزرگ

افراد در انواع ترتیبات زندگی )فرد محققان به جای تعداد  شتری، ب(1969پیروی از الزلت )به 

عنوان واحد تحلیل( )خانوار به هارتعداد انواع خانوامحاسبه و شمارش  عنوان واحد تحلیل(، بربه

معتقدند  هاآن کرده اند. تیحما اول کردیاز رونیز  نیاز منتقد برخیوجود،  نی. با ااندتأکید کرده

کینگ و دهد )یرا بهتر نشان م یخیتار یهاتیّتجربه جمعها و ی، تفاوتسطح فرد سنجه که

شده و میانگین (. یکی از اهداف این مطالعه، مقایسه میانگین بخعد خانوار تجربه1990پرستون، 

 سال گذشته خواهد بود. 35بخعد خانوار در ایران در طی 

و در نظر نگرفتن های مقطعی تبیین نکته دیگر در رابطه با مطالعات بخعد خانوار در ایران، ارائه

های که بیان شد، مطالعات انجام شده در ایران عموماً برای زمان گونههماناثرات زمانی است. 

اند. در مطالعه حاضر، صورت منقطع به بررسی عوامل مؤثر بر بخعد خانوار پرداختهمشخص و به

 یسرهای ت از طریق مدلایم: نخسما به دو شیوه اثرات زمان را در مطالعه بخعد خانوار وارد کرده

های طولی به شمار ها جز روشکوهورت. این مدل-دوره-های سنی و دوم از طریق مدلزمان

های مورد مطالعه را به صورت پیوسته روند و از این مزیّت برخوردارند که تاییرات پدیدهمی

 دهند.نشان می

و برای بررسی تأثیر  متایّرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی  رهیدومتاهای در تحلیل

ایم. هدف اصلی در های سری زمانی استفاده کردهبر تاییرات بخعد خانوار در طول زمان از تحلیل
                                                      

1. Zimmer 
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این موضوع بود که اثرات متایّرهای مستقل بر متایّر وابسته در طول  رهیدومتاهای اجرای تحلیل

باشد، اما این تأثیر در د؛ زیرا اگرچه هر متایّر مستقل دارای یک تأثیر کلّی میزمان نشان داده شو

تواند دچار تاییر شود. اجتماعی و سیاسی مختلف می-طول زمان و تحت تأثیر  شرایط اقتصادی

-های سری زمانی فضادر طول زمان با استفاده از مدل رهیدومتابه این منظور بررسی روابط 

ها بدون اینکه رابطه بین متایّرهای مستقل و وابسته را در مون شدند. این مدلاجرا و آز 1حالت

-های فضابین را اندازه خواهند گرفت. مدلهای مختلف قطع کنند، تأثیرات متایّرهای پیشزمان

گیری. معادله اندازه حالت و دیگری معادله شود: نخست معادلهحالت دو معادله را شامل می

ای است که ارتباط گیری، معادلهمعادله اندازهو  دهدمتایّرهای حالت را نشان می حالت، پویایی

. مجموع این کندها( و متایّرهای مشاهده نشده را توصیف میبین متایّرهای مشاهده شده )داده

 شود.حالت نامیده می-دو معادله همان مدل فضا

مؤثّر بر تاییرات بخعد خانوار در میان منظور شناخت عوامل های چندمتایره و بهدر تحلیل

مورد استفاده قرار  2کوهورت-دوره-مراتبی سنهای مختلف، روش سلسهها و کوهورتدوره

ی است که بر اساس آن تاییرات در بخعد خانوار تابعی از دوسطحگرفت. مدل مذکور، مدلی 

های اوّل( و ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی خانوار و یا سرپرست آن )سطحویژگی

باشد. متایرهای سطح دوّم به صورت میانگین وارد مدل کوهورت و دوره )سطح دوّم( می

شوند. به این صورت که میانگین هر شاخص در دوره و یا کوهورت مورد نظر محاسبه و می

ا کوهورت داریم، لذ 21وارد مدل خواهد شد. به این ترتیب و با توجّه به اینکه هفت دوره و 

 کوهورت مختلف محاسبه گردید.  21میانگین هر شاخص برای هفت دوره و 

های طرح هزینه و درآمد خانوار که های اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر از دادهداده

مرکز آمار ایران مجری آن است، گرفته شد. متایّر وابسته )میانگین بخعد خانوار( و نیز متایّرهای 

های عمومی اند. اطّالعات مربوط به میزانها استخراج شدهلیل از این دادهفردی در سطح اوّل تح

های سازمان ثبت احوال کشور و طالق و ازدواج، میزان شهرنشینی و میزان اشتاال نیز از داده

های بانک مرکزی مورد های اقتصادی نیز دادهمرکز آمار ایران اخذ شدند. برای ساختن شاخص

 (.1)جدول استفاده قرار گرفت 

                                                      
1. State-Space Models 

2. Hierarchical Age-Period-Cohort Models (HAPC) 
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های مورد استفاده: متغیّرهای تحقیق و منابع داده1جدول   

 منبع داده ی مورد استفاده برای سنجش متایّرداده نام متاّیر 

متایّرهای 

سطح 

 دوره

 میزان باروری کل

یک زن در  که  ندانی  عداد فرز ط ت متوسنننّ

سنننالگی(  15-49طول دوره فرزندآوری )

 به دنیا خواهد آورد

باروری در ایران در چهار تحواّلت 

شوازی و حسینی دهه اخیر )عباسی

 (1392چاوشی 

 متوسّط طول عمر افراد امید زندگی

ومیر بینی مرگسنننازی و پیشمدل

کاران در ایران )عینی ناب و هم زی

1394) 

 میزان خام ازدواج
های صنننورت گرفته در هر تعداد ازدواج

 سال

سنننازمان ثبت و  –مرکز آمار ایران 

 احوال

 های صورت گرفته در هر سالتعداد طالق میزان خام طالق
سنننازمان ثبت و  –مرکز آمار ایران 

 احوال

 مرکز آمار ایران درصد جمعیّت ساکن در مناطق شهری شهرنشینی

ینننه  هز خص  شننننا

 مسکن

ای و شاخص شاخص کرایه مسکن اجاره

 قیمت زمین

های زمانی بانک اطّالعات سنننری

 مرکزی

 مرکز آمار ایران میزان بیکاری میزان بیکاری

 بانک مرکزی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نرخ تورم

متایّرهای 

سطح 

 کوهورت

وضنننعیّننت رفنناهی 

 کوهورت

درآمد سنننرانه و رتبه شنننالی کوهورت، 

 تسهیالت زندگی

های هزینه و درآمد بخش اوّل داده

 خانوار

 تحصیالت کوهورت
و سننطح تحصننیالت افراد وضننع سننواد 

 کوهورت

های هزینه و درآمد بخش اوّل داده

 خانوار

متایّر 

 وابسته
 تعداد افراد حاضر در خانوار بخعد خانوار

های هزینه و درآمد بخش اوّل داده

 خانوار

اند. در مجموع اطالعات مربوط به متمرکز شده 1363-1397ها بر روی دوره زمانی تحلیل

های توصیفی با استفاده از و تحلیل هاسازی دادهشده است. آماده لیوتحلهیتجزخانوار  943526

استفاده  Eviews 10 افزارنرمانجام گرفت. برای بررسی روابط دو متایّره از  SPSS 25 افزارنرم

 اجرا شدند. HLM 7.3افزار مراتبی نیز با نرمکوهورت سلسله-دوره-های سنشد و آزمون مدل
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 هایافته

 خانوار در ایران بُعد

شناسی استفاده برای محاسبه بخعد خانوار از هر دو روش پیشنهادی مورد اشاره در بخش روش

شده محاسبه شده است. به این ترتیب ابتدا میانگین بخعد خانوار و سپس میانگین بخعد خانوار تجربه

بود تا اواخر این دهه نفر  2/5برابر با  1363(. میانگین بخعد خانوار که در سال 1شدند )شکل 

های در نتیجه افزایش باروری صورت گرفته در سال عمدتاًروند افزایشی را تجربه کرده است که 

نفر در هر خانوار رسیده  43/5به  1370پس از انقالب اسالمی بوده است. مقدار این شاخص تا 

ع شده و تا به امروز نیز به بعد شرو 1370است. با این حال روند کاهشی میانگین بخعد خانوار از 

نفر در هر خانوار زندگی  41/3طور میانگین تعداد به 1397ادامه داشته است به طوری که در سال 

 اند.کردهمی

ها بیشتر از میانگین بخعد خانوار بوده سال شده در همهمطابق انتظار، میانگین بخعد خانوار تجربه

تر رسیده است. نکته مهم 1370نفر در سال  72/6 است. این شاخص در باالترین مقدار خود به

تفاوت بین دو شاخص مذکور در ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه است. این تفاوت در سال 

نفر( تقلیل  57/0به حدود نصف ) 1397نفر بوده است در حالی که تا سال  19/1برابر با  1363

خانوارها به لحاظ تعداد افراد حاضر در آن یافته است. دلیل این کاهش اختالف، کاهش در تنوع 

شده )که میانگین بخعد خانوار تجربهباشند،  ترها از نظر اندازه متفاوترخانواتعداد  چههر است. 

تر از میانگین بخعد خانوار )که در آن واحد تحلیل خانوار در آن واحد تحلیل فرد است( بزرگ

 یهارخانوا مقایسه با در تربزرگ یهاست که خانوادها ی اینهیامر بد نیا لی. دلاست( خواهد بود

توان این کاهش تنوع در اندازه خانوارها را می .دهندرا در خود جای می یشتریب افراد ،ترکوچک

 5در سهم خانوارهای مختلف در طول دوره مشاهده کرد. برای مثال در اوایل دوره خانوارهای 

را به خود اختصاص داده بودند و در این بین خانوارهای  درصد خانوارها 58نفره و باالتر حدود 

درصد بوده  17سهم این خانوارها تنها  1397نفر نیز وجود داشتند. در حالی که در سال  15تا 

نفر و  3درصد خانوارها  53نفر بوده است و در طرف مقابل  9است و بیشترین بخعد خانوار تنها 

 اند.کمتر عضو داشته
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 1363-1397شده در ایران، یانگین بُعد خانوار و میانگین بُعد خانوار تجربه: م1نمودار 

 
 ای عوامل مؤثر بر تغییرات بُعد خانواراثرات دوره

های دومتایّره مورد در این بخش روابط بین متایّرهای مستقل و بخعد خانوار به صورت تحلیل

بر این است که مشخّص کنیم روند تأثیر بررسی قرار خواهند گرفت. با توجّه به اینکه تالش ما 

اند، لذا در گذاری متایّرهای مستقل بر متایّر وابسته در طول زمان چه تاییراتی را تجربه کرده

ایم. نتایج این روابط دو متایره حالت استفاده کرده-های سری زمانی فضاآزمون این روابط از مدل

دهنده میزان اثرگذاری متایرهای مختلف بر شانآورده شده است. ضرایب تأثیر که ن 2در جدول 

دهد که استفاده از یک بخعد خانوار در طول دوره است و شاخص برازش آکائیک نیز نشان می

شود. به عبارت دیگر این معیار تعادلی مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطالعات می

 کند.بین دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می

صورت باشد که با افزایش رود رابطه دو متایّر میزان باروری کل و بخعد خانوار به اینمی انتظار

آمده این فرض را مورد تأیید قرار دستمیزان باروری کل، بخعد خانوار نیز افزایش یابد. نتایج به

واحد دهد با هر یک باشد که نشان میمی 216/0داده است. تأثیر میزان باروری کل برابر با 

(. 2نفر افزایش خواهد داشت )جدول  21/0افزایش در میزان باروری کل، بخعد خانوار به اندازه 

بر بخعد خانوار تا  TFRشود، تأثیر  شاخص نیز مشاهده می 2با این حال، همچنان که در نمودار 

 صورتبه صورت افزایشی بوده است. سپس برای دوره کوتاهی تأثیر آن به 1380اوایل دهه 

تأثیر  میزان باروری کل بر بخعد  1380تقریباً ثابت حفظ شده است. در نهایت و از اواخر دهه 

های پیش از آن رو به کاهش گذاشته است هر چند که هنوز هم رابطه مثبت خانوار به نسبت سال

5.20
5.43

4.99

3.41

6.39
6.72

6.09

3.98

۳.۰

۴.۰

۵.۰

۶.۰

۷.۰
1
3
6
3

1
3
6
5

1
3
6
7

1
3
6
9

1
3
7
1

1
3
7
3

1
3
7
5

1
3
7
7

1
3
7
9

1
3
8
1

1
3
8
3

1
3
8
5

1
3
8
7

1
3
8
9

1
3
9
1

1
3
9
3

1
3
9
5

1
3
9
7

میانگین بخعد خانوار میانگین  بخعد خانوار تجربه شده



 1399 بهار و تابستان، 1 ، شماره 6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   18

 

 (.2باشد )شکل بین دو متایّر پا برجا می

بتی داشته است. نتایج حاکی از آن است که خام ازدواج نیز بر بخعد خانوار تأثیر  مث میزان

بر بخعد خانوار افزوده  24/0های ازدواج، حدود طور کلّی با هر یک واحد افزایش در میزانبه

(. با نگاه به روند تأثیر گذاری این متایّر متوجّه خواهیم شد که تأثیر  ازدواج 2خواهد شد )جدول 

داشته است به این صورت که هر سال تأثیرگذاری اوّل مورد مطالعه روندی افزایشی  در دهه

این تأثیر  مثبت،  1370بخعد خانوار بیشتر شده است، حال آنکه از اواخر دهه  شیافزاازدواج بر 

 (.2روندی نزولی در پیش گرفته است )شکل 

نفره ی تکخانوارهاطالق سبب جدایی و تقسیم تعداد افراد یک خانوار شده و بر افزایش 

تر شدن خانوارها خواهد شد، لذا انتظار ر گذار است و هر دوی این موارد سبب کوچکنیز تأثی

رود که تأثیر  طالق بر بخعد خانوار به صورت کاهشی باشد. نتایج مورد انتظاری در بررسی می

رابطه بین این دو متایّر در طی سه دهه مورد مطالعه به دست آمده است؛ به این صورت که تأثیر  

طور کلّی هر واحد افزایش در طالق بر بخعد خانوار همواره به صورت منفی بوده است و بهمتایّر 

دهنده این (. روندها نشان2در بخعد خانوار شده است )جدول  38/0میزان طالق منجر به کاهشی 

های موضوع است که هر چند طالق همواره تأثیری منفی بر بخعد خانوار داشته است اما در سال

ادامه داشته است  1375تأثیر آن رو به کاهش گذاشته بود و این روند کاهشی تا سال  آغازین

که در این سال به کمترین میزان خود و نزدیک صفر رسیده است. پس از این دوره  طوریبه

های طالق روند صعودی خود را شروع کرده است و هر چه است که شاهد هستیم تأثیر میزان

 شدیم تأثیر منفی و کاهشی طالق بر بخعد خانوار بیشتر شده است. به پایان دوره نزدیک

تأثیر میزان امید زندگی در بدو تولد بر بخعد خانوار نیز در طی سه دهه مورد مطالعه به صورت 

منفی و معنادار بوده است. به این ترتیب که هر یک واحد افزایش در میزان امید زندگی، سبب 

شود که میزان تأثیرگذاری این شاخص در هد شد. مشاهده میبخعد خانوار خوا 03/0کاهش 

های جمعیتی، کمتر بوده است. روند تأثیر گذاری این شاخص نیز جالب مقایسه با دیگر شاخص

دارای تأثیر  مثبت است و بعد از  1369-1372های توجّه است. به طوری که در دوره بین سال

 (.2شود )شکل پیوسته مشاهده میاست که روند کاهشی آن به صورت  1373سال 

تر شدن فضاهای مسکونی به دلیل یکی از پیامدهای اصلی ازدحام جمعیّت در شهرها کوچک

تر از طوری که افزایش در تعداد خانوارهای کوچکهای قابل توسعه شهرها بود، بهکمبود زمین
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بخعد خانوار در جمعیّت رود. تأثیر شهرنشینی بر کاهش های اصلی شهرنشینی به شمار میویژگی

( 09/0اخص به صورت منفی و معکوس )مورد مطالعه ما نیز نشان داد که رابطه بین این دو ش

 بوده است. تأثیر  این شاخص در طول دوره نیز همواره به صورت منفی و متایّر بوده است.

های مسکن گیری خانوارهای جدید، هزینهیکی از عوامل مهم و تأثیر گذار اقتصادی در شکل

های اجاره مسکن یا قیمت زمین مسکونی باالتر باشد، تمایل به رود هرچه هزینهباشد. انتظار میمی

ی جدید و خانوارهای با تعداد افراد بیشتر کاهش یابد. نتایج به دست آمده این خانوارهاتشکیل 

ورد مطالعه نیز به (. تأثیر  این شاخص در طول دوره م2دهد )جدول فرض را مورد تأیید قرار می

دارای نوسان است و  1375های مسکن از ابتدای دوره تا سال باشد. تأثیر  هزینهصورت منفی می

به بعد تأثیر  منفی  1376اما از سال ؛ ( رو به کاهش بوده است1368-1372ها )حتّی در برخی سال

 (.2رسیده است )شکل  – 26/0آن بر بخعد خانوار سرعت گرفته است و در سال پایانی به حدود 

گیری خانوارهای جدید و بخعد خانوار همانند رود تأثیر تورّم اقتصادی بر شکلانتظار می

های تحقیق نیز این موضوع را به اثبات رسانده و شاخص تورّم های مسکن باشد. یافتههزینه

(. با 2است )جدول  طور کلّی تأثیری منفی و معناداری بر بخعد خانوار در ایران داشتهاقتصادی به

دهد که روند تأثیرات تورّم اقتصادی بر بخعد خانوار از نشان می 2های شکل این حال یافته

بسیار  1368-1372های نوساناتی در طول دوره برخوردار بوده است. تأثیر  این شاخص در سال

تورّم همواره به بعد تأثیر  1373(. با این حال و از سال 002/0اندک و نزدیک به صفر است )

 صورت منفی بوده و این ضریب تأثیر منفی تا پایان دوره همواره افزایش داشته است.به

های جمعیتی و های برازش روابط دو متغیّره بین شاخص: ضرایب تأثیر و شاخص2جدول 

 1363-1395اجتماعی و بُعد خانوار، -اقتصادی

 برازش آکایکشاخص  داریسطح معنی ضریب تأثیر عرض از مبدأ شاخص
 - 856/0 000/0 216/0 29/1 میزان باروری کل

 - 225/0 000/0 241/0 87/0 میزان عمومی ازدواج
 - 982/1 000/0 - 380/0 66/1 میزان عمومی طالق

 - 292/0 000/0 - 031/0 65/1 امید زندگی
 - 770/1 000/0 - 093/0 4/10 نسبت شهرنشینی

 - 793/0 000/0 -259/0 74/2 شاخص هزینه مسکن
 - 242/0 000/0 - 047/0 64/1 تورّم اقتصادی

 - 916/1 000/0 - 066/0 42/2 میانگین درآمد خانوار
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اجتماعی بر بُعد خانوار در -های جمعیتی و اقتصادی: میزان و روند تأثیرگذاری شاخص2نمودار 

 13631-1395ایران، 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
سه1 صد مقای ستند( . در این نمودار ق ستقل را با هم نداریم )روابط دو متایّره ه همچنین، از آنجا که  .تأثیرگذاری متایّرهای م

ستند، اگر مقیاس شوند روندها همضرایب برخی متایّرها ارقام کوچکی ه های اثرگذاری به خوبی نمایش داده نخواهند اندازه 

 های متفاوتی هستند. شد. لذا محورهای عمودی در هر نمودار دارای مقیاس
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 کوهورت برای تبیین تغییرات بُعد خانوار-دوره-تحلیل سن

همراه اجتماعی بر تاییرات بخعد خانوار به-جمعیتی و اقتصادیدر این بخش تأثیر عوامل 

های فردی سرپرستان خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در چهار مدل ارائه شده ویژگی

است. مدل اوّل به نتایج حاصل از برازش مدل صفر اختصاص دارد که در آن هیچ یک از 

اند. در مدل دوّم متایّرهای در سطح دوّم وارد مدل نشدهمتایّرهای تبیینی چه در سطح اوّل و چه 

های فردی چه اند برای اینکه مشخّص شود که با کنترل ویژگیسطح فردی وارد مدل شده

های موجود در سطح دوره و کوهورت به وجود خواهد آمد. در مدل سوّم، تاییراتی در واریانس

شوند تا میزان تأثیر گذاری هر مدل اضافه میمتایّرهای تبیینی سطوح دوره و کوهورت نیز به 

اجتماعی و فردی در کنار هم ارزیابی -یک از متایّرهای تبیینی مربوط به عوامل جمعیتی، اقتصادی

شوند فردی در سطوح دوره و کوهورت کنترل می متایّرهایشود. در نهایت و در مدل چهارم، 

های مختلف بر تاییرات متایّر ها و کوهورتها در بین دورهتا مشخّص شود که آیا این ویژگی

شود که با کنترل متایّرهای وابسته تأثیر گذار هستند یا خیر. در این مدل همچنین مشخّص می

فردی در سطوح دوره و کوهورت، چه تاییراتی را در ضرایب ثابت متایّرهای تبیینی شاهد 

 خواهیم بود.

نتایج مدل غیرشرطی است و نشان  1مدل  آورده شده است. 3نتایج آزمون مدل در جدول 

تر از یک دهد که مقدار واریانس هر دو سطح کوهورت و دوره در سطح خطای کوچکمی

توان گفت که بخشی از واریانس موجود در بخعد خانوار به دلیل دار شده است، لذا میدرصد معنی

ها ل و با مقایسه واریانسباشد. با این حاهای مختلف میها و کوهورتحضور افراد در دوره

های های موجود در ویژگیتوان دریافت که بیشترین تاییرات متایّر وابسته به دلیل تفاوتمی

توان مشاهده کرد که تاییرات در بخعد خانوار همچنین می (.141/4افراد بوده است )با واریانس 

آمده  به دستهای ادیر واریانسها بوده است. با استفاده از مقها بیش از دورهدر میان کوهورت

ای و کوهورت را محاسبه کرد. به این های بین کوهورتی، بین دورهتوان همبستگیدر مدل می

های درصد واریانس بخعد خانوار به دلیل حضور سرپرستان در کوهورت 15ترتیب که نزدیک به 

های ل حضور افراد در دورهدرصد تاییرات در متایّر وابسته نیز به دلی 11مختلف است. از طرفی 

درصد تاییرات  26دهد که نیز نشان می باشد. ضمن اینکه همبستگی دورهزمانی مختلف می

بنابراین، ؛ باشدهای یکسان میها و کوهورتمتایّر وابسته به دلیل قرار داشتن سرپرستان در دوره
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های فردی، قرار ویژگی نتایج به دست آمده در مدل اوّل حاکی از آن است که عالوه بر همه

 ها تأثیر گذار باشد.تواند بر بخعد خانوار آنهای مختلف نیز میها و کوهورتگرفتن افراد در دوره

در مدل دوّم، یک مدل شرطی و با حضور متایّرهای تبیینی سطح فردی اجرا گردید. در این 

چه تاییراتی  این متایّرهامدل متایّرهای سطح اوّل وارد مدل شدند تا نشان دهیم که با حضور 

آید. در قسمت اثرات ثابت های مختلف به وجود میها و کوهورتدر واریانس موجود بین دوره

توان مشاهده کرد که تأثیر  همه متایّرهای سطح فردی بر متایّر وابسته در سطح خطای می

ن تأثیر گذاری دار بوده است. با این حال بیتر از یک درصد و به لحاظ آماری معنیکوچک

هایی وجود دارد. متایّرهای سن، محل سکونت و تحصیالت سرپرست متایّرهای مختلف، تفاوت

اند در حالی که تأثیر  متایّرهای جنس و خانوار تأثیری منفی و معکوس بر بخعد خانوار داشته

افزایش وضعیّت اشتاال به صورت مثبت و مستقیم بوده است. به این ترتیب که با هر یک واحد 

کاهش خواهد داشت. این تأثیر اندک است  02/0در سن سرپرستان خانوار، بخعد خانوار به میزان 

رسند، به دلیل جدا شدن فرزندان توان انتظار داشت هرچه افراد به سنین باالتر میبا این حال، می

بگذارد. در  و نیز افزایش احتمال مرگ افراد سالخورده )همسر(، بخعد خانوار نیز رو به کاهش

توان گفت که خانوارهایی که در مناطق شهری ساکن هستند، رابطه با تأثیر  محل سکونت می

تری داشته باشند. لذا تأثیر معکوس محل سکونت نیز مورد رود خانوارهای کوچکانتظار می

هرچه  داری بر بخعد خانوار دارد. به این صورت کهانتظار است. تحصیالت نیز تأثیر منفی و معنی

تری نیز خواهند داشت. در طرف مقابل، تأثیر های تحصیل افراد بیشتر باشد، خانوار کوچکسال

باشد. به این صورت که سرپرستان جنس سرپرست بر بخعد خانوار به صورت مثبت و مستقیم می

بوده  تری دارند. وضعیّت اشتاال نیز دارای تأثیر  مثبتی بر متایّر وابستهمرد، خانوارهای بزرگ

های سطوح اند. بررسی اثرات تصادفی و واریانستری داشتهاست و افراد شاغل خانوارهای بزرگ

دهد که مدل دوّم در مقایسه با مدل غیرشرطی از بهبود خوبی برخوردار مختلف نیز نشان می

توان گفت که کاهش یافته است. به این ترتیب می 644/3بوده است. واریانس سطح فردی به 

درصد بهبود داشته است و ورود این متایّرها در  8/12ما در سطح فردی به میزان تقریباً  مدل

 اند.درصد تاییرات متایّر وابسته را تبیین کرده 12مقایسه با مدل غیرشرطی حدود 

این بهبود در سطح دوره و کوهورت نیز قابل مشاهده است. این امر به ویژه در سطح دوره 

در مدل دوّم کاهش  456/0در مدل اوّل به  619/0طوری که واریانس از ت. بهبسیار باال بوده اس
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های های فردی افراد در بین کوهورتگر این موضوع است که ویژگیداشته است. این امر بیان

اند تا حدی بر تاییرات بخعد خانوار تأثیر  داشته باشند. به این ترتیب، میزان مختلف نیز توانسته

درصد خواهد بود. همچنین، مقدار واریانس  5/13ن شده در سطح کوهورت به میزان واریانس تبیی

باشد. با این حال اثرات تصادفی سطح دوره و درصد می 26تبیین شده سطح دوره حدود 

 دار هستند.کوهورت هنوز هم معنی

در مدل سوّم، متایّرهای سطح دوره و کوهورت نیز وارد مدل شدند تا مشخّص شود که 

ایجاد خواهد کرد. ورود این متایّرها سبب ایجاد تاییراتی در  ها چه تاییراتی را در مدلود آنور

شود که میزان تأثیر اثرات تصادفی حاضر در مدل شده است. در بررسی اثرات ثابت مشاهده می

که متایّر سن اند با این استثنا اند و تقریباً ثابت بودهبیشتر متایّرهای فردی، تاییر چندانی نداشته

تأثیرگذاری معنادار خود را از دست داده است. اثرات متایّرهای محل سکونت و تحصیالت 

دار بوده است. از طرفی تر از یک درصد معنیهمچنان به صورت منفی و در سطح خطای کوچک

 متایّرهای جنس و وضعیّت اشتاال نیز همچنان دارای تأثیر  مثبت و معناداری هستند.

کوهورت، دو متایّر وضعیّت رفاهی کوهورت و تحصیالت کوهورت وارد مدل در سطح 

دار است با این حال، دهد تأثیر  هر دو متایّر به لحاظ آماری معنیشده بودند که نتایج نشان می

به لحاظ ضریب تأثیر، دارای شرایط کامالً متفاوتی هستند. به این صورت که تحصیالت کوهورت 

دی قوی بر بخعد خانوار داشته است. وضعّیت رفاهی کوهورت، دارای تأثیر تأثیری منفی و تا ح

باشد. در سطح دوره، متایّرهای مثبتی بر بخعد خانوار بوده است هر چند که این تأثیر  بسیار کم می

داری بر میزان باروری کل، امید زندگی، شهرنشینی، هزینه مسکن و تورّم اقتصادی تأثیر  معنی

اند. در طرف مقابل تأثیر  متایّرهای میزان عمومی ازدواج، میزان عمومی طالق، ه داشتهمتایّر وابست

اند. میزان باروری کل بر متایّر وابسته اجتماعی زنان معنادار نشده-میزان بیکاری و پایگاه اقتصادی

در دار )اما اندک( داشته است. به این صورت که با هر یک واحد افزایش تأثیری مثبت و معنی

افزایش خواهد داشت. تأثیر  امید زندگی بر بخعد  040/0میزان باروری کل، بخعد خانوار به میزان 

خانوار به صورت منفی و معکوس است. این امر در مورد متایّرهای شهرنشینی و هزینه مسکن 

د رود با افزایش شهرنشینی و نیز هزینه مسکن، بخعکند. به این ترتیب انتظار مینیز صدق می

 خانوار نیز کاهش داشته باشد.
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 مراتبی برای تبیین تغییرات بُعد خانوارکوهورت سلسله-دوره-: مدل سن3جدول 
  اثرات ثابت

  مدل اوّل مدل دوّم مدل سوّم مدل چهارم

Sig. ضریب Sig. ضریب Sig. ضریب Sig. ضریب  

  عرض از مبدأ 305/4 000/0 696/3 000/0 974/6 000/0 876/18 089/0

 سن سرپرست   - 023/0 000/0 - 0004/0 710/0 027/0 317/0

 متایّرهای

 فردی

 جنس سرپرست )زن(   742/1 000/0 742/1 000/0 755/1 000/0

 محل سکونت )روستا(   - 304/0 000/0 - 306/0 000/0 - 378/0 004/0

 (شاغل ریغوضعیّت اشتاال )   585/0 000/0 583/0 000/0 - 621/0 037/0

 تحصیالت سرپرست   - 675/0 000/0 - 673/0 000/0 219/0 001/0

متایّرهای  وضعیّت رفاهی کوهورت     0006/0 000/0 0002/0 004/0

 تحصیالت کوهورت     - 730/0 001/0 - 118/8 000/0 کوهورت

 میزان باروری کل     040/0 000/0 066/0 000/0

متایّرهای 

 دوره

 امید زندگی     - 019/0 006/0 - 014/0 040/0
 میزان عمومی ازدواج     - 042/0 286/0 128/0 834/0
 میزان عمومی طالق     - 127/0 076/0 - 569/0 556/0
 شهرنشینی     - 092/0 000/0 - 039/0 000/0
 هزینه مسکن     - 001/0 000/0 - 002/0 000/0
 اقتصادیتورّم      003/0 000/0 007/0 000/0
 میزان بیکاری     002/0 906/0 - 460/0 317/0
 اجتماعی زنان-پایگاه اقتصادی    0009/0 694/0 - 005/0 000/0

  اثرات تصادفی

Sig. واریانس Sig. واریانس Sig. واریانس Sig. واریانس   

 کوهورت 841/0 004/0 727/0 004/0 101/0 007/0 080/8 007/0
 سن       011/0 004/0
 تحصیالت سرپرست       050/0 005/0
 محل سکونت       138/0 009/0
 وضعیّت اشتاال        144/0 004/0

 دوره 619/0 003/0 456/0 043/0 005/0 230/0 599/1 221/0
 سن       0004/0 084/0
 تحصیالت سرپرست       054/0 084/0
 محل سکونت       090/0 084/0
 وضعیّت اشتاال       009/0 090/0
 1مانده سطح باقی 141/4 000/0 607/3 000/0 604/3 000/0 224/3 000/0

 اند.نکته: طبقات مرجع در داخل پرانتز آورده شده
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دهد که ورود متایّرهای سطح دوره و کوهورت بررسی اثرات تصادفی مدل سوّم نشان می

کوچک شود که از نظر آماری نیز غیرمعنادار ای سبب شده است تا واریانس سطح دوره به اندازه

شود. بر این اساس، ورود متایّرهای سطح دوره سبب شده است تا بیشتر واریانس متایّر وابسته 

)از دهد در سطح دوره تبیین شود. واریانس سطح کوهورت نیز کاهش چشمگیری را نشان می

درصد کاهش  86کوهورت حدود  دهد که واریانس سطحاین اعداد نشان می (.101/0به  727/0

درصد  86داشته است. در واقع واریانس تبیین شده سطح کوهورت نسبت به مدل قبل نزدیک به 

افزایش داشته است، هرچند این واریانس به لحاظ آماری هنوز معنادار است. این بدان معنی 

رهای تبیینی وجود های مختلف هنوز متایّاست که در تبیین تاییرات بخعد خانوار برای کوهورت

با این حال واریانس سطح فردی تقریباً ثابت باقی  ایم.ها را در مدل لحاظ نکردهدارد که ما آن

 مانده است.

های فردی را در سطوح دوره و کوهورت کنترل کردیم. در مدل نهایی ما اثرات مشخّصه

دی و تاییرات بخعد خانوار های فردهد که رابطه بین ویژگیاثرات تصادفی به دست آمده نشان می

باشد. با این حال رابطه مذکور های مختلف، به صورت معناداری متفاوت میدر میان کوهورت

های مختلف به لحاظ آماری متفاوت و معنادار نبوده است. کنترل این متایّرها در بین دوره

یاورده است. با این تاییرات خیلی زیادی را در ضرایب و سطح معناداری اثرات ثابت به وجود ن

اجتماعی زنان که در مدل قبلی غیرمعنادار بود، در این مدل معنادار -حال متایّر پایگاه اقتصادی

 شده است و تأثیر  منفی بر بخعد خانوار دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 های مختلف زندگی افراد و نیزی تأثیر گذاری که بر جنبهمطالعه تاییرات بخعد خانوار به واسطه

شناسی و ی جمعیّتای از تحقیقات را چه در رشتهمنابع موجود در هر کشور دارد، بخش عمده

های دیگر در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است. با این وجود، مطالعات چه در رشته

شناسی را به خود اختصاص شناختی خانوار در ایران سهم اندکی از دانش جمعیّتجمعیّت

مقطعی  :دارنددر ایران در رابطه با بخعد خانوار چند ویژگی عمده شده العات انجاممطاند. داده

بودن مطالعات به لحاظ دوره زمانی مورد بررسی؛ موردی بودن مطالعات به لحاظ مکان انجام 

مطالعه و جامعه آماری؛ تمرکز بر نوع خاصی از خانوارها؛ و توصیفی بودن. هرچند انجام مطالعات 
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هایی وچک مقیاس دارای اهمیّت هستند اما بایستی توجّه کرد که برای مطالعه پدیدهمقطعی و ک

ها در گذر زمان آشکار افتد و روندهای تحوّالت آنها در طول زمان اتفاق میکه تاییرات آن

از همین رو مطالعه حاضر با رویکردی باشد. شود، انجام مطالعات طولی بسیار ضروری میمی

 پرداخت.( 1363-1397)سال گذشته  35تاییرات بخعد خانوار در ایران در طی  طولی به بررسی

میانگین بخعد خانوارهای ایرانی در طول دوره تاییرات متعددی را تجربه کرده است. مقدار 

نفر نیز افزایش یافت. عمده  4/5به  60نفر بود که در اواخر دهه  2/5این شاخص در ابتدای دوره 

های قبل از آن )پس از وقوع انقالب توان به افزایش باروری رخ داده در سالاین افزایش را می

شروع شد و تا سال  70اسالمی( مرتبط دانست. روند کاهشی میانگین بخعد خانوار از اوایل دهه 

مدّت در میانگین بخعد خانوار در ایران را نفر کاهش پیدا کرد. کاهش طوالنی 41/3به  1397

دو روند جمعیتی مرتبط دانست: نخست اینکه تعداد خانوارهای بزرگ با توان با حداقل می

میزان  1358آورند. در سال گذشت زمان کاهش یافته است زیرا زنان، فرزندان کمتری به دنیا می

شوازی و فرزند کاهش یافت )عباسی 9/1به  1385فرزند بود در حالی که تا سال  7باروری کل 

 از آن روندی تقریباً ثابت در پیش گرفته است. ثانیاً، فراگیرشدن( هرچند پس 2009همکاران، 

های گسترده ی و کاهش سهم خانوادهزندگ ترتیباتشدن  ترکوچکمنجر به  یاخانواده هسته

اند. در همین سال گذشته به نصف تقلیل یافته 35تعداد خانوارهای گسترده در طی . ه استشد

درصد رسیده است )بگی،  7/5درصد به کمتر از  8/14مدّت، سهم خانوارهای سه نسلی از 

شدن، یدر جامعه مانند صنعت یاساس راتییکننده تامنعکس تواندمی یتیجمع راتییتا نیا (.1397

های که در دهه اشدای بگسترده شهری-های روستاو مهاجرت یسطح زندگ شی، افزاینیشهرنش

 .گذشته در ایران به وقوع پیوسته است

تظار، میانگین بخعد خانوار تجربه شده نیز روندی کاهشی را در طول دوره تجربه مطابق ان

باشد، کرده بود. این شاخص که نشان دهنده بخعد خانوار تجربه شده توسط هر فرد در جمعیت می

ه رها بیشتر از میانگین بخعد خانوار بوده است. با این حال، اختالف مذکور در طول دوسال در همه

ه است. این کاهش اختالف به دلیل کاهش در تنوع خانوارها به لحاظ بخعد خانوار است. کمتر شد

تر از میانگین بخعد خانوار تجربه شده بزرگباشند،  ترها از نظر اندازه متفاوترخانواتعداد  چههر 

 افراد ،ترکوچک یهارخانوا مقایسه با در تربزرگ یهارخانوا میانگین بخعد خانوار خواهد بود زیرا

 .اندرا در خود جای داده یشتریب
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-های زمانی، مشاهده شد که متایّرهای اقتصادیدر بررسی روابط دومتایّره در سطح دوره

اند که این امر خود های مختلف تأثیر  متفاوتی بر بخعد خانوار داشتهاجتماعی و جمعیتی در دوره

های زمانی مختلف متایّرها در دوره یکی از فرضیات اصلی این پژوهش مبنی بر تأثیر  متفاوت

 کند.ای( را تأیید می)اثرات دوره

میزان باروری کل در کل دوره تأثیر  مثبتی بر میانگین بخعد خانوار داشت. این تأثیر در 

در اوایل  شدهمشاهدههای اوّل روندی افزایشی داشت که عمدتاً به دلیل افزایش باروری دوره

حال و با ثبات باروری در یک دهه اخیر، تأثیر  این شاخص نیز روندی  باشد. با اینانقالب می

نسبتاً ثابت به خود گرفته است. میزان عمومی ازدواج نیز در طول دوره دارای تأثیر  مثبتی بر بخعد 

های مختلف ثابت نبوده است و تأثیرگذاری مثبت آن خانوار بود با این حال این تأثیر  در سال

یه دارای روندی افزایشی و سپس روندی کاهشی به خود گرفته است. دلیل این های اولدر سال

(، بیشتر افرادی که ازدواج 1360 های اولیه مورد مطالعه )دههتواند این باشد که در سالامر می

کردند که این امر خود بر ها زندگی میشدند و به همراه آنکردند در خانه والدین ساکن میمی

های بعد رخ ار بیشتر بخعد خانوار تأثیر گذار بود. منتها با تاییرات نگرشی که در دههافزایش بسی

شوند و لذا از تأثیر گذاری ازدواج داد، بیشتر افراد پس از ازدواج در خانوارهای جدا ساکن می

 شناختی قبلیبر افزایش بخعد خانوار نیز کاسته شده است. تأثیر طالق بر خالف دو متایّر جمعیت

رو به  1370ی رفت به صورت منفی بود. تأثیر طالق تا اواسط دههگونه که انتظار میو همان

شویم کاهش بود اما پس از آن روند افزایشی آن شروع شده و هرچه به پایان دوره نزدیک می

ت. توان این مسئله را به دو موضوع مرتبط دانسیابد. میتأثیر  منفی آن بر بخعد خانوار افزایش می

کمتر بوده و بنابراین تأثیر  آن نیز در مقایسه  های طالقهای آغازین میزانکه در سالنخست این

های اوّل پس از اینکه طالق های پایانی کمتر است. دوّم اینکه احتمال اینکه افراد در دورهبا دوره

افتد امروزه کمتر اتفاق میگرفتند به خانه والدین برگردند بیشتر بوده است در حالی که این امر 

مانند. نحوه تأثیر گذاری شاخص و معموالً افراد پس از طالق در خانوارهای جداگانه باقی می

توان به دو شیوه تفسیر کرد. نخست اینکه با افزایش امید زندگی امید زندگی بر بخعد خانوار را می

ر افراد داخل خانوار نیز کاهش خواهد ومیرود بخعد خانوار نیز افزایش یابد زیرا مرگانتظار می

داشت. این تفسیر به ویژه در دوران گذار اوّل جمعیتی و نیز در جوامعی که والدین و فرزندان 

کند. با این حال در زمانی که گذار اوّل جمعیتی کنند، صدق میدر خانوارهای مشترک زندگی می
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شوند، از ازدواج در خانه والدی ساکن نمی به پایان رسیده باشد و یا در جوامعی که فرزندان بعد

رود افزایش در میزان امید زندگی، به کاهش در میانگین بخعد خانوار در جامعه منجر انتظار می

ی دهد. همههای امید زندگی مردان و زنان رخ میشود. این امر به دلیل نابرابری موجود در میزان

ده و یا افراد بیوه )و به ویژه زنان( که به تنهایی شود تعداد زوجین سالخوراین موارد سبب می

زندگی کنند، افزایش یابد؛ در نتیجه سبب کاهش در بخعد خانوار خواهد شد. نتایج به دست آمده 

سال گذشته به صورت منفی بوده است  35دهد که تأثیر  امید زندگی در طی برای ایران نشان می

باشد. های جمعیتی بسیار اندک میه با دیگر شاخصهر چند ضریب تأثیر  این شاخص در مقایس

تأثیر  این شاخص در دهه اوّل بسیار کوچک و نزدیک به صفر بوده است با این حال از اوایل 

 خود گرفته است. بهتأثیر  منفی آن روند افزایشی  70ی دهه

ت. تأثیر  اس برخورداراجتماعی بر بخعد خانوار نیز از اهمّیت -اثرات متایّرهای اقتصادی

شهرنشینی بر بخعد خانوار به صورت منفی و معکوس بوده است. نکته مهم در این رابطه نحوه 

های اصلی شهرنشینی، افزایش در تأثیر گذاری این متایّر در طول زمان بود. یکی از مشخّصه

نابراین هزینه باالتری دارد، ب تربزرگتر است و با توجّه به اینکه مسکن های کوچکتعداد خانه

ی، نیشهرنشخانوارها در شهرها سعی دارند تعداد اعضای خود را کاهش دهند. لذا با افزایش 

عنوان متایّری طبیعی است که بخعد خانوار نیز رو به کاهش بگذارد. تأثیر  هزینه مسکن نیز به

چه رود هرشود. انتظار میکلیدی در بخعد خانوار و نیز تشکیل یک خانوار جدید شناخته می

ی جدید خانوارهاهای اجاره مسکن یا قیمت زمین مسکونی باالتر باشد، تمایل به تشکیل هزینه

طور های مسکن بر بخعد خانوار نیز بهو خانوارهای با تعداد افراد بیشتر، کاهش یابد. تأثیر  هزینه

رفته و در سرعت گ 70کلّی به صورت منفی بوده است. با این حال تأثیر  منفی آن از اواسط دهه 

 های مسکن در طی دو دههرسد افزایش هزینهرسیده است. به نظر می – 26/0سال پایانی به 

تواند ( می1396؛ چگنی، ب1396و  الف1396؛ پناهی و همکاران، 1391اخیر )قاسمی و همکاران، 

مجبور هستند هزینه  تربزرگیکی از دالیل اصلی این موضوع باشد. از آنجا که خانوارهای 

های مسکن تأثیر  منفی بر بپردازند، طبیعی است که افزایش هزینه تربزرگباالتری برای مسکن 

هایی که جامعه با رکود اقتصادی روبرو رود در دورهبخعد خانوار داشته باشد. همچنین انتظار می

؛ لی 2012، 1وند )دونیگیری خانوارهای جدید و بخعد خانوار نیز با کاهش روبرو شاست، شکل

                                                      
1. Dunne 
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جا که تشکیل یک خانوار جدید نیازمند (. در واقع از آن2018، 2میکن؛ مک2013، 1و پینتر

کنند در خانوارهای قبلی خود های فراوان خواهد، در شرایط رکود اقتصادی افراد سعی میهزینه

تری را در خانه النیدهند زمان طوباقی بمانند. برای مثال فرزندان در چنین مواقعی ترجیح می

والدین سپری کنند. در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد که اگرچه روند تأثیر ات تورّم اقتصادی بر 

ی منفی بر تأثیرطور کلّی دارای بخعد خانوار از نوساناتی در طول دوره برخوردار بوده است، اما به

 باشد.بخعد خانوار می

و  4؛ هاورین1978، 3حقّقان مختلف )بورچ و متیوزاز دیگر متایّرهای اقتصادی مهمّی که م

باشد. اند، درآمد خانوار می( بر نقش آن در بخعد خانوار تأکید کرده1995؛ بورچ 1990همکاران، 

رود رسد. اوّل اینکه انتظار میبا این حال تفسیر نحوه اثرگذاری این متایّر چندان ساده به نظر نمی

که تعداد افراد داخل خانوار نیز افزایش یابند زیرا خانوار توانایی  شودافزایش درآمد خانوار سبب 

های خود ادعا ( در مدل1978های افراد بیشتر را خواهد داشت. بورچ و متیوز )مدیریت هزینه

که تابعی از درآمد خانوار است، باعث ماندن افراد در داخل  کنند تسهیالت بیشتر خانوارمی

شود. در طرف مقابل خود به افزایش بخعد خانوار منجر می مسئله به نوبهشود که این خانوار می

افراد  تکتکبایستی به این موضوع اشاره کرد که درآمد خانوار در بیشتر مواقع تابعی از درآمد 

( در مدل خود به آن اشاره 1990گونه که هاورین و همکاران )باشد. لذا همانداخل خانوار می

ها را به جدایی از خانوار قبلی و تشکیل خانوار جدید تواند آندرآمد افراد میکنند، افزایش می

تر شدن خانوارها خواهد شد. در ی خود منجر به تقسیم و کوچکترغیب کند که این امر به نوبه

این رابطه تأثیر  میانگین درآمد خانوار بر بخعد خانوار در ایران نشان داد که تأثیر  درآمد خانوار 

باشد. هرچند روند تأثیر گذاری این متایّر در های مورد مطالعه به صورت منفی میطول سالدر 

به بعد روندی  1385طول دوره مورد مطالعه در نوسان است، اما تأثیر  منفی این شاخص از سال 

 -1392اند که در طول دوره افزایشی به خود گرفته است. کارشناسان به این نکته اشاره کرده

ها با کاهش روبرو بوده است هم قدرت خرید خانوارها و هم سطح رفاه اجتماعی آن 1386

در دوره مورد  تواند افزایش تأثیر  منفی اشاره شده( که این امر می1393، اسالمی 1396)نیلی 

                                                      
1. Lee & Painter 

2. McMaken 

3. Matthews 

4. Haurin 
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 نظر را تا حدّی تبیین کند.

ها و رهکنیم، توجّه به دوهای جمعیتی را در گذر زمان مطالعه میهنگامی که پدیده

ها حضور دارند، ضروری است زیرا افراد یک کوهورت در طول هایی که افراد در آنکوهورت

ها برخوردارند. در این دوره زندگی خود، معموالً از تجارب متفاوتی نسبت به دیگر کوهورت

ها و مطالعه نیز مشاهده شد که بخشی از تاییرات بخعد خانوار به دلیل حضور افراد در دوره

های متفاوت است. متاّیرهای فردی و متایّرهای سطح دوره و کوهورت توانست تا وهورتک

های مختلف را تبیین کند هرچند بخشی از واریانس حد زیادی تاییرات متایّر وابسته در بین دوره

های ها همچنان تبیین نشده باقی ماند. نتایج به دست آمده از مدلموجود در بین افراد و کوهورت

هایی که در طور کلی این فرض را اثبات کرد که تجربیات افراد از دورهکوهورت به-دوره-سن

ها تأثیر تواند در بخعد خانوار آنهایی که به آن تعلق دارند میکنند و نیز کورهورتآن زندگی می

 های فردی بایستی مورد توجّه قرار گیرند.گذار باشد و در کنار ویژگی

د که لحاظ کردن رویکرد طولی برای تبیین تاییرات جمعیتی کامالً پژوهش حاضر نشان دا

رسد و این موضوع شناخت بهتری برای محققان در پی خواهد داشت. چنین ضروری به نظر می

تواند چگونگی تأثیرگذاری متایّرهای مهم بر ساختار و اندازه خانوار را آشکار رویکردی می

توان به این نتیجه رسید که باروری دارای تأثیری ی تنها میسازد. برای مثال در یک مطالعه مقطع

مثبت بر افزایش بخعد خانوار است ولی از آنجا که میزان باروری کل، در طول زمان دچار تاییرات 

شود، نحوه تأثیر گذاری آن نیز متفاوت خواهد بود و اگر در یک دوره تأثیر  آن بسیار زیادی می

ها از تأثیر گذاری آن کاسته خواهد شد. در مطالعه ما در برخی دورهدار است، اچشمگیر و معنی

 حاضر نیز این موضوع برای همه متایرها مشاهده شد.

توان مشاهده کرد که تاییرات در میانگین بخعد خانوار با استفاده از رویکرد طولی به روشنی می

در کشور در طول چند دهه  روند تاییرات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی رخ داده کنندهمنعکس

هایی همچون باروری، امید زندگی، گذشته است. تاییراتی که در این مدت برای شاخص

های مسکن و تورم اقتصادی و نیز تاییرات فرهنگی همچون افزایش تحصیالت شهرنشینی، هزینه

ی ترکوچکعنوان بخش توان بهها را میافراد و پایگاه زنان در جامعه رخ داده است و همه این

ها و شدن و ارتباط با جامعه جهانی دانست. در واقع تاییرات در ارزشاز فرآیند جهانی

های جمعی تر که امروزه با رشد ارتباطات و گسترش استفاده از رسانههای جوانهای نسلنگرش



 31      ریچهار دهه اخ یط رانیکاهش بُعد خانوار در ا کنندهنییعوامل تع

 

 

 

گوهای سکونت را تسریع تواند تاییرات در البیش از پیش با دنیای مدرن در ارتباط هستند، می

رسد بخشد و این امر منجر به کاهش بیشتر بخعد خانوار در آینده شود. بر این اساس به نظر می

شناسان در ایران بایستی به سوی انجام مطالعات بیشتر بر رویکردهای طولی، توجّه به جمعیت

های دوره اتتأثیر انند ها و رویکرد چرخه عمر متمرکز شوند تا بتوها و نسلهای کوهورتویژگی

 مختلف زندگی بر رفتارهای جمعیتی افراد را به شیوه بهتری مشخص سازند.

اند و تمرکز های جمعیتی کشور در یک دهه اخیر مورد بازبینی قرار گرفتهها و سیاستبرنامه

میانگین های باروری بوده است. مطالعات در ایران نشان داده است که ها بر افزایش میزاناصلی آن

هایی که بتواند باشد. اجرای برنامههای باروری کل میآل زوجین کمتر از میزانتعداد فرزندان ایده

های تواند در اندازه نهایی خانواده تأثیر مثبتی داشته باشد. سیاستاین شکاف را جبران کند می

ند در بسیاری از حامی خانواده که بتواند ادغام زندگی شالی و خانوادگی زنان را تسهیل ک

های باروری و در نتیجه کشورها توانسته است نتیجه مثبتی به همراه داشته و باال رفتن میزان

تواند بر افزایش افزایش بخعد خانوار را به همراه داشته باشد. از طرفی هرچند افزایش باروری می

ای از کاهش شد بخش عمدهبخعد خانوار تأثیر  مثبتی داشته باشد، با این حال همچنان که اشاره 

بخعد خانوار با عواملی غیر از باروری مرتبط است. یکی از موارد مهم در این زمینه، بخش مسکن 

ی در گذارتأثیر ی عظیمی برای های مسکن از گسترهباشد. سیاستهای مرتبط با آن میو هزینه

نسلی برخوردار همبستگی بینزمینه تاییرات در ترتیبات زندگی، تشکیل خانوارهای جدید و 

های کوچک در هایی که دولت در این زمینه اجرا کرده است عمدتاً بر ساخت خانهاست. برنامه

شهرها متمرکز بوده است که این موضوع بر خالف ایده افزایش باروری و اندازه بزرگتر خانواده 

های جوان کیت به زوجاست. دولت بایستی با ساخت مسکن به اندازه کافی بزرگ و دادن مال

تحت شرایط خاص، جوانان را به گرفتن سرپرستی خانوار در کنار والدین تشویق کند. این امر 

های کم درآمد سالمندان مراقبت های حمایتی بین نسلی را تقویت کند و برای گروهتواند شبکهمی

بال آن، تاییرات در الگوهای ی الزم را به دنبال داشته باشد. باال رفتن امید زندگی و به دنررسمیغ

سکونت جوانان سبب خواهد شد تا افراد سالمند بیشتری در آینده به تنهایی و یا با همسران خود 

های طالق نیز سهم خانوارهای زن سرپرست را افزایش خواهد داد. زندگی کنند. افزایش میزان

دامه داشته باشد و امری رسد کاهش بخعد خانوار همچنان ابا ادامه این روندها به نظر می

د. نتر معموالً با میزان فقر باالتری روبرو هسترسد. این خانوارهای کوچکناپذیر به نظر میاجتناب
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های حمایتی با تمرکز ویژه بر این دسته از ریزان بایستی تدوین برنامهگذاران و برنامهلذا سیاست
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The Determinants of Household Size Decline in Iran 

 Over the Last Four Decades 

  

Milad Bagi, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 

Abstract 
Despite a significant rise in demographic knowledge and related studies in Iran over 

the recent decades, lower attention has been paid to household demography, 

particularly, changes in the average household size in Iran. Most conducted studies 

are mainly cross-sectional, small-scale and/or descriptive. The present study 

investigated the changes in the average household size, and its determinants in Iran 

over the period 1984-2018 using a longitudinal approach (quasi-panel) and based on 

the Household Income and Expenditure Survey (HIES) data. The results revealed that 

the average household size has decreased about an average of 2 people (from 5.4 

persons per household in 1980s to 3.4 in 2010s). Moreover, the results of space-state 

time-series models showed that the effect of variables of fertility, marriage and 

urbanization on household size has been reduced, while the negative effects of 

divorce, life expectancy, inflation rate and housing costs have been risen over this 

period. Based on hierarchical age-period-cohort models, the presence of people in 

different cohorts has also affected their household size. This result shows that in 

addition to period analysis, cohort approach should be taken into account for a better 

understanding of changes in the demographic phenomena across time because people 

in various cohorts usually have distinctive experiences which may lead to different 

behaviors. 
 

Keywords: Household, Household size, Cohort, Housing costs, Hierarchical age-

period-cohort models, Iran. 
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ی زمان یو دسترس یمنابع نسب تی: اهمیخانوادگ یهاگذران وقت و نقش ت،یجنس

 ترابی فاطمه

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

 چکیده

 اتی، در ادبدر کشور یو نگرش یساختار گسترده راتییتا انیدر ابعاد گوناگون خانواده در جر یدگرگون

 یبررس یدر سطح مل یخانوادگ یهادر نقش یتیجنس یهاکنون تفاوتاما تا ؛مستند شده است یپژوهش

کشور و با  یمناطق شهر 1393-1394طرح گذران وقت  یهامقاله با استفاده از داده نینشده است. ا

ن و شوهران در مجموع مشارکت زنا یهاتفاوت ،یزمان یو دسترس یمنابع نسب یکردهایرو یریکارگبه

 دهیکش ریبه تصو یخانوادگ یخانوار را در مراحل مختلف زندگمربوط به  یردستمزدیغ یهاتیدر فعال

، دارند تیزنان حکا یدارمردان و خانه یآورنانواضح  یالگو کیاز  هاافتهی. کندیم نییها را تبو آن

های اجتماعی و فردی هریک از مجموعه فعالیتهرچند زنان و شوهران مدت زمان مشابهی را به 

، الگو و شدت نوسانات آن خانگی یهاتیبه فعال افتهی. عالوه بر مدت زمان اختصاصدهنداختصاص می

از شوهران  شیعالوه، تجربه زنان بزنان و شوهران متفاوت است. به نیب زین یخانوادگ یزندگ ریدر مس

و  یخانگ یهاتیفعال نی. وجود رابطه بباشدیم نییقابل تب یانزم یو دسترس یمنابع نسب یهاشاخصبا 

-یبر عوامل اجتماع یتیجنس یها و هنجارهااز تسلط ارزش رهایمتا ریسا لیپس از تعد تیجنس ریمتا

 دارد. تیمورد مطالعه حکا یشناختتیو جمع یاقتصاد

 

 ، منابع، ایران. خانوارجنسیت، گذران وقت، خانواده،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

دهند، اگرچه زنان در سراسر دنیا زمان بیشتری را به کارهای خانگی و غیردستمزدی اختصاص می

تر است. بر اساس آمار سازمان ملل )بخش امور اجتماعی این تفاوت در برخی مناطق دنیا برجسته

برابر مردان به  5/3(، در کشورهای در حال توسعه، زنان 2015، 1اقتصادی سازمان ملل متحد

است. در  9/1یافته کارهای غیردستمزدی مشاولند؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعه

ساعت زمان بیشتری را نسبت به  4روز هند، مکزیک و ترکیه، زنان در شبانه مانندکشورهایی 

د؛ اما در کشورهای دانمارک، سوئد و نروژ این تفاوت کننمردان صرف کارهای غیردستمزدی می

ای مردتبار، مردساالر (. خانواده سنتی در ایران، خانواده2011، 2ساعت است )میراندا یکتقریباً  

( که 1385؛ عباسی شوازی و ترابی، 2004، 4؛ مقدم1992، 3همسر بوده است )آقاجانیانو درون

تنها در خانواده، بلکه در (، برتری مرد را نه1986، 5ونبا تقویت نظام قشربندی جنسیتی )میس

داری و فرزندپروری بر عهده های خانهکرده است. به این ترتیب، مسئولیتجامعه نیز تضمین می

شدند. تحوالت ساختاری آوران خانه شناخته میعنوان نانشدند و مردان بهزنان گذاشته می

شهرنشینی، گسترش تحصیالت رسمی و تاییرات در گوناگون مانند نوسازی، صنعتی شدن، 

، 8؛ هودفر و اسدپور1988، 7؛ تشکری و تامپسون1971، 6گذاری )کلر و مندلسونحوزه قانون

های جنسیتی را در گذر زمان تاییر (، خانواده سنتی و نگرش2005، 9؛ آقاجانیان و مهریار2000

 داده است.

گردد که بر می 1340انواده و جنسیت به دهه های رسمی در حوزه خگذارینخستین سیاست

با اقداماتی نظیر تشویق دختران به تحصیالت رسمی، افزایش سن قانونی ازدواج، محدودیت 

شوهران برای طالق و تأسیس برنامه تنظیم خانواده به منظور  جانبهیکچند همسری و حق 

توجهی در موقعیت زنان به وجود کاهش باروری همراه بود. این اقدامات نتوانستند تاییر قابل

دارتر از آن بودند که با این اقدامات دگرگون شوند. آورند. زیرا الگوهای سنتی خانواده ریشه
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گرایانه حکومت دانسته و از ها را ناشی از رویکردهای غربعالوه، رهبران دینی این سیاستبه

توان این اقدامات گردید. البته نمیآن حمایت نکردند. همین مسأله موجب عدم استقبال عمومی از 

ویژه زنان را در معرض معیارهای ها، مردم و بهاین موضوع را نادیده گرفت که همین برنامه

جدید خانوادگی و جنسیتی قرار دادند. فضای اسالمی و ضدغربی که پس از انقالب اسالمی در 

عنوان مثال، أثر  ساخت. بههای حوزه خانواده و جنسیت را نیز متایران شکل گرفت، سیاست

های تشویق تشکیل خانواده و فرزندآوری، سن قانونی ازدواج کاهش یافت، مشوق منظوربه

متعددی برای ازدواج در نظر گرفته شد و برنامه تنظیم خانواده تعلیق گردید؛ هرچند پس از این 

کرد، برنامه تنظیم  برآورد %2/3رشد طبیعی ساالنه جمعیت کشور را  1365که نتایج سرشماری 

های مشوق ازدواج نتوانستند ها و برنامهمجدداً احیا گردید. سیاست 1360خانواده در اواخر دهه 

(؛ اما عوامل مختلفی 1391مانع از روند افزایشی سن ازدواج شوند )ترابی و عسکری ندوشن، 

ودکان، تمرکز میر نوزادان و کواز جمله گسترش تحصیالت، تأخیر در ازدواج، کاهش مرگ

والدین بر کیفیت فرزندان و دسترسی گسترده به وسایل تنظیم خانواده منجر به کاهش شدید 

تواند (؛ عاملی که می2009، 1؛ عباسی شوازی و همکاران1389باروری در کشور گردید )ترابی، 

 های فرزندپروری والدین تأثیر بگذارد. طور مستقیم بر حجم مسئولیتبه

رات ساختاری مهمی که در دوره پس از انقالب اتفاق افتاد، رشد شهرنشینی و از جمله تایی

گذاری دولت در گسترش تحصیالت رسمی و ارائه خدمات بهداشتی در سراسر کشور نیز سرمایه

(، 1395)مرکز آمار ایران،  1395ویژه مناطق روستایی و محروم بود. طبق نتایج سرشماری و به

 6درصد از زنان  2/84عالوه، کنند. بهدر مناطق شهری زندگی می درصد از جمعیت ایران 74

درصد  7/21درصد تحصیالت دبیرستانی و  4/22ساله و بیشتر باسوادند که از میان آنان نیز 

درصد و  3/21درصد،  91های مشابه برای مردان عبارتند از تحصیالت دانشگاهی دارند. رقم

دی هنوز در میان زنان بیشتر از مردان است، اما در تحصیالت سوادرصد. بنابراین، اگرچه بی 7/21

دبیرستانی زنان اندکی از مردان پیشی گرفته و در تحصیالت دانشگاهی نیز هیچ تفاوت جنسیتی 

شود. علیرغم گسترش تحصیالت در میان زنان، مشارکت آنان در بازار کار همچنان مشاهده نمی

ساله و بیشتر شاغل یا در  15درصد زنان  4/14تنها  1395طوری که در سال پایین است به

اند. این مسأله به عوامل فرهنگی و ساختاری مختلفی مرتبط دانسته شده است جستجوی کار بوده

                                                      
1. Abbasi-Shavazi et al  
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های توان به تأکید بر نقش(. از جمله عوامل فرهنگی می2008، 1)عباسی شوازی و مک دونالد

برخی مشاغل )مانند ساخت و ساز و کار در خانگی و عدم پذیرش اجتماعی اشتاال زنان در 

معادن( اشاره کرد. عدم انعطاف بازار کار و عدم ارتباط الزم بین نظام آموزشی و بازار کار در 

 توان از جمله عوامل ساختاری برشمرد.ایران و تأثیر بیشتر این عوامل بر اشتاال زنان را نیز می

ها پیشرفت نداشته است، اما مطالعات تحصیالت آن اگرچه مشارکت زنان در بازار کار به اندازه

طلبانه هم در حوزه عمومی و هم در حوزه های برابریموجود حکایت از آن دارند که نگرش

درصد زنان  7/81دهد که ( نشان می309و  307: 2008) 2اند. کورزمنخانواده افزایش یافته

یک ویژگی مهم یا خیلی "عنوان هکرده ساکن در مناطق شهری کشور، تحصیالت را بتحصیل

درصد این زنان درباره کار در بیرون خانه  40اند. این در حالی است که در نظر گرفته "مهم زنان

اند. بنابراین، اشتیاق زنان به کار دستمزدی بسیار کمتر از اشتیاق آنان به همین نظر را ابراز کرده

یکی از عوامل مشارکت پایین زنان در بازار کار تواند ادامه تحصیالت است و این مسأله خود می

کرده ساکن در مناطق شهری )در مقایسه با درصد زنان جوان تحصیل 80عالوه، بیش از باشد. به

درصد سایر زنان شهری( عقیده دارند که مردان باید سهم بیشتری در کارهای خانه  70بیش از 

 و امور فرزندپروری داشته باشند. 

های ساکن در مناطق ت پیمایشی و کیفی از تداوم نابرابری جنسیتی در خانوادهنتایج مطالعا

مختلف کشور حکایت دارند و ارتباط عواملی چون تحصیالت، اشتاال، درآمد، تعداد فرزندان، 

کنند )احمدی و گروسی، عقاید قالبی جنسیتی و ایدئولوژی مردساالری با این نابرابری را تأیید می

(. تاکنون 1396؛ مهربانی، 1396؛ قنبری و فتحی، 1394ش و صادقی فسایی، ؛ بدری من1383

های جنسیتی کار خانگی در سطح کشور انجام نشده است. هدف مقاله ای درباره تفاوتمطالعه

باشد که مناطق های طرح گذران وقت میحاضر، پر کردن خأل پژوهشی موجود با استفاده از داده

د. دگرگونی در ابعاد گوناگون خانواده )مانند تأخیر ازدواج، کاهش دهشهری کشور را پوشش می

سرپرست( در جریان تاییرات نفره و زنفرزندآوری، افزایش طالق و گسترش خانوارهای تک

ای که در کشور رخ داده است، در ادبیات پژوهشی مستند شده است ساختاری و نگرشی گسترده

؛ ترابی 2015؛ ترابی و همکاران، 2013، 3ی و همکاران؛ تراب2009)عباسی شوازی و همکاران، 

                                                      
1. Abbasi-Shavazi and McDonald 

2. Kurzman 

3. Torabi et al  
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های خانوادگی در سطح ملی های جنسیتی در نقش( و مطالعه تفاوت2015، 1و قاضی طباطبایی

های جنسیتی های خانواده در ایران وسعت بخشد. اطالع از تفاوتتواند درک ما را از پویاییمی

های مختلف حائز اهمیت است. غیرمنصفانه دیدن نبهها از جو درک زنان و مردان از این تفاوت

ویژه در مورد زنان، تأثیر تواند بر رضایت زناشویی و کیفیت ازدواج، بههای جنسیتی مینابرابری

( و 1993، 4؛ وارد1999، 3؛ هافمستر و موئن1991، 2؛ سوتر1988منفی داشته باشد )آقاجانیان، 

( نیز منجر شود. 2000، 6کاهش باروری )مک دونالد( و 1995، 5به تأخیر ازدواج )بالسفلد

کند و بستر های جنسیتی کمک میهای این مقاله به گسترش دانش موجود درباره نابرابرییافته

کند. در شرایطی که ها از سوی زنان و مردان فراهم میالزم را برای بررسی درک این نابرابری

و کاهش فرزندآوری به تاییر رویکردهای هایی چون تأخیر ازدواج، گسترش طالق پدیده

های کلی خانواده از های کلی جمعیت و سیاستگذاری در سطح کالن و ابالغ سیاستسیاست

سوی مقام معظم رهبری منجر شده است، چنین مطالعاتی نه تنها از نظر علمی، بلکه از نظر 

 باشند. گذاری نیز حائز اهمیت میکاربرد در حوزه سیاست

 نظریچارچوب 

های جنسیتی در کار خانگی توسط رویکردهای نظری متعددی در سطوح فردی و کالن تفاوت

و دسترسی  7کند: منابع نسبیاند. این مقاله بر دو رویکرد در سطح فردی تمرکز میتبیین شده

( مطرح گردید، زنان و شوهران 1960) 9. بر اساس رویکرد اول که توسط بالد و وولف8زمانی

عقالنی هستند که منابع خود )مانند تحصیالت، درآمد و موقعیت شالی( را در جهت  موجوداتی

جا که زنان و شوهران کار خانگی را برند. از آنبه حداکثر رساندن سود خود به کار می

گیرند تا سهم کمتری از گیرند، منابع خود را به کار میتر از کار دستمزدی در نظر میاهمیتکم

(. توجه به این نکته 1993، 10ربوط به خانه و فرزندان را بر عهده گیرند )برینزهای ممسئولیت
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ضرورت دارد که تقلیل منابع موجود در خانواده به منابع مرتبط با بازار کار در این رویکرد چندان 

توان منابعی از نوع اجتماعی، فرهنگی، جسمی و احساسی را نیز متصور واقع بینانه نیست و می

های جسمی و توانایی های ارتباطی، تشابه زبانی و قومی، جذابیتعنوان مثال، مهارتشد. به

گیری در مورد مسائل مربوط به خانواده توانند فرایند مذاکره و تصمیمزوجین در ابراز محبت می

از جمله تقسیم کارهای خانه را تحت تأثیر قرار دهند. مطالعات موجود عموماً رویکرد منابع 

کنند. بر اساس نتایج بیشتر مطالعات، کار خانگی با درآمد و تحصیالت زنان تأیید می نسبی را

(. به نظر 1996، 1رابطه منفی دارد؛ اما با تحصیالت شوهران رابطه مثبت دارد )شلتون و جان

رود، عنوان منبعی برای کاهش کارهای خانه به کار نمیرسد تحصیالت شوهران معموالً بهمی

طلبانه و تعدیل تقسیم کار خانگی های جنسیتی برابریهای دیگری مانند تقویت نگرشهبلکه از را

 شود. به افزایش مشارکت آنان در کار خانگی منجر می

های جنسیتی در کار خانگی با مشارکت زنان و بر اساس رویکرد دسترسی زمانی، تفاوت

چه افراد مدت زمان بیشتری را صرف شوهران در کار غیرخانگی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، هر

های مرتبط با خانه و فرزندان ارتباط ندارد، زمان کمتری را به هایی کنند که به مسئولیتفعالیت

(. 1986، 4؛ انگلند و فارکاز1985، 3؛ کاورمن1984، 2کارهای خانه اختصاص خواهند داد )هیلر

یافته به کار رد مدت زمان اختصاصگیری زوجین در موالبته این بدان معنا نیست که تصمیم

ها بستگی دارد. یافته به سایر فعالیتها در مورد مدت زمان اختصاصخانگی به تصمیم گیری آن

های گوناگون در یک یافته به فعالیتتوان چنین تصور کرد که مدت زمان اختصاصدر واقع، می

تصور کرد توان چنین میکرد همافتد. بر اساس این رویگیری مشترک اتفاق میفرایند تصمیم

های خانگی داشته باشد. مطالعات تعداد فرزندان حاضر در خانوار رابطه مثبتی با حجم فعالیت

اند که کار خانگی با اشتاال کنند. بیشتر مطالعات نشان دادهموجود عموماً این رویکرد را تأیید می

دارد و با تعداد فرزندان خانوار رابطه  یافته به کار دستمزدی رابطه منفیو مدت زمان اختصاص

؛ 1996مثبت دارد، هرچند شدت این روابط بین زنان و شوهران متفاوت است )شلتون و جان، 

 (.2004، 5دیویس و گرنستین

                                                      
1. Shelton and John 

2. Hiller 

3. Coverman 

4. England and Farkas 

5. Davis and Greenstein 



 43      های خانوادگی ...جنسیت، گذران وقت و نقش

 

 

یافته به کار خانگی در با توجه به مطالب مطرح شده، در این مقاله ابتدا مدت زمان اختصاص

جین )مراحل پیش از والدینی، والدینی و پس از والدینی( مراحل مختلف زندگی خانوادگی زو

های جنسیتی در مسیر زندگی خانوادگی به تصویر کشیده شود تا نوسانات نقشمشخص می

شود. سپس، بر اساس دو رویکرد نظری منابع نسبی و دسترسی زمانی و با توجه به شواهد 

بع و زمان، فرضیات زیر مورد آزمون موجود در مورد اهمیت جنسیت در چگونگی استفاده از منا

یافته به کار خانگی با تحصیالت رابطه منفی دارد )رویکرد . مدت زمان اختصاص1گیرند. قرار می

یافته به کار غیرخانگی یافته به کار خانگی با زمان اختصاص. مدت زمان اختصاص2منابع نسبی(؛ 

یافته به کار خانگی با تعداد فرزندان صاص. مدت زمان اخت3رابطه منفی دارد )دسترسی زمانی(؛ 

. روابط بین کار خانگی و تحصیالت، کار 4حاضر در خانوار رابطه مثبت دارد )دسترسی زمانی(؛ 

 کند.غیرخانگی و تعداد فرزندان حاضر در خانوار بین زنان و شوهران تفاوت می

 تحقیقپیشینه 

های جنسیتی و ی در کار خانگی با نگرشهای جنسیتاند که تفاوتمطالعات پیشین نشان داده

( با مرور 1996باشد. شلتون و جان )های اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان مرتبط میویژگی

های جنسیتی برابری طلبانه، درآمد بیشتر و اختصاص پیشینه نظری موجود نشان دادند که نگرش

دهد. و چه برای مردان کاهش میزمان بیشتر به کار دستمزدی، کار خانگی را چه برای زنان 

طوری که در اکثر مطالعات، تحصیالت بیشتر رابطه تحصیالت بر اساس جنسیت متفاوت است به

دهد. تعداد فرزندان حاضر در کار خانگی زنان را کاهش اما کار خانگی مردان را افزایش می

ر بیشتری بر زنان دارد. دهد، اگر چه تأثیخانوار نیز کار خانگی زنان و مردان را افزایش می

عالوه، مراحل مختلف زندگی خانوادگی که با ازدواج شروع شده و با تولد فرزندان، رشد آنان به

یابد، بر تقسیم کار خانگی زوجین تأثیر و شروع زندگی مستقل و ترک خانه والدینی ادامه می

تری را صرف کار خانگی عنوان مثال، زنان طی دوران فرزندپروری مدت زمان بیشگذارد. بهمی

ها های شالی آنکنند در حالی که مردان در دوران بازنشستگی و پس از آن که مسئولیتمی

(. مطالعات 1987، 1کاهش پیدا کند، مشارکت بیشتری در کارهای خانه دارند )رکروت و شهان

وادگی از های فردی و خانهای جنسیتی در کار خانگی را عالوه بر ویژگیجدیدتر نیز تفاوت

                                                      
1. Rexroat and Shehan 
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دانند )دیویس و گرینستین، های عمومی متأثر  میهای ملی و سیاستای مانند ویژگیعوامل زمینه

(. با توجه به تمرکز اکثر مطالعات موجود بر کشورهای غربی، الزم است 2006، 1؛ هوک2004

د تا اقتصادی متفاوت نیز انجام شون-این مطالعات در کشورهایی با شرایط تاریخی و اجتماعی

تری در مورد روابط جنسیتی فراهم کنند و ایران بستر مناسبی برای انجام چنین فهم گسترده

 کند.ای فراهم میمطالعه

های جنسیتی در کار ای در سطح ملی در زمینه تفاوتگونه که اشاره شد، تاکنون مطالعههمان

( 1394صادقی فسایی،  های یک مطالعه کیفی )بدری منش وخانگی انجام نگرفته است. یافته

دهند که از نظر زنان ساکن در شهر تهران، عواملی مانند تفاوت طبیعی زن و مرد، نشان می

شوند مردان مشارکت کمتری در امور مردساالری، جبر اجتماعی و پرمشاله بودن باعث می

زیاد، اجباری بودن  ها از پایان ناپذیری، حجمعالوه، با این که بیشتر آنداری داشته باشند. بهخانه

کردند، اما حتی داری انتقاد میو تکراری بودن کارهای خانه و انزوای اجتماعی ناشی از خانه

های خانگی خود نبودند. در عین حال، زنان خواهان زنان شاغل نیز حاضر به انکار مسئولیت

ای خانواده به ویژه تاییراتی مانند دسترسی به منابع مالی مستقل و همکاری و قدردانی سایر اعض

مردان بودند تا موقعیت بهتری پیدا کنند. نکته جالب توجه این است که اگرچه زنان پاسخگو 

خواهان دسترسی به منابع مالی مستقل بودند اما نگرش مثبتی نسبت به دریافت دستمزد برای 

 کردند.کارهای خانه نداشتند و آن را نوعی تحقیر تلقی می

داری، توسط مطالعه کیفی دیگری نیز تأیید های مثبت و منفی خانهبهزمان به جنتوجه هم

داری (. بر اساس این مطالعه، درک و معنای خانه1395شده است )صادقی فسایی و میرحسینی، 

عنوان مثال، زنانی که اهمیت بیشتری دار مرتبط است. بههای فردی و اجتماعی زنان خانهبا ویژگی

کردند یا زنان داری انتقاد میمادری قائل بودند، کمتر نسبت به خانههای همسری و برای نقش

دانستند در حالی که زنان جوان های مرتبط با ازدواج میداری را بخشی از مسئولیتتر خانهمسن

عنوان کار تعریف شوند. بر اساس این مطالعه، استیالی مردانه معتقد بودند کارهای خانه باید به

عبارت دیگر، برخی زنان کند. بهداری را بر زنان تحمیل میاست که پذیرش خانهیکی از عواملی 

کرده بنا به خواست همسران خود برای نگهداری فرزند در خانه یا به دلیل برداشت منفی تحصیل

عنوان اند. اما زنان بههمسران از محیط کار و فضای اجتماعی از ورود به بازار کار صرف نظر کرده

                                                      
1. Hook 
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اند که های مختلفی را نیز برای بهبود کیفیت زندگی خود به کار گرفتهنی فعال، استراتژیکنشگرا

های خانوادگی و اجتماعی صورت کارهای فردی بوده و از طریق ارتباط با شبکهبیشتر مبتنی بر راه

دهد تصور گرفته است. از نظر نویسندگان، بیان احساسات دوگانه توسط زنان پاسخگو نشان می

توان به داری یک تصور سنتی صرف نیست و اگرچه بازنمایی جنسیت را مینان نسبت به خانهز

 ایدئولوژی مردساالری ارجاع داد اما ظرفیت برای تفسیر این ایدئولوژی نیز وجود دارد.

آمد، زمان های جنسیتی، دربه این ترتیب، مشارکت در کار خانگی با عواملی چون نگرش

یافته به کار دستمزدی، تعداد فرزندان حاضر در خانوار و مراحل مختلف زندگی اختصاص

 دهد. طور یکسان تحت تأثیر قرار نمیخانوادگی ارتباط دارد اما لزوماً زنان و مردان را به

 ها دهداروش تحقیق و 

های مورد استفاده در این مقاله، طرح گذران وقت مرکز آمار ایران است که در چهار منبع داده

در مناطق شهری ایران انجام شده است.  1394و بهار و تابستان  1393موج و در پاییز و زمستان 

به کار رفته  بندی شدهای طبقهگیری دو مرحلهای معرف، روش نمونهیابی به نمونهمنظور دستبه

شناختی های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتاست. پرسشنامه این طرح اطالعاتی درباره ویژگی

ساله و  15های مختلف توسط اعضای یافته به فعالیتاعضای خانوار و مدت زمان اختصاص

ل (. نمونه کامل )شام1395؛ مرکز آمار ایران، 1394گردد )مرکز آمار ایران، بیشتر را شامل می

خانوار دارای زن و  11756گردد اما در این مقاله تنها خانوار را شامل می 16912چهار موج(، 

های جنسیتی در کار خانگی را زوج( تا بتوان تفاوت 23512شوهر وارد تحلیل شده اند )شامل 

 ها مطالعه کرد.بر روی آن

زندگی نیستند؛ زیرا بر  آلی برای مطالعه مسیرهای ایدههای مقطعی گذران وقت، دادهداده

کنند. تنها دلیل استفاده از این ها را منعکس نمیهای طولی، تجربه واقعی خانوادهخالف داده

باشد که با توجه به تجربه اطالعات، عدم دسترسی به مطالعات طولی خانوادگی در ایران می

باشد نیز قابل توجیه می های مقطعی در مطالعات اولیه زندگی خانوادگی در غرباستفاده از داده
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، 5؛ کوماگای1983، 4؛ نورتون1974، 3دیلیک-؛ فرست1955، 2؛ گلیک1936، 1)لومیس و همیلتون

دست . البته چنین محدودیتی را باید در هنگام مقایسه نتایج به(1986، 6؛ بالندل و واکر1984

پیش از والدینی، والدینی  آمده از مطالعات مقطعی و طولی در نظر داشت. در این مقاله، سه مرحله

اند و در اند. در مرحله اول، هنوز زوجین صاحب فرزند نشدهو پس از والدینی تعریف شده

جا که اند. از آنمرحله آخر فرزندان خانه والدینی را ترک کرده و زندگی مستقلی را شروع کرده

آوری کرده ار را جمعطرح گذران وقت تنها اطالعات مربوط به تعداد فرزندان حاضر در خانو

عنوان سالگی زنان به 40است و تعداد فرزندان به دنیا آمده مشخص نیست، در این مقاله سن 

مرز بین دو مرحله پیش و پس از والدینی برای خانوارهای بدون فرزند در نظر گرفته شده است. 

تخاب شده بستگی دارد بندی دو مرحله فوق الذکر با زمان انها به نزدیکی زمانمیزان دقت تحلیل

و با توجه به عدم دسترسی به سن زنانی که در این مراحل قرار دارند، ارزیابی این مسأله ممکن 

( نیز 1991طوری که سوتر )نیست. البته استفاده از این سن در ادبیات پژوهشی نیز سابقه دارد به

است. این انتخاب با توجه  همین سن را برای تفکیک مراحل پیش و پس از والدینی استفاده کرده

به روندهای ازدواج و باروری در مناطق شهری کشور و شواهد موجود درباره فاصله بین ازدواج 

 و تولد اولین فرزند انجام شده است. 

ترین فرزند خانوار، به چهار دوره پیش از دبستان مرحله والدینی نیز بر اساس سن کوچک

سال(  18سال( و بزرگسال )بیش از  18تا  11سال(، نوجوان ) 10تا  6سال(، دبستان ) 6)کمتر از 

های جنسیتی را در رابطه با توانایی کند تا بتوان نقشبندی کمک میشود. این طبقهتقسیم می

ندان در برآورده کردن نیازهای شخصی خود بررسی کرد. بر این اساس، مراحل پیش از فرز

های زن و شوهر و دوره 1168و  9764، 824والدینی، والدینی و پس از والدینی، به ترتیب، 

گردد. زن و شوهر را شامل می 2133و  2035، 1895، 3701متوالی مرحله والدینی نیز به ترتیب 

های متوالی یافته به کار خانگی در مراحل و دورهتی در مدت زمان اختصاصهای جنسیتفاوت

 شود.  ارزیابی می 7زندگی خانوادگی توسط آزمون تی

                                                      
1. Loomis and Hamilton  

2. Glick  

3. First-Dilic 

4. Norton  

5. Kumagai 

6. Blundell and Walker  

7. T-test 
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یافته دهد. متایر وابسته، مدت زمان اختصاصمتایرهای وابسته و مستقل را نشان می 1جدول 

داری، زدی مربوط به خانههای غیردستمروز است که انواع فعالیتبه کار خانگی در شبانه

عنوان شاخص گردد. تحصیالت بهنگهداری از فرزندان و نگهداری از بزرگساالن را شامل می

شود. برای گیری میرویکرد منابع نسبی در نظر گرفته شده و به دو صورت مطلق و نسبی اندازه

تدایی، راهنمایی، گیری متایر تحصیالت نسبی، سطوح مختلف تحصیلی )شامل بیسواد، اباندازه

گانه تحصیالت زن بیشتر از شوهر )یا فرادست رود تا طبقات سهمتوسطه و دانشگاه( به کار می

همسری تحصیلی(، تحصیالت زن مساوی شوهر )یا همسان همسری تحصیلی( و تحصیالت 

زن کمتر از شوهر )یا فرودست همسری تحصیلی( تعریف شوند. اگرچه به دلیل عدم وجود 

توان شود اما نمیمربوط به درآمد در طرح گذران وقت، چنین متایری وارد تحلیل نمی اطالعات

توجهی در نتایج مربوط به زنان به وجود بیاورد؛ زیرا انتظار داشت این متایر تفاوت قابل

گونه که در بخش مقدمه بیان شد، مشارکت زنان در بازار کار ایران محدود است. رویکرد همان

های یافته به کار غیرخانگی )شامل فعالیتی نیز با استفاده از مدت زمان اختصاصدسترسی زمان

بندی منظور طبقهشود. بهشالی، اجتماعی و فردی( و تعداد فرزندان حاضر در خانوار ارزیابی می

کار رفته است. البته عالوه  ( به1983؛ 1980) 1بندی اوپونگهای غیرخانگی زوجین، طبقهفعالیت

های اوپونگ وجود های مذکور، دو نقش زن و شوهری و خویشاوندی نیز در میان نقششبر نق

دارند که به دلیل عدم وجود اطالعات مرتبط در طرح گذران وقت، در این مقاله مورد استفاده 

شود عنوان متایر کنترل و به صورت متایری طبقه ای وارد میگیرند. سن پاسخگویان بهقرار نمی

 روابط غیر خطی را مشخص کند. تا بتواند 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Oppong 
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 : متغیرهای مورد استفاده در تحلیل1جدول 

 وابسته

هننای فننعننالننیننت

 خانگی

یافته به خدمات غیردستمزدی مربوط به خانوار )مانند زمان )ساعت( اختصاص

نظافت، خرید، تهیه غذا و تزئین(، نگهداری از بزرگساالن )مانند مراقبت های 

همراهی کردن برای دریافت انواع خدمات، خرید کردن یا عاطفی و پزشکی و 

حضور در مراسم مختلف(، نگهداری از کودکان )مانند شیر دادن، حمام کردن 

یا آماده کردن برای رفتن به مدرسه(، آموزش کودکان )مانند خواندن کتاب، 

بازی کردن و صحبت کردن( یا همراهی کردن کودکان )برای دریافت خدمات 

 های فرهنگی یا تفریحی(پزشکی یا بازدید از مکان شخصی یا

 شامل طبقات بیسواد، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه تحصیالت مستقل

 
 تحصیالت نسبی

تحصیالت زن بیشتر از شوهر، تحصیالت زن مساوی تحصیالت  شامل طبقات

 شوهر و تحصیالت زن کمتر از تحصیالت شوهر

 

 های شالیفعالیت

های رسمی )مانند کار یافته به کار دستمزدی در بخشزمان )ساعت( اختصاص

داری، ها( و غیررسمی )مانند کارهای کشاورزی، جنگلبرای دولت و شرکت

ماهیگیری، شکار، معدن، تهیه غذا، ساخت و ساز، دستفروشی، تعمیرکاری، 

 تایپ کردن و تدریس خصوصی(

 
هننای فننعننالننیننت

 اجتماعی

یافته به خدمات غیردستمزدی به اجتماع محلی )مانند ختصاصزمان )ساعت( ا

مدیریت خانوار، خرید یا نگهداری از کودکان(، معاشرت کردن )مانند صحبت 

 کردن، نامه نگاری یا حضور در مهمانی( یا حضور در مراسم مذهبی گروهی

 

 های فردیفعالیت

ررسمی و یافته به تحصیالت )اعم از رسمی، غیزمان )ساعت( اختصاص

ای(، بازدید از اماکن )اعم از فرهنگی، ورزشی و تفریحی(، سرگرمی )اعم حرفه

های داخل و خارج های هنری و فنی یا بازی(، ورزش )اعم از فعالیتاز فعالیت

های از ساختمان(، مطالعه، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو یا سایر رسانه

ی کارهایی مانند مطالعه، تماشای فیلم و شنیداری، استفاده از کامپیوتر برا

های شخصی )مانند دوش گرفتن، خواندن اخبار، رفتن به کتابخانه، مراقبت

های بهداشتی(، تفکر یا های زییایی و مراقبتمسواک زدن، رفتن به سالن

های مذهبی فردی )مانند عبادت یا ریزی برای آینده یا انجام فعالیتبرنامه

 هبی(دریافت مشاوره مذ

 تعداد فرزندان حاضر در خانوار تعداد فرزندان 

 ساله و بیشتر 60و  50-59، 40-49، 30-39، 30شامل طبقات کمتر از  سن کنترل
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 2و با استفاده از بسته آماری استیتا 1های چند متایره با استفاده از رگرسیون تابیتتحلیل

( انجام شده است. این روش، بر خالف رگرسیون خطی، مقادیر سانسور شده 15)نسخه 

کند. برای تعیین رابطه کار خانگی با جنسیت زوجین، های صفر در این مطالعه( را تعدیل می)زمان

شود و رابطه متایر جنسیت های رگرسیونی بر کل نمونه )شامل زنان و شوهران( برازش میمدل

شود. به این یافته به کار خانگی پس از تعدیل سایر متایرها مشخص مین اختصاصبا مدت زما

توان تعیین کرد رابطه اولیه کار خانگی و جنسیت تا چه حد مستقل از رابطه کار خانگی ترتیب می

ای بر نمونه زنان و های جداگانههای منابع نسبی و دسترسی زمانی است. سپس، مدلبا شاخص

های منابع های جنسیتی در رابطه کار خانگی با شاخصشود تا تفاوتبرازش می نمونه شوهران

شود و ها تعدیل مینسبی و دسترسی زمانی مشخص شوند. سن پاسخگویان در تمام تحلیل

 گیرد. ها مدنظر قرار میطراحی پیمایش نیز با استفاده از وزن های مقتضی در کلیه تحلیل

 هایافته

شوند. سپس نوسانات مدت متایرهای مورد استفاده در تحلیل توصیف میدر این بخش ابتدا 
شوند. یافته به کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی زوجین به تصویر کشیده میزمان اختصاص

های منابع نسبی و دسترسی زمانی در نهایت، رابطه کار خانگی با متایرهای جنسیت و شاخص

آمار توصیفی متایرهای مورد استفاده در  2شود. جدول ی میدر قالب تحلیل چند متایره بررس
 32ساعت و  6یافته به کار خانگی توسط زنان )دهد. مدت زمان اختصاصتحلیل را نشان می

روز( است. زنان و شوهران دقیقه در شبانه 14ساعات و  1روز( پنج برابر مردان )دقیقه در شبانه

یگرند. اگرچه باسوادی در بین شوهران فراگیرتر است، اما از نظر تحصیالت تقریباً  مشابه یکد
درصد(. تقریباً  نیمی از زوجین مدرک  90در میان هر دو گروه تقریباً  عمومیت دارد )حدود 

های جنسیتی کمی درصد( دارند و تفاوت 4/19درصد( یا دانشگاهی ) 1/29تحصیلی دبیرستانی )

الت دبیرستانی در میان زنان و تحصیالت شود. هرچند تحصیدر این خصوص مشاهده می
شود. حدود نیمی از زوجین، همسان همسری دانشگاهی در میان شوهران بیشتر مشاهده می

اند و فرادست همسری تحصیلی تحصیلی )تحصیالت زن مساوی شوهر( را تجربه کرده

یشتر )تحصیالت زن کمتر از شوهر( نیز نسبت به فرودست همسری تحصیلی )تحصیالت زن ب

                                                      
1. Tobit Regression 

2. Stata 
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شود. پنجم زوجین مشاهده میاز شوهر( عمومیت بیشتری دارد. هرچند الگوی اخیر در میان یک
تر از خود را در مطالعات پیشین نیز افزایش سهم ازدواج زنان با شوهران دارای تحصیالت پایین

ش زنان پذیری بازار ازدواج در جذب سهم رو به افزایکشور نشان داده و این پدیده را به انعطاف
 (. 1395اند )عسکری ندوشن و ترابی، دارای تحصیالت عالی نسبت داده

کاررفته در تحلیل به تفکیک جنسیت : میانگین )انحراف معیار( یا درصد متغیرهای به2جدول 

 1393-1394زوجین، مناطق شهری ایران، 

 شوهران زنان زنان و شوهران 

میانگین /  متغیر
 درصد

انحراف 
 معیار

میانگین / 
 درصد

انحراف 
 معیار

میانگین / 
 درصد

انحراف 
 معیار

 65/1 24/1 64/2 53/6 44/3 89/3 های خانگی )ساعت(فعالیت

       تحصیالت )درصد(

  17/8  83/11  00/10 بیسواد 

  81/22  91/23  36/23 ابتدایی 

  88/19  31/16  10/18 راهنمایی 

  59/27  69/30  14/29 دبیرستان 

  55/21  26/17  41/19 دانشگاه 

       تحصیالت نسبی )درصد(

  70/20  70/20  70/20 زن بیشتر از شوهر 

  12/48  12/48  12/48 زن مساوی شوهر 

  19/31  19/31  19/31 زن کمتر از شوهر 

 63/4 89/5 97/1 59/0 44/4 24/3 های شالی )ساعت(فعالیت

 51/1 07/1 51/1 26/1 51/1 17/1 های اجتماعی )ساعت(فعالیت

 63/2 49/4 12/2 03/4 40/2 26/4 های فردی )ساعت(فعالیت

 09/1 54/1 09/1 54/1 09/1 54/1 تعداد فرزندان حاضر در خانوار

       سن )سال(

  01/9  87/19  44/14 30کمتر از  

 39-30 34/28  52/29  17/27  

 49-40 32/25  82/24  83/25  

 59-50 48/18  60/16  36/20  

  64/17  20/9  42/13 و بیشتر 60 
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دقیقه در  53ساعت و  5های شالی توسط شوهران )یافته به فعالیتمدت زمان اختصاص

های جنسیتی در سایر روز( است. اگرچه تفاوتدقیقه در شبانه 35روز( ده برابر زنان )شبانه

های های غیرخانگی بسیار کمتر هستند، اما مردان مدت زمان بیشتری را صرف فعالیتفعالیت

روز( و زنان بیش از دقیقه در شبانه 2ساعت و  4دقیقه در مقابل  29ساعت و  4کنند )فردی می

دقیقه  4ساعت و  1دقیقه در مقابل  16ساعت و  1پردازند )های اجتماعی میشوهران به فعالیت

فرزند در خانوار حضور دارد، که با باروری زیر سطح جانشینی  5/1طور متوسط، روز(. بهدر شبانه

تر هستند سال از زنان خود بزرگ 5طور متوسط، عالوه، شوهران بهخوانی دارد. بهدر کشور هم

های سن ازدواج دو جنس مطابقت دارد )ترابی سال( که با تفاوت 3/41و  3/46های سن )میانگین

 (. 1391و عسکری ندوشن، 

لف های خانگی را در مراحل مختیافته به فعالیت، میانگین مدت زمان اختصاص1شکل 

تنها از نظر مدت، بلکه از نظر الگو و کشد. زنان و شوهران نهزندگی خانوادگی به تصویر می

توجهی دارند. در مسیر زندگی خانوادگی، زنان شدت نوسانات کار خانگی نیز تفاوت قابل

 9ساعت و  5کنند )های خانگی میکمترین زمان را در مرحله پیش از والدینی صرف مسئولیت

ترین فرزند در روز(. این زمان در ابتدای مرحله والدینی و هنگامی که کوچکشبانه دقیقه در

های روز( و در دورهدقیقه در شبانه 32ساعت و  7رسد )سنین پیش از دبستان قرار دارد به اوج می

ترین عبارت دیگر، با افزایش سن کوچکیابد. بهصورت خطی کاهش میمتوالی مرحله والدینی به

شود؛ هرچند دهند کاسته مید خانوار، از مدت زمانی که زنان به کارهای خانه اختصاص میفرزن

رسد. این روند کاهشی در مرحله پس از روز نمیساعت در شبانه 6گاه به کمتر از این زمان هیچ

و ساعت  5یابد )اند نیز ادامه میکه همه فرزندان خانه والدینی را ترک کرده والدینی و هنگامی

روز(، اگرچه زنان همچنان زمان بیشتری را نسبت به مرحله پیش از والدینی دقیقه در شبانه 30

 کنند. صرف کارهای خانه می
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یافته به کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی به : میانگین زمان )ساعت( اختصاص1نمودار 

 1393-1394تفکیک جنسیت زوجین، مناطق شهری ایران، 

 
های مختلف زندگی خانوادگی به ترتیبی که در شکل نشان داده توضیحات: میانگین سن زنان در مراحل و دوره

 59، 49، 42، 35، 30سال. ارقام مشابه برای شوهران عبارتند از:  58و  54، 44، 37، 30، 26شده است، عبارتند از: 

 سال. 63و 

ی تا انتهای مرحله والدینی تقریبًا  ثابت یافته به کار خانگدر مورد شوهران، زمان اختصاص

است. همانند تجربه زنان، شوهران کمترین زمان را در مرحله پیش از والدینی صرف کارهای 

دقیقه افزایش در ابتدای مرحله والدینی به  13روز(. این زمان با ساعت در شبانه 1کنند )خانه می

ماند تا این که در انتهای میانه این مرحله ثابت می ای دردقیقه 5رسد و با کاهشی تقریباً  اوج می

دقیقه افزایش  24ساعت و  1ترین فرزند در سنین بزرگسالی قرار دارد به آن و زمانی که کوچک

رین تطوری که شوهران بیشیابد بهیابد. این روند افزایشی در مرحله پس از والدینی نیز ادامه میمی

روز( را در آخرین مرحله زندگی خانوادگی و هنگامی که بانهدقیقه در ش 30ساعت و  1زمان )

کنند. همان گونه که در توضیحات شوند صرف کارهای خانه میبه سنین بازنشستگی نزدیک می

سال و در دوره  59طور متوسط در انتهای مرحله والدینی بیان شده است، شوهران به 1شکل 

نی آخرین مراحل زندگی خانوادگی با دوران زماسال سن دارند که هم 63پس از والدینی 
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کند. عالوه بر الگوی متفاوت نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی، بازنشستگی را تأیید می

طوری که شدت این نوسانات نیز بین زوجین متفاوت و در میان زنان بیش از شوهران است، به

دقیقه  23ساعت و  2در میان زنان  یافته به کار خانگیفاصله کمترین و بیشترین زمان اختصاص

 دقیقه است. 35و در میان شوهران تنها 

دهد. ابتدا پنل اول را در نظر های رگرسیونی کار خانگی را نشان می، ضرایب مدل3جدول 

کند. نقش جنسیت را مشخص می 1باشد. مدل بگیرید که شامل نمونه کامل )زنان و شوهران( می

شود نیز یک متایر مربوط به منابع نسبی و دسترسی زمانی وارد می 7 تا 2در هر یک از مدل های 

گونه که قبالً بیان شد، یافته به کار خانگی تعیین شود. همانها با مدت زمان اختصاصتا رابطه آن

های مشابهی ، مدل1جز مدل شود. بهها وارد میعنوان متایر کنترل در تمام مدلسن پاسخگویان به

های دوم و سوم اند که در پنلجداگانه برای نمونه زنان و نمونه شوهران اجرا شدهطور نیز به

 باشند. قابل مشاهده می 3جدول 

دقیقه زمان بیشتری را نسبت  54ساعت و  5روز نمونه کامل، زنان در شبانه 1بر اساس مدل 

 4های شالی به . این زمان پس از تعدیل فعالیت1دهندبه شوهران به کار خانگی اختصاص می

(. در نظر گرفتن سایر متایرها، تفاوت جنسیتی موجود 4یابد )مدل دقیقه کاهش می 2ساعت و 

دهد. نقش تحصیالت در مورد زنان و شوهران متفاوت است )مدل در کار خانگی را کاهش نمی

ارت عبدهد. بهیابی به تحصیالت عالی کار خانگی را کاهش می(. در مورد زنان، تنها دست2

دقیقه زمان کمتری  5ساعت و  1دیگر، زنان دارای تحصیالت دانشگاهی نسبت به زنان بیسواد، 

دهند. در مورد شوهران، کار خانگی با افزایش روز به کارهای خانه اختصاص میرا در شبانه

یابد. شوهران دارای تحصیالت ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی، تحصیالت افزایش می

روز نسبت به شوهران بیسواد صرف دقیقه زمان بیشتری را در شبانه 55و  35، 30، 19به ترتیب، 

شوند. زنانی های جنسیتی در مورد تحصیالت نسبی نیز مشاهده میکنند. تفاوتکارهای خانه می

که تحصیالت کمتری از شوهران خود دارند نسبت به زنانی که تحصیالت بیشتری از شوهران 

عبارت دهند. بهروز به کار خانگی اختصاص میدقیقه زمان بیشتری را در شبانه 12رند، خود دا

رسد دهد، اما به نظر نمیدیگر، فرادست همسری تحصیلی کار خانگی زنان را افزایش می
                                                      

سبه دقیقه1 ، 1ضرب می کنیم. مثالً، ضریب مربوط به جنسیت مرد در مدل  60ها، ارقام اعشاری را در . برای محا

 آید.دقیقه به دست می 24/54، 60است که پس از ضرب شدن در عدد  904/0
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 تحصیالت نسبی اساساً نقشی در کار خانگی شوهران ایفا کند.

شود و گی، تنها شامل تحصیالت نمیهای کار خانهای جنسیتی در تعیین کنندهتفاوت

های غیرخانگی مشارکت گردد. زنانی که بیشتر در فعالیتهای غیرخانگی را نیز شامل میفعالیت

عبارت دیگر، (. به6تا  4های کنند )مدلهای خانگی میکنند، زمان کمتری را صرف فعالیتمی

شالی، اجتماعی و فردی، زمان های یافته به فعالیتهر یک ساعت افزایش در زمان اختصاص

دهد. در مورد دقیقه کاهش می 25و  27، 31یافته به کار خانگی زنان را به ترتیب اختصاص

طوری که هر های شالی رابطه منفی دارد؛ بهشوهران، مشارکت در کارهای خانه تنها با فعالیت

 16نگی شوهران را های شالی، کار خایافته به فعالیتیک ساعت افزایش در زمان اختصاص

های غیرخانگی، کار خانگی شوهران را دهد. مشارکت بیشتر در سایر فعالیتدقیقه کاهش می

دهد. تعداد فرزندان حاضر در خانوار نیز تنها در کار خانگی زنان نقش دقیقه افزایش می 5حدود 

دقیقه  25زنان را یافته به کار خانگی طوری که هر یک فرزند بیشتر، مدت زمان اختصاصدارد به

رسد حضور فرزندان، نقشی در مشارکت شوهران در کارهای خانه دهد. به نظر نمیافزایش می

عالوه، رابطه کار خانگی با سن در مورد زنان منفی و در مورد شوهران مثبت است. داشته باشد. به

گی و سن در دو (، رابطه منفی بین کار خان4های شالی شوهران )مدل تنها با  تعدیل فعالیت

تواند اهمیت ناسازگاری شود. این یافته میسال و بیشتر( ظاهر می 50گروه سنی آخر )

های شالی و خانوادگی را در مشارکت کمتر شوهران در کارهای خانه تأیید کند زیرا مسئولیت

های شالی، شوهران جوان زمان بیشتری یافته به فعالیتدر صورت ثابت ماندن زمان اختصاص

 کنند.  را نسبت به شوهران میانسال و سالمند صرف کارهای خانگی می
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 1393-1394های رگرسیونی کار خانگی به تفکیک جنسیت زوجین، مناطق شهری ایران، : مدل3جدول 

 زنان و شوهران

 7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متایر

        جنسیت

 0 0 0 0 0 0 0 زن

 **893/5 **860/5 **937/5 **039/4 **900/5 **919/5 **904/5 مرد

        تحصیالت 

      0  بیسواد

      **337/0  ابتدایی

      **470/0  راهنمایی

      **509/0  دبیرستان

      139/0  دانشگاه

        تحصیالت نسبی

     0   زن بیشتر از شوهر

     -005/0   زن مساوی شوهر

     **200/0   زن کمتر از شوهر

    **-340/0    های شالیفعالیت

   **-189/0     های اجتماعیفعالیت

  **-111/0      های فردیفعالیت
 **252/0       تعداد فرزندان حاضر در خانوار

        سن

 0 0 0 0 0 0 0 30کمتر از 

39-30 008/0 017/0 005/0 121/0 010/0 005/0- 164/0-* 

49-40 325/0-** 293/0-** 351/0-** 294/0-** 313/0-** 303/0-** 595/0-** 

59-50 348/0-** 285/0-** 382/0-** 756/0-** 305/0-** 252/0-** 510/0-** 

 **-361/0 -169/0 **-274/0 **-398/1 **-370/0 -202/0 **-343/0 و بیشتر 60

 **552/0 **243/1 **973/0 **972/2 **745/0 **398/0 **786/0 عرض از مبدا

 𝑅2 170/0 171/0 170/0 208/0 172/0 172/0 172/0شبه 
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 زنان

 7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متایر

        تحصیالت

      0  بیسواد

      107/0  ابتدایی

      *229/0  راهنمایی

      103/0  دبیرستان

      **-083/1  دانشگاه

        تحصیالت نسبی

     0   زن بیشتر از شوهر

     -011/0   زن مساوی شوهر

     *200/0   زن کمتر از شوهر

    **-525/0    های شالیفعالیت

   **-450/0     های اجتماعیفعالیت

  **-422/0      های فردیفعالیت
 **410/0       تعداد فرزندان حاضر در خانوار

        سن

 0 0 0 0 0 0  30کمتر از 

39-30  065/0 092/0 180/0* 111/0 059/0 217/0-* 

49-40  574/0-** 464/0-** 312/0-** 394/0-** 352/0-** 826/0-** 

59-50  039/1-** 885/0-** 930/0-** 751/0-** 596/0-** 031/1-** 

 **-441/1 **-195/1 **-394/1 **-702/1 **-524/1 **-699/1  و بیشتر 60

 **460/6 **503/8 **407/7 **161/7 **839/6 **065/7  عرض از مبدا

 𝑅2  013/0 008/0 038/0 021/0 034/0 013/0شبه 

 شوهران

 7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متایر

        تحصیالت

      0  بیسواد

      **317/0  ابتدایی

      **493/0  راهنمایی
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      **591/0  دبیرستان

      **920/0  دانشگاه

        تحصیالت نسبی

     0   زن بیشتر از شوهر

     004/0   زن مساوی شوهر

     167/0   زن کمتر از شوهر

    **-269/0    های شالیفعالیت

   **092/0     های اجتماعیفعالیت

  **103/0      های فردیفعالیت
 005/0       تعداد فرزندان حاضر در خانوار

        سن

 0 0 0 0 0 0  30کمتر از 

39-30  143/0 143/0 149/0 145/0 147/0 141/0 

49-40  118/0 051/0 098/0- 068/0 034/0 063/0 

59-50  508/0** 385/0** 337/0-** 395/0** 286/0* 411/0** 

 **680/0 **445/0 **640/0 **-795/0 **658/0 **896/0  و بیشتر 60

 **376/0 -007/0 **293/0 **436/2 **342/0 -219/0  عرض از مبدا

 𝑅2  005/0 002/0 071/0 003/0 005/0 001/0 شبه

 .%1دار در ، **: معنی%5*: معنی دار در  توضیحات:

منظور ارزیابی ارتباط دو رویکرد منابع نسبی و دسترسی زمانی با مشارکت زوجین در کار به

توان های تحلیل چندمتایره میخانگی، در این مقاله چهار فرضیه ارائه گردید که با استفاده از یافته

انگی با یافته به کار خ، مدت زمان اختصاص1فرضیه ها را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس آن

شود. تحصیالت رابطه منفی دارد )رویکرد منابع نسبی(. این فرضیه تنها در مورد زنان تأیید می

ها دارند ازدواج زنان دارای تحصیالت عالی و زنانی که با شوهرانی که تحصیالت کمتری از آن

د که تحصیالت اناند، به ترتیب، نسبت به زنان بیسواد و زنانی که با شوهرانی ازدواج کردهکرده

دهند. تحصیالت بیشتر ها دارند مدت زمان کمتری را به کار خانگی اختصاص میبیشتری از آن

کند و تحصیالت نسبی همسران هم نقشی ها را در کارهای خانه بیشتر میشوهران، مشارکت آن

با  یافته به کار خانگیمدت زمان اختصاص ،2فرضیه در کار خانگی شوهران ندارد. بر اساس 
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یافته به کار غیرخانگی رابطه منفی دارد )دسترسی زمانی(. این فرضیه نیز در مورد زمان اختصاص

های شالی، اجتماعی و فردی شود؛ زیرا زنانی که زمان بیشتری را صرف فعالیتزنان تأیید می

ها با دهند. در مورد شوهران، کار خانگی تنکنند، زمان کمتری را به کار خانگی اختصاص میمی

یافته مدت زمان اختصاص، 3فرضیه های شالی رابطه منفی دارد. بر اساس مشارکت در فعالیت

به کار خانگی با تعداد فرزندان حاضر در خانوار رابطه مثبت دارد )دسترسی زمانی(. این فرضیه 

ار روابط بین کار خانگی و تحصیالت، ک ،4فرضیه  شود. بر اساستنها در مورد زنان تأیید می

کند. این فرضیه غیرخانگی و تعداد فرزندان حاضر در خانوار بین زنان و شوهران تفاوت می

شود زیرا منابع و زمانی که زنان و شوهران در اختیار دارند به صورت یکسان با تأیید می

عبارت دیگر، تجربه زنان بیش از شوهران با های خانگی آنان در ارتباط نیست. بهفعالیت

ها و باشد. بخش بعد به تفسیر یافتهی منابع نسبی و دسترسی زمانی قابل تبیین میرویکردها

 گیری اختصاص دارد.نتیجه

 گیریو نتیجه بحث

های مناطق شهری کشور را به کار برد تا تفاوت 1393-94های طرح گذران وقت این مقاله داده

جنسیتی در کار خانگی در مراحل مختلف زندگی خانوادگی را به تصویر کشیده و بر اساس دو 

های های جنسیتی موجود را تبیین کند. یافتهرویکرد نظری منابع نسبی و دسترسی زمانی، تفاوت

کنند. بنابراین، دهند که زنان پنج برابر شوهران خود در کار خانگی مشارکت میقاله نشان میاین م

اند. نکته جالب توجه داری و فرزندپروری را حفظ کردهچنان نقش سنتی مبتنی بر خانهزنان هم

این است که ایران حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیز تفاوت جنسیتی بیشتری را 

کند )بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل کارهای غیردستمزدی و خانگی تجربه می در

یافته به کار (. این تفاوت جنسیتی تنها به مدت زمان اختصاص2004؛ میراندا، 2015متحد، 

خانگی محدود نیست، بلکه الگو و شدت نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی را نیز 

زنان در مرحله والدینی بیش از مراحل پیش و پس از والدینی در کار خانگی  گردد.شامل می

یافته به کارهای خانه در ابتدای مرحله والدینی و کنند و مدت زمان اختصاصمشارکت می

رسد. هنگامی که کوچک ترین فرزند خانوار در سنین پیش از دبستان قرار دارد به اوج می

تا میانه مرحله والدینی تقریبًا  ثابت است و تنها از انتهای این مشارکت شوهران در کار خانگی 
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یابد و در مرحله و هنگامی که فرزند کوچک خانوار در سنین بزرگسالی قرار دارد افزایش می

زمانی آخرین مراحل زندگی خانوادگی شوهران با رسد. هممرحله پس از والدینی به اوج می

دهد که کار خانگی رکت آنان در کار دستمزدی نشان میسنین بازنشستگی و کمرنگ شدن مشا

های توان تا حدی به مسئولیتکمتر شوهران در مراحل ابتدایی و میانی زندگی خانوادگی را می

شالی آنان نسبت داد. البته تفاوت زیادی که بین کار خانگی زنان و شوهران حتی در آخرین 

دهد عواملی غیر از مشارکت در بازار کار شان میشود نمرحله زندگی خانوادگی نیز مشاهده می

های این مقاله، شدت های جنسیتی در کار خانگی نقش دارند. بر اساس یافتهنیز در بروز تفاوت

نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی شوهران بسیار کمتر از زنان و حدود نیم ساعت 

د تمام وقت آزاد شده شوهران پس از کاهش دهروز است. این مسأله نیز نشان میدر شبانه

یابد و در واقع بخش های شالی به مشارکت در امور خانه و فرزندان اختصاص نمیفعالیت

های اجتماعی و فردی های غیرخانگی دیگری مانند فعالیتتوجهی از آن صرف فعالیتقابل

 شود. می

ا تحصیالت، که برای ارزیابی کاربرد های تحلیل چندمتایره در مورد رابطه کار خانگی بیافته

رویکرد منابع نسبی در مناطق شهری کشور به کار رفتند، همسو با نتایج مطالعات انجام شده در 

(. تحصیالت بر تقسیم کار خانگی زنان و شوهران در 1996سایر کشورهاست )شلتون و جان، 

زنی زنان را در قدرت چانهرسد تحصیالت عالی گذارد. به نظر میدو جهت متفاوت تأثیر می

ها های مربوط به خانه و فرزندان افزایش داده و سهم آنان را در این مسئولیتتقسیم مسئولیت

طلبانه و های جنسیتی برابریدهد. اما تحصیالت بیشتر شوهران، با تقویت نگرشکاهش می

های هد. بر اساس یافتهداهمیت رسیدگی به فرزندان مشارکت آنان را در کارهای خانه افزایش می

مربوط به رابطه کار خانگی با کار غیرخانگی که برای ارزیابی کاربرد رویکرد دسترسی زمانی به 

های خانگی شوهران ناسازگار است. رابطه منفی کار رفتند، تنها کار دستمزدی است که با فعالیت

های شالی افته به فعالیتیسن با کار خانگی شوهران که تنها پس از تعدیل مدت زمان اختصاص

های کند. زیرا در صورت ثابت ماندن فعالیتها مشاهده گردید نیز همین یافته را تأیید میآن

شالی در سنین مختلف، شوهران جوان زمان بیشتری را نسبت به شوهران میانسال و سالمند 

ارائه تسهیالت ویژه هایی نظیر دورکاری یا کنند. بر این اساس، برنامهصرف کارهای خانگی می

برای زوجین دارای فرزند خردسال یا زوجینی که مسئولیت مراقبت از خویشاوندان سالخورده 
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های شالی و خانوادگی کاسته و تواند از ناسازگاری بین مسئولیتیا بیمار را بر عهده دارند می

بین کار خانگی  بر مشارکت شوهران در کارهای خانگی بیفزاید. با توجه به ناسازگاری موجود

هایی در راستای تسهیل اوقات فراغت خانوادگی، ارائه های غیرخانگی زنان، برنامهو کلیه فعالیت

خدمات مراقبتی چه برای فرزندان خردسال و چه برای خویشاوندان بزرگسال بیمار یا سالخورده 

 نان بکاهند.  های خانگی و غیرخانگی زتوانند از مشکالت موجود در تلفیق فعالیتنیز می

های تحلیل چندمتایره نشان دادند که تنها کارخانگی زنان با تعداد فرزندان حاضر در یافته

های مطالعات انجام ای در مورد شوهران با یافتهخانوار رابطه مثبت دارد. عدم وجود چنین رابطه

فرزندان بیشتر  (. در شرایطی که1996خوانی ندارد )شلتون و جان، گرفته در سایر کشورها هم

دهد، عدم استقبال عمومی از داری و فرزندپروری زنان را افزایش میهای خانهتنها مسئولیت

توان کاهش رسد. بر این اساس، میافزایش فرزندآوری در کشور چندان عجیب به نظر نمی

 های مربوط به خانه و فرزندان را گامی در جهتتفاوت جنسیتی موجود در انجام مسئولیت

عالوه، تقویت انگیزه فرزندآوری در میان زنان و افزایش باروری در سطح کشور دانست. به

های جنسیتی در رابطه کار خانگی با تحصیالت، کار غیرخانگی و تعداد فرزندان و وجود تفاوت

های رابطه بین کار خانگی و متایر جنسیت پس از تعدیل سایر متایرها حکایت از آن دارد که نقش

اند که فراتر از عوامل اجتماعی، اقتصادی یتی توسط یک نظام قشربندی جنسیتی تعریف شدهجنس

 کند. و جمعیت شناختی سطح فردی عمل می

ها شواهدی مبنی بر کاربرد رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی در طور کلی، یافتهبه

شوهران با این رویکردها مطابقت کنند، هرچند تجربه زنان بیش از مناطق شهری ایران فراهم می

دهند بیشتر زنان ساکن در مناطق شهری کشور مشارکت مردان دارد. مطالعات پیشین نشان می

(. راهکارهایی چون بازنگری 2008دانند )کورزمن، در امور مربوط به خانه و فرزندان را کافی نمی

های های جمعی و مکانانههای تفریحی و آموزشی ارائه شده توسط رسمتون درسی و برنامه

توانند در جهت تعدیل ایدئولوژی مردساالری و عقاید قالبی موجود که فرهنگی و آموزشی می

در مطالعات پیشین از جمله عوامل فرهنگی مؤثر در نابرابری جنسیتی در خانواده برشمرده 

د. عدم توجه ( مفید باشن1395؛ صادقی فسایی و میرحسینی، 1383اند )احمدی و گروسی، شده

تواند با پیامدهای نامطلوبی به نگرش زوجین نسبت به نابرابری های جنسیتی در حوزه خانواده می

در رابطه با رضایت زناشویی و کیفیت ازدواج همراه بوده و جوانان را به تأخیر ازدواج و محدود 
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های کالن یک از موارد ذکرشده در راستای سیاستکردن تعداد فرزندان ترغیب کند. هیچ

های کلی جمعیت و ها از جمله موارد ذکرشده در سیاستباشند و پیشگیری از آننمی

آوری اطالعات مربوط به درآمد و نیز منابع فراتر از بازار های کلی خانواده است. جمعسیاست

یم گیری درباره تقستواند درک ما را نسبت به فرآیند گفتگو و تصمیمکار در مطالعات آینده می

جنسیتی کار خانگی افزایش دهد. انجام مطالعات مشابه در مناطق روستایی کشور و در نظر 

ای مانند شرایط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی مناطق جارافیایی مختلف نیز گرفتن عوامل زمینه

 باشند. های حاضر میهای موثری در تکمیل یافتهگام

 تشکر و قدردانی

 شود.های گذران وقت قدردانی میدر اختیار گذاشتن دادهاز مرکز آمار ایران برای 
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Gender, Time Use and Family Roles: The Importance of Relative 

Resources and Time Availability 

 

Fatemeh Torabi 

Abstract 

Changes in different aspects of family and its correspondence with widespread 

structural and ideational changes in Iran has been documented in previous research 

but no study to date has examined gender differences in family roles at the national 

level. This paper uses data from the 2014-2015 Time Use Survey, representing urban 

areas of Iran, and applies the relative resources and time availability approaches to 

describe the differences between wives and husbands in participation in the total 

unpaid household related activities across their family life course and explain such 

differences. The results suggest a clear male-bread winning and female home-making 

pattern, although wives and husbands allocated similar amount of time to either the 

community or individual activities. These gender differences include not only the time 

allocated to the family and household activities, but also their pattern and life course 

variations. In addition, the wives’ experience is more consistent with the predictions 

of the time availability and relative resources approaches than that of husbands. 

Adjusting for other factors does not remove the association between gender and 

participation in the family- and household-related activities, suggesting the 

predominance of gender values and norms over socio-economic and demographic 

factors examined in this paper.  

Keywords: Gender, time use, family, household, resources, Iran. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 Associate Professor of Demography, University of Tehran. Email: fatemeh_torabi@ut.ac.ir  



 

 

 

 

 

 



 

 

 بر تمایل به ادامه زندگی مجردی در بین جوانان شهر قم عوامل مؤثر
 ، حسنعلی امید، حسین دهقانبرزو مروت

 (1/3/1399: رشیپذ خیتار   9/9/1398: افتیدر خی)تار

 چکیده
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ادامه زندگی مجردی در بین جوانان شهر قم صورت 

، «مدرنیزاسیون ویلیام گود»، «پارسونزساختاری کارکردگرایی »های گرفته است. در این مطالعه از نظریه

-ق، پیمایشی و از نوع توصیفیبهره گرفته شد. روش تحقی« فردگرایی توکویل»ویژه و به« نوگرایی گیدنز»

باشد. جمعیت مورد بررسی شامل ساخته میها، پرسشنامة محققآوری دادهتحلیلی بوده و ابزار جمع

نفر در نظر  269ساله شهر قم بوده که از بین آنان، حجم نمونه برابر با  20-39نکرده جوانان هرگز ازدواج

سالگی  8/33طور میانگین تا سن ان مرد تمایل دارند بهگر این است که پاسخگویگرفته شد. نتایج بیان

گر باشد. نتایج آزمون فرضیات نیز بیانسال می 7/31مجرد باقی بمانند، این رقم در بین پاسخگویان زن، 

است که از بین متایرهای مستقل، متایرهای نگرش مثبت به اشتاال زنان، فردگرایی، اعتماد اجتماعی، این 

های دینی جوانان با تمایل به ادامه زندگی مجردی، نواده در انتخاب همسر و گرایشنگرش سنتی خا

که رابطه بین افزایش سطح تحصیالت و تمایل به ادامه زندگی مجردی تأیید رابطه مثبت دارند؛ درحالی

متایرهای  گر این است که در تشویق جوانان به ازدواج، عالوه برطور کلی، نتایج این مطالعه بیاننشد. به

 اقتصادی، باید متایرهای فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند.
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 مقدمه

 نیازهاى درونى در پاسخ بهدیگران وابستگى به همچنین و وجودی بر سرشت و ماهیت انسان بنا

  ازدواجدر این خصوص، گریزان بوده است. تنهایی از و در همه حال  همواره خویش،و بیرونى 

در عرصه فردی و اجتماعی  انسانزندگی مراحل  ترین حال حساسترین و در عینیکى از اساسى

نواده یکی از ازدواج سرآغاز تشکیل خانواده است و خا شود.برای گریز از این تنهایی قلمداد می

 )گیدنز، نهادهای اجتماعی است که تاریخی به قدمت حیات انسان دارد و پایدارترین ترینقدیمی

شناسان، ازدوج پایه و بنیان اساسی برای تشکیل نهاد به اعتقاد بسیاری از جامعه. (17: 1388

و بدون آن  کندمیشود، رسمیت پیدا شود؛ چرا که خانواده با ازدواج شروع میخانواده تلقی می

ازدواج یک  شناسی،از دیدگاه جامعه(. 19: 1390مفهوم چندان روشنی نخواهد داشت )بحیرائی، 

نتیجه ازدواج ، آرامش و امنیت در یک جامعه قرارداد اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و

ای مهم هاز شاخصاز سوی دیگر، سن ازدواج یکی  بخش خانواده است.سالم و محیط آرام

، 1ماورایاماشود )ارزیابی میزان سالمت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می

2001 :307.)  

 مسئولیت آید.های اصلی جامعه ایرانی به شمار میامروزه ازدواج جوانان یکی از چالش

ازدواج، امری است که بر اثر عدم  بخش مهمی از جوانان به تمایلرغبتی و عدم پذیری، بینا

رو، در جامعه مدرن و امروزی، به جای همسرگزینی، در وجود آمده است. از اینها بهآگاهی

بسیاری از موارد شاهد همسرگریزی جوانان هستیم. آنان، اصل زوجیّت، ضرورت و نیاز فطری 

های هنگفت عقد و عروسی و رهن و اجاره گین، هزینهو روانی را با مقوالتی همانند مهریه سن

دانند و ها مسئله دیگر خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی، مالزم و همراه میو خرید مسکن و ده

 (.11: 1387بینند )اسکندری چراتی، نتیجه، ازدواج را همچون مشکلی عظیم فرارویشان می در

 نیازمند توجه توسعه جوامع مختلف، و جریان نوسازی و فرایند در ،ازدواج مقوله بنابراین،

 ،شودمی جامعه ایجاد در طول زمان در جدیدی کهنیازهای زندگی و در که تاییر چرا؛ است

های جنبه به نوبه خود تاییراتی را در گردد کهکیفیت رفتارهای انسانی می موجب تاییراتی در

 ،کند و این امرزندگی زناشویی ایجاد می تداوم مختلف زندگی خانوادگی نظیر زمان ازدواج و

را در هر دوره زمانی و در جوامع مختلف، با  حیاتی واقعهضرورت مطالعه مستمر و دقیق این 

                                                      
1. Murayama 
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  کند.میب های مطالعاتی خاص ایجاگیری از روشبهره

 مطالعه ،ریظعد ناز بخ است:از دو جنبه نظری و کاربردی حائز اهمیت انجام تحقیق پیش رو 

شناخت  توان بااز جنبه کاربردی نیز می، و شودعلمی می انباشتدرباره موضوع فوق موجب 

موجود بر سر راه  های الزم را برای از میان برداشتن موانع، آگاهیپدیدهعوامل مؤثر بر این 

گذاران و سیاست ،ها، مسئوالنخانوادهو راهکارهای عملی در اختیار نمود کسب ازدواج جوانان

 داد.قرار  مردانفرهنگی و دولت متولیان بخش

ها و اطالعات موجود، شاهد شود که بر اساس دادهآشکار می بیشتر اهمیت موضوع زمانی

تأخیر مستمر ازدواج جوانان طی سه دهه گذشته در کشور هستیم. البته مطابق اطالعات موجود، 

مراتب بیشتر به وقوع پیوسته است )کوششی، ازدواج دختران جوان نسبت به پسران، با تأخیری به

های اجتماعی بسیاری مواجه خواهد ساخت؛ چرا که با هزینه(. چنین روندی، جامعه را 1: 1383

دهد. های زیادی قرار میازدیاد فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج، جوانان را در معرض آسیب

های خیابانی و مسائل طوریکه ریشه برخی از انحرافات از جمله فرار دختران از منزل، دوستیبه

افزایش سن ازدواج جستجو کرد. همچنین افزایش سن ازدواج، روحی و روانی جوانان را باید در 

سازد، بدون اینکه در زمینه اشتاال، زمینه ادامه تحصیل دختران را تا باالترین مدارج فراهم می

های متناسب با جمعیت فزاینده جویای کار فراهم شود. چنین روندی، دختران جوان فرصت

 (.47: 1381طلب، دهد )شادیرار میکرده را در معرض مسائل متعددی قتحصیل

درصد جمعیت  12، در این سال 1395یج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال طبق نتا

درصد و  14. این نسبت برای مردان حدود بودند هرگز ازدواج نکرده کشور،ساله و بیشتر  25

این  1375درصد بوده است. در حالی که در دو دهه قبل یعنی در سال  10برای زنان حدود 

درصد بوده است.  5/7و برای مردان درصد  5درصد، برای زنان  3/6نسبت برای هر دو جنس 

هم در زنان میزان تجرد قطعی  1375-1395ساله  20دوره  که طیدهد نشان می هاهمچنین آمار

 حال گرفته، در صورت تحوالت و جریان تاییر در است.با افزیش همراه بوده  و هم در مردان

در  که رفته پیش آنجا تا افزایش این باشیم.می به گذشته نسبت ازدواج افزایش سن شاهد حاضر

 هستیم مواجه ازدواج دیررسی یا تأخیر در سن ازدواج نام به ایمسئله کشور با نقاط از بسیاری

 (. 76: 1388 پور،)کاظمی

عنوان هبلکه ب فردی، مسئلهعنوان یک هب نه ،پدیده تأخیر در ازدواج با توجه به آنچه گفته شد،
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علل فرهنگی، اجتماعی و جوانانی که به . اجتماعی نمود پیدا کرده است مسئله و معضلیک 

پدیده  همگی دوست دارند مجرد بمانند، جوانانی که شوند ونشینی میمجبور به خانهاقتصادی 

مواجه  ایرانی با آنهای بیشتر خانواده که نمودهیک مشکل عمومی  تبدیل بهرا  این موضوع

زندگی توقعات  آغاز برای کنند ومادر خویش زندگی می هستند. جوانانی که تا سنین باال با پدر و

 )اسکندری چراتی، ه استمواجه نمودمشکالت جدی با  ازدواج را  پذیرشعمالً ،باالیی دارند

1387 :10).  

اجتماعی مؤثر بر  فرهنگی و ثیر عواملتأتا واداشته است  به تأمل را گان، نگارندموارد مذکور

به سبب وجود  شهراین  .دنقرار ده مداقهو بررسی مورد در شهر قم این پدیده را  افزایش

مذهبی حائز فرهنگی و ، از نظر )س( ترین حوزه علمیه ایران و بارگاه حضرت معصومهبزرگ

سوی دیگر، بر اساس آمار  از .شوداهمیت بوده و دومین شهر زیارتی کشور محسوب می

ازدواج تعداد شاهد روند کاهشی  9013سال منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال استان قم، از 

با اذعان به این مطلب که قم شهری مذهبی و  فرهنگی است و پایبندی  هستیم.  استاناین در 

ها به مسائل شرعی و دینی ازجمله در موضوع ازدواج جوانان، این سؤال در ذهن خانواده

نگارندگان شکل گرفته که عالوه بر مشکالت مالی و اقتصادی که توسط بسیاری از تحقیقات 

شی و نگرشی دیگری بر تمایل  به زندگی مجردی در تأکید شده است، چه علل و عوامل  ارز

بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تعیین عوامل  بین جوانان شهر قم مؤثر هستند؟

باشد. بر این ساله شهر قم می 39تا  20مؤثر بر تمایل به ادامه زندگی مجردی در بین جوانان 

نان شهر قم و همچنین شناخت نقش متایرهایی بررسی سن مناسب ازدواج از دیدگاه جوااساس، 

خانواده، میزان اعتماد اجتماعی، میزان سنتی مانند سطح تحصیالت، میزان اشتاال زنان، نگرش 

زندگی  ادامهتمایل به  و ازدواج سن افزایش در جوانان دینی هایمیزان گرایش فردگرایی و نیز

 مجردی، از اهداف این مطالعه است.

 چارچوب نظری

اقتصادی،  وضعیتشدیداً تحت تأثیر  افتد اماهرچند در سطح خرد و میان فردی اتفاق می ازدواج

اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و افزایش و کاهش، میزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطی 

 ،شکل گرفته یدارد و با توجه به اینکه در یک ساخت اجتماع جامعه حاکم بر تنگاتنگ با شرایط
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شناسان معتقدند ازدواج یک پدیده اجتماعی جامعه رو، از اینمحسوب شدهنیز نماد اجتماعی  یک

پردازان این حوزه قرار گرفته نظریهتوجه رد مو(. به همین دلیل 30: 1389است )ساروخانی، 

 است.

شناسان در تحلیل مسائل که جامعه ترین نظریاتیاز اصلی یکی: 1کارکردگرایی پارسونز نظریه

توجه ما را  ،نظریه کارکردگرایی ساختاری است. این نظریه اند،به آن توجه داشته حوزه خانواده

کند. اگرچه افراد برای متمرکز می گیری رفتارهای فردی به وسیله ساختارها،به چگونگی شکل

 :1378 صدیق،)د نشوها از طریق ساختارها شکل داده میولی انتخاب، عمل امکان انتخاب دارند

ای شدن خانواده به اهمیت شال پرداخته و بر اساس متایرهای هسته فرایندنز در مورد وپارس(. 39

داند. اهمیت آن را ناشی از ماهیت نظام تقسیم کار در جوامع صنعتی جدید می ،الگویی خویش

یک رکن اصلی پایگاه اجتماعی  ،از اثرات پیچیدگی نظام این است که از شال ،به نظر وی

گذاری طوالنی سرمایه فرایندعموماً حاصل یک  ،پایگاه شالی یک فرد ،زد. از طرف دیگرسامی

دیگر از  رسد که خانواده عموماًزمانی فرا می ،باشد. در مسیر تطوّر جوامع صنعتیو آموزش می

جامعه کنونی  در. (111: 1393 ،2)بودند باشهیچ کمکی برای فرد نمی ألحاظ پایگاه شالی منش

از کانال نظام  طور طراحی شده که عموماًآن ،نظام مشاغل جدید در برابر مشاغل سنتی ما نیز

این امر  وطلبد های طوالنی وقت را در نهادهای مربوطه میگذرد که خود سالآموزشی می

 (.142: 1392 مجدالدین،) شودنفسه باعث باال رفتن سن ازدواج افراد میفی

وجود آمده در خانواده را نتیجه ههای بدگرگونی نظریه،این : 3ویلیام گود نوگرایی نظریه 

 گود،داند. به عقیده های ایدئولوژیکی میهای ساختاری و دگرگونیدگرگونی ناپذیراجتناب

شهرنشینی  هایی مانند صنعتی شدن،های ساختاری در سطح کالن )دگرگونیکه دگرگونیزمانی

 های سطح خردسازمان دهد،در سطح کالن رخ میهای ایدئولوژیکی نیز و...( و دگرگونی

: 1390 اعزازی،) های سطح کالن انطباق دهندباید خود را با این دگرگونی )خانواده( نیز اجباراً

واج ازد سطح فردی و اجتماعی با تأثیرگذاری بر زمان در نوگرایی همگرایی، نظریهطبق (. 17

 تحصیلی، هایفرصت توان به گسترشمی یینوگراهای مهمترین شاخص از گیرد.می صورت

                                                      
1  . Talcot Parsons 

2  . Buden 

3  . William Good 
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افرادی . اشتاال زنان و شهرنشینی اشاره کرد های شالی،کار و فعالیت نیروی یرات وسیع درتای

تر های زندگی متفاوت و کنترل اجتماعی ضعیفدلیل شیوهبه کنند،که در مناطق شهری زندگی می

 (.43: 1383، محمودیان)گیرد ازدواجشان با تأخیر صورت می ،نسبت به مناطق روستایی

ای را با جامعه های اجتماعی که هریکی از مهمترین آفت: 1نوگرایی آنتونی گیدنز نظریه

اعتمادی است. اصطالح بی جامعه یا به فقدان اعتماد میان اعضای ،سازدمشکل جدی مواجه می

جتماعی و گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح اعتمادی و دورویی در روابط اگسترش بی

کیفیت ارتباط با دیگران را  به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساساً ،جامعه

 های مدرنیسم مانند خردگرایی،ویژگی اگر سایر .(144: 1388 گیدنز،کند )میدچار شک و تزلزل 

در هر کدام از آنها نیز  گرگونی را نیز در نظر بگیریم،گرایی و دپوچ زدایی،فردگرایی، افسون

بدون ، آن مسئله این است که مدرنیته و ابعاد مختلفاما . دهیم شرح را تحوالت اینتوانیم می

 جارافیایی، تحرکخویشاوندی،  نظام نفوذ کاهش جمله شهرنشینی، از های تاییرواسطه

 ،پذیری نهادهای اجتماعیزنان و تنوع جنبش حقوق اشتاال زنان، تکنولوژی اطالعات،

تاییری که در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث ، به بیان دیگر توانستند در خانواده مؤثر باشند.نمی

های ازدواج در جامعه سنتی مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در شده است برخی از ویژگی

فاصله سنی زن  پایین بودن سن ازدواج،  ی،قابلیت فرزندآور چند زنی، های فامیلی،ازدواج آن،

 د.و مرد، پدیده ازدواج مجدد و... تاییر کنن

غالب  هاینظریهکه یکی از  نظریهاساس این  بر: 2کی مرتن سامانی اجتماعی رابرتبی نظریه

دهد که جامعه بتواند اهداف مشخص ازدواج زمانی رخ می در تحلیل مسائل اجتماعی است،

های وصول به آنها را مشخص نماید تا جامعه در حالتی متعادل و منسجم حفظ راه فرهنگی و

هرگاه وسایل و اهداف در یک گروه اجتماعی و یا  اساس این رهیافت، شود و تداوم یابد. بر

دو کنش وسایل و اهداف سنتی را دنبال  هر مثالً. هماهنگ باشند در ساختار جامعه ،ترطور کلیهب

ولی چنانچه  .آن جامعه دچار مشکل نخواهد بود ،قوقی باشندح -عقالنی نمایند و یا هر دو

دیگر با یک جامعه  ،یا عاطفی باشند ولی وسیله وصول به آنها عقالنی باشد ارزشی و ،اهداف

این وضعیت،  کارکردیحاصل  . (76: 1392 )تنهایی، متعادل و هماهنگ روبرو نخواهیم بود

                                                      
1. Anthony Giddens 

2. Robert K.Merton 
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شود و در جامعه می این امر موجب عدم تعادل ساختی در زوال بیشتر مقرارت اجتماعی است.

طور هگردد. حالت افراطی این وضعیت، باهمیت مینتیجه مقررات اجتماعی بیش از پیش بی

 به منجر( و 161: 1372 ،)اسکیدمور منطقی عدم یکپارچگی و رهایی کامل فردیت خواهد بود

 افزایش داشت که خواهد دنبال به را باریزیان بسیار آثار و در جامعه گشته سامانیبی و آشفتگی

 .باشدمی موارد آن یکی از ازدواج جوانان سن

هر فرد احساساتش  برابری، عصر در ،توکویل از نظر: 1فردگرایی آلکسی دو توکویل نظریه

یک  توان به آن نام خودخواهی داد. زیرا خودخواهی ازچرخاند که نمیرا به سمت خود می

توان داد فردگرایی است. گیرد. نام خاصی که به این حالت میکورکورانه سرچشمه میغریزه 

وسیله آن خود را از فردگرایی احساس اندیشیده و آرامی است که هر فرد در اختیار دارد و به

به ؛ کشدکند و با خانواده و دوستانش خود را به کناری میش جدا تصور میانتوده همنوع

جامعه بزرگ را به حال خود وا  یک جامعه کوچک برای خود، ،ه وجود آمدنکه پس از بنحوی

کس  گسسته و هرای خانوادگی را از همهای زنجیرهگذارد. دموکراسی در عصر حاضر حلقهمی

شود گونه موجب توسعه فردیت میاین ،دموکراسی .صورت یک حلقه مجزا درآورده استرا به

تنهایی مطلق قلب خویش  دهد که به درون خود و درار میو فرد را در معرض این تهدید قر

« شود که جامعه فرد را از ماهیت خود تهی سازدفردیت موجب می»فرار کند. به نظر توکویل 

 ای فردگراست که در آن هرجامعه جامعه دموکراتیک، به عقیده توکویل. (107: 1390 )توسلی،

 ،جالب است که این جامعه فردگرا دیگران جدا شود.کوشد تا از اش میکس همراه با خانواده

زیرا استبداد نیز  گیری مختص جوامع استبدادی داردبرخی خصوصیات مشترک با انزوا و گوشه

 .(288: 1387 ،)آرون را از یکدیگر جدا کند مایل است افراد

ر متاییرهای آید این است که عالوه بشناسی برمیهای جامعهآنچه که از بررسی و مرور نظریه

اقتصادی و مالی که بر عدم تمایل به ازدواج تأثیر دارند، متاییرهای فرهنگی و اجتماعی هم نقش 

شناسی هرکدام  از منظر خاصی بر آن تأکید پردازان جامعهکنند؛ امری که نظریهبسزایی ایفا می

یا حتی تعارضاتی  ، تاییرات واجتماعی و هنجارهای هاارزش گذارند. توجه بهدارند و صحه می

آن  تراز جمله موارد مشخصکه در بستر جامعه و خانواده در مسئله ازدواج اتفاق افتاده که 

، نگرش سنتی و عاطفی نسبت به جوانانخانواده از توقعات و انتظارات سطح توان به می

                                                      
1. Alexis de Tocqueville 
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اشاره  و... هایی مانند فردگرایی، خردگرایی، عقالنیتامرازدواج، کیفیت روابط و در مقابل ارزش

رسد بین . به نظر می1های این مطالعه به این شرح است: بر اساس آنچه گفته شد، فرضیه نمود.

. به 2افزایش سطح تحصیالت جوانان و تمایل به ادامه زندگی مجردی رابطه مثبت وجود دارد؛ 

ابطه مثبت رسد بین نگرش مثبت نسبت به اشتاال زنان و تمایل به ادامه زندگی مجردی رنظر می

تمایل به ادامه  بین نگرش سنتی خانواده در انتخاب همسر ورسد . به نظر می3وجود دارد؛ 

میزان اعتماد اجتماعی و رسد بین . به نظر می4وجود دارد؛  منفی رابطهزندگی مجردی جوانان 

رسد بین میزان فردگرایی و . به نظر می5رابطه منفی وجود دارد؛ تمایل به ادامه زندگی مجردی 

های دینی رسد بین گرایش. به نظر می6وجود دارد و  مثبت رابطهتمایل به ادامه زندگی مجردی 

 رابطه منفی وجود دارد. و تمایل به ادامه زندگی مجردیجوانان 

 تحقیقپیشینه 

ه که عمدتاً بر شد انجام متعددی مطالعات ه آن،و عدم تمایل ب ازدواج زمینة افزایش سن در

  و مالی در توضیح عدم تمایل به ازدواج تأکید دارند. اقتصادیعوامل 

دهنده، برجستگی عنوان عامل توضیحهای خارجی، متایر تحصیالت بهبر اساس مرور پیشینه

-ه وضعیت اقتصادیای ب( در مطالعه2007سیون ) زیادی در افزایش سن ازدواج دارد. همیلتون و

اند که تصمیم به ازدواج، بستگی به وضعیت اجتماعی افراد اشاره نموده و به این نتیجه رسیده

اجتماعی باالتری -معنا که افرادی که در موقعیت اقتصادیاقتصادی و اجتماعی افراد دارد؛ به این

های در بررسی (1992همکارانش )و  1نتلزقراردارند، تمایل به ازدواج در بین آنها بیشتر است. اما 

 ،خانواده های زنان دربه سمت اهمیت ازدواج و خانواده و نقش اند که گرایشخود نتیجه گرفته

احتمال دارد  های سنتی کمتر معتقدند، بیشترزنان جوانی که به ارزش. در زمان ازدواج مؤثر است

. یعنی عمالً خیر بیندازندأزار کار به تتحصیالت باالتر یا وارد شدن به با خاطر که ازدواج را به

( در 1992) 2گارینو .دانندسهم دو متایر تحصیالت و اشتاال را در تأخیر سن ازدواج مؤثر می

ج مهمترین تصمیم هر انویسد: بعد از اتمام تحصیالت، ازداوبررسی تمایل جوانان به ازدواج می

معه، اهداف دوره زندگی و عالیق آموزشی فرد در زندگی است و عواملی نظیر میزان طالق در جا

گذارند. بنابراین، جوانانی که فرزندان طالق هستند و می و تحصیلی بر تمایل فرد به ازدواج اثر

                                                      
1. Nettles 

2. Garynu 
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همچنین کسانی که اهداف تحصیلی درازمدت دارند و یا برای آینده زندگی خود و فرزندانشان 

 ازدواج خواهند کرد. اهداف طوالنی مدت دارند، دیرتر

( درباره تأخیر سن ازدواج در کانادا انجام داده است، اشاره 1990) 1در پژوهشی دیگر که ترنر

کند که تأخیر در ازدواج در بین زنان آمریکایی افزایش یافته است. در سوی دیگر، در زنان می

کنند یا تحصیالت سال دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می 25تر کانادایی که کمتر ازجوان

شود انشگاهی دارند و یا سطح تعهدات مذهبی کمتری دارند، تأخیر در ازدواج بیشتر مشاهده مید

 (. 1396، و رشوند شوازی)عباسی

 از گروه سنی پنج میان در ازدواج در تأخیر روند بررسی هدف با را ایمطالعه (2016) 2یو

 مطالعه وی بیانگر این استانجام داده است. نتایج  1916-1985یها سال بین متولدشده زنان

 بسیار جدیدتر های سنیگروه در سالگی،  39و  35ن س در نکرده ازدواج هرگز افراد نسبت که

 یکی :شودمی مشاهده های سنیگروه بین در ازدواج در تأخیر متمایز الگوی دو و یافته افزایش

همراه  جنگ دو کرهحوادثی همچون جنگ جهانی دوم و  با که 1930 دهة متولد نسل بین در

 هرگز افراد نسبت که است 1970سال از بعد ینمتولد بین در ازدواج تأخیر. دومی بوده است

 نسبتگر این است که نتایج بیانهمچنین  .است افزایش درحال سالگی 45 در آنها نکردة ازدواج

 است.  بوده بیشتر عالی تحصیالت سطح با افراد در تجرد

 هرگز ازدواج افراد نسبت تاییرات آمریکا، در ایمطالعه در( 2014) همکارانش  و 3پارکر

کردند. نتایج مطالعه آنها نشان  بررسی باالتر و ساله 25 جوانان بین در به ازدواج کرده را نکرده

 درصد 23 به 10 از باالتر و ساله 25 در بین مردان تجرد درصد 1960-2012های سال طی داد که

 شده ایجاد زنان و مردان بین نیز زیادی فاصله و یافته افزایش درصد 17 به 8از  زنان در بین و

 آسیایی پوست، سیاه سفیدپوست، گروه بین چهار در ها نشانگر این بوده کههمچنین یافته .است

 این طی تعلق داشته و دیگر اینکه، به سیاه پوستان تجرد درصد افزایش بیشترین تبار، اسپانیایی و

 . است یافته افزایش باالتر تحصیالت با افراد سهم مجرد بین افراد در ها،نسل

 زناشویی روابطکه عواملی مانند  است رسیده نتیجه این به مطالعه خود در( 2000) 4فرگوسن

                                                      
1. Turner 

2. Yoo 

3. Parker 
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 فقدان و تحصیلی اهداف یا تک دختر، رتبه فرزند در خانواده، دختر ارشد خانواده والدین،

های وی همچنین یافته است. گذاشته تأثیر ازدواج به دختران تمایل عدم بر مناسب خواستگار

 دخالت و فردی آزادی امکان افزایش آن دنبال به و جوامع شدن صنعتیگر این است که بیان

 .دارد رابطه جوانان ازدواج سن رفتن باال با والدین، کمتر

های این است. یافتهدختران بین افزایش سن ازدواج در  گربیان( 1383پور )کاظمیهای یافته

 80د. طبق نتایج، تحصیالت با افزایش سن ازدواج رابطه مستقیم دارسطح  تحقیق نشان داده که

افزایش سن ازدواج پسران اعالم  ترین دلیلمشکالت مالی و اقتصادی را مهم ،درصد پاسخگویان

متایرهای که بین  ه استنشان داد( 1387زاده )حسیندر همین زمینه، نتایج پژوهش  .اندکرده

سن  در میزان درآمد خانواده با تأخیر وفرد وضعیت مسکن  ،تحصیالت سطح ،اشتاالوضعیت 

بررسی »عنوان با پژوهشی ( در 1387)چراتی  اسکندری. وجود دارد داریامعنارتباط ، ازدواج

باال  تحصیل، ادامهی مانند که متایرهایبه این نتیجه رسیده  «عوامل موثر بر تأخیر سن ازدواج

نداشتن شال مناسب، فقرخانواده، موقعیت  در انتخاب همسر، گیریبودن انتظارات و سخت

. در دنداری داربا تأخیر در سن ازدواج جوانان رابطه معنی اجتماعی خانواده و وضع ظاهری

 بین سطح تحصیالت عالی،به این نتیجه رسیده است که  (1391) دیگری، صفاریان پژوهش

رابطه  ،، روش انتخاب همسر و افزایش سن ازدواج دختراناجتماعی فشار طلبی،استقالل

 د.معناداری وجود دار

بیانگر «  عوامل اجتماعی باال رفتن سن ازدواج»( با عنوان 1392نتایج پژوهش محمدپور )

 انتظارات سطح ها،خانواده باالی انتظارات و گیریسخت چون متایرهایی میان که این است

 جنسیت و تجرد، تحصیالت دوران از بردن لذت اجتماعی افراد، اعتمادیبی جوانان،

 دارد.  وجود داریمعنی ارتباط ازدواج سن رفتن باال و متایر پاسخگویان،

( در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسازی بر فرآیند ازدواج در 1394حیدرآبادی و همکارانش )

پذیری، اد گلستان پرداخت. طبق نتایج این مطالعه، متایرهای ریسکمیان دانشجویان دانشگاه آز

 و تقدیرگرایی متایرهای افزایشی( و (مثبت و بازاندیشی، تأثیر مصرف رسانه، ،برابری جنسیتی

 دارند. محققین بر این باورند که بخش ازدواج سن بر ی(کاهش(منفی  تأثیر باورهای مذهبی

 تاییرات تأثیر تحت میان جوانان، در ویژهبه ،خانواده تشکیل و ازدواج تاییرات از توجهیقابل

  .است نوسازی با مرتبط فرهنگی
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های آید، در غالب پژوهشگونه که از شرح پیشینه بر میدر یک جمع بندی اجمالی، همان

تری با تأخیر در ازدواج نشان داده است. در مرتبه خارجی و داخلی، سطح تحصیالت، رابطه قوی

ثیرگذاری بیشتری دارد. أ، عامل اقتصادی در ابعاد مختلف تایرانیهای بعدی و عمدتاً در پژوهش

ها به عواملی مانند گرایشات مذهبی و سنتی و یا تمایالت مدرنیته وح بعدی، برخی از یافتهدر سط

همچون فردگرایی اشاره دارند که هر یک به سهم خود بخشی از دالیل تمایل به ادامه زندگی 

دهند. در این مطالعه سعی شده است ضمن در نظر گرفتن متایرهایی مجردی را توضیح می

های نگرشی و ارزشی تأثیر گذار بر تمایل به ادامه زندگی و اشتاال، به مؤلفه همچون تحصیالت

 مجردی نیز توجه شود.  

 هاو داده روش تحقیق

انجام شده است.  1398تحلیلی بوده و به روش پیمایشی در سال -توصیفیتحقیق حاضر از نوع 

ها با روش مصاحبه ساختارمند هبوده و داد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه موردمهمترین ابزار 

ساله ساکن  20-39جمعیت مورد بررسی این تحقیق شامل کلیه افراد مجرد . اندگردآوری شده

 نفر 269نمونه مورد بررسی نیز بر اساس فرمول کوکران  نفر است. 115742شهر قم و بالغ بر 

 6توجه به اینکه شهر قم دارای با ای بوده که ای چندمرحلهگیری، خوشهدست آمد. نوع نمونهبه

حوزه انتخاب و از هر حوزه، یک بلوک را به روش 17حوزه شهری است، تعداد  804منطقه و 

ساله  20-39نفر از بین افراد مجرد  16تصادفی مشخص گردید و با انتخاب خانوارهای نمونه، 

طح ترتیبی است، از در هر حوزه انتخاب شد. نظر به اینکه در این تحقیق سنجش متایرها در س

ای بوده و برای سنجش آن، تعداد ر سطح تحصیالت شبه فاصلهره تائوبی استفاده شده، اما متایآما

های تحصیل مالک قرار گرفته است. بنابراین، از آماره اسپیرمن استفاده شد. در بخش سال

ل صورت گرفته بندی و تحلیهای تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی دستهها نیز سالتوصیف داده

منظور سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده شد و طبق  است. در این مطالعه از اعتبار سازه به

قبولی دست آمده است که رقم قابلبه 873/0برابر با  KMO های اصلی، مقدارنتایج تحلیل مولفه

گر ( بیان000/0( و سطح معناداری )326/2028است. همچنین، رقم حاصل از آزمون بارتلت )

های داخل عامل )متایر وابسته( همبستگی باالیی وجود دارد. الزم به این است که بین گویه

ای که برای سنجش متایر وابسته طراحی آید از گویهبرمی 1طور که از جدول یادآوری است همان

 شده است، تنها یک عامل استخراج شده است.
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 وابسته: نتایج تحلیل عاملی متغیر 1جدول 
مجموع بارهای مربع 

 استخراج شده
 مقادیر ویژه

 لفهمؤ
 درصد

 تجمعی

 درصد

 واریانس
 کل

 درصد

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 کل

458/48  458/48  330/5  45/48  458/48  330/5  بعضی ها معتقدند لزومی ندارد انسان حتماً ازدواج کند، نظر شما چیست. 

458/59  000/11  210/1  45/59  000/11  210/1  افرادی که مجردند نسبت به افراد متأهل شادتر هستند. 

   86/67  411/8  925/0  
ضرم برای تشکیل زندگی مشترک با همسرآینده ام از برخی  من حا

 پوشی کنم.های خود چشمخواسته

   76/74  857/6  754/0  موفقیت و خوشبختی من در گرو داشتن همسر است. 

   28/80  557/5  611/0  
هل شننندن  تأ ندگی م که در ز هایی  مت  مل رنج و زح ارزش تح

 آید را ندارد.مشترک بوجود می

   04/85  758/4  523/0  
خانوادگی به ازدواج ام  علیمحیط  بت مرا مجبور  یل و رغ رغم م

 کند.کردن می

   62/89  216/4  464/0  
ندگی می که من در آن ز ماعی  رغم میلم مرا کنم علیمحیط اجت

 کند.می مجبور به ازدواج کردن

   17/92  449/3  379/0  
به جای خانواده )همسنننر و ما می عاطفی خود را  یازهای  توانیم ن

 دست آوریم.های دوستانه بهفرزندان( در میان جمع

   55/95  841/2  312/0  خواهم برای همیشه مجرد زندگی کنم.ام و میمن تصمیم قطعی گرفته 

   98/97  436/2  268/0  قبول مسئولیت ناشی از ازدواج را ندارم.من تمایلی برای  

   00/100  016/2  222/0  تحمل جنس مخالف برای من بسیار سخت است. 

پرسشنامه بین پاسخگویان  40آزمون، تعدادهمچنین برای محاسبه میزان پایایی در مرحله پیش

جهت سنجش پایایی بهره گرفته شد.  1توزیع و تکمیل شد و از محاسبات ضریب آلفای کرونباخ

جز در یک مورد، در بقیه موارد، باالتر  دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ بهبر اساس اطالعات به

 باشد. می 7/0از 

 

                                                      
1. Cronbach's Alpha 
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 : میزان پایایی درونی متغیرهای تحقیق2جدول 

 میزان آلفای کرونباخ تعداد سئواالت متاییر

 69/0 17 فردگرایی

 79/0 16 اعتماد اجتماعی

 81/0 4 نگرش نسبت به اشتاال زنان

 75/0 9 نگرش خانواده نسبت به ازدواج

 86/0 23 گرایش دینی افراد

 89/0 10 تمایل به تجرد 

 های توصیفییافته

 65نفر معادل  177نفر پاسخگویان،  269شود از مجموع مشاهده می 3طور که در جدول همان

درصد مربوط به  40تحصیلی هستند. بیشترین فراوانی با  التحصیل و دارای مدرکدرصد فارغ

نفر در  92درصد مربوط به دوره ابتدایی است. همچنین از  1مدرک لیسانس و کمترین آن با 

درصد به  6لیسانس و کمترین آن با درصد به مقطع فوق 50حال تحصیل، بیشترین فراوانی با 

 مقطع دیپلم اختصاص دارد.

 التحصیل و در حال تحصیلخگویان بر حسب سطح تحصیالت به تفکیک فارغ: فراوانی پاس3جدول

 مجموع دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم راهنمایی ابتدایی وضعیت تحصیالت

 التحصیالنفارغ
 0 زن

2 
(1/1) 

9 
(5) 

4 
(2/2) 

36 
(3/20) 

26 
(4/14) 

1 
(6/) 

78 
(6/43) 

 مرد
2 

(1/1) 
5 

(8/2) 

14 
(4/7) 

11 
(2/6) 

35 
(9/19) 

30 
(2/17) 

4 
(2/2) 

99 
(4/56) 

 2 مجموع
(1/1) 

7 
(9/3) 

23 
(4/12) 

15 
(3/8) 

72 
(6/40) 

56 
(6/31) 

5 
(8/2) 

177 
(100) 

در حال  افراد

 تحصیل

 زن
0 0 4 

(7/4)  
4 

(7/4) 

14 
(4/16) 

28 
(2/31) 

7 
(2/6) 

57 
(2/63) 

 مرد
0 0 2 

(6/1) 

4 
(1/3) 

9 
(11) 

18 
(5/19) 

2 
(6/1) 

35 
(8/36) 

 8 0 0 مجموع
(3/6) 

10 
(8/7) 

35 
(4/27) 

65 
(7/50) 

10 
(8/7) 

92 
(100) 
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نفر  163گر این است که از کل پاسخگویان، به ترتیب تعداد بیان 4نتایج مندرج در جدول 

 36آموز، دانشجو و طلبه(، درصد( در حال تحصیل )دانش9/17نفر ) 49درصد( شاغل،  8/60)

درصد( سرباز  /8نفر ) 2درصد( بیکار قادر به کار کردن،  8/6نفر) 18دار، خانهدرصد(  3/13نفر )

گر این است ( بیان1آمده )دستاند. آماره مد بهدرصد( نیز بیکار دارای ناتوانی بوده /4و یک نفر )

 درصد است. 61که بیشترین فراوانی مربوط به افراد شاغل با 

 وضعیت شغلیسب : تعداد و درصد پاسخگویان برح4جدول 

وضعیت 

 اشتاال
 دارخانه شاغل

اشتاال به 

 تحصیل
 سرباز

بیکار قادر به 

 کارکردن

بیکار فاقد 

 توانایی کارکردن
 مجموع

 269 1 18 2 49 36 163 فراوانی

 100 4/0 8/6 8/0 9/17 3/13 8/60 درصد

طور متوسط در آید که پاسخگویان امیدوارند که بهچنین بر می 5از نتایج مندرج در جدول 

سالگی برای آنها امکان ازدواج فراهم شود. از نظر پاسخگویان، میانگین سن مناسب  8/30سن 

 سال است.  02/27سال و برای پسران  1/22ازدواج برای دختران 

ازدواج و سن مناسب ازدواج پسران و دختران )از نظر پاسخگویان(  به : میانگین سن امید5جدول

 های سنی پاسخگویانبه تفکیک گروه

 ازدواج پسران مناسب میانگین سن ازدواج دختران مناسب میانگین سن 1ازدواج به امید میانگین سن طبقه سنی

24-20 26 74/20 3/25 

29-25 86/29 46/21 5/26 

34-30 67/33 33/22 81/26 

39-35 41/39 75/23 45/29 

 02/27 07/22 78/30 کلمیانگین 

 

 

 

                                                      
ریزی بینی یا برنامهپیشاسننت که افراد مجرد  یازدواج سننن به دیاز سننن ام سننندگانیمطالعه منظور نو نیدر ا. 1

  .تا در آن سن ازدواج نمایند کنند کهمی
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بیانگر این است که پاسخگویان پسر، میانگین سن امید به ازدواج  6نتایج مندرج در جدول 

و  5/21اند. همچنین سن مناسب ازدواج برای دختران را برآورد نموده 7/31برای خودشان را 

اند. در مقابل پاسخگویان دختر میانگین سن امید به ازدواج اعالم کردهسال  4/26برای پسران را 

و  6/27اند. همچنین سن مناسب ازدواج را برای پسران برآورد نموده 7/29را برای خودشان 

 اند.سال اعالم نموده 7/22برای دختران 

 پاسخگویان( به تفکیک جنس: میانگین سن امید به ازدواج و سن مناسب ازدواج  )از نظر 6جدول  

 جنسیت
امید به  میانگین سن

 ازدواج

ازدواج  مناسب میانگین سن

 دختران

ازدواج  مناسب میانگین سن

 پسران

 4/26 5/21 7/31 پسران

 6/27 7/22 7/29 دختران

 
  تحلیل دو متغییره

همبستگی بین متایرهای مستقل با وابسته بدین شرح است:  7بر اساس نتایج حاصل از جدول 

آزمون فرضیه اول که به بررسی رابطه بین افزایش سطح تحصیالت و تمایل به ادامه زندگی 

درصد  5تر از و سطح معناداری بسیار بزرگ -207/0مجردی پرداخته است، ضریب اسپرمن 

رابطه بین دو متاییر دارد. بنابراین، فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید  ( نشان از عدم554/0)

بین نوع نگرش مثبت نسبت به اشتاال زنان با تمایل به ادامه »گردید. نتایج آزمون فرضیه دوم 

گر رابطه بین دو متایر است. ضریب کندال تائوبی ، بیان«زندگی مجردی رابطه وجود دارد

گر رابطه معنادار بین دو متایر است؛ دست آمده هم بیان( به00/0ری )( و سطح معنادا241/0)

یعنی هرچه نگرش مثبت افراد به اشتاال زنان باال رود، تمایل به ادامه زندگی مجردی در آنها 

بیشتر است. در خصوص فرضیه سوم مبنی بر رابطه بین نگرش سنتی خانواده در انتخاب همسر 

 252/0دست آمده برابر با ردی، نظر به این که ضریب کندال تاوبی بهو تمایل به ادامه زندگی مج

دست آمده، بنابراین این فرضیه نیز تأیید گردید؛ بدین معنا به 05/0و سطح معناداری نیز کمتر از 

تر باشد، تمایل به ادامه زندگی مجردی که هرچه نگرش سنتی خانواده در انتخاب همسر قوی

نتایج نشان داد که بین میزان اعتماد اجتماعی با افزایش سن ازدواج شود. همچنین تقویت می

رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان اعتماد اجتماعی کمتر باشد، تمایل به ادامه زندگی 
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و  -373/0آمده برابر با دستهمبستگی کندال تاوبی به یابد. مقدار ضریبمجردی افزایش می

و مؤید این رابطه است. بنابراین، فرضیه چهارم نیز تأیید  002/0با  معناداری نیز برابرسطح 

گردید. در خصوص فرضیه پنجم که به رابطه بین میزان فردگرایی با تمایل به ادامه زندگی 

و سطح معناداری  280/0توان گفت که ضریب کندال تائوبی با مقدار مجردی اشاره دارد، می

چه میزان فردگرایی افراد بیشتر باشد، تمایل به ادامه زندگی دهنده این است که هر نشان 02/0

( 274/0مقدار ضریب کندال تائوبی ) و نهایتاً اینکه بر اساس یابد.مجردی در بین آنها افزایش می

توان گفت بین میزان گرایش دینی افراد و تمایل آنها به تجرد، رابطه عکس دست آمده میبه

تر باشد، تمایل به ادامه زندگی مجردی در یش دینی افراد ضعیفوجود دارد؛ یعنی هر چه گرا

( نیز مؤید این مطلب 003/0دست آمده )یابد و برعکس. سطح معناداری بهبین آنها افزایش می

 است.

 : ضرایب همبستگی بین متغییرهای مستقل و تمایل به ادامه زندگی مجردی7جدول 

 سطح معناداری تاوبی کندال سطح معناداری ضریب اسپرمن متایرها

   544/0 -027/0 افزایش سطح تحصیالت

 000/0 241/0   نگرش نسبت به اشتاال زنان

 000/0 252/0   همسر انتخاب در خانواده سنتی نگرش

 000/0 -373/0   اجتماعی میزان اعتماد

 000/0 280/0   فردگرایی میزان

 003/0 -274/0   افراد دینی میزان گرایش

زمان کلیه متایرهای مستقل بر متایر وابسته )تمایل به تجرد(، با هدف سنجش تأثیرات هم

گر این است که متایر بیان 8زمان وارد مدل رگرسیون شدند. جدول طور هممتایر، به 6تمامی 

فاقد همبستگی معنادار  519/0و سطح معناداری  -124/0افزایش سطح تحصیالت با ضریب بتای 

وابسته است و سهمی در تاییرات متایر وابسته ندارد؛ اما سایر متایرهای مستقل )میزان با متایر 

فردگرایی، میزان اعتماد اجتماعی، نگرش سنتی خانواده در انتخاب همسر، نگرش سنتی نسبت 

 به اشتاال زنان و میزان گرایش دینی( در مدل باقی ماندند. 
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 تمایل به ادامه زندگی مجردی در بین جوانان مجرد : نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره 8جدول 

 B Se Beta t sig متایر
 001/0 10/3 196/0 09/0 249/0 میزان فردگرایی

 000/0 -14/4 -118/0 011/0 -188/0 میزان اعتماد اجتماعی

 000/0 18/4 202/0 059/0 399/0 نگرش سنتی در انتخاب همسر

 003/0 915/3 290/0 212/0 315/0 نگرش سنتی نسبت به اشتاال زنان

 000/0 -128/6 -309/0 051/0 -401/0 دینی میزان گرایش

 519/0 -480/0 -124/0 039/0 -191/0 سطح تحصیالت

 000/0 917/11 - 199/0 080/4 مقدار ثابت

  
 گیریبحث و نتیجه

گر این است که تعداد جمعیت دختر و پسر واقع در سن نگاهی به آمار سال های اخیر بیان

این  گویای هاینل روش طریق از ازدواج سن میانگین محاسبهشود. ازدواج روز به روز بیشتر می

روندی  1385-1390های  سال طی تهران شهر در زنان ازدواج سن میانگین که است واقعیت

 8/25به 1385 سال در سال 3/24 از زنان ازدواج سن متوسط که ایگونه به است. داشته صعودی

 (.1390ایران،  آمار کزمر(است  رسیده 1390 سال در سال

گر این است که نگرش مثبت به اشتاال زنان، موجب افزایش نتایج حاصل از این مطالعه بیان

های پارسونز و نیز ویلیام گود در مورد گردد. این نتیجه مؤید نظریهتمایل به زندگی مجردی می

افزایش سن ازدواج است. بر اساس نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز، دارا بودن شال در 

گردد. در نظریه افزایش سن ازدواج مؤثر است و موجب به تعویق افتادن سن ازدواج می

گرایی وجود در سن ازدواج هممدرنیزاسیون ویلیام گود نیز بین فرایند مدرنیته و پدیده تأخیر 

های توان به گسترش فرصتهای مدرنیزاسیون در این زمینه، میدارد. از مهمترین شاخص

 آبدختتحصیلی و اشتاال زنان اشاره نمود. این یافته در بحث اشتاال زنان با نتایج پژوهش 

ها ی دارد. یافته( نیز همخوان1392( و گارینو )1391(، صفاریان )1386(، مقدس جعفری )1384)

( مبنی بر نقش اشتاال زنان بر افزایش سن ازدواج همخوانی 1388همچنین با تحقیقات هیوول )

 داند. دارد، اما برعکس، نقش تحصیالت عالی را در افزایش سن ازدواج موثر نمی
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نتایج همچنین نشان داد که نگرش سنتی خانواده، بر تمایل به زندگی مجردی تأثیر عکس 

( است؛ طبق این 1392سامانی اجتماعی رابرت کی مرتون )این فرضیه برگرفته از نظریه بی دارد.

حتی سنتی مطرح  عاطفی و عنوان یک هدف ارزشی،ازدواج به ،شرایط کنونی جامعه مانظریه در 

 پدیده تأخیر این امر منجر بهو  عقالنی است رسیدن به آن کامالً بزارهایها و اولی راه شود،می

( 1992( و نتلز )1388پور )شده است. نتایج این پژوهش با مطالعات کاظمیازدواج  سن در

پور در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که غالب بودن هنجارهای همخوانی دارد. کاظمی

های فرهنگی باعث کاهش سنتی با کاهش سن ازدواج رابطه دارد و هنجارهای سنتی و ویژگی

 .شوندسن ازدواج می

های تحقیق نشان داد که بین میزان اعتماد اجتماعی و تمایل به زندگی مجردی همچنین یافته

نیز رابطه وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه اعتماد اجتماعی کاهش یابد، سن ازدواج افزایش یافته 

کند؛ بر شود. این یافته، نظریه نوگرایی گیدنز را تأیید میو میل به ادامه زندگی مجردی بیشتر می

اعتمادی و دورویی در روابط اجتماعی به نهاد خانواده و مناسبات اساس نظریه گیدنز گسترش بی

انسانی نیز تسری یافته و کیفیت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده است و نقطه عطف 

ر این دهد. باعتمادی در مسأله ازدواج و وصلت با دیگری خود را نشان میو حساس این بی

توان گفت هر قدر اعتماد میان افراد جامعه کمتر باشد، خطر ازدواج ناموفق باالتر اساس، می

 رود.می

دست آمده در جامعه مورد بررسی، بین افزایش فردگرایی و تمایل همچنین بر اساس نتایج به

ایی افزایش به ادامه زندگی مجردی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان فردگر

یابد، سن ازدواج نیز افزایش خواهد یافت. این نتیجه مؤید نظریه فردگرایی آلکسی 

دارد که فردگرایی آیین یا اصول اخالقی ( است. توکویل در تئوری خود بیان می1391دوتوکویل)

جدا از  ،به لحاظ عاطفی افراد فردگراشمارد. منافع و عالیق فرد را برتر از جمع میاست که 

کید ألذت و تعقیب خوشبختی ت استقالل،، بر های خود هستند و با اتکای به خوددرون گروه

( بوده که معتقد است گرایش 1391های پژوهش صفاریان ). این نتایج همچنین مؤید یافتهکنندمی

 به رفتارهای فردگرایانه با تأخیر در سن ازدواج رابطه دارد.

دنبال تحصیالت و یا بهها رسیدن به بلوغ جنسی، سالپس از  ایرانی جوانانطور کلی، به

، یا سن ازدواج آنها مانند که در نتیجهیافتن شال مناسب و دیگر پیش نیازهای زندگی باقی می
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دیگر شادابی، خواهند اقدام به ازدواج نمایند، که میو یا وقتی کنند ازدواج نمی یا اصالً باال رفته،

و  تر شدهپذیرآسیب فرد و جامعه، دارند. در هر صورت، زندگیرا نالزم  سرزندگیطراوت و 

های فردی و اجتماعی، منظور کاهش آسیبگیرند. بنابراین، بهقرار می در معرض خطرات جدی

 شود. در ادامه پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه می

دیگر و به تبع آن شهرها، عدم آشنایی کافی افراد نسبت به یکدر شهرهای بزرگ و کالن

شود وزارت ورزش شود؛ پیشنهاد میکاهش میزان اعتماد بین آنها، امری عادی و معمول تلقی می

های همسریابی و مشاوره ازدواج، بنگاه مراکزو گسترش ایجاد عنوان متولی امر، با و جوانان به

نسبت به افراد  شناختمنظور افزایش سطح همچنین مراکز فرهنگی در زمینه همسرگزینی و به

توانند خالء ناشی از عدم آشنایی و گونه مراکز تا حدی میتر عمل نمایند؛ اینیکدیگر، فعاالنه

 شهرها را جبران نماید.اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر در کالنبی

های دینی و تمایل به زندگی نظر به اینکه در این پژوهش، ارتباط بین متایر میزان گرایش

ویژه حوزه شود نقش نهادهای دینی و مذهبی، بهمورد تأیید قرار گرفت، پیشنهاد میمجردی 

تر عمل تر گردد و روحانیون، وعاظ و مبلاان، بسیار فعاالنهعلمیه قم در این زمینه بسیار پررنگ

نمایند و در نمازهای یومیه، جماعت و جلسات مذهبی، به اهمیت و جایگاه ازدواج در زندگی 

 جتماعی اهتمام ورزند و جوانان را به ازدواج های آسان و ساده تشویق و ترغیب نمایند.فردی و ا

طور که آمد، نگرش خانواده نسبت به ازدواج، سهم بسزایی در امر ازدواج فرزندان همان

ها و ها، سریالویژه صدا و سیما با تهیه و تولید فیلمهای جمعی و بهشود رسانهدارد. پیشنهاد می

ها را خانوادههای علمی و فرهنگی متناسب با موضوع ازدواج، رویکرد و نگرشین نشستهمچن

سازی فرهنگ اصالح و در جهت تسهیل در امر ازدواج جوانان هدایت نمایند؛ بدین معنا که ضمن

گیرانه و تجملی و های سختها را از ازدواجخانوادهازدواج ساده و منطبق با معیارهای اسالمی، 

 نه برحذر دارند. پرهزی

با توجه به گسترش مهاجرت و تنوعات فرهنگی ناشی از آن در شهرهای بزرگی همچون 

عنوان عامل توانند بههای متفاوت میهای مختلف با آداب و رسوم و سنتقم، اقوام و فرهنگ

های مختلف نتوانند با هم بازدارنده در ازدواج عمل نمایند و ممکن است جوانان با فرهنگ

های فرهنگی های آتی، نقش تفاوتگردد در مطالعات و پژوهشنمایند. پیشنهاد میازدواج 

پذیری همچون قم بر افزایش سن ازدواج و تمایل به زندگی موجود در شهرهای مذهبی و مهاجر
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 مجردی مورد بررسی و واکاوی  قرار گیرد.

ای ایرانی رخنه نموده و هنوظهوری است که امروزه در بطن خانواده فردگرایی، پدیده

کننده برخالف گذشته، مسئولیت و وظایف بر دوش پدر و مادر افتاده و فرزندان نقش مصرف

اند؛ برخالف گذشته که هر فردی حتی فرزند کوچک خانواده، سهمی هرچند کم در پیدا کرده

ط به حال طبیعی در این زمینه شرای باید کوشیدتولید و اقتصاد خانواده داشته است. الزم است و 

ساز فردگرایی خودخواهانه را عوامل زمینه ،های مناسب در این زمینهگذاریبا سرمایه برگردد و

هایی بر عهده شود که در خانواده، وظایف و مسئولیت؛ در این زمینه پیشنهاد میکاهش داد

مور خانه مشارکت در اآنها را  فرزندان گذاشته و از آنها طلب نمود و ضمن تقسیم کار اجتماعی،

پذیری، های مسئولیتنیز از مقطع ابتدایی تا دانشگاه بایستی مهارت در نظام آموزشی داد.

مثاًل  های کوچک و... آموزش داده شده و درونی شود.های ارتباط مؤثر، مدیریت گروهمهارت

و دانشجویی، آموزی های دانشتوان با تقویت و هویت دادن به تشکلها میدر مدارس و دانشگاه

افراد را درگیر کارهای گروهی و جمعی نمود و ضمن سپردن امور به آنها، روحیه کار جمعی و 

 گروهی را در آنها تقویت و درونی نمود.

دهد که افزایش سن ازدواج آن هم در شهر مذهبی قم طورکلی، مطالعه حاضر نشان میبه 

ر ایران باشد که این وضعیت، عالوه بر تواند زنگ خطر و هشداری برای آینده خانواده دمی

مدت، ساختار و کارکرد تواند در میانها و مشکالت عدیده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میآسیب

خانواده را از جمله کارکرد تولید نسل را به مخاطره انداخته و دربلندمدت رشد جمعیت کشور 

 را منفی نماید.

 منابع 
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Factors Affecting the Desire to Continue Living Single among the 

Youth of Qom 

Borzoo Morovat, Hossein Dehghan, HassanAli Omid 

 

Abstract 
This study aims to investigate the factors affecting the desire to continue living single 

among the youth of Qom. In this article, the theories of "Parsons's structural 

functionalism", "William Goode's modernization", "Giddens' modernity" and 

especially "Tocqueville individualism" were used. The research method is 

descriptive-analytical and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. 

The study population consisted of young people who had never been married, aged 20 

to 39, in Qom, of which the sample size was 269. The results indicate that male 

respondents showed a willingness to remain single until the age of 33.8 years.  This 

was 31/7 among female respondents. The results of the hypothesis test also indicate 

that among the independent variables, positive attitude to women's employment, 

individualism, social trust, traditional family attitude in choosing a spouse and youth 

religious endorsement had a positive relationship with the tendency to continue living 

single, while the relationship between increasing education and tendency to remain in 

single life was not confirmed. In general, the results of this study indicate that in 

addition to economic factors, cultural and social factors should also be considered in 

the encouragement of youth to marriage. 

 

Keywords: Age of marriage, Desire to continue single life, Individualism, Social 

trust, Religious tendencies, Qom city. 
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واکاوی درک نابرابری در زندگی قبل و بعد از مهاجرت از روستا به شهر: مطالعه 

 سال اخیر 50موردی مهاجرین واردشده به شهر اراک طی 

  آزاده اعظم منصوره، یزند فاطمه
 (28/5/1399: رشیپذ خیتار   27/3/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده

هدفِ این مطالعه کشفِ فهم و درکِ مهاجرین روستایی ساکن شهر اراک از نابرابری است. برای این 

های پژوهش با استفاده از ایم. دادهعنوان روش پژوهش کیفی استفاده کردهمنظور از نظریه مبنایی به

ل مهاجرین روستایی ساکن شهر اند. جمعیت مورد مطالعه شامآوری شدهمصاحبه و مشاهده مستقیم جمع

 22ها نیز شامل اند، و نمونه( به این شهر مهاجرت کرده1395-1345سال اخیر )  50اراک است که طی 

 استخراجمقوله  15مفهوم اولیه و  50ها اند. از تشریح یافتهمختلف بوده شالیهای سنی و نفر از گروه

کند، نابرخورداری است. شرایط علّی مؤثر در درک شد؛ مقوله مرکزی که درک نابرابری را ایجاد می

اجتماعی، ناهمگنی منزلتی، کیفیت سبک زندگی، نحوه درک -نابرخورداری عبارتند از: پایگاه اقتصادی

شبکه روابط، و  ای، ویژگیگری چون: نمایش رسانهوسیله شرایط مداخلهبرخورداری، و مقایسه، که به

های مدارا، تظاهر دروغین ها، مهاجرین استراتژیشوند. طبق یافتهکیفیت سطح زندگی، تعدیل و تشدید می

کنند، که پیامدهایی چون افزایش های حمایتی را اتخاذ میبه برخورداری، و دریافت کمک از سازمان

اعتمادی و کاهش تواند منجر به بیمینارضایتی از زندگی و احساس تمایز اجتماعی را در پی دارد و 

 همبستگی اجتماعی شود. 
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 مقدمه 

است. با  های عمومی و همیشگی جوامع انسانیای جهانی یکی از جنبهعنوان پدیدهنابرابری به

شود، اما ابعاد سیاسی، حقوقی، آنکه از مفهوم نابرابری، نابرابری اقتصادی به ذهن متبادر می

گیرد. در نابرابری اقتصادی، امکانات کاری و درآمد اهمیت را نیز در بر می اجتماعیفرهنگی و 

ای اجتماعی ههای اجتماعی، دسترسی یکسان به موقعیتدارند و در نابرابری اجتماعی، موقعیت

از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و در دسترس بودن 

توان گفت نابرابری (. می292-291: 1385موقعیت کاری و شالی اهمیت دارند )کمالی، 

دهد که های موجود جامعه است و وقتی رخ میاجتماعی، پیامد تقسیم ناعادالنه منابع و فرصت

طور منظم سهم بیشتری شان در روابط اجتماعی، بهاجتماعی نسبت به موقعیت برخی کنشگران

شود که (. مسئله زمانی ایجاد می710: 2005، 1از کاالهای با ارزش جامعه را دریافت کنند )ویس

ها  ای این تقسیم ناعادالنه را توجیه نکند و در واقع، این نابرابریها و هنجارهای جامعهارزش

ناپذیر ها  توسط افراد جامعه تحملصورت است که درک این نابرابریند. در اینمشروع نباش

ها و در نتیجه به چالش ها و شورشخواهد بود و موجب کاهش همبستگی اجتماعی و یا بحران

شود. در واقع، بحث نابرابری زمانی به یک مسئله تبدیل کشیده شدنِ کلیت نظام اجتماعی می

های زندگی، و تفاوتِ حقوق ای چون تفاوتِ شیوهاجتماعی نهادینه شده هایشود که تفاوتمی

های حاکم بر جامعه باشد و احساس ناعدالتی را در افراد جامعه ایجاد ها، ماایر با ارزشو فرصت

ها پیش مطرح بوده کند. به همین جهت، حرکت در راستای تخفیف یا تشدید نابرابری از قرن

 (.23: 1383)شیخاوندی، 

ها اتخاذ یکی از راهکارهایی که افراد برای کاهشِ دسترسی نابرابرشان به منابع و فرصت

کنند مهاجرت است. در واقع، مهاجرت، جابجایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا می

زندگی بهتر است. بیشتر مهاجران در پی رهایی از اوضاع نابسامان اقتصادی و توسعه ناموزون، 

 های شالی و مالیرسد دارای زمینهنظر میتر و یا مناطقی که بهیافتهمت مناطق توسعهبه س

کنند. امروزه برخی از مسائل و مشکالت کشورهای در حال مساعدتری است، مهاجرت می

(. از جمله اینکه 1380 ،زنجانیدهند )ها نسبت میهای داخلی آنتوسعه را به چگونگی مهاجرت

ها نفر از جمعیت روستایی در کشورهای در حال توسعه، تصمیم به مهاجرت همه ساله میلیون

                                                      
1. Weiss 
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در کشور ایران نیز، با  (.2006: 2و شانفنگ 1گیرند )زیگانگبه نواحی شهری این کشورها می

ای داشتند از رونق وجود اینکه تمامی روستاییان فارغ از آنکه در ساختار اجتماعی چه مرتبه

آغاز شد سود بردند، و هزینه سالیانه خانوارهای روستایی از  1340ه اقتصادی که در میانه ده

افزایش یافت، اما همچنان بر اساس  1354دالر در سال  2000به  1344دالر در سال  1000

درصد تهیدستان در  74به یک بود و  4نسبت درآمد شهر و روستا معادل  1350ارزیابی دهه 

(. در نتیجه در اواخر 106-107: 1393و بنو عزیزی،  کردند )اشرفمناطق روستایی زندگی می

نابرابری فزاینده بین شهر و روستا در خدمات عمومی همچون مسکن، آموزش و  1340دهه 

پرورش، تاذیه و خدمات درمانی و مهمتر از همه اشتاال و مزدهای باالتر در شهرها، روستائیان 

حدود سه میلیون نفر از  1355-1345 را تشویق به مهاجرت کرد، و در عرض دوره ده ساله

(. در واقع اجرای اصالحات ارضی و تبدیل 1363آیرملو، ان به شهرها مهاجرت کردند )روستایی

نفت به مهمترین منبع مازاد اقتصادی در سطح ملی و همچنین کاهش نقش کشاورزی در تولید 

بود و شهرها به مکانی  داخلی و صادرات، موجب برهم خوردن رابطه متعادل شهر و روستا شده

مالی و مراکز اصلی اشتااِل  –های صنعتی برای تمرکز مازاد اقتصادی ملی، گسترش زیرساخت

 (. 49-50: 1385خصوص برای روستائیان، تبدیل شدند )حسامیان، نیروی کار دستمزدی، به

جذب های مذکور و بعد از آن، قدرت عنوان استانی صنعتی که در سالبه 3استان مرکزی

(، از قاعده 1363باالیی داشته و مهاجرین زیادی را از سراسر کشور در خود جای داده )آیرملو، 

های سرشماری دست آمده از آمارنامهنبوده، و بر اساس اطالعات به مستثنیمهاجرت روستاییان 

، با کاهش سهم جمعیت روستایی مواجه  1395تا  1345های عمومی نفوس و مسکن طی دهه

درصد در  77/28به  1345درصد در سال  1/81طوری که  جمعیت روستایی آن از شده است. به

عنوان مرکز استان و شهرستان مورد بررسی در رسیده است. شهرستان اراک هم به 1395سال 

نفر در سال  205119روستایی آن از این پژوهش، متأثر از این قاعده بوده و طبق آمار، جمعیت 

(. یکی از مهمترین 1395و1365است )مرکز آمار ایران،  رسیده 1395در سال 60233، به 1365

                                                      
1. Zhigang 

2. Shunfeng 

 1394 دهستان، 66شهر،  32بخش،  23 ،شهرستان 12دارای  استان مرکزی بر اساس آخرین تقسیمات کشوری،. 3

 . است ادی خالی از سکنهآب 46 و سکنه دارای آبادی



 1399 بهار و تابستان، 1 ، شماره 6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   94

 

های گسترده روستاییان به شهر بوده است، که ت، مهاجرنزولیعللِ )نه تنها علت( این روند 

اقتصادی  –شکالت  اجتماعینتیجه آن برای این شهر همچون اکثر شهرهای مهاجرپذیر مسائل و م

مانند سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رشد بیکاری و مشاغل کاذبی مانند دست 

در جامعه به دلیل تاییر  1مسائل ناهنجاری رشد(، 75: 1383گری )غالمزاده، فروشی و واسطه

(، حاشیه 65 :1378پور، محیط زندگی افراد و عدم احساس پایبندی به اصول و هنجارها )رفیع

های متعددِ ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع (، و نابسامانی1386نشینی )نقدی، 

 شهری، و غیره است. 

نیست و نمودی از آزادی گزینش است، و  آمیزمسئلهالبته مهاجرت در مفهوم ذاتی خود 

هتر اقدام به مهاجرت از محل ترین تبیین آن این است که مردم به هوای دستیابی به زندگی بساده

شود که توسعه نامتوازن (. اما وقتی در عمل مشاهده می21: 1994کنند )استاکر، زندگی خود می

هایی معروف به حاشیه، دربردارنده مسائل اجتماعی گیری محلهمناطق شهری و شکل

گر مستقیم یا اخلهها به مثابه یک متایر مدناپذیری است که تأثیر وجودی مهاجرت در آناجتناب

 نابرابری و مهاجرت چندجانبه روابط بر که واکاوی مسائلی لذاغیرمستقیم، غیر قابل انکار است. 

 نابرابری درک که قضیه این بر تأکید با حاضر پژوهش راستا این در و است، ضروری دارد، توجه

 نه جامعه، افراد توسط ها نابرابری درک واقع در و  نیست، همبسته برخورداری میزان با فقط

 زندگی در را نابرابری درک است درصدد باشد،می نیز ذهنی بلکه عینی هاینابرابری از تابعی فقط

 اند،کرده مهاجرت( مرکزی استان مرکز)شهر اراک  به اخیر سال 50 طی که روستایی مهاجرین

اند، به همین منظور به پارامترهایی که در ایجاد درک نابرابری و شدت آن دخیل .واکاوی کند

خواهیم پرداخت و با توجه به اهمیتی که فضا و مکان در بروز درک نابرابری دارند، شناخت 

چگونگی فضا و مکان زندگی و نحوه تأثیرگذاری آن بر تجلی درک نابرابری را نیز مورد توجه 

ه دیگر در رابطه با موضوع این پژوهش این است که درک نابرابری از طریق دهیم. نکتقرار می

شود و جامعه آماری پژوهش حاضر، تجربه جابجایی و زندگی در شرایط جدید مقایسه تجربه می

از نابرابری مؤثر است، مقایسه زندگی  شاندرکهایی که بر اند و ناخودآگاه یکی از قیاسرا داشته

از مهاجرت است. لذا به واکاوی درک نابرابری در زندگی قبل و بعد از  خود در قبل و بعد

های مهاجرتِ مهاجرین روستایی ساکن شهر اراک خواهیم پرداخت. با این توضیحات پرسش

                                                      
1. Anomie 
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. نابرابری در زندگی قبل و بعد از مهاجرتِ مهاجرین روستایی ساکن شهر 1محوری عبارتند از: 

 . چه پارامترهایی در ایجاد درک نابرابری دخیل هستند؟2؟ شوداراک چگونه درک و تفسیر می

 چارچوب مفهومی

ترین حقایق زندگی اجتماعی است و حتی برای نابرابری یکی از مأنوس 1به گفته گرب 

نگرترین ناظران، امری بدیهی است. نابرابری ابعاد گوناگوِن اقتصادی، سیاسی، حقوقی، سطحی

های ذاتی، انگیزشی و گیرد. تمایزهای فردی از قبیل تواناییفرهنگی و اجتماعی را در بر می

های اجتماعی از جمله متفاوت بودن شیوه زندگی، حقوق، تفاوت تمایالت گوناگون افراد، و

آیند، شود و به صورتی نهادی در میها و امتیازاتی که جامعه برای افراد قائل میها، پاداشفرصت

هایی میان افراد یا تر به تفاوتطور کلیاند. در واقع، نابرابری اجتماعی بهموجب بروز نابرابری

اند، اشاره دارد. همین ها را اشاال کردهه صورت اجتماعی تعریف شده و آنهایی که بجایگاه

ها، ویژه بر حقوق، فرصتتفاوت جایگاه یا موقعیت اجتماعی است که بر نحوه زندگی افراد به

 (. 9-10: 1373ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند، تأثیر دارد )گرب، پاداش

.  سرمایه 1داند: ابری را شامل چهار مجموعه منابع ارزشمند میهای اخیر نابرپایه 2چارلز تیلی

، 3.  رسانه برای حمایت و انتقال اطالعات علم و سرمایه )رومرو4. علم و 3.  اطالعات، 2مالی، 

شناسانِ مختلف در رویکردهای اقتصادی جامعه –(. در تبیین نابرابری های اجتماعی 24: 2005

شناسانی اند. جامعهرا مطرح کرده خودشانهای خاصِ تلفیقی دیدگاهمتفاوتِ کارکردی، تضادی و 

رویکرد کارکردگرایانه نسبت به  8و سامنر 7، دیویس و مور 6، پارتو5، پارسونز4چون دورکیم

ها رویکردی تضادی به نابرابری دارند و نابرابری دارند، اما مارکس، دارندورف و فرانکفورتی

رویکردشان نسبت به نابرابری تلفیقی است. در رویکرد  11یدنزو گ 10، لنسکی9باالخره  وبر

                                                      
1. Grabb 

2. Charles Tilly 

3. Romero 

4. Durkheim 

5. Parsons 

6. Pareto 

7. Davis&Moore 

8. Sumner 

9. Weber 

10. Lenski 

11. Giddens 
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های خاص و اصول خاص تخصیص منابع، تنها توسط برخی مکانیسمکارکردگرایی نابرابری نه

شود، بلکه برخاسته از توافق عام در مورد منزلت اجتماعی و توزیع کلی قدرت سیاسی ایجاد می

ای بری، دموکراتیک و ضروری است. چون تصور جامعهسازماندهی شده است. از این منظر، نابرا

: 1979، 1گونه تفاوت منزلتی و قدرت وجود نداشته باشد، دشوار است )تانسندکه در آن هیچ

(. اما در دیدگاه تضادی تاریخ جوامع، تاریخ مبارزه بین ضعیف و قدرتمند است. در این 82

کشی ثروتمندان از لکه صرفاً ناشی از بهرهرویکرد نابرابری نتیجه کارکرد سالم جامعه نیست ب

دهد به خاطر ( در واقع پاداشی که جامعه به برخی از افراد می248: 1372، 2فقرا است )کوئن

ها و تالش غیر معمول آنها نیست بلکه امتیازهایی ناعادالنه است که بر پایه داوری

 (. 1381 اند )گرب،ههای گروه غالب فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اعطا شدارزشگذاری

اما گیدنز با رویکردی تلفیقی، ضمن پذیرش عناصر اصلی آرای مارکس و وبر، با بیان اینکه 

جای صحبت از طبقات توان مرزهای مشخصی میان طبقات باال، میانی و پایین رسم کرد، بهنمی

کند که می های مجزا که به روشنی در تمامی موارد مشخص شده باشند، توصیهبه مثابه گروه

طور معمول متشکل از سه طبقه است، ولی برحسب ای متایر بدانیم که بهساختار طبقاتی را پدیده

این است که تا چه اندازه طبقات  یابیساختیابی متایر است. منظور گیدنز از میزان میزان ساخت

آیند یز پدید میهای اجتماعی مشخص و متماهای متفاوت به مثابه دستهدر طول زمان و در مکان

های تحصیلی و توان استدالل کرد که دارایی و صالحیتشوند. به این ترتیب، میو بازتولید می

کند که اقتصاد و طبقات ناشی از آن را به هم نیروی کار به مثابه قدرت یا حقوق اصلی عمل می

ر معمول درون یک طوسازد. در جوامع یا شرایطی که این سه عامل میانجی )واسطه( بهمتصل می

تر خواهند بود )گرب، یافتهشوند، طبقات متمایزتر و ساختشال یا جایگاه مشخص ترکیب نمی

1381 :203.) 

های سنجه" رویکردهای ذکر شده، بیشتر نگاهی عینی به مفهوم نابرابری دارند و بیشتر بر

که، درک نابرابری همواره کنند، در صورتی مثل درآمد و امتیازات، اطالعات و... تأکید می "سخت

، وحدت متضمن همسانی و برابری عبارتیشود؛ به پذیر میاز طریق سنجش و مقایسه امکان

کند. است، در حالی که در شرایط کثرت، ناهمسانی و به تبع آن نابرابری امکان بروز پیدا می

                                                      
1. Townsend 

2. Cohen  
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یسه است. با یک هایی برای ارزیابی مقاشناخت این نابرابری مستلزم داشتن معیارها و سنجه

(. لذا مفهوم 1380زاده، توان به وجود تفاوت و نابرابری پی برد. )لهسائیمقایسه تطبیقی می

همچون  "های نرمسنجه"نابرابری از بعد ذهنی نیز قابل طرح و بحث است. بعد ذهنی نابرابری بر 

طور که از ع هماناحساس رضایت از درآمد و مسکن و جایگاه اجتماعی و... اشاره دارد. در واق

فقط شامل بعد عینی نیست و  "رفاه"(، مفهوم 2005، 2و دینر 2008، 1نظر صاحبنظران )راس

برای شناخت و سنجش این مفهوم باید به بعد ذهنی آن نیز پرداخته شود )هزارجریبی و همکاران، 

کلی ادراک  گونه است. و بر همین اساس بودون نیز به مسئله(، مفهوم نابرابری نیز این1391

کند: ممکن است ها( اشاره میو محرومیت، و مدارا با نابرابریها ها )روابط میان نابرابریبرینابرا

های کلی مشابه فالن یا بهمان نوع کاالها، خواه مادی و خواه نمادی، با سطوح کاماًل توزیع

لیلش این است که متفاوتی از محرومیت جمعی یا مدارای جمعی با نابرابری متناظر باشد و د

آمیز تابعی است نه فقط از نابرابری های عینی، بلکه از تعدادی ساز و کارهای مقایسه غبطه

 (.657: 1385، 4و بوریکو 3متایرهای دیگر )بودون

مهاجرت شکلی از تحرک جارافیایی یا مکانی است که بین دو واحد جارافیایی صورت 

متگاه از مبدأ یا محل سکونت به مقصد یا محل ورود گیرد. این تحرک جارافیایی، تاییر اقامی

است که به این نوع مهاجرت، مهاجرت دائم گویند که باید آن را از اشکال دیگر حرکت که 

های (. انگیزه71: 1354متضمن تاییر دائمی محل اقامت نیست تفکیک کرد )امانی و همکاران، 

مکانی هر کانون سکونتگاهی برای –زمانیهای محیطی و شرایط مهاجرتی افراد بسته به ویژگی

های حرکتی فرار از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت است. این محرک

تواند هم ریشه در مقصد و هم در مبدأ داشته باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از می

ب تسریع حرکت در گویند و عواملی سبمی "دافعه"شوند که اصطالحاً به آن عامل مبدأ می

 (. 82: 1368زاده، گویند )لهسائیمی "جاذبه"شوند که به آن عامل مقصد می

                                                      
 .دارد اش اشارههای شخص از خود و بینش ذهنی از تجربه زندگیمعتقد است رفاه ذهنی به دریافت. 1

 خود مطالعات در و کندمی اطالق منفی و مثبت از اعم شنننان زندگی از افراد هایارزیابی انواع به را ذهنی رفاه. 2

 برای را مثبت احساس و منفی احساس شادکامی، زندگی، از رضایت رضایت، دامنه زندگی، کیفیت هایشاخص

 گیرد.می نظر در ذهنی رفاه
3. Boudon 

4. Bourricaud 
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بندی شده و علل متعددی نیز برای آن ذکر شده است. های مختلفی طبقهمهاجرت به شیوه

اند: عوامل ، چهار عامل عمده در مهاجرت دخیل1مطابق نظریه جاذبه و دافعه اورت اس لی

های شالی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، خدمات مبدأ )فرصتموجود در 

(، عوامل موجود در مقصد )کاهش منابع مالی، 2ایهای حرفههای کسب آموزشرفاهی و فرصت

توجهی به بخش کشاورزی، بیکاری فزاینده(، موانع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به کم

ی قانونی و فیزیکی( و عوامل شخصی نظیر سن، جنس، مهارت، نژاد، مقصد )نظیر ممانعت ها

 (.229: 1392)پاپلی یزدی و رجبی، وابستگی سیاسی و تعلقات قومی 

شهری معروف است، –های روستادر باب مهاجرت "کشش " و "رانش"ای که به مدل نظریه

به عبارت دیگر وجود و  "توسعه ناهماهنگ شهر و روستا "مبنای حرکت جمعیت را بر اندیشه 

دهد؛ در واقع، در اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار می–تضاد و نابرابری اقتصادی

درآمدی، کمبودهای خدماتی و  –این دیدگاه مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابری شالی 

. در (56: 1372تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است )فیندلی، 

درآمدی و سطوح امنیتی بین مناطق شهری –های شالیدیدگاه اقتصادی، مهاجرت ناشی از تفاوت

و روستایی است. در واقع موقعیت نسبی خانوارها نسبت به یک گروه مرجع خاص و همچنین 

شود )استارک و عنوان انگیزه اصلی برای مهاجرت محسوب میدرآمد مطلق خانوارها به

 (. 1991، 4ارک و تیلور؛ است3،1985بلوم

های اجتماعی بدون آنکه از نقش عوامل اقتصادی در مهاجرت غفلت کنند، آن را تنها دیدگاه

روستائیان با توجه به اهداف عالیه  هااین دیدگاهدانند. از نظر عامل برانگیختن مهاجرت نمی

زنند. به رها میرفاهی که مد نظر دارند، دست به نقل مکان به شه–زندگی از حیثِ معیشتی

عبارت دیگر، وجود عوامل مهمی از قبیل بروز مخاطرات محیطی )خشکسالی، سیل، زلزله(، رفع 

رفاهی، به همراه –بیولوژیک، دسترسی به امکانات و تسهیالت معیشتی–های زیستینیازمندی

احتیاجات دستیابی به شال جدید و درآمد بیشتر، رفع فقر و بیکاری به لحاظ اقتصادی و برآوردن 

اجتماعی همچون تحصیل، باال بردن سطح فرهنگ و تمایل به زندگی در نقاط خاص –فرهنگی

                                                      
1. Everett. S. Lee 

 . 90: 1386جاللیان و همکاران، . 2
3. Stark and Bloom 

4. Stark and Taylor 
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شود مهاجرت روستائیان به دیگر مراکز سکونتگاهی کشور محسوب می هایانگیزهاز مهمترین 

 (. 1380)طاهرخانی، 

تماعی، با توجه به آنچه مطرح شد مهاجرت در یک زمینه ترکیبی جمعیتی، اقتصادی، اج 

کند؛ و از طرفی هم دهد و به همین دلیل الگوهای متفاوتی پیدا میسیاسی و فرهنگی روی می

ای متقابل و دوسویه است. این رابطه مهاجرت و نابرابری ساده و یک طرفه نیست، بلکه رابطه

پیچیدگی یابد و این امر اشاره به های گوناگون و مرتبط با هم تحقق میزمینهدوسویگی در آن پیش

رابطه مهاجرت و نابرابری دارد. چنان که گاهی ممکن است مهاجرت در یک نیمرخ، باعث 

کاهش نابرابری شود و در شرایطی دیگر، شدت نابرابری را در پی داشته باشد. همچنین، 

پذیرد، نابرابری نیز به مثابه یک واقعیت عمده طور که مهاجرت الگوهای متفاوتی میهمان

ای، ری فضایی و چندبعدی است. مظاهر نابرابری نه فقط مرتبط با تفاوت طبقهاجتماعی، ام

هاست، بلکه بازشناسی و تحلیل نابرابری، نژادی، ملی، جنسیتی، فرهنگی و عواملی مانند این

های مختلف با ای از معیارها و فروض آرمانی، و عینی است که دیدگاهخود مبتنی بر دسته

(. بر این اساس واکاوی 496-499: 2008ها توجه دارند )مک داول، تأکیدهای متفاوت به آن

درک نابرابری در زندگی مهاجرین روستایی، عالوه بر متأثر بودن از کاهش و یا افزایش نابرابری 

ای متأثر است که ناشی از قیاس زندگی قبل و بعد از مهاجرت عینی در زندگی آنها، از درک ذهنی

 شود. گوناگونی ناشی می معیارهاینگی این قیاس از باشد و طبیعتاً چگومی

 تحقیق پیشینه 

یکدیگر یکی از موضوعاتی است که در تحلیل مسائل کالن هر  بر نابرابری و مهاجرت تأثیر 

، و به همین دلیل مطالعات متعددی پیرامون استای از اهمیت باالیی برخوردار منطقه و جامعه

 ای بهمطالعه در( 2016) کارانشهم و 1هاکنیم. آنها اشاره میآن صورت گرفته که به برخی از 

در کشور چین پرداختند. آنها این تحقیق  روستاها جینی ضریب بر روستایی مهاجرت تأثیر بررسی

به شهر و تأثیر آن بر  روستاهای پانل و با هدف تعیین اثر پویای مهاجرت از را با استفاده از داده

نابرابری روستایی انجام دادند. ها و همکارانش به این نتیجه رسیدند که رابطه پویای بین مهاجرت 

نابرابری در  2معکوس است؛ به این معنا که مهاجرت همزمان Uو درآمد روستایی به صورت 

                                                      
1. Ha 

2. Contemporary Migration 
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 دهد. هش مینابرابری در درآمد را کا 1درآمد را افزایش داده ولی مهاجرت با تأخیر

 روستایی کار نیروی فصلی مهاجرت تأثیر بررسی به طی دو مطالعه( 2007 و 2004) 2دبرو

 است گرفته نتیجه و است پرداخته ویتنام در هاآن زندگی استانداردهای ارتقای و کشاورزی بر

 درآمدی توزیع جمله از زندگی استانداردهای و دارد کشاورزی بر مثبت اثر فصلی، مهاجرت که

 . بخشدمی بهبود را دارند فصلی مهاجرت که روستائیانی

 بررسی به آمریکا ایاالت بین در آمریکا مهاجرت جریان بر تمرکز با( 2006) 3راوه و ربهان

 دوره دو برای را خود مطالعه آنها. اندپرداخته مهاجرت و زندگی کیفیت هایشاخص ارتباط

 اول، زمانی دوره در آنها هاییافته اساس بر. دادند انجام 1985 -1990 و 1965-1970 زمانی

 ایاالت بین هایمهاجرت تشریح در متایر سه و اندبوده معنیبی زندگی کیفیت متایرهای اغلب

بوده  اشتاال و سرانه درآمد شامل اقتصادی متایر، متایرهای سه این از متایر دو که بوده دارمعنی

 بزهکاری نرخ مدل، دو هر در دارمعنی زندگی کیفیت متایر نیز تنها دوم زمانی دوره در و است

 . بوده است

طور تجربی بررسی کرده و نشان داده (، مهاجرت داخلی در جامعه هندی را به1980) 4لیپتون

است که تأثیر نابرابری در درون روستاهای مهاجرفرست، در شکل دادن به مهاجرت تأثیر مشهود 

دارد. روستاهایی که با نابرابری بیشتری دست به گریبان هستند، مهاجر بیشتری را به بیرون 

د این، های اجتماعی هستند؛ با وجوسوی دیگر، مهاجران معموالً از مولدترین گروه فرستند. ازمی

آمیزتری دارند و از این رو های ثروتمند هستند، مهاجرت موفقیتهایی که متعلق به الیهآن

مانند و مهاجرت هم در تقویت این ساختارهای قدرت نابرابر، همچنان تاییر ناپذیر باقی می

 (. 1980کند )لیپتون، مینابرابری کمک 

در ایران نیز مطالعات مختلفی در ارتباط با نابرابری و مهاجرت انجام شده است. ابریشمی و 

تأثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری "ای با عنوان ( در مطالعه1398همکارانش )

استان ایران در  30روستایی ، بر اساس آمار مناطق "درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران

های ترکیبی )پانل( و با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای ، با روش داده1385-1394دوره 

                                                      
1. Lagged Migration  

2. Debraw 

3. Rebhun and Raveh 

4. Lipton 
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خصوص متایر (، میزان اثرگذاری متایرهای مهم مناطق روستایی ایران، بهGMMتعمیم یافته )

اند. نتایج تجربی دادهمهاجرت روستایی را بر نابرابری درآمدی روستایی مورد بررسی قرار 

پژوهش آنها نشان داده که مهاجرت در ابتدای امر موجب افزایش نابرابری درآمدی روستایی 

 شده و در دوره بعد، اثری کاهنده بر شکاف درآمدی روستایی داشته است. 

تأثیر مهاجرت روستایی در بازتولید نابرابری "( در پژوهشی با عنوان 1397زمانی نیه )

اثرات تمرکز جمعیت در  و دادهروند مهاجرت را با روند نوسازی همسو قرار ، "اجتماعی

در  این آثار کرده است. بر اساس نتایج مطالعه او،مطرح  را شهرهای بزرگ در سطح کلی و خرد

و در مقصد )شهر( ایجاد  استکم از دست دادن زمین نیروی انسانی و کم کاهش )روستا( أمبد

آلودگی محیط زیست،  مانند ،در ادامه دامن زدن به مشکالت خیلی بیشترنشینی و کپر و حاشیه

. باشدمی ها مشکالت دیگرها و دهبیکاری و کم کاری، کمبود بهداشت، باال رفتن سطح هزینه

کنند و باعث مد را به خود جلب میآشهرها سرمایه و نیروی انسانی کار طبق نتایج، همچنین

باعث دوگانگی اقتصادی  این شوند ومناطق محروم می وصاًتخلیه شدن دیگر مناطق و مخص

 .شودمی

ای به بررسی اثر مهاجرت روستایی و افزایش شهرنشینی ( در مطالعه1392مهرگان و زمانی )

های مربوط به بر توزیع درآمد با تأکید بر نظریه کوزنتس پرداختند. آنها برای این منظور از داده

تفاده نموده و از روش اقتصادسنجی بهره گرفتند. نتایج مطالعه آنها اس 1389الی  1351های سال

نشان داد رشد شهرنشینی و افزایش مهاجرت ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی شده و پس از 

 یک حد معین، منجر به افزایش نابرابری شده است. 

ا ارتقاء کیفیت مهاجرت؛ نابرابری درآمد ی "( در پژوهشی با عنوان 1390شفیعی کاخکی )

های اقتصادی و غیراقتصادی مهاجرت را های اقتصادسنجی، انگیزه، با استفاده از روش"زندگی

دهنده تأثیر مثبت بررسی نمود. نتایج مطالعه او نشان 1385های کشور در سال در کلیه استان

یراقتصادی بوده های غعنوان انگیزههای غیراقتصادی بههای درآمدی و تأثیر منفی شاخصانگیزه

 است. 

ها تأثیر مهاجرت و  آید این است که این پژوهشهای انجام شده بر میآنچه از بررسی پژوهش

های عینی و اقتصادی چون توزیع های کمّی و شاخصنابرابری بر یکدیگر را بیشتر با روش

و خارجی، موردی اند، در واقع در تحقیقاتِ داخلی ها بررسی کردهدرآمد، اشتاال و سطح هزینه
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ای ذهنی، در زندگی مهاجرین پرداخته باشد، وجود ندارد. عنوان مقولهکه به درک نابرابری، به

های بهداشتی در زندگی پناهندگان، مواردی هستند که با روش کیفی به بررسی برابری در مراقبت

اند، بلکه واکاوی قرار نداده(، اما درک آنها از نابرابری را مورد 2020اند )هان و همکاران، رداختهپ

های بهداشتی، موانعی را که یافته با پناهندگان و متخصصان مراقبتساختاز طریق مصاحبه نیمه

های گوناگون را فراهم کرده، دسترسی آنها به منابع را محدود کرده و موجبات نابرابری در زمینه

نوع یا متجانس های همایسه با گروهاند. مواردی هم که درک نابرابری بر اساس مقبررسی کرده

(، این درک را در زندگی مهاجرین بررسی 2017اند )ازجمله مطالعه نل و استیکس، را طرح کرده

اند )ازجمله مطالعه اند، و یا مواردی که تمایل به مهاجرت را با روش کیفی بررسی کردهنکرده

ساحت تصاویر ذهنی مربوط به آینده  ( صرفاً پدیده مهاجرت را از1397طاهری دمنه و کاظمی، 

ها مورد بحث نبوده اند و در واقع تأثیر مهاجرت بر درک نابرابری در این پژوهشبررسی کرده

ای که به روش کیفی چگونگی درک مهاجرین از نابرابری در است. بر این اساس، انجام مطالعه

می تأثیر مهاجرت بر نابرابری، از هایی که به روش کشان را واکاوی کند، در کنار پژوهشزندگی

 های گوناگون، را نشان داده اند، حائز اهمیت است.    جنبه

 ها و دادهروش تحقیق 

است و این روش به آفرینش نظریه به  1روش این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری

برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره  استمنتهی شده و تالشی  استقراییروش 

-125: 1368اند )حاج باقری و همکاران، طور که خود آنها ساختهو دنیای مشارکت کنندگان، آن

(. در واقع، کاوش در فرایندهای اجتماعی و تعاملی در حال ساخت توسط کنشگران در 120

های ها از طریق مصاحبهحاضر، داده. در پژوهش استزندگی روزمره، هدف اصلی در این روش 

این امکان را به محقق  یافتهساختاند. مصاحبه نیمهیافته و مشاهده گردآوری شدهساختنیمه

ها، آوری اطالعات و طرح پرسشدهد که ضمن داشتن چارچوبی روشن و مشخص برای جمعمی

هایی را برای کند و یا سؤالدر صورت لزوم و متناسب با روند مصاحبه، تاییرات الزم را ایجاد 

 روشن شدن مطلب طرح نماید. 

                                                      
1. Grounded Theory 



 103      ...قبل و بعد از مهاجرت از روستا به شهر  یدر زندگ یدرک نابرابر یواکاو

 

 

( از 1395-1345سال اخیر ) 50مصاحبه عمیق با مردان و زنانی که طی  22در این پژوهش 

اند و در واقع هم تجربه زندگی در روستا و هم تجربه زندگی روستا به شهر اراک مهاجرت کرده

گیری مبتنی بر هدف وه انتخاب افراد نمونه، نمونهگرفته است. شی صورتدر شهر اراک را دارند، 

هایش را طور همزمان دادهگیری نظری بوده است. در این روش، محقق بهیا مبتنی بر نمونه

باشد( باز، محوری و کدگذاری انتخابی می کدگذاریگردآوری، کدگذاری )که شامل سه مرحله 

هایی را در مرحله بعدی گردآوری نماید و گیرد که چه دادهکند و تصمیم میو سپس تحلیل می

گیری تدوین کند )فلیک، اش را در حین شکلها را از کجا پیدا کند تا از این طریق نظریهآن

گیری نیز اصل اشباع نظری (. مبنای داوری درباره تعیین حجم نمونه و توقف نمونه87: 1387

 بوده است.

ی که محقق سابقه آشنایی با آنها را داشت و شرایط هایها، ابتدا نمونهمنظور یافتن نمونهبه

گیری گلوله برفی مالک قرار گرفت. البته معیارهایی چون الزم را داشتند و سپس استراتژی نمونه

سن، زمان مهاجرت، میزان تحصیالت، شال و وضعیت طبقاتی، معیارهایی بودند که سعی شد 

قرار گیرند. با توجه به اهمیت داشتنِ میزان  های انتخابی مورد توجهدر تنوع دادن به نمونه

رضایت از زندگی قبل از مهاجرت و انگیزه مهاجرت و تأثیر آن بر درک نابرابری در مهاجرین 

ای از زندگی فرد و خانواده او به روستایی مورد مطالعه، سؤاالت پژوهش با بررسی تاریخچه

در ادامه با محور درک نابرخورداری و های آن آغاز شد و لحاظ پیشینه مهاجرتی، و انگیزه

نابرابری ادامه یافت. تفاوتِ مختصاتِ فرهنگی اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا، تعدد و کیفیت 

و  1397ها در سال ارتباطات، و میزان تحققِ اهداف مهاجرت مورد پرسش قرار گرفت. مصاحبه

دقیقه  70رف شده برای هر مصاحبه در بازه زمانی پنج ماهه انجام شده است. میانگین زمان ص

 سازی شدند. ها با اطالع قبلی افراد، ضبط و سپس کدگذاری و پیادهبوده است و تمامی مصاحبه

ها به متن تبدیل و سپس در سطح عبارت خرد شدند. در در این پژوهش ابتدا کلیه مصاحبه

گراندد تئوری است، مفاهیم استخراج  هایدادهمرحله کدگذاری باز، که نخستین مرحله تحلیل 

ها خط به خط خوانده شد، سپس در یک کادر خط مصاحبههای شد. بدین معنی که ابتدا متن

مورد تفسیر قرار گرفت و از هر کدام یک یا چند مفهوم استخراج گردید، آنگاه که کار مفهوم 
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سازی گرفتند مقولهسازی پایان یافت، از تجمیع مفاهیمی که حول یک موضوع خاص قرار 

صورت گرفت. در مرحله سوم، کدگذاری انتخابی انجام و مقوله هسته استخراج شد و در محور 

 های پژوهش حاضر قرار گرفت. تحلیل

عمل شد. بر این اساس، پژوهشگران کیفی  1ها نیز طبق نظر کرسولبرای اعتبارسنجی یافته

هر پژوهش حداقل از دو راهبرد استفاده کنند:  های خود باید درمنظور افزایش اعتبار پژوهشبه

پذیری کنندگان برای برقرار ساختن اطمیناناز دیدگاه مشارکت پژوهشگر: 2. تطبیق توسط اعضا1

(. محقق  در این 255: 1394و کرسول  133: 2007کند )کرسول، ها و تفاسیر استفاده مییافته

ها و ایجاد ارتباط خوب با مشارکت مصاحبه تحقیق، ضمن درگیر بودن کامل با موضوع در تمام

های مرتبط با درک نابرابری در زندگی قبل کنندگان در تحقیق، در پایان هر مصاحبه، درون مایه

کننده بازخورد داده تا از درستی آن و بعد از مهاجرت )که از مصاحبه استخراج شد( را به شرکت

نتایج تحقیق  3که این امر به اعتبار درونیمطمئن و در صورت هرگونه ماایرت، اصالح شود، 

( این 1394: نوعی کنترل بیرونی بر فرآیند پژوهش است. کرسول )4. بررسی همکار2کمک کرد. 

های داند؛ فردی که با پژوهشگر صادق است و سؤالمی "5منتقد مدافع"نقش را همانند نقش 

کند. در این پژوهش یکی از اساتید و ها، معانی و تفاسیر ارائه میبرانگیزی در مورد روشچالش

گذاری را بررسی کردند )دانشجویان دوره دکتری( فرآیند شناسهپژوهشگرهای دورهدو نفر از هم

 و نظر آنها در تدوین الگو مورد استفاده قرار گرفت.

 
 ها یافته

 وضعیت و شال تحصیالت، میزان مهاجرت، زمان شوندگان این پژوهش از نظر سن،مصاحبه

 دهنده آن است.نشان 1دارای شرایط متفاوتی هستند که جدول  طبقاتی،

 

                                                      
1. Creswell 

2. Member Checking 

3. Internal Validity or Gredibility 

4. Peer debriefing 

5. Devils Advocate 
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 شوندگان: مشخصات کلی مصاحبه1 جدول

 شال زمان مهاجرت تحصیالت سن یتجنس شماره

 )سوپر مارکت(دار سازی وماازهبازنشسته ماشین سال قبل 50 سیکل 68 مرد 1

 )ابتدایی(معلم بازنشسته  سال قبل 47 دیپلم 65 مرد 2

 راننده تاکسی سال قبل 23 سیکل 45 مرد 3

 سرایدار پاساژ سال قبل 19 سیکل 41 مرد 4

 راننده تاکسی سال قبل 34 ششم ابتدایی 62 مرد 5

 بنای ساختمان سال قبل 36 ششم ابتدایی 53 مرد 6

 سازی )کارگر(بازنشسته کارخانه ماشین سال قبل 35 سیکل 57 مرد 7

 کارگر روزمزد سال قبل 26 ابتدایی ششم 42 مرد 8

 )خواربارفروشی( دارماازه سال قبل 38 سیکل 55 مرد 9

 بیکار )دست فروش( سال قبل 16 ابتدایی 43 مرد 10

 ابتدا بنای ساختمان و االن بساز بفروش ساختمان سال قبل 31 سیکل 48 مرد 11

 جوشکار سال قبل 18 سیکل 40 مرد 12

 دبیر سال قبل 29 لیسانس 47 مرد 13

 پزشک )متخصص بیهوشی( سال قبل 36 دکترا 52 مرد 14

 رئیس امور مالی اداره دولتی سال قبل 35 فوق لیسانس 50 مرد 15

 پرستار سال قبل 25 لیسانس 43 زن 16

 دارخانه سال قبل 32 ابتدایی 52 زن 17

 دارخانه سال قبل 22 ابتدایی 55 زن 18

 وکیل سال قبل 19 لیسانس 37 زن 19

 دارخانه سال قبل37 سوادآموخته نهضت 63 زن 20

 دبیر سال قبل 18 فوق لیسانس 37 زن 21

 کارگر رستوران سال قبل 20 ابتدایی 42 زن 22

 

ای از شرایطِ عینی بندی دوگانههای این پژوهش ابتدا تقسیمبه منظور واکاوی بهترِ یافته

اند، سال اخیر به شهر اراک مهاجرت کرده 50مصاحبه شوندگان، یعنی مهاجرین روستایی که طی 

 ارائه خواهیم کرد: 
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این مهاجرین  های فصلی و موقت:های شهر، بیکار یا دارای شغلمهاجرین ساکن در حاشیه

)بر اساس زمان  سال قبل است 20-30یا  15-25شان متأخرتر و حدود که اغلب زمان مهاجرت

مهاجرت مصاحبه شوندگان( کسانی هستند که با تحصیالت پایین و بدون داشتن مهارت خاص، 

در  اند شالیاند و در نتیجه نتوانستهبدون داشتن سرمایه حداقلی از روستا مهاجرت کرده نیزو 

شهر برای خود ایجاد کنند. در واقع این افراد در روستا جزء قشر کم درآمد )کسانی که یا فاقد 

ها اند و بعد از مهاجرت نیز در حاشیهاند( بودهزمین بوده و یا مقدار زمین کمی در اختیار داشته

 ند، ندارند. اند و معموالً شال ثابت و بیمه که امنیت اقتصادی برای آنها ایجاد کساکن شده

 این فرما(:ای و دارای شغل ثابت )دولتی یا خویشمهاجرین ساکن در مناطق غیرحاشیه

تری . کسانی که یا نسبت به دسته پیشین، زمان قبل1گیرند: مهاجرین اغلب در چند دسته قرار می

کرد و اند )زمانی که بخش صنعت، کارگران بسیاری را از همین گروه در خود جذب مهاجرت کرده

. 2. 1های دولتی وجود داشت(تر امکان جذب در بخشیا با داشتن تحصیالتی در حد دیپلم یا پایین

اند اند و یا بعد از مهاجرت، مهارت خاصی را آموختهکه با داشتن مهارتی خاص مهاجرت کرده کسانی

که در روستا نیز موقعیت . افرادی 3و به واسطه این مهارت جایگاه نسبتاً ثابتی در بازار کار دارند. 

اند سرمایه الزم ها توانستهاند و اغلب با فروش زمینخوبی از نظر کشاورزی و میزان زمین داشته

. کسانی که با وجود اینکه زمان 4اندازی کسب و کارِ ثابت )خویش فرما( را فراهم کنند. برای راه

اند )وکیل، دبیر دست آوردهشالی به شان، موقعیتمهاجرتشان اخیرتر است اما به واسطه تحصیالت

  اند.و...( و به واسطه همین موقعیت تحصیلی و شالی مهاجرت کرده

ایم. این ها را بر اساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین تشریح کردهدر این مطالعه، یافته

باشد. پیامدها میگر، راهبردها و الگو بیانی از زمینه، شرایط علی، پدیده مرکزی، شرایط مداخله

آمده در مراحل کدگذاری را در ذیل سلسله روابطی دستمطابق این الگو باید مفاهیم و مقوالت به

مفهوم اولیه در مرحله کدگذاری باز تعیین  50به یک مقوله محوری مرتبط کرد. در این پژوهش 

کدگذاری  مقوله استخراج شد و در نهایت در مرحله 15شد و در مرحله کدگذاری محوری 

 گزینشی یک مقوله هسته به دست آمد. 

 

                                                      
ستاها از را زیادی کارگران کار، بازار به  1360 دهه متولدین ورود از قبل تا صنعتی، شهر یک عنوانبه . اراک1  رو

   کرد. جذب خود در دیگر شهرهای و
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 هاهای استخراج شده از مصاحبه: مقوله2جدول 
 مفاهیم مقوالت محورهای اصلی

 شرایط علّی

 پایگاه

 اجتماعی–اقتصادی

استمرار فقر در زندگی بعد از مهاجرت، عدم تأمین نیازهای اولیه زندگی، محدودیت در 

های اول مهاجرت، تحول در شرایط اقتصادی در سالدسترسی به امکانات، شرایط سخت 

 زندگی

 هاها، تفاوتِ شأن اجتماعی شالاختالف درآمد بین شال ناهمگنی منزلتی

 کیفیت سبک زندگی
همگنی از نظر سطح برخورداری ها، یکسانی سبک زندگی، تشابه شالی، نمایش 

 کردهاهزینهها و امکانات زندگی، تفاوتِ میزان برخورداری

 نحوه درک برخورداری

ها، مقایسه میزان برخورداری خود مشروع / نامشروع دانستنِ تفاوت در میزان برخورداری

عدالتی نسبت به اختالف با دیگرانِ متعلق به طبقات اقتصادی باالتر، احساس بی

 ها، از بین رفتن مرزهای موقعیتیبرخورداری

 مقایسه

امکانات زندگی خود با دیگران، احساس بدِ حاصل از قیاس  قیاس دائم / عدم قیاس

های دیگران، رقابت مداوم در نمایش های خود در مقابل برخورداریمحرومیت

 هابرخورداری

 ایشرایط زمینه

های اقتصادی و فرهنگی ویژگی

 اجتماعی روستا -

نزدیکان  تشابه معیشتی، روشن نبودن مرز حوزه خصوصی و عمومی، همراهی و همدلی

 ها( با یکدیگر در مشکالت زندگی)خویشاوندان و همسایه

های اقتصادی و فرهنگی ویژگی

 اجتماعی شهر -

تفاوت در میزان برخورداری طبقات مختلف، نمایش امکانات ِ زندگی در شرایط فضایی 

شهر، گسترش حریم خصوصی، تفکیک حوزه خصوصی و عمومی، عدم اطالعِ نزدیکان 

 زندگی خصوصی یکدیگراز شرایط 

 گرشرایط مداخله

 ایرسانه نمایش
های رؤیت های دیگران، قیاس زندگی خود با زندگیامکان رویتِ مجازی برخورداری

 ترِ نابرخورداریشده از طریق رسانه، احساس عمیق

 ویژگی شبکه روابط

 عمق آنهاها، تعدد مواجهات رودررو فارغ از واسطه تعدد موقعیتگسترش روابط به

اطالع از شرایط زندگی یکدیگر، روابط عمیق و همدالنه، همراهی افراد غنی در جهت 

 تر، روابط خویشاوندی مسئوالنهرفع مشکالت مالی افراد ضعیف

 کیفیت سطح زندگی
های گذشته و امروزی ها به واسطه عمومیت فقر، فاصله بین زندگیهمگن بودن زندگی 

 از نظرسطح برخورداری

 استراتژی

 مدارا
پذیرش تقدیرگرایانه نابرخورداری، ناگزیر بودن از پذیرش شرایط، احساس ناتوانی از 

 بهبود بخشیدن به شرایط

 تظاهر دروغین به برخورداری
مخفی کردن شرایط واقعی زندگی )فضای حقیقی/ مجازی(، نمایش غیرواقعی از وضعیت 

 زندگی )فضای حقیقی/ مجازی(

های سازمان دریافت کمک از

 حمایتی
 بدیلی جهت تعدیلِ نابرخورداری

 پیامد
 نارضایتی از زندگی

ها، پارادوکسِ تر از زندگی با وجود سطح پایینِ برخورداریپارادوکسِ رضایتِ عمیق

 هانارضایتی از زندگی با وجود ارتقاء سطح برخورداری

 احساس تمایز
طبقات مختلف، احساس ناتوانی در  احساس بی عدالتی در توزیع امکانات زندگی بین

 امکان دسترسی به برخی امکانات
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 ّیشرایط عل 

شود اشاره دارد ها ناشی میشرایط علی به علل و موجباتِ اصلی که پدیده مورد اکتشاف از آن

پردازیم که موجباتِ درک نابرخورداری (. در واقع در اینجا به عللی می100: 1397)فراستخواه، 

شان از روستا به شهر فراهم کرده شوندگان در زندگی قبل و بعد از مهاجرترا برای مصاحبه

 ست. ا

 اجتماعی–پایگاه اقتصادی
اجتماعی –ترین عللی که در ایجاد درک نابرخورداری دخیل است پایگاه اقتصادییکی از اصلی

که یک فرد یا خانواده با ارجاع  است موقعیتیاجتماعی، –فرد است. به گفته کوئن پایگاه اقتصادی

های مادی و های فرهنگی، درآمد مؤثر، داراییبه استانداردهای میانگین رایج درباره ویژگی

(. در واقع، این 240 :1372)کوئن، آوردهای گروهی ن اجتماعی به دست میمشارکت در فعالیت

ادی و اجتماعی دارد و فرد نیز دهد که چه جایگاهی در شبکه روابط اقتصپایگاه به فرد نشان می

دهد. بر این اساس، های خود را شکل میفهمد و کنشبا درک این پایگاه است که خود را می

اش همبسته باشد. اجتماعی–بدیهی است که درک نابرخورداری فرد با چگونگی پایگاه اقتصادی

ها نیز مهاجرینی که بر اساس یافته مالحظه شد، شوندگانبندی مصاحبهطور که در تقسیمهمان

اجتماعی پایین –ها و بیکار یا دارای شال موقت هستند و در واقع به پایگاه اقتصادیساکن حاشیه

 اند. متعلق بوده و هستند، در هر دو زندگی قبل و بعد از مهاجرت نابرخورداری را درک کرده

اون موقع نداشتیم، "سال قبل:  16ابتدایی، مهاجرت  تحصیالتساله،  43مرد دست فروش، 

االن هم نداریم، همش تو بدبختی زندگی کردیم. کارگر روز مزد: تو روستا کمتر سختی کشیدیم. آمدیم 

 ."شه آدم اینجااینجا مستأجری، بیکاری، همه چیز گرون، لِه می

زاماً در اجتماعی هم محول و هم اکتسابی است در نتیجه این پایگاه ال–البته پایگاه اقتصادی

تواند تاییر کرده باشد. ها یکسان نیست و میزندگی قبل و بعد از مهاجرت مصاحبه شونده

 طور که برای برخی از مهاجرین دسته دوم تاییر کرده: همان

من تو روستا که بودم. خوب بود. مدرسه "سال قبل:  25ساله، لیسانس، مهاجرت  43پرستار، زن، 

اما نسبت به دخترای فامیل که تو شهر بودن، مخصوصاً اونایی که تهران  رفتم. کم و کسری نداشتم.می

رفتن... اما رفتم. پاساژهایی که اونا میخواست مدرسه اونا میکردم. منم دلم میبودن احساس کمبود می
ترم. من تونستم دانشگاه دولتی درس بخونم. االن شال دارم. االن خدا رو شکر من از اونا خیلی موفق
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 . "وقم بد نیست. یعنی نسبت به خیلی از اونا جلوترمحق

آدمی با شرایط من "سال قبل:  36ساله، مهاجرت  52پزشک )متخصص بیهوشی(، مرد، 

ای با سطح برخورداری پایین سپس ادامه تحصیل، همزمان با کار سالگی از خانواده 16)مهاجرت در سن 
طور ری خیلی بیشتری داره البته از اول مهاجرت ایندر یک ساندویچی( مسلماً در زندگی فعلی برخوردا
تر از روستا بوده اما در زندگی حال حاضر کمبودی نبوده و اون اوایل شرایط حتی خیلی بدتر و سخت

 ."از نظر اجتماعی یا مالی ندارم

 ناهمگنی منزلتی 
از دیگر عللی که درک نابرخورداری در زندگی شهری را نسبت به زندگی روستایی بیشتر کرده  

روستاها خصوصاً روستاهای زمان گذشته، تقسیم کار ساده بوده و در  دراست، این است که 

های بارز نتیجه، به نسبت، تعدد انواع شال وجود نداشته است؛ در صورتی که یکی از ویژگی

هاست  شهرهای امروزی، تقسیم کار پیچیده و در نتیجه تعددی از انواع  شالشهرها خصوصاً

ها از نظر سطح منزلت و درآمد، منجر به ایجاد ناهمسانی از های موجود بین این شالکه تفاوت

 شود.نظر سطح برخورداری و در نتیجه درک نابرابری در افراد می

ونایی که تو همین بیمارستان کار ا"ل قبل: سا 25ساله، لیسانس، مهاجرت  43پرستار، زن، 

از همه نظر؛  .ها با بقیه پرسنل فرق دارنهاشون فرق هست؛ پزشککنن، زمین تا آسمون بین موقعیتمی

 . "احترامشون، قدرت خریدشون، همه چیز

ها. شما خیلی فرق هست بین شال"سال قبل:  18ساله، فوق لیسانس، مهاجرت  37دبیر، زن، 

تونه وکیل باشه. خوب البته آزمون و دوره و اینا داره، وکیل رو در نظر بگیر، با لیسانس هم می االن یه
ولی واقعاً درآمدش، پرستیژش یکی هست با یه دبیر؟ من خودم االن فوق لیسانس دانشگاه سراسریم، با 

ه تو کارش خوب گیرم؟ هر چقدر هم که تو کارم خوب باشم، با یه وکیل کهیجده سال سابقه. چقدر می

 . "ام؟باشه با هیجده سال سابقه قابل مقایسه

 کیفیت سبک زندگی 
ای گذارد. در واقع، در جامعهاست که بر درک نابرخورداری تأثیر می عللیها از دیگر نمودِ تفاوت

شوند. از جمله پارامترهایی ها بیشتر درک میها بیشتر نمود داشته باشند ، نابرخورداریکه تفاوت

شود سبک زندگی است. در این ها در آن نموده میها یا نابرخورداریکه میزان برخورداری

در زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی بیشتر است، چرا که فضای  هاپژوهش نمودِ تفاوت
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چه از نظر اقتصادی و امکانات، و چه از نظر فرهنگی، فضایی  روستایی خصوصاً در زمان گذشته

 های متفاوت را به اقشار مختلفِ روستایی بدهد. با سبک زندگینبود که مجال 

بینیم ما اینجا می"سال قبل:  20ایی، مهاجرت ساله، تحصیالت ابتد 42کارگر رستوران، زن، 

شه، مثل کنه که باورت نمیهایی میاش خرجهای جورواجور رو؛ طرف برای تولد بچهریخت و پاش

 . "اش واقعاً پرنسسهاینکه بچه

بعضیا همش تو فکر این "سال قبل:  32ساله، تحصیالت ابتدایی، مهاجرت  52دار، زن، خانه

آشپزی غذا بپزن عکسشو بذارن، لباساشونو با شوهر و بچشون جور کنن عکس بندازن چیزان، برن کالس 
پوشیم ما کجا رفتیم، قبالً این خوریم ما اینو میبذارن، اینا معلوم نیست دیگه چیه دراومده؛ ما اینو می

 . "چیزا نبود

روستا  تو"سال قبل:  34ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  62راننده تاکسی، مرد، 

ها همه یکی بود، همه کشاورز بودن، یکی مهندس نبود، یکی دکتر، یکی کارگر. اگر هم اندازه شال

 .    "ها و رخت و لباس مردم اینقدر با هم فرق نداشتها با هم فرق داشت، اما خونهزمین

 نحوه درک برخورداری  
نسبت  درک نابرخورداری در روستاها خصوصاً روستاهای گذشته دهدمیها نشان نتایج مصاحبه

به شهرها کمتر بوده است. چرا که اوالً امکان رؤیت برخورداری دیگران کمتر وجود داشته و 

پذیرفته است. اما ثانیاً فرد، نابرخورداری خودش را با توجیهی تقدیرگرایانه و گاهی مذهبی می

اوالً  برخورداری دیگران نمود بیشتری دارد و ثانیاً افراد به  در شهرها خصوصاً شهرهای امروزی

شان و گسترش فرد گرایی و تاییر باورهای تقدیرگرایانه و دلیل باالتر رفتن سطح تحصیالت

و درنتیجه دانند رخورداری خود را مشروع نمیناب مذهبی، پذیرش برخورداری دیگران و

 کنند.نابرخورداری بیشتری را درک می

اون موقع هم زندگی "سال قبل:  50ساله، سیکل، مهاجرت  68دار، مرد، زنشسته و ماازهبا

گفت کرد، یه دختر رعیت نمیارباب فرق داشته با زندگی رعیت، اما رعیت خودشو با ارباب مقایسه نمی
اربابه؛ چرا دختر ارباب این رخت و لباس رو داره، من ندارم. فکرش اینجوری بود که دختر ارباب، دختر 

خواد اینم مثل بچه فالنی ماشین خدادتومنی سوار شه. دیگه این باید اونجوری باشه. اما االن دلش می

 . "فکر رو نداره که اون آقاش کارخونه داره آقای من یه کارمند یا یه کارگره

خواد، آدم تا چیزی رو نبینه دلش نمی"سال قبل:  18ساله، سیکل، مهاجرت  40جوشکار، مرد، 
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بینه، خوب میگه آخه وقتی آدم هزار جور لباس و صد جور ماشین و بیست جور میوه همه موقع سال می
شن چیه، این درسته یه عده اونجوری، یه عده خودشون پوشن و سوار میفرق ما با اونایی که اینا رو می

 ."شون همش تو حسرت؟و زن و بچه

در گذشته "سال قبل:  35فوق لیسانس، مهاجرت ساله،  50رئیس امور مالی اداره دولتی، مرد، 

شون مشخص بود. من که از یه خانواده ها جایگاههای کوچکی مثل روستا، خانوادهمخصوصاً در محیط
کردم. ولی االن اینطور نیست شما هر قدر هم که زندگی سرشناس بودم موقعیت خودم رو حس می

میره اند؛ ندیدی هر پیرمردی مینی، االن همه خاندانکمرفهی داشته باشی موقعیت خودت رو احساس نمی

 ."نویسن بزرگ خاندان فالناش میتو اعالمیه

 مقایسه
درک نابرخورداری به واسطه مقایسه، در شهرها خصوصاً شهرهای  هامصاحبهبر اساس نتایج 

 افتد. می اتفاقامروزی، بیشتر 

فالنی این رو خریده من "سال قبل:  37 ساله، سواد آموخته نهضت، مهاجرت 63دار، زن، خانه

نخریدم، بچه فالنی این مدرسه میره بچه منم باید بره. قبالً اینطوری نبود. اینقدر چشم و هم چشمی نبود، 

 . "اینقدر حسادت نبود، همین چیزا آرامش رو از آدما گرفته

ام بگم که به به بچهوقتی من مجبور بودم "سال قبل:  29ساله، لیسانس، مهاجرت  47دبیر، مرد، 

اش دو سال پیشش رفته پزشکی دانشگاه آزاد فکر نکن در صورتی که بچه خواهر خودم یعنی دختر عمه

 . "امبود پزشکی آزاد، معلومه که هم خودم احساس بدی داشتم، هم بچه

آدم مجبوره یه جوری زندگی کنه که "سال قبل:  25ساله، لیسانس، مهاجرت  43پرستار، زن، 

تر ات اگر یه ذره از مامانای دوستاش سادهنیاره، تو دوستا، فامیل، همکارا، اصالً خود آدم به کنار، بچهکم 

 ."آدباشی صداش درمی

 ایشرایط زمینه 

 به کند؛می داللت ایپدیده به که است ویژه خصوصیات سری یک دهندهنشانای شرایط زمینه

 برای متقابل کنش آن در که است بخعد یک طول در ایپدیده با وقایع یا حوادث محل عبارتی،

یکی از نکاتی که  (. 2008 کوربین، و استراس) گیردمی صورت پدیده به پاسخ و اداره کنترل،

در مورد پژوهش حاضر وجود دارد، این است که زمینه این پژوهش )شرایطی که درک نابرابری 

شود( در دو بعد زمانی و مکانی قابل بحث است. بخعد مکانی شامل مهاجرین در آن بررسی می
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شتة یکی باشد. این نکته که گذو حال شهر می 1شهر و روستا و بخعد زمانی شامل گذشته روستا

ر طولی در زمان در ذهن شود، باعث ایجادِ یک سیها با حال مکان دیگر مقایسه میاز مکان

ها برای بیانِ درکشان از نابرابری در زندگی قبل شوندهشود. در واقع، مصاحبهشونده میمصاحبه

 کنند: گذشته روستا و حال شهر. و بعدِ مهاجرت، دائم در دو جایگاه رفت و برگشت می

 اجتماعی روستا-های اقتصادی و فرهنگیویژگی
سال  50روستایی باید این نکته را متذکر شویم که فضای حاکم بر روستاها در  فضایدر رابطه با 

اخیر که بازه زمانی مورد بحث در پژوهش حاضر است، بسیار تاییر کرده است. در واقع، بعد از 

اصالحات ارضی و بر هم خوردن ساختار اقتصادی روستاها و سپس بعد از انقالب و اقدامات 

اتفاق افتاد و پس از آن با گذر زمان و ورود بیشتر تکنولوژی، فضای  عمرانی که در روستاها

حاکم بر روستاها بسیار متحول شده است. بر این اساس، فضای روستایی که هر کدام از 

اند، بسته به این که در چه زمانی بوده، از نظر های این پژوهش در آن زندگی کردهشوندهمصاحبه

سال پیش  48ای که شوندهماعی متفاوت است. در واقع مصاحبهاجت-شرایط اقتصادی و فرهنگی

سال پیش در روستا بوده فضای مشابهی را  13ای که شوندهکرده با مصاحبهدر روستا زندگی می

فرهنگی و اقتصادی را  به  –توان برخی خصوصیات اجتماعی اند. اما همچنان میتجربه نکرده

اد. از جمله اینکه: در فضای اقتصادی حاکم بر روستاها روستاها در مقایسه با شهرها نسبت د

نسبت به شهرها، عالوه بر خودکفایی، همانندی زیادی در وضعیت شالی و معیشتی افراد وجود 

 طبقات و اقشار خیلی مشهود نبوده است.   تفاوتداشته و به عبارتی تمایز و 

تو روستا "سال قبل:  34رت ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاج 62راننده تاکسی، مرد، 

ها همه یکی بود؛ همه کشاورز بودن؛ یکی مهندس نبود، یکی دکتر، یکی کارگر. اگر هم اندازه شال

 .  "ها و رخت و لباس مردم اینقدر با هم فرق نداشتها با هم فرق داشت، اما خونهزمین

اً بسته با حوزه اجتماعی نیز در روستاها نسبت به شهرها، فضایی نسبت–فضای فرهنگی 

بسیار محدودتر بوده است؛ به عبارتی گشادگی حوزه عمومی  خصوصیعمومی گسترده و حوزه 

های و سرایت آن به حوزه خصوصی در آن فضا مشهود بوده است. برخی خاطره

                                                      
 را اخیر سال 50 تا تواندمی که کردهمی زندگی روستا در شوندهمصاحبه که است زمانی روستا گذشته از . منظور1

 شود. شامل
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 دهد: ها را نشان میگان به خوبی این ویژگیشوندهمصاحبه

ماه قهر  9من رفتم قهر؛ "سال قبل:  37هاجرت ساله، سوادآموخته نهضت، م 63دار، زن، خانه

ها یه سیاهه نوشتن و امضا کردن تا من برگشتم، گفتند دیگه مادرشوهرت دخالت نفر از همسایه 12بودم. 

 . "شنهای خودشون خبر نمیگیرن خانوادهکنه )خنده(، االن زن و شوهر طالق مینمی

یه شب باران شدید و سیل "سال قبل:  32جرت ساله، تحصیالت ابتدایی، مها 52دار، زن، خانه

اومد، دیوار حیاط ما اومد پایین. شوهرم راننده ماشین سنگین بود، نبودش. من سه تا بچه کوچیک داشتم، 

به خدا یکی از همسایه ها تا صبح دور خونه ما چرخید؛ گفت نترسی من اینجام. االن مردم اصالً 

 . "شناسنهمسایشون رو نمی

 اجتماعی شهر-اقتصادی و فرهنگی هایویژگی
شان از نابرابری در آن را های این پژوهش درکشوندهفضای شهری که مصاحبه از آنجا که

توان در مقایسه با روستاها این خصوصیات را به گویند فضای زمان حال شهر است، لذا میمی

ر است و تفاوت و شهر زمان حال نسبت داد: تعدد طبقات و اقشار اجتماعی به نسبت زیادت

 شود. می دیده زندگیاز سبک  متفاوتی انواعدارد و   وجودافراد  معیشتیشالی و  وضعیتدر  ناهمگنی

تو هر دو زندگی، مردم "سال قبل:  47ساله، دیپلم، مهاجرت  65معلم باز نشسته ابتدایی، مرد، 

ندار خیلی فرق داره، اون موقع اینقدر با هم فرق داشتند. اما االن این خیلی شدیدتره، ظاهر زندگی دارا و 
معلوم نبود. اینطور نبود که اونی که نداره، دوچرخه هم نتونه سوار شه؛ اون که داره ماشین چندصد 

ها و سر میلیونی... . اصالً اینطوری نبود، ماشینی نبود تو روستا که دارا داشته باشه و ندار نه؛ یا فرق خونه
تونه بخره، تونه بخره، اونی که نداره نمیاالن دوران فراوانیه. اونی که داره میو لباس اینقدر شدید نبود. 

 . "برای همین فرقشون خیلی زیاده

اجتماعی نیز در شهرهای امروز، فضایی باز است و پیشرفت و گسترش –فضای فرهنگی

ای جهانی کرده است. در واقع گسترش ، گستره فرهنگی را گسترهارتباطاتتکنولوژی و رسانه و 

 های بارز جامعه امروزی است. فردگرایی و حریم خصوصی از ویژگی

االن زن و شوهر طالق  "سال قبل:  37ساله، سواد آموخته نهضت، مهاجرت  63دار، زن، خانه

 ."شناسنمردم اصالً همسایشون رو نمی: االن 1دارشن. خانههای خودشون خبر نمیگیرن؛ خانوادهمی
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 گرشرایط مداخله 

ای خاص، با چه عوامل عمومی دهند که تأثیر موجبات علّی و زمینهگر نشان میشرایط مداخله

گر عواملی (. در پژوهش حاضر شرایط مداخله100: 1397شوند )فراستخواه، محیطی تعدیل می

هستند که درک نابرخورداری مهاجرین روستایی ساکن شهر اراک را در دو زندگی قبل و بعد از 

 کنند. ن )یعنی در دو زمینه متفاوت( تعدیل و یا تشدید میمهاجرتشا

 ایرسانه نمایش
امروزه حضور رسانه و تأثیری که بر عادات و رفتار افراد جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست؛ 

رسانه گردش و مبادله پیام، اخبار و اطالعات را بسیار تسریع کرده است. در پژوهش ما نیز رسانه 

کند. در گری است که امکان مقایسه زندگی خود با دیگران را  تشدید میمداخلهیکی از عوامل 

های خود با افراد را به مقایسه برخورداریهای تصویری، سانه، خصوصًا رسانهواقع، ر

کند و به این های نمایش داده شده، حداقل به شکل ناخودآگاه و ذهنی، ترغیب میبرخورداری

 ابرخورداری دامن بزند. بر درک ن تواندمیترتیب 

 همین"سال قبل:  26ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  42کارگر روز مزد، مرد، 

 هایی با درآمدهایی مثل ما اینا رو توکنه دیدی؟ آدمهای پخر و غذاهایی رو که تلوزیون تبلیغ مییخچال

 . "تونیم ببینیمخواب هم نمی

مردم االن "سال قبل:  38ساله، سیکل، مهاجرت  55)خواربار فروش(، مرد،  دارماازه

 ."کنهها همه چیز رو، رو میبینن. این موبایلترن؛ چون فرق خودشون رو با بقیه میناراضی

 ویژگی شبکه روابط 
شوندگان این تحقیق در زندگی قبل و بعد از مهاجرتشان از کیفیت و چگونگی روابطِ مصاحبه

ها، در روستا قشر غنی و ضعیف فاصله مکانی ق نتایج مصاحبهت است. طبتفاوابعاد مختلفی، م

اند، عالوه بر آن، افراد در پیله کردههای واحد زندگی میو در محله اندنداشتهاز یکدیگر 

بردند و روابط نزدیک و عمیقی با یکدیگر خبر از حال یکدیگر به سر نمیخصوصی و بی

اند و در نهایت، کمک و همراهی بیشتری به یکدیگر بوده اند. در نتیجه، از احوال هم باخبرداشته

کرده است. عالوه تر تعدیل میاند و این همراهی درک نابرخورداری را در قشر ضعیفکردهمی

شان تری را نسبت به زندگی قبلیبر آن، آنها در شهر و در زمان حال، از دو جهت روابط گسترده
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های خود با جهت امکان بیشتری برای مقایسه برخورداری اند و به همیندر روستا تجربه کرده

دیگران دارند: اوالً در بعد مکانی، زندگی در شهر نسبت به زندگی در روستا، امکان روابط 

کند. ثانیًا در بعد زمانی، زندگی در حال حاضر، به واسطه متعددتری را برای افراد فراهم می

دهد که به معنای های متعدد اجتماعی را به افراد میپیشرفت تکنولوژی، امکان عضویت در شبکه

 ارتباطات مجازی گسترده با افراد مختلف در مرزهای جارافیایی متفاوت است.

تو روستا مردم "سال قبل:  34ساله تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  62راننده تاکسی، مرد، 

همه تو روستا هم رو می شناختند، فامیل  کردند؛ باالخرهاز حال هم بیشتر خبر داشتند؛ به هم کمک می

 . "زنندرسیدند. االن دیگه نه، مردم سال و ماه هم به هم سر نمیبودند، به داد هم می

بچه بودم، "سال قبل:  36ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  53بنای ساختمان، مرد، 

های خودش. در رسید. مثل بچهمون میآقام مخرد. روزگاریم نداشتیم؛ یه عمویی آقام داشت؛ خداییش به
رسیدند. شدند. اگه خودشون داشتن به اونی که نداشت میجور؛ به حال هم خبر میو همسایه هم همین

 ."خبر باشندجوری نبود که از هم بیبردند، اینچیدند؛ تعارفی میپختند؛ باغشونو مینون می

اگه زندگی من با زمان قبل از مهاجرتم " سال قبل: 19ساله، لیسانس، مهاجرت  37وکیل، زن، 

آموز بودم،  موقع تو روستا بودم و بعدش شهر. تو روستا دانشفرق کرده فقط به خاطر این نیست که اون

توی شهر دانشجو، بعدش شاغل، متأهل، مادر؛ اینا همه زندگی رو تاییر میده؛ از همه نظر روابط رو بیشتر 
آموز بودم  شرایطم با یه موقع که من تو روستا دانش. درسته؛ شاید اونکنهکنه، دید آدم رو عوض میمی

کرده. االن هم هنوز شرایط روستا با شهر فرق داره. البته دانش آموز تو اراک یا تهران خیلی فرق می
ها خیلی کمتر شده االن تو روستاها هم ماهواره دارن، گوشی هوشمند دارن، کالً روابط، دید آدما، تفاوت

 ."همه تاییر کرده

فقط "سال قبل:  35ساله، سیکل، مهاجرت  57، مرد، (کارگرسازی )بازنشسته کارخانه ماشین

 . "بینی رنگ و بارنگدو ساعت بری تو مطب یه دکتر بشینی صد جور آدم می

 کیفیت سطح زندگی 
کیفیت پایینِ سطح زندگی از نظر خوراک و پوشاک و بهداشت و تحصیالت و... مجالی به افراد 

دهد که به میزان برخورداری خود فکر کنند و احتماالً خود را با دیگران مقایسه کرده و درکی نمی

ها، از  نابرخورداری داشته باشند. در واقع، ارتقای سطح زندگی در جامعه امروز خصوصاً در شهر

فرصت و انگیزه مقایسه مدامِ زندگی خود با دیگری را برای افراد ایجاد کرده است و از آنجا که 



 1399 بهار و تابستان، 1 ، شماره 6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   116

 

ها برای همه یکسان نیست و افرادِ طبقات مختلف سهم متفاوتی از  میزان برخورداری

ها در شهر به درک ها را در اختیار دارند، در نتیجه مقایسه بیشتر برخورداریبرخورداری

 کند.زند و در نتیجه، درک نابرابری را تشدید میرداری دامن مینابرخو

سال قبل:  35ساله، سیکل، مهاجرت  57، مرد، سازی )کارگر(بازنشسته کارخانه ماشین

نابرابری زمان قدیم بود االن هم هست. ولی اون موقع فقر زیاد بود، مردم به فکر سیر کردن شکم بودن. "

 . "حصیالت باال رفته، مردم به فکر رقابت افتادندها بهتر شده، تاالن زندگی

هام من همیشه به بچه"سال قبل:  50ساله، سیکل، مهاجرت  68دار، مرد، بازنشسته و ماازه

سال پیش رو نیاره؛ فقر زیاد بود؛ مردم چیزی نداشتند؛ یه نون بخور و نمیری بود. االن  50گم خدا می
ست هزار تومن میدن یه شلوار. اما خوب بازم اون موقع برابری خیلی خوب شده برای عید بچه فقط دوی

 . "بیشتر بود، کالً چیز زیادی نبود، برای همه نبود، اما االن فاصله مردم با هم خیلی زیاده

واال دختر اربابم روزی "سال قبل:  37ساله، سوادآموخته نهضت، مهاجرت  63دار، زن، خانه

 .  "ر روز میخوان خودشون رو یه رنگ کنندپوشیده، االن هیه دست لباس نمی

 هااستراتژی 

توان در سه مقوله شان را میهای مصاحبه شوندگان، برای تعدیل درک نابرخورداریاستراتژی

 اصلی زیر جای داد.

 مدارا
که در آن فرد رویکردی منفعالنه نسبت به درک نابرخورداری خویش دارد؛ اشاره  استراتژیاین 

اش را درک کرده و حتی نسبت به آنها دچار فرد مخاطرات زندگی آنکند که در به وضعیتی می

ای باشد، اما به دلیل احساس ناتوانی در رفع و یا تعدیل وضعیت، چارهناراحتی و تشویش نیز می

 کند. ذ نمیجز مدارا اتخا

ای نداریم. خدای سازیم. دیگه چارهمی"سال قبل:  19ساله، سیکل، مهاجرت  41سرایدار، مرد، 

 . "جوری برامون خواستهما هم این

قسمت و روزی ما این  "سال قبل: 16ساله، تحصیالت ابتدایی، مهاجرت  43دستفروش، مرد، 

 . "دستمون میاد که بکنیم بوده فقر و بدبختی، چه کار کنیم؟ اصالً چه کاری از
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 تظاهر دروغین به برخورداری
به برخورداری که اشاره به نمایش غیر واقعی از برخورداری در فضای حقیقی و  دروغین تظاهر

مجازی دارد، در واقع روی دیگرِ استراتژی مخفی کردن شرایط واقعی زندگی است که به نوعی 

 شوند. های تقابلی در برابر درک نابرخورداری محسوب میاستراتژی

ذارند این چیزایی که می": سال قبل 32اجرت ساله، تحصیالت ابتدایی، مه 52دار، زن، خانه

شناسم چیزی ندارن اصالً، اونوقت دخترش یه عکسایی ها. من طرف رو میهمش راست هم نیست

 . "کنندذاره که بیا و ببین. دخترم نشونم میده، میگم اینا رو چجوری درست میمی

با یه نفر دوست "قبل:  سال 20ساله، تحصیالت ابتدایی، مهاجرت  42کارگر رستوران، زن، 

شدم چند سال پیش، وقتی فهمیدم وضعشون از ما بهتره بهش راستشو نگفتم خونمون کجاست؛ وقتی 

 . "فهمید ولم کرد گفت چرا بهم دروغ گفتی

 های حمایتیدریافت کمک از سازمان
وب طلبی و یا گسترش فرهنگ دریوزگی محساین استراتژی با وجود اینکه از نظر بسیاری راحت

 ها. شود. اما به هر حال راهبردی است جهت تعدیل نابرخورداریمی

های کمک"سال قبل:  26ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  42کارگر روزمزد، مرد، 

 .   "رسهها، باز یه کم به داد آدمایی مثل ما میبهزیستی و این خیریه

 پیامد 

 کنیم.داشته باشد، اشاره میتواند در پینابرخورداری میدر این بخش به برخی پیامدهایی که درک 

 نارضایتی از زندگی
بعد از مهاجرتِ  زندگیکه به ه بود که امروز اینکه تا اینجا مطرح شد  مباحثیجمله از

ارتقا یافته، استفاده  زندگی عمومیسطح  ،آنان در شهر اشاره دارد زندگییعنی به  ،شوندگانمصاحبه

ها امکان مقایسه بیشتر و دامنه روابط گسترش یافته است، که همگی این شده از رسانه بیشتر

کنند، پیامدی که مقایسه بیشتر زندگی خود با دیگران برای زندگی خود با دیگران را فراهم می

کند و از آنجا که افراد میزان مداوم درگیر می رقابترا در یک  هاکند این است که آنافراد ایجاد می

های متفاوتی دارند، لذا جریان مداومِ رقابت نارضایتی از زندگی را برایشان به همراه برخورداری
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 تواند منجر به ایجاد احساس اضطراب و ناآرامی در افراد شود. آورد و نارضایتی از زندگی میمی

االن رفاه بیشتره، امکانات ": سال قبل 32بتدایی، مهاجرت ساله، تحصیالت ا 52دار، زن، خانه

خورند ولی دال خوش نیست. اون موقع رفاه اینقدر نبود ولی دال خیلی بیشتره، االن هر روز همه برنج می
پوشید. اینقدر منم منم نبود، پوشید، خواهر از خواهر میخوش بود. دختر خاله لباس دختر خاله رو می

 . "ن همه چیز هست اما دال خوش نیستحسادت نبود. اال

 احساس تمایز 
از دیگر مباحثی که در مورد جوامع امروزی خصوصاً جوامع شهری مطرح شد این بود که تفاوت 

ها از نظر سطح منزلت و سطح درآمد زیاد است و از طرفی نیز بین ظاهر و سبک بین انواع شال

در ساختاری با این شرایط وقتی امکان مقایسه زندگی اقشار مختلف تفاوت زیادی وجود دارد. 

مداوم نیز وجود دارد )به واسطه رسانه و ارتباطات فیزیکی و مجازی گسترده(، بسیار بدیهی 

تر با افراد عبارتی افرادی با سطح درآمد پایینتر و بهاست که افرادی از پایگاه طبقاتی پایین

آمیز در احساس تمایز کنند. در واقع یک مقایسه غبطهپردرآمدتر که پایگاه طبقاتی باالتری دارند 

کند تر و باالتر ایجاد خواهد شد که حس تمایز را در افراد ایجاد میاین شرایط بین طبقات پایین

تواند اعتماد اجتماعی را پایین آورده و در نتیجه همبستگی اجتماعی را که این احساس تمایز می

 کاهش دهد.

توزیع عادالنه "سال قبل:  38ساله، سیکل، مهاجرت  55فروش(، مرد، دار )خواربار ماازه

کنند، یه عده بدبختا هایی زندگی میهای خاصه، یه عده توی چه کاخنیست. همه چیز مال یه سری آدم
 .".دونم واال..تو منجالب. نه شالی، نه درآمدی. نمی

االن روزگارمون نسبت به "قبل: سال  22ساله، تحصیالت ابتدایی، مهاجرت  55دار، زن، خانه

قدیم بهتره خدا رو شکر. اما اگه بخوایم االن خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم، نه. ما االن هم خیلی 
دونم ماشین و اند؟ نمیهای ما االن مثل بقیهضعیفیم. حاال بدبختریم )با خنده(. به خدا... )مکث(. بچه

بینیم اونایی رو که هر کی تو خونه برای خودش ریم. ما اصالً نمیرخت و لباسِ فالن، ما این چیزا رو ندا

 ."های چند طبقه و... نه خداییش ما خیلی فرق داریمیه ماشین داره و خونه

تو هر دو زندگی مردم "سال قبل:  47ساله، دیپلم، مهاجرت  65معلم باز نشسته ابتدایی، مرد، 

ره. ظاهر زندگی دارا و ندار خیلی فرق داره. اون موقع اینقدر با هم فرق داشتند؛ اما االن این خیلی شدیدت

 . "معلوم نبود. این نبود که اونی که نداره دوچرخه هم نتونه سوار شه، اون که داره ماشین چندصد میلیونی
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همین "سال قبل:  26ساله، تحصیالت ششم ابتدایی، مهاجرت  42کارگر روز مزد، مرد، 

هایی با درآمدهایی مث ما اینا رو تو کنه، دیدی؟ آدمو که تلوزیون تبلیغ میهای پخر و غذاهایی ریخچال

 ."تونیم ببینیمخواب هم نمی

 مدل پارادایمی

شود. در این مرحله مقوله مرکزی )که مدل پارادایمی در مرحله کدگذاری گزینشی نمایان می

مند انتخاب و با طور روشبهدهند( گردند و کلیتی را تشکیل میسایر مقوالت بر محور آن می

شود که شرحی انتزاعی برای فرایندی ها به نگارش نظریه اقدام میارتباط دادن آن با سایر مقوله

 (.2006، 1است که در پژوهش مطالعه شده است )دانایی فرد

درک نابرابری در زندگی قبل و بعد از مهاجرت در بین مهاجرین : مدل پارادایمی 1نمودار 

 ساکن شهر اراک. روستایی

 

                                                      
1. Danayifard 
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 گیریبحث و نتیجه

ای که این درک دهد و مقوله مرکزیدرک نابرابری، درکی است که در موقعیت و زمینه رخ می

های عینی متأثر کند نابرخورداری است. اما درک نابرابری صرفاً از نابرخورداریرا ایجاد می

باشد. پژوهش حاضر ز متأثر میای ذهنی است نینیست، بلکه از درک نابرخورداری که مقوله

های درکِ نابرخورداری و علل آن را در بین مهاجرین روستایی ساکن تالش داشت تا پیچیدگی

 اند را شناسایی کند.سال اخیر به این شهر مهاجرت کرده 50شهر اراک که طی 

زندگی،  اجتماعی، ناهمگنی منزلتی، کیفیت سبک-ها نشان داد که پایگاه اقتصادیتشریح یافته

گری عنوان شرایط علّی از یک طرف و شرایط مداخلهنحوه درک برخورداری، و مقایسه، به

ای، ویژگی شبکه روابط، و کیفیت سطح زندگی از طرف دیگر، در درک این افراد نمایش رسانه

دهند که شوندگان، در متن پژوهش، نشان میهای مصاحبهاز نابرخورداری دخیل هستند. گفته

، هم زندگی قبل «فصلی و موقتبیکار یا دارای شال»و مهاجرین « هاساکن در حاشیه»ین مهاجر

دانند و در هر دو زندگی، خود را از مهاجرت و هم زندگی بعد از مهاجرتشان را نابرخوردار می

شان از نابرخورداری و در اند. اما درکنسبت به سایرین در موقعیت نابرابر دیده و درک کرده

ای که مطرح شد، شان بر اثر شرایط علّی و مداخلهه نابرابری در زندگی بعد از مهاجرتنتیج

هایی چون مدارا، تظاهر دروغین به برخورداری، و بسیار بیشتر بوده است، و برای آنها استراتژی

افزایش نارضایتی از زندگی و احساس  چونهای حمایتی و پیامدهایی دریافت کمک از سازمان

اعتمادی و کاهش همبستگی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی جتماعی و در نتیجه  بیتمایز ا

 را در پی داشته است. 

و  ایحاشیهغیر مناطق در شوندگان، مهاجرینِ ساکنهای مصاحبههمچنین بر اساس گفته

شان بسته به سطح در زندگی بعد از مهاجرت (فرماخویش یا دولتی)ثابت  شال دارای

شان، در قیاس با زندگی قبل از مهاجرت و همچنین در قیاس با زندگی سایرین، ریبرخوردا

شان رضایت ندارند و درکِ متفاوتی دارند. برخی از میزان برخورداری زندگی بعد از مهاجرت

کنند. اما برخی در نتیجه نابرابری نامشروعی را در قیاس با دیگران و گذشته خویش درک می

شان را برخوردار و یا برخوردارتر دانسته و در نتیجه با وجود اذعان مهاجرت دیگر زندگی بعد از

به درگیری مداوم در رقابت و مقایسه خویش با سایرین، درک نابرابری را نسبت به زندگی قبل 

کنند. در واقع، شرایط دو گروه از این مهاجرین )گروهی که از شان کمتر تجربه میاز مهاجرت
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اند و بعد از مهاجرت نیز فقر در زندگی آنها استمرار داشته، و گروهی بودهقشر ضعیف روستا 

اند و مهاجرت نیز، موقعیت اقتصادی  آنها را ارتقا داده( تأییدی که از قشر برخوردار روستا بوده

های ثروتمند هستند، هایی که متعلق به الیه( که طبق آن، آن1980است بر نتیجه پژوهشِ لیپتون )

ناپذیر باقی ، همچنان تاییرنابرابرآمیزتری دارند و از این رو ساختارهای قدرت موفقیت مهاجرت

 کند. مانند و مهاجرت هم در تقویت این نابرابری کمک میمی

های فصلی ها، بیکار یا دارای شالهمچنین این نکته که اغلب مهاجرینی که ساکن در حاشیه

شان متأخرتر است، و تقریباً مسئله بیکاری ان مهاجرتو موقت هستند، مهاجرینی هستند که زم

کنیم، تأییدی است بر نتیجه سال قبل مشاهده نمی 50تا  40های موقت را در مهاجرین و شال

( مبنی بر اینکه رشد شهرنشینی و افزایش مهاجرت ابتدا باعث 1392پژوهش مهرگان و زمانی)

عین، منجر به افزایش نابرابری گردیده است. کاهش نابرابری اقتصادی شده و پس از یک حد م

ای پیچیده ( اشاره شد رابطه مهاجرت و نابرابری رابطه2008طور که طبق نظر مک داول )لذا همان

که گاهی ممکن است مهاجرت در یک نیمرخ، باعث کاهش نابرابری شود و در است. چنان

های موجود ن این یافته که تفاوتشرایطی دیگر، شدت نابرابری را در پی داشته باشد. همچنی

راستای تحقیقات کیفی هم کند،ها از نظر سطح منزلت و درآمد، حس نابرابری ایجاد میبین شال

های دهند که هویتکنند و نشان میدورکیمی را تأیید می "ذات گرایانه"زیادی است که، دیدگاه

های تفکیک اند و در واقع حرفهلیشا هایوابستگیها به شدت متأثر از فردی و خودشناساندن

های متفاوت هستند های زندگی و نگرششده، بیش از طبقات بزرگ عرصه اصلی تولید سبک

 (. 107: 1395)رایت و دیگران، 
توجهی از مهاجرین در گروه قابل نابرخورداریدر تشریح حساسیت پیامدهای احساس 

 -ای از مهاجرین روستایی ساکن اکثر شهرهای ایرانعنوان نمونهبه -روستایی ساکن شهر اراک 

ها، ای چون ایران که بر اساس نتایج سرشماریتوان طرح کرد که:  در جامعهنیز این بحث را می

رسیده است، و در  1390ل درصد در سا 74به  1335درصد در سال  31نسبت شهرنشینی از 

(، 1394)فتحی،  1برابر شده است 9واقع طی نیم قرن گذشته تعداد جمعیت مناطق شهری بالغ بر 

                                                      
یان به شهر نیست و عواملی چون: رشد ئهر چند شهرنشینی و رشد جمعیت شهری تنها به دلیل مهاجرت روستا. 1
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شوند، تجربه توان گفت درصد باالیی از جمعیتی که امروزه شهری محسوب میبا اطمینان می

جمعیت وجود دارد، این  ای که در رابطه با این درصد باال ازاند. نکتهزندگی در روستا را داشته

است که این افراد، تاییرات چشمگیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرهای امروز را به شکل 

درکِ این تاییراتِ چشمگیر از طرف فردی  بیناند؛ در واقع تفاوت هست مضاعف درک کرده

اما در بستر مکانی که تجربه زیسته در دو مکان متفاوت را نداشته و این تاییرات را در گذر زمان، 

واحد درک کرده، و فردی که تجربه زیسته در دو مکان متفاوت را دارد و بیشترِ این تاییرات را 

در بسترِ مکانی جدید تجربه و درک کرده است. در واقع این فرد تاییرات مضاعفی را که هم 

اجتماعی، در  ناشی از تاییر مکان بوده و هم ناشی از تاییرات چشمگیر اقتصادی، فرهنگی و

 گذر زمان، یکباره درک کرده است.

بر این اساس، در جامعه ایران درصد باالیی از جمعیت شهرنشین تاییرات چشمگیر اقتصادی، 

اند. در نتیجه این افراد در قیاس ذهنی که به فرهنگی و اجتماعی را به شکل مضاعف درک کرده

کنند. فضای مضافاً متفاوت را قیاس میشکل بدیهی بین زندگی گذشته و حال خود دارند، دو 

توجهی از این افراد در زندگی قبل این نکته، در کنار نتایج این پژوهش که نشان داد گروه قابل

های عینی، درک کمتری از نابرخورداری داشتند و به قول شان با وجود نابرخورداریاز مهاجرت

ه یکی از علل وجود حس نوستالژیک کنندتواند تبیینتر بوده، میشان خوشخودشان، دل

های کنونی در مضاعف در جامعه باشد. این حس در کنار این نکته که بسیاری از نابرخورداری

تواند شود، میریزان و مدیران سیاسی و اجتماعی نسبت داده میجامعه، به عملکرد برنامه

اجتماعی در سطح کالن در کننده احساس بی اعتمادی به مسئولین و پایین آمدن سرمایه تبیین

 ها نشان از وجود آن دارند.     جامعه ایران باشد، که نتایج بسیاری از پژوهش

 منابع

 .  نشر دبیر :، تهرانپدیدارشناسی(. 1368ابراهیمی، پریچهر )

(. تأثیر پویایی مهاجرت از روستا 1398رضا قباشی )ابریشمی، حمید، سجاد برخورداری و علی

فصنننلنامه مدلسنننازی ، "به شنننهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روسنننتایی ایران

                                                      
بندی مجدد شهرها )تبدیل نقاط روستایی به شهر( و الحاق و ضمیمه کردن قلمروهای طبیعی جمعیت شهری، طبقه

 .ندباشند، نیز در افزایش جمعیت شهری دخیلاغلب نقاط روستایی حاشیه شهرها می جدید به شهرهای موجود که
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 .39-62، صص  3، شماره 3، دوره اقتصادسنجی

، های تحقیق کیفیروش(. 1389ادیب حاج باقری، محسن، سرور پرویزی و مهوش صلصالی )

 انتشارات بشری. :تهران

)مترجم(،   اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی(. 1387استراس، آنسلم و جولیت کوربین )

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگ :تهران

، سنننهیال طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران(. 1393اشنننرف، احمد و علی بنوعزیزی )

  انتشارات نیلوفر.  :تهرانسانی )مترجم(، ترابی فار
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An Analysis of the Perception of Inequality in Life before and 

after Migration from Rural to Urban Areas: A Case Study of 

Immigrants Entering the City of Arak during the Last 50 Years 
 

 , Mansoura Azam Azadeh Fatemeh Zandi 
Abstract 
The purpose of this article is to explore the understanding of rural migrants living in 

Arak about inequality. For this purpose, we have used the Grounded Theory as a 

qualitative approach. Research data were collected through interviews and direct 

observation. The study population includes rural immigrants living in the city of Arak 

who migrated to this city in the last 50 years, and the samples included 22 people from 

different age and occupation groups. From the description of the findings, 50 basic 

concepts and 15 categories were extracted; Central theme which create perception of 

inequality is lack of benefiting. Causal conditions influencing the lack of benefiting 

include: Socio-economic status, status heterogeneity, quality of life style, how to 

perceive benefiting, and comparing, which by means of interventional conditions such 

as: media views, network characteristics of relationships, and quality of life are 

adjusted and intensified. Based on the finding, immigrants adopt the following 

strategies: tolerance, false pretend of benefiting, and receiving assistance from 

supporting organizations. The consequences include an increased life dissatisfaction, 

and a sense of social differentiation and it can lead to mistrust and reduced social 

solidarity. 
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 دالیل و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران 

 1محلة خلیج فارس شمالی شهر تهران
 یانیمحمود نالدیسراج، یبوچان نیمحمدحس، یاکبر ونسی

 (31/6/1399: رشیپذ خیتار   26/4/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده
مهاجران ساکن محله خلیج  اجتماعی مسائلتحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی به مطالعه دالیل مهاجرت و 

نفر از مهاجران ساکن محله خلیج فارس  23فارس شمالی شهر تهران پرداخته است. حجم نمونه در این تحقیق 

انجام و با  1399و بهار  1398مستان ها در زگیری نظری انتخاب شدند. مصاحبهشمالی است که بر مبنای نمونه

عدم امنیت در محله، شلوغی، وضعیت ها نشان داد که احساس استفاده از تحلیل محتوای عرفی تحلیل شدند. یافته

نامناسب بهداشتی محله و وضعیت نامطلوب حمل و نقل عمومی، از مهمترین مسائل اجتماعی فعلی مهاجران منطقه 

اجران، بیکاری در مبدأ شرط الزم، و وجود آشنایان در مقصد، شرط کافی مهاجرت به مورد مطالعه است. برای مه

مدت مدت و کوتاهحال، اقامت بلنددست آوردن شال نیز مهمترین نتیجه مهاجرت بوده است. با اینشهر تهران، و به

بدأ ایجاد کرده است. مقصد یا بازگشت به م دردر مقصد، تمایزاتی نگرشی در ذهنیت مهاجران نسبت به اقامت 

ای های حاشیهتنها سبب فقر هر چه بیشتر ساکنان فرودست استانرسد سیاست تمرکزگرای توسعه، نهنظر میبه

نشین و های فرودستشود، بلکه در درازمدت باعث بروز مسائل و انحرافات اجتماعی در مناطق و محلهکشور می

 ای تهران نیز خواهد شد.حاشیه

 مهاجرت، مسائل اجتماعی و جمعیتی، محله خلیج فارس شمالی، مطالعه کیفی. ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، سبب تحوالت جمعیتی، اجتماعی و مهاجرت به

ها گردد. مهاجرت نوعی جابجایی مکانی انساناقتصادی مهمی در مبدأ و مقصد مهاجرت می

 بر مؤثر دالیل مجموعه زمینة درگیرد. برخی اهداف متفاوتی صورت میاست که به دالیل و با 

 و رفاه و کاری شرایط و دستمزد در تفاوت جمله از دافعه و جاذبه هایعامل مهاجرت به

 (.376: 1396اردهایی و همکاران، اند )قاسمیمقصد اشاره کرده و مبدأ مناطق بین زندگی کیفیت

با این حال، مهاجرت به هر دلیلی که اتفاق بیفتد یکی از چهار عامل اصلی تاییر و تحول جمعیت 

تواند عالوه بر تاییرات درازمدت و طوالنی، آثار سریع و کوتاه بوده و به دلیل ماهیت خود می

های تهایی را در جمعیمدتی نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل و یا عدم تعادل

 (. 2: 1396آورد )حسینی و همکاران، وجود تحت تأثیر خود به

هایی که در یک گر پویایی و تالش انسان است. انسانجایی جمعیت نشانمهاجرت و جابه

کنند که این دانند، اقدام به مهاجرت میخود محدود می برایمکان جارافیایی زمینه تالش را 

دهد. مهاجرت همچنین افراد جامعه را تحث تأثیر قرار می مهاجرت فرآیندی است که زندگی کل

(. 2005، 2آید )پارادو و فلیپنشمار میقدرتمند در بحث تاییرات اجتماعی به 1دهندةیک شتاب

تواند تکثرگرایی را در جامعة مقصد تقویت کند و همچنین راهی مهاجرت از منظر اجتماعی می

وهای فرهنگی باشد. انتقال سرمایه و تأثیر بر قابلیت تولید ها و الگبرای انتقال هنجارها، ارزش

اند هایی از نتایج اقتصادی مهاجرتهای فعالیت و اشتاال( مثالاقتصادی )از طریق تاییر در میزان

کنندة اقتصاد را بازی عالوه، مهاجرت داخلی نقش سازوکار تعدیل(. به170: 1380)زنجانی، 

چند مهاجرت در قالب روند طبیعی آن امری عقالنی و دارای نتایج هر  (.1: 2008، 3کند )یومی

توجه بود که زمانی که روند مهاجرت مثبت برای مبداً و مقصد است، ولی نباید به این موضوع بی

هایی در تنها دارای نتایج مثبت نیست بلکه سبب عدم تعادلاز نرخ طبیعی خود عدول کند، نه

 ساز بروز مسائل اجتماعی خواهد شد. و زمینهشود مبدأ و مقصد مهاجرت می

پذیری از قبیل های جمعیتشهرها عدم وجود ظرفیتیکی از تبعات منفی مهاجرت به کالن

های اجتماعی ایجاد شده در شرایط افزایش جمعیت محدودیت اشتاال، مسکن مناسب و آسیب

                                                      
1. Catalyst 

2. Parrado and Flippen 

3. Yue 
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سترده آن در بین اقشار گوناگون الذکر، امروزه در کشور، مهاجرت و ابعاد گاست. به دالیل فوق

شهرداری شهر  18(. منطقه 446: 1397به مسئله اجتماعی پیچیده تبدیل شده است )جعفرلو، 

های مناطق این شهر، یکی از کانون سایرهای زندگی کمتر نسبت به تهران، به علت هزینه

، محرومیت و مهاجرپذیری از سایر مناطق محروم کشور است. الزم به توضیح نیست که فقر

نشینی عامل بسیاری از مسائل اجتماعی است که طبیعتاً زندگی مهاجران این منطقه را نیز حاشیه

دست آوردن شال و درآمد تحت تأثیر قرار داده است. افزایش جمعیت مهاجر که به امید به

که این تأثیر دانست توان در تشدید مسائل و مشکالت اجتماعی بیاند را نمیمهاجرت کرده

های پیمایش رصد کیفیت زندگی شود. بر اساس دادهگیر خود این مهاجران نیز میمسائل گریبان

تعداد  5تعداد معتادان به مواد مخدر، رتبه  1شهری، این منطقه از نظر مسائل اجتماعی دارای رتبه 

ی تهران، خانه شهر)رصد خواب را در بین مناطق شهرداری استتعداد کارتن 8متکدی و رتبه 

مهاجران های محل اقامت این یکی از خوشه 18شمالی در منطقه  محله خلیج فارس(. 1396

 5محله خلیج فارس شمالی در ناحیه است که مهاجران زیادی را در خود جای داده است. 

 34720جمعیتی معادل دارای  1395و بر اساس سرشماری سال قرار دارد  18شهرداری منطقه 

نشینی و فقر در این محله (. تراکم محرومیت، مهاجرت، حاشیه1399، تهران یارشهردت )نفر اس

ای است که کیفیت زندگی را در این محله کاهش خواهد داد. با طبیعتاً زاینده مسائل اجتماعی

ای در رابطه با مسائل اجتماعی مهاجران در این محله صورت نگرفته است. این وجود، مطالعه

پژوهش با پاسخگویی به سؤاالت زیر، ای پر کردن این خالء معرفتی قصد این در این راستا و بر

 دالیل و مسائل مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران این محله است.  بررسی

شود به این سؤاالت پاسخ داده شود: تالش می روبر اساس آنچه گفته شد، در مطالعه پیش 

ران محله خلیج فارس شمالی شهر تهران چه دالیلی )رانشی و کششی( در مهاجرت مهاج

 درآمدتأثیرگذار بوده است؟ نگاه مهاجران به اقامت در مقصد و بازگشت به مبدأ چگونه است؟ 

نتایج مهاجرت در زمینه شالی  دارد؟ گریکدیبا  یآنها در مبدأ و مقصد چه تفاوت یهانهیو هز

رو بهرو یبا چه مسائل اجتماع یفارس شمال جیمحله خل مهاجران برای آنها چگونه بوده است؟

 هستند؟
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 مالحظات نظری  

کنندگان مبنای این تحقیق از جنس تحقیقات کیفی است و تفاسیر مشارکت موضوعاز آنجا که 

منظور استفاده از واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شده است، ذکر نظریات مرتبط در این بخش به

های نظری روی محقق و نه اخذ فرضیات و داللتدن مسیر پیشتر کرمفاهیم موجود و روشن

عبارت دیگر، ذکر ادبیات نظری در این تحقیق نه از جهت تدوین چارچوب نظری و است. به

 ها در این رویهاخذ فرضیه بلکه به جهت ایجاد حساسیت نظری در محققین بوده است. نظریه

فاهیم و رویدادهای اصلی مرتبط با موضوع ها، مشوند که محقق به جریانتحقیقی سبب می

تحقیق حساس و برانگیخته شود. در واقع آشنایی با ادبیات تحقیق موجب فراهم آمدن زمینه 

شود که محقق را با چند و چون موضوعی که در دست مطالعه دارد، فکری غنی از اطالعاتی می

یم و مقوالت، از مفاهیم موجود و گیری مفاهنماید، عالوه بر این، محقق در زمان شکلآشنا می

 گیرد. جاافتاده در ادبیات تحقیق نیز بهره می

المللی، نظریة اقتصاد ترین نظریة مربوط به مهاجرت داخلی و بینشدهترین و شناختهقدیمی

است که در ابتدا برای توضیح مهاجرت کاری در فرآیند توسعه  2یا نظریة تعادل 1نئوکالسیک

( 1969( و سپس تودارو )1961) 3رانیز و فای توسطکار گرفته شد. این نظریه ابتدا اقتصادی به

های های بعدی آن، هر دوی مهاجرتمطرح و گسترش یافت. براساس این نظریه و بسط

های جارافیایی در عرضه و تقاضای نیروی کار شکل المللی و داخلی برحسب تفاوتبین

 (. 1993گیرند )مسی و همکاران، می

عنوان علّت بهرا  مبدأ و مقصد ینتفاوت دستمزد ب ،مهاجرت یکاقتصاد نئوکالس یکردهایرو

ها آن ؛مهاجران کار هستنداغلب . مهاجران گیرندمیفرد به مهاجرت در نظر  یمتصم یایشهر

. مهاجران ممکن مهاجرت را در نظر بگیرند فایدههزینه و که  ی باشندمنطق یگرانممکن است باز

 یبه مشکالت اقتصاد که اولی، بر روی عوامل دافعه و جاذبه قرار دهندخود را یمات متص است

مقصد در  یبه فرصت بالقوه اقتصاد یو دوّم کند، اشاره داردمی سختمبدأ را در  زندگیکه 

  .(2008کند )پاریلو، اشاره می

بسیاری از مفروضات و نتایج نظریه  کشیدنمنظور به چالش اقتصاد جدید مهاجرت به

                                                      
1. Neo-Classical Theory 

2. The Equilibrium Theory 

3. Ranis and Fei 
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نئوکالسیک شکل گرفت. بینش کلیدی این رویکرد جدید این بود که تصمیمات مهاجرت توسط 

تر متشکل از افراد مرتبط شود، بلکه از طریق واحدهای بزرگکنشگر فردی و در انزوا گرفته نمی

این دیدگاه، رفتار مهاجرتی  (.1993شود )مسی و همکاران، یعنی خانواده یا خانوار گرفته می

کند که با افزایش درآمد فرد، درآمد خانوار کنشگران را به سطح خانوار توسعه داده و فرض می

و استارک  2(، کاتز1985) 1(. این نظریه توسط استارک و بلوم1991یابد )استارک، نیز افزایش می

 (.0122، 4( طرح و بحث شده است )آدهیکاری1986) 3( و تایلور1986)

های جدید که در فرآیند مهاجرت و در چارچوب نظریات اقتصاد جدید یکی دیگر از بینش

( ارائه 1992) 6و رادکلیف 5گنجد رویکرد استراتژی خانوار است که توسط چانتمهاجرت می

عنوان بخشی از استراتژی زندگی جای اقدامی فردی، بهشد. در این رویکرد تصمیم به مهاجرت به

ها و ها، انگیزهسازی ممکن است که حرکتشود. در جریان استراتژینگریسته میخانوار 

 (. 2009، 7ترجیحات اعضای خانوار همگرا و یا در کشاکش باشند )وایت

های دربارة حرکت 20و اوایل قرن  19ای که در اوخر قرن مهمترین و نخستین نظریه

شوند. شناخته می 8های جاذبه و دافعهمدلها در جوامع مطرح شد تحت عنوان جارافیایی انسان

طورکلی به دو دسته عوامل توجه دارند: عواملی که باعث دفع پردازان بهها نظریهدر این مدل

ها ها از محل سکونت خود )منطقه مبدأ( شده است و دسته دوّم عواملی که باعث جذب آنانسان

های مهاجرت توسط ص قانونمندیگردد. نخستین تبیین نظری در خصودر منطقه مقصد می

و  1885های ارنست جورج راونشتاین تحت عنوان قوانین مهاجرت و در قالب دو مقاله در سال

به چاپ رسید. در مدل وی دو دسته عوامل جاذبه و دافعه در کنار متایر فاصله جارافیایی  1889

  (.1392مورد تأکید است )میرزامصطفی و قاسمی، 

طور مشخص توسط داگالس مسی به شبکهتئوری  1990و اوایل دهة  0198در اواخر دهة 

مهاجرت را مورد بررسی قرار داد. در این دیدگاه هزینه و فایده « 9علیت تجمعی»مطرح شد که 

                                                      
1. Stark and Bloom 

2. Katz 

3. Taylor 

4. Adhikari 

5. Chant 

6. Radcliffe 

7 .White 

8. Pull and Push Models 

9. Cumulative Causation 
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ای های مهاجران مجموعهگیرد. شبکههای مهاجرتی مورد تبیین قرار میمهاجرت در قالب شبکه

قبلی و غیرمهاجران را در مبدأ و مقصد از  مهاجرانجران، ست که مهااز پیوندهای بین فردی

و  1مسیدهد )هم ارتباط میطریق پیوندهای خویشاوندی، دوستی و جامعه مشترک مبدأ، به

ها و مخاطرات مرتبط با مهاجرت و با کاهش هزینه، انهای مهاجرشبکه(. 448: 1993 همکاران،

ای در قالب سرمایه دهند. پیوندهای شبکهمیافزایش منافع آن، میزان مهاجرت را افزایش 

محض اینکه تعداد مهاجران به کنند. بهاجتماعی، دسترسی مهاجر به امکانات مقصد تسهیل می

های بعدی ها و خطرات مهاجرتآستانه حساس( افزایش یافت، کاهش هزینهتوجهی )تعداد قابل

های زیادی همراه لت عدم آشنایی( با هزینهعهای اولیه یا پیشگامانه )بهافتد. مهاجرتاتفاق می

شوند. تر میهزینهتدریج کمعلت وجود آشنا در مقصد( بههای بعدی )بهباشد. اما مهاجرتمی

همین صورت انجام ( مهاجرت نیز بهمناسبکاهش مخاطرات )نظیر عدم دستیابی به شال 

 (.1397گیرد )محمودیان و محمودیانی، می

های اقتصادی و آید غالب نظریات مهاجرتی به جنبهالذکر برمییات فوقگونه که از نظرآن

اند و دافعه و جاذبه، چه در سطح فرد و چه در سطح خانوار، بر مبنای هزینه شالی تأکید داشته

های اند و به نسبت عوامل اقتصادی توجه چندانی به مالکو فایده دنیای اقتصاد در نظر گرفته

ورت نگرفته است عالوه بر این، غالب این نظریات به علت تمرکز بر فرهنگی و اجتماعی ص

 اند. های اقتصادی و جمعیتی، توجه چندانی به مسائل اجتماعی مهاجران نداشتهجنبه

 تحقیقپیشینه 

در زمینه مهاجرت مطالعات خارجی و داخلی متعددی صورت گرفته است که از جمله آنها 

، 3بر مهاجرت شهر به روستا در اروپا(، چامپیون تمرکز) 1996، 2توان به  تحقیقات هوگارتمی

)تمرکز بر عوامل  2005، 4روستایی(، ادوال-)تمرکز بر تداوم حرکت جمعیت شهری 2001

)تأکید بر مهاجرت روستایی و توسعه  2010، 5اجتماعی مؤثر بر مهاجرت(، مندوال-اقتصادی

                                                      
1. Massey 

2. Hoggart 

3. Champion 

4  . Adewale 

5  . Mendola 
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 1387شهری(، قاسمی اردهایی،  -هاجرت روستا)تأکید بر م 2011، 1اقتصادی در مبدأ(، بیوچمین

علل مهاجرت و )تأکید بر  1388های مهاجران(، راغفر و قاسمی اردهایی، )تأکید بر ویژگی

)تأکید بر  1390(، ربانی و همکارانش، یشهرستان نیمهاجران ب یاقتصاد -یتیّجمع یهایژگیو

، زاهد و اقتصادی( –آن بر توسعه اجتماعی تأثیرهای مهاجرت معکوس و انگیزه و علل

 1390مندی از مهاجرت(، مطیعی لنگرودی و همکارانش، )تأکید بر رضایت 1390خورشیدی، 

)تمرکز بر علل مهاجرت  1390)تأکید بر بهبود معیشت در مهاجرت معکوس(، مظاهری، 

ستاییان(، )تمرکز بر علل اقتصادی مهاجرت رو 1392اسدی و همکارانش، معکوس(، بنی

 1397)تمرکز بر دگرگونی الگوی مهاجرت(، قاسمی اردهایی،  1392ایراندوست و همکارانش، 

)تمرکز بر بحث مهاجرت و مسکن(، جعفرلو،  1397های مهاجران(، قاسمی، )تأکید بر ویژگی

؛ مانپور 1389الدینی و گرجیان، های اجتماعی(، شمسی)تمرکز بر بحث مهاجرت و آسیب 1397

)تأکید بر عوامل  1397، محمودیان و محمودیانی، 1396؛ محمودیانی، 1394یری فهلیانی، و ام

 اشاره کرد.  اقتصادی و شالی مهاجرت(

توان گفت که غالب این تحقیقات با رویکرد کمّی و با فرضیات بندی کلی میدر یک جمع

مسئله مهاجرت پرداخته و دامنه به های جمعیتی و عموماً نیز با رویکردی پهنمستخرج از نظریه

کمتر با رویکردی کیفی و تفسیری و عمقی به کنکاش معنای ذهنی مهاجران از مهاجرت و مسائل 

اند. در این راستا تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی به بررسی دالیل مرتبط با آن نظر افکنده

 فارس شمالی پرداخته است.و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران محله خلیج 

 هاو داده روش تحقیق

گیری از ی و با بهرهفیک ،پژوهش نیا یشناسروشبا در نظر گرفتن ماهیت موضوع پژوهش، 

رویکرد پدیدارشناسانه است. بدین معنا که سعی شده تفاسیر ذهنی پاسخگویان از پدیده مهاجرت 

علت استفاده از این رویکرد بررسی تجربه زیسته و فهم ذهنی  مبنای واقعیت اجتماعی قرار گیرد.

 23های مورد نیاز این پژوهش با کنندگان از پدیده مهاجرت است. برای گردآوری دادهمشارکت

ای های زمینهبیانگر ویژگی 1جدول  شده است.کننده مصاحبه عمیق انجاممشارکت

 کنندگان در تحقیق حاضر است.مشارکت

                                                      
1  . Beauchemin 
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 کنندگان در تحقیقای مشارکتهای زمینهویژگی: 1جدول 

 مدت مهاجرت تحصیالت شال وضعیت تأهل سن جنس ردیف

 سال 3 فوق لیسانس دبیر مجرد 29 مرد 1

 سال 4 فوق لیسانس کارمند متأهل 32 زن 2

 سال 30 لیسانس ماازه دار مجرد 35 مرد 3

 سال 40 ابتدایی بازنسشته متأهل 67 مرد 4

 سال 40 سیکل بازنشسته متأهل 56 مرد 5

 سال 5 لیسانس کارمند مجرد 45 زن 6

 سال 3 لیسانس دبیر متأهل 31 مرد 7

 سال 45 ابتدایی بازنشسته متأهل 62 مرد 8

 سال 2 فوق لیسانس کارمند متأهل 27 زن 9

 سال 8 لیسانس کارمند مجرد 36 مرد 10

 سال 9 دیپلم آزاد متأهل 33 مرد 11

 سال 3 دیپلم آزاد متأهل 27 مرد 12

 سال 7 دیپلم دارخانه متأهل 26 زن 13

 سال 2 دانشجوی دکتری دبیر متأهل 31 مرد 14

 سال 1 فوق لیسانس کارمند متأهل 26 زن 15

 سال 10 فوق لیسانس خبرنگار متأهل 28 زن 16

 سال 11 دیپلم کارگر متأهل 35 مرد 17

 سال 8 دیپلم دارخانه متأهل 25 زن 18

 سال 4 لیسانس آزاد مجرد 30 مرد 19

 سال 25 سیلکل آزاد متأهل 55 مرد 20

 سال  7 دیپلم دارخانه متأهل 29 زن 21

 سال  8 دیپلم آزاد مجرد 31 مرد 22

 سال  6 لیسانس آزاد مجرد 33 مرد 23
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صورت بهاند که نفر مجرد بوده 7نفر متأهل و  16کننده در این تحقیق  مشارکت 23از 

گیری نظری و به علت عدم آشنایی و دسترسی سخت به مهاجران با معرفی توسط سایر نمونه

آمده از دستهای بهو تحلیل داده برای تجزیه. اندکنندگان )گلوله برفی( انتخاب شدهمشارکت

وش شده است. در این ربهره گرفته  1ها نیز از روش تحلیل محتوای عرفی یا قراردادیمصاحبه

پنداشته پرهیز شود و در عوض تالش شود ها و پیشکار گرفتن مقولهتحلیل سعی شده که از به

سازی ها پیادهها ناشی شود. در واقع، در این روش ابتدا مصاحبهکه مضامین اصلی از دل مصاحبه

شد و سپس واحدهای معنایی و مفهومی مشخص و یک مفهوم یا مقوله به هر واحد معنایی 

هایی که با هم ها و تفاوتص یافت. در ادامه، این واحدهایی معنایی بر اساس شباهتاختصا

بندی شده و کدها و مفاهیم خاصی به آنها اختصاص داده شد. در نهایت، به مجموع داشتند، دسته

ها یک مقوله یا کد محوری یا هسته اطالق شد. فرآیند ذکرشده در این تحقیق به وسیله این دسته

 های تحقیق از این طریق میسر گردید.کیودا انجام شده و کدبندی مصاحبهزار مکسنرم اف

 های تحقیقیافته

های باز های محوری و کدهای اصلی که از کدبندیدر این بخش از تحقیق مفاهیم، مقوله

اند و برای هر یک نیز شواهدی مستند اند تحلیل و تفسیر شدههای انجام شده اخذ شدهمصاحبه

گر مفاهیم استخراج شده از های انجام شده ذکر گردیده است. جدول زیر بیانمصاحبهاز 

های انجام شده های باز، محوری و گزینشی هستند که از تحلیل محتوای مصاحبهکدگذاری

 اند.استخراج شده

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Conventional Content Analysis 
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 هاشده بر اساس تحلیل مصاحبه: مفاهیم و مقوالت استخراج2جدول 

 کد هسته های اصلیکد هامقوله مفاهیم

نبود فرصت شالی در شهرستان مبدأ مهاجرت، 

ترس از بیکاری در شهرستان مبدأ مهاجرت، 

وجود آشنا و فامیل در مقصد، آشنایی قبلی با 

 مقصد مهاجرت.

نبود شال در مبدأ، 

شبکه خویشاوندی و 

 فامیلی در مقصد

دافعه مبدأ و 

شرط کافی برای  

ت مهاجرت
جر

مها
ل 

الی
د

 

ت، 
مهاجر

ت و مسائل اجتماعی
صا

مخت
 

دغدغه خانواده در شهرستان، برآورده نشدن 

انتظارات در تهران، احساس تعلق به شهرستان، 

وجود حس غربت، پشیمانی از مهاجرت، هزینه 

زندگی کمتر در شهرستان، تمایل به بازگشت در 

 صورت حفظ شال

اقامت کوتاه مدت در 

مقصد )نگرش مثبت 

 به بازگشت به مبدأ(

نگرش به 

مهاجرت و 

 بازگشت به مبدأ

لی
شا

ج 
تای

و ن
ی 

رش
نگ

ی 
ها

مد
پیا

 

عادی شدن شرایط، اقامت و تشکیل زندگی 

در شهرستان،  تفرزندان در تهران، احساس غرب

نبود حس غربت در مقصد، درآمد مناسب در 

مقصد، احساس تعلق به مقصد، عدم تمایل به 

بازگشت به شهرستان، داشتن روابط گسترده در 

 تهران

اقامت طوالنی مدت 

در مقصد )نگرش 

منفی به بازگشت به 

 مبدأ(

درآمد بیشتر و هزینه بیشتر در مقصد مهاجرت، 

 کمتر در مبدأ مهاجرتدرآمد کمتر و هزینه 

یکسان بودن دخل و 

خرج )در اقامت کوتاه 

 مدت(

توازن درآمد و 

هزینه در مبدأ و 

 مقصد

افزایش اعتماد به نفس، افزایش درآمد، بهبود 

روابط اجتماعی، استقالل مالی و بهبود کیفیت 

 زندگی

دست نتایج مثبت به

 آوردن شال 

نتایج مطلوب 

مهاجرت در 

 زمینه شالی

شلوغ بودن محله، وضعیت نامناسب بهداشتی 

های معابر و محله، نبود بی آر تی )اتوبوس

تندرو(، نبود مترو، دسترسی نامناسب به بی آر 

های تندرو( و مترو، دزدی، تی )اتوبوس

گری، وجود معتادان، وجود فروشی، تکدیدست

 جوانان بیکار و موتورسوار، زورگیری و دعوا

وضعیت شلوغی و 

 اسب بهداشتینامن

، پوشش محله

نامطلوب مترو و بی 

 ، عدم امنیتآر تی

مسائل اجتماعی 

گیر گریبان

مهاجران در 

 مقصد

ان
جر

مها
ی 

اع
تم

اج
ل 

سائ
م
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 دالیل مهاجرت

 دافعه مبدأ و شرط کافی برای  مهاجرت 

 در رابطه با علت اصلی مهاجرت، اکثر مهاجران که غالباً نیز کسانی هستند و مدت کوتاهی از

عنوان علت اصلی گذرد، نبود شال و کار در شهرستان مبدأ مهاجرت خود را بهمهاجرت آنها می

کنندگان در تحقیق حاضر، اند. در واقع، علت اصلی مهاجرت، به نظر مشارکتمهاجرت ذکر کرده

طوری که اگر شالی در شهرستان برای آنها وجود داشت دافعه مبدأ بوده است تا جاذبه مقصد. به

شد قاعدتاً آنها تحمل شرایط زندگی در تهران را شأن و منزلت آنها نیز حفظ میه به نوعی ک

کردند و حتی در صورت وجود شال در زادگاه، بدون درنگ نکرده و ابتدا به ساکن مهاجرت نمی

گشتند. عامل اصلی که سبب شده مهاجران به منطقه محل به شهرستان محل سکونت خود باز می

د بازنگردند، ترس از بیکار شدن در مبدأ مهاجرت است و نه جذابیت مقصد سکونت خو

کار نیست بخوام از این شال بیام بیرون و برگردم » (:11کننده شماره )مشارکت. مهاجرت

در این  «.هام رو چجور پس بدمشهرمون؛ دیگه کاری ندارم برم سراغش... بیکاریه اونجا... وام

وضعیت مهاجران تمایل بسیاری به بازگشت به مبدأ مهاجرت خود دارند ولی به علت مهیا نبودن 

شرایط کاری و شالی مجبور به اقامت در تهران هستند و این اقامت توأم با بیزاری از سکونت 

 در تهران است.

بایستی عامل دیگری عالوه بر درآمد پایین و شال غیردلخواه و یا نبود شال در مبدأ مهاجرت 

نیز در کار باشد که مهاجران را مصمم به مهاجرت به تهران کرده باشد. غالب مشارکت کنندگان 

اند که از قبل از مهاجرت به تهران با مقصد مهاجرت خود آشنایی در پژوهش حاضر، عنوان کرده

اند. چنین ارتباطی کرده اند و چندین بار به تهران آمده و از نزدیک زندگی در تهران را لمسداشته

های ساکن آنها در تهران بوده که از قبل از به تهران مهاجرت به واسطه وجود آشنایان و فامیل

 و بودند تهران در میپدر یهالیفام از یبعض و عمه چون» (:15کننده شماره )مشارکت اند.کرده

 کی و میداشت آمد و رفت تهران به یلیخ ،داد یزندگ لیتشک تهران در برادرم هم اواخر نیا در
درواقع، وجود عوامل دافعه مبدأ شرط الزم برای مهاجرت  .«داشتم تهران از ینسب شناخت

اند، ولی شرط کافی برای مهاجرت وجود آشنایان و فامیل در تهران است که به واسطه آنها بوده

کننده مهاجرت یا همان شرط از قبل با محیط تهران آشنا شده باشند. این آشنایان نقش تسهیل

 کافی مهاجرت را برای مهاجران دارند. 
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کنندگان در تحقیق حاضر تنها یک دلیل را علت اصلی انتخاب محله عالوه بر این، مشارکت

ها اند و آن هم ارزان بودن هزینهخلیج فارس شمالی برای محل سکونت در تهران عنوان کرده

گری آگاهانه و شناسان به فرض انتخاببسیاری از جامعههای دیگر است. نسبت به سایر محله

ای دارند؛ ولی باید این نکته را در نظر گرفت که هر چند بینانهسوژه فعال بودن انسان نگاه خوش

کنند، ولی این هایشان تأثیرگذار هستند و میزانی از سوژگی را با خود حمل میافراد در انتخاب

ها روی های انسانی در فضایی از امکانافتد و انتخاباق نمیگری در خأل اتفانتخاب و کنش

های خاص خود را دارد. به عبارت دیگر اگر انسان شمار نیست و محدودیتدهد که بیمی

کند، انتخاب او صرفاً از بین تعداد مشخصی امکان است که منابع در اختیار قرار انتخاب می

نهایت نیست؛ بلکه دهند. فضای مقدورات او بیاب را میدهند و به او اجازه فکر کردن و انتخمی

های در اختیار اوست. در همین راستا، مهاجران تازه وارد نیز بر مبنای محدود به سرمایه

تر خلیج فارس هستند. عالوه بر های در اختیارشان مجبور به انتخاب محله ارزان قیمتسرمایه

ارزان قیمت بدین جهت محله خلیج فارس را انتخاب های این، آنها از بین موارد متعدد محله

های ناآشنا بودن با اند که در این محله آشنایان و فامیل از قبل ساکن شده دارند و هزینهکرده

گونه که مشخص است دلیل دیگری عالوه عبارت دیگر، آنکنند. بهمحیط جدید را پرداخت نمی

توان عنوان های دیگر برای انتخاب مهاجران میمحله های این محله نسبت بهبر ارزان بوده هزینه

کرد و آن هم تشکل شبکه اولیه یا همان وجود آشنایان قبلی در محله خلیج فارس قبل از 

های جریان مهاجرت همراه است مهاجرت آنهاست. وجود شبکه مهاجرتی که با کاهش ریسک

هاجرتی از سوی مهاجران بوده که از دالیل مهم انتخاب منطقه مورد بررسی به عنوان مقصد م

 های مهاجرت به تهران بوده است. کنندهخود یکی از تسهیل

 پیامدهای نگرشی و نتایج شغلی مهاجرت

 نگرش به مهاجرت و بازگشت به مبدأ 

توان در دو وضعیت مشاهده کرد. یک وضعیت، مقوله نگرش به مهاجرت و بازگشت به مبدأ را می

گذرد و وضعیت دیگر شان در تهران نمیاست که مدت زیادی از اقامت در ارتباط با مهاجرینی

گذرد. تفاوت در مدت در ارتباط با مهاجرینی است که مدت طوالنی از زمان مهاجرت آنها می

اقامت در مقصد مهاجرت، تفاوت در طرز فکر و نگرش و رفتار نسبت به مسائل دیگری را به 
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بین این دو دسته از مهاجران تفاوت ماهوی قائل شد. البته باید توان همراه دارد که به راحتی می

توان عامل اصلی ایجاد این تفاوت در نگرش و خاطرنشان کرد که خود مدت مهاجرت را نمی

پیوند عامل رفتار قلمداد کرد، بلکه تاییراتی که در این بازه زمانی برای فرد مهاجر به وقوع می

 ها خواهد بود. قدیمی واردان واصلی تمایز بین تازه

 مدت در مقصد )نگرش مثبت به بازگشت به مبدأ(اقامت کوتاه

گذرد ذهنیت مشخصی در وضعیتی که مهاجرین مدت زمانی کوتاهی از مهاجرت آنان به تهران می

شود که ناشی از عوامل گوناگونی است. در این وضعیت غالباً میل به بازگشت بر آنها مستولی می

ار شدید است و در صورت فراهم بودن شرایط کاری و شالی این بازگشت به مبدأ به مبدأ بسی

های انجام شده با افتد. تحلیل و تفسیر مصاحبهمهاجرت از سوی مهاجرین اتفاق می

کنندگان در پژوهش حکایت از آن داشت که این دسته از مهاجرین کماکان به زادگاه مشارکت

کشند. ر مقابل در تهران حس بیگانه بودن را با خود یدک میخود احساس تعلق زیادی دارند و د

مدت و احساس تعلق ذهنی امری نیست که به صورت دفعی شکل گیرد؛ بلکه فرآیندی طوالنی

حاصل تجربه زیسته افراد در محیطی مشخص و ارتباط با سایر افراد آن محیط است. این احساس 

ز به وجود نیامده و تمایل آنها به بازگشت به جایی تعلق برای مهاجرین تازه وارد به تهران هنو

های آنها مشهود است و به گفته خود آنها در اینجا اگر احساس هکه به آن تعلق دارند از گزار

به تعلقم » (:22کننده شماره )مشارکت .تعلقی دارند، صرفاً تعلق به شال است نه مکان و افراد
رسد این عدم احساس تعلق به تهران برای مهاجرین نظر میبه. «خاطر کارم و شالمههفقط بتهران 

مدت بسته به تاییر شرایط، رنگ تازه وارد امری طبیعی باشد، ولی این احساس تعلق در طوالنی

گیرد و احتماالً با عدم احساس تعلق به شهرستان زادگاه جایگزین و بویی دیگر به خود می

از گردنه اسدآباد به  یبکنم که وقت یشوخ کی نجایمن ا»(: 6کننده شماره )مشارکتخواهد شد. 
 وارد بهشت شدم... کنمیاحساس م یعنی شهیباز م میبه اصطالح رنگ و رو رمیسمت کرمانشاه م

این احساس تعلق به . «کردمیرو انتخاب نم نجایوقت اگه مسأله کارم نبود ا چیوقت و ه چیه

شود فرد نسبت به آنها دغدغه داشته باشد و ب میافراد خانواده و خویشاوندان در شهرستان سب

وارد همراه خود داشته باشد و از آنجا که مهاجرین تازهنگرانی در مورد وضعیت آنها را همیشه به

اند و این نگرانی و دغدغه به تهران غالباً خانواده و خویشاندان خود را در شهرستان ترک کرده
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گونه که از یست روزمره آنها تبدیل شده است. آنبه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی و ز

کنندگان این پژوهش مشخص است غالب آنها تجربه زیسته توام با نگرانی های مشارکتصحبت

 کنند. نسبت به خانواده در شهرستان را تجربه می

های رفتاری خاص خود را شهرها و شهرهای کوچک ویژگیعالوه بر این، زندگی در کالن

ها یا به بیان زیمل زندگی در اجتماعات کند. زندگی در شهرستانساکنان آنها تحمیل میبه 

ها در این اجتماعات، به تر همراه است. معاشرتکوچک با صمیمیت و ارتباط بیشتر و عمیق

گرایی بر فردگرایی، بیشتر از پذیر بودن و غلبه روحیه جمعواسطه کوچک بودن و امکان

وارد از شهرهای کوچک به تهران، دارای چنین ند تهران است. مهاجرین تازهشهرهایی مانکالن

تر و فردگراتر گرایی هستند و زمانی که در کالنشهر تهران روابط را سردتر، سطحیروحیه جمع

را حالتی مرضی شود، آنتر میهای عمیق آنها نسبت به شهرستان کمیابند و میزان معاشرتدر می

کنند. دهنده قلمداد میگیرند و زندگی در چنین وضعیتی را آزارنظر میو غیر طبیعی در 

تنهام اینجا و دوست دارم با دوستام و فامیالم باشم... دوست دارم (: »21کننده شماره )مشارکت

ای توام با حس غربت را وارد به تهران، زندگیعالوه بر این، مهاجران تازه. «رفت و آمد باشه

 مرهم یدور غم نیا بر نتوانستم هم هنوز گرچه(: »9کننده شماره )شارکتمکنند تجربه می

 خانواده عکس دنید بود شده کارم و کردمیم هیگر یلیخ و بودم بدتر یلیخ لیاوا یول بگذارم

لق مکان به فرد عدرواقع، این احساس غربت احساسی است که همراه با عدم ت .«کردن هیگر و

 دهد.دست می

های کمتر وارد به تهران این است که غالباً از هزینههای مهاجران تازهنکته دیگر در صحبت 

کنند. زندگی در شهرستان، های زندگی در تهران صحبت میدر شهرستان و گران بودن هزینه

مند شدن از خدمات خانواده تر، بهرههای رفت و آمد، مسکن و... ارزانعالوه بر کاهش هزینه

تر را نیز به همراه دارد که در تهران چنین خدماتی برای مهاجرین وجود ندارد. مواد بزرگ

وارد از برآورده نشدن انتظاراتشان در تهران سخن بگویند الذکر سبب شده که مهاجران تازهفوق

کنند ولی به علت نبود گونه عنوان کنند که از مهاجرت به طور کلی احساس پشیمانی میو این

 کنند. شهرستان شرایط سخت زندگی را در محله خلیج فارس تحمل میشال در 

 اقامت طوالنی مدت در مقصد )نگرش منفی به بازگشت به مبدأ(

ها قبل اتفاق افتاده و مهاجر مدت طوالنی ساکن تهران بوده دوم وضعیتی است که مهاجرت سال
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تفاوت کیفی وجود دارد. مهاجران وارد است. در این وضعیت بین مهاجران اولیه با مهاجران تازه

دست آوردن کار بهتر به اولیه نه به دلیل نبود شال در شهرستان بلکه برای پیشرفت بیشتر و به

کننده شماره مشارکت اند.ها از نوع کاری و اقتصادی بودهاند؛ یعنی مهاجرتتهران مهاجرت کرده
همه  شهرستان کار نداره... کار داره... شهیهم تهران بندره... گنیم ما اومدیم تهران چون(: »5)

  «شدیو وضعشونم خوب م گهید ینه جا ؛اومدن تهرانیم ،اومدیم یو آشناهامون هر ک لیفام
 در مورد مهاجران اولیه تبیین کرد.  1توان بر اساس نظریه محرومیت نسبیاین یافته را می

زیابی کامالً منطقی مالکیت منابع محرومیت نسبی پاسخ خودکار به شرایط نابرابر و نیز ار

مختلف نیست بلکه ادراکی از این موضوع است که افرادی به ناروا فاقد منابع مطلوب بوده و در 

کند که افراد مقابل دیگرانی نیز همان منابع را دارا هستند. محرومیت نسبی این حس را القا می

د را با دیگری ارزیابی خواهند کرد. به قابلیت مقایسه شدن با یکدیگر را دارند و لذا ثروت خو

های متعددی تعلق دارند. بنابراین امکان این نوع نظر برگر و الکمن چون امروزه افراد به گروه

مذکور در چارچوب  (. نظریه2001، 2ارزیابی و مقایسه بیشتر فراهم شده است )کیوران و ساگوی

 است. اقتصاد جدید مهاجرت تدوین یافته 

( معتقدند که افراد یا 1985و استارک و بلوم،  1991و  1984این رویکرد )استارک،  مخبدعان

شان، بلکه همچنین جهت بهبود خانوارها نه فقط برای به حداکثر رساندن درآمد مطلق

تنها در عبارتی، خانوارها نهکنند. بههای مرجع خود مهاجرت میشان نسبت به گروهموقعیّت

خواهند درآمدشان را نسبت به درآمد دیگر کنند، بلکه میان فعالیت میجهت بهتر شدن درآمدش

شوند، ولی افراد جامعه نیز ارتقاء دهند. اگر درآمد خانوارها پایین باشد به مهاجرت برانگیخته می

جا پایین باشد سطح انگیزش برای مهاجرت کاهش خواهد یافت. اگر  اگر سطح درآمد در همه

طور مطلق طور نسبی و هم بهبیشتری داشته باشند، خانوار فقیر هم به برخی خانوارها درآمد

 (.13: 1990کند و انگیزه به مهاجرت افزایش خواهد یافت )مسی، احساس محرومیت می

عوامل مختلفی دست به دست هم داده که این دسته از مهاجران دیگر تمایلی به بازگشت  

تدا اینکه با طوالنی شدن مدت اقامت، احساس تعلق به به شهرستان زادگاه خود نداشته باشند. اب

گیرد. به عبارت دیگر، حس تعلق به واسطه تجربه زیسته طوالنی با مکان و افراد نیز شکل می

                                                      
1. Relative Deprivation Theory 

2. Curran and Saguy 
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وارد مدت کوتاهی از اقامتشان در مقصد گیرد. از آنجا که مهاجران تازهافراد و در مکان شکل می

اند احساس تعلق دارند؛ ولی در از آنجا مهاجرت کرده گذرد، به مکان زندگی قبلی خود کهمی

گذرد این تجربه زیسته طوالنی مهاجرانی که مدت طوالنی از اقامتشان در مقصد مهاجرت می

 شود و حس تعلق آنها به مقصد بیشتر از مبدأ مهاجرت است. مدت جایگزین تجربه قبلی می

گذارد و لیه رو به عادی شدن میبا طوالنی شدن زمان مهاجرت غالباً شرایط سخت او

شود. جنس مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ جایگزین شرایط زیست در شهرهای کوچک می

کند و روحیه روابط به تدریج از روابط خاص اجتماع به روابط خاص جامعه تاییر پیدا می

شود. ین میتر جامعه جایگزگرا و روابط عمیق اجتماع با روحیه فردگرا و روابط سطحیجمع

شود و نظارت اجتماعی و روابط ای تبدیل به هنجار میبرای مهاجران قدیمی چنین رویه رفتاری

گردد و به همین دلیل ول و ناهنجار بدل میمخاص زندگی در شهرهای کوچک به امری غیرمع

ج و تدریحاضر نیستند دوباره به شرایط دوران ماقبل مهاجرت خود بازگردند. از سوی دیگر، به

تر در تهران و با عادی شدن شرایط، چنین مهاجرانی شبکه خود را در مدتبا اقامت طوالنی

اند به وجود تازگی مهاجرت کردهها بر خالف کسانی که بهاند و در مصاحبهمقصد تشکیل داده

 200اینجا حدود (: »8کننده شماره ). مشارکتاندخانواده و فامیل بزرگ در تهران اشاره کرده

هامون دور همیم... هامون هستن. همه همدیگر رو میبینیم و با همیم همیشه... بچهخانواده از فامیل

تنها در تهران کنند که نهگونه عنوان میدر چنین شرایطی آنها این. «احساس غریبی نداریم اصالً

 دهد. حس غربت ندارند بلکه با زندگی در شهرستان احساس غربت به آنها دست می

آن اند به مدت ساکن تهران بودهعالوه بر این، یکی دیگر از دالیلی که مهاجرانی که طوالنی 

رسد با گذشت طور به نظر میکنند وجود درآمد مناسب در تهران است. در واقع، ایناشاره می

زمان و عادی شدن شرایط و همچنین ایجاد ارتباطات و سرمایه اجتماعی بیشتر، امکان درآمد 

گردد و بدین وسیله رضایت بیشتری از اقامت خود در تهران دارند. از برای آنها فراهم می بیشتر

العمر در تهران برای مهاجرانی که مدتی طوالنی از دیگر عوامل اصلی تمایل به اقامت مادام

شان در تهران است. در واقع، این گذرد، اقامت و تشکیل زندگی فرزندانمهاجرت آنها می

اند و یا در زمان خردسالی دنیا آورده و بزرگ کرده رزندان خود را در تهران یا بهمهاجران ف

ها از مهاجرت، فرزندان آنها اند. حال، با گذشت سالفرزندان اقدام به مهاجرت از شهرستان کرده

اند و طبیعتاً حس تعلق آنها به تهران در تهران مشاول کار و زندگی شده و تشکیل خانواده داده
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ای برای مهاجرت از تهران را ندارند. والدین این شان است و قصد و برنامهیشتر از والدینب

خاطر وابستگی به آنها قصدی برای بازگشت به شهرستان محل سکونت خود ندارد فرزندان نیز به

 و در نتیجه تا پایان عمر در تهران اقامت خواهند کرد.

 توازن درآمد و هزینه در مبدأ و مقصد 

گونه بیان کرد که از توان اینر رابطه مقوله تفاوت درآمد و هزینه در مبدأ و مقصد مهاجرت مید

نظر مهاجران وضعیت دخل و خرج در مبدأ و مقصد تفاوت چندانی ندارد؛ چرا که میزان درآمد 

ه ها نیز افزایش یافتدر تهران هر چند باالتر از شهرستان است، اما به همان نسبت میزان هزینه

شدند و هایی که از طرف خانواده میاست. در شهرستان به علت وجود روابط بیشتر و حمایت

های کم های غیردلخواه کفاف هزینههمچنین پایین بودن هزینه مسکن، درآمد اندک آنها در شال

اغلب مهاجرانی که مدت اقامت کوتاهی از مهاجرت آنها  که داد، ولی در تهران از آنجاآنها را می

توجهی از درآمد آنها را به رو هزینه مسکن بخش قابلگذرد مستأجر هستند، از اینبه تهران می

هایی که در خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، هزینه رفت و آمد و همچنین سایر هزینه

ن نسبت زیادی از درآمد آنها را به خود اختصاص شهرستان چندان قابل مالحظه نبود در تهرا

ها در مبدأ و مقصد این است که در تهران وجود گذار بین درآمد و هزینهداده است. نکته تمایز

های زیاد شال برای آنها امری مسلم است و درآمد مستقلی که دارند با وجود اینکه با هزینه

کند، وجود استقالل مالی و پیدا کردن رستان میاقامت در تهران آن را معادل درآمد ناچیز شه

با شأن و شخصیت خود آنها است و حتی اگر این شال چندان باب میل آنها نباشد  شال مطابق

ها وجود دارد در تهران وجود ای که در شهرستان برای پرداختن به برخی شالنظارت جمعی

به شالی که در شهرستان حاضر به ندارد و از گمنامی زندگی در شهری بزرگ برای پرداختن 

 برند. انجام آن نبودند، بهره می

 نتایج مطلوب مهاجرت در زمینه شغلی 

دست آوردن شال در تهران تاییراتی شناختی و اجتماعی در مهاجران پدید آورده است. به

دست آوردن شال کنندگان مشخص شد بههای انجام شده با مشارکتطوری که از مصاحبهبه

شده است که آنها افزایش درآمد داشته باشند. هر چند که درآمد حاصله آنها به علت  سبب

النفسه برای آنها دهد ولی کسب شال فیهای باال در تهران غالباً کفاف مخارج آنها را نمیهزینه
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قبالً از لحاظ مالی بیشتر اوقات (: »10کننده شماره )مشارکتآورد. استقالل مالی به همراه می
درآمد بودم... حداقل از نظر مالی که بهبود پیدا کردم... محیط اطرافم روم تأثیر مثبت داشته... یب

این افزایش درآمد نسبت به درآمد شهرستان  ."های دیگه کمتره درآمدمدرسته نسبت به بقیه شال

کی از و کسب استقالل مالی خود نتایج اجتماعی و روانی برای مهاجران به وجود آورده است. ی

خب از لحاظ (: »1کننده شماره )مشارکتاین نتایج بهبود در روابط اجتماعی با اطرافیان است. 
تونه خودش رو توی جامعه نشون نفس داری نه خودباوری و نه خیلی میروانی که نه اعتمادبه

ماعیم بده و عرض اندام کنه... االن که کار پیدا کردم اینا دیگه برطرف شدن... توی روابط اجت
   «.شه و روابطشونم باهام بهتر شده قطعاًهم بقیه دیدشون نسبت بهت بهتر می

دست آمده از شال برای مهاجران، بهبود در کیفیت زندگی آنها است. هر از دیگر نتایج به

رسند و مخارج زندگی در تهران های زندگی نمیکنند که به هزینهچند که این افراد عنوان می

شهرستان است، ولی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بر مبنای یک قاعده نانوشته بیش از 

یابد. حلقه واسطه بین افزایش درآمد و افزایش های او نیز افزایش میبا افزایش میزان درآمد، هزینه

ا مستولی هزینه، مقولة نیاز است. در واقع، با افزایش درآمد برای افراد، نیازهای دیگری نیز بر آنه

مند دهند. برآوردن نیازهای جدید طبعاً با بهرهشود و درآمد کسب شده را به خود اختصاص میمی

شدن از سایر خدمات در جامعه همراه است و در نتیجه باعث بهبود در کیفیت زندگی افراد 

از واردان سبب بهبود در کیفیت زندگی و استفاده شود. درواقع این کسب شال برای تازهمی

امکانات بیشتر نسبت به قبل از مهاجرت شده است. عالوه بر این از نتایج شناختی این تاییر در 

موقعیت شالی و درآمدی، افزایش اعتماد به نفس آنها در جامعه و در روابط با سایر افراد بوده 

جود گرا و احساس تعلق آنها به شهرستان و واست. با این وصف، با در نظر گرفتن ذهنیت جمع

واردان بازگشت به شهرستان دیگران مهم این افراد در زادگاه و نه در مقصد، گرایش اصلی تازه

بردن از نتایج کسب درآمد و شال در بین اجتماعی است که به آن تعلق  محل سکونت و بهره

واردان بازگشت به شهرستان با حفظ موقعیت شالی در اولویت دارند. در واقع، برای این تازه

 رار دارد. ق
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 مسائل اجتماعی مهاجران

 گیر مهاجران در مقصدمسائل اجتماعی گریبان

کنندگان بر این نظرند گر این مطلب است که غالب مشارکتهای انجام شده بیانتحلیل مصاحبه

عدم امنیت . 1که محله خلیج فارس شمالی داری سه مسئله عمده است که این مسائل عبارتند از: 

پوشش نامطلوب مترو و سامانه . 3و   محله وضعیت نامطلوب بهداشتیشلوغی و . 2 محله

 های تندور که در ادامه شرح هر یک از کدها آورده شده است.اتوبوس

اند که سبب در رابطه با عدم امنیت محله، مشارکت کنندگان عواملی متعددی را ذکر کرده

اکثر مشارکت کنندگان در پژوهش بر  است. محله در آنها شدهایجاد این ذهنیت ناامن نسبت به 

ای رایج است و بایستی مراقب اموال خود این نظر بودند که دزدی و سرقت در منطقه پدیده

به هر حال، در (: »1کننده شماره )مشارکتباشند وگرنه احتمال به سرقت رفتن آنها وجود دارد. 

.. من اینجا یکی از مشکالت ای یک سری مشکالت خاص اون منطقه وجود داره.هر منطقه

شاید  «.اصلیم وجود همسایه دزد و معتادمون است... که کارمون به شکایت و کالنتری کشید...

ای به علت وجود فقر و بیکاری و گونه عنوان کرد که در مناطق پایین شهر و حاشیهبتوان این

سرقت بیشتر از سایر همچنین عدم حضور کافی پلیس در محالت پتانسیل وقوع جرائمی مانند 

 محالت با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر است. 

هایی هستند که قرابت همیشگی با نشینی واژهخوابی، فقر، بیکاری و حاشیهاعتیاد، کارتن

د رتوان انتظار داشت که سایر موایکدیگر دارند. هر جا وجود یکی از موارد فوق شیوع یابد می

عنوان پیامد، به دنبال آن شایع خواهند شد. در محله خلیج فارس به دیگر نیز همراه آن هستند و

ای و فقیرنشین شهر تهران محسوب شمالی نیز به علت اینکه این محله جزء محالت حاشیه

های شهر تهران، مقصد ها نسبت به بسیاری دیگر از محلهتر بودن هزینهشود و به علت ارزانمی

های باشد؛ در نتیجه انتظار شیوع آسیبستاهای محروم کشور میحجم باالیی از مهاجران سایر ا

کننده شماره مشارکت». ای چندان دور از ذهن نیستخوابی پدیدهاجتماعی مانند اعتیاد و کارتن
ش پایین تهرانه و سطح پایینی داره و معتاد و اوباش ترین مشکل ما اینه که محلهاصلی(: »14)

 «.ترسیم که خونه رو بار بزنه بره...کنه و همش میون هم دزدی میزیادی داره... همسایه خودم

های های محلهگری نیز یکی از ویژگیفروشی و تکدیبه مانند اعتیاد و دزدی، دست

های فقیرنشین دور باطل و کاملی دارد. دور باطل فقیرنشین است. حلقه مسائل اجتماعی در محله
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ر کدام از این مسائل علت وجود مسئله دیگر است و داشتن این حلقه بدین معنا است که ه

شوند. دور کامل نیز بدین معنا که این همزمان با تأثیر بر مسئله دیگر، سبب بازتولید خود نیز می

توان انتظار داشت که این مسائل بخش مسائل هر یک تولیدکننده یکدیگر هستند و می

فروشی و تکدی نیز به مانند یر هستند. دستناپذیر محالت محروم و فقیرنشین و فقیرپذجدایی

توان در محله خلیج فارس شاهد ای است که بسته به ماهیت آن میمسائل اجتماعی دیگر، مسئله

کنندگان به عنوان یکی از مسائلی مطرح شده که سبب کاهش آن بود. این مسئله در ذهن مشارکت

هاش از نظر مالی و مردمش و بچه(: »7)کننده شماره مشارکتشده است.  محلهاحساس امنیت 
فروشی و معیشتی در وضعیت خیلی پایینی هستن و غالباً به کارهای کاذب مشاولن مثل دست

 «. نمکی و تکدیگری و...  هستند و از لحاظ فرهنگی هم خب پایین شهرن و فرهنگشونم پایینه

فصل وی مهارت ناکافی در حلهای افراد طبقه پایین جامعه در مراودات اجتماعیکی از ویژگی

کردن مسائل خود با گفتگو و مباحثه است. به عبارتی افراد محروم توانایی و مهارت ارتباطی 

کمتری نسبت به اقشار باالتر جامعه دارند و به همین دلیل در زمان بروز مشکالت به دلیل مهارت 

شود که افراد نزدیک به آنها یزنند که این امر سبب مکمتر ارتباطی دست به خشونت فیزیکی می

دچار احساس عدم امنیت شوند. چنین رفتاری محصول تجارب زندگی و مواجه با مسائل 

خوی رفتاری وصورت خلقشده و به اجتماعی دیگر است که در جسم و روان این افراد حک

ای و یهسازد. با وجود سکونت اقشار فقیر و محروم جامعه در محالت حاشخود را نمایان می

فقیرنشین، وجود چنین مسائلی نیز دور از انتظار نیست. به همین جهت مهاجران منطقه خلیج 

فارس نیز از برخورد با چنین مسائلی به کرات یاد کرده و به نظر آنها از عوامل سلب امنیت محله 

نده شماره کنمشارکت» کنند.وجود اراذل و اوباش در محله است که اقدام به زورگیری و دعوا می

کردن باهاشون قبالً چاقوکش و الت زیاد داشت... یه سری داشت. هر کی دعوا می(: »4)
 «. دادن و تمامکشتنش. یه صندوق داشتن پولشو میمی

توان با اندکی تأمل در قیاس محالت متعلق به قشر باالی جامعه با محالت فقیرنشین می

در دو منطقه متفاوت اجتماعی و اقتصادی متوجه این امر شد که یک پدیده مشخص چطور 

سازد. بیکاری در منطقه پایین شهر یک اجبار اجتماعی است که از سوی چهره خود را نمایان می

هایی از طبقه باالی جامعه امری است شود، در حالی که در بخشجامعه به جوانان تحمیل می

ده که در بین طیفی از جوانان طبقه باال اختیاری، و تن ندادن به کار و فعالیت تبدیل به ارزشی ش
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رایج است و بسیاری از جوانان این طبقه به واسطه وجود سرمایه اقتصادی باالی خانواده حاضر 

به کار و فعالیت نیستند. طریقه مواجهه با پدیده بیکاری نیز به واسطه دسترسی به امکانات و 

نشین بیکاری با طبقه پایین و در محالت فقیرطوری که در مندی از سرمایه متفاوت است؛ بهبهره

دهد موقعیت در کوچه و خیابان خود را نشان میموتورسواری و تلف کردن وقت با دوستان هم

نشینی و نمایش زندگی قیمت و پارتی و کافههای گرانگردی با ماشینو در طبقه باال با خیابان

یج فارس شمالی نیز به واسطه سکونت قشر کند. بیکاری در محله خلمصرفی خود را متجلی می

گردی و ایستادن سر گذر نمایان سواری و کوچهفقیر شهری در آن بالطبع خود را با موتور

 سازد.می

نظم قلمداد نشین را جزو محالت شلوغ و کثیف و بیهای پایین شهر و حاشیهغالباً محله

های آن بلکه به دلیل وجود از روی جاذبهرسد که شلوغ بودن این محالت نه کنند. به نظر میمی

خیل عظیم اقشار پایین جامعه برای زندگی در این مناطق است؛ چرا که توانایی زندگی در جایی 

هایی برایشان میسر نیست و توان مالی آنها کفاف زندگی در مناطق دیگر را غیر از چنین مکان

ساکنان است که مجبور به زندگی در محالتی دهد. درواقع، تراکم باالی جمعیت، ناشی از فقر نمی

نظم های زندگی کمتر از سایر مناطق است. از سوی دیگر، کثیف و بیهستند که در آنجا هزینه

بودن محله شاید بسته به دو عامل باشد که یکی عینی و دیگری ذهنی است. عامل عینی احتمااًل 

های باالشهر ه این مناطق به نسبت محلههای متولی بها و سایر سازمانرسیدگی کمتر شهرداری

نظمی و کثیفی جلوه محله را دگرگون کند. عامل ذهنی نیز احتماالً به وندالیسم شود بیسبب می

آید که افراد احساس کنند که جامعه، سازمان، وجود میگردد. وندالیسم زمانی بهاجتماعی برمی

ای توجه است. چنین برآورد ذهنیدر برابر آنها بینهاد و... حق آنها را نپرداخته و به وظایف خود 

دهد. در رابطه با احتماالً با تخریب و کارهای خرابکارانه و شکستن وسایل و... خود را نشان می

های پایین شهر نیز شاید بتوان چنین استنباطی کرد که آنها برای مقابله با این احساس ساکنان محله

نظم کردن محله خود سبت به وضعیتشان اقدام به کثیف و بیمسئولیتی جامعه و نهادها نبی

کنند و یا حداقل در قبال محله خود احساس تعهد و مسئولیتی ندارند که آن را تمیز و پاکیزه می

شهر های پایینو منظم نگه دارند. پیوند این دو بعد ذهنی و عینی سبب کثیف جلوه کردن محله

هایی است که ساکنان آن نیز در اجتماعی ساکنان چنین محلهکند که خود یکی از مسائل می

  بازتولید این مسائل عاملیت دارند.
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عنوان مسئله اجتماعی در محله خلیج کنندگان در تحقیق از آن بهاز دیگر مسائلی که مشارکت

های تندرو( است. غالب اند پوشش نامطلوب مترو و بی آر تی )اتوبوسفارس شمالی یاد کرده

کننده مشارکتکنندگان از خدمات حمل و نقل عمومی در این محله ناراضی هستند. ارکتمش
 دانیصبح زود برم تا م یفارس( مجبورم با تاکس جی)محله خل نجایمترو که نداره ا: »2شماره 

«. برهیاز من وقت م میساعت و ن کی باًیهم تقر یرو نهایا بعد از اونجا برم دنبال کارم... یآزاد

تنها ساکنان زمان عدم پوشش مناسب مترو و بی آر تی در محله خلیج فارس سبب شده که نه

بیشتری در روز صرف رفت و آمد کنند، بلکه با توجه به درآمد اندک و استفاده از سیستم 

 ونقل خصوصی، بار مالی بیشتری را متحمل شوند. حمل

محله خلیج فارس بنا به وجود عوامل کنندگان بر نامطلوب بودن در واقع، غالب مشارکت

الذکر تأکید داشتند، هر چند برخی بر این نظر بودند که این وضعیت نامطلوب نسبت به فوق

 گذشته کمتر شده است.

 گیریبحث و نتیجه

کنندگان بر این نظر هستند که محله خلیج گر این مطلب است که غالب مشارکتنتایج تحقیق بیان

عدم امنیت محله، شلوغی و وضعیت بهداشتی نامناسب مسئله عمده  فارس شمالی داری سه

در رابطه با عدم امنیت محله و پوشش نامطلوب حمل و نقل عمومی )مترو و بی آر تی( است. 

فروشی و وجود معتادان، وجود دست دزدی،کنندگان عوامل متعددی مانند محله، مشارکت

بیکار و موتورسوار  دعوا در محله و تعدد جوانانگری، وجود اراذل و اوباش، زورگیری و تکدی

 محله شده است.سبب ایجاد این ذهنیت ناامن نسبت به در آنها اند که را ذکر کرده

کنندگان در ارتباط با ماندگاری در تهران است. از دیگر نتایج تحقیق نوع نگرش مشارکت

مشاهده کرد. یک وضعیت در ارتباط توان در دو وضعیت ماندگاری در تهران برای مهاجران را می

گذرد و وضعیت دوم در با مهاجرانی اتفاق افتاده که مدت زیادی از اقامت آنها در تهران نمی

گذرد. در وضعیت نخست، ارتباط با مهاجرانی است که مدتی طوالنی از زمان مهاجرت آنها می

دند ترس از بیکار شدن عامل اصلی که سبب شده مهاجران به منطقه محل سکونت خود بازنگر

شان است و نه جذابیت مقصد مهاجرت. در این وضعیت مهاجران تمایل در شهرستان زادگاه

بسیاری به بازگشت به شهرستان محل سکونت خود دارند ولی به علت مهیا نبودن شرایط کاری 
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تهران است. و شالی مجبور به اقامت در تهران هستند و این اقامت توأم با بیزاری از سکونت در 

در طرف دیگر مهاجران قدیمی نه به دلیل نبود شال در شهرستان بلکه برای پیشرفت بیشتر و 

آنها از نوع کاری و اقتصادی  اند؛ یعنی مهاجرتدست آوردن کار بهتر به تهران مهاجرت کردهبه

کرد )استار، بوده است که این یافته با نظریه محرومیت نسبی قابل تبیین است. مخبدعان این روی

( معتقدند که افراد یا خانوارها نه فقط برای به حداکثر 1985و استارک و بلوم،  1991و  1984

های مرجع خود شان نسبت به گروهشان، بلکه همچنین جهت بهبود موقعیّترساندن درآمد مطلق

ی شدن کنند.  با طوالنی شدن زمان مهاجرت غالبًا شرایط سخت اولیه رو به عادمهاجرت می

گذارد و مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ جایگزین شرایط زیست در شهرهای کوچک می

تر در تهران و با عادی شدن شرایط، چنین مهاجرانی تدریج و با اقامت طوالنی مدتشود. بهمی

اند. عالوه بر این، یکی دیگر از دالیلی که مهاجرانی که برای شبکه خود را در مقصد تشکیل داده

کنند وجود درآمد مناسب در تهران و همچنین اقامت اند اشاره میزمانی طوالنی ساکن تهران بوده

 شان در تهران است. و تشکیل زندگی فرزندان

دست آوردن شال در تهران از دیگر نتایجی که در این تحقیق حاصل شد این است که به

شده های انجامکه از مصاحبهطوری. بهتاییراتی شناختی و اجتماعی در مهاجران پدید آورده است

دست آوردن شال سبب شده است که آنها افزایش درآمد کنندگان مشخص شد که بهبا مشارکت

داشته باشند و نسبت به وضعیت قبل از مهاجرت خود از استقالل مالی برخوردار شوند. این 

مانند بهبود در روابط اجتماعی  ایافزایش درآمد و کسب استقالل مالی، برای آنها نتایج اجتماعی

، و بهبود کیفیت زندگی و استفاده از امکانات بیشتر نسبت به قبل از مهاجرت به ارماان با اطرافیان

آورده است. عالوه بر این، از نتایج شناختی این تاییر در موقعیت شالی و درآمدی، افزایش 

 شان بوده است. ینفس مهاجران در جامعه و بهبود روابط اجتماعاعتمادبه

در رابطه با علت اصلی مهاجرت، اکثر مهاجران که غالباً نیز کسانی هستند که مدت کوتاهی 

عنوان علت گذرد، نبود شال و کار در شهرستان محل سکونت خود را بهاز مهاجرت آنها می

لی کنندگان در تحقیق حاضر، علت اصاند. درواقع، از نظر مشارکتاصلی مهاجرت ذکر کرده

که اگر شالی در شهرستان برای آنها طوریمهاجرت دافعه مبدأ بوده است تا جاذبه مقصد. به

شد قاعدتاً آنها شرایط زندگی در تهران وجود داشت که به نوعی شأن و منزلت آنها نیز حفظ می

کردند و حتی در صورت وجود شال در شهرستان نکرده و ابتدا به ساکن مهاجرت نمیتحمل را 
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 –گشتند. این یافته نیز با تئوری مهاجرتی جاذبه سکونت خود، بدون درنگ به آنجا بازمی محل

اقتصادی میان مبدأ و  -دافعه قرابت دارد. این نظریه در تبیین مهاجرت بر عدم تعادل اجتماعی

اقتصادی در مبدأ،  -های اجتماعیدارد که وجود عدم تعادلمقصد متمرکز شده است و بیان می

 شود، و برعکس.دفع افراد از این مناطق میموجب 

تحقیق تنها یک دلیل را علت اصلی انتخاب محله خلیج فارس شمالی  کنندگان اینمشارکت

های ها نسبت به سایر محلهاند و آن هم کمتر بودن هزینهبرای محل سکونت در تهران عنوان کرده

توان برشمرد، در این رابطه میگونه که مشخص است، دلیل دیگری که دیگر است. ولی آن

تشیکل شبکه اولیه یا همان وجود آشنایان قبلی در محله خلیج فارس در زمان قبل از مهاجرت 

طور آنهاست. این یافته بر اساس نظریه شبکه مهاجرت نیز قابل تبیین است. تئوری شبکه به

رسی قرار داد. مهاجرت را مورد بر "علیت تجمعی"مشخص توسط داگالس مسی مطرح شد که 

 گیرد. های مهاجرتی مورد تبیین قرار میدر این دیدگاه هزینه و فایده مهاجرت در قالب شبکه

واردان های تحقیق حاضر مشخص است دلیل اصلی مهاجرت برای تازهگونه که از یافتهآن

ندی به محله خلیج فارس جستجوی کار و پیدا کردن شالی است که بتوانند با آن زندگی آبروم

توان مهاجرت کاری تعریف عبارتی، جریان مهاجرت به محله خلیج تهران را میرا اداره کنند. به

های فقیرنشین استان تهران برای ها به تهران و ساکن شدن در مناطق و محلهنمود. سیل مهاجرت

. دست آوردن شال و کسب درآمد حاکی از روندی نامتوازن در الگوی توسعه در ایران استبه

توان درک کرد این است که مهاجرت امری که از دیدگاه مهاجران نسبت به مهاجرت به تهران می

واردان به برای آنها یک اجبار اجتماعی است تا انتخابی از سر عالقه؛ چرا که تمامی این تازه

 ای برای بازگشت تنظیم کردهمنطقه زادگاهشان احساس تعلق دارند و در فکر و ذهنشان برنامه

ای کشور از حالت تمرکزگرایی به سمت و سوی های توسعهپرورانند. درواقع، اگر سیاستو می

های عظیم به سمت و سوی مرکزی که کار و درآمد در یافت این مهاجرتتمرکززادیی سوق می

 شد. شود، تعدیل میآنجا یافت می

عنوان بب شده تهران بهها در امر توسعه سنگاه تمرکزگرا به توسعه و عدم توجه به حاشیه

ای بدل شود و این فرودستان به های حاشیهمرکز و قطب کار و فعالیت برای فرودستان استان

ناچار باید غم غربت و شرایط سخت زندگی در محیطی با روابط اجتماعی متفاوت از محل 

گرا سکونت خود را به جان بخرند و در جستجوی شال راهی تهران شوند. این سیاست تمرکز



 153      ... مهاجران دگاهیمرتبط با مهاجرت از د یو مسائل اجتماع لیدال

 

 

ای کشور امری نامیمون است و سبب فقر هر چه بیشتر های حاشیهدر توسعه نه تنها برای استان

های شود بلکه در درازمدت تبدیل به یک مسئله اجتماعی برای استانساکنان فرودست آنها می

اگون توان شاهد انواع گونگونه که در حال حاضر این امر اتفاق افتاده و میشود. همانمرکزی می

ای تهران بود. نشین و حاشیههای فرودستمسائل و انحرافات اجتماعی در شهرها، مناطق و محله

بینند بلکه به ها، این تنها فرودستان نیستند که آسیب میدر این وضعیت بروز و شیوع آسیب

گیر مندتر جامعه نیز درهای بهرهتنیدگی و پیوستگی چرخه زندگی در شهرها، گروهواسطه درهم

گیرد. در نتیجه، شوند و زندگی آنها نیز تحت تأثیرات منفی این مسائل قرار میها میاین آسیب

در پیش گرفتن سیاست تمرکززدایی در روند توسعه، دیگر نه پیشنهاد بلکه اجباری است تا 

های فرودست جامعه در تمامی شهر تهران به صورت خاص و وضعیت گروهوضعیت کالن

 های زندگی جهت یابد. مندی از حداقلروم کشور به سمت و سوی ثبات و بهرههای محاستان

واردان مهاجر رسد که با طوالنی شدن مدت اقامت این تازهذکر این نکته نیز الزم به نظر می

به محالت فقیرنشین شهر تهران، احساس تعلق آنها به مبدأ مهاجرت یا زادگاه کاسته شده و 

های ابداعی اقشار فرودست حلگیری از راهبه شهرستان ندارند و با بهرهتمایلی برای بازگشت 

های ابداعی منتج حلآیند و نتیجتاً این راهمیسعی در تثبیت موقعیت خود و اسکان در تهران بر

های ای با وفور آسیبهای اقماری و حاشیهها و محلهبه تولید اسکان غیررسمی در شهرک

دهد. در نتیجه، ایجاد شهر را تحث تأثیر آثار منفی خود قرار میامی کالنشود که تماجتماعی می

شال در مبدأ بهترین سیاست برای تعدیل مهاجرت به سمت تهران و کاهش مسائل اجتماعی 

های مطالعه حاضر با نتایج برخی مطالعات پیشین های آن است. یافتهنشر یافته از حاشیه

؛ محمودیان 1396؛ محمودیانی، 1394مانپور و امیری فهلیانی، ؛ 1389الدینی و گرجیان، )شمسی

( هماهنگ است. 1388؛ راغفر و قاسمی اردهایی، 1387؛ قاسمی اردهایی، 1397و محمودیانی، 

توان تدوام مهاجرت شتابان به شهر تهران و گسترش مناطق و با توجه به نتایج مطالعه حاضر می

زای جامعة ایران دانست. تالش در راستای های آسیبانونای را از کهای اقماری و حومهشهرک

تواند سرعت و حجم مهاجرت رفع عوامل رانشی یا دافعه در مناطق جارافیایی مهاجرفرست می

از آن مناطق کاهش دهد. از آنجایی که عمدة مهاجران خارج شده از مناطق مهاجرفرست جوانان 

تواند به توسعة مناطق مبدأ کمک ی از سویی میکاهش جریان مهاجرفرستشود لذا را شامل می

های اجتماعی متعاقب آن در مقصدهای مهاجرتی بکاهد. تواند از بار آسیبکند و از سویی می
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کاری برای ماندگاری جمعیت در این عنوان راهتواند بهزایی در مناطق مهاجرفرست میاشتاال

 مناطق تأثیرگذار باشد.

یافتگی مناطق توان مانع از توسعهکه نمیبندی نمود: از آنجاییمعتوان چنین جدر مجموع می

تر داخلی شد و حتی باید روند صعودی آنها تداوم یابد، لذا بهترین برنامه سیاستی که یافتهتوسعه

گذاران لحاظ شود همان تالش در راستای رفع عوامل مهاجرفرستی در مناطق باید توسط سیاست

 تواند روند فوق را تسریع نماید.  ست. تمرکززدایی از مرکز نیز مینیافته داخلی اتوسعه

 منابع

(. تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت 1392ایراندوست، کیومرث، محمدحسین بوچانی و روح اهلل توالیی )

 .105 -118، صص 6، شماره فصلنامه مطالعات شهریشهری،  هایمهاجرتداخلی کشور با تأکید بر 

(. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر 1392زارع مهرجویی و حجت ورمزیاری ) محمدرضااسدی، مصطفی، بنی

 -196صص  ،17، شماره 5، سال فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزیبر مهاجرت روستاییان در ایران، 

183. 

ه موردی شهر های اجتماعی )مطالع(. تحلیلی بر نقش مهاجرت در ایجاد آسیب1397جعفرلو، علی اکبر )

 .445 -463، صص 1، شماره 1، دوره جارافیا و روابط انسانیالوند در استان قزوین(، 

(. تحوالت روند و 1396زاده )اله رستمعلیصادقی، علی قاسمی اردهایی و ولیحسینی، قربان، رسول 

، صص 31، شماره 8، سال ایریزی منطقهفصلنامه برنامههای ایران، الگوهای مهاجرت داخلی در استان

18- 1 . 

مهاجران  یاقتصاد -یتیّجمع یهایژگیعلل مهاجرت و و(. 1388یی )اردهایقاسمی عل و نیراغفر، حس

 نامه ،1375 -85 دهه یّط رانیا شهر به روستا و روستا به مهاجران شهر یقیتطب ی: بررسیشهرستان نیب

 .61-39، صص 8 شماره، 4سال  ،ایران شناسیجمعیّت انجمن

ثیر أهای مهاجرت معکوس و تانگیزه و بررسی علل(. 1390رسول، زهرا طاهری و زهرا روستا )، ربانی

 رامسر(، و تنکابن شهرهای روستانشین مهاجران موردی مطالعه) اقتصادی –آن بر توسعه اجتماعی

 .83-108 ، صص5 شماره ،2، سال ریزی شهریپژوهش و برنامه

در کالنشهر  یزندگ تیفیک یابیشهر تهران: ارز یزندگ تیفیلس کاط(. 1396) تهران یشهررصدخانه 
 .تهران یاطالعات و ارتباطات شهردار یسازمان فناور، انتشارات تهران

بر رضایتمندی  مؤثرجمعیتی  و اقتصادی-اجتماعی(. بررسی عوامل 1390) خورشیدیزاهد، سیدزاهد و فریبا 

 . 47 -66، صص 2، شماره 22، سال شناسی کاربردیجامعهاز مهاجرت به شهر نورآباد ممسنی، 
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Abstract 
The present study uses a qualitative method to investigate the reasons affecting 

migration and social problems of immigrants in the north Persian Gulf district of 

Tehran. The sample size in this study was 23 immigrants living in the north Persian 

Gulf district who were selected based on theoretical sampling.  Interviews were 

conducted in winter 2019 and spring 2020 and were analyzed using conventional 

content analysis. Findings showed that the feeling of insecurity in the district, 

crowded and inappropriate health situation district and the unfavorable situation of 

public transportation are the most important current social problems of immigrants 

in the study area. For immigrants’ unemployment at the origin was a necessary 

condition and the presence of acquaintances at the destination was a sufficient 

condition for immigration and obtaining a job was the most important outcome of 

immigration. However, long-term and short-term stays at the destination make a 

difference in the attitude of immigrants towards staying at the destination or 

returning to the origin. It seems the centralized policy of development causes not 

only greater poverty for the lower inhabitants of the country's marginal provinces, 

but also in the long-time, it will cause social problems and deviations in the suburb 

and marginalized districts of Tehran. 
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 منتخب شهر تهرانسالمت شهری بر جابجایی شهروندان: پیمایشی در پنج منطقه  تأثیر

  سرابی بقائی علی،  شریفی منصور،  حیدرجماعت فاطمه

 (2/6/1399: رشیپذ خیتار   10/1/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده
. شهر سالم حافظ سالمتی و ملزم به تعیین شرایط مناسب برای یابدمعنا میزندگی سالم در شهر سالم 

 مطبوعیت هایمعرف با شهری سالمت مطالعه تأثیربا هدف  حاضرباشد. پیمایش ها میفعالیت

تهران در  شهر منتخب پنج منطقه در شهروندان جابجایی به تمایل بر جمعیتی عوامل محیطی وزیست

 گیرینمونه صورتبه 21و  19، 10، 7، 2مناطق  شهروندان از نفر 1103 تعداد .است شده انجام 1397سال 

 و تجزیه منظوربه و پرسشنامه تکنیک از اطالعات گردآوری برای. ندگرفت قرار مصاحبه مورد احتمالی

در گانه سالمت شهری هفتهای معرف گیریبا اندازه. گردید استفاده SPSS افزار نرم از آماری تحلیل

متفاوت  دار واختالف معنیدارای ها مشخص شد که مناطق از نظر میزان مطبوعیت مطالعه،مناطق مورد 

تمایل به جابجایی  از درصد 12طور متوسط حدود هنتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که ب. هستند

های مدل است. در همه تبیینمتایّرهای جمعیّتی و سالمت شهری قابل  توسط ،مکانی پاسخگویان

أثیر معکوس های جمعیتی بر متایر تمایل به جابجایی تهمراه سایر متایرسالمت شهری بهمتایر  ،شدهکنترل

کمترین اندازه  همچنین .شودمیکمتر نیز تمایل به جابجایی  شود،می . هر چه سالمت شهری بیشتردارد

 . شودمیمشاهده  تهران 7و  2تمایل به جابجایی در پاسخگویان در مناطق 

 

 ذائقه مطبوعیت، عوامل جمعیتی.  جابجایی، جمعیّت، مطبوعیت، شهر، سالمت :هاکلیدواژه
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  مقدمه

سن، جنس، شهری، غیرشهری، مذهب و  بر حسبدیدگاه انسان از محیط زیست پیرامونش 

-ها منجر به نگرشو این تفاوت ها، سیاست، فرهنگ، مهاجر، غیرمهاجر و... متفاوت استارزش

این است که آرامش  (. باور بر1386 ،شود )میرشاهیهای مختلفی در مورد محیط زیست می

تنها محیطی نه( معتقد است، فاجعه زیست1384انسان در محیط زیست سالم است. والیی )

کند. حتی اگر که موجودیت بشر را نیز تهدید می ،ربایدآرامش و امنیت را از زندگی انسان می

که ر صورتیها مربوط شود، به هچنین تصور کنیم که این مسئله فقط به گروه معدودی از انسان

ها های این آسیب را تمامی انسانبه محیط اجتماعی، فرهنگی و طبیعی آسیب وارد شود، بازتاب

 عواملی، طور کلی( به1383(. از این رو به گفته حسینی )60: 1380 ،1احساس خواهند کرد )تومه

 بیابانی ،جنگل زدایی هوا، آلودگی بهداشت، بهداشتی، و سالم آشامیدنی آب به دسترسی مانند

 سالمتی هایتعیین کننده طور بالقوههوایی، عمالً به و آب تاییرات و ازون الیة شدن نازک شدن،

  .است انسانی هایجمعیت تندرستی و

و  کند )کنگسالمتی مفهومی جامع از کیفیت زندگی را توصیف می ،در عصر حاضر

محیط زیست پیرامونی و (. در اغلب شرایط کیفیت زندگی در شهر با 2014 ،2همکاران

های ارائه شده در شهر ارتباط دارد و استدالل این است که اگر شهر به کیفیت زندگی زیرساخت

های مناسب، استانداردهای باال، کافی و کار مطلوب دست یابد به دلیل محیط آن و زیرساخت

داشت که  توجه باید همچنین (.162: 2009 ،و همکاران 3هانموجود در آن است )آز یآمد

 ،سازند )چپمنهای متفاوتی نیز دارند و نیازهای متفاوتی را برآورده میهای متفاوت کیفیتمکان

ها در نواحی مسکونی در عصر حاضر با افزایش تهدید (. کاهش شدید کیفیت خانه1384

ایی بار مواد شیمیمحیطی نظیر هوا و صدا، پسماندها و ضایعات و اثرات زیانهای زیستآلودگی

دهد، تأمین مسکن سالم برای شهروندان و... در شهرها ضرورت توجه به مسکن را افزایش می

خصوص کشورهای در حال توسعه که در شرایط ههای مهم کشورها، ببه یکی از ضرورت

شهرها با توجه  ،(. بنابراین1395 همکاران،باشد )بنه خلخال و برند میسر میبه  ینامناسب زیست

کنند و اساسًا ای از کیفیت زندگی را برای ساکنان خود فراهم میهایی که دارند اندازهبه ویژگی
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 1ت شهریی(. مطبوع1388 ،شریفی و گردد )میرزاییها فراهم میتیاین کیفیت توسط مطبوع

های زیست بر انسان از جنبهترین مفاهیم مطرح شده درباره اثر محیط عنوان یکی از اساسیبه

های ریزیمتنوعی نظیر ارزیابی کیفیت زندگی انسان در محیط، به کارگیری در برنامه گوناگون و

های متفاوت قرار داشته است شهری و پایش مسائل شهری بسیار مورد توجه محققین در رشته

 .(2001، 3پوپ و 2005 ،2)ماهن

طریق ، از عنوان سالمت شهریبههای محیطی اساس ایجاد یک شهر قابل زیست مطبوعیت 

ت یشود. مطبوعتواند برای شهروندان آن فراهم سازد تعیین میهایی که یک شهر میفرصت

محیط شهری، فرایندی است که همه سطوح، از اقشار )باال، میانی و پایین( شهروندان را  زیست

گیرد. در واقع مطبوعیت محیط شهری عنصری همگانی و از حقوق مسلم فرد و اجتماع در بر می

مادران  ،افراد سالمند، کودکان، معلوالن، مادران باردار، های موجود در محیط شهریکاستیاست. 

مواجه می مسائلیرا با  هستندکه موقتاً دچار محدودیت حرکتی  یهمراه با کودک و سایر افراد

همچنین موانع موجود به همراه آلودگی هوا،  .شودکند که موجب تولید مشکالتی برای آنان می

حضور مستمر و عادی  امکان تحرک و ،بهداشت، سالمت آب آشامیدنی و دیگر امکانات خدماتی

طلبی موجب تحرک و جابجایی مردم کند. مطبوعیتاین شهروندان در محیط شهری را سلب می

ترین موانع مهم ،. در این میانگرددبه سوی مناطق با کیفیت زندگی و سالمت شهری باالتر می

حاکم بر  اقتصادی، اجتماعی همانا وضعیت ،انتخاب مطبوعیت زندگی سالم در میان اقشار مردم

 فرد و جامعه است.

ن شهر یاول ،نفر 706هزار و  693میلیون و  هشت هم اکنون با جمعّیتی بالغ بر ،شهر تهران

ت کل کشور را در خود جای داده است درصد جمعیّ 8/10 که بالغ بر استپرجمعیّت کشور 

این شهر کشور در  یدرصد جمعیت شهر 25به  و در حقیقت قریب( 1395)مرکز آمار ایران، 

ساکن هستند. با توجه به ساختمان سنی و جنسی جمعّیت و چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیّت 

افزایش جمعیّت سالمند با در نظر داشتن سهم جمعّیت جوان و فعال، همچنین  ،در سنین مختلف

ت محیط شهری برای ایجاد و افزایش سالمت شهری یتقاضاها و نیازهای مطبوع در آینده، قاعدتاً

های سازی مؤلفهمتفاوت خواهد بود. به همین علت اهمیت به این شهر از سوی جمعیّت
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2. Mahen 
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شهر تهران برای افزایش کیفیت زندگی ضرورت  مختلف مطبوعیت زندگی شهری در مناطق

بلکه  ،تنها خصوصیات فیزیکی زیبا شناختی محالت و نواحی شهرینه، ابد. بنابراینیمی

ها، مسائل زیست محیطی، مانند آب، هوا، خدمات ساختارهای اجتماعی امنیت و دسترسی مکان

 زیرساختی، بهداشت و... دارای اهمیت است. 

گذار بر محالت مسکونی از جمله مهمترین فاکتورهای تأثیر بامرتبط  یهاارتقاء مطبوعیت

کیفیت زندگی شهری و سالمت شهری است و شکاف میان مناطق مختلف شهر تهران از نظر 

اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و نهادی موجب گردیده که ساکنان محروم از امکانات زیستی 

کیفیت زندگی در شرایط بهتری قرار دارند نقل مکان نمایند. تالش نمایند تا به مناطقی که از نظر 

شهر بزرگ آلوده جهان قرار گیرد و از نظر  15یکی از  ةآلودگی هوا موجب شده تا تهران در زمر

استانداردهای شهرنشینی و کیفیت زندگی سالم برای ساکنان آن عمالً در انتهای جدول جهانی 

افزایش تهران موجب شهر مهاجرت از شهرهای دیگر به ه، عالوبه(. 1389 ،قرار گیرد )رشیدی

های غیررسمی گردیده که گاهو سکونت نشینیمسائل حاشیهبروز تراکم جمعیّت و به تبع آن 

است.  شدهمحیطی و زندگی در شرایط نامطلوب برای مردم تهران مشکالت زیستایجاد موجب 

، وضعیت مسائل انسانی همچون تراکم عالوه بر مسائل طبیعی حاکم بر مناطق شهری تهران

تهران را ، در شبکه معابر1هاها و کمانها، بافت فرسوده، وجود گرهجمعیّت و عدم کیفیت سازه

ها و به همین دلیل اهمیت خاص محیط زیست انسان .سازداز وضعیت خوبی برخوردار نمی

کند تا به یجاب میسازی آن با توجه به عوامل جمعیتّی، برای فضاهای شهری، امطبوع

دست هزیرا زمانی احساس مطبوعیت ب شود؛ بیشتری توجه این شهرطلبی شهروندان مطبوعیت

تأثیر   ،آید که محل زندگی به انسان آرامش و نشاط و در نهایت سالمت بخشد. بنابراینمی

مطبوعیت در انتخاب محل زندگی تأثیر مستقیمی بر سالمت شهری و سالمت جامعه و نهایتًا بر 

ها در کشور و در شهرها ها خواهد داشت و بر همین اساس پرداختن به موضوع مطبوعیتانسان

جهت  سازان شهری درریزان و تصمیماز اهمیت خاصی برخوردار است تا بر اساس آن برنامه

های محیط شهری و سالمت شهری، تمام مناطق شهری را مورد توجه قرار داده و ود کیفیتبهب

                                                      
 بین جریان هاآن طریق از که هاییکانال: هسننتند. کمان شننبکه یک تقاطع و اتصننال نقاط معنی به: )تقاطع( . گره1

 . (راه)کند می حرکت شبکه هایگره
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توجه به ساختار جمعیتّی، توزیع و پراکندگی،  با برابری و عدالت در این زمینه را فراهم نمایند.

ای نزدیک، ارتقاء مطبوعیت در آینده یسالمند بروز کنونی و ی جمعیتجوان و ساختمان سنی

تا ضمن  شودای ترسیم باید به گونه تهران شهرمختلف در مناطق  ارتقای کیفیت زندگی وزیستی 

پذیر سازی، برای ایجاد محیط زیستمطبوع ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت عوامل انسانی و

 گام بردارد. نیز انسانی، زیبا، مفرح، جهت زندگی سالم برای ساکنین

گیران، ر مناسب برای آشنایی بیشتر محققان، تصمیممنظور فراهم کردن بستاین پژوهش به

در راستای دستیابی به یک  ،زیستمدیران شهری و دیگر افراد درگیر و مسئول در حوزه محیط 

پایدار و در جهت نیل به یک شهر سالم انجام  ةزیست عاری از مشکالت و نهایتاً توسع محیط

ها، تدوین بندی مکانها، رتبهرزیابی سیاستدست آمده به اهامید است با نتایج ب شده است.

بندی مسائل اجتماعی برای . همچنین اولویتشودریزی در شهر کمک استراتژی مدیریت و برنامه

ساخته و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل ریزان و مدیران شهری بهبرنامه

های آینده وپیشنهاد راهکارهای ریزیبرنامه ها وهای قبلی و طراحی سیاستبازشناسی استراتژی

های غیرضروری شهروندان مناسب برای ارتقای کیفیت و سالمت شهری اقدام و از جابجایی

 بکاهد. 

 چارچوب نظری

کرد اساسی برای محیط شهری یرو یک عنوانبه هامطبوعیت و پذیریزیست مفهوم به امروزه

. است شدهمطرح در این رابطه قابل زیست با کیفیت تأکید شده است. نظریات و عقاید متعددی 

دوسویه بودن تعامل بین  این و است هیدوسو و متقابل یارابطه ستیز طیمح و تیجمع رابطة

ها، نظریات و دیدگاه متعدد و متنوعی بوده که نهایتاً یهاآنان همیشه موجب بحث و چالش

(. 1383، )حسینی های فراوانی در رابطه با جمعیّت و محیط زیست ارائه شده استرویکرد

ک از منظری خاص به کیفیت و مطبوعیت یهر ه استمطالعاتی که به اجمال به آن پرداخته شد

 اند. محیط شهری نگریسته

 اریبس دو نیا انیم رابطة و تأثر و تأثیر  .هستند یبعد چند یمیمفاه ستیز طیمح و تیّجمع

 چون متعددی نیینابیب عوامل گر،ید یسو از .است مشکل زین آن یبررس آن تبع به و دهیچیپ
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 ،2(1971، ارانک)الریش و هم یانرژ ومصرف دیتول مختلف اشکال ،1(1992، )گالوپین یتکنولوژ

 ،4(1992کمونر، ) زندگی سبک ،3(1981، )سایمونفرهنگی -اجتماعی عوامل و اقتصادی عوامل

 و ستیز طیمح از حفاظت به نسبت ستارهایا و هایتلق طرز 5(1990لیگت، ) مصرف یالگو

به همین منظور به توضیح  .گذارندیم اثر رابطه نیا بر 6(1991اولسن، )منابع  از نهیبه استفادة

 شود. بخشی از این رویکردهای نظری پرداخته می

زیست پیرامون شهرها  هدف برقراری تعامل و تعادل با محیط ،شهر اکولوژیکرویکرد  در

ابد. ابعاد شهر یاست. در این رویکرد سالمت اجتماعی و اکولوژیکی بلندمدت شهرها بهبود می

ونقل، سالمتی، اسکان، انرژی، توسعه ریزی شهری، حملای از برنامهاکولوژیک مجموعه

گیرد )یزدانی مردمی و عدالت اجتماعی را در بر میهای طبیعی، مشارکت گاهاقتصادی، زیست

 پذیرد:اصل صورت می 10(. خلق شهرهای اکولوژیک با پیروی از 1395 ،پرایی

های فشرده، متنوع، سبز، ایمن، های کاربری سرزمین برای ایجاد استفادهبازنگری اولویت. 1 

ونقل های حملو اصالح اولویتاتومبیل کمتر، دسترسی بیشتر، بازنگری . 2؛ خوشایند و حیاتی

کارایی در استفاده از منابع، آلودگی و . 3؛ ونقل عمومیرانی و حملروی، دوچرخهسوی پیادههب

سوی پایداری به معنی توجه بیشتر به جریان انرژی و مواد از طریق همواد زائد کمتر، حرکت ب

اگرچه  ؛های طبیعیحیای سیستم. ا4؛ عتر از منابریزی جهت استفاده معقولجامعه انسانی و برنامه

ها و گیاهان غیربومی کامالً مصنوعی بهبسیاری از مناطق شهری به خاطر آسفالت، ساختمان

توان مقداری از عناصر مربوط به اکوسیستم تقریباً در هر شهری می ،با وجود این ؛آیندحساب می

و محیط زندگی خوب برای زندگی مسکن . 5؛ اولیه را یافت که قابل احیاء یا حفاظت باشد

آور، ایمن، مناسب و های مخلوط نژادی و اقتصادی پایدار و تابگاهساکنین، ایجاد سکونت

منظور اکولوژی اجتماعی سالم سالمت اجتماعات انسانی در یک منطقه شهری به. 6؛ راحت

افراد جامعه و به ثمر رساندن عدالت اجتماعی، ایجاد و  ةدستیابی به عدالت و برابری برای هم

اقتصاد پایدار، ایجاد . 7؛ های قومی و معلوالنهای بهتر رشد برای زنان، اقلیتارتقای فرصت
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های بزرگ های انسانی و طبیعی را تضمین کند که از چالشاقتصادی که سالمت بلندمدت نظام

همترین اجزای پایداری شهری ایجاد دموکراسی عملی مشارکت مردم یکی از م. 8؛ پایداری است

اولویت و اعتبار هر  ،حفظ فرهنگ و درایت محلی. 9 ست؛ای ابیشتر در سطح محلی و منطقه

خاصی که ساکنین آن با یکدیگر و با زمین  ةهای فرهنگی و رابطمنطقه شهری بیشتر در سنت

افزایش آگاهی در مورد محیط زیست  ،ومیهای عمافزایش آگاهی. 10؛ کنند نهفته استبرقرار می

های عمومی و پایداری های آموزشی که آگاهیمحلی و مناطق زیستی از طریق فعاالن و پروژه

  .(1395)یزدانی پرایی  دهنداکولوژیکی را افزایش می

و  یط شهریمح یهایاز آلودگ یریر جلوگینظ یموضوعات ی،دار شهریه توسعه پاینظردر 

ها، عدم افتیت از بازی، حمایو مل یاهی، ناحید زباله محلیتول یهاتیکاهش ظرف، یاهیناح

 ،1کند. )کالرکیم را مطرح یر و غنیان فقین بردن شکاف میآور و از بانیز یهات از توسعهیحما

دن یبلکه رس ،شودیمحدود نم یطیمحستیشهرها صرفاً به مقوالت ز یداریپا ،(.بنابراین1992

نه ین زمیگر در ایاز جمله موارد مهم د یاجتماع یو برابر یط قابل زندگی، محیاقتصاد ییایبه پو

توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست که از ند. شهر پایدار را مییآیشمار مبه

همراه دارد. در دیدگاه اجتماعی رفاه و عادی حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی محیطی را به

ن و وارد ینه از زمیق استفاده بهینده از طریحال و آ یمنابع برا یموضوع نگهدار ،هین نظریا

 (. 1380، )عزیزی ر مطرح استیدناپذیعات به منابع تجدینکردن ضا

ست ارائه شده یط زیمح یون جهانیسیدار که توسط کمیک شهر پای یضرور یهایژگیو

، عدالت، انعطاف و یورشاخص، بهرهچهار به  یابیدست یبرا یریعنوان مستوان بهیرا م تاس

 یهاش فرصتیافزا. 1 :ها عبارتند از. این ویژگیدار مطرح نمودیپا یجاد شهریثبات در ا

در  یکاهش سهم انرژ. 2؛ را پوشش دهد یکه ساکنان شهر ییا، به گونهیو اجتماع یاقتصاد

 ین رشد شهریاز چنیکه مورد ن یر منابعین و ساینه در مصرف آب، زمیبه ةاستفاد. 3ی؛ رشد شهر

 یهاستمیجاد سیا. 5؛ افت از پسماندید زباله و فاضالب و افزایش بازیزان تولیکاهش م. 4؛ است

. 6ی؛ طیمحستیو ز ی، اجتماعیل به اهداف اقتصادیجهت ن یکاف ییت با قدرت و کارایریمد

ت توان یتقو. 7؛ داریپا ةمورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسع یهایسوق دادن فناور

، یدات و اهداف اقتصادیبه تهد ییا پاسخگوی یریجلوگ یدر راستا یمناطق مختلف شهر

                                                      
1. Clarke 
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 . ندیآیبه وجود م یو انسان یعیعوامل طب ةجی، که در نتیطیمحستیو ز یاجتماع

هایی که برآیند آنها حکایت از توسعه های توسعة پایدار شهری، شاخصبا توجه به مشخصه 

 ،گر چگونگی و میزان رفاه، تکامل و تعالی اجتماعی هستنداجتماعی دارند و به عبارتی بیانو رفاه 

کی از ی (.22: 1380 ،محیطی )عزیزیهای اجتماعی،  اقتصادی و زیستعبارتند از: شاخص

ت شهری یتوجهی از مسائل و مشکالت قابل روئترین ابعاد مطالعات شهری که بخش قابلمهم

انداز منظر شهری یا هویت بصری شهر منظر و سیمای شهری است. چشم، نظریه دهدرا نشان می

زیست انسانی یا سیمای شهری در انتخاب محل سکونت افراد از اهمیت واالیی برخوردار است 

زیست است که با انسان در ارتباط است. منظر شهری آن ادراک  ترین وجه محیطو شاید مهم

منظر  .(32: 1389 ،آید )منصوریدست میهخالل نمادهای آن بشهروندان از شهر است که از 

ای عینی و ذهنی است که محصول تعامل پویای انسان با محیط و جامعه و تاریخ شهری پدیده

شود. منظر شهری شامل ادراکات محسوس و غیرمحسوس ذهنی انسان از محیط و شمرده می

چشم فیزیولوژیک، نگاهی که نگاه چشم  شهر است. منظر شهری تلفیق سه نگاه است، نگاه از

تأثری و عاطفی است که نگاه دل  شود و نهایتاً بخشذهن ماست که ذهن و حافظه دخیل می

  (.1382، )گلکار گیردماست و مبنای رفتار قرار می

فضایی  -های انسانی و شهر کالبدیبه ارتباط بین ارزش 1نظریه سیمای شهر لینچدر 

ای است که ی ارزشی ضمن ساختن فرضیات درمورد عملکرد شهری، نظریهپردازد. این تئورمی

کند که شکل شهر چیست و چگونه دهد. لینچ بیان میرا مورد توجه قرار می "خوبی شهر"

 ةعنوان یک پدیدشود. در این نظریه سه شاخه تئوری که سعی در توصیف شهر بهساخته می

 . گفتهتئوری هنجاری .3 و تئوری عملکردی .2؛ ریزیتئوری برنامه .1 فضایی دارند عبارتند از:

شان از کدیگر و حمایتیها به اتصال این شاخه به نیاز ،شود که برای داشتن شهری خوبمی

های محور اصلی از محور 5از نظر لینچ دارای  شهر خوب ،. همچنین در این نظریهیکدیگر است

 .سرزنده باشد )پایدار، ایمن و هماهنگ( .1 از: عبارتندکه است عملکردی برای شکل فضایی 

حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و  شکل شهر یعنی اینکه تا چه حد و اندازه

 .2؛ سازدموجودات را ممکن میتر چگونه بقای همه های انسانی است و از همه مهمتوانایی

یعنی  .درک و با اهمیت(زگار، شفاف، خوانا، قابلافته، سایتشخیص، ساماندار باشد )قابلمعنی

                                                      
1. Kevin Lynch 
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شناسایی باشد و ساکنین، تواند به وضوح درک شده و از نظر ذهنی قابلاینکه شهر تا چه اندازه می

ها و مفاهیم با ارزش ساختار ذهنی آن را در زمان و مکان به تجسم در آوردند و تا چه اندازه

قابل  د )انطباق نزدیک شکل و رفتاری که با ثبات،متناسب باش. 3؛ جامعه در ارتباط است

کند که تا چه گاه به این نکته استناد میتناسب یک سکونت .کاری و برگشت باشد(تدس

قابل دسترس باشد )متنوع،  .4. و زمانی شهر با رفتار ساکنین آن منطبق است الگوی فضایی اندازه

ها، منابع، دسترسی به سایر افراد، فعالیت امکانعادالنه، قابل اداره کردن در سطح محل باشد(. 

 ها دسترسی پیدا کردتوان به آنخدمات، اطالعات و یا اماکن و نیز کمیت و تنوع عناصری که می

طور متناوب نرم و آزاد نظارت و اختیار: )سازگار، مطمئن، جوابگو و به .5وجود داشته باشد؛ 

گاهی است که در آن نظارت بر مکان، سکونتگاه خوب، سکونت معتقد است باشد(. لینچ

فعلی و آینده( و چه برای ساختار  ،آن )قبلی کنندهمطمئن، مسئول و سازگار باشد چه برای استفاده

( شهر سالم را شهری 1988) 1اشتون با توجه به نظریه شهر سالم، (.1981، )لینچ مسائل مکان

های کالبدی نش و بهبود بخشی به آن گونه محیططور مداوم و مستمر در حال آفریداند که بهمی

سازد یکدیگر را در راه اجرای ای است که مردم را قادر میو اجتماعی و گسترش آن گونه جامعه

، های خودشان پشتیبانی نماید )اشتونتمامی عملکردهای زندگی و دستیابی به حداکثر توان

1988 :14 .) 

داشتن محیط فیزیکی تمیز  .1از نظر سازمان بهداشت جهانی اهداف شهر سالم عبارتند از: 

داشتن جامعه  .3؛ داشتن اکوسیستم پایدار شهری .2؛ شودو با کیفیت باال که شامل مسکن هم می

ایجاد مشارکت همگانی در . 4 ؛منسجم و نیرومند با حمایت دوجانبه از سوی مردم و دولت

تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، مسکن،  .5 ؛در زندگی، سالمت و رفاه مؤثر استتصمیمات که 

های داشتن ساختار شهری مناسب برای اعمال ویژگی .6 ؛درآمد، ایمنی، کار برای همه شهروندان

داشتن اقتصاد شهری زنده . 8 ؛هابهداشتی و حداقل بیماری مناسبداشتن وضعیت . 7 ؛پیش گفته

تشویق جامعه برای ارتباط  .10؛ سترسی به تجارب، منابع در سطح وسیعی برای همهد .9؛ و پویا

داشتن حداقل سطح مناسب از بهداشت . 11 ؛با میراث فرهنگی و زیستی خود و دیگر اقوام

 (. 50: 1380 ،عمومی و خدمات درمانی قابل دسترس عموم )معصوم

یین شرایط مناسب برای فعالیت شهرهای سالم حافظ سالمتی ساکنین بوده و ملزم به تع

                                                      
1. Ashton 
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محیط امنی برای زندگی هستند تا امکان ادامه حیات برای گیاه وانسان و حیوان را فراهم  .هستند

اجزا و  .ارتباطات اجتماعی در شهرهای سالم تعالی دهنده در جهت اصالح جامعه است .نمایند

سالم ضامن و متعهد به منافع صورت کلی شهر عناصر شهر سالم با یکدیگر سازگار هستند و به

دهد، ها ارائه میبندی که از ارزشتقسیمدر نظریه خود، 1تساکنین است. رونالد اینگلهار

است. او نیازهای  2های مادی/ فرامادّی و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب مازلوصورت ارزشبه

اظ اینکه مستقیماً به حیات شناختی )امنیت اقتصادی( و نیاز امنیتی )امنیت جانی( را به لحزیست

ها را های متناظر با آنعنوان نیازهای طبیعی )مادی( در نظر گرفته و ارزشطبیعی ربط دارند، به

های مادی نام نهاده است و بقیة نیازها، یعنی نیاز به عزت نفس، زیبایی شناسی و تحقق ارزش

ها های متناظر با آنهاده و ارزشنفس را تحت عنوان کلی نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی نام ن

است. او در بیان سلسله مراتب نیازها، معتقد است که اگر مردم،  نامیدههای فرامادی را نیز ارزش

بلکه اولویت ارزشی  ؛های دیگری فکر کنندتوانند به جز بقا، به ارزشفقیر و گرسنه باشند، نمی

ها در صورت گذر افراد از این نیازها، شرایط برای شان است. تنکردن نیازهای اولیهها، برآوردهآن

ها و تاییرها شود. به اعتقاد وی این ارزشتوجه به زیبایی شناختی و رضایت ذهنی فراهم می

صورت تأکیدی بر آزادی شخصی و سیاسی، مشارکت و اظهار نظر بیشتر در مورد توانند بهمی

ها و کسانی که عقاید مخالف دارند، پذیرش حکومت، اجتماع و شال، برابری، مدارا با اقلیت

های جدید زندگی، حفاظت از محیط زیست و توجه به کیفیت مسائل زندگی ها و سبکایده

 (.1397 ،نواح و کیایابند )فروتن تبلور

 شهری سالمت به رسیدن برای  هامطبوعیت سنجش در شده، بیان نظری مبانی به توجه با

 محیط مطبوعیت تعیین در مردم که چیزهایی آن به و است بعدی چند چارچوب داشتن به نیاز

 ایحوزه در بررسی با توجه به پژوهش این. دارد توجه دانندمی مهم و دهندمی اهمیت شانزندگی

 شهری سالمت رویکرد با پذیردمحیطی تأثیر میزیست هایدیدگاه از آنکه ضمن ای،رشته بین

 و شهری محیط مطبوعیت ارزیابی برای مناسب چارچوب تعیین منظوربه و پرداخته تحلیل به

 هویت و شهری منظر اندازچشم زیرا است؛ جسته سود شهری منظر رویکرد از کالبدی بخعد تبیین

 و است برخوردار بسیاری اهمیت از افراد سکونت محل انتخاب در شهر سیمای و شهر بصری

                                                      
1. Ronald Ingelhard 

2. Mazlo 
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 عینی ایپدیده شهری منظر. است ارتباط در انسان با که است زیست محیط وجه ترینمهم شاید

گلکار، ) شودمی شمرده تاریخ و جامعه و محیط با انسان پویای تعامل محصول که است ذهنی و

1382 .) 

 اکولوژیک شهر هدف زیرا گرفته شده است. بهره اکولوژیک شهر رویکرد از اجتماعی بخعد در

 و اجتماعی سالمت وموجب است شهرها پیرامون زیستمحیط با تعادل و تعامل برقراری

 گرفته شده بهره اینگلهارت رویکرد از اقتصادی بخعد برای. گرددمی شهرها بلندمدت اکولوژیکی

 محیط هاینگرش و است فرامادی ارزشی زیست محیط به عالقه نظریه، این بر اساس زیرا است،

. است شده ارضا امنیت تا غذا از آنان مادی نیازهای زیرا دارد. وجود مرفه افراد بین در مدارانه

 دهند، محیطی نشانزیست مسائل به زیادی توجه توانندنمی توسعه حال در کشورهای بنابراین،

 برای همچنین(. 1397 نواح کیا و فروتن) اندنکرده برطرف را خویش اساسی نیازهای هاآن زیرا

 در که است شده استفاده جهانی بهداشت سازمان سالم شهر نظریه رویکرد محیطی اززیست بعد

 توسعه رویکرد از شهری حکمرانی و رفاهی بخعد برای. است شده پرداخته آن به نظری مبانی

 در که ایتوسعه آن رود،می کاربه پایدار توسعة برای که عمومی تعریف به توجه با شهری پایدار

 جهت در آینده، نسل هایتوانایی برای تهدیدی که این بدون امروز نسل نیازهای برآوردن صدد

 (.640: 2006 1ایساکسون) باشد خود نیازهای نمودن برآورده

 محیطی درزیست و اجتماعی و اقتصادی توسعة کنندهمنعکس شهری پایدار توسعة رویکرد

 توسعة حامی که دهدمی نشان شهری پایدار توسعة بالقوه توانایی و است شهری سالمت  سیستم

 ساختاری بعد برای. (136: 2009همکاران،  و 2لیو) باشدمحیطی میزیست و اجتماعی اقتصادی،

ک نظریه کلی و ی زیرا است، گردیده استناد شهر لینچ کوین شهری سیمای و شهری تئوری به

 که است پژوهشی با همسو پژوهش موضوع طرفی ازعمومی در مورد یک محل زیستی است. 

 مطبوعیت احساس بر جمعیتی هایمؤلفه تأثیر  "عنوان ( تحت1388) میرزایی و شریفی توسط

 گانهنخه عوامل به آن در که شده است انجام تهران شهر( 17 ،12 ، 8 ،6 ،1) منطقه پنج در محیطی،

 و اهداف به توجه با که است آن بر نیز پژوهش این. است شده پرداخته شهری مطبوعیت

 در آن مطبوعیتی هایمعرف و شهری سالمت مفهوم جایگاه بررسی به شده، مطرح هایفرضیه

                                                      
1. Isaacson 

2. Liu 
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 منتخب مناطق شهروندان جابجایی به تمایل تبیین در شهری سالمت تأثیر و پرداخته تهران شهر

 شهر متفاوت مناطق رسدمی نظر. به1فرضیات این مطالعه عبارتند از: . نماید گیری اندازه را شهر

 هایشاخص بین رسدمی نظر . به2باشند؛ می برخوردار متفاوتی شهری سالمت اندازه از تهران

 رسدمی نظر . به3دارد؛  وجود تفاوت تهران شهر منتخب مناطق در شهری محیط هایمطبوعیت

 رسدمی نظر. به4دارد؛  وجود رابطه شهروندان مکانی جابجایی به تمایل و جمعیتّی عوامل بین

 . دارد وجود رابطه شهروندان مکانی جابجایی به تمایل و شهری سالمت شاخص  بین

 آن هایشاخص و هامؤلفه با را شهر سالمت متایر گانههفت ابعاد مفهومی ، مدل1 شکل

 بدون شهری سالمت هایمعرف عنوانبه مدل در ها مطبوعیت هفت گانه عناصر. دهدمی نشان

 .اندشده مشخص خاص اولویت گرفتن نظر در

 : مدل مفهومی ابعاد هفت گانه سالمت شهری1 شکل
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  تحقیقپیشینه 

بررسی تأثیر  مطبوعیت محیط شهری در کیفیت » توان بهاز تحقیقات انجام شده غیر ایرانی می

اشاره نمود. در این  «معماری و تأثیر دسترسی به محل کار بر قیمت مسکن در منطقه هلسینکی

وسازها که بینی رشد جمعیّت در آینده و نیاز به ساختبه پیش( 2015) 1النکویست پژوهش

هایی که بر آن توسعه ساختار شهری و مکانیسم وپرداخته  ،اهمیت بسیاری پیدا خواهند نمود

های تحقیق یافتهرا بررسی نموده است. تأثیر  دارد )دسترسی محیط شهری و کیفیت معماری( 

 دیدی را بر تولید مسکن در این منطقه خواهدکه شهرنشینی در آینده فشارهای ش دادهنشان 

داشت و رشد شهرنشینی موجب تراکم شهری خواهد شد. النکویست تأثیر سه عامل اصلی 

صورت تجربی مورد بررسی )مسکن، مطبوعیت محیط شهری و دسترسی( بر قیمت مسکن را به

محدود گردیده  های محیط شهری به فضاهای سبز تفریحی و عمومیقرار داده است. مطبوعیت

های مبتنی بر فاصله مکانی و عالوه بر اثرات متایّرهای فضاهای شهری بر قیمت زمین از متاّیر

و همچنین دسترسی به محل کار و حمل و نقل عمومی بر قیمت مسکن  جسته است. دسو نیز

 (.2015، )النکویست ارزش زمین اثر مستقیم داشته است

استرالیا  انجام گردیده است.  2در بریزبن «دهدپاسخ می چه کسی»موردی تحت عنوان  ةمطالع

های رفتاری خریداران و فروشندگان در بازار به بررسی ویژگی (2017) و همکارانش 3راجاپاکس

ها و خصوصیات که بازار امالک بر ویژگی اندپرداخته و نشان داده 2011تا  2009امالک از سال 

های ها و قابلیتخریداران و فروشندگان در معامالت، مطبوعیتکید دارد و همه أمحیطی تزیست

های کلیدی هستند اما عوامل محیطی کنندهگیرند. کیفیت و اندازة ملک تعیینمحیطی را در نظر می

مبنای بازار و ارزش دارایی  ،های محلی هم اهمیت بسیار دارند. بر همین اساسمانند مطبوعیت

عنوان معیاری شود و درآمد مالی بهگیری میها در امالک اندازهیتمبتنی بر مقدار وجود مطبوع

و  شود. کسانی که درآمد باالهای رفتاری برای خرید ملک محسوب میبرای شناسایی ویژگی

را دارند که مطبوعیت  یتر به منابع مالی دارند تمایل به خرید امالک با ارزش باالتردسترسی آسان

دسترسی محدودی به  ولی کسانی که معموالً ؛شتری در آن وجود داردمحیطی بیرفاهی و زیست

های کمتر و مقرون به صرفه را های بانکی دارند، تمایل دارند امالکی با کیفیت و مطبوعیتوام

                                                      
1. Hanrik lonqvist 

2. Brizbon 

3. Darshana Rajapaks  
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  .در نظر بگیرند

های ای به بررسی اجمالی در خصوص تهیه شاخصدر مقاله( 2002) 1میل و اسپارکو 

های مربوط به ای از ویژگیو طیف گسترده پرداختهنیوزلند  جامعهدر  2مطبوعیت شهری

های عموماً تحت تأثیر فعالیت ها. این ویژگیاندهای شهری ادراک شده را در نظر گرفتهمطبوعیت

فهرست  همچنین اند.شدههای مطبوعیت شهری شناسایی عنوان شاخصو به محیطی بوده

و ثابت و استوار از  یای ملّعنوان مجموعهشهری به هایبرای کلیه مطبوعیت یاستاندارد

که سایر جوامع از آنها برای کمک به تعریف و ارزیابی  شدههای مطبوعیت تشکیل شاخص

عنوان ابزار های مختلف شهری برای مدیریت منابع و توسعه بهموضوعات مربوط به مطبوعیت

 . قابل سنجش نمایند یرا در سطح ملّ شاخصاین  و نمایندریزی استفاده سنجش برای برنامه یملّ

ها در کید بر کمبودأ، در ت(1390) مهدویواعظ پژوهش توان به از تحقیقات داخلی می

مد نظر بوده است،  شهر تهران گانه 22و در مناطق  شهریهای مورد نظر مدیریت سالمت حیطه

محیطی های زیستکیفیت زندگی بر اساس شاخص وضعیتبه بررسی  (1395) کرک آبادی

 توان بیان نمود که به غیر از پژوهش شریفیمی، پرداخته است. در خصوص کیفیت محیط زندگی

 ؛اندفیت محیط بر زندگی انسان پرداختهیبه تأثیر  ک عمالًهای دیگر پژوهش (1388) و میرزایی

توجهی در حالی که تأثیر  مطبوعیت با توجه به سن، جنس و سایر عوامل جمعیتی تفاوت قابل

زیرا ممکن  .باشدتر از کیفیت مطبوع بودن، ذائقه مطبوعیت انسان میبا کیفیت محیط دارد و مهم

 ها برای پذیرش و تعیین مطبوعیت با توجه به عوامل جمعیتی متفاوت باشد.است ذائقه انسان

های جمعیتی بر احساس مطبوعیت محیطی در پنج منطقه تأثیر مؤلفه»با عنوان  یپژوهش در

جمعیّت  ةبا تأکید بر رابط، است گردیدهانجام  (1388) و میرزاییتوسط شریفی  که« شهر تهران

های شهری های مطبوعیتضمن بررسی اهمیت ارزش ،ایبا نگرشی بین رشته ،و محیط زیست

های محیطی شهر، تأثیر های جمعیّتی با مفاهیم مطبوعیتمؤلفه ةرابط از نظر شهروندان و

 شدهگیری ها بر تمایل افراد به جابجایی محل سکونت خود و بر قیمت زمین اندازهمطبوعیت

ها از لحاظ کمّی، کیفی، های مطبوعیتنشان دادن تفاوت تالش اصلی بردر این مطالعه، است. 

)شریفی  است بودهدر شهروندان و در درون مناطق مورد بررسی  یدرونتمرکز فضایی و تمایزات 

                                                      
1. Divid Mill& Grahsm Spargo 

2. Urban Amenity Indicators Workshap Report 
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 .(1388و میرزایی، 

در کوپه  2یسازمان بهداشت جهان که اصالتًا از طریق دفتر 1در زمینه بخش عدالت در شهر

 واعظ مهدوی و همکارانشتهران با همکاری  توسط شهرداری 1390ژاپن طراحی و در سال 

عدالت در سالمت، منطبق بر جمعیّت در سطح محله در هر ، طرح سنجش ( اجرا شد1392)

 ةتوسع ،حیطه 6در تهران در زمینه تأثیر عدالت در سالمت شهر  هاین مطالع منطقه انجام گردید.

 اجتماعی و انسانی، محیط فیزیکی و زیرساخت، اقتصادی، سالمت، حکمرانی شهری و فرهنگی

 های متعددی تولید شدماتریس . بر این اساس،دهای ذیربط تدوین شبا حضور تمامی سازمان و

های مختلف سالمت گر استانداردهای باال و در عین حال نابرابر و نامناسب در حیطهکه نشان

  .تهران بود شهر شهری در بین مناطق

شهر  وضعیت کیفیت زندگی ،انجام گرفت( 1395) کرک آبادیگری که توسط یپیمایش د در

شهر این محیطی از نظر ساکنان بافت قدیم و بافت جدید های زیستبر اساس شاخص سمنان

های کیفیت محیطی و کیفیت واحد مسکونی ه شاخصک دادبررسی شد. نتایج این تحقیق نشان 

و روابط اجتماعی در سطح متوسط، و  هویتدر شهر سمنان در سطح مطلوب، شاخص 

نقل عمومی و نشاط در  های کیفیت فضای عمومی، دسترسی به خدمات، حمل وشاخص

متایرهای میان دارند. بر اساس نتایج این مطالعه، تر از سطح متوسط قرار فضاهای محلی پایین

 ةمیزان تحصیالت و میزان درآمد با رضایتمندی از کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر سمنان رابط

 ای بین تحصیالت وبطههیچ رااین شهر، مستقیم و نسبتاً ضعیف وجود داشته اما در بافت جدید 

 (.1395، )کرک آبادی درآمد با رضایتمندی از کیفیت زندگی مشاهد نشده است

به بررسی ارتباط کیفیت محیط شهری و روابط ای ( در مطالعه1396)محمدیان وگوهر مطهر 
در این پژوهش به ارزیابی میزان  آنها پرداختند. تبریز شهرداریاجتماعی شهروندان منطقه یک 

یت مفهوم کیفیت محیط شهری و ارتباط آن با روابط اجتماعی شهروندان در شهر تبریز اهم
 ةبین کیفیت محیط شهری و روابط اجتماعی شهروندان رابط دست آمده،طبق نتایج به پرداختند.

محیطی که سرزندگی، نفوذپذیری، ایمنی، خوانایی،  اندها نشان دادهو مؤلفه داشتهدار وجود یمعن
ها دارد تا محیطی که یکپارچگی و محصوریت وجود داشته باشد، جذابیت بیشتری برای انسان

نه تنها بین کیفیت محیطی و روابط  ،اینشود. بنابرهیچ شاخص کیفیت محیطی در آن رعایت نمی

                                                      
1. Urban Heart 

2. World Health Organization (WHO) 
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مرتبط روابط اجتماعی نیز  باهای کیفیت محیط شهری اجتماعی رابطه وجود دارد بلکه مؤلفه
روابط اجتماعی نیز  ،هایشو هریک از مؤلفه شهری محیطبا افزایش کیفیت  نحوی کهبه .است

 . ابدیافزایش می
های شهری دارند که اقلیم در فعالیتبیان میخود  ( در پژوهش1394بحرینی و خسروی )

گذار ها تأثیر فردی یا اجتماعی انسان یرفتارها بروزهای زمانی متفاوت در همگام با چرخه

. بدین صورت که از یک طرف در شرایط اقلیمی سخت، رفتارهای شهری به رفتارهای است

در حالی که شرایط مطلوب اقلیمی امکان بروز  ؛شودضروری محدود خالصه و فضا، عبوری می

کند. نتایج های اختیاری و اجتماعی را نیز محقق و فضا را ایستا میای از فعالیتطیف گسترده

های شهری در ویژگی رفتارهایحاکی است که میزان تأثیرپذیری سروی مطالعه بحرینی و خ

)اقلیم گرم و خشک( نسبت به اقلیم معتدل و مرطوب بیشتر است.  های حادتراقلیمی در اقلیم

ضرورت توجه به طراحی اقلیمی  ،تر و شدیدتر استهای اقلیمی خشنهر چه ویژگی ،بنابراین

یابد. باید توجه داشت که الزامات طراحی اقلیمی در یهای فضاهای شهری افزایش مدر طرح

های مختلف متفاوت است و در اقلیم معتدل و مرطوب در نظر گرفتن الزامات مرتبط با اقلیم

و در اقلیم گرم و خشک، در نظر گرفتن الزامات  )رطوبت و وزش باد( خصوصًا در فصل گرما

  . برخوردار است)دما تابش و بازتابش( از اهمیت بیشتری  اقلیمی

 هاو داده تحقیق روش

 شهر منتخب منطقه پنج و در میدانی، کار فرآیند. است روش پیمایشی انجام شده این تحقیق به
 گرفته کار به نظر مورد محدوده مؤثر در جمعیتی عوامل اِعمال با (21و  19، 10، 7، 2) تهران

 نمونه حجم و بوده پذیر تعمیم ساده تصادفی هدف، به توجه با گیری،نمونه روش. است شده
تعداد  به انتخابی منطقه در پنج جمعیت مجموع داشتن با. است جمعیت تحلیل مبنای بر

 نمونه تعداد مطبوعیت، ارزیابی برای 12متوسط  واریانس و %95 اطمینان سطح با 1773312

 شده محاسبه ناحیه و منطقه هر جمعیت نسبت به نمونه کل تعداد. آمد دستبه نفر 1103 با برابر
 به توجه با. شد توزیع ناحیه هر جمعیت تعداد سهم نسبت به منطقه هر نمونه تعداد و سپس

 غرب ،19 منطقه جنوب ،2 منطقه شمال از تهران شهر مختلف نقطه شهر تهران، پنج گستردگی

 مدل. شدند انتخاب اطالعات آوریجمع برای 10منطقه مرکز و 7 منطقه شرق ،21 منطقه
 معرف عنوانبه محیطی شهریزیست هایمطبوعیت چندگانه مفاهیم ابعاد قالب در گیریاندازه
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 هایویژگی نهایی، وابسته متایر عنوانبه سکونت محل تاییر به افراد تمایل شهری، سالمت
 از استفاده بااطالعات  آوریجمع. است شده ترسیم شهری( حکمرانی) مدیریت و اینامهزندگی
 سنجش هایاست. گویه شده انجام لیکرت مقیاس پنج طیف مبنای بر و پرسشنامه تکنیک

 کاربردی) بیرونی و عینی ادراکات . دریافت1 شامل، بعد دو در شهری محیط زیست مطبوعیت
 وضعیت ای ناهویدا ای احساسی) درونی و ذهنی تصورات .2 ؛(موجود وضعیت ای هویدا ای

( موجود وضع)عینی  بعد در هاپاسخ. است شده تدوین شانسکونت محیط مطبوعیت از( مطلوب
 «اهمیت با بسیار» از آن( اهمیت و ارزش)ذهنی  بعد و «خوشایند بسیار»تا  «خوناشایند بسیار»از 
 محیطیزیست هایمطبوعیت شهر و سالمت مطالعه این در .است شده اخذ «اهمیت کم بسیار» تا

مستقل آمده است )جدول  متایرهای عنوانبه آن( هایمعرف عنوانبه گانههفت ابعاد )در شهری
 عنوانبه فرزندان تعداد و تولد تأهل، محل وضع درآمد، جنس، ،سن مانند جمعیتی متایرهای ( و1

 . است شده تعریف وابسته متایر عنوانبه سکونت محل جابجایی به کنترل، و تمایل متایرهای

 هاگویه در عملیاتی صورتشهری به مطبوعیت هایارزش و : ابعاد1جدول 

 هامعرف هاارزش بعد ردیف

1 
 شهری منظر کالبدی

 

 ها،مراکزوساختمان هاکاربری نوع مصالح، نوع پارکینگ، تعداد روها،پیاده

 شهر.  پاکیزیگی

 خانوار. هزینه درآمد، ،(مسکن)خانوار  زندگی تسهیالت ،(بیکاری) اشتاال، اقتصادی رفاه اقتصادی 2

3 
 سالم جامعه اجتماعی

 فضای فرهنگی، ارتباطات جمعیت، تراکم امنیت، احساس ها،همسایه روابط

 تحصیالت. و سواد شهری، دفاعبی فضاهای ایمن،

4 

 سالم شهری محیط محیطی زیست

 سازی، زیبا شهر، نظافت ، زباله پسماند آب، کیفیت هوا، آلودگی صدا، و سر بو،

و  ونقلعمران، حمل سبز، فضای ، ساماندهی،(هاو کانی  نهرها)ها مسیل

 ترافیک.

5 
 دماتی -رفاهی

 هادسترسی و ک تحر

 باز فضای-

 شهر، عمومی باز فضاهای ورزشی، امکانات مدارس، به دسترسی ، هادسترسی

  هابوستان فرهنگی، مراکز درمانی، بهداشتی امکانات

 وزیر تسهیالتی 6

 شهری یهاساخت
 هاساخت زیر

 گاز، برق، شهری، فاضالب سیستم عمومی، نقل و حمل سیستم زباله، دپوی

 معابر.  مخابرات،

 شهری.  خدمات از رضایتمندی پاسخگویی، شهری مدیریت شهری حکمرانی 7
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 همچنین و هاگویه پایایی به توجه با و توزیع پرسشنامه 50تعداد  مقدماتی آزمون پیش در

 جهت همگون صفت واریانس برآورد همچنین و پرسشنامه اصالح به اقدام پاسخگویان بازخورد

مشاور  استاد و راهنما استاد از پرسشنامه سؤاالت محتوی اعتبار. گردید استفاده نمونه تعداد تعیین

 اساس بر مختلف سؤاالت. است شده اخذ ای که این مقاله مستخرج از آن است(نامه)در پایان

 آماری، هایداده بررسی و راهنما استاد نظر وفق آزمون پیش از پس و طراحی تحقیق مدل مفاهیم

 نهایی پرسشنامه. شد جایگزین تریمناسب سؤاالت آنها جایبه و گردید حذف نامناسب سؤاالت

 هاداده تحلیل و تجزیه. گردید اطالعات آوریجمع به اقدام و تهیه نظر مورد آماری جامعه برای

  .شد انجام 1اجتماعی علوم افزارینرم بسته از استفاده نیز با

 اعتبار سازه سنجش و برای هاگویه برای کرونباخ آلفای ضریب از پایایی میزان تعیین جهت

 و متایرها سازیخالصه و سازه اعتبار بررسی جهت تأییدی رویکرد با عاملی تحلیل از متایرها

 بهره گرفته شده گیریاندازه ابزار ثبات بررسی برای روایی جدید و تحلیل ساختار یک ایجاد

2 آماره از نمونه کفایت تعیین جهت. است
KMO چرخش برای و 3بارتلت کرویت آزمون و 

 متایرهای اثر و تحقیق مدل به مربوط فرضیات آزمون برای و  4واریماکس روش از هاعامل

 شده استفاده 5لجستیک رگرسیون روش از جابجایی به افراد تمایل بر شهر سالمت و جمعیتی

 پراکنشهم و توزیع بودن نرمال بودن، خطی فرض بر لجستیک روش که است ذکر به الزم. است

 6لجیت با خطی شکل به باید مستقل متایرهای لیکن نیست، استوار متایرها واریانس برابری و

 و ؛ هالی1994 ،8باوم کلین؛ 2001 ،7منارد)باشند  داشته رابطه وابسته متایر( طبیعی لگاریتم)

 شده ذکر متایرهای همزمان بررسی و تحقیق برای نظری مدل وجود به توجه با (.1992 ،9رائو

 تست نام به آزمونی با افزار نرم. است شده استفاده افزار نرم در متایرها 10همزمان ورود گزینه از

                                                      
1. Statistical Pakage for Social Scienses 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlett's Test of Spharsity 

4. Varimax 

5. Logistic Regression 

6. Odd Ratio Logit (Exp(B)) 

7. Menard 

8. Kleinbaum 

9. Halli and Rao 

10. Enter Method 
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 ویژهبه تست این. 2پردازدمی لجستیک رگرسیونی مدل برازش نیکویی آزمون به 1لمشو و هوسمر

 در داریمعنی عدم. است مناسب ایفاصله سنجش سطح در مستقل متایرهای حاوی مدل برای

 بینیپیش هایارزش و شده مشاهده هایارزش میان دارمعنی تفاوت عدم منزله به آزمون این

 سازه اعتبار در پژوهش حاضر اطالعات. است لجستیک رگرسیون آمده دستبه مدل توسط شده

 کلیه برای آمده، دستبه عاملی تحلیل تأییدی رویکرد با که مطبوعیت گانههفت هایمعرف

 روش اجرای جهت نمونه کفایت از حاکی بارتلت آزمون داریمعنی. باشدمی قبول مورد مفاهیم

 یک به نزدیک و قوی بسیار ابعاد همة در (KMO)نمونه  کفایت شاخص. است عاملی تحلیل

. کندمی تأیید مطبوعیت نمودن عملیاتی برای را شده استفاده هایداده کفایت امر این. باشدمی

 .است آمده دستبه مطلوب بسیار( هامعرف)نهفته  عامل از هاگویه توسط شدهتبیین واریانس

 درونی دار بوده و سازگاریها نزدیک به یک و معنیشاخص  از یک هر در آلفا همچنین مقدار

 سنجش ابزار پایایی مؤید که دارد وجود هاشاخص دهنده تشکیل هایگویه در مطلوب ربسیا

 مطبوعیت هایشاخص جمعیتی و هایویژگی بررسی به ها، نخستبا توجه به این داده .است

 سالمت تبیین به همچنین و مناطق بین در هامیانگین اختالف و مقایسه به سپس محیطی وزیست

 جابجایی به تمایل تبیین جهت لجستیگ رگرسیون از آمده دست به نتایج نهایتاً  و پرداخته شهری

 .است شده انجام

ممکن است برای گروهی سطح امنیت  در سالمت شهری، محیطیزیست 3مفهوم مطبوعیت

ای آب و هوا و... عدهمصنوع یا طبیعی و برای شهری  و برای گروهی دسترسی به فضاهای

فراتر از کیفیت  ،شودمی معنا ،که مسلم است این واژه دلپذیری و خوش آیندآنچه ر باشد. داامعن

با شرایط زندگی مردم در یک مکان یا منطقه که  .ماهیت کیفیت خواهد بودمطبوعیت و در واقع 

زیرا بالواسطه به انسان و محیط متصل هستند. مقدم بر کیفیت زندگی ها مطبوعیت .خاص است

همراه یکدیگر اندازه یا مقداری از کیفیت زندگی را به بهمطبوعیت  محیط وسپس  باشند،می

برای  شاخص یک مطبوعیت گفت توان(. می1388)میرزایی و شریفی،  کنندانسان عرضه می

                                                      
1. Hosmer & Lemshow Chi-Square Test of Goodness of fit 

سمر برازش نیکویی آزمون  2. شو-هو ستحکم کای مجذور سنتی آزمون از لم ست ترم  شامل مدل اگر ویژههب ا

 اطالعات به شده تشکیل ریاضی مدل مناسب برازش منزله به آزمون این نبودن دارمعنی .باشد ایفاصله متایرهای

 .است

3. Amenity 
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ها از دیدگاه اسکان و عدم جابجایی مکانی ای از محیط برای سالم زیستن انسانگیری درجهاندازه

محیط  توسط زیادی کههای لفهؤتوانند شامل عوامل و ممی هاطبوعیتبرای زندگی بهتر است. م

در محیط شهری باشد تا یک حس  مصنوع و انسان ساخت و یا محیط طبیعی در ابعاد مختلف

در تعریف عملیاتی مفهوم  داشته باشد.و نهایتاً سالمت شهری را آرامش  ،آسایش ،رفاه ،مسئولیت

-عینی با استفاده از شاخص شود مطبوعیتبهره گرفته میذهنی های عینی و از روشها، مطبوعیت

این  .شودگیری میهای عینی که مرتبط با واقعیات قابل مشاهده و ملموس زندگی هستند اندازه

 .خصوصیات خانوار و.. ،میزان تحصیالت ،تراکم جمعیت ،های ثانویه مانندها از دادهشاخص

 گرفتنبلکه در نظر  ،ا از طریق شرایط عینی تعیین شودتواند تنهنمیمطبوعیت  .شودمی حاصل

زندگی  محیط ذهنی رضایت افراد ازمطبوعیت بهزیستی ذهنی افراد نیز دارای اهمیت است. 

های زندگی، پرسیدن و ادراک مردم از آنها است. به بیان ترین شیوه برای کشف مطبوعیتمناسب

  (.8-12:  2008 )لی، اطمینان بیشتری دارندهای ذهنی پایایی کمتر و قابلیت لی شاخص

 هایافته

 کمتر پاسخگویان درصد 77 و دارند قرار سال 35-39 سن در پاسخگویان بیشترین ها،طبق یافته

 درصد 4/55 .است بوده نیز دیپلم پاسخگویان تحصیلی مدرک بیشترین. اندداشته سال 50 از

 خود شال پاسخگویان درصد 1/48. دادند تشکیل زنان را آنان درصد 6/44 و مرد پاسخگویان

 خود نیز درصد 8/26 و متأهل پاخگویان درصد 71. اندکرده دانشجو ذکر و بازنشسته دار،خانه را

 3/48. است بوده تهران( درصد 6/56)پاسخگویان  اکثریت تولد محل. اندنموده ذکر مجرد را

 تعداد میانگین. اندبوده خانوار غیرسرپرست آنان درصد 7/51 و سرپرست پاسخگویان درصد

 5/72) پاسخگویان فراوانی بیشترین است. آمده دستبه خانوار برای فرزند 78/1برابر  فرزندان

 است. بوده چهار نفره خانوار در نما و اندکرده بیان تهران را خود قبلی زندگی محل (درصد

 سرپرستان درآمد. است دست آمدهبه تومان میلیون 3 تا 1 بین درآمد میزان فراوانی بیشترین

 به مربوط درآمد بیشترین که کهطوریاست. به بوده متفاوت نیز مناطق مورد بررسی در خانوار

 میانگین ده با منطقه در درآمد کمترین و هزارتومان 187و  میلیون 4 تقریباً میانگین با دو منطقه

 در سال  6-10 بین اقامت زمان مدت بیشترین. است آمده دستبه هزارتومان 785 و میلیون 2

 مسکونی منزل پاسخگویان بیشتر. است بوده سال 13 با برابر اقامت مدت میانگین و سکونت محل
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 اعالم نوساز از بیشتر را ساخت سال چند مسکونی، منزل عمر برای و داشته تصرف در ملکی

 و بوده متر مربع  61-80 برابر شده اعالم فراوانی بیشترین با مسکونی منزل مساحت. اندکرده

 مسکن قیمت. است آمده دستبه متر مربع 78/96 برابر مطالعه مورد مناطق بین در آن میانگین

در متر  تومان میلیون 5/16 حدوداً میانگین کهطوریبه است؛ بوده متفاوت مناطق مختلف، در نیز

 می نشان را مطالعه مورد مناطق در تحقیق نمونه های، ویژگی2 جدول. است دست آمدهمربع به

 دهد. 

 مطالعه مورد مناطق کل در پاسخگویان جمعیتی هایویژگی :2 جدول

 میانگین درصد کمترین درصد بیشترین متایر ردیف

 سال 54/39 4/4 60-64 2/16 35-39 )سال( سن 1

  6/44 زن 4/55 مرد جنس 2

 83/13 9/1 یدکتر 9/34 دیپلم )مقطع( تحصیالت 3

  8/26 مجرد 0/71 متأهل وضعیت تأهل 4

  4/20 دولتی 1/48 دار، بازنشسته، دانشجوخانه شال 5

  2/43 خارج ازتهران 6/56 تهران محل تولد 6

  5/27 غیر تهران 5/72 تهران محل زندگی قبلی 7

 فرزند 78/1 8/0 6 6/31 2 )نفر( تعداد فرزندان 8

 72/3 1/0 10 1/31 4 )نفر( بعد خانوار 9

  7/51 غیر سرپرست 3/48 سرپرست سرپرست 10

 900/2 1/0 13تا 11 4/40 3تا  1 )میلیون تومان( درآمد 11

 58/16 1/0 69-66 1/23 6-10 )سال( طول مدّت اقامت 12

 78/96 5/1 30-60 1/28 80-61 (مساحت منزل )متر مربع 12

 5/16 1/0 29-27 17/0 7-9 (به میلیون تومان )متر مربع قیمت منزل 13

  1/28 نوساز 7/71 چند سال ساخت مدّت زمان ساخت 14

   3/0 وقفی 9/60 ملکی وضعیت تصرف محل سکونت 15
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 نشان مطالعه مورد در پنج منطقه را شهری مطبوعیت موجود وضعیت کلی مقایسه 3جدول 

 شده ارزیابی متوسط از بیش ابعاد تمامی در هامطبوعیت موجود وضع نظر از 2 دهد. منطقهمی

 منطقه در همچنین. است شده ارزیابی ناخوشایند ابعاد تمامی موجود وضع 7 منطقه در. است

 بیشترین. اندداشته ناخوشایند نظر موجود وضع به نسبت پاسخگویان اکثریت نیز 21 و 19 و 10

 متوسط از بیش امتیاز دهندةنشان که شده مشاهده ساختارها زیر بخعد در مناطق تمامی در میانگین

...( مخابرات گاز، برق، آب،) ساختارها زیر امکانات رسدمی نظر به. است بوده پاسخگویان برای

 ساختارها زیر شرایط با رابطه در پاسخگویان و است قبولی قابل شرایط دارای منطقه پنج هر در

 محیطی هایمطبوعیت  موجود وضع کلی میانگین. اندداشته ابراز  را نسبی رضایت از ایاندازه

 10 منطقه در کلی میانگین کمترین و دهدمی نشان را میانگین بیشترین و 3/3 برابر 2 منطقه در

 همچنین. باشدمی موجود وضع از ناخوشایندی کنندهبیان که است شده ارزیابی 4/2 با برابر

 طوربه. است شده اخذ هایپاسخ در مشابه تقریباً پراکندگی دهندةنشان مناطق در معیار انحراف

 تقریباً  و متوسط از کمتر تقریباً دیگر مناطق کلیه در 2 منطقه جز به مطبوعیت شاخص کلی،

 میانگین اختالف بررسی از آمده  دستبه اطالعات اساس بر. است شده ارزیابی ناخوشایند

 دارامعن اختالف دارای 19 و 2 منطقه در هامطبوعیت وضعیت کلی شاخص میانگین کلی، شاخص

 مناطق تمامی با نیز 10 منطقه ،10 و 2 مناطق با 7 منطقه. است مطالعه مورد مناطق تمامی با

 نرمال هاداده توزیع که است این دهندةنشان معیار انحراف میانگین. اندداشته داریمعنی اختالف

 نشان که شده اخذ 19 منطقه در 5/0 میانگین با پراکندگی کمترین و است میانگین به نزدیک و

 پراکندگی بیشترین و اندداشته نظر اتفاق پاسخگویان محیطی،زیست و اجتماعی بعد در دهدمی

 .است آمده دستبه 7/0 با 10 منطقه در
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 مطالعه مورد منطقه پنج شهری  سالمت و مطبوعیت موجود وضعیت کلی مقایسه: 3 جدول

محیطی شهری وضعیت موجودمطبوعیت زیستگانه  7شاخص کلی ابعاد   

میانگین کلی  
شاخص 

 سالمت شهر

ری
شه

قه 
نط

 م

عی
ما

جت
 ا
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ف 
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 ان

طی
حی

ت م
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 ز
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 مع

ف
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 ان

2 3/3  5/0  3/3  5/0  1/3  5/0  2/3  7/0  8/3  6/0  2/3  6/0  1/3  6/0   2/3  6/0  

7 9/2  5/0  7/2  6/0  3 7/0  7/2  7/0  2/3  8/0  8/2  6/0  9/2  6/0   8/2  6/0  

10 6/2  6/0  4/2  6/0  7/2  6/0  2/2  8/0  1/3  8/0  6/2  6/0  5/2  7/0   6/2  7/0  

19 8/2  4/0  8/2  4/0  4/2  5/0  7/2  8/0  4/3  6/0  9/2  5/0  8/2  7/0   8/2  5/0  

21 3 6/0  9/2  6/0  8/2  6/0  7/2  7/0  2/3  7/0  9/2  6/0  8/2  6/0   9/2  6/0  

ها که ان وضع موجود و وضع مطلوب و تفاضل آنیها را مخالصه نتایج آماره، 4جدول 

باشد را ها از نظر پاسخگویان میتیبه حد مطلوب مطبوع رسیدناندازه کمبودها تا  ةدهندنشان

 . دهدمناطق نشان میبه تفکیک 

 مناطق تفکیک به( مطلوب وضع و موجود وضع) هاآماره نتایج خالصه: 4 جدول

 به هم و مناطق کل در هم ها،میانگین مقایسه و هاآماره از آمده دستبه نتایج به توجه با

 ای ارزشی یا و ذهنی) احساسی و( موجود وضع ای عینی)محیطی  ادراک نظر از مناطق تفکیک

 با هامطبوعیت مطلوب ارزش به نسبت 2 منطقه. دارد وجود تفاوت مناطق بین( مطلوب وضع

 امتیاز کمترین دارای 4/2 با هامطبوعیت مطلوب ارزش به نسبت 19 منطقه و امتیاز بیشترین 2/3

 کسب را امتیاز کمترین 19 منطقه و بیشترین 2 منطقه نیز موجود وضع در همچنین. بوده است

 مناطق شهری                           

 مطبوعیت
2 7 10 19 21 

 9/2 4/2 6/2 8/2 2/3 )عینی( وضع موجود

 2/4 9/3 2/4 5/3 4 )ذهنی( وضع مطلوب

 -3/1 -5/1 -6/1 -7/0 -8/0 تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب
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 در آن کمترین و 10 در منطقه  و مطلوب موجود وضع نمره میان اختالف بیشترین. اندکرده

 .شودمی مشاهده 7 منطقه

 تحلیل در این جدول، تفسیر .دهدمی نشان را موجود وضع در را شهری ، سالمت5 جدول

 مطبوعیتی ذائقه عنوان به تحقیق این در که است نهفته عامل معنای حاوی بار گویه باالترین عاملی

 مورد مناطق در شهری هایمطبوعیت ذائقه دهدمی نشان عاملی بارهای اندازه. شودمی یاد آن از

 منطقه محیطی، زیست بخعد در را عاملی بار بیشترین 2 منطقه پاسخگویان. است متفاوت مطالعه

 21 منطقه در و ساختارها زیر در بخعد 19 منطقه شهری، منظر در 10 منطقه اجتماعی، بخعد در 7

 موجود وضعیت ادراک در تفاوت مؤید عاملی بارهای در تفاوت .اندکرده ذکر شهر منظر بخعد در

 . است پاسخگویان نظر از مطبوعیتی ذائقه همان یا هامطبوعیت

 های مطبوعیت و سالمت شهری در وضع موجود: شاخص5جدول 

  بارعاملی شاخص ردیف

2 7 10 19 21 

 780/0 622/0 820/0 937/0 784/0 اجتماعی 1

 840/0 530/0 709/0 881/0 826/0 زیست محیطی 2

 758/0 767/0 732/0 925/0 708/0 رفاهی 3

 585/0 682/0 626/0 754/0 717/0 اقتصادی 4

 727/0 825/0 609/0 882/0 710/0 ساختاری 5

 843/0 761/0 841/0 928/0 797/0 حکمرانی شهری 6

 858/0 767/0 842/0 897/0 825/0 منظر شهری 7

 شاخص و آنها تفاوت و شهری مطلوب و موجود هایمطبوعیت مقادیر 6 جدول ،در ادامه

 ابعاد در مردان و زنان بین مطلوب وضع مقایسه دهد. درمی نشان جنس دو در هر را سالمت

 شهری، حکمرانی اجتماعی، ابعاد در و مردان از بیشتر زنان شهری منظر و رفاهی محیطی، زیست

 مطلوب و موجود وضعیت دو هر اقتصادی بخعد در اما. برابرند جنس دو هر در ساختاری، شاخص

 بیشترین اقتصادی بخعد نیز شهری سالمت هایمعرف تفاضل در. است زنان از بیشر مردان در

 سالمت شاخص. است مردان از بیشتر اختالف این زنان بین در که است کرده اخذ را اختالف

 نتایج اساس همین بر است مردان از بیشتر زنان بین در ناخوشایندی موجود وضع در نیز شهری

 .است آمده دستبه اهمیت با بسیار زنان برای نیز شهری سالمت شاخص مطلوب وضع
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 جنس دو درهر سالمت هایشاخص و شهری هایمطبوعیت مقادیر: 6 جدول

 میانگین جنس هامطبوعیت ردیف

 تفاضل دو وضعیت وضع مطلوب وضع موجود

 

1 
 اجتماعی

 -776/0 866/3 090/3 مردان

 -987/0 908/3 921/2 زنان

 

2 
 زیست محیطی

 -142/1 144/4 002/3 مردان

 -324/1 161/4 837/2 زنان

 

3 
 رفاهی

 -905/0 845/3 940/2 مردان

 -061/1 931/3 870/2 زنان

 

4 
 اقتصادی

 -42/1 328/4 908/2 مردان

 -636/1 256/4 620/2 زنان

 

5 
 ساختاری

 -67/0 222/4 552/3 مردان

 -902/0 183/4 281/3 زنان

 

6 
 حکمرانی شهری

 -998/0 017/4 019/3 مردان

 -201/1 055/4 854/2 زنان

 

7 
 منظر شهری

 -834/0 781/3 947/2 مردان

 -052/1 864/3 812/2 زنان

شاخص سالمت  8

 شهری

 -166/1 051/4 885/2 زنان

 -964/0 029/4 065/3 مردان

 تمایل در .دهدمقایسه درصدهای تمایل به جابجایی در مناطق منتخب را نشان می 7جدول  

 . است کرده اخذ را تمایل کمترین  7 منطقه و تمایل بیشترین10 جابجایی، منطقه به

 درصد تمایل به جابجایی در مناطق منتخب :7جدول 

 (درصد)سکونت  محل تاییر به تمایل شهری منطقه

 خیر بلی

2 6/41 4/58 

7 9/34 1/65 

10 6/76 4/23 

19 3/61 7/38 

21 3/56 8/43 
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 مورد مناطق از آمده دستبه  جابجایی به تمایل هایمیانگین مقایسه به 8 شماره جدول

  19و   7 میانگین تمایل به جابجایی در مناطقاست.  پرداخته آنها میان اختالف و آزمون بررسی

فرضیه تفاوت تمایل به جابجایی در  ،بنابراین .دار استبا کلیه مناطق دیگر دارای اختالف معنی

دارای  2 پاسخگویان در منطقهمیانگین شاخص کلی وضعیت موجود  گردد.مناطق اثبات می

با تمامی مناطق دارای  19و  7دست  آمده است. منطقه به 7و  19اختالف میانگین با مناطق 

 دار شده است. معنی19و  7با منطقه  21 و 10 دار، و منطقهمیانگین معنیاختالف 

 منتخب مناطق در جابجایی به تمایل میانگین اختالف: 8 جدول

 ردیف
منطقه 

 (1شهری)

 منطقه شهری

(2) 

اختالف میانگین 

(1-2) 

انحراف 

 استاندارد
 حد باال حد پایین

 2منطقه  1

 -1087/0 -8581/0 13447/0 *-48339/0 7منطقه 

 2500/0 -3586/0 11040/0 -05429/0 10منطقه 

 7389/0 1786/0 10064/0 *45876/0 19منطقه 

 3001/0 -3374/0 11450/0 -01867/0 21منطقه 

 7منطقه  2

 8581/0 1087/0 13447/0 *48339/0 2منطقه 

 8322/0 0260/0 14485/0 *42909/0 10منطقه 

 3274/1 5569/0 13759/0 *94215/0 19منطقه 

 8788/0 0506/0 14800/0 *46471/0 21منطقه 

 10منطقه  3

 -1087/0 -8581/0 11040/0 05429/0 2منطقه 

 2500/0 -3586/0 14485/0 *-42909/0 7منطقه 

 7389/0 1786/0 11413/0 *51305/0 19منطقه 

 3001/0 -3374/0 12653/0 03562/0 21منطقه 

 19منطقه  4

 -1786/0 -7389/0 10064/0 *45876/0 2منطقه 

 -5569/0 -2374/1 13756/0 *-94215/0 7منطقه 

 -1959/0 -8302/0 11413/0 *-51305/0 10منطقه 

 -1786/0 -7389/0 11811/0 *-47743/0 21منطقه 

 21منطقه  5

 3374/0 -3001/0 11450/0 01867/0 2منطقه 

 -0506/0 -8788/0 14800/0 -*46471/0 7منطقه 

 3161/0 -3873/0 12653/0 -03562/0 10منطقه 

 8085/0 1464/0 11811/0 *47743/0 19منطقه 
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 تبیین و تحلیل نهایی مدل تحقیق

 جنس، تحصیالت، سن، شهر، سالمت متایرهای ورود با اصلی لجستیک رگرسیونی معادله
یکسان  هامدل کلیه در وابسته متایر. است شده محاسبه درآمد و تأهل، تعداد فرزندان وضعیت

جمعیتی شامل جنس، محل تولد، سرپرستی خانوار و تعداد  متایرهای. است( جابجایی به تمایل)
. است شده اجرا مجدداً معادله و انتخاب کنترل متایر عنوانبه متفاوت هایوضعیت در فرزندان

. است کرده بینیپیش طور صحیحبه را مشاهدات درصد 2/63 اصلی لجستیک رگرسیون معادله
 متایر تاییرات درصد 12 تا 10 حدود هامدل کلیه در 2کرک ناگل  و 1اسنل-کاکس هایآماره

 مطلوب حد در بینیپیش و تبیینی قدرت بنابراین،. دهندمی توضیح را (جابجایی به تمایل) وابسته
 .است قبول قابل و

  پاسخگویان کل جابجایی به تمایل در تبیین اصلی لجستیک معادله هایکمّیت: 9 جدول

 متایر
ضریب 
 رگرسیون

انحراف استاندار 
 ضریب

 آماره والد
درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 داری

لجیت کسر 
 برتری

لی
ه ک

ادل
مع

 

 سن
 - 000/0 2 773/43 - - سال 29تا

 587/6 000/0 1 276/41 293/0 885/1 سال 49-30
 024/4 000/0 1 898/31 247/0 392/1 سال 80تا 50

 تحصیالت

 - 018/0 2 072/8 - - تا دیپلم
 544/1 042/0 1 118/4 215/0 435/0 فوق دیپلم تا لیسانس

 835/1 005/0 1 069/8 214/0 607/0 فوق لیسانس تا دکترا

 539/1 037/0 1 366/4 206/0 431/0 - هلأوضعیت ت

 000/1 007/0 1 326/7 000/0 000/0 - درآمد

 جنس
 742/0 000/0 1 791/23 -/061 -298/0 زنان

 666/0 000/0 1 461/21 088/0 -406/0 مردان

 736/0 010/0 1 574/6 119/0 -306/0 - محل تولد

 تعداد فرزندان

 - 970/0 2 061/0 - - بی فرزند

 975/0 923/0 1 009/0 261/0 -025/0 فرزند 1-2

 026/1 896/0 1 017/0 194/0 025/0 فرزند 3بیش از 

 556/0 000/0 1 988/32 102/0 -587/0 - سالمت شهری

 

                                                      
1. Cox & Snell R Square 

2. Nagelkerke R Square 
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 همچنین هستند. جابجایی به تمایل بر دارمعنیتأثیر   دارای معادله در شده وارد متایرهای کلیه

 متایرهای اثر لجستیک، رگرسیون محاسبات در ریاضی قواعد مبنای بر که شود ذکر باید نکته این

 هاییافته. وابسته متایر بر خود نه و گرددمی محاسبه وابسته متایر برتری کسر لجیت بر مستقل

 و تعداد فرزندان، درآمد تأهل، وضعیت تحصیالت، سن، جنس، که دهدمی نشان رگرسیون مدل

 پاسخگویانی. اندبوده مؤثر بررسی مورد مناطق در شهروندان جابجایی به تمایل بر  شهری سالمت

 برتری )تمایل به جابجایی( کسر لجیت ارتقای بر راتأثیر  بیشترین اندسال داشته 49 تا 30 بین که

 برابر 5/5 میزان به را جابجایی به تمایل احتمال سنی طبقه این در پاسخگویان داشتن قرار. دارند

 جابجایی احتمال نیز سال 80 تا 50 دامنه در پاسخگویان سن داشتن قرار همچنین. دهدمی افزایش

 به آن را و مؤثر آنان جابجایی احتمال بر نیز پاسخگویان تحصیالت. دهدمی افزایش برابر 3 را

 مدرک دارندگان برای درصد 83 و کارشناسی و کاردانی مدرک دارندگان برای درصد 54 میزان

 . دهدمی افزایش دکتری و ارشد کارشناسی

تأثیر  دارای شهروندان جابجای به تمایل احتمال ارتقای بر هر دو تحصیالت، و سن افزایش

 بر درصد 54 حدود متأهل به مجرد از دهندگان پاسخ وضعیت تاییر. اندبوده افزاینده و مستقیم

دار متایر سن بر کنترل متایر جنس حاکی از تأثیر معنی .است بوده مؤثر آنان جابجایی احتمال

درصد نسبت به مردان  76لیکن زنان ارتقای لجیت کسر برتری متایر تمایل به جابجایی است. 

 .است نداشته برتری کسر لجیت ارتقای بر یتأثیر درآمد متایر تمایل بیشتری بر جابجایی دارند.

گامی است که تمایل به جابجایی بسیار کمتر از هن تعداد فرزندان در پاسخگویان بدون فرزند

شود فرزند رابطه معکوس دیده می 2تا  1و در تعداد فرزندان  شود.خانواده صاحب فرزند می

تواند با این امر می کند.فرزند، تمایل به جابجایی را بیشتر می 2تا  1دهد داشتن که نشان می

محل  یا شرایط اجتماعی آوریتالش خانواده برای ارتقای اجتماعی عمودی پس از فرزند

 دارای نیز شهری سالمت متایریند تربیت فرزندان نیز مرتبط تلقی شود. اسکونت و تأثیر آن برفر

 سالمت اندازه در افزایش واحد سالمت شهری نیز با هر. است جابجایی احتمال بر معکوستأثیر 

 بنابراین،. شودمی جابجایی به تمایل برتری کسر لجیت در کاهش درصد 45 موجب شهری

 تمایل احتمال از یابند ارتقاء و افزایش آن دهنده تشکیل هایمؤلفه و شهر سالمت کیفیت هرچه

 . شودمی کاسته پاسخگویان جابجایی به
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 مشاهده این جدول در دهد.سالمت شهری را با کنترل عوامل جمعیتی نشان می 10جدول 

  تأثیر دارای تهران متولدین گروه در( کاهنده و معکوس  تأثیر با)شهر  سالمت که، گرددمی

 احتمال بر کاهشی و دارمعنی اثر دارای و اندبوده پاسخگویان جابجایی به تمایل احتمال دارمعنی

 مشابه تقریباً ضریب دارای گروه دو هر و است تهران غیر متولدین گروه در جابجایی به تمایل

 شهری سالمت متایر. هستند( جابجایی به تمایل) وابسته متایر برتری کسر لجیت بر  تأثیر در

 غیر پاسخگویان در آن  تأثیر و است معکوس اثر دارای و دارمعنی سرپرستی گروه دو هر در

 این. است بوده( درصد31)خانوار  سرپرست پاسخگویان از بیشتر( درصد 69)خانوار  سرپرست

 با زنان در شهر سالمت. است مشاهده قابل نیز آنان رگرسیونی ضرایب در روشنی به اختالف

 اندازه در افزایش. است بیشتری کاهنده تأثیر دارای درصد 36 با مردان به نسبت درصد 65

 تمایل شهر سالمت اندازه در افزایش. دارد مردان به نسبت زنان در بیشتری  تأثیر شهر سالمت

 اصلی معادله مانند نیز شهری سالمت متایر. دهدمی کاهش مردان از بیشتر زنان در را جابجایی به

 در شهری سالمت هرچه. است پاسخگویان جابجایی احتمال بر معکوس تأثیر دارای کماکان

 امر این. شودمی کاسته جابجایی به آنان تمایل احتمال از یابد افزایش پاسخگویان سکونت محل

 .است یکسان تقریباً فرزند صاحب و فرزندبی گروه دو هر در

 کنترل عوامل جمعیتی بر تمایل به جابجایی در مناطق منتخب شهر تهران سالمت شهر با: معادله 10جدول 

 سالمت شهری
ضریب 

 رگرسیون

انحراف 

 استاندار ضریب

آماره 

 والد

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی داری

لجیت کسر 

 برتری

ولد
ل ت

مح
 

 592/0 000/0 1 429/12 149/0 -524/0 تهران

 541/0 000/0 1 347/17 147/0 -614/0 غیر تهران

ت
رس

سرپ
 

 695/0 011/0 1 535/6 142/0 -364/0 سرپرست خانوار

 311/0 000/0 1 229/27 224/0 -169/1 غیر سرپرست خانوار

س
جن

 

 354/0 000/0 1 829/21 222/0 -038/1 زنان

 644/0 000/0 1 833/12 123/0 -440/0 مردان

ان
ند

رز
د ف

دا
تع

 

 292/0 002/0 1 775/9 394/0 -231/1 بی فرزند

 292/0 002/0 1 775/9 394/0 -231/1 فرزند 2تا  1

 040/1 848/0 1 037/0 206/0 039/0 و بیشتر 3
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 گیرینتیجهبحث و 

 تمایل و شهر سالمت جمعیتی، متایرهای تریناصلی میان رابطه بر پژوهش های اینیافته

. گذاردمی صحه 21 و 19 ،10 ،7، 2 منطقه پنج در خود سکونت محل از جابجایی بر شهروندان

 مناطق میان در سکونت محل جابجایی به تمایل میان دارمعنی تفاوت از حاکی نتایج همچنین

 اختالف دارای بررسی مورد مناطق میان در نیز شهر سالمت شاخص در تفاوت این. است شهری

 مطابقت دارد. منطقه (1388های این تحقیق با پژوهش شریفی و میرازئی )یافته. است دارمعنی

 و بیشترین حایز متوسط از کمتر 61/2 امتیاز با 10 منطقه و متوسط از بیشتر 27/3 امتیاز با 2

 شاخص که داد نشان جنس ریمتا کنترل. اندبوده پاسخگویان نظر از شهر سالمت اندازه کمترین

ی ابیمتوسط ارز از کمتر( 88/2)زنان  و متوسط از شتریب( 06/3)مردان  انیم زین شهر سالمتی کل

( این اختالف 1388های شریفی و میرزایی )اگر چه در یافته .است داریمعن اختالف نیا و شده

 هایاندازه اند. اختالفدار است اما زنان اهمیت بیشتری به ارزش مطبوعیتی قایل بودهمعنی

های شریفی و ه با یافتهاست ک دارمعنی دیگر منطقه چهار هر با 10و  2 منطقه میان شهر سالمت

 ( مطابقت دارد. 1388میرزایی )

 معادالت هیکل در زینی  تیجمع تیاهم با اریبس ریمتا یک عنوانبه  انیپاسخگو سن نیهمچن

 گانهپنج مناطق در انیپاسخگویی جابجا احتمال بر میمستق وی شیافزا اثری دارای کنترل وی اصل

های سنی سالمندتر ( در گروه1388و میرزایی ) است. در پژوهش شریفی بوده قیتحق مورد

ها عالوه بر اند که با پژوهش حاضر مطابقت دارد. این یافتهها دادهاهمیت بیشتری به مطبوعیت

( و ووگل 1996(، بیرز و لیندال )2001های گرین )( با یافته1388پژوهش شریفی و میرزایی )

ای را از ناحیه دیگر متفاوت توانند ناحیهها میبوعیتاند مط( نیز مطابقت داشته و نشان داده2006)

ها انتخاب و آنان را به سوی کنند براساس مطبوعیتسازند و افراد محلی را که در آن زندگی می

یی ابتدا هیفرض چهار هر که است مشاهده قابل نیا تاًیمناطق مختلف سوق داده و جابجا نماید. نها

 در مناطقی طیمحی هاتیمطبوع اندازه  وی شهر سالمت اندازه در تفاوت خصوص در قیتحق

یی جابجا به لیتما بر شهر تأثیر سالمت وی تیجمع عوامل تأثیر  در تفاوت ،یبررس مورد مناطق

 مطلوب وضع از انیپاسخگوی تلق یا ادراک انیم گر،یدی سو از .اندنبوده رد قابل انیپاسخگو

 موجودی هاتیوضع هیکل و داشته وجود اختالف آنها موجود وضع وی طیمحی هاتیمطبوع

 در امر نیا. اندشده گزارش مطلوب تیوضع عنوان به انیپاسخگو انتظارات از کمتر هاتیمطبوع
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 تیوضعی برا 065/3 اندازه و مطلوب تیوضعی برا 029/4 اندازه با شهر سالمتی کل شاخص

 مورد سالمت انیمی بررس مورد منطقه پنج هر شهروندان. است شده آورده 6 جدول در موجود

 .هستند لیقای بزرگ اختالف اندکرده مشاهده تیوقع در آنچه و انتظار

ی تیمطبوع ذائقه مفهوم ،یدییتأ کردیرو بای عامل لیتحلی آمار روش از استفاده با نیهمچن

 منطقه ،829/0ی عامل بار با 2 منطقه محیطی درزیستی هاتیمطبوع. گرفت قراری بررس مورد زین

 ،842/0ی عامل بار بای شهر منظر با 10 منطقه ،937/0ی عامل بار بای اجتماعی ها تیمطبوع با 7

 858/0ی عامل بار بای شهر منظر با زین 21 منطقه و 825/0ی عامل بار با رساختارهایز با 19 منطقه

 تفاوت مؤید عاملی بارهای در تفاوت قتیحق در. است شده داده صیتشخ انیپاسخگو نظر از

طرح  .است پاسخگویان نظر از مطبوعیتی ذائقه همان یا هامطبوعیت موجود وضعیت ادراک در

( انجام شده و مابه ازاء 1388شریفی ) مطالعه مفهوم ذائقه مطبوعیتی و روش تحلیل عاملی آن در

شریفی و میرزایی های های تحقیق حاضر بر اساس یافتهداخلی و خارجی ندارد. بنابراین، یافته

 ( در خصوص ذائقه مطبوعیتی نیز مطابقت دارد.1388)

 موضوعات ترینمهم از یکی شهرنشین، جمعیت تحوالت و تاییرات است که مسلم آنچه

 مدیریت در هامطبوعیت. است آینده هایدهه در شهرها اجرایی مدیران و ریزانبرنامه روی مقابل

-روحی جسمی، از أعم سالمت با مطلوب زندگی امکان و داشته بدیل نقشی شهری ساختار

به همین منظور در این پژوهش پیشنهاد  .نمایندمی فراهم شهروندان برای را اجتماعی و روانی

ریزان ضمن تصمیم سازان و برنامه ها در سالمت شهریگردد با توجه به اهمیت مطبوعیتمی

های محیط های مطبوعیتسازی کاستیبهبود ساختار فضایی شهری و مسکن به ترمیم و باز

را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی  راهکارهایی در تمامی مناطق اقدام و زیست شهری

 به التفات بااجتماعی برای باال بردن استانداردهای شهرسالم و سالمت شهری فراهم آورد و 

 روند در ساختی زیر رفاهی، محیطی، زیست و کالبدی اقتصادی، فرهنگی، - اجتماعی مالحظات

همچنین پیشنهاد . گردد شهروندی رفاه و همگانی آسایش تأمین موجب شهری سالمت طراحی

های مطبوعیت شهری و امکان ایجاد مشارکت گردد مدیریت شهری با تأکید بر شاخصمی

ه های خود در ابعاد مطبوعیت در کلیها و عملکردسازی فعالیتشهروندان و همچنین شفاف

باشند امکان تخصیص هایی که در مناطق ضعیف بوده یا  بحرانی میمناطق به شناسایی مطبوعیت

 ماتریس و چارچوب یک تا ضروریست ها را فراهم نمایند وسازی شاخصاعتبار بیشتر و مطبوع
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 اصلی هایشاخص یکبار برای تا شود ایجاد محالت و مناطق مقایسه ها برایمطبوعیت مناسب

شود تا برابری و عدالت اجتماعی در همه مناطق  جداسازی و شده توافق شناسایی، هامطبوعیت

 یکسان و از جابجایی مکانی بکاهد.

 منابع

های خرد اقلیم در الگوی (. بررسی تطبیقی تأثیر ویژگی1394میرحسین خسروی ) و بحرینی، سیدحسین

)اقلیم معتدل و  و خشک( و فومن )اقلیم گرم زدیهای شهری نمونه موردی: فضاهای شهری رفتار

 . 465-482صص ، 2شماره  41، دوره محیط شناسیفصلنامه ، (مرطوب

(. ارزیابی وضعیت مسکن سالم در 1395) یآقای اسماعیلو  مریم جعفری مهرآبادی ،بنه خلخال، کریم

  .99-111 صص،  26، شماره فصلنامه علمی، پژوهشی، مطالعات شهریشهرها، 

 . انتشارات باز، ترجمه محمد شارع پور، توسعه فرهنگی و محیط زیست .(1389)ژرژ  تومه،

، مترجمان شهرزاد فریادی ومنوچهر ها در محیط انسان ساختمحالت و مکان(. 1384چپمن، دیوید )

 .آفرینش، انتشارات دانشگاه تهران

  حسینی. قابل دسترس در:  حاتم دکتر شخصی وبالگ ،نظری رویکردهای (.1383) حاتم حسینی،

http://www.populationstudies.blogfa.com/post/410 

، وبالگ شخصی دکتر حاتم حسینی. قابل جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی(. 1388حسینی، حاتم )

 دسترس در:
 http://www.populationstudies.blogfa.com/post/410 

اولین همایش سالمت شهری، (. آلودگی هوای تهران علل و راهکارها و تنگناها، 1389رشیدی، یوسف )
 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 انتشارات، های جهانیبرداشت و تحلیلی از دیدگاه: توسعة شهری پایدار(. 1380عزیزی، محمدمهدی )

 . 14-27صص ، 23، شمارة 11دانشگاه شهید بهشتی، سال  وشهرسازی، دانشکده معماری 

 .شابک، آدینه بوک انتشارات، شناسی و محیط زیستجامعه(. 1397عبدالرضا نواح )و  کیا، شهروزفروتن

محیطی های زیست(. مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی شهری بر اساس شاخص1395آبادی، زینب )کرک

پژوهشی جارافیا  -فصلنامه علمیمطالعه موردی بافت قدیم و بافت جدید شهرستان سمنان، 
 .33–48، صص 1شماره  ،7، سال ایریزی منطقهبرنامه

 . 38-48صص ،53 شمارة، آبادی فصلنامة شهری، منظر مفهوم و نقش تکامل سیر (.1382) کوروش گلکار،

تهران، انتشارات دانشگاه  ،ترجمة سید حسین بحرینی، چاپ دوم، تئوری شکل شهر(. 1981لینج، کوین )

 . تهران
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 شهروندان اجتماعی روابط در شهری کیفیت ارتباط بررسی(. 1396) گوهرمطهر دریا و مهرداد محمدیان،

 . 31-63صص  ،26 شماره ،8 سال ،شهری شناختی جامعه فصلنامه مطالعات تبریز، شهر یک منطقه

 52-45 ، صص3 سال ، 32 شماره ،هاشهرداری مجله سالم، شهر(. 1380) جالل معصوم،

های جمعیتی بر احساس مطبوعیت محیطی، پژوهشی لفهؤ. تأثیر م(1387)میرزائی، محمد و منصور شریفی 

 66-35 صص، 6، شماره 3، سال انجمن جمعیت شناسی ایران نامهمنطقه انتخابی شهر تهران،  5در 

  www.landsape.ir قابل دسترسی در: ،روانشناسی محیط و منظر(. 1386میرشاهی، سحر )

 محمدمهدی زاده وفقیه افضلی، سقراط ملک الری، حسین اسدی محمدرضا، محسن مهدوی، واعظ

 .1392 سال تهران تهران چاپ شهرداری شهر در عدالت سنجش طرح دوم دور نتایج (.1390)گلمکانی 

 دوره پایان نامه(. الگوهای رفتار با طبیعت محیط زیست از دیدگاه قرآن و سنت، 1384والیی، عیسی )
 .علوم تحقیقات تهران ، واحد، رشته علوم و قرآن و احادیث، دانشگاه آزادیدکتر

 و انسان بین سازگاری: ایران سنتی هایگاهسکونت (.1395) پرایی یزدانی زهره زهرا و پرایی، یزدانی

 با کالنشهرها مدیریت ملی کنفرانس دومین مقاالت مجموعه اکولوژیک، شهر دیدگاه از زیستمحیط
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The Effect of Urban Health on the Movement of Citizens in the 

Five Selected Areas of Tehran 

Fatemeh Heydarjamaat , Mansor Sharifi , Ali Baghaei Sarabi  
 

Abstract 
 Healthy living makes sense in a healthy city. A healthy city is protective of wellbeing 

and is required to determine the appropriate conditions for activities. The present 

survey aimed to study the effect of urban health with environmental amenities 

indicators and demographic factor on the tendency of citizens to move in 5 selected 

regions in Tehran in the year 2018.  A number of 1103 citizens of districts 2.7.10.19.21 

were interviewed using a probability sampling. We used a questionnaire technique to 

collect information and SPSS software was used for the statistical analysis. According 

to the findings, the seven indicators of urban health in the study areas were measured 

and it was shown that the areas have significant differences in terms of the amenities. 

The results of logistic regression showed that an average of about 12% tendency of 

spatial displacement or movement of respondents is explained by demographic 

variables and urban health. Urban health along with other demographic variables had 

an inverse effect on the tendency to displacement in all controlled models. Wherever, 

there was greater urban health, there was less propensity to move or displace. It was 

also observed that the lowest tendency for movement was among respondents of 

regions two and seven. 

 

Keywords: Urban Health, Amenity, Population, Displacement, Taste amenity, 

Demographic factors. 
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 سیاست فرهنگی و حقوق بشر مهاجران افغانستانی در ایران

 افقهی ، منصورهباقری شهال

 (21/4/1399: رشیپذ خیتار   27/3/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده

های فرهنگی در مواجهه با مهاجران خارجی، پیش از هر چیز تصویری است که اتخاذ سیاست

دهند. سیاستگذاری برای حقوق بشر این مهاجران نیز بر ارائه می« بیگانه»و « خودی»گذاران از سیاست

س از همین تصور از خودی و بیگانه مبتنی است. در پی اشاال کشور افاانستان توسط شوروی سابق و پ

ها به ایران بارها طی آن بروز جنگ داخلی در این کشور، چگونگی مواجهه با بحران مهاجرت افاانستانی

چهار دهه گذشته در نهادهای سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است. کمیساریای عالی امور 

 جمعیتای موفق از میزبانی ونهپناهندگان ملل متحد، تعامل ایران با مهاجران افاانستانی در این مدت را نم

، با هدف بررسی «تحلیل سیاست»عنوان یک بزرگ پناهجویان معرفی کرده است. تحقیق حاضر، به

کننده حقوق انسانی مهاجران افاانستانی در ایران و با اتخاذ روش تحلیل های فرهنگی تضمینسیاست

، بیانات امام خمینی و برخی از مسئولین گفتمان الکال و موفه به بررسی مذاکرات مجلس شورای اسالمی

دست آمده، سیاست کالن فرهنگی کشور عمدتاً افاانستانی پرداخته است. طبق نتایج به در مورد مهاجران

عنوان برادران افاانستانی به گرایی بوده است؛ لذا مهاجرانهای ملیگرای اسالمی و به دور از مؤلفهجهان

گرایی لیبرال گرایی و جهانهای توسعهاند. تنها در مقاطعی که گفتمانرفتهمسلمان مورد استقبال قرار گ

هایی را برای این مهاجران ایجاد گرایانه، محدودیتاند برخی مطالبات ملیقدرت نسبی را در اختیار داشته

 نموده است. 

 

گرایی، تحلیل سیاست، گرایی، ملیمهاجران افاانستانی، سیاست فرهنگی، حقوق بشر، جهانها: کلیدواژه

 تحلیل گفتمان. 
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 مقدمه
حقوق بشر پناهجویان، در اغلب کشورهای مقصد، عمومًا از جهت مالحظات مختلفی ازجمله 

شود. تحمیل بار اقتصادی، بروز مسائل اجتماعی و همچنین تعارضات فرهنگی تهدید می

گذاران از یک سو با تعهدات حقوق بشری مواجه هستند و از سوی دیگر، ذینفعان و سیاست

های کارگری، مدیریت شهری، فعاالن های مختلف اتحادیهسوتگران متعددی در کمطالبه

های خواهان حفظ اصالت و میراث فرهنگی قرار دارند که با حضور بیگانگان اجتماعی و گروه

 مخالف هستند. 

مشارکت مهاجران خارجی در بازار کار، انتساب جرایم و مسائل اجتماعی به آنان و کاهش 

عاتی هستند که از سوی ذینفعان بومی برای تأثیر بر نخستین موضو عمومی هایسرانه

گذاران جهت کاهش تعهدات حقوق بشری در قبال پناهجویان در اغلب کشورهای مقصد سیاست

های فرهنگی دارای اهمیت است، مطالباتی طور خاص از بابت سیاستشود. اما آنچه بهمطرح می

پاسداری از هویت ملی هستند. است که با هدف حفظ اصالت و تجانس فرهنگی خواهان 

گرایان مشهورترین نمونه جهانی چنین مخالفتی با حضور پناهجویان خارجی، مخالفت ملی

صورت احداث دیوار مرزی آمریکایی با گسترش حضور پناهجویان اسپانیولی زبان است که به

 (. 1396، 3ترامپ؛ 1384، 2؛ هانتینگتون1382، 1با مکزیک تبلور یافته است )کاستلز و دیویدسون

مهاجرت گسترده مردم افاانستان در پی اشاال این کشور توسط نیروهای کمونیستی شوروی 

ترین وقایع مهاجرتی در دنیای معاصر را رقم زده آغاز شد، یکی از بزرگ 1358سابق از سال 

شد، ه میهایی که با کمک سازمان ملل اداراست. بخشی از این مهاجران در پاکستان و در اردوگاه

های مختلف بین یک میلیون تا سه میلیون تری از آنان که در سالاستقرار یافتند اما بخش بزرگ

در نوسان بوده است در شهرها و روستاهای ایران ساکن شده و حتی اجازه کار یافته و از خدمات 

 .(84: 1397اند )نصر اصفهانی، آموزشی و بهداشتی برخوردار شده

های حقوق بشر را که متضمن حقوق انسانی مهاجران و پناهجویان انسیوناکثر کشورها کنو

همین ترتیب، اند اما عملکرد کشورها در این خصوص مشابه هم نیست. بهنیز هست، پذیرفته

گیرند. احزاب مختلف در یک کشور نیز سیاست یکسانی را در مواجه با این مسئله در پیش نمی

                                                      
1. Castles & Davidson 

2. Huntington 

3. Trump 
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به پارلمان فدرال ارائه داد که به  1985در سال »ای را الیحه عنوان مثال، حزب سبز آلمانبه

صورت عملی همه حقوق شهروندی را بدون اقدام رسمی موجب این الیحه، مقیمان خارجی به

کنگره »اما دیگر احزاب با آن مخالفت کردند. در مثالی دیگر، « کردندشهروند شدن کسب می

د که به موجب آن آموزش و خدمات رفاهی برای قانونی را تصویب کر 1996آمریکا در سال 

طور مهاجران غیرقانونی لاو شد و امتیاز استفاده از خدمات رفاهی برای مهاجران قانونی نیز به

 (.193-4: 1382)کاستلز و دیویدسون « چشمگیری قطع گردید

حداقل ها با حضور میلیونی مهاجران افاانستانی که رغم وجود برخی مخالفتدر ایران علی

طور جدی در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح گردید، مواجهه دولت و ملت در دو مقطع به

زده افاانستان، به گواهی گزارشات کمیساریای عالی امور ایران با مهاجرت گسترده مردم جنگ

مندانه و شایسته پیروی بوده و هست ، بسیار خوب، سخاوتمتحدپناهندگان سازمان ملل 

(. این b 2017 :23و  83: 2019؛  a 2017 :96-8، 1الی امور پناهندگان ملل متحد)کمیساریای ع

حالی است که ورود این مهاجران مقارن با جنگ تحمیلی و در عین حال رکود اقتصادی و در

نرخ باالی بیکاری در کشور بود. شرایطی که تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه به سختی 

 ست توزیع متمرکز و کوپنی میسر گردید. و از طریق اجرای سیا

های سیاسی تالش دارد از طریق مطالعه گفتمان« تحلیل سیاست»عنوان یک پژوهش حاضر به

در تاریخ جمهوری اسالمی ایران، رویکرد فرهنگی دستگاه حاکمه و جریانات مختلف سیاسی 

ن مطالعه به این موضوع خواهیم در مواجهه با مهاجران افاانستانی را مورد بررسی قرار دهد. در ای

های سیاسی نظرات مختلف و چرخشپرداخت که چه چیزی موجب گردیده که با وجود نقطه

در سطح دولت و مجلس، در مجموع در گزارشات متعدد نهاد مربوطه در سازمان ملل از عملکرد 

تمجید و چهار دهه نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص حقوق بشر مهاجران افاانستانی 

 تقدیر شده است )همان(. 

، هر فرد 1951المللی حقوق بشر و همچنین کنوانسیون پناهندگان سال براساس اسناد بین

. همچنین افراد بشر حق ارائه درخواست پناهندگی به هر کندبشر حق دارد کشور خود را ترک 

نی داشته و آنها را به خاطر ها نیز موظفند با پناهجویان رفتاری انساکشور دیگری را دارند. دولت

درخواست  های میزبان مجاز هستندقانونی به مرزهایشان مجازات نکنند. دولتورود غیر

                                                      
1. UNHCR 
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پناهجویان را پذیرفته و یا نپذیرند ولی مجاز نیستند پناهجویی را به سرزمینی که احتمال تعقیب 

پور و ؛ جمال1394از، ؛ سرافر6-15: 1394و شکنجه در آن وجود دارد، بازگردانند )پرویزی، 

 (. 1396همکاران، 

های اتخاذ شده در مورد مهاجران افاانستانی باید برای طرح صحیح مسئله و بررسی سیاست

ها در برابر به تفاوت مهاجر قانونی، مهاجرغیرقانونی، و پناهجو دقت نمود. تصمیم و اقدام دولت

ی یا مهاجرپذیری دانست. تفاوت عمده توان سیاست مهاجرتپناهجو و مهاجر غیرقانونی را نمی

ای است که در آن است که سیاست مواجهه با پناهجو در واقع چگونگی اقدام در برابر واقعه

عامل اصلی آن خارجی و بیرون از اراده سیاستگذار است. مهاجر غیرقانونی نیز همانند پناهجو 

لذا با توجه به این تمایز،  کسی است که بدون اطالع و اراده کشور میزبان وارد شده است.

دانست. « سیاست مواجهه با پناهجو»های اتخاذ شده در برابر مهاجران افاانستانی را باید سیاست

در این مطالعه و در ارتباط با کشور افاانستان، در مواقعی که امنیت نسبی در افاانستان برقرار 

ده باشد، مصداق مهاجرت غیرقانونی بوده و هدف از مهاجرت هرچیزی غیر از فرار از ناامنی بو

اند، شود. برخی از جوانان افاانستانی را که به تنهایی و با اهداف اقتصادی وارد ایران شدهتلقی می

مهاجران »عنوان ویژه در ایامی که امنیت نسبی در افاانستان وجود داشته است، باید بهبه

: 1395، 1؛ هانلون و ویسینو1394افراز، ؛ سر1394نژاد و جفری، تلقی نمود )خوب« غیرقانونی

159-166 .) 

ریزی شده برای جذب مهاجر است که با هدف عموماً اقدامی برنامه« سیاست مهاجرپذیری»

گیرد جذب نخبگان و یا کارگر ماهر و یا پیشگیری از سالخورده شدن جمعیت صورت می

عمدتاً بازگرداندن « سیاست مواجهه با مهاجر غیرقانونی» کهدرحالی (1-191: 1380)زنجانی، 

باشد. تنها در شرایطی که کشور میزبان از رشد باالی اقتصادی و نرخ مهاجر به کشور مبدأ می

کم بیکاری برخوردار باشد، ممکن است از حضور موقت مهاجران غیرقانونی استقبال نماید. البته 

صادی و یا افزایش نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری، این استقبال در صورت کاهش رشد اقت

که در پی صورت اخراج مشاهده خواهد شد. چنانگیری و در ادامه بهنخست تبدیل به سخت

، 2بروز رکود اقتصادی، دولت اوباما بسیاری از مهاجران غیرقانونی را از آمریکا اخراج نمود )مانز

                                                      
1. Hanlon & Vicino 

2. Munz 
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 (. 106: 1395و هانلون و ویسینو،  1395

در ابتدا اعطا یا عدم اعطای پناهندگی است. اقدامی « سیاست مواجهه با پناهجو»مچنین، ه

ادعای شخص پناهجو در خصوص فرار از ناامنی در فرایندی  صحتکه معموالً پس از بررسی 

توانند حتی پس از احراز صحت ادعای پناهجو، بدون اعطای گیرد. کشورها میقضایی صورت می

هند شخص پناهجو در کشور میزبان حضور داشته باشد یا از کشور دیگری پناهندگی اجازه د

پناهندگی اخذ نماید. اما در هر حالت بر اساس معاهدات حقوق بشری اجازه ندارند شخص 

ها در پناهجو را تا زمانی که ناامنی در کشور مبدأ وجود دارد، بازگردانند. در مرحله دوم، دولت

گیرند که آیا به پناهجویان یا پناهندگان اجازه دهند جو تصمیم میقالب سیاست مواجهه با پناه

هایی ویژه ها و اردوگاهدر میان شهروندان سکونت یابند و یا آنها را ملزم نمایند در شهرک

سکونت داشته باشند. در مرحله بعد نیز سطح دسترسی آنان به بازار کار، خدمات رفاهی، آموزش 

؛ هانلون و ویسینو، 1396پور و همکاران، ؛ جمال1394 ،د )سرافرازکننو بهداشت را تعیین می

1395 :166-159 .) 

رسد برای مطالعه صحیح مسئله سیاستگذاری در مورد مهاجران افاانستانی بنابراین، به نظر می

( و یا در 138: 1396، 1)کستلز و میلر« سیاست مواجهه با پناهجو»عنوان بایست آن را بهمی

سیاست مواجهه با مهاجر »مهاجرت آنها با هدف اقتصادی صورت گرفته است،  مواردی که

قلمداد نماییم. لذا تبیین آن در قالب سیاست جذب نیروی کار، چنانکه نصر اصفهانی « غیرقانونی

ویژه با توجه به شرایط رکود و نرخ باالی بیکاری در اقتصاد ( بر آن تأکید داشته است، به1397)

 تواند ناشی از تأثیر نظریات کالسیک مهاجرت باشد.واقعیت، و بیشتر میکشور، دور از 

اند، های متعددی که در ایران مهاجران افاانستانی را مورد توجه قرار دادهدر میان پژوهش

المللی، کمتر های نهادهای بیناند و غیر از گزارشغالباً موضوع مطالعه خود این مهاجران بوده

طور خاص مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر عملکرد دولت را به ها وپژوهشی سیاست

کننده عنوان یک تحلیل سیاست اهتمام اصلی خود را بر شناخت عوامل گفتمانی تعیینبه

 های مواجهه با مهاجران افاانستانی قرار داده است.  سیاست

 

 

                                                      
1. Castles & Miller 
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 چارچوب نظری

ای های خارجی نقش تعیین کنندهمعیتهای فرهنگی در رویکرد جوامع به پذیرش جسیاست

و تجانس « اصالت ملی»که، هرگاه سیاست فرهنگی در کشوری متضمن اولویت حفظ دارد. چنان

های اقتصادی و تضمین امنیتی در پذیرش رغم برخورداری از ظرفیتقومی و نژادی باشد، علی

ری صورت خواهد گرفت گیری بیشتویژه در اعطای تابعیت، سختپناهجویان و مهاجران و به

 (. 178-9: 1382)کاستلز و دیویدسون، 

المللی موجب شده است سرعت تحوالت هویتی در اثر موج بزرگ محصوالت فرهنگِی بین

ای به حفظ میراث فرهنگی و ها از طریق سیاستگذاری در عرصه فرهنگی، توجه ویژهدولت

های سیاست (.8-9: 1389ایوبی، و  7-35: 1391هویت ملی از خود نشان دهند )اشتریان، 

ها و توانند موجب تقویت هویت ملی شوند: از طریق تأکید بر مؤلفهمی شیوهفرهنگی به دو 

ها و آداب ها، افسانهنمادهای ملی مانند پرچم، سرود ملی، زبان رسمی، روایات تاریخی، اسطوره

ده هویت ملی ازجمله کننو رسوم، و دیگر از طریق ایجاد محدودیت برای عوامل تضعیف

گرایی در عرصه حاکمیت سیاسی های قومی و پرهیز از قومیتها و تنشجلوگیری از بروز بحران

 (. 97: 1391)اشتریان، 

 کننده هویتالمللی به یکی از عوامل تضعیفهای بینامروزه در سراسر جهان انواع مهاجرت

(. احداث دیوار مرزی با مکزیک از 27: 1395، 1و شهروندی ملی تبدیل شده است )استیونسون

های قاچاق گیری فزاینده اتحادیه اروپا در اعطای ویزا، مقابله با گروهسوی دولت آمریکا، سخت

زده سوریه در مرزهای یونان که انسان در دریای مدیترانه و جلوگیری از سیل مردم جنگ

واسته پناهجویان و مهاجران یافته با ورود ناخهایی از مقابله جدی کشورهای توسعهنمونه

های غیرقانونی است، تنها به سبب پیامدهای اقتصادی یا امنیتی ورود آنها نیست، بلکه گروه

ذینفوذ بسیاری در این کشورها هستند که بیش از همه نگران پیامدهای فرهنگی و به خطر افتادن 

ان از دست رفتن تجانس گرا که در هر شرایطی نگرهای راست. گروهباشندمیهویت ملی خود 

آیند )کستلز و فرهنگی و قومیتی کشورشان هستند به هیچ عنوان با حضور بیگانگان کنار نمی

 (. 137: 1396میلر، 

مدت مهاجران در کشور میزبان عالوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهایی حضور گسترده و طوالنی

                                                      
1. Stevenson 
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مهاجرانی که »مراه خواهد داشت. فرهنگی و حتی ظهور اشکالی از چند تابعیتی را نیز به ه

«. آورندای را به دست میاشته باشند، معموالً موقعیت ویژههای طوالنی در یک کشور اقامت دسال

یافته اجازه مشارکت در بازار کار و برخورداری از تأمین چنین مهاجرانی در کشورهای توسعه

« شهروندشبه»نموده و موقعیتی  اجتماعی و آموزش و پرورش و حتی اجازه اقامت دائم را کسب

اقامت خود متولد بسیاری از این مقیمان دائمی، در واقع در همین کشور محل »آورند. دست میبه

را برای « شهروندشبه»ولی کشور میزبان ضمن خودداری از اعطای تابعیت، موقعیتی «. اندشده

کشور آلمان از اقامت دائم برخوردار درصد از مهاجران ساکن در  20کند. تقریباً ایشان تضمین می

هستند. این درحالی است که در برخی کشورها نسل دوم مهاجران )فرزندان مهاجران نسل اول( 

که غالباً تابعیت کشور مبدأ مهاجرت شوند درحالیشهروند و جزو اتباع کشور میزبان تلقی می

 (. 183-192: 1382باشند )کاستلز و دیویدسون، والدین خود را نیز دارا می

اند و گاه از ایران خارج نشدهدر ایران نیز جمعیت نسل دوم مهاجران افاانستانی که هیچ

ای است که دانشمندان و تر شدن و تبدیل به مسئلهتمایلی نیز به بازگشت ندارند در حال بزرگ

ل نماید که به مانند کودکان حاصگذاران را متوجه خود نموده است. البته دور از انتظار میسیاست

مجلس شورای اسالمی،  1398از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به موجب مصوبه سال 

ایرانی شناخته شدند، شهروندی نسل دوم مهاجران )که هر دو والدین خارجی باشند( به آسانی 

ناخواه متضمن قابل حل باشد. مسئله دیگر اینکه، در هر حالت اثبات یا اعطای شهروندی خواه

ت دوگانه خواهد بود، مگر اینکه همکاری کاملی از سوی دولت افاانستان برای سلب تابعیت تابعی

 شوند، صورت گیرد.   برای کسانی که در ایران شهروند تلقی می

های فرهنگی حقوق بشر؛ مقایسه سیاست»با عنوان  2009در پژوهشی که در سال  1نش

به بررسی چگونگی رعایت یا عدم رعایت حقوق  دادهانجام « ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا

های فرهنگی در طیفی از مهاجران و غیرشهروندان پرداخته است و آن را تحت تأثیر سیاست

گرایی مورد نقادی قرار داده است. نش این پژوهش را در زمانی انجام گرایی تا ملیوطنجهان

ات غیربشردوستانه در فضای امنیتی پس از های بریتانیا و ایاالت متحده بابت اقدامداده که دولت

های بدون مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته بودند. بازداشت 2001سپتامبر  11واقعه 

های نامحدود، شکنجه و ورود ناموجه به حریم خصوصی افراد و ایجاد تفهیم اتهام برای مدت

                                                      
1. Nash 
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د، بخشی از اقدامات فراقانونی است دلیل که عمومًا متوجه غیرشهروندان بوهای بیمحدودیت

در یک »العاده به انجام آن مبادرت کردند. نش معتقد است ها با اعالم وضعیت فوقکه این دولت

تواند تصمیم خود برای اعالم وضعیت فوق العاده را سادگی نمیحکومت دموکراتیک، دولت به

از سوی دیگر توجیه کند. لذا به شکلی قابل قبول برای نظام حقوقی از سویی و برای مردم 

های فرهنگی در قبال حقوق بشر ها برای توجیه این تصمیمات به یک سری سیاستدولت

های بریتانیا و ایاالت متحده با پیش گرفتن یک سری پردازند. ... به همین ترتیب دولتمی

های هایی فرهنگی، نادیده گرفتن حقوق اساسی غیرشهروندان مظنون به فعالیتسیاست

کردند. ... این درحالی است که وقتی حقوق بشر مورد توجه است تمایز تروریستی را توجیه می

آل خود وجود دارد میان شهروند و غیر شهروند باید منسوخ شود. اما دولت ملی در حالت ایده

تواند مخالف با ماهیت خود از این اولویت تا در خدمت شهروندان باشد. پس چگونه می

 (.75: 2009)نش، « ی کندپوشچشم

پذیرد که این دو را می 1گرایی استدالل گریک کالونوطنگرایی و جهاننش در مقایسه ملی

های مشترکی در فردگرایی در توجه به حقوق انسانی با یکدیگر تفاوت ندارند، هر دوی آنها ریشه

گرایی است. ملت انگرایی و جههای خاصلیبرال دارند، تفاوت در تعلق خاطر آنها به ارزش

که در یک دولت « برابری افراد»طوریکه مقصود از طور واضح بیانی از یک انحصار است. بهبه

 (. 105-106باشد )همان: گیرد، منحصراً شهروندان و افراد همان ملت میملی مورد تأکید قرار می

بنای حقوق در دولت ملی اگر م»گوید: ملی می گرایان از دولتوطنکالون در بیان انتقاد جهان

شوند، چرا شهروندان از حقوق طبیعی است که همه ابناء بشر با والدت آن را برخوردار می

شرایطی متفاوت با غیر شهروندان برخوردار هستند؟ چرا شهروندان فرانسه یا آمریکا باید از این 

شود، درحالی گذارده می ای زندگی کنند که به حقوق احترامامتیاز برخوردار باشند که در جامعه

که دیگران ]ازجمله مهاجران بدون روادید و پناهجویان[ محکوم به اخراج و اتالف حقوقشان 

 (. 107)همان: « هستند؟

طور به جهان بنابراین، منافع مردم و است ملّی منافع اصالت ناسیونالیسم تعالیم محتوای»

 وجه موظف هیچ به را خود و داندمی بیگانه را دیگر مّلت مّلت، هر زیرا دارد فرعی جنبه منطقی

جهت  در دارند وظیفه خودشان و برندمی سر به دیگر کشورهای در که مردمی منافع تأمین به

                                                      
1. Carig Calhoun 
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 درست دیگران، با بیگانگی احساس یعنی منفی؛ جنبه این داند. ولینمی بردارند، قدم خود مصالح

 کندمی رشد طبیعی طوربه و پیوسته ملّی، منافع جلب راه در کوشش یعنی مثبت جنبه به موازات

نیا ، به نقل از شهرام51: 1384)حجتی کرمانی « گردد.می بلندتر دائماً ترتیب بدین« ملیت»و دیوار 

 (. 1392و نظیفی نائینی، 

 کندمی دنبال را ملّی واحدهای هدف ایجاد و داده اصالت جارافیایی مرزهای به گراییملّی»

 و داده اصالت مذهب و عقیده به که اسالمدرحالی است؛ میهن آن در وفاداری صلیا کانون که

 دنبال ایدئولوژی مبنای بر را بشر وحدت جهانی و داندمی خدا را انسان دلبستگی اصلی کانون

 جامعة و کندمی محدود را انسان افق فکری گراییملّی اسالمی، هایاندیشه کند. بر مبنایمی

 استثمار و استعمار پرستی، نژاد گیریباعث شکل لحاظ این از و گیردنمی نظر در را انسانی

 (. 1392نیا و نظیفی نائینی، ، به نقل از شهرام21: 1364)داوری اردکانی، « شود می جوامع

های گرایی دینی سیاستگرایی اومانیستی و جهاندر موضوع حقوق بشر غیرشهروندان، جهان

گرایی قرار دارند. اما هر کدام ادبیات و توجیهات کنند و در مقابل ملیمیمشابهی را پیشنهاد 

کشند و به شکل متفاوتی جامعه خاص خود را در محترم شمردن حقوق غیرشهروندان پیش می

کنند. به تعبیر دیگر، هر کدام از این معاصر ملی را به رعایت حقوق انسانی پناهجویان ترغیب می

های فرهنگی خاص خود را در رعایت حقوق بشر مهاجران یاستگرایی سدو نوع جهان

ها با عالمی کند و دیگری با اتصال انسانهای طبیعی انسان تأکید میگیرند. یکی به ارزشکارمیبه

؛ حجتی کرمانی، 1391شود )حقیقت، ماوراء طبیعت معتقد به کرامت و حقوق الهی انسان می

نژاد و عالیی آوارگانی، ؛ ساداتی 1364؛ داوری اردکانی،  1392 نیا و نظیفی نائینی،؛ شهرام1384

1396.) 

گرایی در برابر آن موضع گرفته و آن با پدیده ملی مواجههفلسفه اسالمی نیز در قرن اخیر با 

شود مورد نکوهش قرار داده است. را به سبب آنکه موجب تشتت و تفرقه در اجتماع بشری می

مبستگی ملی متضمن غیر و بیگانه دانستن و درنتیجه تالش برای چرا که ایجاد اتحاد و ه

شود و نهایتاً استعمار برخی ملل توسط برخی دیگر را موجب کشی از غیر میو بهره« استخدام»

 (.    197: 1382خواهد شد و این با فطرت تکوینی انسان و نظام تشریع ناسازگار است )طباطبایی، 

تر شوند از سایر مجتمعات بشری بیشتر حدتر و درهم فشردهاهل یک وطن هر قدر مت»... 

کند به اینکه با سایر آحاد جدید گردند... و واحدی که جدیداً تشکیل یافته شروع میجدا می
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ها و اجتماعات را به کرد، یعنی سایر انسانای را بکند که با سایر موجودات عالم میهمان معامله

کند. ... و همین معنا باعث شده که کشی میحیوانی شیرده بهرهگیرد و از آنها چون خدمت می

ها و امتیازها را لاو اعالم نموده، اجتماع را بر پایه ها و چنددستگیگونه انشعاباسالم اعتبار این

 (.     8-197: 1382)طباطبایی، « عقیده بنا نهد نه بر پایه جنسیت، قومیت، وطن و امثال آن

 تحقیقپیشینه 

گذاری فرهنگی در و هماهنگ شدن مهاجران یکی از مهمترین موضوعات سیاست ادغام

ادغام مهاجران، »ای با عنوان ( در مقاله2013) 1کشورهای مهاجرپذیر است. دیدیر و جیانی

عنوان افزایش موج مهاجران و پناهجویان در اروپا را به« پذیرش عمومی و همبستگی اجتماعی

و  1970های اند. درحالی که در دههکننده انسجام اجتماعی مورد توجه قرار دادهعامل مختل

ای ایجاد همگرایی در مهاجران با جامعه گرایی فرهنگی( برسیاست چند فرهنگی )تکثر 1980

عنوان اجماع عمومی پدید آمد که چندفرهنگی به»اصلی مورد توجه قرار داشت، اما با تاییر قرن 

یک سیاست برای ادغام مهاجران شکست خورده است... ؛ تا جایی که این واژه از دایره کاربرد 

(. 2010، 2)ورتوک و وسندورف« شدیهای توخالی شنیده معمومی خارج شد و تنها در لفاظی

تواند پیروی از قوانین و آموزی مهاجران نمیدیدیر و جیانی معتقدند حتی تمرکز روی زبان

همراه داشته باشد. بنابراین، ها و درنتیجه انسجام اجتماعی را بهمشارکت در هنجارها و ارزش

ویکم هستیم که در آن یستهای مهاجرت در آغاز قرن بشاهد یک تاییر گفتمان در سیاست

گرایی فرهنگی و ارجاع به تنوع فرهنگی بسیار نادر است؛ اگرچه این تاییر در مفهوم کثرت

های عملی بوده است )دیدیر و جیانی، تر از تاییرات در سیاستگفتمان سیاسی بسیار رادیکال

 (. 1395به نقل از بیلگر و همکاران،  2013

گذاری فرهنگی ظاهر سیاستتوان در درون قوانینی که بهیهای فرهنگی را مگاهی سیاست

مهاجران غیرقانونی و حقوق »ای با عنوان ( در مقاله2009) 3نیست جستجو کرد. کارِرا و مرلینو

و بیگانه پنداشتن مهاجران را سرمنشأ محروم شدن آنان از حقوق انسانی در اروپا « غیر»، «اروپایی

ها همراه هاجران غیرقانونی در واقع با انکار حقوق اساسی انسانشمارند. عناوینی چون مبرمی

                                                      
1. Didire & Gianni 

2. Vertovec & Wessendorf 

3. Carrera & Merlino 
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کسی  دهد که چهاست. چارچوب حقوقی، یک اثر سمبلیک مهم نیز دارد. زیرا به جامعه پیام می

کسی را بد. اگر قانون کسی را به عنوان غیرقانونی معرفی عنوان خوب تلقی کرد و چه را باید به

کارِرا و مرلینو، وده است )را بر او الصاق نم اجتماعیناقض صلح کند، یعنی برچسب مجرم و 

 (. 1394به نقل از پرویزی،  2009

توان از های متعددی بوده است. از آن میان میدر ایران، فرهنگ سیاسی مورد توجه پژوهش

که دگرگونی اصلی در سیاست خارجی کشور را در  کرد( یاد 1393دیدگاه دهقانی فیروزآبادی )

گرایی رخ داده است. گرایی به اسالمملت« گفتمان از»کند که تاییر معرفی می 1360طع سال مق

صدر را های پس از دولت بنیبه این ترتیب، دهقانی تمامی تاییرات سیاسی و گفتمانی دولت

داند. تحقیق حاضر نیز عواملی را در فرهنگ سیاسی کشور بازشناسی می« گفتمانیدرون»تاییرات 

گرایی( و در تعارض های کالن فرهنگی نظام )اسالمها وسیاستماید که خود ناشی از ارزشنمی

دهند. های مواجهه با پناهجویان را تحت تأثیر قرار میخود سیاستنوبهگرایی بوده و بهبا ملی

رغم تاییرات سیاسی و گفتمانی از تداومی نسبی در فرهنگ سیاسی کشور عواملی که علی

 از پناهجویان افاانستانی در کشور شده است.« برادرانه»هستند و موجب تداوم میزبانی برخوردار 

رغم اهمیت آن در همه جوانب جامعه معاصر پیشینه تحقیق در مورد مهاجران افاانستانی علی

هایی ریزی شهری و محققان حوزه اشتاال پژوهشایرانی، چندان فربه نیست. پژوهشگران برنامه

اند. مواردی نشینی و حضور نیروی کار افاانستانی در بازار کار به انجام رسانیدهحاشیهرا در مورد 

نیز از منظر حقوقی مسائل مربوط به تابعیت و ازدواج با اتباع بیگانه و فرزندان حاصل از آن را 

های صورت گرفته، موضوع را با رویکرد اند. اما بیشترین تعداد پژوهشموشکافی کرده

ترین اند. در این میان یکی از مهمترین و جامعسی و مسئله اجتماعی مطالعه نمودهشناآسیب

بابایی گذار است که جمشیدیها و علیتحقیقات صورت گرفته پژوهشی کاربردی برای سیاست

 اند.( عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افاانستانی را بررسی نموده1381)

مانند تحقیق حاضر کانون بررسی خود را تحلیل هایی که بهترین پژوهشیکی از نزدیک

نامه دکتری نصر هایِ اتخاذ شده در مورد مهاجران افاانستانی قرار داده است پایانسیاست

در »اصفهانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که بر اساس آن نیز کتابی با عنوان 

نامه مذکور با تأکید بر تفاوت که پایان منتشر گردید. با این 1397در سال « خانه برادر

های عملیاتی حکومت تازه استقراریافته و عوامل  اقتصادی ازجمله مسئله نیروی کار، محدودیت
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گیرد ولی تحقیق حاضر با جستجو در عوامل شناختی، در پارادایم واقعیت اجتماعی قرار می

ود را در پارادایم تفسیر اجتماعی ها خهای تأثیرگذار بر سیاستفرهنگی و گفتمانی و ارزش

که در ادامه نیز اشاره خواهد شد، موجب گردیده است عوامل یابد. همین تفاوت، چنانمی

اند در تحلیل ما عواملی کانونی و کننده دانستهای و صرفاً تسهیلاثرگذاری را که ایشان حاشیه

های روی کار ارزان در سیاستمحوری تشخیص داده شود و در مقابل تأکید ایشان بر اهمیت نی

اتخاذ شده، در تحلیل ما ناشی از طرح اشتباه مسئله قلمداد گردد. با این حال، تحقیق حاضر 

 داند.توجه خاص خود بر مذاکرات مجلس شورای اسالمی را مرهون اشارات پژوهش مذکور می

ود از جمله کتاب توان در ادبیات حقوقی جستجو نمبخعد دیگری از پیشینه تحقیق را نیز می

سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق »( با عنوان 1394جمشید پرویزی )

گذاری و حقوق بشر را در ارتباط با پناهندگان که به مانند مقاله حاضر دو موضوع سیاست« بشر

« ان در جهان معاصرحقوق بشر بنیادین مهاجر»ای با عنوان است. دیگر، مقاله مورد توجه قرار داده

( که مجموعه کاملی از حقوق مهاجران را گردآوری نموده است. سرافراز در این 1394)سرافراز، 

های جاری در جهان امروز المللی و رویهمقاله جوانب مختلف موضوع را بر اساس اسناد بین

« ناهندگانتوسعه و تحول حقوق پ»( با عنوان 1374تحلیل نموده است. همچنین کتاب صفایی )

 «. حمایت از پناهندگان در اسناد حقوق بشر»( با عنوان 1396پور و همکارانش )و مقاله جمال

 هاو داده تحقیق روش

بندی سیاست تالش خواهد نمود فرایند چارچوب« تحلیل سیاست»عنوان یک پژوهش حاضر به

 1گفتمانیِ فیشر و فارسترو اتخاذ تصمیم در یک موضوع فرهنگی و اجتماعی را با اتخاذ رویکرد 

 .شودمیاستفاده  2( مورد بررسی قرار دهد. برای تحلیل گفتمان نیز از روش الکال و موفه1993)

های اعتقادی، نظام دهنده سیاست،عوامل شکل مهمترین و فارستر نگاه فیشردر 

های گذاران به موضوع است. هم در سطح گفتمانهای مرجع و فهم و دیدگاه سیاستچارچوب

گر سیاست به عمومی و هم در سطح نقشه شناختی بازیگران فردی. در این رویکرد تحلیل

ها و سایر عناصر که مورد ارجاع مکرر هستند، حلگذاری و تعریف مسئله و راهچگونگی نام

گر در شناسایی آوری به تحلیلها و استداللسازی حجیتساختاردهی و روشن»کند. توجه می

                                                      
1. Fischer & Forrester  

2. Laclau and Mouffe 
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های مختلف در گفتمان عمومی گیری موقعیتها و ادعاهایی که در شکلفرضآن دسته از پیش

 (. 376-377: 1395، 1)تیسن و واکر« مهم هستند، کمک خواهد کرد

اند، تحت تأثیر )احتجاجی( نامیده« 2یل جدلیتحل»فیشر و فارستر که رویکرد خود را 

پردازان انتقادی، به ویژه هابرماس، بر آن تأکید دارند که چگونه پساساختارگرایی فرانسوی و نظریه

کند. لذا زبان در فرایند سازیم، نقش ایفا میزبان در معنا و تصوری که ما از جهان برای خود می

اهیم بدانیم که چگونه یک مسئله توصیف شده است، باید خواگر می»سیاستگذاری خنثی نیست. 

اند، تحلیل نماییم. رویکرد شکل گرفته« مباحثات مربوط»بکوشیم تا روشی را که ضمن آن، 

کارکردگرایی ساختاری، « جعبه سیاه»جدلی در مورد ابعاد بیانی سیاستگذاری عمومی است که در 

 (.     231: 1392، 3)پارسونز« تلقی شده است« ورودی»به مثابه 

نگر به سیاستگذاری دارد و در مقایسه با کارکردگرایی ساختاری که رویکردی کالن

پردازان تئوری بازی که رویکردی خرد به سیاستگذاری دارند، دیدگاه فیشر رفتارگرایان و نظریه

: 1392سنز، گیرد )پاربرد قرار میو فاستر با پیش کشیدن جایگاه زبان و گفتمان، در سطح میان

230-227 .) 

گفتمان به هر شیوه خاص برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن اشاره دارد. تحلیل 

ها و شیوه سخن گفتن ما درباره جهانِ هویت»کنندگان گفتمان بر این اصل اتفاق نظر دارند که 

جاد آنها و دهند. بلکه نقشی فعال در ایروابط اجتماعی، آنها را به شکلی خنثی بازتاب نمی

های ( تحلیل گفتمان با پذیرش آموزه18: 1389، 4)یورگنسن و فیلیپس« تاییرشان دارند

گیرد برساختگرایی اجتماعی عمومًا رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته شده در پیش می

های ما به جهان و شناختی که از خود و جهان اجتماعی داریم را اموری تاریخی و و دیدگاه

معرفت محصول تعامل اجتماعی »داند که لزومًا نسبتی با حقیقت ندارند. حصول فرهنگ میم

ها با یکدیگر سازیم و بر سرحقیقت و خطا دانستن پدیدهاست که در آن حقایق مشترک را می

 (. 22-24)همان: « کنیمرقابت می

ارد اما رویکردی های نظری گذشته دهای قوی در سنت و دیدگاههرچند نظریه گفتمان ریشه

                                                      
1. Thissen & Walker 

2. Argumentative Analysis 

3. Parsons 

4. Jorgensen & Philips 
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ترین روش برای شناسایی ( مناسب1396 ،نسبتاً نو در تحلیل سیاسی است )صدرایی و صادقی

است. دغدغه اصلی در « تحلیل گفتمان»ها در یک موضوع مشخص روش مواضع افراد و گروه

نظریه گفتمان آن است که مردم در جوامع، چه درک و شناختی نسبت به خود دارند. به عبارت 

یگر، تعریف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چیست و به تبع این تعریف و شناخت، د

 :به نقل از کسرایی و شیرازی، 207: 1378، 1الگوی رفتاری آنها چیست؟ )مارش و استوکر

شده تحلیل گفتمان نیز روشی که توسط الکالو و موفه معرفی های شناخته(. در میان روش1388

طور اجمالی به معرفی آن رسد که بهتر به نظر میع تحقیق حاضر مناسبشده است برای موضو

 خواهیم پرداخت.

ها کنند، به تقابل و کشمکش گفتمانالکال و موفه در روشی که برای تحلیل گفتمان معرفی می

ای دارند. هر برای کسب عمومیت و به بیان دیگر قرار گرفتن در موقعیت مسلط، توجه ویژه

که طوریدارد تعریف خاص خود از جهان را برجسته کرده و عمومیت دهد به گفتمان تالش

افراد جامعه هویت و موقعیت خود در جهان را از منظر آن گفتمان درک نمایند. این رقابت 

همیشه وجود داشته و هیچ گفتمانی استیالی کامل را حاصل نخواهد کرد. گفتمان رقیب همیشه 

و یا  ی است که از سوی گفتمان مسلط بدون پاسخ رها شدههایسازی پرسشمترصد برجسته

 اند. مخفی شده

پژوهش حاضر تمرکز اصلی خود را بر تحلیل گفتمان مذاکرات مجلس شورای اسالمی در 

مورد موضوع مهاجران افاانستانی قرار داده است. عالوه بر آن، مواردی از بیانات امام خمینی 

به این مهاجران توسط مسئول ذیربط در وزارت کشور و های مربوط )ره( و اعالم سیاست

 ها در ایام مقارن مذاکرات مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برخی از روزنامه

و برای « تحلیل سیاست»شود روش تحلیل گفتمان در این پژوهش با هدف متذکر می

گرایی تا طیفی از ملی گذاران در مواجهه با پناهجویان درمشخص نمودن رویکرد سیاست

های سیاسی در چهار گرایی مورد استفاده قرار گرفته است و داعیه بررسی علمی گفتمانجهان

ها به جریانات و دهه تاریخ معاصر کشور را نداشته و ارجاعاتی که احیاناً در بخش یافته

دیگران بوده  هایهای سیاسی صورت گرفته است غالباً با تکیه بر مطالعات و پژوهشگفتمان

صورت ها و جریاناتی که کمابیش در ادبیات مطالعات سیاسی جمهوری اسالمی بهاست. گفتمان

                                                      
1. Marsh & Stoker 
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« اصولگرا»و « اصالحات»، «سازندگی»، «دوران دفاع مقدس»مترادف با مقاطع زمانی با عناوین 

 (. 1393شناخته شده است )ر.ک دهقانی فیروزآبادی، 

  هایافته
مجلس شورای اسالمی، مواضع مسئولین و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در بررسی مذاکرات 

ایم. نخست گذاری در مواجهه با مهاجران افاانستانی را متمایز نمودهگذشته سه مقطع سیاست

که در برابر موج اول مهاجران افاانستانی اتخاذ شد. مهاجرانی که در پی « درهای باز»سیاست 

عنوان ای کمونیستی شوروی سابق وارد مرزهای ایران شده و بهاشاال افاانستان توسط نیروه

طالبان در افاانستان که با پی استیالی قدرتبرادران دینی مورد استقبال قرار گرفتند. دوم، در

های ایرانی در مزارشریف همراه شد، حفظ امنیت ملی نسبت به شهادت تعدادی از دیپلمات

گرفت و برخالف گذشته، مهاجران افاانستانی در موج دوم  تعهدات فراسرزمینی در اولویت قرار

گذاران ایرانی صورت با درهای باز مواجه نشده و استقبال کمتری از سوی مسئولین و سیاست

پذیرفت. سومین مقطع شاخص در سیاستگذاری در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 

ست که با تصویب احراز تابعیت از طریق مادر در با مردان خارجی )عمدتاً افاانستانی( بوده ا

 مجلس شورای اسالمی تابعیت ایرانی این افراد مورد تأیید قرار گرفت.  

 گری شورویبرادری اسالمی در مقابله با اشغال

های جمهوری اسالمی ایران در مورد مهاجران ( در تحلیل سیاست1397نصر اصفهانی )

های مدیریتی و مالی حکومت تازه استقرار یافته را مهمترین تافاانستانی، پس از آنکه محدودی

عنوان شمارد از دو عامل نیز بهدر دهه اول پس از انقالب برمی« سیاست درهای باز»دالیل اتخاذ 

خود را حامی »است که « وجه ایدئولوژیک حکومت انقالبی»کند. اول کننده یاد میعوامل تسهیل

جوّ انقالبی مسلط بر جامعه ایران در نخستین »و دوم « دانستم میمستضعفان در اقصی نقاط عال

های پس از انقالب است. در فضای پرشور انقالبی که با تقویت حس برادری و دیگرخواهی سال

توأم بود... و با افول تدریجی این فضای برادری و دیگرخواهانه برآمده از جامعه انقالبی، وضعیت 

 (.87-89: 1397)نصر اصفهانی، « شودنیز دستخوش تاییرات زیادی میها در ایران افاانستانی

خود را حامی »نامد که می« وجه ایدئولوژیک حکومت انقالبی»آنچه را که نصر اصفهانی 

های ما پس از مطالعه اسناد تاریخی و بر اساس آموزه« دانستمستضعفان در اقصی نقاط عالم می
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انقالب اسالمی در سیاست خارجی تشخیص دادیم. گفتمانی  گفتمان« دال مرکزی»الکال و موفه 

ها که در دهه اول انقالب پس از طرد سخت و انقالبی رقبا موقعیتی هژمونیک یافته و هویت سوژه

نماید که تعلق ملی در آن بسیار کمرنگ شده و مای دینی به میزان زیادی را به شکلی تعریف می

 گیرد. جای مای ملی را می

از امام خمینی مبنای مشروعیت بخشِ سیاست « اسالم مرز ندارد»همین نگرش عبارت  برپایه»

اجازه ورود پناهندگان افاانستانی به ایران شد. به همین سبب بود که تا چندین سال از عبارت 

های رسمی نگاریها و نامهافاانستانی برای توصیف پناهندگان افاانستانی در رسانه« برادران»

 (.  89: 1397)نصر اصفهانی، « شدیاستفاده م

و  18/5/1359، 15/5/1359های متعددی )ازجمله مورخ امام خمینی )ره( در سخنرانی

( مسئله اشاال افاانستان از سوی شوروی را همانند اشاال قدس دانسته و از همه 10/5/1360

ادران مسلمان خود خواهد با کنار گذاشتن آموزه غلط و بیگانه ملیت به یاری برمسلمانان می

گرایی را مورد انتقاد طور مستقیم اندیشه ملیهای متعددی بهبشتابند. ایشان همچنین در سخنرانی

 اند.قرار داده

 ، 25: 1392امام خمینی، )« ها هست ندارداسالم اینطور مرزهایی که در سایر مسلک»

 (. 29/7/1358سخنرانی مورخ 

شود برخالف لمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر میگرایی که به دشمنی بین مسآن ملی»
 (. 21/6/1359سخنرانی مورخ ، 14)همان:  «های اجانب استاسالم و مصلحت مسلمین و از حیله

اند و ندانسته، اکثراً ندانسته و بعضی کرده در دامن غرب یا شرق آمدهیک قشرهای تحصیل»
خواهند تفرقه ها میها و بین افراد انسانبین ملت اند...گرایی را پیش کشیدههم دانسته قضیه ملی

زند. پیامبرها که گرایی... امری است که اساس دعوت پیامبرها را به هم میبیندازند. ... این ملی
 14)همان:  «انداند مردم را به برادری و به دوستی و اخوت دعوت کردهاز اول تا ختمشان آمده

 (. 20/10/1360سخنرانی مورخ ، 35و 

گرایان[ حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای حکومت و به عقیده آنان ]ملی»

گرایی و خلود در ارض است باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و... این انگیزه ملیتشکیالتی می
که مصالح مسلمانان را فراموش کرده و دفاع از مسلمین را در حصار ملت خاص قرار داده و 

اهلل و ائمه معصومیت و سیره مستمرة انبیای عظام و کریم و احادیث رسول قلم سرخ بر قرآن
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 (. 16/5/1365، سخنرانی مورخ 4-5 :)همان «ای معظم در طول تاریخ کشیده استاولی

عراق قائلند که باید عرب باشد، و نه عجم و نه ترک و نه « حزب بعث»آن معنایی که »

، آن مملکت خودش را و نژاد خودش را برتر گفتدیگران همان مطلبی است که هیتلر می
سخنرانی مورخ ، 34)همان:  «دانست و بر مردم و بر جهان آن کرد که همه شنیدید یا دیدیدمی

22/11/1359 .) 

عنوان رهبری کاریزماتیک توانست گفتمان انقالب اسالمی را به میزان )ره(، به امام خمینی

گرایی را به ایر رقبای گفتمانی ازجمله گفتمان ملیزیادی در جامعه ایران عمومیت داده و س

حاشیه براند. ایشان با تکیه بر میراث فقه که طی چندین قرن انباشته شده و در میان مردمان دیندار 

نهادینه گشته و حتی حقوق مدنی مدرن کشور بر آن ابتناء یافته است، فقه اسالمی را اساس 

بندی باعث برجسته شدن دهد. همین شیوه مفصلمی بندی گفتمان سیاسی انقالب قرارمفصل

، «دفاع از سرزمین اسالمی»، «امت واحده»، «امت اسالمی»، «برادر مسلمان»هایی ازجمله دال

هایی ازجمله گردید و در ضدیت با گفتمان« مبارزه با مستکبرین»، «حمایت از مستعفین»

 قرار گرفت. « گراییملی»

عنوان مقام اجرایی مرتبط با مهاجران به 1360کشور در آبان  مصاحبه معاون سیاسی وزارت

 باشد.افاانستانی، حاکی از تسلط همین گفتمان در دستگاه اجرایی کشور نیز می

بر اساس اعتقادات اسالمی و دو بند از قانون اساسی ایران ما موظف هستیم که از کلیه »
های اسالمی که لخصوص از نهضتاهای رهایی بخش سراسر جهان حمایت کنیم. علینهضت

طور که اشاره شد ضمن ها، همانکنند... . در رابطه با افااندر جهت نفی شرق و غرب عمل می
دهیم، ولی معتقدیم که آخرین ها با کمال میل پناهندگی و حمایت الزم را میاینکه ما به این

 «خود در افاانستان بازگرددافاانی هم یک روز باید ایران را ترک کند و به خانه و زندگی 
 (. 1360)سرورالدین، 

تکشان باید بدانند که ضمن اینکه در اسالم مرزها به آن صورت خواهران و برادران تک»
شوند، ولی این بدان معنا نیست متداول معنا ندارد و کلیه مسلمانان جزء امت واحده محسوب می

هجوم واقع شدند باید جبهه را خالی بگذارند و که وقتی مسلمانان در قسمتی از کره زمین مورد 
به کشورهای دیگر اسالمی پناهنده شوند. ... باید برای آزاد کردن خانه خود دائماً در تالش 

 )همان(.    «باشند
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و « شرق کمونیستی»انقالب اسالمی نظام معنایی خود را در غیریت و کمابیش ضدیت با 

های طور که الکال و موفه نیز تأکید دارند همیشه گفتماننشکل داد. اما هما« غرب کاپیتالیستی»

رقیبی نیز وجود دارند و مترصد هستند تا با انگشت گذاشتن بر مفاهیم طرد شده در گفتمان 

و « آزادی»، «توسعه»، «رفاه»غالب مواضع خود را شکل دهند. به همین ترتیب مفاهیمی مانند 

سالمی موفق به کسب موقعیت محوری در نظام که در دهه نخست انقالب ا« پیشرفت»حتی 

 های رقیب مورد توجه جدی قرار گرفتند. معنایی انقالبی نشدند، از سوی گفتمان

های شناوری هستند که در ابتدای پیروزی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هر دو از دال»
نگی فرستاد. در مقابل، گوانقالب، گفتمان انقالب اسالمی آنها را طرد نمود و به حوزه گفتمان

توسعه ایدئولوژیک یا همان صدور انقالب را برجسته ساخت. اما با گذشت یکی دو دهه از عمر 
های گونگی خارج شدند و با گرد آمدن دیگر دالانقالب اسالمی، این عناصر از حوزه گفتمان

طلب شکل اصالحهای سازندگی و بندی گفتمانعنوان دال مرکزی(، مفصلشناور حول آنها )به
 (. 1388)کسرایی و شیرازی، « گرفت

یک سال پس از پایان جنگ و در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، 

مجلس شورای اسالمی که نخستین برنامه توسعه پنج ساله را در دست بررسی  1368در سال 

آن خواستار خروج مهاجران داشت، برای اولین بار طرحی را مورد شور قرار داد که به موجب 

 هایی در خارج از شهرها گردید.افاانستانی از شهرها و استقرار آنها در اردوگاه

مندی، های بهرهها و سرانهگذاران به شاخصاحیای سازمان برنامه و بودجه و توجه سیاست

رشد گذاری برای دوره پنج ساله مسئولین را با دو پرسش در مورد سالمت و رفاه، و هدف

های آذر که در روزنامهطوریجمعیت و حضور دو تا سه میلیون مهاجر خارجی مواجه نمود. به

همزمان مباحثی در مورد لزوم کاهش رشد جمعیت؛ طرح نمایندگان مجلس برای استقرار  1368

خورد )روزنامه ها؛ و الزمات برنامه توسعه پنج ساله اول به چشم میمهاجران خارجی در اردوگاه

 (. 2: 1368آذر  2طالعات، ا
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رسد پس از پایان جنگ، ارتحال امام خمینی )ره( و ظهور نهضت سازندگی، به نظر می

گفتمان نخستین انقالب اسالمی موقعیت هژمونیک و مسلط خود را از دست داده و گفتمان 

دگرگونی قرار عنوان رقیبی قدرتمند، نظام معنایی حاکم بر جامعه را مورد به« توسعه و سازندگی»

برخالف گفتمان انقالبیِ نخستین، دیگر برادر مسلمان « توسعه و سازندگی»ان دهد. در گفتممی

های شود، بلکه مانعی برای دستیابی به شاخصافاانستانی همانند مسلمان ایرانی تلقی نمی

ها و گرانیهای اجتماعی دانسته شدند. چنانکه این نمندی و توسعه و حتی عامل ناهنجاریبهره

 شود. خوبی مشاهده میتقابل آن با گفتمان پیشین در مذاکرات نمایندگان مجلس به

طرح استقرار »، در بررسی 1368آذر  12آذر و  7در جلسات مجلس شورای اسالمی، مورخ 

مباحث متنوعی در مورد مهاجران افاانستانی « ها و کنترل و نظارت بر آنهامهاجران در اردوگاه

الذکر قلمداد توان آن را صحنه کارزار دو گفتمان فوقشود که میمجلس مطرح میدر صحن 

که « مجاهدان افاانستانی»های انقالبی در حمایت از نمود. موافقان طرح ضمن پذیرش آرمان

مشاول مبارزه با شوروی و نظام کمونیستی بودند، با طرح انتقاداتی خواهان جدا نمودن جامعه 
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نی از جامعه ایرانی و به طور ضمنی خواهان بازگشت اکثریت آنها به کشورشان مهاجران افاانستا

 شدند.

، با تقسیم مهاجران یاسالم یمذاکرات مجلس شورادر مشهد،  ندهینماآبادی، قربانعلی صالح

و حمایت از آنها موافقت خود را اعالم « مجاهدین»افاانستانی به سه گروه فقط با تداوم حضور 

 کند. می

خواهند بجنگند، مبارزه کنند. همه ملت ایران حامی دسته از آنها مجاهدین هستند که می یک»

خواهند یک کلمه حقی را در افاانستان به کرسی خاطر اینکه آنها میآنهاست، پشتیبان آنهاست. به
شوند. دسته دوم مهاجرانی هستند که از جور و ستم فرار بنشانند. در نتیجه آنها حمایت می

تر شده جا دارد که برگردند به کشور ها هم حاال که فضا آمادهاند ایران و ایناند، آمدههکرد
شود شود، مواد مخدر وارد میها آنجا میخودشان. سوم اشرار هستند که بخش اعظمی از شرارت

کنیم چنانچه نمایندگان محترم به دو فوریت این طرح رأی بدهند ما یک سیاست و ما فکر می
سازی محیط ایم و هم اینکه زمینه سالمدر واقع کرده 1تی را هم از دولت موقت مجاهدینحمای

خواهند بروند، بروند و آنهایی هم ایم... آنهایی که میرا مخصوصاً در نقاط مرزی فراهم آورده
 (. 1368آذر  7آبادی، )صالح «ها...خواهند بمانند، بروند در اردوگاهکه می

اسفند موافقان طرح موضوعات مختلفی را در مخالفت با حضور میلیونی  12و  7در جلسات 

کنند. غالمعلی شهرکی، از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، مهاجران افاانستانی مطرح می

مهمترین نگرانی خود را بروز جرایم، ناامنی و گسترش فساد و قاچاق مواد مخدر در شرق کشور 

کند. اما در عین حال نگرانی خود از کاهش فرصت شالی و افزایش بیکاری در کشور معرفی می

کند. ایشان همچنین در بخشی از انتقاد به حضور مهاجران از شیوع یک بیماری را نیز اعالم می

رسد منظور های آن ایام، به نظر میگوید که با توجه به قراین روزنامهالعالج در کشور سخن می

 ماری ایدز بوده باشد. ایشان بی

که اکنون تبدیل به دال مرکزی گفتمان جدید شده است « توسعه»شهرکی اگرچه از دال خالی 

                                                      
 دهند تشکیل  موقت دولتی توانستند مجاهدین  1368 سال اوایل در شوروی ارتش خروج از پس اینکه توضیح. 1

این خود سخنان در آبادی صالح آقای. بود اهلل نجیب گرایچپ دولت اختیار در کابل حکومت هنوز که درحالی

 خواهد مجاهدین دولت تقویت موجب وضعیت این در کشورشان به مهاجرین بازگشت که کنندمی استدالل گونه

 . شد
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کند گوید اما تمام انتقاداتی که وی به سیاست میزبانی از مهاجران افاانستانی مطرح میسخن نمی

« المللیعرف بین»و متکی به اندیشه بهبود و توسعه در معنای مصطلح آن است. همچنین پذیرش 

هاشمی، نماینده مشهد ای برخوردار است. چنانکه بنیبندی گفتمان اخیر از جایگاه ویژهدر مفصل

ها یک مسئله اسکان مهاجران در اردوگاه»دارد: و از مدافعان طرح در پاسخ به مخالفان اظهار می

گوید: مقایسه با پاکستان میآذر( و یا شهرکی نیز در  12)جلسه « المللی استپذیرفته شده بین

آذر(. این درحالی است  7)جلسه « ها جمع کردهها را در اردوگاهکشوری مثل پاکستان همة این»

المللی، معتقد است که اسالم با عرف بین« غیریت»که گفتمان انقالبی  اساساً به میزان زیادی در 

دینی پذیرفت و به آنان در مبارزه با ظالم  عنوان برادرانمرز ندارد و پناهجویان مسلمان را باید به

 و اشاالگر یاری نمود.

شود. شهرکی نویسندة ها را کنار زده و آشکار میاین تقابل در بخشی از سخنان شهرکی پرده

شمارد و به دهد و وی را از مقامات سابق وزارت خارجه برمیقرار می 1یک مقاله را مخاطب

پردازد. وی در این بخش های جهادی میر حمایت از گروهانتقاد از سیاست وزارت خارجه د

پردازد و خواهان مستقیماً به انتقاد از دال مرکزی گفتمان مسلط در دهه نخست انقالب می

 شود: های وزارت خارجه میبازاندیشی در شیوه و سیاست

االیی داشتند... ای خواندم از یکی از آقایانی که قبالً در وزارت امور خارجه پست بمن مقاله»

ها ]مجاهدین[ با بوش و شورای امنیت  ملی آمریکا ای از اینبینید که عدهشما همین امروز می
توانید در رابطه با این گروه تشخیص بدهید. خوب اگر این . آتیه را می2در مذاکره هستند

                                                      
 و افاانی مهاجران» عنوان با ایمقاله طی که است الریجانی محمدجواد آقای ایشان مخاطب رسدمی نظر به. 1

 بررسی مورد طرح فورریت دو تصویب در مجلس اقدام از 1368 آذر 11 تاریخ به اطالعات روزنامه در «هااردوگاه

 .(1368)الریجانی،  بود کرده انتقاد

 رئیس بوش، با سفید کاخ در 1368 آذر هفتم روز در افاان، مجاهدین موقت دولت رئیس مجددی، اهلل صبات. 2

 سفید کاخ از مجاهدین دولت که کردند تحلیل چنین مالقات این مورد در هاروزنامه. کرد مالقات آمریکا جمهور

 شوروی رهبر گورباچف، و آمریکا جمهور رئیس میان رو پیش هفته در که ایجلسه در است نموده درخواست

 آذر هشتم اطالعات روزنامه. ک .ر) شود جوییچاره نیز افاانستان مسأله مورد در شد خواهد برقرار مالت در

 و بود شده نمایان شرق بلوک انسجام حفظ در شوروی اقتصادی ناتوانی که شرایطی در اینکه توضیح .(1368

 در پیشنهاداتی و دادند را کابینه در حضور اجازه نیز غیرکمونیستی احزاب به اروپا شرق کشورهای از برخی

 دو رهبران بود، گرفته قرار سیاستمداران از بسیاری استقبال مورد و شده مطرح آلمان دو مجدد اتحاد خصوص
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د خوب های خوبی در این ده سال بود و این کاری که کرده بودیهای شما، سیاستسیاست
افتاد. به جای مذاکره با بوش و شورای امنیت ملی جواب داده بود، امروز چنین اتفاقی نباید می

کردند به جای اینکه از کردند. حرف شما را گوش میآمدند با شما مذاکره میآمریکا باید می
ستمداران کردند. ... شما سیاحکام مرتجع عربستان سعودی تعریف کنند بایستی از شما تعریف می

گوید سه کشور این ده سال چکار کردید که اینها االن دارند با آمریکا و عربستان سعودی... می
اند: آمریکا، عربستان سعودی، پاکستان. رئیس دولت موقتشان اسمی از ایران به ما کمک کرده

ان عاقالنه و گویید بگذارید تا ما سیاستمدارنبرده آن وقت این از سیاست شما بوده. حاال هم می
خواهند جلو فساد را بگیرند دانم چه بررسی کنیم. مگر بقیه عاقل نبودند؟ مگر بقیه که مینمی

آذر  12)شهرکی، نماینده زاهدان، مذاکرات مجلس شورای اسالمی، « غرض و مرض دارند؟

1368 .) 

سالمی در مقابل، مخالفان طرح همچنان نگران مخدوش شدن تصویر منحصر به فرد انقالب ا

در جهان هستند و اصرار دارند که آرمان حمایت از مستضعفین جهان نباید مورد تردید قرار 

ما االن در آن دامی نیفتیم که دنیا دارد برای ما »نماید: گیرد. چنانکه یکی از مخالفان اظهار می
ید ابوالحسن )س« نشینندشان عقب میکند که بگوید آقا اینها دارند از مواضع انقالبیدنبال می

 (. 1368آذر  12زاده، مذاکرات حائری

ای رخ بدهد. آنها از مسائل اند یک همچو حادثهاالن دشمنان ما در خارج از کشور نشسته»
و مشکالت درونی داخل کشور ما اطالع کافی ندارند و بعد این قضیه را علم کنند در دنیا و بعد 

وز در حالت جنگ هستند آن هم جنگ با کفر و الحاد ها را درحالیکه هنبگویند که ایران افاانی
کنند... بخصوص که در مقابل ما االن رژیم بعث عراق با کارگران دارند از کشورشان بیرون می

                                                      
 و مالقات مالت در جهان آینده ژئوپولیتیک انداز چشم و اروپا شرق کشورهای مورد در مصالحه برای ابرقدرت

 اشاال را آن قبل سال ده بود شده باعث که را اهمیتی شوروی برای دیگر افاانستان شرایط این در. کردند مذاکره

 است شرایط همین در دقیقاً. بود اروپا شرق در  نفوذ و  حضور آینده معطوف آن توجه بیشترین و نداشت کند،

 طرح تواننمی البته و شودمی مطرح هااردوگاه در افاانستانی مهاجرین اسکان فوریتی دو طرح ایران مجلس در که

 آینده در ایران نقش کنندهتضمین توانستمی که میلیونی جمعیتی. دانست المللیبین شرایط به توجه بدون را آن

 .   یافتنمی تداوم داخلی هایجنگ اگر باشد، افاانستان سیاسی
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و تبلیاات سوء علیهش در در دنیا انجام گرفته. ...  1مصری آن عمل جنایت آمیز را انجام داده
اند، چون با اند با آمریکا مذاکره کردهالً چون رفتههمین حرفی که االن آقای شهرکی زدند که مث

اند پس اینها هم تمام اند، چنین و چنان نکردهاند، چون اسمی از ایران نبردهما صحبت نکرده
 (. 1368آذر  12)حسینی شاهرودی، مذاکرات  «مردم افاانستان را از کشورشان ریختند بیرون

با دو  1368آذر  7رغم آنکه در تاریخ ها علیگاهطرح اسکان مهاجران افاانستانی در اردو

هایی که با آن صورت گرفت، سلب یک آذر با مخالفت 12فوریت آن موافقت شد، در تاریخ 

شهریور  21فوریت از آن رأی آورده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در 

گرایی اسالمی و پیروزی ای گفتمان فراملیالمللی برای از موفقیت بیندر حالی که طلیعه 1370

مجاهدان افاانستانی در حال ظهور بود، طرح مذکور با تشخیص هیئت رئیسه مبنی بر داشتن بار 

 مالی، از دستور خارج شد. 

 
                                                      

 در آنان اسکان و شهرها از افاانستانی مهاجران اخراج مورد در اسالمی شورای مجلس مذاکرات با همزمان. 1

 موجی جهان هایرسانه در عراق در مصری کارگران از نفر هزار 3 قتل و گسترده هایخشونت از اخباری ها،اردوگاه

 . (1368 آذر 12 اسالمی، جمهوری روزنامه) داشت همراهبه را عراق دولت به انتقادات از
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در شامگاه همان روزی که مجلس طرح مذکور را از دستور خارج کرد، خاویر دکوئیار، رئیس 

جمهور پاکستان در تهران به میزبانی هاشمی رفسنجانی نشستی را سازمان ملل و همچنین رئیس

برای بررسی مسئله افاانستان برگزار کردند. اهمیت این نشست از آن جهت بود که مقارن سقوط 

ماهیر شوروی، رهبر شوروی و رئیس جمهور آمریکا موافقت کردند میدان افاانستان اتحادیه ج

را ترک و حل و فصل آن را به سازمان ملل و طرفین درگیر در افاانستان واگذار کنند. در چنین 

شرایطی، نشست چندجانبه در مورد مسئله افاانستان با حضور رئیس سازمان ملل در تهران و 

ان که دیگر کشور میزبان پناهجویان افاانستانی بود، برای گفتمانی که به جمهور پاکسترئیس

های فراملی برای انقالب اسالمی باور داشت، دستاورد چشمگیری تلقی شد )روزنامه مسئولیت

( چند ماه پس از این وقایع، سقوط دولت کمونیستی 3: 1370شهریور  23جمهوری اسالمی،

ار دولت مجاهدین در کابل، ایران را شریک در جشن پیروزی و استقر 1371نجیب اهلل در سال 

 نمود.  

 ظهور طالبان و امنیت ملی

های مجاهد در کابل، دیگر توجیهی برای تداوم حضور با تشکیل حکومت اسالمی توسط گروه

مهاجران افاانستانی در ایران نبود. دولت جدید افاانستان با دولت ایران و کمیساریای عالی امور 

جانبه برای تسهیل فرایند بازگشت مهاجران قراردادی سه 1371اهندگان ملل متحد در آذر پن

افاانستانی منعقد نمودند. سرعت بازگشت مهاجران بسیار کندتر از انتظار مقامات ایرانی بود، 

هایی نیز از سوی ایران برای تسریع در بازگشت مهاجران صورت گرفت. گیریناچار سختبه

اندار خراسان در پاسخ به انتقادات در مورد اخراج اجباری مهاجران به خبرنگار آلمانی چنانکه است

دیگر حکومت مارکسیستی نیست که نیاز به ارائه خدمات به پناهندگان افاانی در »گفته است: 

( اما 142: 1397نقل از نصر اصفهانی،  ، به1373شهریور  21)روزنامه اطالعات،  «ایران باشد

عمالً سراسر افاانستان را در کنترل خود گرفتند، موج جدیدی  1379که تا  1374بان در ظهور طال

های اندازه سالاز پناهجویان افاانستانی را روانه ایران کرد. اگرچه استقبال ایران از این موج دوم به

گرم و صمیمانه نبود ولی ضمن توقف جریان بازگشت، صدها هزار نفر از مردم  1360دهه 

 قانونی وارد ایران شدند. انستان به طور قانونی یا مخفیانه و غیرافا

( معتقد است دولت محمد خاتمی شدت عملی بیش از هاشمی 1397نصر اصفهانی )
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رفسنجانی در اخراج اجباری مهاجران افاانستانی از خود نشان داده است؛ اما خود او نیز تصریح 

قدرت طالبان در تمام افاانستان و نگرانی از  های نخستین دولت خاتمی سیطرهدارد در سال

احتمال همراهی مهاجران اهل سنت با دولت طالبان مسئله حضور بیش از دو میلیون افاانستانی 

ای امنیتی تبدیل کرده بود. وضعیتی که با شهادت ده دیپلمات ایرانی در در ایران را به مسئله

-155: 1387خود رسید )نصر اصفهانی،  به اوج 1377کنسولگری مزارشریف در مرداد سال 

153 .) 

های شروع به کار مجلس ششم بود که نمایندگان مجلس یک روز قبل از در نخستین هفته

 154ای با مالقات رئیس جمهور با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افاانستان،  طی نامه

ران افاانستانی شدند. در بخشی جمهور خواهان تسریع و جدیت در اخراج مهاجاز رئیس 1امضاء

های و به مناسبت دومین سالگرد شهادت دیپلمات 1379مرداد سال  23از این نامه که در تاریخ 

 ایرانی در صحن مجلس قرائت گردید آمده است:

رویه و اکثراً بدون ضابطه قانونی و روزافزون، حال پس از گذشت این مدت با حضور بی»... 

اند که متأسفانه هر روز را در ابعاد مختلف جهت شهروندان ایجاد کردهاین افراد مشکالتی 
یابد. لذا ما امضاءکنندگان ذیل، نمایندگان مجلس شورای اسالمی مؤکداً از حضرتعالی افزایش می

تقاضا داریم که به منظور توجه به افکار عمومی و رعایت حال هم میهنان عزیز در خصوص 

المللی جهت آنان فراهم اکنون مقدماتی هم از طرف مجامع بین مراجعت این مهاجران که هم
های ذیربط خصوصاً وزارت کشور صادر ، دستورات الزم و مؤکد به دستگاه2گردیده است

                                                      
از جمله روزنامه انتخاب  1379مرداد  24های . در مشروح مذاکرات مجلس تعداد امضاء کنندگان قید نشده اما در روزنامه1

 نفر اعالم شده است. 154کنندگان ( تعداد امضاء2)صفحه 
. نخستین همکاری کمیساریای عالی امور پناهندگان با ایران برای تسهیل بازگشت مهاجران افاانستانی طی یک تفاهم سه جانبه 2

های بعد نیز میان ایران و کمیساریای عالی امور آغاز گردید. در سال 1371با ایران و افاانستان برای یک دوره سه ساله از آذر 

ز این قرار بود که کمیساریا نمود. عمده مسئله اهایی در آن بروز میت گرفت که ضعف و قوتهایی صورپناهندگان همکاری

داد )نصر های ناچیز خود را قطع و یا کاهش میدر مواقع مختلف در مخالفت با شدت عمل ایران برای اخراج اجباری، کمک

دارد ناظر به توافقی است « المللیقدماتی از طرف مجامع بینم»ای که نامه نمایندگان به (. ظاهراً اشاره158-160، 1397اصفهانی، 

(. با 6: 1397مرداد  23با موفقیت نسبی به اجرا گذاشته شد )روزنامه خراسان  79صورت گرفته و از فروردین  78که در سال 

کاهش کمک نقدی  ها ازاین حال همزمان با نامه نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص اخراج مهاجرین افاان، روزنامه

و روزنامه  2: 1379مرداد  24دالر خبر دادند )روزنامه انتخاب،  20دالر به  40کمیساریا به هر مهاجر در هنگام بازگشت از 

 (. 6: 1379مرداد  24خراسان،  
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 (. 1379مرداد  23)مذاکرات مجلس،  «فرمایید

الهه کوالیی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی، چند روز پس از انتشار نامه به 

ضمن خبر از بررسی طرحی در خصوص مهاجران  1رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه خراسان

 افاانستانی در کمیسیون امنیت ملی، گفت:     

هایی که در قانون اساسی، نسبت به حقوق ملل محروم البته ما به لحاظ تعهدات و آرمان»
توانیم که نسبت تردید نمین، بیبرای خود قائل هستیم، و همچنین مسئله همسایگی با افاانستا

ها در ایران و تفاوت باشیم. اما طرح مسئله کیفیت و کمیت حضور افاانبه مسایل این کشور بی
عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. تأثیرات منفی امنیتی و اقتصادی این حضور به

و تأمین امنیت مردم و هم عمل  ... وظیفه ماست که با توجه به همه جوانب، هم حفظ منافع ملی
 (. 1379)کوالیی،  «به تعهدات انسانی و اسالمی، به این مسئله توجه کنیم

در دهه نخست انقالب و حتی در نیمه اول دهه دوم عمده نگرانی از حضور میلیونی مهاجران 

اجتماعی  هایهای اقتصادی از جمله بیکاری جوانان و نگرانیافاانستانی در کشور متوجه نگرانی

از جمله قاچاق مواد مخدر و ازدواج آنان با دختران ایرانی بود که گفتمان انقالبی در حمایت از 

برادران مسلمان و مستضعفین را با چالش مواجه کرده بود. اما در نیمه دوم دهه دوم انقالب این 

ر افاانستان جمعیت بزرگ مهاجر که بخش بزرگی از آن قرابت مذهبی با جریان افراطی حاکم ب

ی امنیتی تلقی شد. در چنین شرایطی گفتمان عنوان تهدیدداشتند، عمدتاً از سوی گفتمان رقیب به

« منافع ملی»به « توسعه»رقیب ضمن حفظ انتقادات پیشین موفق به ارتقای دال مرکزی خود از 

لی و نه مقدم بر آن گرایانه گفتمان اولیه را تنها در ذیل منافع مهای جهانشود و عمالً آرمانمی

شناسد. به این ترتیب، حداقل در آن مقطع زمانی، گفتمان انقالبی ناچار به پذیرش به رسمیت می

گردد اگرچه بعدها و در مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی می« ملی»چارچوب 

 گردد. با اتباع بیگانه موفق به افزایش دامنه تسری مفهوم ملیت می

 

 

                                                      
یت به کمیسیون امن« هاخروج افاانی»روزنامه خراسان برای این مصاحبه از این تیتر استفاده کرده است: طرح . 1

ملی مجلس تحویل شد. ولی این طرح هیچگاه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفت، احتماالً تصمیم کمیسیون 

 مذکور متضمن رد طرح بوده باشد. 
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 تبار ایرانیان افغان

در موضوع پذیرش تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، مسئله 

اصلی انحصار در مفهوم ملیت در برابر تعمیم و گسترش آن مفهوم بود و تقابل اصلی، تقابل میان 

ای از رفت در برابر گسترهگگرایی که گاهی رنگی نژادگرایانه به خود میشکلی افراطی از ملی

 گرایی اسالمی و مالحظات مربوط مسائل اجتماعی بود. دوستانه، فراملیگرایشات انسان

بندی گفتمان توسعه و لیبرال در المللی که یکی از مهمترین قواعد مفصلعرف و پذیرش بین

ه عبارت دیگر، گرایی اسالمی قرار گرفت. بهای گذشته بود، در این مسئله در کنار جهانسال

گرایی گرایی لیبرال در ایران با جهانخصوص گرایشات جهانتوان گفت در این موردِ بهمی

طور گرایی به کلی تنها ماند. سخنان نمایندگان مجلس در این موضوع بهاسالمی همراه شد و ملی

 دهد.های مختلف را نشان میآشکار این همراهی گفتمان

گوید ق حضرت فاطمه زهرا تا به امروز پایدار مانده... چه کسی میسلسله سادات از طری»... 
در زمان رضاخان  1313شود؟... در سال شود اما از طریق مادر نمیاز طریق پدر خون منتقل می

( کشور 192قانونی در این مملکت تصویب شده... اکثریت قاطع کشورهای جهان بیش از )

نگاه  1313... امروز ما باید ثابت کنیم که قانونی که در  تابعیت از طریق مادر را قبول دارند.
)مشروح مذاکرات مجلس، جلیل  «تبعیض جنسیتی داشته دیگر در این کشور جایگاهی ندارد

 (. 1398اردیبهشت  22رحیمی، نماینده تربت جام و تایباد، 

جتماعی در میان در سوی دیگر، بر اساس گفتمان توسعه نیز نگرانی از افزایش و تداوم مسائل ا

گرایان نیز با رفع مشکل این کودکان موافقت نمایند. در هویت موجب گردید، توسعهکودکان بی

کلی رنگ های اخیر بههای دهه دوم انقالب در مورد رشد جمعیت، در سالشرایطی که نگرانی

در هایی در مورد سالخورده شدن جمعیت مطرح است، گفتمان توسعه باخته و حتی نگرانی

 گرایی ندارد. مسئله اخیر هیچ دلیلی برای همراهی با مطالبات انحصارگرایانه ملی

ما ایجاد خواهند  ها در آینده ناهنجاری اجتماعی برایها تابعیت ندهیم، ایناگر ما به این»
ها چون احساس کرد. ... اگر ما به این افراد شخصیت ندهیم، ارزش ندهیم، هویت ندهیم، این

ما در آینده منشأ  توانند برایشوند، ... میکنند دچار نوعی الیناسیون میخود میپوچی در 
)مشروح مذاکرات مجلس، بهمن طاهرخانی، نماینده تاکستان، « ناهنجاری وسیع اجتماعی باشند

 (. 1398اردیبهشت  22
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است  هویت در آینده استداللیها و مسائل اجتماعی ناشی از جمعیت بینگرانی از ناهنجاری

بندی مفصل« بهبود»گرایی منطبق است، چرا که حول دال مرکزی که بیش از همه بر گفتمان توسعه

 شود.   می

گرایی لیبرال و گرایی اسالمی، جهانهای جهانبه این ترتیب، اجماع نسبی گفتمان

ازدواج اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از »گرایی در موافقت با الیحه توسعه

 1360گرایی که از سال موجب گردید انگیزه و گرایشات ملی« زنان ایرانی با مردان خارجی

تنهایی و بدون همراهی عنوان یک گفتمان سیاسی حضور داشته باشد، بهگاه نتوانسته بود بههیچ

هایی مونههایی پراکنده و نامنسجم به مقابله با طرح مذکور بپردازد. نها به مخالفتسایر گفتمان

گونه به مخالفت با گرایی قابل تشخیص است، اینهای نمایندگان که در گفتمان ملیاز استدالل

 پردازند:    طرح می

است و به پدر است. بعد خاک است.  DNAآقای الریجانی! اوالً تبعیت به خون است، »... 
ناموس ما و عشق ما هستند به  خواهیم دختران و زنان ایران عزیزمان که... آیا به این آسانی می

سرپرست بمانند، ها بیها بدهیم، بعد از مدتی رها کنند برگردند ]به کشورشان[ اینخارجی
اردیبهشت  22پور، نماینده ارومیه، )مشروح مذاکرات مجلس، نادر قاضی «تضمین چیست؟

1398 .) 

است که به اصطالح با تمسخر هویت ملی و نادیده گرفتن منافع ملی از تبعات این قانون »
تصویب آن ما قطعاً به دنبال خواهیم داشت. افرادی که هیچ عرق و تعصبی نسبت به این آب و 

ها و در روزگاران سخت در کنار مردم ایران نبودند، به راحتی منافع خاک ندارند و در سختی
اینده )مشروح مذاکرات مجلس، فرهاد تجری، نم «مردم ایران را نادیده خواهند گرفت

 (. 1398اردیبهشت  22قصرشیرین، 

ها برخوردار نبود حاکی گرایانه در شرایطی که از همراهی سایر گفتمانناکامی گرایشات ملی

های حضور های مورد بررسی در این تحقیق یعنی تقریباً از نخستین سالاز آن است که در سال

اند گاه نتوانستهگرایانه هیچیشات ملیزده افاانستانی در ایران تا به امروز، گرامهاجران جنگ

ها در قامت یک جریان سیاسی اصلی در دستگاه سیاستگذاری کشور مستقل از سایر گفتمان

های مربوط به پناهجویان داشته باشند. لذا همین ای در سیاستکنندهحضور یابد و نقش تعیین

گرایی ررنگ گفتمان جهانها از سویی و حضور پگرایی در تمام این سالحضور ضعیف ملی
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اسالمی از سوی دیگر موجب تداوم نسبی میزبانی برادرانه از پناهجویان افاانستانی در تمام 

 ها شده است.دولت

 گیری نتیجهبحث و 

( مورد تأکید قرار 2009طور که در تحقیق کیت نش )سیاست فرهنگی متعهد به حقوق بشر همان

که همو گرایی قرار دارد و چنانگرایی و در تقابل با ملیگرفته است در پیوندی عمیق با جهان

ترین تعهد به حقوق بشر در رعایت حقوق غیراتباع ازجمله مهاجران و نماید واقعیتصریح می

ملت بیگانه تلقی -شود. رعایت حقوق انسانی کسانی که در نظام دولتجویان آشکار میپناه

شوند، طبعاً اقدامی فراتر از رعایت حقوق اتباع دولت ملی است که بنابر تعریف، دولت متکفل می

 حقوق، رفاه و آسایش آنان است.   

خیر به دلیل حضور رغم مشکالت متعدد ازجمله جنگ و تحریم، در چهار دهه اایران علی

های پناهجویان در جهان معاصر بوده است و ترین میزبانپناهجویان افاانستانی، یکی از بزرگ

قابل پیروی معرفی  یکمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ضمن تقدیر، ایران را نمونه و الگو

ی که در سطح هاینموده است. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی و معرفی گفتمان یا گفتمان

اند، صورت گرفت و به طور سیاستگذاری وقوع این پدیده تاریخی را محقق و یا تسهیل نموده

خاص به این پرسش پرداخت که حضور یا فقدان چه عامل یا عوامل گفتمانی موجب شده است 

ها در با وجود تاییرات سیاسی چشمگیر و انتقادات جدی در سطوح مختلف، تقریباً همه دولت

 باشند. های حضور این مهاجران رویکرد نسبتاً مشابهی را در میزبانی از آنها داشتهام سالتم

ویژه در دهه اول انقالب اسالمی، استیال و غلبه های تحقیق حاکی از آن است که بهیافته

ها در گرایی اسالمی چنان برجسته بود که گنجاندن نظام حاکمه ایران در آن سالگفتمان جهان

که مفهوم ملیت در این مقطع طوریملت به سادگی متصور نیست. به-وب تعاریف دولتچارچ

گرفت. لذا مؤید الگوی نظری زمانی از سوی گفتمان سیاسی مسلط مورد انتقاد شدید قرار می

غیرمعمول از  گرایی غیرمعمول در ایران در آن مقطع زمانی موجب میزبانیکیت نش، جهان

های استاندارد حقوق بشر پناهجویان در گردید که بسیار فراتر از حداقل پناهجویان افاانستانی

 الملل بود.حقوق بین

و حتی پیش از آن، یعنی همزمان با  1371با استقرار حکومت اسالمی در افاانستان در سال 
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خروج نیروهای اشاالگر شوروی، تکلیف شرعی جمهوری اسالمی ایران از سوی برخی سیاسیون 

های جهانی انقالب اسالمی با فاصله گرفتن از آرمان« توسعه»لقی گردید و گفتمان ادا شده ت

گرایی معتدل را در نظام معنایی خود برجسته ساخت و حضور برادران مسلمان افاانی نوعی ملی

رسد این مواضع بیش از آنکه مخالفت نظر میرا مانعی برای نیل به توسعه معرفی نمود ولی به

مهاجران افاانستانی باشد انتقادی به  گفتمان انقالبی و ایده صدور انقالب بوده جدی با حضور 

 است.

های ایرانی در پی استیالی طالبان بر بخش بزرگی از کشور افاانستان و با شهادت دیپلمات

الملل که در گفتمان برجسته شد. همزمان پذیرش و عرف بین« امنیت ملی»مفهوم  1377در سال 

گرایی اسالمی را به بندی حضور داشت توانست جهانصورت یکی از قواعد مفصلبهنیز  توسعه

گرایانه از جنس لیبرال را برجسته نماید. در این مقطع هایی جهانحاشیه فرستاده و آرمان

صورت اهمیت یافتن همکاری با کمیساریای پناهندگان ملل متحد جای گرایی لیبرال بهجهان

شود. گرایانه علیه پناهجویان میمی را پر کرده و مانع از بروز مطالبات ملیگرایی اسالخالی جهان

گرایانه ازجمله تاریخ پیش از اسالم که در گفتمان انقالبی طرد شده با این حال برخی مظاهر ملی

 شود.سازی میبود با هدف به حاشیه راندن آن گفتمان برجسته

ایی نتوانست تبدیل به یک گفتمان مستقل و مؤثر گرگاه ملیهیچ 1360بنابراین، پس از سال 

ای گرایی و مطالبات توسعهدر سطح سیاستگذاری شود. در یک مقطع در کنار گفتمان توسعه

های یک ساختار صورت حداقلگرایی لیبرال بهملت مشاهده و در مقطع دیگر ذیل گفتمان جهان

گرایی ر گرفت. به بیان الکال و موفه ملینوایی با عرف جهانی مورد توجه قراملت برای هم-دولت

های رقیب با جذب مفاهیم طرد مفهومی است که از سوی گفتمان انقالبی طرد شده و گفتمان

 بندی آن حول دال مرکزی خود تالش در افزایش گستره نظام معنایی خود دارند.شده و مفصل

اصل از ازدواج زنان ایرانی با اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ح»در موضوع الیحه 

های مختلف حاصل گردید و همه آنها حداقل در این اجماعی میان گفتمان« مردان خارجی

گرایانه نیز در مخالفت با طرح گرایی را طرد کردند. برخی مطالبات صرفاً ملیموضوع ملی

 نتوانستند حداقلی از عمومیت را کسب نمایند.

ها در سیاستگذاری فرهنگی حقوق بشر پناهجویان در بنابراین، در تبیین مدل تأثیر گفتمان

گرایی( ضروری است اواًل ملی-گراییایران عالوه بر دوگانه مورد نظر کیت نش )دوگانه جهان
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گرایی اسالمی، را مورد توجه ویژه قرار گرایی، یعنی جهانتأثیر چشمگیر نوع خاصی از جهان

ها با انیاً این نکته را نیز مورد نظر داشته باشیم که همراهی یا عدم همراهی سایر گفتماندهیم ث

طوریکه حتی تأثیری بیش تواند نتیجه سیاستگذاری را تاییر دهد؛ بههریک از طرفین دوگانه می

از هر یک از طرفین این دوگانه داشته باشد. به این ترتیب در تاریخ چهل سال اخیر ایران، 

گرایی در سطح سیاستگذاری فرهنگی در ارتباط با پناهجویان صرفاً در پیوند با دیگر یمل

تنهایی قادر به تعیین سیاست فرهنگی در کشور اندام یافته و بهها در مقاطعی امکان عرضگفتمان

 گرایی اسالمی تعیین نموده است.گیری اصلی در این خصوص را جهانجهت. نبوده است

 منابع

 شناسان.، تهران: انتشارات جامعهشهروندی فرهنگی، مسائل جهان وطنی(. 1395ون، نیک )استیونس

 شناسان.، تهران: انتشارات جامعهفرهنگی گذاریسیاستای بر روش مقدمه(. 1391اشتریان، کیومرث )

 ، دولت و هنر، تهران: انتشارات سمت.سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه(. 1389اهلل )ایوبی، حجت

، ترجمه محمود بر آینده مهاجرت مالحظاتی(. 1395یلگر، ورونیکا، سابین کلینگلمایر و مارتین هافمن )ب

 الملل وزارت خارجه.های بینادیب و جمشید پرویزی، تهران: مرکز آموزش و پژوهش

، ترجمه حمیدرضننا هاگذاری عمومی و تحلیل سننیاسننتمبانی سننیاسننت(. 1392پارسننونز، واین )

 محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ملک

، تهران: مرکز سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق بشر(. 1394پرویزی، جمشید )

 المللی، اداره نشر وزارت امور خارجه.های بینآموزش و پژوهش

، ترجمه محمد حسنننین ونه عظمت را به آمریکا برگردانیمآمریکا مفلوک، چگ(. 1396ترامپ، دونالد )

 زاده، نشر سرایش.اسماعیل

های جدید، ترجمه ، پیشننرفتعمومی مشننیخطتحلیل (. 1395تیسننن، ویل، ای. اچ. و وارن ای. واکر )

 : انتشارات صفار. تهرانحسن دانایی فرد و هانیه احمدی، چاپ اول، 

(. حمایت از پناهندگان در اسناد حقوق بشر، 1396) ا غرابیپور، حمید، حسین صالحی و سیدرضجمال

، حقوق، اقتصننناد و علوم انسنننانی، دانشنننگاه آزاد واحد های نوین در مدیریتکنفرانس ملی پژوهش

 تیر. 8و  7کازرون، 

ضا و یحیی علی شیدیها، غالمر شت مهاجران افاانی، با 1381بابایی )جم سی عوامل موثر بر بازگ (. برر

 71-90 ، صص20، شماره شناختیمجله مطالعات جامعهساکنین شهرک گلشهر مشهد، تأکید بر 

 ، تهران: انتشارات اطالعات.گرایی و نهضت آزادی ملل مسلمانملی(. 1384حجتی کرمانی، محمدجواد )
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صادق ) سید شر نحیف و فربه، 1391حقیقت،  شر(. دین و حقوق ب صلنامه حقوق ب سال دوف ، پاییز و 7، 

 . 51-66 زمستان، صص

شه فراملی از دیدگاه امام خمینی(. 1392اهلل )خمینی، روح ، تهران: موسسه تنظیم و قومیت، ملیت و اندی

 نشر آثار امام خمینی.

 الملل،بین حقوق در آن هایشننیوه و مهاجرت انواع. (1394خوب نژادیان، صننادق و عبدالمیر جرفی )

دانشننگاه آزاد اسننالمی واحد علوم و ، مدنی جامعه پایدار توسننعه و حقوق المللیبین کنفرانس اولین

 اردیبهشت. 21، تحقیقات فارس

 پرسش. نشر ، اصفهان: استقالل و حاکمیت ملّی ناسیونالیسم، (. 1364رضا ) اردکانی، داوری

، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1393دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل )

 مخاطب. تهران: نشر 

ادغام مهاجران، پذیرش عمومی و همبسنننتگی اجتماعی، در (. 1395دیدیر، رودین و د. آماتو جیانی )
نده مهاجرت ، ترجمه محمود ادیب، تهران: مرکز آموزش و ورونیکا بیلگر و دیگران مالحظاتی بر آی

 پژوهش بین الملل وزارت امور خارجه.

 .2(. دوم آذر، ص1368روزنامه اطالعات )

 (. هشتم آذر، ص آخر.1368روزنامه اطالعات )

 شهریور.  21(. 1373روزنامه اطالعات )

 .2مرداد ص  24(. 1379روزنامه انتخاب )

 .1آذر ص  12(. 1368روزنامه جمهوری اسالمی )

 .3شهریور ص  23(. 1370روزنامه جمهوری اسالمی )

 .6مرداد، ص  23(. 1397روزنامه خراسان )

 .6مرداد، ص  24(. 1397روزنامه خراسان )

 (. مهاجرت، تهران: انتشارات سمت.1380اهلل )زنجانی، حبیب

سیدمهدی و جواد عالیی آوارگانی )ساداتی سالم(. 1397نژاد،  سی تباین، یا ترابط شدن،جهانی و ا  برر

ساس رهیافت گفتمان  بر شدن جهانی پدیده دینی شکده حقوق و علوم ا ست )مجله دان سیا صلنامه  ف
 . 271-292، صص 2، شماره 48، دوره (سیاسی

مجله اطالعات سیاسی و معاصر،  جهان در مهاجران بنیادین بشر (. حقوق1394سرافرازی، فرشید )
 . 116-137، صص 302، شماره اقتصادی

سین ) ستی 1360سرورالدین، محمدح سی ستم رژیم مارک (. اکثریت عظیم آوارگان افاانی بدلیل ظلم و 
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 .6آبان ص  17اند، روزنامه کیهان پناهنده شده افاانستان به ایران

سعود و نازنین نظیفی نائینی ) سالم(. تعامل و تقابل ملی1392شهرام نیا، امیر م گرایی در ایران گرایی و ا

، 5، شنماره 2، سنال های راهبردی سنیاسنتفصنلنامه پژوهشپس از پیروزی انقالب اسنالمی ایران، 

 . 197-217صص 

(. تحلیل گفتمان ناسیونالیستی در مجموعه اشعار احمد شاملو، 1397صدرایی، رقیه و معصومه صادقی )

-206، صننص 75شننماره  22، سننال متن پژوهی ادبیبر مبنای نظریه تحلیل گفتمانی الکالو و موفه، 

175 . 

المللی بین ، تهران: دفتر مطالعات سننیاسننی وتوسننعه و تحول حقوق پناهندگان(. 1374صننفایی، جواد )

 وزارت امور خارجه.

، جلد چهارم، ترجمه سننید محمد باقر ترجمه تفسننیر المیزان(. 1382طباطبایی، سننید محمدحسننین )

 موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی.

لو، تهران: ، ترجمه فرامرز تقیمهاجرت و شننهروندی(. 1382کاسننتلز، اسننتفان و آلیسننتردیویدسننون )

 مطالعات راهبردی.  تشارات پژوهشکدهان

، ترجمه علی طایفی، تهران: انتشنننارات عصنننر مهاجرت(. 1396کسنننتلز، اسنننتفن و مارک جی. میلر )

 شناسان.جامعه

(. نظریه گفتمان الکال و موفه، ابزاری کارآمد در فهم 1388کسرایی، محمدساالر و علی پوزش شیرازی )

شماره  39، دوره دانشکده حقوق و علوم سیاسیفصلنامه سیاست، مجله های سیاسی، و تبیین پدیده

 . 339-360، صص 3

به کمیسننیون امنیت ملی مجلس تحویل شنند، در روزنامه « هاخروج افاانی»(. طرح 1379کوالیی، الهه )

 .4مرداد، ص  27خراسان، 

 آذر، ص آخر.11ها، روزنامه اطالعات، (. مهاجران افاانی و اردوگاه1368الریجانی، محمدجواد )

، ترجمه امیرمحمدحاجی یوسفی، روش و نظریه در علوم سیاسی(. 1378مارش، دیوید و جری استوکر )

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

صادی و جمعیتی آینده بر آن(. 1395مانز، راینر ) ست و یکم و تأثیر نابرابریهای اقت ، مهاجرت در قرن بی

ه مهاجرت، ترجمه محمود ادیب، تهران: مرکز آموزش در ورونیکا بیلگر و دیگران مالحظاتی بر آیند

 و پژوهش بین الملل وزارت امور خارجه.

صفهانی، آرش ) صر ا شگاه فرهنگ، در خانه برادر(. 1397ن ستانی در ایران، تهران: پژوه ، پناهندگان افاان

 هنر و ارتباطات.
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ا گلشننن پژوه و دیگران، ، ترجمه محمدرضننهای هویت در آمریکاچالش(. 1384هانتینگتون، سنناموئل )

 تهران: انتشارات ابرار معاصر.

، ترجمه شننیدا نوروزی، تهران: مبانی مهاجرت جهانی(. 1395هانلون، برنادت و توماس جی. ویسننینو )

 الملل وزارت امور خارجه.مرکز آموزش و پژوهش بین

یان و لوئیز فیلیپس ) رجمه هادی جلیلی، ، تنظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 1389یورگنسنننن، مارا

 تهران: نشر نی.
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Cultural Policy and Human Rights of Afghan Refugees in Iran 
 Mansoureh Afghahi,  Shahla Bagheri 

 

Abstract 
The adoption of cultural policies in the face of foreign immigrants is, first of all, the 

image that policymakers present of "insiders" and "outsiders". The human rights 

policy for these immigrants is based on the same perception of insiders and outsiders. 

Following the occupation of Afghanistan by the former Soviet Union and the 

subsequent civil war in the country, how to deal with the crisis of Afghan migration 

to Iran has been repeatedly considered in the country's policy institutions over the past 

four decades. The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has declared Iran's 

interaction with Afghan refugees during this period as a successful example of hosting 

a large refugee population. The present study, as a "policy analysis", aims to examine 

the cultural policies guaranteeing the human rights of Afghan immigrants in Iran. by 

adopting the method of Laclau and Mouffe discourse analysis, we examined the 

official discussions of the Islamic Consultative Assembly, Imam Khomeini's phrases 

and some officials about Afghan immigrants.  According to the obtained results, the 

macro-cultural policy of the country has been mainly Islamic cosmopolitan and far 

from the components of nationalism; Therefore, Afghan immigrants have been 

welcomed as Muslim brothers. Only at times when the discourses of 

developmentalism and liberal globalism have had relative power, some nationalist 

demands placed some restrictions on these immigrants. 

 

Keywords: Afghan Immigrants, Cultural Policy, Human Rights, Globalism, 

Nationalism, Policy Analysis, Discourse Analysis. 
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 1385-1395 یهاسال یط رانیا یهااستان در یکاریب یزندگ دیام تحوالت یبررس
 درمیان حسنی ، غالمرضانژادصادقی مهسا

 (21/5/1399: رشیپذ خیتار   31/2/1399: افتیدر خی)تار
 

 چکیده

متوسط طول دوره بیکاری نسبت به نرخ بیکاری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه طول دوره 

معیاری ایستاست. هدف اصلی مقاله حاضر نیز تعیین طول دوره بیکاری معیاری پویا و نرخ بیکاری 

، 1385های ساله ایران به تفکیک سن، جنس و استان محل سکونت در سال 20-39بیکاری برای بیکاران 

های عمومی نفوس های سرشماریاست. پژوهش از نوع نسلی ن مقطعی است و از داده 1395و  1390

جدول بقا بود  کنیک تحلیل داده، محاسبه امید زندگی بیکاری با استفاده ازاست. ت شده و مسکن استفاده

ها، شش الگو برای توضیح تحوالت امید زندگی بیکاری انجام شد. طبق یافته R.v.3.2.3افزار که با نرم

. الگوی افزایش موقت 2بیکاری؛  . الگوی افزایش دائم امید زندگی1های کشور شناسایی شد: در استان

بیکاری؛ . الگوی تثبیت امید زندگی 4بیکاری؛ . الگوی افزایش ناگهانی امید زندگی 3بیکاری؛ مید زندگیا

بیکاری. الگوهای اول، . الگوی کاهش موقت امید زندگی 6بیکاری؛ . الگوی کاهش دائم امید زندگی 5

های ایران طی دوره اکثر استان ساله 20-25سوم و ششم حاکی از به تأخیر افتادن سن اشتاال جمعیت 

های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و ساله استان 20هستند. نتایج نشان داد جمعیت  1395-1385

های یزد، سمنان و خراسان ساله استان 20های انتظار برای شاغل شدن و جمعیت ترین دورهلرستان طوالنی

 نمایند.   دن را تجربه میهای انتظار برای شاغل شترین دورهرضوی کوتاه
 

 سن اشتاال، بیکار، جدول بقا، امید زندگی بیکاری، طول دوره بیکاری. ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

های گوناگون در اجتماعی همواره با استفاده از نظریه-مثابه یک مسأله اقتصادیاگرچه بیکاری به

ای ای تبیین گردیده، اما آنچه بیش از این موضوع اهمیت دارد طول دورهسطح ملی یا منطقه

طول »برد و در این پژوهش از آن تحت عنوان سر میاست که طی آن فرد در وضعیت بیکاری به

اقتصادی، در این دوره فرد بیکار به دنبال شال است.  ادبیاتبنابر شود. یاد می« ره بیکاریدو

مراتب از رود و بهشمار میهای اقتصادی بهمعیاری اساسی در تحلیل متوسط طول دوره بیکاری

اهمیت بیشتری نسبت به نرخ بیکاری برخوردار است؛ چراکه طول دوره بیکاری معیاری پویا 

 (.  331: 1389پور، شود )فیضکه نرخ بیکاری معیاری ایستا محسوب میرحالیاست، د

تنها بین کشورهای مختلف، بلکه در داخل مناطق یک کشور طرف، نرخ بیکاری نهاز یک 

رسد. استان نظر میباره توجه به تجربه استان یزد جالب بهمثال، در این عنواننیز متفاوت است؛ به

های بیکاری کمتری را تجربه نموده ها نرخهای ایران در بیشتر سالا سایر استانیزد در مقایسه ب

های بیکاری دو رقمی بوده است. نرخ کمتر شاهد نرخ 1380طوریکه تا قبل از سال است؛ به

درصد بوده است؛  8برابر با  1379درصد و در سال  2/5برابر با  1375بیکاری استان یزد در سال 

به  1380سال. این در حالی است که از سال  4درصدی نرخ بیکاری طی  3تقریباً یعنی، افزایش 

های با باالترین نرخ های بیکاری دورقمی را داشته، بلکه در زمره استانتنها تجربه نرخبعد نه

درصد بوده؛  8/17برابر با  1383بیکاری نیز قرار گرفته است. نرخ بیکاری استان یزد در سال 

یافته است. سال قبل از آن بیش از دو برابر افزایش  4نسبت به  1383خص در سال یعنی این شا

توجهی های قابلاز طرف دیگر، بین نرخ بیکاری مردان و زنان ساکن یک منطقه نیز تفاوت

درصد بوده،  24حدود  1365شود؛ برای مثال، زمانی که نرخ بیکاری زنان در سال مالحظه می

رود نرخ بیکاری شده است. با این توضیح، انتظار میمراتب کمتر گزارشن بهاین نرخ در میان مردا

در بین افرادی که در سنین مختلف فعالیت اقتصادی قرار دارند نیز یکسان نباشد. توجه به این 

 های این پژوهش است.   تفاوت در رابطه با طول دوره بیکاری از دغدغه

توان تصور نمود که در یک کاری، حتی شرایطی را میبا توجه به پویایی معیار طول دوره بی

: 1389پور، دهد )فیضهای بیکاری کوتاه رخ میدوره طولمقطع زمانی معین نرخ بیکاری باال و 

کند و مطالعه طول دوره بیکاری به تفکیک (. بنابراین، مطالعه صرف نرخ بیکاری کفایت نمی331

سزایی : سن، جنس و محل سکونت( از اهمیت بهشناختی بنیادی )از قبیلمتایرهای جمعیت
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، 1385های رو، در مطالعه پیش رو، اهداف مقابل برای مقاطع زمانی سالبرخوردار است. ازاین

های مورد انتظار برای شاغل شدن )امید ( محاسبه تعداد سال1دنبال شده است:  1395و  1390

( محاسبه امید زندگی بیکاری در بین 2ساله ایران؛  20-39در بین جمعیت  1زندگی بیکاری(

( 4ساله ایران؛  20-39( محاسبه امید زندگی بیکاری در بین زنان 3ساله ایران؛  20-39مردان 

( محاسبه امید زندگی 5ساله هر استان؛  20-39زندگی بیکاری در بین جمعیت  امیدمحاسبه 

-39زندگی بیکاری در بین زنان ( محاسبه امید 6ساله هر استان و  20-39بیکاری در بین مردان 

 ساله هر استان.  20

  ینظر چارچوب

ورود به  خیتار نیب شدهیعبارت است از طول زمان سپر یکاریدوره ب طولمنظر اقتصاددانان،  از

 نییتب یبرا را یمتفاوت یهاهینظر( و 245: 2006، 2خروج از آن )کاپس خیو تار یکاریب انیجر

 سکونت،)محل  یطیمح و( مهارت و آموزش سطح و جنس سن،)ازجمله،  یفرد عوامل ریتأث

 بنا مثال، عنوانبه شمارند؛یبرم یکاریب دوره طول بر( کار یروین تحرک و یامنطقه یکاریب نرخ

است؛ چراکه بازار  شتریبا مردان ب سهیزنان در مقا یبرا یکاریطول دوره ب هاکینئوکالس هینظر بر

 ماا(. 1386 پور، ضیف؛ 1386 ،یدی)سع کندیباالتر را جذب م یورکار با بهره یرویکار ابتدا ن

 زنان در ،یوربهره بر مؤثر عامل کی عنوانبه آموزش، سطح که دارد صحت یزمان تا ادعا نیا

 .باشد مردان از ترنییپا

 زین پردازندیم یکاریآموزش بر طول دوره ب ریتأث نییکه به تب ییهاهینظر نیدر ب نکهیا کما

خواهد شد،  یکاریکاهش طول دوره ب ای شیباالتر سبب افزا آموزشکه سطوح  بارهنیدرا

 یورباورند که چنانچه آموزش بتواند بهره نیبر ا یاطرف، عده کینظر وجود ندارد. از اتفاق

کاسته خواهد  یکاریو از طول دوره ب شیبه شال افزا یابیدهد، احتمال دست شیکار را افزا یروین

 یسطح دستمزدها شتریکه آموزش ب انددهیعق نیبر ا گرید یاآنکه عدهحال  (.1377)تودارو، شد 

                                                      
شده « امید زندگی بیکاری»عبارت . 1 ستفاده  ضر ا شتار حا سندگان نو سط نوی شتاال تو برای اولین بار در زمینه ا

ستفاده از عبارت  ست. هرچند ا ست؛ در برخی از زمینه« امید زندگی... »ا صطلح ا برای مثال، در زمینه ازدواج ها م

رایج است )برای یک نمونه در زمینه ازدواج ن. ک. رازقی نصرآباد و رحیمی، « امید زندگی مجردی»کاربرد عبارت 

1393.) 

2. Kupets 
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باالتر کاسته  یلیکار با سطوح تحص یروین یاز تقاضا برا بیترت نیو بد داده شیافزارا  یانتظار

 پور،ضیف؛ 1384 ان،ی)هاد شودیافزوده م شانیا یکاریبر طول دوره ب در نهایت، وشود می

1389.) 

. دهندیم قرار مالحظه مورد را یکاریب دوره طول بر تیجنس ریتأث زین یتیجنس یهاهینظر

 مردان عهده بر خانوار درآمد نیتأم و است فرزندان پرورش و تیترب زنان یاصل فیوظا اساساً،

 ابدییم کاهش مردان یبرا یکاریب دوره طول یفیوظا میتقس نیچن با ن،یبنابرا. است شده گذاشته

 (.1386 پور،ضیف؛ 1386 ،یدی)سع

 اند،پرداخته یکاریب دوره طول بر یطیمح عوامل ریتأث نییتب به که ییهاهینظر ازجمله

 لیمتفاوت از قب یهایناهماهنگ ها،هینظر نیاست. در ا 1کار بازار در یناهماهنگ یهاهینظر

در  یناهماهنگ نی. ارندیگیقرار م یبررس در بازار کار مورد (1386 دنز،ی)گ یمهارت یناهماهنگ

 یاعمده زیکار وجود دارد، اما تما یروین یزمان عرضه و تقاضا براکه هم شودیظاهر م یطیشرا

طول دوره  شیموجب افزا تواندیامر خود م نیکه ا شودیدو ازنظر مهارت مشاهده م نیا انیم

 شود.  یکاریب

 2کار بازار در ییایجاراف یناهماهنگ با که است یگرید مصداق زین کار یروین تحرک عدم

 یشال یهاعدم وجود فرصت یکاریطول دوره ب شیعلت افزا هینظر نیاست. طبق ا نییقابل تب

 است ممکن یعنی(؛ 1389پور، ضی)فمناطق است  نیکار در ب یرویبلکه عدم تحرک ن ست،ین

 باشد، نداشته وجود( ی)مناسب یشال فرصت خودشان سکونت منطقه در کار یایجو افراد یبرا

 .باشد ادیز کار یروین یبرا تقاضا یگرید منطقه در اما

بودن سطح آموزش و مهارت، باال بودن نرخ  نییزن بودن، پا لیاز قب یخالصه، عوامل طوربه

و  دهیگرد یکاریشدن دوره ب یکار سبب طوالن یرویدر منطقه سکونت و عدم تحرک ن یکاریب

و غالبًا از نوع روستا به  ندهیمهاجرت فزا رینظ داشت؛در سطح کالن خواهد  ییامدهایالجرم پ

 ای یورود یهاانیجر نییدر تب یکاریب یهاتوجه به طول دوره رو،نیشهر به شهر. ازا ایشهر 

از  ند،وندیپیکه در سطح کالن به وقوع م ییهادهیپد ریسا زیمهاجران به/ از مناطق و ن یخروج

 برخوردار است.  یتوجهقابل تیاهم

                                                      
1. Mismatch Theories in Labor Market 

2. Geographical Mismatch in the Labor Market 
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 تحقیق  نهیشیپ

و  یکه عمده محققان داخل دهدیمنشان  یکاریب دوره طولرابطه با  در یتجرب اتیادب مرور

 جنیگا؛ 2009 ،2تراکول؛ 2005و همکاران،  1اسوارر؛ 1389پور،  ضی؛ ف1384 ان،ی)هاد یخارج

( به مطالعه 2014 ،5وبر و ناگل؛ 2013همکاران،  و4رایکا؛ 2009 ،3سندرید-تانگید و

 حال،نیدرع. یکاریب زمانمدت نییتع تااند داده نشانعالقه  یکاریب دوره طول یهاکنندهنییتع

 یکاریب دوره طول یهاکنندهنییتعهستند که در کنار پرداختن به موضوع  هاپژوهشاز  یمعدود

 ینیحس(، 1387و همکاران ) یقهرود ییرضا رینظ اند؛داشتهتوجه  زین یکاریب دوره طول نییبه تع

 قت،یکه در حق ریاخ یهاپژوهشحاصل از  یهاافتهی حی(. در ادامه به تشر1392) احمدلو و نسب

 پرداخته خواهد شد.  باشند،یمنسبت به پژوهش حاضر  هاپژوهش نیترمرتبط

 یروین یریآمارگ یهادادهاستفاده از  با یپژوهش در( 1387و همکارانش ) یقهرود ییرضا

از  یکاریب دوره طول شیبا افزا که اندداده نشان 1385در بهار و تابستان  رانیکار مرکز آمار ا

 کارانیاحتمال شاغل شدن ب یعنی شود؛یمکاسته  شوند،یمماه شاغل  3که بعد از  یدرصد افراد

درصد شاغل شدن مربوط به  نیشتریب عالوه،هرابطه عکس دارد. ب هاآن یکاریب دوره طولبا 

 شانیکاریبدوره  طولکه  یماه بوده و افراد 6تا  1 نیب شانیکاریبدوره  طولاست که  یافراد

در  یکاریب دوره طول سهیمقا نظر از. اندبردهبسر  یکاریب تیعمدتاً در وضع بوده،ماه  6از  شیب

 طولسطوح مختلف  یبه ازا که دادهنشان  طرفکیازپژوهش  نیا یهاافتهیمردان و زنان،  نیب

از  شیب رفعالیاز زنان شاغل و درصد زنان غ شیهمواره درصد مردان شاغل ب یکاریب دوره

است  یاز مردان شتریب اندبوده کاریماه ب 3که کمتر از  یدرصد زنان ن،یاست. همچن رفعالیمردان غ

 باً یتقر اندبوده کاریماه ب 3از  شیکه ب یان و زناناما درصد مرد اند،بوده کاریب زانیم نیکه به هم

چنانچه  و نمودهماندن را تحمل  کاریب یزنان تنها در مدت کوتاه گر،ی. از طرف داست بودهمشابه 

نشان  محققان نیا ،یطورکلبه. شوندیم رفعالیو غ شدهخارجکار  یرویکنند از ن دایپ ینتوانند کار

 کند؛یم دایپ ینزول یروند ،احتمال شاغل شدن سال کیتا  یکاریب دوره طول شیدادند که با افزا

 . ماندیمزنان ثابت  یمردان و هم برا یاحتمال هم برا نیسال ا کیاما بعد از 

                                                      
1. Svarer  

2. Terracol  

3. Gaigne & Detang-Dessendre 

4. Kyyrä 

5. Nagl & Weber 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004727270400177X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537113000158#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537113000158#!
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 رانیکار مرکز آمار ا یروین یریآمارگ یهاداده( با استفاده از 1392نسب و احمدلو ) ینیحس

 هاآننمودند.  ینیبشیپ رانیهشت استان ا یرا برا یکاریب دوره طول نیانگی، م1388در سال 

و  یشرق جانیفارس، آذربا الن،یگ یهااستانافراد در  یکاریب دوره طول نیانگینشان دادند که م

 طولکردستان، هرمزگان و سمنان  ،یخراسان رضو یهااستاناست و برعکس، افراد در  ادیقم ز

 .کنندیمرا تجربه  یکمتر یکاریب دوره

 اندپرداختهفرد  یکاریسن و دوره ب نیرابطه ب یهستند که به بررس ییهاپژوهش ن،یب نیا در

فرد وجود دارد  یکاریسن و دوره ب نیب یو معنادار میدارند که رابطه مستق نظراتفاق بارهنیدراو 

 نیدر ب یکاریتفاوت طول دوره ب هاپژوهشاز  یگری(. دسته د2004 ،2تانسل؛ 1997 ،1ی)فول

 شتریب مراتببهزنان  یکاریکه طول دوره ب انددادهنشان  ینموده و همگ سهیمردان و زنان را مقا

نرخ  ریتأث هاپژوهشاز  یبرخ ت،یدرنها(. 2004؛ تانسل، 2000 ،3از مردان است )گونزالو و سارال

اظهار قرار داده و  یبررس موردافراد ساکن آن منطقه  یکاریمنطقه را بر طول دوره ب یکاریب

تجربه  زیرا ن یتریطوالن یکاریب یهادورهباالتر، طول  یکارینرخ ب یکه مناطق دارا ندینمایم

که بر اثر  داردیم( اضافه 2004(. تانسل )2006 ،4؛ کاپس2004؛ تانسل، 1997 ،ی)فول ندینمایم

مهاجرت  جه،یدرنتو  کارانیب ترعیسرسبب اشتاال  یمناطق شهر در یعامل است که زندگ نیهم

 به شهرها شده است.    انیروستائ ندهیفزا

در احتمال اشتاال است.  یکنواختیاز عدم  ی( حاک2006حاصل از پژوهش کاپس ) جینتا

است.  آن از پساز دوره  شیب یکاریماه اول دوره ب 14 یکه احتمال اشتاال ط بیترت نیبد

 یهاسال یگذار از دانشگاه به شال در سوئد و در بازه زمان رامونیپ ی( در پژوهش2010) 5گارتل

 یهادانشگاه النیالتحصفارغ یرا برا وقتتمامشال  کیآغاز  یالزم برا زمانمدت، 1991-1990

( در 2014) 6رنویو س مانوئالیا-الیسوئد، دن رغمیعل. دینمایمعنوان  شتریب ایسوئد شش ماه 

کار  یبرا شدهنامثبتافراد  نینشان دادند که در ب یدر رومان یکاریب دوره طولراجع به  یپژوهش

روز  22/233زنان  یکاریب دوره طول نیانگیروز و م 22/250مردان  یکاریب دوره طول نیانگیم

                                                      
1. Tansel 

2. Foley 

3. Gonzalo & Saarela 

4. Kupets 

5. Gartell 

6. Daniela-Emanuela & Cirnu  
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 یاعده تیوضع یاجرا شده رو یهایسازهیشب اساس( بر 2016و همکارانش ) 1ندویکالاست. 

 که دند)در حد چند ساعت در هفته(، مالحظه نمو موقتشال  یدارا یآلمان کاریب تیاز جمع

 .است ریمتا ماه 4/16 تا 3/15 نیب انتظارمورد  یکاریب دوره طول ،یکاریب سال کی از بعد

 دوره طول نییمنسجم راجع به تع یموضوع از عدم وجود پژوهش یتجرب اتیادب یبندجمع

 طوربهدارد.  تیحکا رانیدر ا کاریبسن، جنس و استان محل سکونت افراد  کیبه تفک یکاریب

 در افراد دهد نشان که بوده نیا یخارج ای یپژوهش داخل کمتردغدغه  رسدیم نظرهمشخص، ب

انتظار  دیشاغل شدن با ی( تا چه مدت برایاقتصاد تیفعال نیدر سن ژه،یوبه) باشند که یسن هر

 ای شیافزا یالگومردان و زنان تا چه حد متفاوت است و  نیانتظار در ب نیا زانیبکشند و م

پژوهش  زیاز وجوه تما یکیدر مناطق مختلف به چه صورت است.  یکاریب زمانمدتکاهش 

 .باالست موضوع سه هردر پرداختن به  یقبل یهاپژوهشحاضر نسبت به 

دارد  ینشان از عدم وجود پژوهش یکیبه لحاظ تکن شدهانجام یهاپژوهشمرور  ن،یهمچن

 لیدر اصل، به تحل ایو  یکاریب دوره طول نیی)بقا( به تع 2عمر جدول کیتکن زکه با استفاده ا

جامعه  یبرا کیتکن نیا عیوس یکاربردهاهنوز دامنه  قت،یحق درپرداخته باشد.  یکاریب یبقا

 نییکه تع اشیاصلعالوه بر کاربرد  - کیتکن نیاز ا باآنکهاست.  فتادهینجا  یکاف اندازهبهشناسان 

 نییهمچون تع یگرید یمسائل اجتماع نهیزم در - است یتیمطالعات جمع در یبه زندگ دیام

 استفاده( 1393 ،یمیرح و نصرآباد یرازقمجردان ) یبقا لیتحل ایماندن  یطول مدت مجرد باق

وجه  پس، 3است. گرفته قرار استفاده مورد کمتر فعال تیجمع به مربوط مسائل نهیزماما در  شده،

 دوره طول نییتع یجدول بقا برا کیپژوهش از موارد مشابه در استفاده از تکن نیا گرید زیتما

  .استسن، جنس و استان  کیبه تفک یکاریب

 

                                                      
1. Caliendo 

2. Life Table 

کنند که کاربرد ( بیان می1)جلد« شناسیها و مواد جمعیتروش»( در کتاب 429: 1980. شریاک و همکارانش )3

؛ برای مثال، طول دوره تأهل، طول دوره اشتاال، طول دوره فقدان بررسی طول دوره یک پدیده است جدول عمر،

هایی که در رابطه با کاربرد جدول عمر به منظور تعیین طول دوره اشتاال معلولیت. از بین موارد مذکور، بررسی

یی از مطالعات انجام شده در زمینه طول هاترند )برای مالحظه نمونهانجام گرفته، به موضوع مطالعه حاضر نزدیک

   (.429( پاورقی ص1980دوره اشتاال ن. ک. شریاک و همکاران )
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 ها و داده تحقیق روش

-39های نسلکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه امید زندگی بیکاری )بقای بیکاری( از آنجائی

باشد، طرح پژوهش از ( می1395و  1390، 1385های ساله در سه مقطع زمانی معین )سال 20

مقطعی و رویکرد آن کمّی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که جداول بقا -نوع نسلی

 شوند واند: طولی و مقطعی. وجه تشابه هر دو در این است که برای نسل ساخته میبر دو قسم

وجه تمایزشان در این است که جدول بقای طولی برای نسل واقعی و جدول بقای مقطعی برای 

شود. نسل واقعی، نسلی تاریخی است که درگذشته به دنیا آمده، زندگی نسل فرضی ساخته می

های اش منقرض خواهد شد. اغلب، اطالعات مربوط به نسلکرده و با مرگ آخرین بازمانده

 ندرت میسر است.نبوده و بنابراین، ساختن جداول بقای طولی نیز بهواقعی در دسترس 

های اختصاصی )مرگ یا شاغل شدن( این در حالی است که نسل فرضی در معرض میزان

ها در چند سال یا میانگین این میزان -در یک مقطع زمانی معین )معموالً یک سال تقویمی( 

بر اساس اطالعات جاری واقعی )مثالً، تجربه مرگ  شده و برای نسل فرضی قرار داده -متوالی 

شود یا شاغل شدن یک جمعیت واقعی در یک مقطع زمانی معین( جدول بقای مقطعی ساخته می

 (. 86: 1390)سرایی، 

مرکز آمار ایران است.  1395و  1390، 1385های سرشماری بر دادهپژوهش حاضر مبتنی 

 آماری ترین طرحو پرهزینه ترینمسکن بزرگ و فوسن عمومی الزم به ذکر است که سرشماری

 پیوستههمبه و پیچیده هایفعالیت انجام مستلزم برنامه این اجرای شود.می محسوب کشور هر در

 ها،فعالیت این باالی هزینه .است کوتاه نسبتاً  زمانی دوره یک در و وسیع جارافیایی حوزه یک در

 اجرای از قبل که کندمی ایجاب سرشماری اجرای زمان بودن کوتاه و یکدیگر با هاآن ارتباط

 یکدیگر با هاآن ارتباط و پیوستگی و از شدهبررسی دقیقاً هافعالیت همه محتوای سرشماری

 باریک نهایی تا مراحل ابتدایی از سرشماری فرآیند که است ضروری لذا حاصل شود. اطمینان

 اجرای حین، در نشدهبینیپیش کمبودهای یا اشکاالت همه شود تا اجرا آزمایشی صورتبه

 اصالح و رفع برای الزم اقدامات تا شود و شناسایی مشاهده اجرا مراحل تفکیک به آزمایش،

 سرشماری موضوعی طراحی در محور هم توانندمی کمبودها و اشکاالت این. آید عملها بهآن

سرشماری،  آزمایش . یکی از کاربردهایندشو بررسی سرشماری اجرایی محور عملیات در هم و

آزمایش تعاریف و سؤاالت پرسشنامه است. به ازای هر سرشماری دو آزمایش سرشماری در 
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های خودتکمیلی، حضوری، شود که مبتنی بر روشهای منتخب انجام میتعدادی از استان

زمایش برای سرشماری اینترنتی و پستی برای تکمیل پرسشنامه است. بر اساس دستاوردهای این آ

ها صورت حضوری و پردازش دادهآوری اطالعات بهجمع روش 1395و  1390، 1385های سال

 (. 1395مورد تأیید قرار گرفت )مرکز آمار ایران،  ICRصورت به

جمعیت  گیرد وقرار می« جمعیت فعال»جمعیت مورد بررسی از نظر وضعیت فعالیت ذیل 

گر شمار جمعیت های مورد استفاده نمایاناست. داده« بیکار»و « غلشا»فعال دارای دو زیرگروه 

ساله و بیشتر به تفکیک جنس، سن، وضع فعالیت و استان محل سکونت در مقاطع زمانی  10

ساله  10-14ساله را شامل شده که با گروه سنی  5گروه سنی  12مورد نظر بود. جمعیت مذکور، 

شود. با این توضیح ساله و بیشتر ختم می 65نهایتاً گروه سنی ساله و  60-64آغاز و به گروه سنی 

که در بخش بعد  -های سنی فوق به دلیل اقتضائات جدول بقا که در پژوهش حاضر، گروه

و اجتناب از ورود جمعیت در سنین بازنشستگی به تحلیل تبدیل به  -توضیح داده خواهد شد 

سال در قالب  35-39سال و  20-24سنی بین  هایکه صرفاً گروهسنین منفرد شدند؛ بطوری

 سنین منفرد مورد مطالعه قرار گرفتند.  

 روش ساخت جدول بقای بیکاری

 20-39در این مطالعه، از جدول بقا )جدول عمر( برای تعیین امید زندگی بیکاری در سنین 

ده از جدول بقا طور که اشاره شد، محاسبه امید زندگی با استفاشده است. همان سالگی استفاده

ترین کاربرد این تکنیک در شناختی است. اگرچه رایجمرسوم در مطالعات جمعیت تکنیکی

های سنی( معین بوده، اما امروزه مطالعات جمعیتی، تعیین بقای )طول عمر( افراد در سنین )گروه

یک در مطالعات کاربرد این تکنیک فراتر از تحلیل بقای افراد رفته است؛ برای مثال، از این تکن

شود که در سنین خاص در معرض مسأله شناختی برای تعیین بقای افرادی استفاده میجامعه

اجتماعی واحدی )از قبیل، تجرد، بیکاری، عدم ثبات شالی و...( قرار دارند. در حالت کلی، 

 ها توضیح دادهستون است که در ادامه، نحوه محاسبه یکایک ستون 10جدول بقا متشکل از 

 خواهد شد. 

گردد، این ستون سنین منفرد را نشان مالحظه می 1گونه که در جدول (: همانx) یکمستون 

دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که گاهی اوقات سنین منفرد در دسترس می
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ساله هستند )مانند مطالعه حاضر که های سنی پنجنبوده و آمارهای موجود بر اساس گروه

ساله،  15-19ساله،  10-14اغل های سنی آن عبارت بودند از: جمعیت کل و جمعیت شگروه

های سنی تبدیل به سنین منفرد ساله و بیشتر(. در اینجا، الزم است گروه 65ساله،  64-60، ...

های سنی تر، تعداد جمعیت کل و تعداد جمعیت شاغل که به تفکیک گروهشوند؛ به عبارت ساده

باید تبدیل به تعداد جمعیت کل و تعداد جمعیت شاغل به تفکیک سنین منفرد شده و موجودند 

های تبدیل های دوم و سوم قرار گیرند. یکی از پرکاربردترین روشسپس، به ترتیب در ستون

پانل  5است که حاوی  1اسپراگ« ماتریس ضرایب»ساله به سنین منفرد، روش های سنی پنجگروه

ه حاضر از پانل میانی روش اسپراگ استفاده شده است؛ چراکه شروع و خاتمه باشد. در مطالعمی

باشد. در اینجا، آخرین گروه سنی سال می 60-64سال تا گروه سنی  10-14آن از گروه سنی 

باشد. دلیل این امر آن است که محققان با محدود ساختن بازه سنی سال می 35-39مورد بررسی، 

الً مانع ورود جمعیت بازنشسته به بررسی شوند. حداقل سن اشتاال سال عم 39سال تا  20از 

سال  45سال سابقه کار، سن بازنشستگی حداقل  30سال است که با درنظرگرفتن  15در ایران 

سال محاسبه شد تا بر  40نیز شمار جمعیت در سن  40-44خواهد بود. البته، از گروه سنی 

های هشتم به بعد را برای تعیین امید زندگی بیکاری اساس آن بتوان محاسبات مربوط به ستون

که محاسبه امید زندگی بیکاری در آخرین سن سالگی انجام داد. بنابراین، از آنجائی 39در سن 

های مربوط به یک سن منفرد اضافی )یعنی سن بعد از سن موردنظر( منفرد موردنظر مستلزم داده

بوط به این سن اضافی با حداقل سن بازنشستگی )یعنی، های مربود و از طرفی، برای آنکه داده

های مربوط به شمار شاغالن در دو گروه سال( تداخل نکند و نیز به دلیل عدم وجود داده 45

سال را فراهم  15-19که امکان محاسبه شمار شاغالن در گروه سنی  10-14سال و  5-9سنی 

سال آغاز و به  20-24که با گروه سنی ساله انتخاب شد  20ساخت، الجرم یک بازه سنی می

 ساله(. 20-39شود )یعنی، افراد سال ختم می 35-39گروه سنی 

گر تعداد کل آید، بیانطور که از عنوان این ستون برمیهمان ستون دوم )جمعیت کل(:

 است. جمعیت در سن موردنظر

گر تعداد شاغالن در از عنوان این ستون نیز پیداست که نمایان ستون سوم )جمعیت شاغل(:

                                                      
 (.70-61: 1381میرزایی )به  . کتر با روش ماتریس ضرایب اسپراگ، نبرای آشنایی بیش. 1
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 سن موردنظر است.

دهد و از طریق تقسیم تعداد این ستون، نسبت اشتاال را نشان می (:xEnستون چهارم )

دهنده فاصله نشان nشود. در اینجا، بر کل جمعیت در همان سن محاسبه می xشاغالن در سن 

 22 - 21=  1، 21 - 20=  1بین دو سن و در مطالعه حاضر، همواره برابر با یک است )یعنی، 

 آخر(.و الی 

 xEnاست و برمبنای  xمقادیر این ستون بیانگر احتمال اشتاال در سن  (:xqnستون پنجم )

 شود. یعنی:محاسبه می

𝑞𝑥 =
𝐸𝑥

1 + (
𝐸𝑥

2
)
 

 

به مقادیر احتمالی است. با این توضیح  xEnهای مرکزی کاربرد اصلی فرمول فوق، تبدیل میزان

و حاصل جمع احتمال اشتاال و بیکاری برابر  xqn - 1=  xpnکه احتمال بیکاری نیز برابر است با 

 است با یک.  

همچنان در جمعیت  xکند که در سن این ستون، شمار افرادی را بیان می (:xlستون ششم )

گر تعداد بازماندگان جمعیت بیکار است. نخستین گیرند و به یک معنا، نمایانبیکار جای می

ردیف از این ستون، جمعیت مبدأ در جدول بقاست و مقدارش را معموالً ضریبی از ده انتخاب 

ه جمعیت کل ( که در اینجا بنابر توصیه متخصصان و با توجه ب49: 1387پور، کنند )کاظمیمی

درنظرگرفته شده است. معنای این عدد آن است که اگر جمعیتی  000/000/1شاغالن و بیکاران 

ها به علت شاغل ساله داشته باشیم، چند نفر از آن 20فرد بیکار  000/000/1فرضی مشتمل بر 

 آید.وسیله ستون بعد به دست میشدن از این جمعیت خارج خواهند شد. پاسخ این سؤال به

وسیله ستون هفتم مشخص شد، حاصل تفاضل ستون هفتم از ستون که پاسخ این سؤال بهزمانی

xششم عبارت خواهد بود از تعداد بازماندگان جمعیت بیکار در سن  + 1. 

به جمعیت شاغالن  xکند که در سن این ستون، شمار افرادی را بیان می (:xenستون هفتم )

کند. نحوه محاسبه ارقام این ستون اند و به یک معنا، تعداد واقعه شاغل شدن را بازگو میپیوسته

xبدین شکل است که حاصل تفاضل تعداد بازماندگان جمعیت بیکار در سن  + از تعداد  1

 .xبرابر است با تعداد شاغالن در سن  xبازماندگان جمعیت بیکار در سن 
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های بیکار ماندن بین هر دو سن متوالی را نشان این ستون، تعداد سال (:xUnم )ستون هشت

 و برابر است با: دهدمی

𝑈𝑥 =
𝑙𝑥 + 𝑙𝑥+1

2
 

 

و  دهدرا نشان می xهای بیکار ماندن بعد از سن این ستون، تعداد سال (:xTستون نهم )

 سال( است. یعنی: 39تا آخرین سن ) xهای بیکار ماندن از سن حاصل جمع تعداد سال

𝑇𝑥 = ∑ 𝑈𝑥

39

𝑥
 

 

دیگر،  بیاناست؛ به  xارقام این ستون بیانگر امید زندگی بیکاری در سن  (:xeستون دهم )

 که برابر است با: xهای مورد انتظار برای شاغل شدن در سن متوسط تعداد سال

 

𝑒𝑥 =
𝑇𝑥

𝑙𝑥
 

 

های سنی به سنین منفرد و محاسبات ذکر است که کلیه محاسبات مربوط به تبدیل گروهشایان 

 شده است.دستورنویسی و انجام R.v.3.2.3افزار مربوط به جداول بقا با استفاده از نرم

 هایافته

 جدول برای ترسیم وضعیت 9جدول بقا ساخته شد که از این تعداد،  285در این مطالعه، جمعاً 

امید زندگی بیکاری در کل جمعیت ایران به تفکیک جنس )مرد/ زن/ مرد و زن( و مقطع زمانی 

جدول نیز برای ترسیم وضعیت امید زندگی بیکاری در هر  276( بود و 1395 /1390 /1385)

 /1390 /1385های ایران به تفکیک جنس )مرد/ زن/ مرد و زن( و مقطع زمانی )یک از استان

د. در نوشتار حاضر برای رعایت اختصار صرفاً جدول بقای مربوط به وضعیت ( ساخته ش1395

صورت کامل آورده شده به 1395امید زندگی بیکاری در کل جمعیت ایران )مرد و زن( در سال 

دهنده امید زندگی که نشان -( و در مورد بقیه جداول فقط به ارائه ستون آخر جدول 1)جدول

 ایم. بسنده کرده -یجه است بیکاری و اساساً، ستون نت
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 1395ساله کشور در سال 20-39ده از جدول بقا برای جمعیت : امید زندگی بیکاری با استفا1جدول 

xe xT xUn xen xl xqn xEn جمعیت کل جمعیت شاغل x 

59/1 95/1593723 15/759954 480092 1000000 48/0 63/0 173611 274815 20 

60/1 80/833768 39/399330 241156 519908 46/0 60/0 195979 324522 21 

56/1 41/434438 38/213624 130256 278752 47/0 61/0 240805 394928 22 

49/1 03/220814 86/112318 72355 148496 49/0 64/0 319115 495373 23 

42/1 17/108495 05/56778 38727 76141 51/0 68/0 417553 612182 24 

38/1 12/51717 44/27644 19540 37415 53/0 71/0 511421 723523 25 

35/1 68/24072 95/13119 9509 17874 53/0 72/0 605283 835172 26 

31/1 73/10592 96/6096 4537 8366 54/0 74/0 683964 919047 27 

27/1 77/4855 59/2765 2125 3828 56/0 77/0 737279 959393 28 

23/1 18/2090 92/1217 970 1703 57/0 80/0 771495 968673 29 

19/1 25/872 10/519 428 733 58/0 82/0 804585 976658 30 

16/1 15/353 05/214 182 305 60/0 85/0 834782 979262 31 

13/1 11/139 42/58 75 123 61/0 88/0 849303 970111 32 

12/1 68/53 25/33 30 48 62/0 89/0 844164 949615 33 

11/1 43/20 76/12 11 18 62/0 90/0 824559 920095 34 

09/1 68/7 85/4 4 7 62/0 91/0 800872 884593 35 

07/1 83/2 82/1 67/1 3 63/0 92/0 772471 843865 36 

03/1 01/1 67/0 62/0 98/0 63/0 92/0 740630 801191 37 

93/0 34/0 25/0 23/0 36/0 64/0 93/0 707509 758970 38 

68/0 0/06 0/09 08/0 13/0 64/0 94/0 673677 717496 39 

- - - 03/0 05/0 64/0 95/0 636411 673411 40 
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 1395و  1390، 1385های ساله ایران در سال 20-39الف( امید زندگی بیکاری در کل جمعیت 

، مقایسه وضعیت امید زندگی بیکاری در کل 2های چهارم، هفتم و دهم جدول با توجه به ستون

سال به امید زندگی  07/0حکایت از افزایش  1390با  1385ساله ایران در سال  20-39جمعیت 

ساله دارد. با این توضیح که مقایسه ارقام نشان  5سالگی طی یک بازه زمانی  20بیکاری در سن 

مشاهده است. این در حالی است که د این افزایش در سنین دیگر نیز با شیب مالیم قابلدهمی

 1395با  1390ساله ایران در سال  20-39مقایسه وضعیت امید زندگی بیکاری در کل جمعیت 

نسبت به  1395، در سال 1390با  1385دهد. مشابه مقایسه سال نتایج کامالً متفاوتی را نشان می

سال به امید زندگی  12/0سالگی حاکی از افزایش  20نیز امید زندگی بیکاری در سن  1390سال 

ساله دوم  5سالگی در بازه  20دیگر، افزایش امید زندگی بیکاری در سن  عبارتبیکاری است؛ به

ساله  5سالگی در بازه  20( تقریباً دو برابر افزایش امید زندگی بیکاری در سن 1395-1390)

 1385های حاصل از مقایسه سال ( بوده است. نکته جالب اینکه برخالف یافته1385-90اول )

سالگی نسبت به  30فقط تا سن  1395سالگی در سال  20، امید زندگی بیکاری در سن 1390با 

شوند و از سالگی مجدداً برابر می 31که در سن نحویدهد، بهافزایش را نشان می 1390سال 

یابد. کاهش می 1390نسبت به سال  1395مید زندگی بیکاری در سال سالگی به بعد ا 32سن 

ابتدا با اختالف زیاد از سال  1395سالگی در سال  30تا  20در اصل، امید زندگی بیکاری از سن 

شود، نزدیک می 1390کند و به ارقام امید زندگی بیکاری در سال تدریج کاهش پیدا میبه 1390

با  1390نسبت به سال  1395سالگی به بعد در سال  31اری از سن اما کاهش امید زندگی بیک

سال افزایش امید  19/0شاهد  1395تا  1385طور خالصه، در فاصله اختالف بسیار کم است. به

سالگی برای کل جمعیت ایران، اعم از مردان و زنان هستیم و همچنین،  20زندگی بیکاری در سن 

سالگی که در آن امید زندگی بیکاری در هر دو سال باهم  39استثنای در مورد بقیه سنین )به

سال متایر  22/0تا  01/0سالگی این افزایش کامالً مشهود بوده و مقدارش بین  38برابرند( تا 

 است.    
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 1395و  1390، 1385های ساله ایران در سال 20-39در بین مردان  بیکاریب( امید زندگی 

، مقایسه وضعیت امید زندگی بیکاری در بین مردان 2و هشتم جدول  های دوم، پنجمبنابر ستون

سال به امید زندگی بیکاری در  08/0نشان از افزایش  1390با  1385ساله ایران در سال  39-20

رؤیت دارد. این افزایش در بقیه سنین نیز قابل 1385نسبت به سال  1390سالگی در سال  20سن 

 1395ساله ایران در سال  20-39گی بیکاری در بین مردان است. برعکس، وضعیت امید زند

نیست، بلکه این افزایش  1390حاکی از افزایش امید زندگی بیکاری در همه سنین نسبت به سال 

سالگی به بعد امید زندگی بیکاری در بین  30شود و از سن سالگی دیده می 29فقط تا سن 

حال، این نکته همچنان کند. درعینهش پیدا میاندکی کا 1390نسبت به سال  1395مردان سال 

نسبت  1395سالگی در سال  20به قوت خود باقی است که امید زندگی بیکاری مردان در سن 

شاهد  1395تا  1385، در فاصله طور خالصهیافته است. بهسال افزایش 11/0، 1390به سال 

مردان هستیم و این افزایش قابل  سالگی برای 20سال افزایش امید زندگی بیکاری در سن  19/0

 سال است. 22/0تا  01/0سالگی نیز هست و مقدار این افزایش بین  38تسری به سایر سنین تا 

 1395و  1390، 1385های در سال ایرانساله  20-39ج( امید زندگی بیکاری در بین زنان 

اری در بین زنان ، مقایسه وضعیت امید زندگی بیک2های سوم، ششم و نهم جدول طبق ستون

سال به امید زندگی بیکاری در  13/0گویای افزایش  1390با  1385ساله ایران در سال  39-20

شود، امید گونه که مالحظه میاست. همان 1385نسبت به سال  1390سالگی در سال  20سن 

با سال  است. این امر در رابطه 1385در کلیه سنین باالتر از سال  1390زندگی بیکاری در سال 

سالگی که در آن امید زندگی بیکاری  39نیز صادق است )به استثنای  1390نسبت به سال  1395

سال افزایش  35/0شاهد  1395تا  1385طور کلی، در فاصله در هر دو سال یکسان است(. به

سالگی برای زنان هستیم و این افزایش قابل تسری به سایر سنین  20امید زندگی بیکاری در سن 

 سال است.    40/0تا  01/0سالگی نیز هست و مقدار این افزایش بین  39تا 
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های ساله کشور در سال 20-39و کل جمعیت  زنان: امید زندگی بیکاری در بین مردان، 2جدول 

 1395و  1390، 1385
1395 1390 1385 

x 
 مردان زنان کل مردان زنان کل مردان زنان کل

59/1 18/2 51/1 47/1 96/1 40/1 40/1 83/1 32/1 20 

60/1 18/2 52/1 47/1 96/1 40/1 37/1 78/1 30/1 21 

56/1 05/2 48/1 44/1 89/1 37/1 34/1 70/1 28/1 22 

49/1 90/1 42/1 39/1 79/1 33/1 30/1 61/1 24/1 23 

42/1 78/1 36/1 35/1 69/1 29/1 26/1 51/1 21/1 24 

38/1 70/1 32/1 31/1 62/1 25/1 22/1 43/1 18/1 25 

35/1 64/1 29/1 28/1 56/1 22/1 18/1 35/1 15/1 26 

31/1 58/1 25/1 25/1 50/1 20/1 15/1 29/1 12/1 27 

27/1 52/1 22/1 23/1 45/1 19/1 13/1 25/1 11/1 28 

23/1 45/1 18/1 21/1 39/1 17/1 12/1 22/1 10/1 29 

19/1 39/1 15/1 18/1 33/1 16/1 10/1 18/1 08/1 30 

16/1 34/1 12/1 16/1 27/1 14/1 08/1 14/1 07/1 31 

13/1 30/1 10/1 14/1 22/1 13/1 07/1 11/1 06/1 32 

12/1 26/1 09/1 13/1 19/1 12/1 06/1 09/1 06/1 33 

11/1 23/1 08/1 12/1 17/1 11/1 05/1 08/1 05/1 34 

09/1 19/1 07/1 11/1 15/1 10/1 05/1 07/1 04/1 35 

07/1 15/1 05/1 08/1 11/1 08/1 03/1 05/1 03/1 36 

03/1 08/1 01/1 04/1 06/1 04/1 00/1 01/1 00/1 37 

93/0 97/0 92/0 94/0 95/0 94/0 92/0 92/0 91/0 38 

68/0 69/0 68/0 69/0 69/0 70/0 68/0 68/0 68/0 39 

اند، نمایش داده شده 5 تا 1ها که در نمودارهای پیوست بنابر نتایج حاصل از تحلیل داده

 1توان روند تاییرات امید زندگی بیکاری در ایران را در قالب شش الگوی کلی توضیح داد.می

با الگوهای شناسایی شده در مورد روند تاییرات امید زندگی  همراهشرح مبسوط این الگوها 

 بیکاری در بین مردان و زنان در ادامه بیان شده است.

                                                      
اشتاال شناسایی  شناسان متخصص در زمینه سرمایه انسانی و. شایان ذکر است که این الگوها زیر نظر جمعیت1

اسی اقتصادی و توسعه رسیده شنشناسی و جامعهجمعیتنظران شده و مستقالً به رؤیت و تأیید چند تن از صاحب

 از حیث اعتبار مورد تأیید متخصصان مربوطه است.  و لذا
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 1395و  1390، 1385های ساله هر استان طی سال 20-39اری در جمعیت د( امید زندگی بیک

های مختلف ایران ساله استان 20-39با مقایسه تاییرات امید زندگی بیکاری در بین مردان و زنان 

شناسایی است )ن. ک ستون اول نمودارهای شش الگو قابل 1395و  1390، 1385در مقاطع زمانی 

 (:5تا  1پیوست 

در این الگو، امید زندگی بیکاری دائماً در حال افزایش  دائم امید زندگی بیکاری: افزایش (1

𝑒1385است؛ یعنی:  < 𝑒1390 < 𝑒1395کنند نشان هایی که از این الگو تبعیت می. بررسی استان

دهد سال رخ می 35تا  20سال یا بین  25تا  20دهد که افزایش دائم امید زندگی بیکاری بین می

سال به بعد امید زندگی بیکاری در همه مقاطع زمانی تقریباً یکسان است.  35یا  25ن و از سنی

های ایران مانند: مرکزی، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اکثر استان

کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، سمنان، یزد، 

 گیرند. هران، اردبیل، قم، قزوین، گلستان، خراسان شمالی ذیل این الگو قرار میهرمزگان، ت

در این الگو، مقصود از موقتی و گذار بودن الگوی  افزایش موقت امید زندگی بیکاری: (2

امید زندگی بیکاری این است که امید زندگی بیکاری پس از افزایش در یک مقطع زمانی نسبت 

𝑒1385کند؛ یعنی: اً کاهش پیدا میبه مقطع زمانی قبل مجدد < 𝑒1395 < 𝑒1390  یا𝑒1395 <

𝑒1385 < 𝑒1390دهد. . با ذکر این نکته که افزایش اولیه و کاهش مجدد در همه سنین رخ می

 نمایند.سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر از این الگو پیروی می

الگو، ابتدا امید زندگی بیکاری طی یک این طبق  افزایش ناگهانی امید زندگی بیکاری: (3

طور ناگهانی در همه سنین افزایش شود و در مرحله بعد بهمرحله در همه سنین تقریباً تثبیت می

یابد؛ یعنی، افزایش ناگهانی امید زندگی بیکاری پس از تثبیت شدن )مانند: استان چهارمحال می

 و بختیاری(.

لگو، امید زندگی بیکاری همواره ثابت است؛ بدین در این ا تثبیت امید زندگی بیکاری: (4

معنا که در کلیه سنین امید زندگی بیکاری از یک مقطع زمانی به مقطع زمانی دیگر دچار تاییرات 

 )مانند: استان کرمان(.کند شود و چندان افزایش یا کاهش پیدا نمیچشمگیر نمی

زندگی بیکاری در برخی از سنین کاهش دائم امید زندگی بیکاری: بنابر این الگو، امید  (5

𝑒1395سال( دائماً در حال کاهش است؛ یعنی:  25تا  20) < 𝑒1390 < 𝑒1385های لرستان . استان

  کنند.و ایالم از این الگو تبعیت می
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کاهش موقت امید زندگی بیکاری: طبق این الگو، امید زندگی بیکاری پس از یک کاهش  (6

های کردستان و خراسان جنوبی از کند. استانافزایش پیدا میموقتی، در مقطع زمانی بعد مجدداً 

  کنند.این الگو پیروی می

 1395و  1390، 1385های ها در سالساله استان 20-39ه( امید زندگی بیکاری در بین مردان 

شده برای توضیح تاییرات امید ، الگوهای شناسایی5تا  1بنابر ستون دوم نمودارهای پیوست 

ساله قابل تسری به تاییرات امید زندگی بیکاری در بین  20-39بیکاری در کل جمعیت زندگی 

باشد. نیز می 1395و  1390، 1385های های مختلف کشور طی سالساله استان 20-39مردان 

 های متناظر با هر الگو اشاره خواهد شد:رو، در ادامه صرفاً به استانازاین

های مرکزی، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، استان ی:افزایش دائم امید زندگی بیکار (1

آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، 

 زنجان، سمنان، یزد، هرمزگان، تهران، اردبیل، قم، قزوین، گلستان و خراسان شمالی.
  تان، سیستان و بلوچستان و بوشهر.های خوزساستان افزایش موقت امید زندگی بیکاری: (2

 استان چهارمحال و بختیاری. افزایش ناگهانی امید زندگی بیکاری: (3

 استان کرمان. تثبیت امید زندگی بیکاری: (4

 های لرستان و ایالم.   استان کاهش دائم امید زندگی بیکاری: (5

 های کردستان و خراسان جنوبی.    کاهش موقت امید زندگی بیکاری: استان (6

 1395و  1390، 1385های ساله هر استان در سال 20-39و( امید زندگی بیکاری در بین زنان 

شده برای توضیح ، اگرچه اکثر الگوهای شناسایی5تا  1براساس ستون سوم نمودارهای پیوست 

استفاده برای توضیح تاییرات امید زندگی تاییرات امید زندگی بیکاری در کل جمعیت قابل

 1395و  1390، 1385های های مختلف کشور طی سالساله استان 20-39ین زنان بیکاری در ب

کنند. با این توضیح تبعیت نمی شانشوند که از الگوهای قبلیهایی نیز مشاهده میاست، اما استان

. شودساله مشاهده نمی 20-39که الگوهای تثبیت و کاهش دائم امید زندگی بیکاری در بین زنان 

 های متناظر با هر الگو اشاره شده است. در ادامه، به استان
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های مرکزی، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، استان افزایش دائم امید زندگی بیکاری: (1

آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان، کردستان، همدان، بوشهر، زنجان، سمنان، 

  قزوین، گلستان و خراسان شمالی. یزد، هرمزگان، تهران، اردبیل، قم،
 های خوزستان و سیستان و بلوچستان.استان افزایش موقت امید زندگی بیکاری: (2

 استان چهارمحال و بختیاری. افزایش ناگهانی امید زندگی بیکاری: (3

فارس، کرمان، لرستان، ایالم، کهگیلویه و های استان کاهش موقت امید زندگی بیکاری: (4

 ن جنوبی.بویراحمد و خراسا

های ایران در سه ساله در کلیه استان 20امید زندگی بیکاری در کل جمعیت  ،1 نمودار در

دهد ، این نمودار نشان میاست. به بیان سادهشده نشان داده  1395و  1390، 1385مقطع زمانی 

کدام  ساله در 20که طی این مقاطع زمانی متوسط میزان انتظار برای شاغل شدن در بین افراد 

های استانشود، طورکه مالحظه میها کمتر بوده است. همانها بیشتر و در کدام استاناستان

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان طی هر سه سال در گروه پنج استان اول از نظر تجربه 

و خراسان های یزد، سمنان بیشترین میزان انتظار برای شاغل شدن قرار دارند. در مقابل، استان

رضوی در هر سه سال در گروه شش استان اول ازنظر تجربه کمترین میزان انتظار برای شاغل 

 شدن قرار دارند.

 1395 و 1390، 1385 یهاسال در استان کیتفک به ساله 20 تیجمع کل در یکاریب یزندگ دیام: 1 نمودار
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های ایران در سه مقطع ساله در کلیه استان 20امید زندگی بیکاری در بین مردان  ،2 نمودار در

های کرمانشاه، کهگیلویه است. طبق این نمودار، استان شده نشان داده 1395و  1390، 1385زمانی 

جزء پنج استان اولی هستند که مردان  1395و  1390، 1385های در سال لرستانو بویراحمد و 

کنند. این در حالی است که ها بیشترین میزان انتظار را برای شاغل شدن تجربه میآنساله  20

که طی هر سه مقطع زمانی جزء شش  -های یزد، سمنان و خراسان رضوی ساله استان 20مردان 

کمترین میزان انتظار برای شاغل شدن را  -استان اول ازنظر کمترین امید زندگی بیکاری هستند 

  ایند.نمتجربه می

 1395 و 1390، 1385 یهاسال در استان کیتفک به ساله 20 مردان نیدر ب یکاریب یزندگ دی: ام2 نمودار

 
های ایران در سه مقطع ساله در کلیه استان 20امید زندگی بیکاری در بین زنان  ،3 نمودار در

های کرمانشاه، است. بر اساس این نمودار، در استانشده  نشان داده 1395و  1390، 1385زمانی 

عنوان سه استان اول ازنظر بیشترین امید زندگی بیکاری طی به -لرستان و کهگیلویه و بویراحمد 

آنکه تنها استانی ها است. حالبیکاری زنان بیش از سایر استان متوسط طول دوره -هر سه سال 

ازنظر کمترین میزان انتظار برای شاغل شدن در بین  1395و  1390، 1385های که در خالل سال

 اول تا پنجم بوده، استان خراسان رضوی است. هایرتبهساله جزء  20زنان 
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 1395 و 1390، 1385 یهاسال در استان کیتفک به ساله 20 زنان نیب در یکاریب یزندگ دیام: 3 نمودار

 
 

 گیریبحث و نتیجه

ساله ایران به تفکیک  20-39حاضر، تعیین طول دوره بیکاری برای جمعیت هدف اصلی نوشتار 

سن، جنس و استان محل سکونت بود. نتایج نشان داد انتظار برای شاغل شدن در کل جمعیت 

یافته است. مقایسه این دو سال، افزایش 1385نسبت به سال  1395ساله ایران در سال  39-20

سال رخ داده است.  20-30این افزایش عمدتاً برای سنین  1395ل نشان از این امر دارد که در سا

ساله کلیه  20-39از میان شش الگویی که برای توضیح تحوالت امید زندگی بیکاری جمعیت 

های ایران شناسایی شد، الگوهای افزایش دائم، افزایش ناگهانی و کاهش موقت امید زندگی استان

 25تا  20ویژه در سنین های کشور بهن اشتاال در اکثر استانبیکاری نشان از به تأخیر افتادن س

 سالگی دارند.

 شاغل برای انتظار زمان متوسط 1395 تا 1385 هایسال فاصله در ها، اگرچهبر اساس یافته

 دو تقریباً زنان برای انتظار زمان متوسط اما شده، بیشتر مردان برای هم و زنان برای هم شدن

( 2004) تانسل و( 2000) سارال و گونزالو پژوهش نتایج با همسو یافته ایناست.  مردان برابر

 دو از بیش در ساله 20-39 زنان بیکاری زندگی امید دائم افزایش که است توضیح به الزم. است

 به نسبت زنان بیکاری دوره بودن طوالنی تبیین در. خوردمی چشم به کشور هایاستان سوم
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 این مبین تواندمی کمتر مهارت و آموزش سطح امروزه که داشت توجه نکته این به باید مردان

 نخواهد هم کمتر نباشد، مردان از بیشتر زنان در مهارت و آموزش سطح اگر چراکه باشد؛ تفاوت

 زنان آموزش سطح افزایش با طرف،از یک که برسد نظربه قبولقابل بیشتر تبیین این شاید. بود

 طرف از و ایشان انتظار مورد دستمزدهای سطح افزایش درنتیجه، و تکمیلی تحصیالت سطوح تا

 پور،فیض و 1384 هادیان،) عالی تحصیالت سطوح در کار نیروی برای تقاضا کاهش دیگر،

 پیوندندمی غیرفعال جمعیت به سرعتبه تابندبرنمی را مدتطوالنی بیکاری که زنان ،(1389

 .شودمی میسر بیشتر مردان اشتاال برای رصهع و( 1387 همکاران، و قهرودی رضایی)

 سال در را بیکاری هاینرخ باالترین که هاییاستان داد نشان طرفی، از پژوهش این هاییافته

 سایر از بیشتر شدن شاغل برای هاآن ساله 20 افراد انتظار دوره طول متوسط داشتند، 1395

 طبق(. 2006 کاپس، و 2004 تانسل، ؛1997 مطالعه فولی، نتایج با همسو) است بوده هااستان

 سال بیشتر و ساله 15 جمعیت بیکاری نرخ باالترین ایران، آمار مرکز سوی از منتشرشده گزارش

 استان که داد نشان نیز پژوهش این هاییافته. است( درصد 2/22) کرمانشاه استان به متعلق 1395

 سن در شدن شاغل برای انتظار زمانمدت بیشترین از نظر را اول رتبه 1395 سال در کرمانشاه

 خالص تعداد شاخص از ایران آمار مرکز که گزارشی دیگر، طرف از. استداشته سالگی 20

 1395 سال در که کرمانشاه استان دهدمی نشان ،نموده ارائه 1390-95 دوره طی استانی مهاجرت

 سومین عنوانبه بوده شدن شاغل برای انتظار طوالنی هایدوره درنتیجه، و باال بیکاری نرخ دچار

 دوره شدن طوالنی از که هاییاستان بنابراین،. استشده معرفی  نیز ایران مهاجرفرست استان

 کنندمی استفاده بحران این از عبور برای حلیراه عنوانبه مهاجرت گزینه از برند،می رنج بیکاری

 (. 2004 تانسل، نتیجه با همسو)

 میزانی به دیگر،عبارتبه یابد.می کاهش بیکاری زندگی امید سن، افزایش با هااستان کلیه در

 روند که تفاوت این با. شودمی کمتر نیز شدن شاغل برای انتظار میزان رود،می باالتر سن که

 روند هااستان از برخی در. است متفاوت مختلف هایاستان در بیکاری دوره طول از شدن کاسته

 . دهدمی رخ بیشتری سرعت با( بعد به سالگی 25 سن از ویژهبه) بیکاری دوره طول کاهش

 کهگیلویه هایاستان عموماً 1395 و 1390 ،1385 هایسال طی که داد نشان هایافته سرانجام،

 رضوی خراسان و یزد هایاستان و شدن شاغل برای انتظار میزان بیشترین لرستان و بویراحمد و

 مطالعه از حاصل نتایج مؤید یافته این که اندنموده تجربه را شدن شاغل برای انتظار میزان کمترین
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 نتایج بین اختالف. است رضوی خراسان استان با رابطه در( 1392) احمدلو و نسب حسینی

 است جهت بدان هااستان بقیه مورد در( 1392) احمدلو و نسب حسینی مطالعه و حاضر مطالعه

 هشت برای صرفاً بیکاری دوره طول میانگین( 1392) احمدلو و نسب حسینی مطالعه در که

 هرمزگان و گیالن کردستان، قم، فارس، سمنان، رضوی، خراسان شرقی، آذربایجان استان

 . اندگرفته قرار بررسی مورد ایران هایاستان کلیه مطالعه این در آنکه حال ،است شده بینیپیش

 منابع

. ترجمه غالمعلی فرجادی. تهران: انتشارات توسعه اقتصادی در جهان سوم(. 1377تودارو، مایکل )

 ریزی و توسعه.مؤسسه عالی پژوهش در برنامه

ای میانگین بینی کوچک ناحیه(. برآورد و پیش1392حسینی نسب، سید محمدابراهیم و راضیه احمدلو )
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Abstract  
The average duration of unemployment is more important than unemployment rate. 

Because the unemployment duration is a dynamic criterion, while the unemployment 

rate is a static criterion. The main purpose of this paper is to determine the 

unemployment duration among unemployed people aged 20-39 years old in Iran by 

age, gender, and province of residence in 2006, 2011, and 2016. This is a generational 

- cross-sectional research in which the general population and housing census data 

have been used. The technique of data analysis was the calculation of the 

Unemployment Life Expectancy (ULE) using the life table, which was performed 

with R.v.3.2.3 software. According to the findings, six models were identified to 

explain changes of ULE: 1- Model of continuing increase of ULE; 2- Model of 

temporary increase of ULE; 3- Model of unexpected increase of ULE; 4- Model of 

stabilized ULE; 5- Model of continuing decrease of ULE; and 6- Model of temporary 

decrease of ULE. The first, third and sixth models indicate that the employment age 

is delayed among the population aged 20-25 years old in most provinces during 2006-

2008. The population aged 20 years in the provinces of Kermanshah, Kohgiluyeh and 

Boyer Ahmad, and the Lorestan have experienced the longest unemployment 

duration, while the population aged 20 years in the provinces of Yazd, Semnan, and 

Khorasan Razavi have experienced the shortest unemployment duration.  
 

Keywords: Employment Age, Unemployed, Life Table, Unemployment Life 

Expectancy, Unemployment Duration.  
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 1تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران
 نژاد مفرد، محمد علی، عبداله خوشنودی، مجید دشتبان فاروجیبهاره دهقانی

 (3/6/1399: رشیپذ خیتار   5/4/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده

پرداخت جاری است. یکی از مشکالت ایران از جمله کشورهایی است که تأمین مالی نظام بازنشستگی آن به روش 

طور مداوم در حال کاهش اصلی این روش، تاییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت بازنشسته است که البته در ایران به

محور در این زمینه است. هدف ریزی آیندهسالمندی است و نیازمند برنامه است. در واقع، جمعیت ایران در آستانه

های همپوشان تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران است. برای این منظور الگوی نسلاین مقاله بررسی 

دهد که با کاهش رشد جمعیت و افزایش نسبت سازی گردید. نتایج نشان میای برای اقتصاد ایران شبیهدوره 55

ابد و درصورت عدم اصالحات یشدت کاهش میهای آتی بهسالمندی جمعیت، میزان تولید ناخالص داخلی در سال

ای مواجه خواهد بود. با فرض اصالحات پارامتریک در نظام ساختاری، نظام بازنشستگی با کسری مداوم و فزاینده

سال  55دهد که اگر سن بازنشستگی فقط برای زنان به بازنشستگی نظیر افزایش سن بازنشستگی، نتایج نشان می

خواهد رسید. اگر سن بازنشستگی زنان و  1435ولید ناخالص داخلی در سال درصد از ت 9افزایش یابد، کسری به 

درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مذکور خواهد رسید و اگر  5/6سال افزایش یابد، کسری به  60مردان به 

ناخالص  درصد از تولید 2تنها  1440سال افزایش یابد، کسری بودجه در اوج خود در سال  65برای هر دو جنس به 

 کند. داخلی خواهد بود و بعد از آن به صفر میل می
 

سل ها:کلیدواژه ستگی، الگوی ن ش سن بازن ستگی،  ش ستم سالمندی جمعیت، نظام بازن سی شان،  های همپو

 بازنشستگی پرداخت جاری. 
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 مقدمه

از مردم به یاداشته و بخش عمده یثابت تیوضع باًیتقر یالدیم 18جهان تا قبل از قرن  تیجمع

 یهااند؛ اما در طول سالداشته یاندک یزندگ دیگوناگون، متوسط ام یهایماریها و بجنگ لیدل

 نیچنافراد افزوده شده است. هم یاز سه دهه به متوسط زندگ شیکه ب شودیپس از آن مشاهده م

قرن حاضر،  مةیتا ن رودانتظار میقابل مشاهده است و  تیدر ساختار جمع ییایپو راتییتا

 .ردیبه خود بگ یجهان چهرة سالمندتر تینموده و جمع رییجهان تا تیجمع بیترک

 60 یباال تیجمع 2050تا سال  ( حاکی از آن است2017) 1سازمان ملل متحد هایبینیپیش

 جمعیت یمسأله سالمند وماًعم ،نیبنابراخواهد بود. برابر  4از  شیب 2000 لسا در مقایسه باسال 

 باًی. تقررودیشمار مبه جهان کشورهای در جمعیتی عمده مسائل از یکیاز آن،  ناشی پیامدهای و

 را تجربه خواهند کرد. تیجمع یسالمند ینحوبه ک،ینزد یاندهیتمام کشورها در آ

 ن،متخصصا بیندر  هشد شناخته قعیتوا یک ،ما رکشو جمعیت شگستر بهرو  یسالمند

 انتقال مرحله در رانیاز آن است که ا یشواهد حاک. ستا عمومی رفکاا حتیو  ارانسیاستگذ

خواهد  بهرا تجر ییباال یسالمند بیش ،یآت یدههها یاست و ط یبه سالمند یسالانیم از یسن

 یط رانیسالمند ا تیاز آن است که جمع ی( حاک2015سازمان ملل متحد ) یهاینیب. پیشکرد

. دینفر خواهد رس ونیلیم 8از  شیبه ب 1410دو برابر خواهد شد و در سال  نده،یسال آ 15

 تیبه چهار برابر وضع 1430تعداد سالمندان در سال  رودیطبق برآوردها، احتمال م نیچنهم

 دیام شیهمراه با افزا ینفر برسد. در واقع، کاهش نرخ بارور ونیلیم 19از  شیبه ب یعنی ،یکنون

. شودیم ادیاز آنها  تیجمع یخوردگسال دآورندهیعنوان عوامل پدتند که بههس یدو عامل ی،زندگ

 یجوانان نسبت به سالمندان وزن کمتر تیاند که در اکثر کشورها جمعاین دو مسأله باعث شده

 داشته باشند. 

 .است ینظام بازنشستگ گیرد،یقرار م یتیجمع راتییتا ریکه تحت تأث ییهااز بخش یکی

فشار  جادیتعداد سالمندان نسبت به جوانان در سن کار، باعث ا شیو افزا یتیجمع راتییتا رایز

 یهنگفت یهانهیرا با هز یبازنشستگ یهابرنامه یو اجرا شودیم یبازنشستگ نظامبر  یمضاعف

ها در مرحله آن نیکه امکان تأم ابدی شیافزا یممکن است تا حد هانهیهز نی. اسازدیمواجه م

و  ریباشد )م رممکنیها غدولت یبرا یو در مرحله بعد حت یبازنشستگ یهاصندوق یاول برا

                                                      
1. United Nation Organization 
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شوند که اداره می 1بازنشستگی در ایران بر اساس سیستم پرداخت جاری نظام (.1393همکاران، 

عنوان های بازنشستگی است؛ چراکه دریافتی از شاغلین در هر دوره بهخود چالشی برای نظام

شود. با سالمندی جمعیت میزان دریافتی از همان دوره پرداخت می بازنشستگانمستمری به 

شود و در نهایت تعادل در کار کمتر شده و در مقابل، پرداختی به بازنشستگان بیشتر مینیروی

رود. از طرف دیگر، در این نوع نظام کسورات بازنشستگان ذخیره و نظام بازنشستگی از بین می

شود که جامعه از یک منبع مالی پایدار برای تأمین مالی شود و این باعث مییگذاری نمسرمایه

این، تورم شدید و افزایش نسبت جمعیت سالمندان به کل برها محروم باشد. عالوهگذاریسرمایه

 (.1384زاده، جمعیت تأثیر منفی بر کارایی این نظام بازنشستگی دارد )روغنی

های نظام اتو اصالح نگریمختلفی در دنیا جهت باز مطالعاتگذشته  هایدر دهه

اصالحات  دو صورت ها بهدر این نظام اصالحات طور کلی،به انجام شده است. بازنشستگی

معنای تاییر شود. اصالحات پارامتریک بهمی اعمال 3ساختاریاصالحات  و 2پارامتریک

 با تا است این بر سعی صالحاتپارامترهای ورود و خروج و منابع و مصارف است. در این ا

 تاییر بدون و اقتصادی و عوامل جمعیتی از ناشی دادهرخ  به تاییرات توجه با پارامترها تعدیل

طریق  این از رایج تعدیالت ترینمهم ازجمله .کاهش یابد آتی تعهدات میزان مستمری نظام

 مبنا هایسال تعداد افزایش و کسورات بازنشستگی درصد افزایش بازنشستگی، سن افزایش

ای و شرایط اقتصادی و اساس محاسبات بیمه و بر باشدیمبازنشستگی  حقوق محاسبه جهت

 بر هم است پارامتریک ممکن اصالحات شود.بار انجام میاجتماعی کشور، هرچند سال یک

بلندمدت توان در یک دوره باشند. اما اصالحات ساختاری را می داشته اثر مزایا بر هم و بیمه حق

ها شرطاقتصادی و سیاسی خاصی دارد که اگر پیش ها و الزامات اجتماعی،شرطانجام داد و پیش

روبرو  تحقق نیابد، دست زدن به این نوع اصالحات کار خطرناکی است و کشور را با بحران

 سمت گذاری بهغیراندوخته یهاطرح سمت از حرکت ساختاری اصالحات در کند.می

 معتقدند کارشناسان از گروهی چارچوب، این در .است مطرح گذاری کاملوختهاند یهاطرح

 و گرددیم مشکل انداختن تعویق به باعث و نبوده پاسخگو بلندمدت در پارامتریک اصالحات

(. بنابراین انجام 1390مدرسی عالم،) ندینمایم پیشنهاد را ساختاری اصالحات اساس این بر

                                                      
1. Pay-as-you-go 

2. Parametric Reforms 

3. Structural Reforms 
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همراه داشته ای بهآثار توزیعی، تخصیصی و رفاهی قابل مالحظه تواندمیاصالحات ساختاری 

 باشد.

بینی افزایش تعداد و سهم که با افزایش تعداد سالمندان کشور و نیز پیشبنابراین، ازآنجایی

های درمانی و تأمین اجتماعی های آتی، میزان هزینهسال و باالتر( در سال 60سالمندان )جمعیت 

های در معرض آسیب مستقیم افزایش طول عمر و نیز افزایش رو، حوزهازاینیابد؛ افزایش می

از طرف دیگر، با توجه  .های بازنشستگی خواهند بودسالمندان، نظام تأمین اجتماعی و صندوق

پذیر بودن آن از سالمندی های موجود در نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران و آسیببه نارسایی

یل میزان تأثیر سالمندی جمعیت بر وضعیت آینده نظام بازنشستگی کشور جمعیت، بررسی و تحل

 حائز اهمیت است.

 چارچوب نظری

باتوجه به افزایش امید زندگی، کاهش نرخ باروری و نیز اطالعات آماری در دسترس، مشاهده 

شود که ساختار جمعیت ایران به سمت سالمندی درحال حرکت است و با افزایش در تعداد می

 نهادهای طورکلیبهشود. های بازنشستگی در ایران حائز اهمیت میلمندان توجه به سیستمسا

 هستند: روبرو گزینه سه با مستمری پرداخت مالی تأمین برای بازنشستگی

 فعلی )تحت عنوان از شاغلین بیمه حق دریافت محل از بازنشستگان به مستمری پرداخت (1)

 شود.می اصطالح پرداخت جاری گفته درنظام  نوع این به که حساب ذخیره مشترک اجتماعی(

 هایبیمه حق گذاریاز سرمایه حاصل بازدهی محل از بازنشستگان به مستمری پرداخت (2)

اصطالح  در نظام نوع این به که حساب شخصی(شان )کاری طول دوران ها درتوسط آن پرداختی

 شود.می گفته 1اندوخته کامل

پرداخت جاری و اندوخته کامل است.  نظام بازنشستگیکه ترکیبی از  2نظام اندوخته جزئی (3)

هم حساب ذخیره مشترک اجتماعی و هم حساب شخصی وجود  نظامعبارت دیگر در این به

دارد. بنگاه برای هر کارمند بر اساس نرخ دستمزد کل آن به حساب ذخیره مشترک اجتماعی 

شخصی خودشان براساس نرخ دستمزدی که از های پردازد. افراد نیز به حسابوجوهی را می

                                                      
1. Fully-Funded 

2. Partially-Funded 



 265      رانیا یبر آینده نظام بازنشستگ تیجمع یسالمند ریتأث

 

 

اصطالح  در نظام نوع این به(. 2007، 1کنند، وجوهی را خواهند پرداخت )سانکارفرما دریافت می

 شود.می اندوخته جزئی گفته

شود که در آن، بازنشستگی در ایران با استفاده از سیستم پرداخت جاری اداره می سیستم

 شود. کار به بازنشستگان همان دوره پرداخت مینیرویدریافتی از فعاالن بازار و 

 توان از دو کانال بررسی کرد:اثر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی را می

از  است که هاییکانال ترینمهم از یکی (های سالمتهزینه ویژهبه) عمومی های( هزینه1

، 2گذارد )ویلمی رشد اقتصادی اثرو درنتیجه  اجتماعی تأمین نظام بر جمعیت طریق آن تاییرات

 طریق از عمومی هایهزینه بر فشاری تواندبه نوبه خود می (. سالمندی جمعیت2007

اقتصاددانان عموماً معتقدند که سالمندی  .نماید تحمیل بلندمدت در اجتماعی تأمین و بازنشستگی

ها خواهد شد. در واقع آن  GDPدرجمعیت سبب افزایش سهم مخارج سالمت و رفاه اجتماعی 

های تقاضا شده توسط جمعیت سالمند، افزایش مخارج دولت بر این باورند که در مسیر فعالیت

شود. اگرچه در میان و به خصوص افزایش مخارج رفاه اجتماعی و بهداشتی مشاهده می

اعی وجود دارد، های اجتمگذاران عدم اطمینانی نسبت به ارزیابی تأثیر سالمندی بر هزینهسیاست

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

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

و  های اجتماعی اثرگذار است )بونولیهای درمانی و مراقبتمستمری بازنشستگی، مراقبت

 (. 2000، 3همکاران

بررسی  بازنشستگی توان اثر سالمندی جمعیت را بر نظامواسطه آن می( کانال دیگری که به2

 نرخ گردد. فزونیکرد به ماهیت و ساختار نظام بازنشستگی )یعنی، پرداخت جاری( باز می

 کل در مندانسال پایین سهم و جمعیت رشد نرخ در ثبات جایگزینی جمعیت، نرخ بر باروری

است.  استوار آن اساس بر نظام پرداخت جاری که فروضی هستند ترینعنوان مهمبه جمعیت

 .گرددمی نظام تعادل این شرایط ولد، سبب از میان رفتن و زاد نرخ کاهش و زندگی امید افزایش

، سالخوردهمعه و تبدیل ایران به کشوری با توجه به روند صعودی در افزایش تعداد سالمندان جا

خورد، چراکه با تاییر ساختار سنی کشور از تعداد تعادل در سیستم پرداخت جاری به هم می
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3. Bonoli et al   
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تر شده و پرداختی کار کمکار کاسته شده و با افزایش تعداد بازنشستگان، دریافتی از نیروی نیروی

مید زندگی یابد. از طرف دیگر، با گذشت زمان سن بازنشستگی و ابه بازنشستگان افزایش می

افزایش یافته است، یعنی افراد بعد از رسیدن به سن بازنشستگی تمایل دارند مدت بیشتری عمر 

های گذشته دریافت خواهند کرد، لذا تأمین کنند و در نتیجه مستمری بیشتری را نسبت به دهه

عیت بار جمسالمندی در اثر (. در واقع، 1390شود )مدرسی عالم، تر میمالی بازنشستگان مشکل

شمار  که این امرافزایش خواهد یافت ( به جمعیت در سنین کار مندانت سالنسب) تکفل جامعه

. این بردخواهد  االببگیر بازنشسته و نیز شمار افراد سالمند نیازمند به حمایت را تمریافراد مس

مال زیاد افزایش یابد و به احت بازنشستگیهای دو عامل موجب خواهد شد که بار مالی صندوق

های آینده الس در کارکه میزان نیرویدرحالی ،عبارت دیگرهای مالی شود. بهموجب بروز بحران

له از یکسو موجب أد افزایشی خواهد داشت که این مسبگیران رونیابد، تعداد مستمریکاهش می

 وی دیگر موجب افزایش مصارف صندوقو از س (هاحق بیمه)کاهش منابع دریافتی صندوق 

 گردد. می

 تحقیق پیشینه 

دلیل جدید بودن نسبی موضوع، از نظر ادبیات و تعداد مقاالت دچار محدودیت پژوهش حاضر به 

اند، ای برخوردار نیست. مطالعاتی که در این زمینه انجام شدهمطالعاتی گسترده بوده و از پیشینه

ار اندک است. با این حال، تعدادی از ها بسییا در ارتباط مستقیم با موضوع نیستند یا ارتباط آن

 مقاالت که داری ارتباط )هرچند اندک( با موضوع مورد بررسی هستند، معرفی خواهد شد.

درآمد چرخه زندگی، تبعات جانبی آن و »تحت عنوان  پژوهشیدر  (2005) 1روجاس

پرداخت. نتایج مطالعه های نظام بازنشستگی در اسپانیا به بررسی تأثیر سن بر هزینه« بازنشستگی

کار در سنین وی نشان داد که تأثیر سن بر ثبات نظام تأمین اجتماعی به نرخ جایگزینی نیروی

 مختلف بستگی دارد و همچنین حفظ نظام بازنشستگی در اسپانیا مستلزم تنظیم مالیات است.

ی همپوشان هااصالحات بازنشستگی تحت یک مدل نسل»ای با عنوان در مقاله( 2008) 2دگر

ای به بررسی اثرات کاهش دوره 6های همپوشان از مدل نسل استفادهبا « در نظام تأمین اجتماعی

نرخ جایگزینی در نظام تأمین اجتماعی ترکیه پرداخت. این محقق نشان داد که ذخیره سرمایه، 

                                                      
1. Rojas 

2. Deger 
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در واقع، یابد. علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش میانداز افراد در بلندمدت بهمصرف و پس

های شاغل موجود اقدام به پس از اعالم کاهش نرخ جایگزینی در نظام تأمین اجتماعی، نسل

در دوران سالمندی سطح مصرف خود را در حد مطلوب نگه  بتوانندکنند تا انداز میافزایش پس

با اجرای شود، انداز عوامل جامعه در نظر گرفته میکه ذخیره سرمایه مجموع پسدارند. از آنجایی

یابد که این خود سیاست کاهش نرخ جایگزینی در بلندمدت، مقدار ذخیره سرمایه افزایش می

 شود.باعث کاهش نرخ بهره در بلندمدت می

آیا سالمندی باعث تاییر ساختار »عنوان  بادر پژوهشی  (2011) 1سیلیوراستاوز و همکارانش

یافته به بررسی نتخب در حال توسعه و توسعهکشور م 51های پانل با استفاده از داده« شود؟می

داشتن ها با توجه به ثابت نگهجمعیت پرداختند. آن یرات ساختار اقتصاد ناشی از سالخوردگیتای

تولید، اندازه جمعیت، سهم هر بخش در تولید و سایر  هایهزینهاثرات درآمد سرانه، سهم 

های ش سالمندی نقش معناداری در سهم بخشهای مربوطه، به این نتیجه رسیدند که افزایمتایر

کار در بخش جمعیت باعث کاهش نیروی یسالخوردگها اعتقاد دارند که مختلف اقتصاد دارد. آن

کار در وساز و صنایع معدنی و از طرفی باعث افزایش اشتاال و نیرویکشاورزی، معدن، ساخت

 شود.مالی می های ارتباطات، خدمات شخصی و اجتماعی و همچنین بخشبخش

جمعیت سالخورده و حقوق بازنشستگی »ای با عنوان در مطالعه (2014) 2وربیک و اسپراک

با تأکید بر این مسئله که سالمندی جمعیت در کشورهای « عمومی: شواهد تئوری و کالن اقتصادی

، های بازنشستگی عمومی خواهد شدبه عدم تعادل در هزینه منجرمختلف باعث ایجاد فشار و 

ها مدلی را طراحی کردند که سالخوردگی جمعیت و حقوق بازنشستگی پرداختند. آن به مطالعه

 کشور در دوره 33های مربوط به زا در نظر گرفته شده است و از دادهدر آن سرمایه انسانی درون

استفاده کردند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که افزایش سن  2008تا  1998زمانی 

شود. های مربوط به سن میزنشستگی و افزایش جزئی در نرخ باروری باعث کاهش هزینهبا

کنند، افزایش نرخ جایگزینی را برای کاهش فقر در میان افراد سالمند پیشنهاد می وربیک و اسپراک

های عمومی، پایداری مالیه عمومی را به خطر با این حال، آنها معتقدند که افزایش فشار بر بدهی

 اندازد.می

                                                      
1. Siliverstovs et al 

2. Verbic & Spruk 
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اثرات سالمندی جمعیت بر نظام »در پژوهشی تحت عنوان  (2015) 1لیسنکوا و بورنوکوا

سازی و ای به شبیهدوره 84های همپوشان با استفاده از مدل نسل« بازنشستگی بالروس

ها اند. نتایج تخمین آنهای احتمالی اصالحات در نظام بازنشستگی بالروس پرداختهبینیپیش

درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال  16دهد که سالمندی جمعیت منجر به کاهش ینشان م

آمیز سالمندی جمعیت کسری مداوم در نظام خواهد شد. اما یکی از عواقب فاجعه 2050

 بازنشستگی است.

های سازی یک الگوی نسلشبیه»( در پژوهشی با عنوان 1390دشتبان و همکارانش )

کارگیری روش پیشنهادی با به« بازنشستگی ایران نظامای با رویکرد بهسازی دوره 55همپوشان 

ها نشان اند. نتایج مطالعه آنکوتلیکوف و آئورباخ به بررسی نظام بازنشستگی در ایران پرداخته

کند و های بازنشستگی مختلف تاییر میاندار بهینه فردی تحت نظامپس-داده که رفتار مصرف

بازنشستگی جدید در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیمی افزایش مصرف، تولید، انتقال به نظام 

کار را در پی دارد که این عوامل باعث افزایش انگیزه جهت کامل نمودن درآمد باالتر نیروی

 شود.دوران خدمت و افزایش سن بازنشستگی می

ی در ایران مورد بررسی ( اثر سالمندی جمعیت را بر تأمین مالی نظام بازنشستگ1390اردالن )

کاهش در  قرار داده است. نتایج وی حاکی از آن است که کاهش در نرخ رشد جمعیت به منزله

کار و منجر به کاهش هزینه کار بوده که موجب افزایش نسبت سرمایه به نیرویعرضه نیروی

تاییرات جمعیتی،  گردد. بنابراین،استفاده از سرمایه، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ دستمزد می

 شود.های رفاهی را تهدید کرده و موجب ایجاد نابرابری بین نسلی میاولویت

ئه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی اار»با عنوان  ایطالعه( در م1393دشتبان و جباری )

بهسازی نظام  اثرات «ایدوره 55های همپوشان عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسلبه

های حاصل یافته .اندرا بررسی کردهاندوخته جزئی  نظام به جاریپرداخت نظام ستگی از بازنش

های است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی عالوه بر افزایش دارائی آنسازی حاکی از از شبیه

مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی باالتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت 

همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید عالوه بر سطوح باالتر مصرف جاری به

 همراه دارد.ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی باالتر را برای اقتصاد به

                                                      
1. Lisenkova & Bornukova 
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( اثر تاییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 1394راغفر و اکبربیگی )

های همپوشان انداز با استفاده از روش نسلکار و پسیی نیرورا بر موجودی سرمایه، عرضه

ها نشان داد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق های آنای بررسی کردند. یافتهدوره شش

ی نگری افراد و جبران کاهش مستمری، عرضهبه آینده توجهبازنشستگی تأمین اجتماعی، با 

انداز فردی و موجودی سرمایه کل نیز افزایش آن پسکار شاغلین افزایش یافته و به تبع نیروی

های صندوق ابد. نتیجه این امر باعث رونق در تولید، رشد تعداد شاغلین و ورودییمی

 شود.بازنشستگی می

تأثیر سالمندی جمعیت بر رشد »( در پژوهشی تحت عنوان 1394باسخا و همکارانش )

ها اند. آنبررسی میزان تأثیر سالمندی بر رشد اقتصاد غیرنفتی پرداخته به« اقتصاد غیرنفتی ایران

اند که با توجه به اثرات بلندمدت سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی، به این نتیجه دست یافته

تر های اصالح نظام اشتاال و بازنشستگی، تثبیت نرخ رشد جمعیت در نرخ بهینه و مهمسیاست

 رسد.نظر میبه حیاتیاشت سرمایه، بسیار ها توجه به انباز آن

های بهداشت و درمان در چرخه زندگی الگوی مصرف هزینه (1396نش )و همکارامیرزایی 

آنها نشان داد  هاییافتهبررسی کردند.  بر دوران سالخوردگی تأکیدبا  را خانوارهای شهری ایران

زندگی همواره درصدی از هزینه کل خود را به بهداشت و درمان  که افراد در طول چرخه

که با افزایش نحوییص در سنین مختلف متفاوت است؛ بهاند، اما درصد این تخصاختصاص داده

توجهی های بهداشت و درمان افزایش قابلویژه در دوران سالمندی، تقاضا در بخش هزینهسن به

باتوجه به افزایش درصد سالمندی در جمعیت ایران طی  خواهد داشت. همچنین در سطح کالن،

 های بهداشت و درمان از هزینه کل افزایش خواهد یافت.چند دهه آینده، سهم هزینه

 هاروش تحقیق و داده

 آوریروش جمع تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی بوده و-این پژوهش از لحاظ روش، علی

نه و ساال صورتهای متایرهای موردنظر بهداده .ی استاکتابخانه-اطالعات نیز از نوع اسنادی

سری زمانی مرکز  از بانک اطالعات عنوان سال پایه()به 1390برای سال  بر اساس کل کشور

همچنین، برای بررسی اثرات سالمندی جمعیت، از یک الگوی  .است آمار ایران استخراج شده

 شود، استفاده شده است.افزار متلب کالیبره میای که به کمک نرمدوره 55های همپوشان نسل
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ای که اولین بار توسط اوئرباخ و کوتلیکوف دوره 55های همپوشان در چارچوب الگوی نسل

شود که سه بخش خانوار، بنگاه و دولت وجود دارد و بازار کامالً مطرح شده است، فرض می

کند )هر دوره معادل یک سال است(. یدوره زندگی م 55رقابتی است. در این الگو هر فرد برای 

سالگی بازنشسته  50شود، در سن سالگی وارد بازار کار می 20در این اقتصاد هر فرد در سن 

گذارد. نوع نظام میرد و هیچ ارثی برای فرزندان خود باقی نمیسالگی می 74شود و در سن می

 شود. یبازنشستگی در این اقتصاد از نوع سیستم پرداخت جاری فرض م

 ساختار جمعیت
( تقسیم شده و متایرهای 70-74،....، 10-14، 5-9، 0-4 گروه سنی )یعنی، 15جمعیت به 

شوند. در هر گروه متایرها زا فرض میومیر و نرخ مهاجرت برونآمارگیری نفوس، باروری، مرگ

است  gباشد که بیانگر زمان و دومین اندیس می tشوند؛ اولین اندیس با دو اندیس توصیف می

 g+kیک نسل خاص یا یک گروه سنی خاص است. اندازه گروه متعلق به نسل  دهندهکه نشان
 :شودمعین می زیر 1حرکتیتوسط دو قانون  tدر دوره 
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، 0-4)یعنی گروه سنی  tن در زماکه فرزندان متولد شده  دهدبه سادگی نشان می (1) معادله

g=k+g)  سن( 5 ،20-24برابر با اولین گروه سنی بالغ+g=5+k+g)  1در زمان-t  است که در

طور شود که اگر هر زن و شوهر بهاست. فرض می همان دوره ضرب شده  frنرخ باروری، یعنی

ترین شود و اندازه جوانمی فرزند داشته باشند، متایر نرخ باروری تقریباً برابر با یک 2متوسط 

 دهندهنشان k .یک سال قبل است g+5تقریباً برابر با اندازه اولین نسل بالغ   tدر زمان gنسل 

برای یک فرد و  k+tبعدی  دوره دهندهساله است و یک واحد افزایش در آن نشان 5یک دوره 

را فراتر  tدر زمان  k+gاست. قانون دوم حرکت، اندازه هر گروه سنی  k+gتاییر به گروه سنی 

کند. برآورد این نسل در یک سال پیش، برابر با مجموع نرخ بقاء مشروط بر از نسل قبل بیان می

است. در این مدل نرخ باروری بر حسب زمان  t-1در زمان  mrو نرخ مهاجرت خالص  srسن 

 ء و نرخ مهاجرت خالص بر حسب زمان و سن متایر هستند.متایر است در حالی که نرخ بقا

                                                      
1. Laws of Motion 
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متایر نرخ بقاء شرطی صفر است. این بدان معنی است  70-74برای گروه سنی نهایی، یعنی 

میرند. که همه افراد متعلق به سالمندترین گروه سنی در هر دوره، در پایان دوره با اطمینان می

اجرت خالص وابسته به سن و زمان و نرخ بقاء شرطی، متایر باروری وابسته به زمان و متایر مه

سازی دقیق از شوند که یک مدلزا کالیبره میهای برونهای جمعیتبینیبر اساس پیش

 سازد.شناسی هر رابطه در داخل مدل را ممکن میسناریوهای جمعیت

 تولید

که  دهدمی هافیزیکی را به آنکند و سرمایه می ، بنگاه نماینده، افرادی را استخدامtدر هر زمان 

بنابراین تابع تولید  داگالس تنها یک محصول تولید کنند،-تولید کاب با استفاده از تکنولوژی تابع

 از:عبارت است 

(2                                                       )                      
t t tY AK L  1 

وری و عامل بهره Aکار، نیروی Lسرمایه فیزیکی،  Kده، نستا دهندهنشان Yدر اینجا که 

شود که بازاری که در آن سهم سرمایه فیزیکی در تولید بوده و همچنین فرض می درنهایت

توان میداگالس -تولید کاب تابعبا توجه به  کامالً رقابتی است. ،کندنماینده فعالیت می بنگاه

 بدست آورد:صورت زیر بنگاه را بهتابع سود 

(3   )                                                          . .t t tpY re K w L    

 نسبت به عوامل تولید مشتق گرفت: (3) توان از رابطهحال می
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صورت کار و قیمت سرمایه بهروابط دستمزد نیروی( 5) و (4معادالت )از استفاده حال با 

 شود.برابر با یک در نظر گرفته می p؛ در اینجا مقدار دست خواهد آمدهزیر ب
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 باشند.می tگر نرخ اجاره سرمایه و دستمزد در زمان به ترتیب بیان tw و  reاینجا در 

 بخش خانوار

های شود که در تعامل با ساختار نسلخانواده نماینده بررسی می 21 رفتار خانوارها توسط

افراد در  .دهدهای سنی را نشان میباشد که هر یک از گروهمی 1ساموئلسون-همپوشان آلیس

سالگی  74 شوند و در سنسالگی بازنشسته می 50 در سن سالگی وارد بازار کار شده و 20 سن

طور کامل وابسته به خانواده خود به( 19-15، 14-10، 9-5، 0-4یعنی، ) میرند، نسل جوانمی

نرخ . گذارندها بر هزینه عمومی تأثیر میبا این حال آن. هستند و هیچ نقش فعالی در الگو ندارند

 یعنی،) های بالغنسل .کنندزا، متایر امید زندگی را تعیین میبرون بقاء وابسته به متایر زمان و سن

سازی کنند. مسأله بهینهسازی میالگوهای مصرف را در طول زمان بهینه( 74-70،...،24-20

خانوار، الگوی مصرف در طول چرخه زندگی است که همان حداکثرسازی تابع مطلوبیت بین 

 .طول عمر استای تحت شرایط محدودیت بودجه دوره

 شود، عبارت است از:متولد میt ای برای فردی که در زمان ترجیحات بین دوره

(8  )                       , ,

k k

l m t m g m l k g k

k g l

U sr C


 



     

 

   
    

     

15 1

4 0
4

1 1
1 1

   

ای دوره مصرف و معکوس کشش جانشینی ثابت بین دهندهترتیب نشانبه و  Cدر اینجا 

نرخ خالص ترجیح زمانی است که وابسته به سن است. مصرف آینده   پارامتراست. همچنین 

k,شود، نیز بر حسب نرخ بقاء غیرشرطی تنزیل می t k g ksr    احتمال زنده ماندن تا سنk+g 

t,دهد، را نشان می k+tدر دوره  k g ksr    نرخ بقاء شرطی بر حسب متایر سن یا زمان، بین دو

شوند و هیچ ها خودخواه فرض میباشد. خانوادهمی k+g+1و  k+gو سنین  k+t+1و  k+tدوره 

( و دیدگاه مطرح 1965) 2گذارند. این امر مطابق با نظریه یاریارثی برای فرزندان خود باقی نمی

ها را از طریق (، آینده خانواده2016) 3سوپان و همکاران-توسط بورش OLGشده در چارچوب 

 صورت زیر است:کند. محدودیت بودجه خانوار بهتضمین می 4بازار کامل مستمری

                                                      
1. Allais-Samuelson 

2. Yaari 

3. Borsch-Supan et al 

4. Perfect Annuity Market 
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نرخ مالیات مؤثر بر   Lکار،درآمد نیروی LYسطح دارایی خانوار،  HAکه در اینجا 

های فیزیکی،نرخ بازده روی دارایی rدر سیستم بازنشستگی،  مشارکتنرخ   Ctrکار،نیروی

Pens  ،سطح مزایای بازنشستگیK ،نرخ مؤثر مالیات بر سرمایهC نرخ مالیات مؤثر بر 

 باشد.مصرف می

مفهوم عبارت 
sr
طور میرند، بهمی tهای افرادی که در دوره بدین معنی است که دارایی 1

درگروه سنی  tشود. بنابراین، اگر نرخ بقاء در زمان مساوی بین بازماندگان زنده وی توزیع می

g 1تر از یک باشد، آنگاه در زمان کوچک+t های بیشتری خواهد هر فردی در گروه خود دارایی

کار به صورت زیر داشت. این امر مبین توصیف ریاضی بازار کامل مستمری است. درآمد نیروی

 شود:تعریف می

(10                                                                   ), , ,

L

t g t t g t gY w EP LS 

LS  وریبهرهکار به میزان درآمد نیرویشود که فرض می .کار استزای نیروینبروعرضه 

 وری درهای بهرهاین تفاوتشود که ، فرض میدر عین حالبستگی دارد.  در هر سن خاص

 توابع درجه دوم از سن هستند: وری،بهره هایپروفایلاین شود. می ثبت های سنیعایدی پروفایل

(11   )                              , ( ) ( ) , ,t gEP g g        2 0  

شرایط توان گیری از تابع مطلوبیت خانوار نسبت به محدودیت بودجه طول عمر، میبا مشتق

 وسوم است:م 1اویلر مرتبه اول زیر را برای مصرف بدست آورد که به معادله

(12      )                                         
 

, ,
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 گذاری و بازده داراییسرمایه
 عبارت است از: Kstockقانون حرکت برای موجودی سرمایه 

(13                          )                 ( )t t tKstock Inv Kstock   1 1                                    

نرخ استهالک سرمایه است.  دهندهنشان گذاری وسرمایه دهندهنشان Invدر اینجاکه 

                                                      
1. Euler equation 
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هیچ تمایزی  این بدان معنی است که. است 1شده یکپارچه کامالًسرمایه  بازارشود که فرض می

 هیچ شرط آربیتراژی برقرار نیست، درنتیجه وجود نداشته وسرمایه فیزیکی  وسرمایه مالی  بین

 یعنی

(14    )                                                               ( )t tr re    1 1  

نرخ بازگشت خالص و ناخالص سرمایه فیزیکی  دهندهنشان ترتیببه tre و trدر اینجا که 

 است.

 بخش دولتی
 محدودیت بودجه دولت عبارت است از:

(15)        , , , , , , ,

L C k

t g t l t t g t g t g t t g t t g t g

g g

Pop Ctr w EP LS C r HA Gov Pop Pens        

درآمد دولت  (، مبین15مصرف عمومی است. سمت چپ رابطه ) Govکه در اینجا منظور از 

ها و مزایای بوده و سمت راست آن انواع مختلفی از مخارج دولت نظیر انتقاالت به خانوار

دهد. توجه کنید که در این الگو برنامه بازنشستگی بخشی از بودجه کلی بازنشستگی را نشان می

کند دولت کسری صندوق بازنشستگی را تأمین مالی میدولت است و انتقاالت از بودجه عمومی 

آوری شده و صورت تفاوت بین کسورات کل بازنشستگی جمع)کسری صندوق بازنشستگی به

ثابت در  GEPCشود(. مخارج عمومی هر فرد مزایای کل بازنشستگی پراخت شده تعریف می

بستگی دارد،   TPopعیت کلجم فقط به اندازه Govشود و درنتیجه مخارج کل نظر گرفته می

 یعنی

(16    )                                                              t tGov TPop GEPC 

 بازار و شرایط تعادل جمعی
شود که در تمامی بازارها شرایط رقابت کامل حاکم است. شرط تعادل در بازار کاال فرض می

کل برابر با تقاضای کل باشد که در اینجا تقاضای کل همان مجموع مستلزم آن است که عرضه 

 گذاری کل و مخارج دولت است، یعنیمصرف کل، سرمایه

(17                              )                 , ,t t g t g t t

g

Y Pop C Inv Gov    

                                                      
1. Integrated 
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 د، یعنینبرابر باش با یکدیگر کارتقاضا نیرویعرضه و مستلزم آن است که  بازار کار تسویه

(18         )                                                    , ,t t g t g g

g

L Pop LS EP 

بایستی با واحد سرمایه مورد نیاز بنگاه نماینده  tمتشابهاً، واحد سرمایه انباشته شده در دوره 

 در آن دوره برابر باشد، یعنی

(19                 )                                                              t tKstock K                                                                                                            

کل ثروت خصوصی موجودی همین ترتیب، تعادل در بازار مالی مستلزم آن است که به

برابر  tکل سرمایه انباشته شده در پایان دوره موجودی ارزش  با tدر انتهای دوره انباشته شده 

 باشد، یعنی

(20                                       )                       ,g t g t

g

Pop HA kstock 

 

 هایافته

 سناریوی پایه

های جمعیتی برای بازه زمانی بینیشود و پیشدرنظر گرفته میعنوان سال پایه به 1390سال 

وری کل )بدون نفت( بر اساس گزارش انجام خواهد شد. در اینجا نرخ رشد بهره 1490تا  1390

درصد و نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد سالمندی در  02/2وری کشور برابر با های بهرهشاخص

و  24/1ترتیب معادل مسکن مرکز آمار ایران به و سنفو عمومی سرشماری نتایج اساس ایران بر

عنوان سال به 55سال و برای مردان  50درنظر گرفته شدند. سن بازنشستگی برای زنان  62/3

ای در دوره 55های همپوشان سازی الگوی نسلمقادیر شروع استفاده خواهد شد. برای کالیبره

در واقع، با معین بودن . شوند( وارد الگو می1) افزار متلب، مقادیر پارامترها مطابق جدولنرم

 55های همپوشان سازی الگوی نسلپارامترها و مقادیر شروع متایرها، نتایج حاصل از شبیه

توان در قالب نمودار برای متایرهای مربوطه، ترسیم و اثر سالمندی جمعیت را بر ای را میدوره

 ها بررسی کرد.آن
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 شدهلیبرهرهای کاتپارام :1جدول 

 کارنفر نیروی 100تعداد افراد بازنشسته در هر 

 1در این پژوهش برای نشان دادن تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران از نمودار 

استفاده شده است. بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی و نفوس و مسکن، جمعیت کشور 

یافته افزایش  1395میلیون نفر در سال  93/79به رقم  1390میلیون نفر در سال  15/75از حدود 

درصد بوده است.  29/1، متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت 1385-1390ساله  5است. در دوره  

درصد رسیده است که نسبت  24/1به  1390-1395متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در دوره 

های بازنشستگی بسیار مهم است، ساله قبلی کاهش داشته است. این موضوع برای نظام 5به دوره 

دهنده کاهش در میزان زاد و ولد و همچنین کاهش در در نرخ رشد جمعیت نشانزیرا کاهش 

این  1باشد که درنتیجه باعث افزایش در تعداد سالمندان شده است. در نمودار مرگ و میر می

درصد است اما با گذشت  43، 1390سالمندان در سال  2شود که نسبت وابستگیموضوع دیده می

 درصد برسد.    90نسبت وابستگی به سطح  1430ا سال شود تبینی میزمان پیش

 

                                                      
مالیات بر فروش کاالها و  )شامل های واقعی مالیات بر مصرفنرخ مؤثر مالیات بر مصرف از تقسیم پرداخت. 1

مخارج مصرف نهایی خصوصی )مصرف بر  بر مقدار قبل از مالیات (خدمات + مالیات بر کاالها و خدمات خاص

 (.1393د )کمالی و راغفر، شوگیری میاندازه (مصرف های مالیات برپرداخت -+ مخارج مصرفی نهایی دولتی

 کار.نفر نیروی 100. تعداد افراد بازنشسته در هر 2

 نام پارامترها ردیف
نماد 

 اختصاری
 مقدار عددی سازیمعیار کالیبره

 042/0 جاللی نائینی δ نرخ استهالک سرمایه 1

 35/0 صادقی α سهم سرمایه از تولید 2

 01/0 دشتبان فاروجی ρ نرخ رجحان زمانی 3

 056/0 کاوند r های فیزیکینرخ بازده روی دارایی 4

 ایدورهجانشینی بینکشش جانشینی  5

 25/1 لیسنکوا و بورنوکوا 1

 04/0 1های محققیافته Cτ مالیات بر مصرفنرخ  6

 25/0 گزارش کسب و کار بانک جهانی Lτ کارنیروی بر مالیات نرخ 7

 16/0 دشتبان فاروجی Kτ نرخ مالیات بر سرمایه 8
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 : نسبت وابستگی سالمندی1نمودار 

 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 های تولیدتأثیر سالمندی جمعیت بر تولید ناخالص داخلی و نهاده

تولید ناخالص داخلی های مختلف از جمله ، میزان تأثیر سالمندی جمعیت بر بخش2نمودار 

دهد. در این نمودار با کار و سرمایه را نشان میسرانه، تولید ناخالص داخلی کل، عرضه نیروی

مقدار تولید ناخالص داخلی کل، عرضه  1460گذر زمان و افزایش تعداد سالمندان تا سال 

تاییرات به این  یابند. ایندرصد کاهش می 32، 41، 36کار و سرمایه به ترتیب به میزان نیروی

کار و سرمایه برای ورود به افتد که با افزایش در تعداد سالمندان، عرضه نیرویعلت اتفاق می

 17کند و با وجود این کاهش شدید تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان بازار کاهش پیدا می

داخلی کل به شدت کند که در پی این اتفاق، مقدار تولید ناخالص درصد رشد منفی را تجربه می

ای اتخاذ نشود تا پایان قرن رشد منفی یابد و اگر برای آینده نظام بازنشستگی برنامهکاهش می

 رسد.درصد هم می 40تولید ناخالص داخلی به بیش از 

 

 

 

 

ت
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 های تولید با توجه به وجود تأثیرات سالمندی جمعیتو نهاده GDP: تغییرات 2 رانمود

 

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 سطح اشتغال وابسته به جنسیت و سن

دهد. در این نمودار دیده ، سطح اشتاال را متناسب با جنسیت و سن افراد نشان می3نمودار 
درصد هم  90که به طوریسالگی میزان اشتاال باال است، به 30تا  20سنی  شود که در بازهمی
کند؛ اما هرچه سالگی تمایل به کار کردن طیف ثابتی را طی می 50سالگی تا  30رسد. از سن می

سنی فاصله گرفته شود، تمایل به کار کردن کاهش یافته و نمودار سیر نزولی طی  از این بازه
شود. سالگی تمایل به کار کردن و اشتاال، به صفر نزدیک می 60که در سن طوریکند، بهمی

سال زودتر از مردان  5یوی پایه در نظر گرفته شد، بازنشستگی در زنان که در سنارطورهمان
 تر برای زنان است.دلیل سن بازنشستگی دولتی پایینرسد بهنظر میافتاد که بهاتفاق می

 : سطح اشتغال وابسته به جنسیت و سن3نمودار 

 

 های تحقیقمأخذ: یافته

د 
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د
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دوره 
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 سنی بازه
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 عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلیمزایای بازنشستگی به

گیرند. منظور بهبود سطح استانداردهای زندگی مورد توجه قرار میحقوق بازنشستگی معموالً به

های بینیبدون نگرانی برای سالمندان باید پیش برای بهتر شدن سطح مزایای بازنشستگی و آینده

در این زمینه معموالً مورد استفاده قرار هایی که آینده محوری صورت بگیرد. دو مورد از شاخص

. میزان حقوق بازنشستگی 2. میزان حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد، 1گیرند، عبارتند از: می

 متناسب با تولید ناخالص داخلی.

از تولید ناخالص داخلی  سهمی عنوان، میزان حقوق و مزایای بازنشستگان را به4نمودار 

 1390در سال  داخلی را ناخالص درصد تولید 9 بازنشستگی مزایای نمودار دهد. در ایننشان می

میزان حقوق بازنشستگان اگر متناسب  1430شود که در سال شود. در نمودار دیده میشامل می

درصد از تولید ناخالص داخلی سهم حقوق  18با دستمزد و استاندارد زندگی تاییر کند، 

افزایش در جمعیت سالمند و از طرف دیگر کاهش در تعداد  شود؛ اما به علتبازنشستگان می

 12تنها  1430کند. در سال کار میزان تولید ناخالص داخلی کاهش شدیدی را تجربه مینیروی

درصد  9درصد از تولید ناخالص داخلی صرف حقوق بازنشستگان شده و بعد از آن دوباره به 

مقداری که سطح استانداردهای زندگی حفظ شود گردد و امکان پرداخت حقوق و مزایا به برمی

قدرت خرید کمتر و همچنین کیفیت زندگی کمتر برای بازنشستگان  دهندهوجود ندارد. این نشان

 است.

 GDP از سهمی عنوانبه کل بازنشستگی : مزایای4 نمودار

 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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شود اگر که مالحظه میدهد. چنانصندوق بازنشستگی را نشان می ، میزان کسری5نمودار 

شود. محوری برای بازنشستگان صورت نگیرد، صندوق با کسری زیادی مواجه میبینی آیندهپیش

بنابراین، اگر مزایای بازنشستگی متناسب با سطح زندگی بازنشستگان باال برده شود در سال 

این  1490وق بازنشستگی ایجاد خواهد شد و تا سال درصد کسری در صند 9تقریباً  1430

شود. حال اگر مزایای بازنشستگی متناسب رسد و در این سطح ثابت میدرصد می 7کسری به 

درصد از تولید ناخالص  3کسری به  1430با سطح تولید ناخالص داخلی تاییر کند در سال 

آنچه در این قسمت حائز اهمیت است این شود. رسد و تا پایان قرن تقریباً ناپدید میداخلی می

کار در پی کم شدن میزان تولید ناخالص است که با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش نیروی

کار کمتر شده و به علت افزایش های صندوق بازنشستگی از سوی نیرویداخلی، دریافتی

صندوق توان پرداخت حقوق شود که یابد. این امر موجب میسالمندان میزان پرداختی افزایش می

های قبل را نداشته باشد و میزان حقوق و مزایای بازنشستگان را کاهش دهد که به میزان سال

 شود زندگی بازنشستگان دارای کیفیت الزم نباشد.این امر موجب می

 کسری صندوق بازنشستگی: 5 نمودار

 
                                      

 های تحقیقمأخذ: یافته
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دهد. نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی را نشان می 1، میزان تاییر در نرخ جایگزینی6نمودار 

ای به آن شود، چون مانند تیغ دو لبه هایی است که باید توجه ویژهتأمین اجتماعی از جمله نرخ

های بازنشستگی و تأمین موجب بهبود مصارف صندوق آنکند. از یک طرف کاهش عمل می

دهد. مطابق با نمودار، اگر نرخ شود و از طرف دیگر رفاه بازنشستگان را کاهش میاجتماعی می

شود که نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی متناسب با دستمزد درنظر گرفته شود، مشاهده می

ماند. این امر به این علت است سال ثابت باقی خواهد  100ر طی جایگزینی تأمین اجتماعی د

کند و کاهشی در سطح استانداردها وجود ندارد. اما اگر که زندگی افراد سطح ثابتی را طی می

نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی متناسب با تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته شود با توجه به 

درصد در  45شدن کشور، نرخ جایگزینی از  ه و سالخوردههای جمعیتی صورت گرفتبینیپیش

علت یابد. این نتیجه بدین خاطر است که بهکاهش می 1490درصد در سال  27به  1390سال 

کار، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در پی آن نرخ جایگزینی تقریبًا کاهش در میزان نیروی

 به نصف کاهش یافته است.

 تأمین اجتماعی تغییرات در نرخ جایگزینی: 6نمودار 

 

 های تحقیقمأخذ: یافته

                                                      
دوران بازنشستگی به حقوق دوران اشتاال صورت نسبت حقوق ( بهReplacement Rate. نرخ جایگزینی )1

های بازنشستگی است و رابطه های مهم در ارزیابی پایداری مالی صندوقشود. این نرخ از شاخصتعریف می

 ها دارد.معکوسی با پایداری مالی این صندوق
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 افزایش سن بازنشستگی دولتی

بخش قبلی نشان داد که وضع موجود منجر به کسری بودجه صندوق بازنشستگی خواهد شد. 
بازنشستگی دولتی در این بخش به بررسی تأثیرگذاری نوع دیگری از سیاست و افزایش سن 

سال  50های بازنشستگی، یعنی ترین سنشود. در حال حاضر ایران یکی از پایینپرداخته می

سال برای مردان در جهان را دارا است. در این پژوهش به دو سناریوی افزایش  55برای زنان و 
 1430افزایش سن بازنشستگی زنان در سال  سناریو، اولین سن بازنشستگی پرداخته شده است.

 دربرای هر دو جنس  یسناریوی دوم افزایش سن بازنشستگی دولت. سال است 55سال تا  50از 

 سال است.  65تا  1430سال 
تاییرات سنی به  دهد.نشان میتاییرات سنی را بر مزایای بازنشستگی اثرات این  ،7 نمودار

از طرف  یابد و: تعداد کارکنان افزایش میشودزنشستگی میدو دلیل باعث افزایش مزایای با
و این عوامل باعث رسیدگی بیشتر  یابدتعداد بازنشستگان به دلیل بازنشستگی کاهش می دیگر،

سال افزایش  55در این نمودار ابتدا فقط سن بازنشستگی زنان تا  .شودبر بازنشستگان هر دوره می
درصد از بودجه صندوق برای پرداخت  90، 1430شود که در سال شود. این امر باعث میداده می

سال افزایش  60بعد سن بازنشستگی هر دو جنس تا  مزایای بازنشستگان صرف شود. در مرحله
 75شود که میزان بودجه پرداختی بابت مزایای بازنشستگان به داده شده است. این امر سبب می

درصد  55سال افزایش داده شود، تنها  65دو جنس تا درصد برسد. حال اگر سن بازنشستگی هر 

 شود.از بودجه بابت پرداخت مزایا مصرف می

 : اثر تغییرات سنی بر مزایای بازنشستگی7نمودار 

 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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سال  55تنها برای زنان تا  1435اگر سن بازنشستگی تا سال  دهد کهنشان می ،8نمودار 

 رسد. اگر سن بازنشستگی برای زناندرصد از تولید ناخالص داخلی می 9، کسری به افزایش یابد

درصد از تولید ناخالص داخلی  5/6سال افزایش یابد، کسری به  60تا  1435در سال  و مردان

ایش یابد، کسری سال افز 65هر دو جنس به برای   . اگر سن بازنشستگیخواهد یافتکاهش 

 صفربه  اًدرصد از تولید ناخالص داخلی است و بعد 2تنها  1440بودجه در اوج خود در سال 

 شود.درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک می

 با اعمال شرایط تغییرات سنی کسری بودجه صندوق بازنشستگی: 8نمودار 

 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 گیریبحث و نتیجه

کاهش نرخ رشد جمعیت است بر سیستم  در مقاله حاضر، تأثیر سالمندی جمعیت که نتیجه

های بینیبازنشستگی کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آمارهای در دسترس و پیش

شدت به 60جمعیتی که توسط سازمان ملل صورت گرفته است، نرخ باروری در ایران بعد از دهه 

به صفر خواهد رسید. از طرف دیگر، در طی چند دهه اخیر  2030رو به کاهش رفته و تا سال 

شدن جمعیت  سالخوردهسال افزایش یافته است. این دو عامل به سرعت  23امید زندگی حدود 

درصد از کل  30که نسبت سالمندان به کل جمعیت در چند دهه آینده به طورید، بهافزایمی
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نظام  گیرد،یقرار م یتیجمع راتییتا ریکه تحت تأث ییهااز بخش یکی جمعیت خواهد رسید.

تعداد  شیو افزا یتیجمع راتییتا با توجه به نوع ساختار نظام بازنشستگی، ؛است یبازنشستگ

 شودیم یبر نظام بازنشستگ یفشار مضاعف جادیسالمندان نسبت به جوانان در سن کار، باعث ا

 .سازدیمواجه م یهنگفت یهانهیرا با هز یبازنشستگ یهابرنامه یو اجرا

های منظور بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سیستم بازنشستگی ایران، یک مدل نسلبه

استفاده قرار گرفته است. این مدل یک نسخه ساده شده از اقتصادی  ای مورددوره 55همپوشان 

اند. این مدل از سه بخش خانوار، بنگاه و ( طراحی کرده1987کوتلیکوف )-است که اوئرباخ

کنند. برای بررسی اثرات سالمندی، پس دولت تشکیل شده که در بازار رقابت کامل فعالیت می

افزار متلب ، مدل مذکور در نرم1مقادیر پارامترها مطابق جدول از تعیین مقادیر شروع متایرها و 

 گردید.  سازیکالیبره

 43، 1390دهد که این نسبت در سال نخست بررسی نسبت وابستگی سالمندان نشان می

 90نسبت وابستگی به سطح  1430شود تا سال بینی میدرصد بوده که با گذشت زمان پیش

هد که  همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت و گسترش سالمندی و ددرصد برسد. نتایج نشان می

 .یابدشدت کاهش میکار و سرمایه، میزان تولید ناخالص داخلی بهاز طرف دیگر کاهش نیروی

اما یکی از پیامدهای بسیار جدی سالمندی جمعیت، کسری مداوم در سیستم بازنشستگی است. 

درصد  9تقریباً  1430ها باال برده شود در سال ی آناگر مزایای بازنشستگان متناسب با سطح زندگ

درصد  7این کسری به  1490وجود خواهد آمد و تا سال کسری در صندوق بازنشستگی به

رسد. حال اگر مزایای بازنشستگی متناسب با سطح تولید ناخالص داخلی تاییر کند در سال می

شود. و تا پایان قرن تقریبًا ناپدید میرسد درصد از تولید ناخالص داخلی می 3کسری به  1430

کار در پی کم شدن نکته حائز اهمیت این است که با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش نیروی

کار کمتر شده و به علت های صندوق بازنشستگی از نیرویمیزان تولید ناخالص داخلی، دریافتی

این امر از توان سیستم بازنشستگی در  یابد.پرداختی افزایش می میزانافزایش تعداد سالمندان 

(، وربیک 1390ای با مطالعات مدرسی عالم )کاهد )چنین نتیجهپرداخت حقوق بازنشستگی می

توان اثرات خوانی دارد(. در این شرایط می( هم2015( و لیسنکوا و بورنوکوا )2014و اسپراک )

. کاهش در نرخ جایگزینی 1گرفت:  دو اصالح پارامتریک را برای مقابله با این مسأله درنظر

 . افزایش در سن بازنشستگی.2تأمین اجتماعی و 
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تواند از طریق کاهش دست آمده حکایت از آن دارد که افزایش سن بازنشستگی مینتایج به

بسیار مؤثر باشد. با  GDPکار و های بازنشستگی و نیز افزایش در عرضه نیرویدر پرداختی

سن بازنشستگی مالحظه شد که اگر سن بازنشستگی برای زنان و مردان  اعمال سناریوی افزایش

درصد از تولید  5/6سال افزایش یابد، کسری در سیستم بازنشستگی به  60به  1435تا سال 

سال افزایش  65بازنشستگی برای هر دو جنس به  سنناخالص داخلی خواهد رسید. اما اگر 

درصد از تولید ناخالص داخلی است و  2تنها  1440یابد، کسری بودجه در اوج خود در سال 

شود و در این شرایط استانداردهای درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک می بعداً به صفر

 شود و مجبور به تحمل شرایط سخت در سن سالمندی نیستند. زندگی بازنشستگان حفظ می

مندان در کشور افزایش خواهد بنابراین، نظر به آنکه در دو سه دهه آینده سهم جمعیت سال

های بازنشستگی وارد خواهد آمد. لذا الزم است ای بر صندوقیافت، فشار مالی سنگین و فزاینده

ای شکل دهد که در گونههای خود را در امور تأمین اجتماعی و بازنشستگی بهکه دولت سیاست

های بازنشستگی، در تأمین تمریتبع آن افزایش مسهای آتی با افزایش تعداد سالمندان و بهسال

تواند در این راستا در دستور هایی که دولت میمالی خود دچار مشکل نشود. از جمله سیاست

دست آمده به نتایج به کار خود قرار دهد انجام اصالحات ساختاری و پارامتریک است. با توجه

مدت بازنشستگی در کوتاهر نظام یک اصالح پارامتری دعنوان از مقاله، افزایش سن بازنشستگی به

  شته باشد.دنبال دانتایج مثبتی به تواندمی

 منابع

نامه انجمن جمعیت شناسی (. سالمندی و تأمین مالی نظام بازنشستگی در ایران، 1390اردالن، زهرا )
 .142-163، صص 12، شماره ایران

(. نگاهی بر آثار پدیده سالمندی، 1393باسخا، مهدی، کاظم یاوری، حسین صادقی و علیرضا ناصری )

 .92-105 ، صص1، شماره مجله سالمندی ایران

ها و تسهیالت بانکی در (. بررسی اثرات ثابت بودن سود سپرده1375جاللی نائینی، سید احمدرضا )

ها و مقاالت هفتمین سمینار بانکداری موعه سخنرانیمجارتباط با تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه، 
 ، بانک مرکزی.اسالمی

(. ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد 1393دشتبان فاروجی، مجید و امیر جباری )

، شماره ایدو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهای، دوره 55های همپوشان مالی در قالب یک الگوی نسل
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 .163-193صص ، 7

(. 1390مجید فخار و مهنوش عبداهلل میالنی )سعید صمدی، رحیم داللی اصفهانی، دشتبان فاروجی، مجید، 

ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران،  دوره 55های همپوشان سازی یک الگوی نسلشبیه

 .173-203، صص 2، شمار سازی اقتصادیفصلنامه تحقیقات مدل

(. تأثیر تاییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین 1394و سپیده اکبربیگی ) راغفر، حسین

، های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهشانداز، کار و پساجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی

 .45-74، صص 75شماره 

فصلنامه شد اقتصادی ایران، (. برآورد سهم سرمایه انسانی در ر1382صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده )
 .79-98، صص 17، شماره های اقتصادی ایرانپژوهش

(. تأثیر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز و مصرف در ایران، 1394قیصری، سعید و نسرین ساالروند )

 های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.کنفرانس بین المللی پژوهش

ادوار  الگوی یک قالب در پولی های سیاست و نفتی های درآمد آثار ن(. تعیی1388کاوند، حسین )
 تهران. اقتصاد، دانشگاه دانشکده دکتری، رساله، تجاری واقعی برای اقتصاد ایران

(. مسیر بهینه 1390اصفهانی ) داللی رحیم زاده، مصطفی، خدیجه نصراللهی، سعید صمدی وکریم

فصلنامه برد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران، گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کارسرمایه
 .1-25، صص 4شماره  های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(،پژوهش
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Abstract 
Iran is one of the countries where its pension system is financed by the pay-as-you-go 

methods. One of the main problems of this method is the changes in the ratio of the 

active population to the retired population, which is constantly decreasing in Iran. In 

fact, Iran is exposed to population aging and needs to plan for the future. The purpose 

of this paper is to examine the effects of population aging on the future of Iran's 

pension system. For this, we simulated a 55-period overlapping generation model for 

the economy of Iran. The results showed that with declining population growth rates 

and increasing population aging, GDP will decline sharply in the coming years, and if 

there are no structural reforms, the pension system will face a persistent and increasing 

deficit. Assuming parametric reforms in the pension system, such as an increase in the 

retirement age, the results showed that the deficit will reach 9% of GDP in 2056, if 

the retirement age is increased to 55 only for women,. If the retirement age for men 

and women rises to the age 60, the deficit will reach 6.5% of GDP in 2056, and if the 

retirement age for them increased to 65 years, the budget deficit would reach to only 

2% of GDP in 2061, ultimately, and then would reach to zero. 

 
Keywords: Population Aging, Pension System, Retirement Age, Overlapping 

Generation Model, Pay-as-you-go Pension System. 
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 یاستان یهاداده از استفاده با رانیا ی دراقتصاد رشد بر تیجمع یسن ساختار تأثیر
  زادهمیکریدائ دیسع،  نرجس دیانی

 (21/5/1399: رشیپذ خیتار   8/10/1398: افتیدر خی)تار

 

 چکیده
سننناختار سننننی جمعیت، با توجه به رفتار اقتصنننادی متفاوت افراد در مراحل مختلف زندگی، اثرات 

توجهی بر عملکرد اقتصننادی جامعه دارد. در این مطالعه، تأثیر سنناختار سنننی جمعیت بر رشنند قابل

 یرهایمتار های استانی بررسی شده است. بدین منظور، در قالب دو الگو، تأثیاقتصادی با استفاده از داده

سبت سن کارفعال تیجمع ن سن در  سهم افراد م سن کار،  سهم افراد جوان در  سوادی )در  ،  و نرخ با

 سال در سن کار، بار تکفل سالمندی، سهم افراد میانفعال تیجمع نسبت یرهایمتا وقالب الگوی اول( 

ها به روش های اسننتاندادهو نرخ باسننوادی )در قالب الگوی دوم( بر رشنند اقتصننادی با اسننتفاده از 

های تابلویی مورد بررسننی قرار گرفت. محدوده تحلیلی مبتنی بر تکنیک اقتصننادسنننجی داده -توصننیفی

های مطالعه نشان داد متایرهای نسبت باشد. یافتهمی 1395و  1390، 1385های زمانی این پژوهش، سال

س جمعیت فعال به سن کار،  سهم جمعیت جوان در  سن کار و نرخ هم افراد میانکل جمعیت،  سال در 

باسوادی تأثیر مثبت، و سهم جمعیت مسن در سن کار و بار تکفل سالمندی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی 

  های کشور دارند.استان
 

 .رانیا یهااستان ،یاقتصاد رشد ت،یجمع ،یسن ساختار ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

گذاری در اوانی همچون سرمایهنقش عوامل فر در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی،

های مادی و انسانی، رشد جمعیت، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و سرمایه

بسیاری عوامل دیگر، مورد بحث و بررسی قرارگرفته است؛ اما در این میان، یکی از عوامل مهم 

شده، ساختار بر رشد اقتصادی پرداخته و اثرگذار که کمتر به نحوه اثرپذیری و اثرگذاری آن 

تنهایی، بازگوکننده بسیاری از حقایق رسد رشد جمعیت، بهنظر میسنی جمعیت است. در واقع، به

یابی به حقایق بیشتر و نتایج مفیدتر رو، برای دستشناختی رشد اقتصادی نباشد. از این جمعیت

ای برخوردار است )مهرگان ت از جایگاه ویژهدر زمینه رشد اقتصادی، توجه به ساختار سنی جمعی

 (.138: 1388و رضایی، 

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ساختار سنی جمعیت از یکسو حاصل کنش و واکنش

سنی تابعی از سه عامل میزان زاد و ولد، میزان باروری و  ساختکه فرهنگی است، یعنی این

ذار بر متایرهای اقتصادی، اجتماعی و... مهاجرت است و از سوی دیگر خود عامل تأثیرگ

  (.47: 1385شود )محمدزاده و احمدزاده، محسوب می

ها تقریبًا ها در طول زمان تاییر چندانی نکرده و هرم سنی آنامعی که ساختار سنی آندر جو

است، در نظر نگرفتن متایر ساختار سنی در تبیین تاییرات متایرهای اقتصاد ای شکل استوانه

ی مانند ایران که هرم سنی آن تاییر کرده، توجه به تاییر اساز نیست، ولی در جامعهن مشکلکال

عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر متایرهای کالن اقتصادی بسیار ساختار سنی جمعیت به

  (.3: 1391حائز اهمیت است )صادقی، 

طرف گذارد. از یکهای مختلف بر رشد اقتصادی تأثیر میتاییر ساختار سنی جمعیت از راه

شود و از طرف دیگر با تاییر سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت، بازار نیروی کار متأثر می

گذاری تحت تأثیر قرار انداز و سرمایهبر اساس نظریه چرخه زندگی، مصرف و درنتیجه، پس

  (.28: 1384شاد، عرب مازار و کشوری گیرد )می

های تابلویی تأثیر ساختار سنی صورت استانی و به روش دادهمطالعه حاضر برای اولین بار به

های ایران را مورد سنی مختلف از جمعیت( بر رشد اقتصادی استان هایگروهجمعیت )سهم 

 دهد. بررسی قرار می
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    چارچوب نظری

تواند بر درآمد سرانه یک می« غیرمستقیم»و « مستقیم»عیت از دو کانال تاییرات ساختار سنی جم

 شود:کشور تأثیرگذار باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می

صورتی تاییر که ترکیب سنی جمعیت در یک جامعه بهکانال عرضه نیروی کار: هنگامی

گیرد، در این در سن کار قرار می های سنی فعال وکند که درصد باالیی از جمعیت در گروهمی

ی نیروی کار، کند؛ تاییرات ایجادشده در عرضهوضعیت عرضه نیروی کار افزایش پیدا می

توجه قرار  عنوان کانال مستقیم اثرگذاری تاییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه موردبه

 گیرد. می

تقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر های غیرمسانداز: یکی از کانالکانال بار تکفل و پس

صورت که مثالً در مرحله کودکی از یک انداز است. به ایندرآمد سرانه، کانال بار تکفل و پس

شود، فشار اقتصادی بر که سهم کودکان در کل جمعیت با افزایش مواجه میگذار سنی، هنگامی

کننده بوده مدتًا غیرفعال و مصرفیابد، چرا که این گروه سنی، عروی جمعیت فعال افزایش می

و افزایش جمعیت این گروه سنی نسبت به گروه سنی فعال، موجب افزایش نسبت وابستگی 

 شود.می ()بار تکفل

های مختلف با توجه به دوره (1963) 2آندو و مودیگلیانی "1نظریه چرخه زندگی"مطابق 

کنند که با زندگی )دوره قبل از ورود به کار، دوره کاری و دوره بازنشستگی(، افراد سعی می

های عدم فعالیت، اندازها در دورهپس و استفاده از این خودهای کاری انداز کردن در سالپس

گی خود فراهم کنند؛ های مختلف زندیک سطح باثبات و یکنواخت از مصرف را برای دوره

انداز کل جامعه که اکثریت افراد جامعه در سنین فعالیت قرار داشته باشند، پسبنابراین، هنگامی

 شود.ها در جامعه فراهم میگذارییافته و زمینه برای افزایش سرمایهافزایش

عیت بر های غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمکانال سرمایه انسانی: یکی دیگر از کانال

درآمد سرانه، کانال سرمایه انسانی است. با کاهش جمعیت در گروه سنی کودک و نوجوان، 

توانند فشار کمتری قرار داشته و می، تحت فرزندانهای مربوط به نیازهای والدین از ناحیه هزینه

ان دهند ها توجه بیشتری نشتر آنبه ابعاد کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش بهتر و باکیفیت

                                                      
1. Life Cycle Hypothesis 

2. Ando & Modigliani 
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 کند.و این مسئله به انباشت بیشتر سرمایه انسانی در جامعه کمک می

وجود آمده در ساختار و ترکیب سنی طور کلی، تاییرات بههای دولت: بهکانال سیاست

تواند بر حجم نیروهای دولت و یا سنی، می گذارجمعیت در طی زمان و در مراحل مختلف 

ی داشته باشد. بخش عمده مخارج دولت مخارج آموزشی، ترکیب مخارج دولتی تأثیرات مهم

بهداشتی، رفاهی، دفاعی و خدمات اقتصادی است که بخش زیادی از این مخارج، در ارتباط 

که سهم باالیی از جمعیت در سنین کودکی مستقیم با ساختار سنی جمعیت است.  مثالً هنگامی

و پرورش و نیز بهداشت مورد نیاز ی آموزش هاهای زیادی در زمینهگذاریقرار دارند، سرمایه

های شوند که منابع را از بخشها مجبور میخواهد بود که برای تأمین این منابع، گاهی دولت

ها منتقل کنند. همچنین در وضعیتی که سهم جمعیت سالمندان و بازنشستگان دیگر به این بخش

های حمایتی سالمندان دی در زمینه سیستمهای زیاگذارییابد، سرمایهدر کل جمعیت افزایش می

درمانی مرتبط با سالمندان مورد نیاز خواهد  -بهداشتی هایمراقبتمانند تأمین اجتماعی و نیز 

 (.31: 1394نیکوقدم و همکاران، )بود 

تأثیر تاییر در  1395و  1390، 1385های های استانی سالدر این مقاله با استفاده از داده 

سنی مختلف از جمعیت شامل سهم جمعیت در  هایگروهساختار سنی جمعیت از طریق سهم 

سال در سن کار، سهم جمعیت مسن سن کار، سهم جمعیت جوان در سن کار، سهم افراد میان

گیرد. لذا ل سالمندی، بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار میدر سن کار و بار تکف

-64. سهم جمعیت در سن کار )نسبت جمعیت 1های مطالعه پیش رو به شرح زیر است: فرضیه

. سهم جمعیت جوان 2های کشور دارد؛ تأثیر مثبت بر تولید سرانه استان سال به جمعیت کل( 15

سال( تأثیر مثبت بر تولید سرانه  15-64ال به جمعیت س 15-34در سن کار )نسبت جمعیت 

سال به جمعیت  35-54)نسبت جمعیت  سال در سن کار. سهم افراد میان3های کشور دارد؛ استان

. سهم جمعیت مسن در سن 4های کشور دارد، سال( تأثیر مثبت بر تولید سرانه استان 64-15

های ال( تأثیر منفی بر تولید سرانه استانس 15-64سال به جمعیت  55-64کار )نسبت جمعیت 

 های کشور است.بار تکفل سالمندی دارای اثر منفی بر تولید سرانه استان .5کشور دارد؛ 
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 تحقیق  نهیشیپ

های انداز را برای سالدر مقاله خود، عوامل جمعیتی تأثیرگذار بر پس( 2016) 1داکر و همکارانش

اقتصاد در حال گذار مورد ارزیابی  20های تابلویی برای با استفاده از تحلیل داده 2013-1993

قرار دادند. آنها دریافتند که در اقتصادهای در حال گذار، متایرهای نسبت وابستگی )کلی، جوانان 

و سالخوردگان(، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تراکم جمعیت، مشارکت زنان در نیروی کار 

انداز هستند. از میان متایرهای کننده و مؤثر بر متایر پسبیکاری، متایرهای جمعیتی تعیین و نرخ

انداز منفی مذکور، تأثیر متایرهای نرخ بیکاری، نسبت وابستگی سالمندان و تراکم جمعیت بر پس

 انداز، همبستگی مثبت دارند.و سایر متایرها با پس

عنوان گذار جمعیتی و رشد اقتصادی: مدارک » با ایدر مقاله (2015)2ژانگ و همکارانش  

ی با استفاده از روش اقتصادسنج 1990-2005زمانی  دورهدر  نیچی هااز استان یوشواهد

 تاییر در که با تاییر در اندازه جمعیت و یدریافتند که تاییرات در ساختار سن« 3تابلویی یهاداده

 با نرخ رشد اقتصادی در ارتباط است. یوجهتشده، به میزان قابلترکیب سن کار منعکس

تاییرات جمعیتی و رشد اقتصادی: مدارک و شواهد از »عنوان  ای بادر مقاله( 2013) 4لیو و هو 

دریافتند  «تابلویی یهابا استفاده از روش اقتصادسنجی داده 1983-2008در دوره زمانی  نیچ

 21/1سرانه را  GDPنرخ رشد  ،کار ولد و افزایش سهم جمعیت در سن و رخ زادکه کاهش ن

 .دهدیافزایش م درصد

ساختار جمعیت و رشد اقتصادی: شواهدی از »ای با عنوان ( درمقاله2010) 5وی و هائو

را از طریق وارد کردن  1989-2004های اقتصادی تاییر جمعیتی در چین طی دوره ، داللت«چین

ها حاکی از این قرار دادند. نتایج تحقیق آن های ساختار سنی در مدل رشد مورد مطالعهپویایی

تر شدن بار تکفل جوان، است که تاییرات در ساختار سنی خصوصاً اثر کاهش باروری در کوچک

 کمک کرده است. 1989به تحریک رشد اقتصادی چین بعد از سال 

ارزیابی تأثیر تاییر ساختار سنی جمعیت بر  ای با عنوان( در مقاله1397منادی و همکارانش )

                                                      
1. Doker et al 

2. Zhang et al 

3. Panel Data 

4. Liu & Hu 

5. Wei & Hao 
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( در دوره ARDL) 1های گستردهانداز ملی در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفهپس

انداز ملی میزان پسبه این نتیجه رسیدند که شکل ساختار سنی جمعیت، بر  1363-1395

دهد. انداز ملی را کاهش میپس هسال 24تا  20ثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی أت

گردد. انداز ملی میسال، موجب افزایش پس 54تا  25افزایش نسبی جمعیت در سنین  ،در مقابل

گیرد. از سوی دیگر، صورت می ه(سال 35-44)انداز جامعه توسط گروه میانسال بیشترین پس

 .دهدانداز ملی را کاهش میسپ سال و بیشتر، مجدداً 55افزایش نسبی جمعیت در گروه سنی 

ای با عنوان بررسی اثرگذاری تاییرات ساختار سنی ( در مقاله1394نیکوقدم و همکارانش )

های اثرگذار، به بررسی موضوع با استفاده از جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال

اند. نتایج پرداخته 1347-1389( در دوره ARDLهای توزیعی)روش خودرگرسیون با وقفه

عنوان کانال مستقیم برآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار )به

اثرگذاری تاییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه( است. همچنین بررسی اثرات تاییر در 

های ری )کانالهای غیرمستقیم اثرگذااز طریق کانال گانههای سنی سه سهم جمعیت در گروه

انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت(، حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به سهم پس

ساله و کشش منفی درآمد سرانه نسبت به سهم جمعیت دو گروه  64تا  15جمعیت گروه سنی 

 های فوق است.ساله و باالتر از طریق کانال 65سال و  15سنی زیر 

ای با عنوان بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر ( در مقاله1392محمدپور و همکارانش )

های گسترده و رشد اقتصادی ایران، به تحلیل مسئله با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه

پرداختند. متایرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ  1345-1388های سالیانه دوره زمانی داده

ت و نرخ تعداد شاغالن با تحصیالت عالی است. ساله، نرخ رشد جمعی 15-64رشد جمعیت 

 وری و سرمایهانداز، بهرهتواند بر پسعنوان متایری که میهمچنین از شاخص امید زندگی به

شده است. نتایج این مطالعه  عنوان یکی دیگر از متایرهای مستقل استفادهانسانی اثرگذار باشد، به

عیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر نرخ رشد درآمد حاکی از آن است که اثر نرخ رشد کلی جم

 متایرها در بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور دارند. سرانه، منفی است و بقیه

( در پژوهشی با عنوان  ارزیابی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی 1391صادقی )

های دوره زمانی تفاده از داده( و اسVARدر ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری )

                                                      
1. Autoregressive Distributed Lag  Model 
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ساله تأثیر  15-64ساله و  0-14های سنی مدت، گروهدریافت که در کوتاه 1389-1338

ساله به باال تأثیر منفی بر رشد اقتصادی  65داری بر رشد اقتصادی ندارند؛ اما گروه سنی معنی

درصد  17/0اقتصادی ساله به باال، رشد  65درصدی جمعیت با افزایش یک کهطوریدارد؛ به

ها نشان داد که در بلندمدت، رشد اقتصادی تأثیرپذیری نسبتاٌ زیادی یابد. همچنین یافتهکاهش می

که در بلندمدت رشد طوریویژه جمعیت در سنین فعالیت دارد؛ بهاز ساختار سنی جمعیت به

دارد و یک درصد  ساله در سنین فعالیت، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی 15-64جمعیت گروه سنی 

 .دهددرصد افزایش می 55/0افزایش در رشد جمعیت این گروه سنی، رشد اقتصادی را حدود 

اندازه دولت و  ،یتیجمع یرهایمتا»عنوان  با( در مقاله خود 1383حکمت ) یهانیو ک یسور

حداقل  یبا استفاده از روش اقتصادسنج 1338-1379 یدوره زمان یط رانیدر ا «یرشد اقتصاد

 دولتاست بلکه اندازه  گذارتأثیر یتنها بر رشد اقتصادنه یتیجمع یرهایکه متا ندافتیمربعات در

 .کندیرا مشخص م

های طور که مالحظه شد مطالعاتی که تاکنون در ایران انجام شده، با استفاده از دادههمان

های صورت کشوری به بررسی تأثیر تاییر در ساختار سنی جمعیت )سهم گروهسری زمانی و به

اند. مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران پرداخته اقتصادیسنی مختلف از جمعیت( بر رشد 

های سنی های تابلویی تأثیر ساختار سنی جمعیت )سهم گروهنی و به روش دادهصورت استابه

دهد. همچنین در های کشور را مورد بررسی قرار میمختلف از جمعیت( بر رشد اقتصادی استان

صورت کامل آورده نشده است. در این مطالعات پیشین متایرهای جمعیتی به تفکیک و به

سال  65سال و باالی  15-64سال،  15عیت سه گروه سنی زیر طور عمده سهم جممطالعات به

مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حالی که در مطالعه حاضر، متایرهای سهم جمعیت در سن 

سال در سن کار، سهم جمعیت مسن در کار، سهم جمعیت جوان در سن کار، سهم افراد میان

 شود.   ی مورد مطالعه آورده میهاسن کار و بار تکفل سالمندان، به تفکیک در مدل
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 هاروش تحقیق و داده

بر تکنیک اقتصاد سنجی است.  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مبتنی

 است.   ها درگاه ملی مرکز آمار ایرانها اسنادی و منبع دادهروش گردآوری داده

های منظور بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی استانالگوهای مورد برآورد به

تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه و  هایکانالبر اساس مبانی نظری کشور، 

( و مهرگان و 2013)لیو و هو (، 2015)ژانگ و همکارانش مطالعات  مطالعات تجربی، به ویژه

 صورت زیر است:به( 1388رضایی )

Lyit= β0+β1Lwit+ β2Ywit+ β3Owit+ β4Lrit+ β5TRit+ β6sit+uit           )1( 

Lyit= β0+β1Lwit+ β2Pit+ β3Pait+ β4Lrit+ β5TRit+ β6sit+uit                       )2( 

 که در آن متایر وابسته، لگاریتم تولید واقعی سرانه وi استان و  گربیانt مورد گر سال بیان

 بررسی است.

 فعال تیجمع نسبت (w)1 :به سال 15-64 سن در واقع افراد نسبت از است عبارت که 

 . شودیم استفاده یتمیلگار صورتبه که کل تیجمع

 کار سن در جوان افراد سهم (Yw)2 :به ساله 15-34 تیجمع نسبت از است عبارت که 

 .ساله 15-64 تیجمع

 کار سن در مسن افراد سهم (Ow )3 :به الهس 55-64 تیجمع نسبت از است عبارت که 

 .ساله15 - 64  تیجمع

 کار سن در سالانیم افراد سهم (P)4 :به سال 35-54 تیجمع نسبت از است عبارت که 

 . ساله 15-64 تیجمع

 یسالمند تکفل بار (PA :)64 تیجمع به باالتر و ساله 65 تیجمع نسبت از است عبارت که 

 .ساله15 -

 اندازپس نرخ (s  :)درآمد به استان هر یهابانک نزد هاسپرده  مجموع نسبت صورتبه که 

 . است شده برآورد استان هر

                                                      
1. Working - Age Ratio  

2. Young Working – Age Share  

3. Old Working – Age Share 

4. Prime-Age Share 
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 یباسواد نرخ (Lr :)شتریب و ساله 6 تیجمع کل به شتریب و ساله 6 باسواد افراد تعداد نسبت 

 واردات و صادرات مجموع(: Tr) اقتصاد بودن باز درجه. شودیم انیب درصد صورتبه که

 .یداخل ناخالص دیتول به خدمات و کاال

 صورت نسبت بوده و بدون واحد هستند. جز تولید واقعی سرانه بههتمامی متایرها ب

های جمعیتی در بین متایرهای توضیحی، تأثیر نسبت خطیهمبرای اجتناب از بروز مشکل 

باسوادی، درجه باز بودن اقتصاد و ضمناً سه متایر نرخ  قالب دو الگو مورد بررسی قرار گرفت.

 1اند. در ادامه مقاله از روابط شماره عنوان متایر کنترل در هر دو مدل وارد شدهانداز بهنرخ پس

 شود.یاد می 2و الگوی شماره  1های  الگوی شماره تحت نام 2و 

 ، Lw ،Yw،  P ،Lr یرهای متارود ضریب یمانتظار  شده مطرحبر اساس مبانی نظری 

TRو s و ضریب  مثبتOw و Pa .منفی باشد 

های های سرشماری سالها، با استفاده از دادهبه داده دسترسیبا توجه به محدودیت  هامدل

ها برآورد های آماری مربوط به این استاناستان کشور و سالنامه 21در  1395و  1390، 1385

سالنامه آماری هر استان با نام جمعیت،  2های مربوط به متایرهای جمعیتی از فصل شوند. دادهمی

انداز لنامه های آماری با نام حساب های استانی، نرخ پسسا 23تولید ناخالص داخلی از فصل 

های صادرات با نام آموزش و داده 16با عنوان بازارهای مالی، نرخ باسوادی از فصل  13از فصل 

سالنامه آماری هر استان تحت  10و واردات برای محاسبه متایر درجه باز بودن اقتصاد از فصل 

 اج شده است. داری استخرعنوان بازرگانی و هتل

هایی که انواع داده های تابلویی است.اقتصادسنجی داده روشروش برآورد الگوهای فوق، 

سری  هایداده شوند شاملکار برده میاقتصادی و تحلیل تجربی به هایمدل عمومًا برای برآورد

های سری زمانی ( است. در داده1های تابلوییزمانی، مقطعی و یا ترکیبی از این دو نوع داده )داده

های مقطعی مقادیر یک شود. در دادهمقادیر یک یا چند متایر را طی یک دوره زمانی مشاهده می

شود. در آوری مییکسان جمع زمانکای در ییا چند متایر برای چند واحد یا مورد نمونه

ها دارای دادهشوند، این زمان بررسی و سنجش می های مقطعی یکسان طیتابلویی واحد هایداده

 اند.ابعاد فضایی و زمانی

استفاده  Stataو جهت برآورد مدل از نرم افزار  Excelاز نرم افزار  هادادهبه منظور پردازش 

                                                      
1. Panel Data 
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های تابلویی برخورداری از مزایای آن است که در زیر به شده است. علت استفاده از روش داده

 شود:آنها اشاره می

 یواحدها، ط لیقب نیها و کشورها و از اها، شرکتبه افراد، بنگاه ییتابلو یهاکه داده آنجا از .1

  .شودیواحدها محدود م نیدر ا انسیوار یزمان ارتباط دارند، وجود ناهمسان

 یهاداده یبه جا یاستان یها)استفاده از دادهی و مقطع یزمان یمشاهدات سر بیبا ترک .2

 رها،یمتا انیکمتر م یهم خط شتر،یب یریرپذییتا شتر،یاطالعات ب یی،تابلو یها(، دادهیکشور

  .کنندیرا ارائه م یشتریب ییو کارا شتریب یدرجات آزاد

 رات،ییتا ییایمنظور مطالعه پوبه ییتابلو یهاداده ،یتکرار یدر مطالعه مشاهدات مقطع .3

 .تر و بهترندمناسب

مشاهده  یو مقطع یزمان یسر یهادر داده یسادگبه توانیرا که نم یاتتأثیر ،ییتابلو یهاداده .4

 .کنندیم نیکرد، بهتر مع

 جهیرا که ممکن است درنت یتورش توانندیهزاران واحد، م یبا ارائه داده برا ییتابلو یهاداده .5

 ( حاصل شود، به حداقل برسانندیو کل یصورت جمع)به یاقتصاد یهابنگاه ایلحاظ افراد 

 (.2005 ،ی)بالتاج

لیمر(، آزمون هاسمن و  Fاستفاده در این روش عبارتند از: آزمون چاو) موردهای آزمون

 آزمون ناهمسانی واریانس.

های تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت انجام کارگیری مدل دادهبرای تعیین به 1آزمون چاو

 صورت زیر است:این آزمون به فرضیاتشود. می

 0H  : مدل تلفیقی 

 1H  :مدل اثرات ثابت 

برای تعیین استفاده از مدل اثر تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت انجام  2آزمون هاسمن

وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده  شود. آزمون هاسمن بر پایهمی

مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت  مستقلهای و متایر

 (.2005ن ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت )بالتاجی، و اگر ای

                                                      
1. Chow Test 

2. Hausman Test 
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توان بحث مربوط به ناهمسانی های سری زمانی میهای ترکیبی نیز مانند دادههمچنین در داده

واریانس بین جمالت خطا را مطرح نمود. با توجه به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس در برآورد 

ار ضرایب و همچنین مسأله استنباط آماری، الزم است قبل از پرداختن به هر گونه انحراف معی

ی انجام آزمون ناهمسانی واریانس بین برا تخمین، عدم وجود واریانس ناهمسانی تحقیق شود.

یافته جمالت اخالل دو مدل رگرسیون مقید و نامقید با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم

مدل مقید، فرض همسانی واریانس یا فرض توزیع یکسان و مستقل  در .شودتخمین زده می

است. بعد از تخمین دو مدل بر اساس آماره آزمون نسبت  یمقطعجمالت اخالل بین واحدهای 

شود. در این آزمون، فرضیه صفر درست نمایی به آزمون فرضیه ناهمسانی واریانس پرداخته می

باشد. یه مقابل ناهمسانی واریانس جمالت اخالل میهمسانی واریانس جمالت اخالل و فرض

صفر رد شود الزم است برای تخمین مدل از روش  هیفرض در صورتی که پس از انجام آزمون،

محمدزاده کرد )( با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس استفاده GLS) 1حداقل مربعات تعمیم یافته

 ).1389و همکاران، 

 های تحقیقیافته

صورت تابلویی است، امکان مقایسه تمامی های مورد استفاده بهمطالعه پیش رو، چون دادهدر 

 2، 1ها در قالب جداول شماره ها در قالب جدول وجود ندارد. لذا وضعیتی از کل استاناستان

 شود.ارائه می 3و

ر استان پیوست، سهم هر استان در تولید ملی و نیز سهم ه 3و  2، 1همچنین در نمودارهای 

 4عالوه در نمودار شود. بهمالحظه می 1395و  1390، 1385های از جمعیت کل کشور در سال

، 1385های سال )گروه سنی فعال( در سال 15-64نحوه توزیع جمعیت بر حسب گروه سنی 

شود. طبق نمودار، بیشترین جمعیت استان مورد مطالعه کشور مالحظه می 21برای  1395و  1390

های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان وجود دارد و نی فعال در استانگروه س

 افزایش یافته است.  1395تا  1385صورت نسبی از سال جمعیت این گروه سنی به

 

 

                                                      
1. Generalized Least Square 
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 1385ها در سال شناختی استاناقتصادی و جمعیت یهاوضعیت شاخص: 1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نماد نام متایر

 Ly 84/15 25/3 78/10 59/20 تولید سرانه )میلیارد ریال به ازای هر نفر(

 -Lw 36/0- 02/0 39/0- 31/0 نسبت جمعیت فعال

 Yw 62/0 03/0 55/0 66/0 سهم افراد جوان در سن کار

 Ow 07/0 01/0 06/0 09/0 سهم افراد مسن در سن کار

 P 31/0 02/0 28/0 36/0 سال در سن کارسهم میان

 Pa 08/0 01/0 06/0 10/0 بار تکفل سالمندی

 Lr 91/83 53/3 5/77 3/91 نرخ باسوادی

 TR 03/0 10/0 8-e28/1 44/0 درجه باز بودن اقتصاد

 s 23/0 24/0 6-e44/0 59/0 اندازپسنرخ 

 1385در سال  کشور یآمار سالنامهو های سرشماری عمومی نفوس و مسکن شده بر اساس دادهمنبع: محاسبه

 1390ها در سال شناختی استانهای اقتصادی و جمعیتوضعیت شاخص: 2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نماد نام متایر

 Ly 60/16 09/3 59/10 24/21 تولید سرانه )میلیارد ریال به ازای هر نفر(

 -Lw 35/0- 50/0- 54/0- 03/0 نسبت جمعیت فعال

 Yw 58/0 04/0 50/0 69/0 افراد جوان در سن کارسهم 

 Ow 09/0 01/0 07/0 11/0 سهم افراد مسن در سن کار

 P 34/0 02/0 31/0 39/0 سال در سن کارسهم میان

 Pa 09/0 04/0 06/0 27/0 بار تکفل سالمندی

 Lr 04/84 25/3 78 5/90 نرخ باسوادی

 TR 02/0 08/0 11-e69/6 35/0 درجه باز بودن اقتصاد

 s 20/0 29/0 11-e21/3 06/1 اندازپسنرخ 

 1390 سال در کشور یآمار سالنامهو های سرشماری عمومی نفوس و مسکن شده بر اساس دادهمنبع: محاسبه
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 1395ها در سال شناختی استانهای اقتصادی و جمعیتوضعیت شاخص: 3جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نماد نام متایر

 Ly 1/16 04/3 6/11 5/21 تولید سرانه )میلیارد ریال به ازای هر نفر(

 -Lw 34/0- 01/0 4/0- 31/0 نسبت جمعیت فعال

 Yw 01/3 50/4 34/0 53/0 سهم افراد جوان در سن کار

 Ow 09/0 002/0 061/0 11/0 سهم افراد مسن در سن کار

 P 90/1 60/1 03/0 35/0 سال در سن کارسهم  میان

 Pa 08/0 002/0 06/0 11/0 بار تکفل سالمندی

 Lr 80/86 69/0 50/81 90/92 نرخ باسوادی

 TR 60/0 17/0 69/6e-11 80/2 درجه باز بودن اقتصاد

 s 21/0 36/0 7-e31/3 80/1 اندازپسنرخ 

 1395 سال در کشور یآمار سالنامهو های سرشماری عمومی نفوس و مسکن شده بر اساس دادهمحاسبه منبع:

مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی  دهندهترین شاخص، میانگین است که نشاناصلی

  84/15هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متایر تولید سرانه از برای نشان دادن مرکزیت داده

بت افزایش یافته است. شاخص میانگین برای متایر نس 1390در سال  16 /60به   1385در سال 

، کاهش 1390تا سال  1385( از سال Yw( و سهم افراد جوان در سن کار )Lwجمعیت فعال )

سال (، سهم افراد میانOwیافته است. این شاخص برای متایرهای سهم افراد مسن در سن کار )

 افزایش یافته است. 1390تا سال  1385( از سال Pa( و بار تکفل سالمندی )Pدر سن کار)

ها نسبت به نیز شاخص پراکندگی است که معیاری برای تعیین پراکندگی دادهانحراف معیار 

برابر با   1385باشد. برای مثال مقدار انحراف معیار برای متایر تولید سرانه در سال میانگین می

اند، حداقل و حداکثر هستند های دیگری که در آمار توصیفی گزارش شدهباشد. شاخصمی 25/3

 است. 59/21و  78/10ترتیب برابر به 1385تایر تولید سرانه در سال که برای مثال م

 برآورد الگوی اول 

فرآیند اکیداً مانا،  قبل از برآورد الگوها الزم است مانایی متایرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

تر یک سری عبارت سادهبه)توأم( آن وابسته به زمان نباشد.  فرآیندی است که توزیع مشترک

زمانی در صورتی مانا است که میانگین، واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت بماند. در 

اما از شود. های زمانی مانا نباشند، مشکل رگرسیون جعلی یا کاذب ایجاد میصورتی که سری
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های زمانی موضوعیت ریآنجایی که برای هر استان تنها سه مشاهده وجود دارد، بررسی مانایی س

 ندارد. 

لیمر مورد بررسی  Fها توسط آزمون برای برآورد الگو ابتدا باید تلفیقی و یا تابلویی بودن داده

کننده ها و فرضیه یک بیانکننده تلفیقی بودن دادهقرار گیرد. فرضیه صفر در این آزمون بیان

دهنده شود و نشان، فرضیه صفر رد می4 دولشده در جها است. طبق نتایج ارائهتابلویی بودن داده

 هاست. تابلویی بودن داده

یک از اثرات شود، این است که مدل در قالب کدامحال، پرسشی که در این مرحله مطرح می

های بررسی است؟ آزمون هاسمن برای تعیین روش تخمین در دادهثابت و اثرات تصادفی، قابل 

شده صفر این آزمون بیانگر اثرات تصادفی است که طبق نتیجه ارائه رود. فرضیهکار میتابلویی به

، فرضیه صفر رد شده و بنابراین، روش برآورد مدل، روش اثرات ثابت 4 از آماره در جدول

 است.

 الگوی اول ( LR) یینمانسبت درستو  لیمر و هاسمنF : نتایج آزمون 4جدول

 آزمون آماره آزمون سطح احتمال

002/0 74/4 F=  آزمونF لیمر 

000/0 

000/0 

82/32= 2Chi 

85/161=2Chi 

 هاسمنآزمون 

 LRآزمون

   

« ناهمسانی واریانس»های تابلویی و تلفیقی احتمال بروز دو مشکل در مطالعات مبتنی بر داده

های مورد وجود دارد. در این مطالعه به دلیل تعداد سال« خودهمبستگی جمالت پسماند»و 

دوم وجود ندارد. برای آزمون نابرابری واریانس از آزمون نسبت درستنمایی مطالعه، مشکل 

ها جمالت اخالل در الگو شود. فرض صفر در این آزمون مبین همسانی واریانساستفاده می

 است.

درصد  1، الگوی مدنظر، دارای ناهمسانی واریانس در سطح خطای 5با توجه به نتایج جدول 

( با در نظر گرفتن GLS) یافتهشکل، از روش حداقل مربعات تعمیممنظور رفع این ماست. به

( با 1شود. نتایج حاصل از برآورد مدل اول )رابطه شماره مشکل ناهمسانی واریانس استفاده می

 آورده شده است.  5 در نظر گرفتن مشکل ناهمسانی واریانس و رفع آن در جدول
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 GLSیافته روش حداقل مربعات تعمیم: نتایج تخمین الگوی اول  بر اساس 5جدول 

 احتمال Zآماره  ضرایب نماد نام متایر

 Lw 67/16 46/2546 000/0 نسبت جمعیت فعال

 Yw 64/0 86/947 000/0 سهم افراد جوان در سن کار

 Ow 88/16- 51/1919- 000/0 سهم افراد مسن در سن کار

 Lr 28/0 21/1872 000/0 نرخ باسوادی

 TR 02/16- 34/9- 000/0 اقتصاددرجه باز بودن 

 s 75/1- 29/1651- 000/0 اندازپسنرخ 

 C 69/0 08/71 000/0 عرض از مبدأ

 Chi2 =03/2 e +08  000/0= 2Prob> Chi ی والدآماره

  

(، Lw) کل جمعیتبه سال 15-64، ضرایب متایرهای جمعیت 5های جدول بر اساس یافته

درصد مثبت و  1در سطح خطای  (Lr) نرخ باسوادیو (Yw) سهم افراد جوان در سن کار

( و TR) (، درجه باز بودن اقتصادOw) سهم افراد مسن در سن کارهمچنین ضرایب متایرهای 

باشد. بدین معنی که افزایش سهم متایرهای منفی می درصد 1 خطای( در سطح s) اندازنرخ پس

Lw ،Yw  وLr ها شود و افزایش سایر شاخصایران میهای منجر به بهبود رشد اقتصادی استان

 درصد 1دهد هر ها نشان میشود. شاخصهای کشور میمنجر به کاهش رشد اقتصادی استان

درصد افزایش  1گذارد. برای مثال، افزایش در متایر مستقل، چند درصد در متایر وابسته تأثیر می

شود و همچنین ر تولید سرانه میدرصد افزایش د 64/0در سهم افراد جوان در سن کار منجر به 

 همراه دارد. درصد افزایش در تولید سرانه را به 28/0درصد افزایش در نرخ باسوادی،  1هر 

 برآورد الگوی دوم 

ها از نوع تابلویی و روش مناسب برآورد دهد که دادهمی نشان 6 شده در جدولنتایج ارائه

 الگو روش اثرات ثابت است.
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 الگوی دوم ( LR) یینسبت درست نماو   لیمر و هاسمنF : نتایج آزمون 6جدول 

 آزمون آماره آزمون سطح احتمال

002/0 59/4 F=  آزمونF لیمر 

002/0 

999/0 

21/21= 2Chi 

23/180=2Chi 

 هاسمنآزمون 

 LRآزمون

تأیید  ، طبق آزمون نسبت درست نمایی، فرضیه صفر6 شده در جدولبر اساس نتایج ارائه

آورده  7بر این اساس، نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول  ها همسان است.شده و واریانس

 شده است.

 GLS: نتایج تخمین الگوی دوم بر اساس روش 7جدول

 احتمال Zآماره  ضرایب نماد نام متایر

 Lw 85/1 16/0 800/0 نسبت جمعیت فعال

 P 23/44 83/2 005/0 سال در سن کارسهم افراد میان

 Pa 24/37- 23/2- 026/0 بار تکفل سالمندی

 Lr 24/0 43/2 015/0 نرخ باسوادی

 TR 12/15- 18/4- 000/0 درجه باز بودن اقتصاد

 s 13/7- 75/5- 000/0 اندازپسنرخ 

 C 97/12- 26/1- 208/0 عرض از مبدأ

 2Chi   000/0= 2Prob> Chi=22/89 والد مارهآ

  

-64سال به جمعیت  35-54، ضرایب متایرهای سهم جمعیت 7های جدول بر اساس یافته

درصد مثبت و همچنین ضرایب متایرهای  1در سطح خطای  (Lr) نرخ باسوادیو ( P) سال 15

 1خطای ( در سطح s) انداز( و نرخ پسTR) (، درجه باز بودن اقتصادPa) بار تکفل سالمندی

منجر به افزایش رشد  Lrو  Pباشد. بدین معنی که افزایش سهم متایرهای منفی می درصد 

منجر به کاهش رشد اقتصادی  sوPa  ،TRهای های کشور و افزایش شاخصاقتصادی استان

درصد افزایش  1دهنده این است که ها در الگوی دوم نشانهای کشور خواهد شد. شاخصاستان

درصد  1شود و درصد افزایش در تولید سرانه می 85/1منجر به  در متایر نسبت جمعیت فعال

 درصد افزایش در تولید سرانه را به همراه دارد.  24/0افزایش در نرخ باسوادی، 
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 گیریبحث و نتیجه 

های هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از داده

های تابلویی برای بررسی ارتباط بین متایرهای بدین منظور از روش داده های کشور است.استان

 1395و  1390،  1385های شد. مقاطع زمانی مورد بررسی در این پژوهش، سالالگو استفاده 

 کل جمعیتسال به 15-64بود. در این مطالعه متایرهای جمعیتی موردنظر، نسبت جمعیت 

(Lw) سال 15-64جمعیت سال به  15-34، نسبت جمعیت (Yw،)  سال  35-54نسبت جمعیت

و بار  (Ow) سال 15-64سال به جمعیت  55-64(، نسبت جمعیت P) سال 15-64به جمعیت 

با رشد  Pو  Ywو  Lwرفت رابطه بودند و طبق مبانی نظری انتظار می (Pa) تکفل سالمندی

 ادی داشته باشند.منفی بر رشد اقتص اثرPa  و Owاقتصادی، مثبت بوده و متایرهای 

کار گرفته شده در مدل، تصریح الگو و آزمون پس از ارائه الگوی مناسب، به معرفی متایرهای به

ها و با لیمر، تابلویی و تلفیقی بودن داده Fهای مرتبط پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون

. در ادامه، فرض استفاده از آزمون هاسمن، اثرات ثابت و تصادفی مورد بررسی قرار گرفت

نمایی بررسی شد. در پایان، با توجه کالسیک همسانی واریانس با استفاده از آزمون نسبت درست

( GLS) یافتهها، الگوهای پیشنهادی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمبه نتایج آزمون

 برآورد و نتایج به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند.

( اثر مثبت بر رشد Lwسال از جمعیت کل ) 15-64سهم جمعیت گونه که مالحظه شد همان

های کشور دارد. این عامل از کانال مستقیم عرضه نیروی کار قابل تفسیر است. اقتصادی استان

گیرند، عرضه نیروی کار افزایش که سهم بیشتری از جامعه در سنین فعالیت قرار میهنگامی

یابد. نتیجه حاصل با نتایج مطالعات ژانگ و بال آن درآمد سرانه افزایش مییابد و بدنمی

 ( و مهرگان و رضایی2011( ، صفدری و همکارانش )2013(، لی و هو )2015همکارانش )

 باشد.اند، همسو می( که به مطالعه تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته1388)

آورد؛ اما نکته آلی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میافزایش جمعیت فعال، فرصت ایده

گیری از پیامدهای مثبت پنجره بسیار مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بهره

آن به موهبت جمعیتی امری خودکار و حتمی نیست و بستگی به اجرای  جمعیتی و تبدیل

مؤثر در این زمینه دارد. در واقع، پنجره جمعیتی صرفاً یک پتانسیل رشد را ارائه های سیاست

گذاری از صورت مناسب استفاده شود یا نه، به محیط سیاستکند. اینکه آیا از این پتانسیل بهمی
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های بخش های بازار نیروی کار، مدیریت اقتصاد کالن و سیاستقبیل کیفیت نهادها، سیاست

 بستگی دارد.  آموزش کشور

( Ywسال )15-64سال به جمعیت  15-34نسبت جمعیت  در این مطالعه مالحظه شد که

ژانگ و همکاران های کشور دارد. نتیجه حاصل با نتیجه مطالعه اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان

قیم باشد. این مورد نیز از طریق کانال مستقیم عرضه نیروی کار و کانال غیرمستهمسو می( 2015)

 15از طریق کانال سرمایه انسانی، با انتقال جمعیت کمتر از  .سرمایه انسانی قابل توجیه است

تواند به ابعاد کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش سال، والدین می 15-34سال به جمعیت 

زنان جامعه  شود. همچنینتر سرمایه انسانی در جامعه میبپردازند و این موجب انباشت بیش

ترتیب نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افزایش اینصت بیشتری برای اشتاال داشته و بهفر

بخشد، موجب افزایش مشارکت در یابد و عالوه بر اینکه سالمت و آسایش زنان را بهبود میمی

شود. تحت این شرایط، زنان تمایل نیروی کار، استقالل شخصی و ارتقاء پایگاه اجتماعی زنان می

تر برای خانواده و جامعه خواهند داشت. همچنین، والدین از ناحیه ی به صرف انرژی بیشتربیش

توانند به ابعاد فشار کمتری قرار خواهند داشت و می های مربوط به نیازهای فرزندان تحتهزینه

 تری نشان دهند.کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش و تاذیه بهتر فرزندان توجه بیش

( اثر Owسال) 15-64سال به جمعیت  55-64که مالحظه شد نسبت جمعیت گونه همان

ژانگ و های کشور دارد. نتیجه حاصل از پژوهش با نتیجه مطالعه منفی بر رشد اقتصادی استان

انداز باشد. این مورد از طریق کانال غیرمستقیم بار تکفل و پسهمسو می (2015همکارانش )

سال افزایش  15-64سال نسبت به جمعیت  55-64م جمعیت که سهقابل توجیه است. هنگامی

یابد؛ چراکه، این گروه سنی عمدتاً غیرفعال، یابد، فشار اقتصادی بر جمعیت فعال افزایش میمی

کننده و در دوره بازنشستگی هستند. درنتیجه، بخش زیادی از درآمد افراد شاغل، به مصرف

یابد و گذاری در جامعه کاهش میداز و سرمایهانیافته و زمینه پسمخارج مصرفی اختصاص

شود. با توجه به اینکه در آینده نزدیک، ساختار تواند موجب اثرات منفی بر رشد اقتصادی می

های زیادی را در سنی کشور، با افزایش جمعیت سالمندان مواجه خواهد شد، این مسأله چالش

زجمله: کاهش جمعیت فعال اقتصادی، افزایش همراه خواهد داشت اابعاد اقتصادی و اجتماعی به

 گذاری در جامعه. انداز و سرمایهبار تکفل سالمندی و اثرات منفی بر پس

سال، اثر  15-64سال به جمعیت  35-54در این مطالعه، مالحظه شد که نسبت جمعیت 
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گ و همکارانش ژانهای ایران دارد. نتیجه حاصل نیز با نتیجه مطالعه مثبت بر رشد اقتصادی استان

همسو است. این رابطه نیز از طریق کانال عرضه نیروی کار قابل تفسیر است. با افزایش  (2015)

که یابد. هنگامیدنبال آن درآمد سرانه افزایش میروی کار و بهسال، عرضه نی 35-54جمعیت 

یت در کند که درصد باالیی از جمعای تاییر میترکیب سنی جمعیت در یک جامعه به گونه

 یابدگیرد، در این وضعیت عرضه نیروی کار افزایش میهای سنی فعال و سن کار قرار میگروه

های ( اثر منفی بر رشد اقتصادی استانPaطور که مالحظه شد بار تکفل سالمندی )همان

( است. این ارتباط از 1388) کشور دارد. نتیجه حاصل، ماایر با نتایج مطالعه مهرگان و رضایی

انداز قابل تفسیر است. باال بودن بار تکفل به معنی افزایش تعداد طریق کانال بار تکفل و پس

رود جوامعی که جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال در جامعه است. درنتیجه، انتظار می

انداز پایین و یا حتی منفی )به دلیل استقراض( جمعیت سالخورده بسیار باالیی دارند، نرخ پس

گذاری در این جوامع پایین باشد. عالوه بر این، بازنشستگان، بخش ته و درنتیجه نرخ سرمایهداش

که غالبًا در اقتصاد یک کشور کنند، درحالیای از کاالها و خدمات عمومی را مصرف میعمده

 نقش فعالی ندارند.

ای ایران هدر این پژوهش مالحظه شد که نرخ باسوادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان

زا، ( همسو است. بر اساس الگوهای رشد درون2013دارد. این نتیجه با نتیجه مطالعه لی و هو )

سرمایه انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و انباشت دانش و مهارت نیروی کار، 

 شود. منجر به افزایش درآمد سرانه در طول زمان می

های کشور بودن اقتصاد اثر منفی بر رشد اقتصادی استانگونه که مالحظه شد درجه باز همان

باشد. ( می1388) طی دوره مطالعه داشته است. این نتیجه، ماایر با نتیجه مطالعه مهرگان و رضایی

باوجود پذیرش این مسئله که همگرایی اقتصاد و افزایش تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی 

در کشورهای مختلف به علت تفاوت در تکنولوژی و  شود، همواره این ارتباطدر کشورها می

فراوانی عوامل تولید، به شکل یکسان نبوده و درواقع در برخی کشورها، باز بودن اقتصاد، تأثیر 

منفی بر رشد اقتصادی داشته است. دلیل دیگر برای این رابطه منفی، نسبت باالی واردات کاالهای 

 ای در کشور است. مصرفی و لوکس نسبت به کاالهای سرمایه

انداز اثرمنفی بر رشد اقتصادی گونه که مالحظه شد طی دوره مورد مطالعه، نرخ پسهمان

( است. اثر منفی 2013های ایران داشته است. این نتیجه، ماایر با نتیجه مطالعه لی و هو )استان
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ها برای تکلیف بانکبازار پول بر رشد اقتصادی در ایران احتماالٌ به دلیل دخالت دولت به شکل 

ها و مؤسسات فاقد کارایی اقتصادی است. همچنین هزینه کردن اعتبارات اعطای اعتبار به شرکت

 های غیرمولد، تأییدی بر عدم کارایی و ضعف نظارتی در سیستم بانکی کشور است.در فعالیت

سال در اد میانبا توجه به تأثیر مثبت جمعیت فعال، سهم افراد جوان و سهم افر بر این اساس

عنوان کانال مستقیم اثرگذاری تاییرات سن کار بر رشد اقتصادی، از کانال عرضه نیروی کار )به

انداز، سرمایه انسانی و کانال های بار تکفل و پسساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی( و کانال

معیت بر رشد های غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جعنوان کانالهای دولت )بهسیاست

 شود:پیشنهاد می اقتصادی(، موارد زیر

ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامع و همه جانبه هایسیاستالف( 

منظور ای بههای منطقهها و تفاوتراستای کنترل روند سالخوردگی جمعیت با توجه به ویژگی

 شود.  بهبود رشد اقتصادی طراحی و به مورد اجرا گذاشته

های مناسب، با یاستسیزی صحیح و اتخاذ ربرنامه، با گذاراناستیو س زانیربرنامهب( 

کار گرفته و هطور مؤثر ببه ای، نیروی کار رو به افزایش رامنطقه هایتفاوتها و توجه به ویژگی

توسعه بهبود فضای کسب و کار و  توان بهمی مثال یبرا) آورندفراهم  رااشتاال مولد  نهیزم

 شیافزا یالزم را برا زمیو مکان زهیکه انگ ییهااستیاتخاذ سو نیز کوچک و متوسط  یهابنگاه

پیشنهاد  و کارآمد افتهیتوسعه سرمایهبازار  کی جادیاآخر  در مورد ، اشاره کرد.انداز فراهم کندپس

های مولد با توجه به متایر نرخ گذاریاندازها به سمت سرمایهشود. البته سوق دادن پسمی

  تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد(.طور مستقیم نیز میانداز در الگو، بهپس

سال )گروه سنی مسن در سن کار( و بار تکفل  55-64با توجه به تأثیر منفی گروه سنی 

های عنوان کانالهای اقتصادی دولت )بهانداز و کانال سیاستاز کانال بار تکفل و پسسالمندی 

یزی ربرنامهغیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی(، ضرورت دارد با 

صحیح، بار اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت تا حدود زیادی کاهش داده شود. )یک نمونه 

های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و تاییر نگاه دولت به صندوق مهم در این ارتباط،

 سازی آنهاست(. خصوصی

که نرخ باسوادی در مدل مستقیماً بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و اینکه با توجه به این

های تأثیر غیرمستقیم ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کانال سرمایه انسانی یکی از کانال
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های مختلف ای درحیطههای منطقهو تفاوت هاویژگیبا تأکید بر  آموزشجه به ابعاد کیفی است، تو

 های گوناگون، به انباشت بیشتر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.و بخش

های تجاری کشور به همجنین با توجه به تأثیر متایر باز بودن اقتصاد الزم است سیاست 

ای و مواد واردات از واردات کاالهای مصرفی به واردات کاالهای سرمایه سمت تاییر ترکیب

های شالی بهتر و بیشتری را برای عرضه اولیه و تشویق صادرات سوق داده شود تا بتواند فرصت

  نیروی کار در حال افزایش فراهم نماید.

 منابع
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 1385 سال در یداخل ناخالص دیتول و کل تیجمع از کشور یهااستان سهم: 1پیوست 

 
 (1385)منبع: مرکز آمار ایران 

 

 1390 سال در یداخل ناخالص دیتول و کل تیجمع از کشور یهااستان سهم :2پیوست 

 
 ( 1390)منبع: مرکز آمار ایران 
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The Impact of Population Age Structure on Economic Growth in 

Iran Using Provincial Data 

 Karimzadeh-DaeiSaeed , Narjes Daiyani 
 

 

Abstract 
Population age structure can have significant effects on economic performance 

considering the different economic behavior of individuals in various stages of life. 
In this paper, the impact of population age structure on economic growth was 

investigated using provincial data. For this purpose, the impact of the working-age 

ratio, young working-age share, old working-age share and literacy rate (in the first 

model) and the working-age ratio, prime-age share, elderly share and literacy rate (in 

the second model) on the economic growth was examined using provincial panel data. 

The period of 2006, 2011 and 2016 was considered.  Findings of the study show that 

the working-age ratio, young working-age share, prime-age share and literacy rate 

have a positive effect and the old working-age share and elderly share have a negative 

effect on economic growth of the provinces of Iran. 

 

Keywords: Age structure, Population, Economic Growth, Iran's provinces. 
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 1اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران -و اقتصادی بررسی عوامل جمعیتی

 عادل عبدالهی

 (25/6/1399: رشیپذ خیتار   1/5/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده
شود حائز اهمیت است. مقاله بررسی عواملی که منجر به افزایش و یا کاهش امید به آینده در جامعه می

 .پردازدمیاجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران -بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی بهحاضر 

( است. نفر مرد 590نفر زن و  610نفر متأهل ساکن شهر تهران ) 1200این مطالعه متشکل از  حجم نمونه

در نیمه  ،متناسب صیبا تخص یبندطبقه یاچند مرحله یریگروش نمونهپرسشنامه و  ها با استفاده ازداده

نشان داد که امید به آینده پاسخگویان با افزایش سن و تعداد  جینتا .گردآوری شدند 1395دوم سال 

اجتماعی و احساس ناامنی روانی کاهش -فرزندانِ آنها و همچنین با افزایش احساس ناامنی اقتصادی

حصیل و اعتماد عمومی پاسخگویان، امید های تیابد؛ از طرفی، با افزایش اعتماد سازمانی، تعداد سالمی

اجتماعی و روانیِ مناسبی برای -گر آن است که بستر اقتصادییابد. این نتایج بیانافزایش می به آینده

کرده و دارای فرزند، وجود ندارد؛ لذا امید به آینده ویژه برای افراد تحصیلتحقق انتظاراتِ پاسخگویان، به

اجتماعی و امنیت روانی الزم برخوردار -ای که از امنیت اقتصادیبنابراین، جامعهها کاهش یافته است. آن

تواند های جمعیتی آن تردید کرد و برایند کلی این شرایط مینباشد باید در کیفیت و پایداریِ پدیده

دنبال آن پروبلماتیک شدن سطح کمی و کیفیِ منحرف شدن رفتارهای جمعیتی از حالت متعادل و به

 تابولیسم جمعیتی باشد.م
 

 های تهرانی.امید به آینده، اعتماد سازمانی، اعتماد عمومی، احساس ناامنی، خانواده :هاکلیدواژه

                                                      
در  یندهبه آ یدمؤثر بر ام یاجتماع -یو اقتصاد یتیعوامل جمع»با عنوان  یمقاله مستخرج از طرح پژوهش ینا .1

 یریتت و مدمؤسسه مطالعا یمال یت( است که با حما14/02/1397مورخ  26845/21 )ابالغ شماره «شهر تهران

 انجام شده است. 1397-1398 هایسال طیکشور  یتجمع یجامع و تخصص

 یریتمؤسسه مطالعات و مدشناسی اقتصادی و توسعه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، استادیار جامعه 

 .کشور یتجمع یجامع و تخصص
E-mail: abdolahi1980@gmail.com; adel.abdollahi@psri.ac.ir 

 مقاله علمی پژوهشی (315-342) 1399 تابستانو  بهار، 1 ، شماره6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع
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 مقدمه

 یکه در آن زندگ یاشهروندان نسبت به جامعه یِو نگرش یذهن یریگبا جهت یندهبه آ یدام

 تواندمیجامعه  یطمثبت از شرا یمعنا که برداشت و تلق یندارد. به ا یارتباط قابل توجه کنندیم

قرار گرفتن تاییرات اجتماعی و اقتصادی در یک مسیر متعادل و  یندهبه آ یدام یریگبه شکل

به دنبال  پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلفی را یزحالت ن ینو عکس ا کمک کند

بخشی از تاییرات اجتماعی، در یک مسیر متعادل از  قرار گرفتن تاییرات جمعیتی، به مثابهدارد. 

تواند تبعات ای است که فقدان آن میها و نیازهای اساسی هر جامعهجمله ضرورت

ترین ناپذیری را در پی داشته باشد. مقوله نظم و کارکردی شدن تاییرات در جامعه از مهمجبران

؛ 1380ردگرایی قرار گرفته است )ریتزر، شناسان مکتب کارکمباحثی هستند که مورد توجه جامعه

 (. 1387؛ توسلی، 1386، 1سیدمن

هایی ها و واکنشرفتارهای مختلف جمعیتی، از قبیل فرزندآوری و مهاجرت، از جمله کنش

؛ 2002، 2دِکاهستند که عمدتاً متأثر از تاییرات ساختاری در سطح کالن جامعه هستند )ون

تواند ها قرار دارد میرویِ آنکه پیش شرایطیافراد از  یو تلقبرداشت ( و نحوه 2010، 3لستهاق

ای بر کمیت و کیفیت چنین رفتارهایی تأثیرگذار باشد. بنابراین، اگر تاییرات ساختاری به گونه

گیری پنداشت و احساس مثبت در بین افراد جامعه شود اثرات آن را باشد که منجر به شکل

رهای جمعیتی مشاهده نمود. به تعبیری دیگر، امیدواری افراد توان در هنجارمند شدن رفتامی

توان نسبت به آینده مشروط به بهبود شرایط عمومی جامعه است و در چنین شرایطی است که می

های محقق شدن انتظار داشت تاییرات جمعیتی سطح و روندی هنجارمند را طی کند و زمینه

 پویایی و بالندگی جمعیت فراهم شود.

 درصد 24 حدود تنها که است آن گربیان 1393 سال در سنجش سرمایه اجتماعی هایهیافت

 بدتر آینده که معتقدند مردم از درصد 76 حدود و کنندمی ارزیابی بهتر را آینده ایران مردم از

در گزارش  گرفته صورت بندیرتبه همچنین بر اساس .(1393کند )غفاری، نمی فرقی یا شودمی

، هفت مسأله اول ایران عبارتند از: ضرورت اصالحات 1396در سال « ایران پژوهی آینده»

ساختاری اقتصادی، بحران تأمین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه 

                                                      
1. Steven Seidman 

2. Van de Kaa 

3. Ron Lesthaeghe 
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جمهوری،  ریاست استراتژیک هایبررسی اجتماعی و اعتماد عمومی و بحران ریزگردها )مرکز

 اجتماعی مسائل فهرست به تنهانه «آینده درباره ناامیدی»ین گزارش ا (. بر اساس217: 1396

ایران رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.  اول مسأله هفت بین در که شده، افزوده کشور

 ایران اقتصادی و اجتماعی ساختارهای در تاییراتی چه که است این اهمیت حائز مسأله جادر این

 تبدیل کشور اجتماعی مسائل ترینمهم از یکی به «آینده درباره ناامیدی» امروزه که است داده رخ

 که دهدمی نشان 1393 اجتماعی سرمایه ملی طرح هاییافته نیز تهران خصوص در است؟ شده

 متایرهای توجه قابل تاییرات به توجه با که است داده اختصاص خود به را نهم رتبه شهراین کالن

 خود، آینده به نسبت مردم بیشتر ناامیدیِ از حکایت وضعیتی چنین گیریشکل این شهر در عینی

شهرهای  سایر مردم با مقایسه در مردم، توده بر روانی فشار ایجاد عوامل مهمترین از یکی عنوانبه

تنها به یک واقعیت رسد که تاییر در نگرش مردم نسبت به آینده نهنظر میبنابراین، به .دارد ایران

زا به خود گرفته است و در صورتی که اجتماعی تبدیل شده است که ماهیتی چالشی و آسیب

روی مردم نویدبخش تاییراتی مثبت نباشد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اندازهای پیشچشم

پردازان مکتب اشاعه به پیروی از نظریه ای را برای جامعه به دنبال دارد.نندهکسیاسی نگران

های اجتماعی اثرگذاری ارتباطات ( که بر اهمیت انتشار پدیده1379االمینی، فرهنگی )روح

 به توان گفت که تاییرات امیدها و الگوهای رفتاری اشاره دارند، میاجتماعی بر تاییر نگرش

 شهری نقاط سایر آینده به امید آن تبع به و ذهنی گیریجهت بر تهرانی هروندانبین ش در آینده

 الگوهای تاییر تواندمی تهران، در آینده به امید میزان کاهش و است اثرگذار ایران روستایی و

 .1باشد داشته همراه به ایران جامعه برای را منفی، احتماالً و متعدد، پیامدهای و رفتاری

درباره امید به آینده و پایش آن در جامعه، تحقیقات دانشگاهی و  پژوهشرغم اهمیت علی

میدانیِ اندکی در خصوص امید به آینده و وضعیت آن در جامعه ایران صورت گرفته است. از 

ها و طبقات مختلف جامعه مند است در بین گروهمند و زمانای بسترجا که، امید به آینده مقولهآن

های مختلف با توجه به موقعیت و شرایطی که در آن قرار دارند از میزان ان نیست و گروهیکس

گرفته حکایت از امید به آینده متفاوتی برخوردارند. در این خصوص، نتایج مطالعات صورت

های سنی مختلف دارد )علیزاده اقدم، متفاوت بودن امید به آینده در بین زنان و مردان و گروه
                                                      

نده در تهران می1 به آی ید  کاهش ام ثال  یده. برای م به تاییر در ا ند منجر  عداد آلتوا کاهش ت ندآوری و  های فرز

 ها شود.فرزندان در بین خانواده
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فر (. همچنین نتایج مطالعه مردانی1397؛ صفری شالی و طوفانی، 1395فشانی و جعفری، ؛ ا1391

دهد افرادی که از اعتماد و مشارکت اجتماعی باالتری دارند از امید به آینده ( نشان می1398)

(. نتایج مطالعات مذکور مؤید این واقعیت است که افراد 1398فر، باالتری برخوردارند )مردانی

ی تجربه زیسته متفاوت از امید به آینده متفاوتی برخوردارند؛ بدین معنا که افراد سالمند با دارا

خود را مورد ارزیابی قرار  اند آیندهدادها و وقایعی که در طول زمان تجربه کردهتوجه به رخ

شته تواند امیدواری نسل جوان را به دنبال داهای احتمالی میدهند. نویدبخش بودن آیندهمی

ها به آینده درجه امیدواری آن کنندهباشد. کمیت و کیفیت تحقق امیال و آرزوهای زنان، تعیین

است. به همین منوال، دیگر متایرهای جمعیتی و اجتماعی، مثل تحصیالت و تعداد فرزندان، که 

گیری هتج زنند بر نحوهاجتماعی، تجارب زیسته و انتظارات متفاوتی را رقم می-پایگاه اقتصادی

گذارند. بنابراین، بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن و ارزیابی افراد از آینده اثر می

ویژه شهر تهران، از اهمیت ایران، به از جمله موضوعاتی است که در شرایط حاکم بر جامعه

طور ی اجتماعی، بهتواند در حوزه سیاستگذارای میای برخوردار است و نتایج چنین مطالعهویژه

رو، طور خاص، مدنظر قرار گیرد. از اینجمعیت، به گذاران و پژوهشگران حوزهعام، و سیاست

مطالعه حاضر درصدد شناسایی عواملی است که منجر به افزایش و یا کاهش امید به آینده در 

 شود. های مختلف اجتماعی میبین گروه

 چارچوب نظری 

ویژه های اجتماعی، بهمقاله بر این استدالل استوار است که در تحلیل پدیدهرویکرد نظری در این 

گرایانه اتخاذ کرد و بر پایه چنین استداللی امید و یا ناامیدی، باید رویکردی تاریخی و کل هپدید

افراد و پنداشت عمومی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و  توان گفت تجربه زیستهاست که می

تواند بر افزایش و یا کاهش امید به آینده اثرگذار باشد. به همین منوال بر جامعه می روانی حاکم

توان گفت که تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بر تجربه زیسته مردم، رفتارهای می

اقتصادی و اجتماعی و همچنین قرار گرفتن تاییرات اجتماعی در یک مسیر طبیعی، و به نوعی 

 قدرتی همواره که دهدمی نشان تحوالت اجتماعی در ایران ، اثرگذار است. تاریخقابل کنترل

مرادی، ؛ قاضی1381است )کاتوزیان،  شده جامعه در متعادل زا ودرون نظم یک ایجاد مانع بیرونی

نشان  ایران در جمعیتی تحوالت در این رابطه، مرور. (1359؛ اشرف، 1379؛ علمداری، 1371
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 بیرونی مانع های جمعیتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره عواملیهپدید دهد کهمی

 پیدرپی توان به تاییراتاند. برای مثال میشده متعادلزا و درون نظم یک از هااین پدیده پیروی

 از اشاره کرد که این تاییرات همواره مانع بیرونی، عاملی مثابه جمعیتی، به هایسیاست در

 جمعیتی تاییرات نتیجه، در. اندشده جمعیتی تاییرات در درونی و منطقی نظم یک گیریشکل

اجتماعی، با روندی  یک مسأله به طبیعی، نسبتاً اجتماعی، با روندی ایپدیده از زمان مرور به

 هم بر باروری، نرخ سریع کاهش قبیل از جمعیتی مسائل ظهور. است شده تبدیل پیچیده، نسبتاً

 مسایل شهرنشینی، نامتوازن و سریع رشد خارجی، و داخلی هایمهاجرت موازنه خوردن

 گربیان خانوار سرپرست و ناهمگونی زنان جمعیت و همچنین افزایش سالخوردگی رویپیش

 .است طبیعی و درونی نظمی از جمعیتی تاییرات شدن دور

تاییرات جمعیتی و الزامات کارکردی که ر شرایطی که جامعه ایران در آن قرار دارد تا زمانید

حصیالت نسبتًا توان از جمعیت جوان کشور، که از تآن در مسیر منطقی خود قرار نگیرد نمی

باالیی برخوردار است، در راستاری پایداری جمعیت و دستیابی به یک توسعه پایدار استفاده 

تواند منجر به ارتقای میهای موجود در ساختار جمعیت جوان کشور کرد. استفاده از ظرفیت

های مختلف در و نقش نسل جمعیتی سطح کمی و کیفی متابولیسم جمعیتی شود. متابولیسم

( مورد تأکید قرار گرفته است. رایدر 1965) 1شناسانی مثل رایدرتاییرات اجتماعی توسط جمعیت

از فرایند اجتماعی ویژه نسل جوان، تجارب متفاوتی مختلف، به هایجا که نسلمعتقد است از آن

واسطه تمایزات شدن، رخدادهای تاریخی و همچنین نظام آموزشی دارند از یکدیگر متمایزند و به

کنند. از رویکرد رایدر های متفاوتی را در متابولیسم جمعیتی ایفا میکارکردی که دارند نقش

 ویژه جمعیتت، بهجمعی های مختلفتوان چنین استنباط نمود که استفاده هدفمند از الیهمی

تواند پایداری و ارتقای کیفیت عنوان موتور محرکه تحوالت اقتصادی و اجتماعی، میجوان به

 دنبال داشته باشد.در متابولیسم جمعیتی و به نوعی فعل و انفعاالت جمعیت را به

 کارکردی هماهنگی در کنار فقدان یزا و منطقدرون نظم یک از جمعیتی تاییرات شدن دور

های بروز مسائلی مثل تواند زمینهمی سیاست و اقتصاد، نهاد مختلف، از جمله نهادهای بین

را در بین  اجتماعی انزوای آن دنبالبه و 2ناهنجاری در تحرک اجتماعی، ناسازگاری پایگاهی

                                                      
1. Ryder 

2. Status Inconsistency 
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 معتقد است که در 1فراهم کند. نیل اسملسر سالمندان و جوانان زنان، قبیل از مختلف هایگروه

 هماهنگی نوعی که است ضروری ساختی، ر تفکیک کارکردی نهادهای جامعه و تمایزکنا

 کالسیک نیز پردازاننظریه. بخشد وحدت را شده متمایز هایساخت تا دهد رخ کارکردی

 به نهایت در قدیمی، پیوندهای گسستن هم از وجود با مدرنیته که معتقدند دورکیم همچون

صفری،  از نقل به 389: 1369دورکیم، ) شودمی منجر ساختمندی و جدید همبستگی نوعی

در ایران منجر به  کارکردی مطالعات مختلف داللت بر آن دارد که عدم هماهنگی (.70: 1390

 در آینده به امید شده است. ناهمگونی که ارتباطی دیالکتیکی و دوسویه با جامعه شدن ناهمگون

 دارد. جامعه مختلف طبقات بین

هماهنگی  عدم بر داللت ایران در اجتماعی رخدادهای و تاییرات فرایندعنوان شد که 

 ناهمگونی نوعی یادآور فرایند این. دارد ایران در تاریخی تداوم وزا درونعدم نظم  کارکردی،

زمانی داللت بر  ناهمگونی. است شده تأکید آن بر 2آشفتگی ینظریه در که است مکانی و زمانی

مکانی نیز داللت بر توزیع ناموزون  استمرار تاریخی در ایران دارد و ناهمگونیعدم پیوستگی و 

 میان رابطه بودن خطی غیر 4های آشفتهیکی از خواص سیستم .3طبقات اجتماعی دارد

 تحلیل تواند این باشد کهشناختی و آماریِ این پدیده میمتایرهاست. یکی از معانی جامعه

 محقق به را شده تبیین واریانس از پایینی سطح جوامعی چنین در ونپیرس آر بر مبتنی رگرسیونی

متایرها  میان رابطه بودن (. غیرخطی66: 1390به نقل از صفری،  130: 1997استروپ، ) 5دهدمی

 ساختمندی آشفتگی، نظریه بیانی دیگر از ساختمند نبودن تاییرات در یک جامعه است. بر اساس

شود. نتیجه منطقی چنین ویژگی آن بروز مسائلی مثل ناسازگاری پایگاهی در جامعه می مانع

                                                      
1. Neil Smelser 

2. Chaos Theory 

 باشد متفاوت کامالً هم به نزدیک بسیار زمانی نقطه دو در سیستمی وضعیت اگر که است آمده آشفتگی نظریه در .3

 شکل به و دهدمی شکل را مکانی آشفتگی که است فرایندی زمانی آشفتگی است. آشفته زمانی لحاظ به سیستم آن

 فراکتال هستند آشفته مکانی لحاظ به که در هندسه فراکتالی اشکالی. دارد اشاره زمانی، لحظه یک در سیستم، موجود

 کنیم، انتخاب کوچک هم اندازه هر را، هاآن از بازه یک که است آن اشکال این منحنی شوند. خاصیتمی نامیده

 (.65: 1390صفری، )بزنیم  تقریب ایشده تعریف قبالً ساده شکل یا و راست خط هیچ با توانیمنمی

4 .Chaotic Systems 

سون آر مبنا، بر این .5 ستم در که شودمی گرفته نظر در بودن خطی معیار پیر شفته سی سط باید آ  هایتکینک تو

 (.66: 1390شود )صفری،  جایگزین دیگری
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 آوردنمی بار به را ناپذیریبینیپیش و بزرگ پیامدهای اجتماعی نظام در کوچکی تاییر است که

 دیگر، عبارتی به (.72: همان) شوندنمی دگرگون نیز اجتماعی طبقات سیاسی دگرگونی هر با و

 شرایطی چنین در و شودمی ساختاری تعادل و هماهنگی به منجر جامعه یکپارچگی و انسجام

. دارند اندازهای احتمالی راو چشم روپیش تاییرات بینیپیش امکان کنشگران که است

  .کننددر ذهن خود ترسیم می ساختارمند تاییرات مبنای کنشگران بر اندازهایی کهچشم

عنوان ناپذیری و ساختارمند نبودن، که در نظریه آشفتگی بهنیبیهای پیشاز ویژگی توانمی

و  ممکن هایبینی آیندهاند، در پیشناهمگون مورد تأکید قرار گرفته های اصلی جوامعویژگی

بینی پیش امکان چقدر بر اساس این نظریه، هر .تبیین امید به آینده توسط کنشگران استفاده کرد

 آینده به و به نوعی امید روپیش با شرایط شدن میزان سازگار باشد بیشتر افراد برای جدید شرایط

 تر،مشکل آینده از افراد بینیپیش و تصور چقدر هر از سوی دیگر،. شد بیشتر خواهد هاآن

 ترمشکل احتمالی هایآینده با سازگاری برای هاآن آمادگی باشد ترمبهم نوعی به و ترسخت

 در تعادالت موجود عدم و هاکه امید به آینده افزایش یابد ناهنجاریبنابراین، وقتی .شد خواهد

های جمعیتی، که مصادیق آن پیشتر ذکر شد، به سمت نوعی هنجارمندی و همگون شدن پدیده

شود، نرخ دهند. چرا که با افزایش امید به آینده میل افراد به فرزندآوری بیشتر میتاییر جهت می

گیرد و این امر به نوبه خود به ایجاد موازنه در های خارجی روندی کاهشی به خود میتمهاجر

 قبیل از مختلف هایدر بین گروه اجتماعی کند، احساس انزوایروندهای مهاجرتی کمک می

تواند بازگشت رفتارهای یابد و برایند کلی این تاییرات میسالمندان کاهش می و جوانان زنان،

 جمعیتی متابولیسم کیفیِ دنبال آن ارتقای سطح کمی وخود و به یو منطق نظم طبیعیجمعیتی به 

پژوهش  ینمطرح شده در ا ینظر یهاو استدالل ینظر یکردهایچه که در خالل روآنباشد. 

و  یاعتماد سازمان ی،اعتماد عموم یتبا وضع یقیارتباط وث توان گفت که امید به آیندهمی آمد

 یدارند. به عبارت یروان یو احساس ناامن یاجتماع-یاقتصاد یاحساس ناامن یلقباز  یگرد یعوامل

 یزانرخ داده را در م ییراتاثرات تا توانیم ور،محسوس در عوامل مذک ییراتیبا وقوع تا یگرد

 یدواریام یزانعوامل، م ینکاهش ا یاو  یشمشاهده نمود و با افزا یندهافراد نسبت به آ یدواریام

 مؤثر اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی عوامل رو، مدل نظریاز این .کندیم ییرتا یزن یندهافراد به آ

تهران به صورت زیر تدوین شده است. بر اساس آنچه گفته شد،  شهر در آینده به امید بر

 یندهبه آ یدام یاجتماع-یاقتصاد یاحساس ناامن یشبا افزا. 1های این مطالعه عبارتند از: فرضیه
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در شهر تهران  یندهبه آ یدام روانی یاحساس ناامن یشبا افزا. 2یابد؛ یدر شهر تهران کاهش م

با . 4یابد؛ یم افزایشدر شهر تهران  یندهبه آ یدام افزایش اعتماد سازمانیبا . 3یابد؛ یکاهش م

 استفاده از اینترنت شیبا افزا. 5یابد؛ یم افزایشدر شهر تهران  یندهبه آ یدام افزایش اعتماد عمومی

های بر حسب ویژگیدر شهر تهران امید به آینده . 6یابد؛ یم یشافزا در شهر تهران یندهبه آ یدام

 . دار استو... متفاوت و معنی مانند جنس، سن پاسخگویان جمعیتی

 تهران( شهر در آینده به امید بر مؤثر اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی تحقیق )عوامل : مدل نظری1نمودار 

 

  تحقیق پیشینه 

 علوم و های فلسفهحوزه امید به آینده و امید اجتماعی در صورت گرفته درباره مطالعات عمده

. اندبیستم، انجام شده قرن میانی هایدهه در جهانی، جنگ تجربه به دنبال غربی و اجتماعی

 غربی را به این درک جوامعبار فاجعه اجتماعی هایفروپاشی بار وخشونت دادهایگسترش رخ

چنین  است. در شده جمعی های کشتاروجود آمدن سالحبه باعث مدرنیته رساند که مشترک

رو، برای شود. از اینعنوان نگرانی عمومی و جهانی مطرح میامید و نامیدی به بستری مسأله
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( مفهوم 1986) 3وخ( و ارنست بل1968) 2(، اریک فروم1985) 1اندیشمندانی مثل ویکتور فرانکل

 تجزیه دوره، این ساخت. درها را نمایان میامید موضوعی بود که ضرورت وجودی مباحث آن

اندازهایی تحقق چشم به اعتقاد با خورد کهمی گره گرایانهشهرآرمان گفتمان یک امید به تحلیل و

 اقدامات طریق از که شودمی حاصل اجتماعی های فردی و تعالیآزادی اجتماعی، نظیر پیشرفت

(. مرور ادبیات 2015، 5و ویلکینسون 4شود )پیترسونمی حاصل مادی شرایط در تاییر و جمعی

عنوان یک به شناسی عمدتاً مسأله امیدنظری و تجربی مرتبط با امید نشان داد که در حوزه جامعه

ارتباط آن با فقر و اخالقی و انتقادی مطرح شده است. در علم اقتصاد نیز مفهوم امید و  مسئله

 (.7:2018و وایدیک 6تحقق آرزوها مورد بررسی قرار گرفته است )لیبرت

ای با عنوان مقاله 9و جیمز ویلسون 8های جورج کلینگ، دو محقق به نام1982در سال 

آتالنتیک به چاپ رساندند که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت  در ماهنامه «10شکسته هایپنجره»

شناسی ابداع شد، های شکسته را فراهم کرد. این نظریه نخست در جرمپنجره صلی نظریها و پایه

مفروض است که  . در این نظریه11های دیگر علوم انسانی نیز نفوذ کردو به مرور در حوزه

های رها شده موجب بروز، تکرار و تشدید کردارهای نامطلوب تصاویر ناپسند و موقعیت»

ها در ایران شکسته است، یعنی وجود تصاویر ناپسند محقق اس هم پنجرهبر این اس«. شودمی

های شکسته شده است، و هم از نظر مردم موقعیت رها شده است؛ یعنی امیدی به ترمیم پنجره

شود محسوب می« ترین پنجره شکستهمهم»جا حائز اهمیت است و شده وجود ندارد. آنچه در این

های شکسته و به تبع آن، ناامید شدن جامعه ه ناتوانی در ترمیم پنجرهنه کمبود سرمایه اجتماعی، ک

: 1395امیر، )هاست از تاییرات مثبت و بنابراین کاهش انگیزه جامعه برای ترمیم همان پنجره

                                                      
1. Victor Frankl 

2. Erich Fromm 

3. Ernst Bloch 

4. Peterson 

5. Wilkinson 

6. Lybbert 

7. Wydick 

8. George Kelling 

9. James Wilson 

10. Broken Windows Theory 

سعه چنین عنوان میبرای مثال در جامعه .11 سی تو صویر یک ملت از تواناییشنا های خود و توفیق و شود که ت

 کند.های بعدی را فراهم توفیق و شکست تواند زمینههایش میشکست
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های ( اذعان دارند جوامعی که دچار چالش2006) 2و بارتال 1. در همین رابطه جاریمخویز(9-10

 افکند.شود، بر جامعه سایه میو استرس جمعی، که منجر به نامیدی می کالن هستند یک نوع ترس

های سنجش ( یکی از شاخص1393اجتماعی )غفاری،  در همین رابطه، در پیمایش سرمایه

« پنداشت جامعه از عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت»توفیق حکمرانی در ایران ناظر به 

ایران بر این  درصد( جامعه 2/64نزدیک به دوسوم ) دهد کهاست. نتایج این پیمایش نشان می

باورند که توفیق نظام در حل مشکالت کم و خیلی کم است. برآیند چنین شرایطی کاهش اعتماد 

دنبال آن کاهش امید به آینده در جامعه است. مفهوم اعتماد یکی از سازمانی و نهادی و به

های علوم اجتماعی که مورد توجه پژوهشمتایرهای کلیدی در شاخص سرمایه اجتماعی است 

های کاربردی در عنوان یکی دیگر از نظریهتوان بهاست. از نظریه عمومی سرمایه اجتماعی، می

تبیین امید به آینده یاد کرد. به عقیده کلمن سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است که مانند دیگر 

نیافتنی هستند را ف معینی که در نبود آن دستاشکال آن، مولد بوده و امکان دستیابی به اهدا

های دستیابی به شود تا هزینهسازد. همچنین از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی موجب میفراهم می

ها تنها با صرف اهداف معین کاهش یابد. اهدافی که در نبود سرمایه اجتماعی، دستیابی به آن

رود که سرمایه اجتماعی رو، انتظار می(. از این137شود )همان: پذیر میهای زیاد امکانهزینه

 باال، افزایش امید به آینده را در جامعه به ارماان آورد.

های بررسی شده در پیمایش تحوالت ، یکی از شاخص3سنجش نحوه ارزیابی مردم از آینده

دهد که شده توسط پاسخگویان نشان می دادههای است. متوسط پاسخ 1383فرهنگی در سال 

 اند و اکنون درارزیابی کرده 20/4ی فرد، مردم خود را در گذشته در پله جایگاه خصوص در

خواهند رسید. همچنین نتایج  35/7کنند که در آینده به کنند و فکر میارزیابی می 66/5ی پله

از وضعیت گذشته و آینده کشور برآمده از مطرح کردن پرسش فوق در خصوص ارزیابی افراد 

اند و این دهد که پاسخگویان پله کشور را در گذشته باالتر از پله خودشان ارزیابی کردهنشان می

تری از وضعیت خود در مورد کشور گویان ارزیابی منفیطور متوسط پاسخبدان معناست که به

                                                      
1. Jarymowicz  

2. Bar-Tal 

زیر از مردم ایران پرسیده شده است؛ یک نردیان را  هایپرسش. در این پیمایش در خصوص ارزیابی از آینده 3

ای اول بدترین نوع زندگی و پله دهم بهترین نوع زندگی باشد در این صورت؛ قبالً در چه پله فرض کنید. اگر پله

 ای برسید؟کنید به چه پلهای هستید؟ و در آینده فکر میپله چه بودید؟ االن در
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، اهمیت تفسیر و ارزیابی 1353ایش با پیم 1383فرهنگی  اند. مقایسه نتایج پیمایش تحوالتداشته

 1353که ارزیابی مردم در سال طوریسازد. بهفهم مسائل اجتماعی را نمایان می ذهنی در زمینه

پله پیشرفت در برابر حدودًا  2 دهد، حدوداًشان بهبود بیشتری را نشان مینسبت به وضع گذشته

تر در مورد آینده خودشان نیز مثبت ، و همچنین ارزیابی آنان1383پله پیشرفت در سال  5/1

گویان سال پله پیشرفت در آینده برای پاسخ 7/1پله پیشرفت در آینده در برابر  2است، حدوداً 

گر آن است که ارزیابی از آینده به نوعی بازتاب ارزیابی فرد از گذشته نیز . این نتایج بیان1383

 (.114-115: 1395است )عبدی، 

گر این است که میانگین ( بیان1395امیرپناهی و همکارانش ) یج مطالعهدر همین رابطه نتا

امید اجتماعی در بین ایرانیان برای ده سال آینده منفی و رو به کاهش است و بین ارزیابی افراد 

دست آمدن چنین نتایجی از زمان حال با ارزیابی از گذشته و آینده ارتباط معناداری وجود دارد. به

 زیسته مندی، بسترمندی و به طور کلی نقش تجربهمندی، موقعیتمندی، تاریخکانداللت بر م

آید به این معناست افراد در امید به آینده دارد و وقتی که صحبت از چنین مفاهیمی به میان می

که برای تبیین امید به آینده ضروری است که سیر تحوالت و تاییرات صورت گرفته و همچنین 

 امنیت ی و اقتصادی حاکم بر جامعه را در نظر گرفت. در همین رابطه، احساسفضای اجتماع

 جامعه شرایط از افراد ذهنی تفسیر بر که هستند هاییشاخص جمله از اقتصادی و اجتماعی

 باشد، بیشتر جامعه در اجتماعی اقتصادی، نابسامانی میزان چه هر که معنا این به. هستند تأثیرگذار

توان از اثرگذاری چنین است که می .است کمتر اجتماعی امید آن دنبال به و امنیت احساس

عواملی مثل اعتماد سازمانی، اعتماد عمومی بر میزان امید به آینده در جامعه و از سویی دیگر 

های عمومی سخن گفت. چرا که نحوه ارتباط وثیق این عوامل با نحوه عملکرد نهادها و سازمان

تواند اعتماد نهادی و سازمانی و خاص از زمان، می اجتماعی در یک برههی مدیریت یک مسأله

های جدی را تواند آسیببه دنبال آن امید به آینده را تقویت کند و عکس این حالت نیز می

در شرایط کنونی جامعه ایران، گسترش فضای ارتباطی و متوجه اعتماد نهادی و سازمانی نماید. 

می بستری را فراهم نموده تا کمیت و کیفیت متایرهایی مثل اعتماد ای شدن فضای عمورسانه

نهادی و سازمانی بر حسب استفاده از اینترنت و مصرف رسانه تاییر کند. امروزه مصرف رسانه 

توان می 1منجر به تاییر در اهداف، امیال و آرزوهای افراد شده است و به پیروی از نظریه کاشت

                                                      
1. Cultivation Theory 
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د. برداشت نکن سازی مخاطب را از واقعیت و یقین تعریفد نحوه مفهومنتوانها میسانهگفت که ر

شود مبتنی است. ها نمایش داده مییا فهم مخاطب از دنیای پیرامون بر آنچه در دنیای رسانه

کند و فهم ما از دنیای واقعی تحت تأثیر عبارتی تصویر ذهنی ما را دنیای رسانه تعیین میبه

رود که مصرف اینترنت بر بنابراین انتظار می (.7: 1389و رستمی،  )علیخواه ستا هارسانه

 متایرهایی مثل اعتماد عمومی، اعتماد سازمانی و به دنبال آن امید به آینده افراد اثرگذار باشد.

 ها و داده تحقیق روش

توان چیستی امید به آینده و جا قابل طرح است این است که با چه روشی میسؤالی که در این

های تهران بررسی کرد. رویکرد نظری حاکم بر این مطالعه عوامل مؤثر بر آن را در بین خانواده

در  ییرتابر این استدالل استوار است که عوامل بیرونی و ساختاری حاکم بر جامعه منجر به 

که محقق قائل به شناسی نیز وقتیینده شده است. در ادبیات روشرش مردم نسبت به آنگ

اثرگذاری عوامل بیرونی بر چیستی یک واقعیت اجتماعی باشد به این معناست که محقق درصدد 

شناسی پژوهش است. براین اساس، محقق عمدتاً با کارگیری پارادایم اثباتی در مبانی روشبه

 پردازد.ها میو تحلیل آنها آوری دادهجمعو اصول حاکم بر آن به  «یش تحقیق کمرو»استفاده از 

 و جمعیتی عوامل مطالعه حاضر با استفاده از رویکردی اثباتی درصدد رو، پژوهشاز این

ساله و مردان  15-49زنان متأهل  .تهران است شهر در آینده به امید بر مؤثر اجتماعی -اقتصادی

 دهند. آماری این مطالعه را شکل میجامعه  یساله تهران 20-59متأهل 

درصد( از جمعیت شهر تهران به این  21/14نفر ) 3279583، 1395بر اساس سرشماری 

نفر  1730346نفرزن و  1549237های سنِی متأهل اختصاص یافته است که از این تعداد گروه

 یصبا تخص یبندطبقه یاچند مرحله یریگاز روش نمونهباشند. برای برآورد حجم نمونه مرد می

تحلیل فضایی »( تحت عنوان 1391در این پژوهش، مطالعه رفیعیان و شالی ) متناسب استفاده شد.

گیری انتخاب مناطق در شهر مبنای تصمیم« یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهریسطح توسعه

گانه کالن شهر  22مناطق ذکور، دست آمده در مطالعه متهران قرار گرفت. بر اساس نتایج به

متشکل از  یکم خوشه تقسیم کرد. ، به دو خوشهدرجه توسعه یافتگیتوان، از نظر را می تهران

 یلیمتشکل از مناطق برخوردار و خ یزدوم ن برخوردار است و خوشهیمهبرخوردار و نمناطق کم
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نظر گرفته شد و مناطق در هر طبقه در  یکعنوان به هااین خوشهاز  یکهر  .1برخوردار است

. بنابراین، از خوشه ها و به صورت متناسب انتخاب شدندطبقات بر اساس حجم آن یناز ا یک

)در مجموع تعداد  5و  2، 1و از خوشه دوم نیز مناطق  4، 8، 10، 14، 15، 18، 20اول مناطق 

 قرار گرفتند.  ییمورد انتخاب نها (منطقه 10

ی به پاسخ ی، نرخ ب5/2 ح به میزاناثر طر یرنظ یارهاییر گرفتن معپژوهش با در نظ یندر ا

حجم نمونه از های دارای خطا نامهناپذیر پرسشمواردی دیگر نظیر ورود اجتنابو  25/1میزان 

نمونه و از خوشه   820رو، از خوشه اول تعداد از این .یافت یشنمونه افزا 1200نمونه به  960

و اختصاص متناسب آن به هر  نمونه گرفته شدند. پس از تعیین حجم نمونه 380دوم نیز تعداد 

که بیشترین جمعیت را به  بلوک 4های ساختمانی هر منطقه تعداد یک از مناطق، از بین بلوک

وه انتخاب هر یک از منازل نیز با استفاده از روش خود اختصاص داده بودند انتخاب شدند. شی

عنوان های هر بلوک )که بهکه در ابتدا تعداد زنگ ایتصادفی سیستماتیک صورت گرفت. به گونه

دست آمده بر تعداد یک واحد مسکونی در نظر گرفته شده است( شمارش شده و عدد به نماینده

هایی که باید زنگ سیم شده تا به این ترتیب فاصلهیافته به آن بلوک تقهای اختصاصپرسشنامه

 ها مراجعه شود تعیین گردد.به آن

کننده امید به آینده از تحلیل عاملی اکتشافی منظور شناسایی عوامل تبییندر این مطالعه به

 ،3یاعتماد سازمان ،2یعامل اعتماد عموم 4تعداد  ،دست آمدهاستفاده شد. بر اساس نتایج به

                                                      
شه .1 ساس این خو شه 4، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22بندی مناطق بر ا  در خو

ی دوم )مناطق برخوردار و نیز در خوشنننه 1، 2، 3، 5، 6، 7یکم )مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار( و مناطق 

 خیلی برخوردار( قرار گرفتند.

 ها استفاده شد.اعتماد به خانواده و اعتماد به همسایه گویه 2عمومی از . برای سنجش اعتماد 2

اعتماد سننازمانی با بررسننی میزان اعتماد پاسننخگویان به نهادهایی مثل مجلس، اعتماد به شننوراها، اعتماد به . 3

ستفاده از ها، اعتماد به دولت )قوه مجریه(، اعتماد به نیروی انشهرداری، اعتماد به مطبوعات و روزنامه تظامی و با ا

 مورد سنجش قرار گرفت. گویه 10
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 یندهبه آ یدام یرمتا یینتب یبرا 2یروان یو احساس ناامن 1یاجتماع-یاقتصاد یناامن احساس

و آزمون  3عاملی از شاخص کفایت حجم نمونه تحلیلبررسی اعتبار  منظوربهشدند.  ییشناسا

. مقدار شاخص کفایت حجم 5ارائه شده است 1استفاده شد که نتایج آن در جدول  4بارتلت

دست آمد که مقدار بسیار خوبی برای نیکویی برازش تحلیل عاملی است به 874/0نمونه، برابر 

 626/17783نماید. از سوی دیگر مقدار آماره آزمون بارتلت نیز برابر با و استفاده از آن را تأیید می

بر این اساس  مدل ، معنی داری این آزمون و کفایتP-Value<001/0به دست آمد که با توجه به 

 .گیردقرار میمورد تأیید 

 

 پرسشنامه سازنده عوامل بارتلت آزمون و کفایت حجم نمونه شاخص: 1جدول

 874/0 شاخص کفایت حجم نمونه

 626/17783 آزمون بارتلت

 39 درجه آزادی

 0<001/0 داریسطح معنی

      

بارعاملی دارای بیشترین « اعتماد به خانواده»نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که متایر 

عامل اعتماد  ( را در تبیین508/0کمترین بار عاملی )« هابه همسایه اعتماد»( و متایر 552/0)

اعتماد »( و متایر 711/0بیشترین بارعاملی )« اعتماد به مجلس»اند. همچنین متایر عمومی داشته

                                                      
های مورد استفاده عبارتند استفاده شد. برخی از گویه گویه 15اجتماعی از -. برای سنجش احساس ناامنی اقتصادی1

از: احساس ناامنی در خصوص نداشتن درآمد ثابت، پیدا نکردن شال در صورت از دست دادن شال فعلی، نداشتن 

هایم با افراد غریبه رفت و ام/بچههایم در آینده تنها شوند نگرانم و از اینکه بچهکه بچه/بچهپر درآمد، از اینشال 

 آمد داشته باشند نگرانم.

خودم فکر  ها عبارتند از: هر وقت به زندگیاستفاده شد. گویه گویه 4برای سنجش احساس نامنی روانی از . 2

کند، این روزها نحوه رفتار مردم با همدیگر ها من را عصبانی میسر و صدای بچه شوم،کنم دچار استرس میمی

 کند.کند و این روزها نحوه رفتار دیگران من را عصبانی میآور است و من را دچار استرس میمالل

3. KMO 

4. Bartlett's Test of Sphericity Approx 

 .خیر یا هستند مناسب عاملی تحلیل برای نمونه هایتعداد داده یاآ که دهدمی نشانشاخص  ین. ا5
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اند. در تبیین عامل ( را در تبیین عامل اعتماد سازمانی داشته427/0کمترین بارعاملی )« به بازار

بیشترین « احساس ناامنی از نداشتن درآمد ثابت»اجتماعی نیز متایر -احساس ناامنی اقتصادی

احساس نگرانی نسبت به شنیدن اخبار مربوط به جرم و جنایت در »( و متایر 692/0بارعاملی )

( 576/0نی روانی )اند. در تبیین عامل احساس ناام( را داشته460/0کمترین بارعاملی )« جامعه

کنم دچار استرس خودم فکر می هر وقت به زندگی» دهد که گویهدست آمده نشان مینیز نتایج به

کمترین « کنداین روزها نحوه رفتار دیگران من را عصبانی می»بیشترین بارعاملی و گویه « شوممی

ین در خصوص شناسایی عوامل اند. همچن( را در تبیین عامل ناامنی روانی داشته468/0بارعاملی )

در این پژوهش، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  1عنوان متایر وابستهسازنده متایر امیده به آینده، به

امید به » تعریف شده برای سنجش متایر امید به آینده گویه گر آن است که در بین پنج گویهبیان

امید به » ( و گویه750/0ن بارعاملی )دارای بیشتری« بهتر شدن توان مالی طی سه سال آینده

 ( را در تبیین669/0کمترین بار عاملی )« افزایش احساس رضایت از زندگی طی سه سال آینده

نظران حوزه علوم اجتماعی صاحبنفر از  10شاخص امید به آینده دارند. با ارسال پرسشنامه به 

باشد پایایی می 744/0باخ که حداقل آن توجه به مقادیر ضرایب آلفای کرونروایی آن تأیید و با 

های آماری مثل همبستگی پیرسون و معادالت پرسشنامه نیز تأیید شد. همچنین برای انجام آزمون

 استفاده شد. 2موسساختاری از نرم افزار ای

 هایافته

 590درصد( و  8/50نفر زن ) 610اند نفری که جامعه آماری این مطالعه را تشکیل داده 1200از 

 یانپاسخگواز درصد  33/68 گرفتهصورتبندی . بر اساس خوشهدرصد( بودند 2/49نفر مرد )

در خوشه دوم،  نیزدرصد  66/31و برخوردار، یمهبرخوردار و نمناطق کم یعنیاول،  در خوشه

باالترین درصد مربوط  ی. از نظر ساختار سنقرار گرفتندمناطق برخوردار و کامالً برخوردار  یعنی

ساله  40-49 یسن یهاگروه مربوط به درصد( و پس از آن 8/40ساله )با  30-39 یانپاسخگوبه 

                                                      
)از  یکرتل یفبا استفاده از ط هایهگو ینمورد سنجش قرار گرفت. در ا یهگو 5با استفاده از  یندهبه آ یدام متایر. 1

 دنبال مالی، توان خصوص در هاآن وضعیتبه بهتر شدن  یددر خصوص ام یان( نظر پاسخگویادز یلیکم تا خ یلیخ

 سه طی زندگی از رضایت افزایش و شالی هایفرصت آمدن پیش احتمال زندگی، کیفیت زندگی، اهداف نکرد

 .گرفت قرار پرسش مورد آینده سال

2. Amos 
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زنان کمتر از  مربوط بهدرصد  ین. کمتراستدرصد(  9/19و  3/29با  یبترتساله )به 20-29و 

سال قرار  20-49 یدر فاصله سن یاندرصد پاسخگو 90 ین،. بنابرا1درصد( است 4/0سال )با  20

 12حداکثر  یمورد بررس یاناز کل پاسخگودرصد  52 ت،یالسطح تحص همچنین از نظردارند. 

سال  16درصد نیز حداکثر  9/35دیپلم و زیر دیپلم(،  یالتتحصاند )سال تجربه تحصیل داشته

پاسخگویان درصد از  1/12 یباً و تقر فوق دیپلم و لیسانس( یالتتحصاند )تجربه تحصیل داشته

 .اندداشته فوق لیسانس و دکترا( یالتتحصسال تجربه تحصیل ) 22و حداکثر  18حداقل 

کم،  یاندرصد از پاسخگو 6/1 یندر ب یدست آمده، سطح اعتماد عمومبه یجبر اساس نتا

درصد  8/37 بیندر  یاست. سطح اعتماد سازمان یاددرصد در حد ز 8/63درصد متوسط و  6/34

اعتماد  یاندرصد از پاسخگو 3/7درصد در حد متوسط است. و تنها  9/54کم و  یاناز پاسخگو

احساس  یزانکه م دهدیمطالعه نشان م ینا یجنتا فوق دارند. هاییبه نهادها و سازمان یادیز

درصد در حد متوسط  6/31کم و  یاندرصد از پاسخگو 3 یندر ب یاجتماع-یاقتصاد یناامن

 یزانم دارند. ییباال یاجتماع-یاقتصاد یاحساس ناامن یانپاسخگو درصد از 3/65 یناست. همچن

درصد  1/18درصد متوسط و  4/44کم،  یاندرصد از پاسخگو 5/37 یندر ب یروان یاحساس ناامن

 دارند. یادیز یروان یاحساس ناامن یاناز پاسخگو

در  ینده،ها نسبت به آآن یدواریام یزانبر اساس م یانپاسخگو یدرصد یعدر خصوص توز

آن  گریانب یفیتوص هاییافتهدنبال کنند،  یکه قصد دارند در زندگ یرابطه با دنبال کردن اهداف

 8/47دارند،  یندهدر آ یتنسبت به بهتر شدن وضع یکم یدام یاندرصد از پاسخگو 14است که 

 ییاالب یدام یاندرصد از پاسخگو 2/38در حد متوسط است و  اشانیندهبه آ یدها امدرصد آن

به آینده  یدام یزاندست آمده در رابطه با مبه یجدارند. نتا یندهدر آ یتنسبت به بهبود وضع

درصد  5/22که  دهدینشان م ی،شال یهاآمدن فرصت یشدر خصوص احتمال پ یان،پاسخگو

به  یدها امدرصد آن 5/48دارند،  یندهدر آ یتبه بهتر شدن وضع نسبت یکم یدام یاناز پاسخگو

 یتنسبت به بهبود وضع ییباال یدام یاندرصد از پاسخگو 29در حد متوسط است و  اشانیندهآ

ها نسبت به آن یدواریام یزانبر اساس م یانپاسخگو یدرصد یعتوز یندارند. همچن یندهدر آ

نسبت  یکم یدام یاندرصد از پاسخگو 1/20که  دهدینشان م الی،در رابطه با بهبود توان م یندهآ

                                                      
 .نگرفتند قرار مطالعه مورد سال 20 زیر مردان مطالعه، این در شده تعیین آماری جامعه به توجه با. 1
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در حد متوسط است  اشانیندهبه آ یدها امدرصد آن 8/45دارند،  یندهدر آ یر شدن توان مالبه بهت

 دارند.  یندهدر آ اشانینسبت به بهبود توان مال ییباال یدام یاندرصد از پاسخگو 1/34و 

 اشانیزندگ یفیتدر رابطه با بهبود ک یانپاسخگو یدواریام یزاندست آمده بر اساس مبه یجنتا

نسبت به بهتر شدن  یکم یدواریاز ام یاندرصد از پاسخگو 4/15آن است که  گریانب ینده،در آ

بوده  ها در حد متوسطآن از درصد 3/42 یندهبه آ یدام. برخوردارند یندهدر آ اشانیزندگ یفیتک

 یعدارند. توز یندهدر آ شانیزندگ یفیتنسبت به بهتر شدن ک یادیز یدامنیز درصد  3/42 و

 یاز زندگ یترضا یشها در رابطه با افزاآن یدواریام یزانبر اساس م یزن یانپاسخگو یدرصد

 یترضا یشنسبت به افزا یکم یدواریام یاندرصد از پاسخگو 7/12که  دهدینشان م ینده،در آ

درصد از  47در حد متوسط است و  شانیندهبه آ یدها امدرصد آن 2/40دارند،  شانیدر زندگ

جدول  دارند. یندهسه سال آ یط شانیدر زندگ یترضا یشنسبت به افزا یادیز دیام یانپاسخگو

دهد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متایر امید به آینده و متایرهای منتخب را نشان می ،2

 های سازندهدار بین متایرهای منتخب و گویههدف از آزمون همبستگی پیرسون تأیید ارتباط معنی

از  توان گفت که میان بسیاریمتایر امید به آینده است. بر اساس نتایج مندرج در این جدول می

 دار وجود دارد.های سازنده متایر امید به آینده ارتباطی معنیمتایرهای منتخب و گویه
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 منتخب یرهایمتغ و ندهیآ به دیام ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون جینتا :2دول ج
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 087/0** -173/0** -198/0** -141/0** -162/0** 072/0* 065/0* -005/0 -032/0 -006/0 -200/0** 639/0** -142/0** 1 سن پاسخگو

های تعداد سال

 تحصیل
**142/0- 1 **358/0- **417/0 042/0- **124/0- **176/0- **113/0- **091/0- **211/0 **190/0 **216/0 **175/0 *060/0 

 126/0** -171/0** -216/0** -192/0** -172/0** 114/0** 144/0** 060/0* -049/0 065/0* -324/0** 1 -358/0** 639/0** تعداد فرزندان

استفاده از 

 1اینترنت
**200/0- **417/0 **324/0- 1 **105/0- 047/0- 047/0- *077/0- **215/0- **143/0 **130/0 **137/0 **124/0 *145/0 

های ماهیانه هزینه

 خانوار
006/0- 042/0- *065/0 **105/0- 1 006/0 022/0- 009/0 **141/0 012/0- 025/0- 025/0- *068/0- 032/0- 

ناامنی اقتصادی و 

 اجتماعی
032/0- **124/0- 049/0- 047/0- 006/0- 1 **339/0 **107/0- 055/0- **154/0- 021/0- *071/0- **194/0- 

**184/0

- 

 -204/0** -611/0** -125/0** -165/0** -261/0** -061/0* 1 339/0** -022/0 047/0 060/0* -176/0** -005/0 ناامنی روانی
**133/0

- 

 082/0** 131/0** 137/0** 105/0** 135/0** 233/0** 1 -061/0* -107/0* 009/0 -077/0* 144/0** -113/0** 065/0* اعتماد سازمانی

 076/0** 109/0** 093/0** 069/0* 082/0** 1 233/0** -261/0** 055/0 141/0** -215/0** 114/0** -091/0** 072/0* اعتماد عمومی

 356/0** 690/0** 683/0** 649/0** 1 082/0** 135/0** -165/0** -154/0** -012/0 143/0** -172/0** 211/0** -162/0** 2گویه اول

 317/0** 600/0** 673/0** 1 649/0** 069/0* 105/0** -125/0** -021/0 -025/0 130/0** -192/0** 190/0** -141/0** 3گویه دوم

 376/0** 735/0** 1 673/0** 683/0** 093/0** 137/0** -161/0** -071/0* -025/0 137/0** -216/0** 216/0** -198/0** 4گویه سوم

 643/0** 1 735/0** 600/0** 690/0** 109/0** 131/0** -204/0** -194/0** -068/0* 124/0** -171/0** 175/0** -173/0** 5گویه چهارم

 1 463/0** 376/0** 317/0** 356/0** 076/0** 082/0** -133/0** -184/0** -032/0 065/0* -126/0** 060/0* -087/0** 6گویه پنجم

 .درصد است 1داری در سطح درصد و ** معنی 5* معنی داری در سطح 

                                                      
 .روزشبانه طی اینترنتساعات مصرف  تعداد .1

 .آینده سال سه طی یدنبال کردن اهداف زندگبه  امید .2

 .آینده سال سه طی یشال یهاآمدن فرصت یشاحتمال پبه  امید .3

 .آینده سال سه طی یتوان مال بهبودبه  امید .4

 .آینده سال سه طی یزندگ یفیتک بهبودبه  امید .5

 .آینده سال سه طی یزندگ از رضایت افزایشبه  امید .6
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دهد. بر ، مقادیر نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری امید به آینده را نشان می3جدول 

 05/0، مقدار کمتر از GFIو  AGFIهای شاخص 9/0تر از اساس نتایج این جدول مقادیر بزرگ

نشان از نیکویی   (< P-Value 01/0داری آزمون کای اسکوئر  )و عدم معنی RMSEAشاخص 

 برازش مدل معادالت ساختاری مدل دارد.

 ی امید به آیندهساختار معادالت مدل برازش یینکو ریمقاد: 3 جدول

𝜒2/𝑑𝑓 𝜒2 DF  RMSEA GFI AGFI CFI شاخص مدل 

 مقدار 990/0 973/0 990/0 032/0  39 600/87 246/2

 

 امید به آینده و متغیرهای منتخب یساختار معادالت مدل لیتحل جینتا: 4 جدول

-P ناحیه بحرانی مقدار 
خطای 

 استاندارد

برآورد 

 استادندارد شده
  

 1 سن ---> اجتماعی -ناامنی اقتصادی 009/0 003/0 232/0 816/0

 2 سن ---> ناامنی روانی -042/0 004/0 - 142/1 253/0

 3 سن ---> اعتماد سازمانی -032/0 003/0 -852/0 394/0

 4 سن ---> اعتماد عمومی 013/0 003/0 370/0 711/0

 5 های تحصیلتعداد سال ---> اجتماعی -ناامنی اقتصادی -130/0 006/0 - 979/3 ***

 6 های تحصیلتعداد سال ---> ناامنی روانی -220/0 009/0 -822/06 ***

 7 های تحصیلتعداد سال ---> اعتماد سازمانی -060/0 007/0 - 832/1 067/0

 8 های تحصیلتعداد سال ---> اعتماد عمومی 008/0 007/0 242/0 808/0

 9 تعداد فرزندان ---> اجتماعی -ناامنی اقتصادی -085/0 023/0 - 155/2 031/0

 10 تعداد فرزندان ---> ناامنی روانی 055/0 033/0 408/1 159/0

 11 استفاده از اینترنت ---> اعتماد سازمانی -014/0 014/0 - 444/0 657/0

 12 استفاده از اینترنت ---> اعتماد عمومی -190/0 012/0 -030/16 ***

 13 هزینه ---> اجتماعی -ناامنی اقتصادی 004/0 011/0 137/0 891/0

 14 هزینه ---> ناامنی روانی -020/0 015/0 -687/0 492/0

 15 هزینه ---> اعتماد سازمانی -004/0 013/0 -139/0 889/0

 16 هزینه ---> اعتماد عمومی 117/0 012/0 147/4 ***

 17 تعداد فرزندان ---> اعتماد سازمانی 132/0 028/0 354/3 ***

 18 تعداد فرزندان ---> اعتماد عمومی 035/0 026/0 899/0 369/0

 19 استفاده از اینترنت ---> اجتماعی -ناامنی اقتصادی -011/0 011/0 -340/0 734/0

 20 استفاده از اینترنت ---> ناامنی روانی 144/0 016/0 531/4 ***

 21 اعتماد سازمانی ---> امید به آینده 157/0 026/0 318/5 ***
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-P ناحیه بحرانی مقدار 
خطای 

 استاندارد

برآورد 

 استادندارد شده
  

 22 عمومیاعتماد  ---> امید به آینده 099/0 030/0 188/3 001/0

 23 ناامنی روانی ---> امید به آینده -125/0 024/0 - 956/3 ***

 24 اجتماعی -ناامنی اقتصادی ---> امید به آینده -060/0 033/0 - 992/1 046/0

 25 سن ---> امید به آینده -135/0 003/0 -698/3 ***

 26 های تحصیلتعداد سال ---> امید به آینده 149/0 007/0 509/4 ***

 27 تعداد فرزندان ---> امید به آینده -087/0 025/0 -220/2 026/0

 28 استفاده از اینترنت ---> امید به آینده 075/0 012/0 310/2 021/0

 29 هزینه ---> امید به آینده -043/0 012/0 - 492/1 136/0
 30 امید به آینده ---> امید به آینده )گویه اول( 798/0 -  

 31 امید به آینده ---> امید به آینده )گویه دوم( 772/0 039/0 320/28 ***

 32 امید به آینده ---> امید به آینده )گویه سوم( 858/0 038/0 317/31 ***

 33 امید به آینده ---> امید به آینده )گویه چهارم( 857/0 037/0 093/31 ***

 34 امید به آینده ---> پنجم(امید به آینده )گویه  435/0 076/0 378/14 ***

 درصد است. 1داری در سطح درصد و ** معنی 5داری در سطح * معنی

های تحصیل و توان گفت که متایرهای تعداد سالمی 4بر اساس نتایج مندرج در جدول 

پاسخگویان در میزان تاییرات متایرهای احساس ناامنی  تعداد فرزندان در حال حاضر زنده

های ای که با افزایش تعداد سالاند. به گونهاجتماعی و ناامنی روانی اثر گذار بوده-اقتصادی

و همچنین احساس ناامنی روانی پاسخگویان کاهش  اجتماعی-تحصیل، احساس ناامنی اقتصادی

 یابد. همچنین بین میزان استفاده از اینترنت، متایرهای اعتماد عمومی و احساس ناامنی روانیمی

طوری که با افزایش استفاده از اینترنت، اعتماد عمومی و احساس ناامنی رابطه وجود دارد؛ به

 یابد. روانی پاسخگویان به ترتیب کاهش و افزایش می

مذکور حکایت از اثرگذاری متایر تعداد فرزندان در حال حاضر زنده بر  جدولنتایج 

اد سازمانی پاسخگویان دارد. چرا که با اجتماعی و اعتم-متایرهای احساس ناامنی اقتصادی

اجتماعی و اعتماد سازمانی -افزایش تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، احساس ناامنی اقتصادی

گر آن است یابد. عالوه بر این نتایج این جدول بیانپاسخگویان به ترتیب کاهش و افزایش می

 یابد. خگویان افزایش میهای خانواده، اعتماد عمومی پاسکه با افزایش هزینه

 4در خصوص نحوه اثرگذاری متایرهای مطالعه شده بر متایر امید به آینده نیز نتایج جدول 
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های تحصیل پاسخگویان و همچنین متایرهای حکایت از اثرگذاری متایرهای سن، تعداد سال

ارد. بر اساس نتایج اعتماد سازمانی و احساس ناامنی روانی بر افزایش و یا کاهش امید به آینده د

یابد. با ها کاهش میآن توان گفت که با افزایش سن پاسخگویان، امید به آیندهمی 4جدول 

یابد. با افزایش اعتماد ها افزایش میهای تحصیل پاسخگویان، امید به آینده آنافزایش تعداد سال

حساس ناامنی روانی، امید به یابد. با افزایش ای پاسخگویان افزایش میسازمانی، امید به آینده

 یابد. با افزایش تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، امید به آیندهپاسخگویان کاهش می آینده

یابد و با افزایش استفاده از اینترنت، امید به آینده پاسخگویان افزایش پاسخگویان کاهش می

آینده و متایرهای منتخب را نشان امید به  یساختار معادالت، نمودار نظری 2نمودار یابد. می

 دهد.می

 منتخب متایرهایبه آینده و  امید یساختار معادالت ینظر نمودار :2 نمودار

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش میسر شناختی یافتهدر پرتو دو رویکرد و استدالل نظری، تحلیل و تفسیر جمعیت

است. نخستین رویکرد، رویکردی است که درصدد تأکید بر کیفیت جمعیت به جای کمیت آن 

توان گفت که افزایش احساس امنیت روانی در جامعه بر پویایی است. بر اساس این رویکرد می
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های سنی مختلف اثرات مثبتی را دارد. در همین رابطه مشاهده شد که با یِ گروهو ارتقای بازده

یابد. به عبارتی ها کاهش میافزایش احساس ناامنی روانی در بین پاسخگویان امید به آینده آن

کنند که بستر و ظرفیت روانی و ذهنیِ مناسبی برای تحقق انتظارات دیگر، پاسخگویان احساس می

شود که با ها کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد میندارد و لذا امید به آینده آن ها وجودآن

 های دستیابی به یک جمعیت با کیفیت فراهم شود. ارتقای احساس امنیت روانی در جامعه زمینه

های تحصیل در بین پاسخگویان، احساس در همین رابطه دیدیم که با افزایش تعداد سال

توان به خطرات و پیامدهای یابد. در تحلیل این یافته نیز میها نیز کاهش میامنیت روانی آن

کرده و به دنبال آن کاهش ظرفیت جمعیتی افزایش احساس ناامنی روانی در بین افراد تحصیل

مورد مطالعه در این  ر این قشر از جامعه اشاره کرد. توجه به این نکته که جامعهآرزومندی د

سازد. چرا که زوجینی که نمایان می رااند اهمیت این یافته پژوهش متأهلین شهر تهران بوده

اشان مثل گیری در ابعاد مختلف زندگیاحساس ناامنی روانی داشته باشند امکان تصمیم

تواند منجر به کاهش نرخ باروری و ناپذیر این شرایط میند و پیامد اجتنابفرزندآوری را ندار

توان این رویکرد می اساسهای جمعیتی از یک تعادل و نظم درونی باشد. بر دور شدن پدیده

ترین نیروی محرک جمعیتی باید از ظرفیت آرزومندی کرده به عنوان مهمگفت که افراد تحصیل

 .باالیی برخوردار باشند

های اثر گذار بر کیفیت اجتماعی یکی دیگر از مؤلفه-اقتصادی امنیتبرخورداری جامعه از 

اجتماعی الزم برخوردار نباشد -ای که از امنیت اقتصادیجمعیت است. به عبارتی دیگر، جامعه

باید در کیفیت و مطلوبیت فعل و انفعاالت جمعیتی آن تردید کرد. در همین رابطه نتایج این 

اجتماعی، امید به آینده پاسخگویان -هش نشان داد که با افزایش احساس ناامنی اقتصادیپژو

-هایی که از ناامنی اقتصادیتوان گفت که خانوادهیابد. بنابراین، میمورد مطالعه کاهش می

 توانند کارکردهای بنیادین خود از قبیل تجدیدبرند نمیاجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده رنج می

 پذیری و تربیت فرزندان خود را با کیفیت الزم انجام دهند.نسل، جامعه

های این پژوهش کاربرد دارد شناختی یافتهرویکرد بعدی که در تحلیل و تفسیر جمعیت

که صحبت از متابولیسم اجتماعی و توجه به بحث متابولیسم اجتماعی و جمعیتی است. وقتی

ؤال را مطرح کرد که نهادهای عمومی در جامعه چقدر آید باید این سجمعیتی به میان می

اند وظایف و کارکردهای ذاتی و متعارف خود را محقق نمایند. در این مطالعه میزان توانسته
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 موفقیت و یا عدم موفقیت نهادهای عمومی با مراجعه به نگرش پاسخگویان در رابطه با شاخص

دست آمده، سطح اعتماد سازمانی در اساس نتایج بهاعتماد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر 

درصد از  3/7درصد در حد متوسط است. و تنها  9/54درصد از پاسخگویان کم و  8/37بین 

دست آمده های فوق دارند. از سوی دیگر نتایج بهپاسخگویان اعتماد زیادی به نهادها و سازمانی

ت که با افزایش اعتماد سازمانی و اعتماد گر آن استحلیلی معادالت ساختاری بیان در مدل

توان گفت که با تقویت دو شاخص یابد. بنابراین، میعمومی، امید به آینده پاسخگویان افزایش می

توان به ارتقای سطح کمی و کیفی متابولیسم اجتماعی در ایران اعتماد سازمانی و عمومی می

های استفاده از اجتماعی است که زمینهامیدوار شد. چرا که در خالل پایداری متابولیسم 

( 2008چنان که موران )شود و آنهای موجود در ساختار جمعیت جوان کشور فراهم میظرفیت

( تأکید دارند ارتقای سطح کمی و کیفی متابولیسم اجتماعی و جمعیتی نیز میسر 2011و سیفِرل )

 شود.می

ذار بر امید به آینده در این مطالعه بود. همچنین متایر سن، یکی دیگر از متایرهای تأثیر گ

ها کاهش گر آن است که با افزایش سن پاسخگویان، امید به آینده آندست آمده بیاننتایج به

های تهرانی در طول زندگی خود شاهد تجارب یابد. معنای این سخن آن است که خانوادهمی

ی آینده وضعیت گذشته و حال خود را دخیل اند و در ارزیابای نبودهزیسته مثبت و امیدوار کننده

گیری فرهنگ ناامیدی و اشاعه آن در بین تواند منجر به شکلاند. تداوم این وضعیت مینموده

قشر جوان و نوجوان جامعه شود. وقتی که افراد میانسال و سالمند جامعه تجارب زیسته منفی و 

های بعدی گذارند این احساس ناامیدی به نسلهای جدید به اشتراک بخود را با نسل ناامید کننده

تواند تبعات سیاسی نیز برای جامعه به دنبال چنین وضعیتی می کنندهکند. پیامد نگرانسرایت می

محور و ساختارشکن سوق دهد. چنین های بعدی را به سمت تاییرات رادیکالداشته باشد و نسل

آینده همانند امیده به آینده تا حدودی ریشه در  ایران، بیم از شود در جامعهاست که گفته می

ها و مسائل اجتماعی دارند و تا حدودی نیز بخشی ها، بیماریها، جنگهای تلخ، شکستواقعیت

مشترک  توان از یک نوع تجربه زیسته(. بنابراین، می18: 1396از تخیل فرهنگی ما هستند )فاضلی،

ی است. این تجربه مشترک در سطح کالن و در بخعد سخن گفت که برآمده از یک فرایند تاریخ
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. در همین 2کنشگران و پنداشت از آینده اثرگذار است 1ذهنی آن بر ارتباط بین حافظه جمعی

اند و ضمن داشتن رابطه متقابل رابطه گیدنز معتقد است که عاملیت و ساختار دو روی یک سکه

اند. ها یا عملکردهای جاری بشری در هم تنیدهناپذیر در فعالیتای جداییدیالکتیکی به گونه

ای تاریخی، فرایندی و پویا رابطه عاملیت و ساختار را به شیوه برای همین است که وی قضیه

 (.660: 1388 گیرد )ریتزر،در نظر می

مشاهده کردیم که یکی دیگر از متایرهای جمعیتی که در این مطالعه بر امید به آینده اثر 

دست آمده نشان یر تعداد فرزندان در حال حاضر زنده بود. در همین رابطه نتایج بهگذاشت، متا

یابد. داد که با افزایش تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، امید به آینده پاسخگویان کاهش می

ریزان به تدوین و اجرای گذاران و برنامهمعنای این یافته آن است که الزم است سیاست

ها منجر به عدم ای اقدام کنند که افزایش تعداد فرزندان در بین خانوادهمندانههای هوشسیاست

ها و به دنبال آن ناامید شدن از آینده نشود. چرا که اگر تحقق سطح انتظارات و آرزوهای آن

اندازهای مثبتی را برای خود هایی که درصدد افزایش تعداد فرزندان هستند نتوانند چشمخانواده

کنند که کیفیت زندگی و تنها از تصمیمات جدید برای فرزندآوری اجتناب میند، نهترسیم کن

توان گفت که برایند کلی ها با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. در پایان میپایداری خانواده

دنبال آن پروبلماتیک تواند منحرف شدن رفتارهای جمعیتی از حالت متعادل و بهاین شرایط می

 و کیفیِ متابولیسم جمعیتی باشد.شدن سطح کمی 

-دست آمده ضروری است اصل نسبیت ارزشیتحلیل نتایج به درالزم به ذکر است که 

ها و گر آن است که فرهنگرا در علوم اجتماعی در نظر گرفت. نسبیت هنجاری بیان 3هنجاری

باید برای یاند و لذا علوم اجتماعی مهای ارزشی مختلفهای مختلف واجد نظامفرهنگخرده

                                                      
1. Collective Memory 

خوانیم، نمودار یا تجلی گذشننته مشننترکی اسننت که گروه یا گاه آن را حافظه تاریخی نیز می حافظه جمعی که .2

شترک نه تنها در پی ای به یکدیگر پیوند میجماعتی را به گونه شته م سانی در این گذ دهد. هر گروه یا جماعت ان

شه، هویت و پیوندی جمعی است، بلکه در پی یافتن و پر اندازی داختن آن گذشته مشترک به طرح چشمیافتن ری

باشننند. در پردازش حافظه جمعی یا تاریخی، نقش مهم خاطره فرهنگی را باید در نظر گرفت. از آینده خود نیز می

فهماند. بنابراین حافظه جمعی یا تاریخی گسنننتره دهد و آینده را میخاطره فرهنگی، حافظه جمعی را سنننامان می

 آفرین است.گیرد که خاطره فرهنگی هم به عنوان زیرمجموعه آن نقشمیتری را در بروسیع

3. Normative-Value Relativism 
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هایی را که در بخن رفتار آن گروه هر گروه فرهنگی پرونده مستقلی باز کند و هنجارها و ارزش

(. به بیانی دیگر، با توجه به تنوع ارزشی 342: 1385است جداگانه مورد مطالعه قرار دهد )لیتل، 

حلیل هنجارها و ها و معیارهای عام و مشترک را برای تتوان تئورینمی در جامعه  1و نگرشی

اثرگذاری متایرهای  رفتارهای مختلف اجتماعی ارائه داد. بنابراین، در خصوص چرایی و نحوه

توان با قطعیت به استدالل پرداخت و تبیین نظری این روابط نیازمند بررسی و مورد بررسی نمی

بتواند به درک آید های بیشتر است. با این وجود، ممکن است توضیحاتی که در ادامه میپژوهش

اثرگذاری متایرهایی مثل تعداد فرزندان در حال حاضر زنده بر متایرهای احساس ناامنی  نحوه

اجتماعی و اعتماد سازمانی کمک کند. در این خصوص شاید بتوان گفت که با افزایش -اقتصادی

کمرنگ گیری اخبار و رویدادهای اجتماعی ها نسبت به پیتعداد فرزندان حساسیت خانواده

های اجتماعی از هایی که فرزند بیشتری دارند در مقایسه با سایر گروهشود و لذا خانوادهمی

که این قشر از اجتماعی کمتری برخوردارند. همچنین با توجه به این-احساس ناامنی اقتصادی

رانی هایی مثل حکمهای دولتی به شاخصطور سنتی در ارزیابی عملکرد دولت و سازمانجامعه به

مشارکتی توجه کمتری دارند لذا در ارزیابی نهادهای عمومی تمایلی به اتخاذ رویکردهای انتقادی 

 گر ندارند.و مطالبه

 منابع 

 داری در ایران: دوره قاجاریه، تهران: نشر زمینه. (. موانع تاریخی رشد سرمایه1359اشرف، احمد )

(، رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان 1395افشانی، سید علیرضا و زینب جعفری )

 .115-92، صص 73، شماره 25، سال فصلنامه علوم اجتماعیدانشگاه یزد، 

های رها شده )جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران(، تهران: (. پنجره شکسته1395امیر، آرمین )

 ه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پژوهشگا

سنجی امید اجتماعی در ایران )تحلیل (. وضعیت1397امیرپناهی، محمد، محمد مالمیر و محسن شکریانی )

، شماره 2، سال، پژوهشنامه مددکاری اجتماعیثانویه پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی(، 

 .79-106، صص 9

 ، تهران: نشر سمت.شناسیمعههای جانظریه(. 1387توسلی، غالمعباس )

                                                      
1. Value & Attitudinal Diversity 



  1399 تابستانبهار و ، 1 ، شماره 6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع   340

 

(. تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری، 1391رفیعیان، مجتبی و محمد شالی )

 .25-48، صص 4، شماره 16، دوره ریزی و آمایش فضافصلنامه برنامه

 ار. شناسی )گرد شهر با چراغ(، تهران: نشر عط(. مبانی انسان1379االمینی، محمود )روح

، ترجمه محسن ثالثی، تهران: انتشارات شناسی در دوران معاصرهای جامعهنظریه(. 1380ریتزر، جرج )

 علمی.

 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.شناسیکشاکش آراء در جامعه(. 1386سیدمن، استیون )

مؤثر بر آن در بین (. بررسی میزان امید به آینده و عوامل 1397شالی، رضا و پویا طوفانی ) صفری

 .115-153، صص 35، شماره 9، دوره ریزی رفاه و توسعه اجتماعیفصلنامه برنامهشهروندان تهرانی، 

، سال مجله مطالعات اجتماعی ایران(. نظریه آشفتگی و آشفتگی اجتماعی در ایران، 1390صفری، بهروز )

 .62-85، صص 4، شماره 5

اجتماعی عقالنیت و رفتار فرزندآوری در شهر  -(. بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی1395عبدالهی، عادل )

 تهران )طرح پژوهشی(، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. 

ه ، تهران: پژوهشگاارزیابی از آینده )جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران((. 1395عبدی، عباس )

 فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 ، تهران: نشر علم. تحوالت فرهنگی در ایران(. 1388عبدی، عباس و محسن گودرزی )

 ، تهران: نشر توسعه. چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟(. 1379علمداری، کاظم )

شهروندان  ای در بینای و سبک زندگی )مطالعه(. مصرف رسانه1389علیخواه، فردین و الناز رستمی )

 .1ن19، صص 28، شماره علوم اجتماعی فصلنامهشهر تنکابن(. 

(. بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، 1391علیزاده اقدم، محمدباقر )

 .189-206، صص 4، شماره 23، دوره شناسی کاربردیفصلنامه جامعه

ماعی در ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، (، سنجش سرمایه اجت1393غفاری، غالمرضا )

 به سفارش مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور. 

دوماهنامه فرهنگی اجتماعی (. امید اجتماعی در ایران، از مشروطه تاکنون، 1396اهلل )فاضلی، نعمت
 .12-19، صص 7، شماره 6، سال مروارید

شناسی ایران، ها(، مجله جامعهشناسی مدلیمرخ رفتار ایرانی )سنخ(. درباره ن1389فراستخواه، مقصود )
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Future in Tehran  
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Abstract 
The investigation of factors that lead to increasing or decreasing hope for the future 

in a society is important. The present article seeks to investigate the demographic and 

socio-economic factors affecting hope for the future in Tehran. The sample of this 

study consists of 1200 married people (610 women and 590 men) living in Tehran. 

Data were collected using a questionnaire technique and multi-stage sampling method 

with proportional allocation in the second half of 2016. The results showed that with 

increasing age, the number of children, the feelings of socio-economic insecurity and 

psychological insecurity, hope for the future decreases. While, with the increase of 

organizational trust, the number of educational years and the general trust of the 

respondents, hope for the future increases. These results indicate that there is no 

suitable socio-economic and psychological context to meet the expectations of the 

respondents, especially for educated people and those who have more children, and 

therefore their hope for the future has decreased. Hence, we should have a doubt in 

the quality and sustainability of demographic phenomenon, when there is socio-

economic and psychological insecurity in a society. And the general result of these 

conditions can be the deviation of population behaviors from a balance status and 

problematization of quality and quantity levels of population metabolism. 
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 مندی از نیروی کار و سرمایه انسانی در میانظرفیت تحصیلی، بهره

 1395های کشور در سال ناستا
 قربانی زهرا

 (7/6/1399: رشیپذ خیتار   14/11/1398: افتیدر خی)تار

 چکیده
سازد تا به ایجاد ارزش در نظام اقتصادی بپردازند. سرمایه انسانی، دانش و مهارتی است که افراد را قادر می

ها و فراهم کردن زمینه ارزیابی وضعیت این شاخص در هدف این مطالعه، محاسبه سرمایه انسانی استان

شاخص ظرفیت تحصیلی و یرکشور است. برای محاسبه شاخص سرمایه انسانی جهانی در ایران از دو ز

استان اخذ شده  31برای  1395ها از نتایج سرشماری سال کار استفاده شده است. دادهمندی از نیرویبهره

دهنده آن است ها نشانیافته .باشدمی هامحاسبه، نمره استاندارد و میانگین وزنی شاخص روش است و

درصد  57باالترین میزان شاخص به استان تهران با  درصد است. 1/51که شاخص سرمایه انسانی در ایران 

درصد ظرفیت  9/70تعلق دارد. استان تهران با  4/43و کمترین آن به استان سیستان و بلوچستان با 

کار، رتبه اول سرمایه انسانی در کشور را دارد. استان سیستان مندی از نیرویدرصد بهره 2/43تحصیلی و 

 درصد، کمترین 2/32تحصیلی و استان لرستان با  ظرفیت میزان کمترین درصد، 7/50و بلوچستان با 

مندی تحصیلی نسبت به بهره دارند. نتایج حاکی از برتری شاخص ظرفیت را کار نیروی از بهرمندی میزان

های آموزشی کشور کار متناسب با پتانسیلمندی از نیرویاز نیروی کار است، اما انطباقی در نحوه بهره

 شود. دیده نمی
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 مقدمه 

تنها برای پذیری است. سرمایه انسانی نهسرمایه انسانی عامل کلیدی برای رشد، توسعه و رقابت

وری جامعه، بلکه برای عملکرد نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی و درک وضعیت و بهره

با سطوح  ظرفیت فعلی آنها ارزشمند است. ماهیت در حال تاییر بازار کار نیز متقاضی کارکنانی

ای باشند. پس سرمایه های شناختی و رفتار حرفهباالی سرمایه انسانی است که دارای مهارت

گذاری گذاری است، اما کشورها اغلب روی سرمایه انسانی خود سرمایهانسانی نیازمند سرمایه

ه های صحیح و کارآمد میان سرمایه انسانی، سرمایکنند و از این رو فرصت ایجاد چرخهنمی

 .(2017، 1دهند )انجمن جهانی اقتصادمادی، رشد و کاهش فقر را از دست می

های دیگر از طرفی فواید سرمایه انسانی فراتر از بازده شخصی است و بر سایر افراد و نسل

(. کشورهایی که با تجمیع سرمایه انسانی 2: 2018، 2نیز اثرگذار خواهد بود )فالبی و گاتی

تر خواهند شد. سرمایه انسانی منجر به تکمیل سرمایه فیزیکی در فرایند تولید ثروتمنداند، مواجه

 10های تکنولوژیک و رشد در طوالنی مدت دارد. از این رو شود و نقش مهمی در نوآوریمی

های مقطعی سرمایه درصد سرانه تولید ناخالص داخلی به اختالف کشورها در تفاوت 30تا 

تواند باالتر (. این درصد می207-223: 2010، 3شود )هسی و کلینوداده می انسانی آنها نسبت

های مختلف رود، حتی زمانی که کیفیت آموزشی و تحصیلی یا تعامل بین کارکنان با مهارت

مدنظر قرار گیرد. با تولید درآمد باالتر، سرمایه انسانی منجر به تسریع انتقاالت جمعیتی و کاهش 

طور که مدت برای جوامع اهمیت دارد، همانین رو، سرمایه انسانی در طوالنیشود. از افقر می

توانید به ساختن جهانی بهتر امیدوار باشید، بدون اینکه افراد را ارتقا گوید: نمیماری کوری می

 (. 15: 2018، 4دهید )بانک جهانی

عاد زیربنایی آن است. گیری دقیق ابگذاری مناسب روی سرمایه انسانی از طریق اندازهسرمایه

های دقیق باعث افزایش آگاهی سیاستمداران از وضعیت موجود و تالش آنها را در این شاخص

گذاری در سرمایه انسانی شده و در نتیجه جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق سرمایه

دهنده یلهای اصلی تشکشود. آموزش و اشتاال از مؤلفهمنجر به ایجاد انگیزه برای اقدام می

                                                      
1. World Economic Association 

2. Flabbi and Gatti 

3. Hsieh and Klenow 

4. World Bank 
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سرمایه انسانی است. این دو بخعد زیربنایی سرمایه انسانی، برای افراد معیشت و فرصتی برای 

بخشند. در سطح ملی، برابری فرصت مشارکت در جوامع فراهم کرده و به آنها معنا و هویت می

هد در آموزش و اشتاال به توسعه اقتصاد کمک کرده و پیامدهای اجتماعی و سیاسی مثبتی خوا

وری نیروی کار، اهمیت معتبر از پیامدهای آموزش و بهره اطالعاتداشت. از این رو، ارائه 

دهد. این اطالعات باعث افزایش سرمایه انسانی را در مقیاس محلی، ملی و جهانی افزایش می

ها در آنجا شود که دولتگذاری برای ایجاد سرمایه انسانی در کشورهایی میمشیتقاضای خط

های دقیق برای توسعه تحقیق و پردازند. در واقع، ارائه شاخصندازه کافی به این مسئله نمیبه ا

 شوند، ضروری است.هایی که منجر به بهبود سرمایه انسانی میتحلیل در طراحی سیاست

دهند که های شاخص سرمایه انسانی جهانی را تشکیل میچهار بخعد موضوعی، زیرشاخه

مندی از نیروی کار )وضعیت نیروی کار(، (، بهرهتحصیلیحصیلی )پتانسیل عبارتند از: ظرفیت ت

توسعه )پیشرفت( و دانش فنی )تخصص(. دو شاخص توسعه و دانش فنی و تخصصی جزء 

های آنها نیز کیفی است و به دلیل عدم دسترسی به اطالعات های کیفی هستند و مقیاسشاخص

ران، امکان محاسبه و ارائه آنها در این تحقیق میسر این دو زیرشاخص از سرمایه انسانی در ای

نشد. از این رو، شاخص ترکیبی سرمایه انسانی از دو زیرشاخص ترکیبی کمی ظرفیت تحصیلی 

مندی از نیروی کار که اطالعات آنها در داخل کشور قابل جمع آوری هستند مورد بررسی و بهره

از ترکیب چهار شاخص کمی متداول و محاسبه قرار گرفت. زیر شاخص ظرفیت تحصیلی 

دستیابی به آموزش رسمی که عبارتند از آن درصد از جمعیت که به حداقل آموزش ابتدایی، 

ای از سواد و حساب کردن را اند و نسبتی از جمعیت که سطح پایهمتوسطه و عالی دست یافته

ار شاخص کمی که کار نیز با چهمندی از نیرویدارند، تشکیل شده است. زیر شاخص بهره

عبارتند از نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ اشتاال ناقص و شکاف جنسیتی در 

مشارکت اقتصادی که بحران مهمی در بازارکار در سراسر جهان می باشد، مورد بررسی قرار 

 گرفت. 

شود ها محاسبه میدرصد از سرمایه انسانی با این شاخص 62به طور میانگین، در دنیا تنها 

درصد از کشورها توانایی و استعدادهایشان را در محاسبه سرمایه انسانی  38طور میانگین و به

درصد ظرفیت  70کشور بیش از  130کشور از  25ها، تنها گیرند. بر اساس شاخصنادیده می

یشان درصد از استعدادها 70تا  60کشور بین  50اند. در حدود سرمایه انسانی خود را استفاده کرده
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درصد از  50کشور باقی مانده زیر  14درصد و  60تا  50کشور بین  41اند، برده بهره

اند؛ یعنی این کشورها در حال حاضر کمتر از نیمی از سرمایه استعدادهایشان را استفاده کرده

اند. در صورتی که ابعاد موضوعی شاخص سرمایه انسانی جهانی از انسانی خود را به کار گرفته

الحظات کلیدی برای سیاستگذاران و صاحبان مشاغل است تا به جستجوی افزایش عملکرد م

 (.2017خود در داخل کشورها در عرصه اقتصاد جهانی بپردازند )انجمن جهانی اقتصاد، 

های آن در میان گیری ابعاد سرمایه انسانی و زیرشاخصهدف اصلی این تحقیق از اندازه

ای برای حمایت، سنجش و کار تحلیلی جهت افزایش رائه برنامههای کشور، کمک به ااستان

آگاهی و تقاضا برای مداخالت در راستای ایجاد سرمایه انسانی در کشور است. در همین راستا، 

دهنده سرمایه انسانی جهانی و های تشکیلدر مرحله اول به تعریف و شناسایی زیرشاخص

های المللی مؤلفهه شد. که برای شناسایی معیارهای بینگیری آنها در سطح استانی پرداختاندازه

که توسط انجمن جهانی  2017خاص سرمایه انسانی از گزارش سرمایه انسانی جهانی در سال 

اقتصاد تهیه شده استفاده گردید. زیرا مطالعه پیشینه تحقیقات داخلی در این زمینه نشان داد که 

های سازنده آن به جای شاخص سرمایه نسانی و مؤلفهتوسعه ا شاخصمتأسفانه در اکثر مواقع 

انسانی در ایران معرفی شده است. همچنین در جستجوی مطالعات تجربی در داخل کشور، خالء 

تحقیقاتی در مطالعه شاخص ترکیبی سرمایه انسانی و تعریف دقیق و نحوه سنجش آن به شدت 

به این نیاز مطالعاتی برای اولین بار در احساس شد. از این رو این مقاله به دنبال پاسخگویی 

ایران به معرفی و محاسبه شاخص سرمایه انسانی جهانی در میان استان های کشور از طریق ابعاد 

دهنده آن پرداخته و در نهایت به ارائه نتایج و راهکارهای ارتقای سرمایه انسانی با توجه تشکیل

 شود. شینه تجربیات خارجی اشاره میهای زیربنایی آن از طریق مطالعه پیبه شاخص

 چارچوب نظری 

صورت گردد و پس از آن بهبرمی 1776منشأ سرمایه انسانی به پیدایش اقتصاد کالسیک در سال 

( 1961) 2(. نظریه سرمایه انسانی توسط شولتز1999، 1یک تئوری علمی مطرح شد )فیتزسیمونز

( سرمایه انسانی را 1961یافت. شولتز )( توسعه 1964، 1962) 3پیشنهاد و توسط گری بکر

                                                      
1. Fitzsimons 

2. Schultz 

3. Becker 
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عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصاد ملی در اقتصاد مدرن به رسمیت شناخت. این نظریه به

کند و به نوبه خود های مفیدی را به کارگران منتقل میمدعی است که آموزش، دانش و مهارت

میان سرمایه انسانی خاص و عمومی  (. بکر1964دهد )بکر، وری و درآمد آنها را افزایش میبهره

های تخصصی است. در صورتی تفاوت قائل است. سرمایه انسانی خاص، تحصیالت و آموزش

شود که از های عمومی است و دانشی را شامل میکه منظور از سرمایه انسانی عمومی، مهارت

انسانی را شبیه  طریق آموزش و یادگیری حاصل شده است؛ مانند خواندن و نوشتن. بکر سرمایه

توان روی سرمایه انسانی بیند که میبه ابزارهای فیزیکی تولید مانند کارخانه و ماشین آالت می

گذاری کرد و خروجی آن وابسته بر نرخ )از طریق تحصیالت، آموزش و درمان پزشکی( سرمایه

ست که در آن ای برای تولید ابازده سرمایه انسانی است. بنابراین، سرمایه انسانی وسیله

 گذاری بیشتر، خروجی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. سرمایه

های مختلفی بندیتوان با توجه به هر منظر و زمینه دانشگاهی طبقهمفهوم سرمایه انسانی را می

عنوان چیزی ( سرمایه انسانی را به1961های فردی است. شولتز )کرد. رویکرد اول مبتنی بر جنبه

کار در دیدگاه کالسیک مطرح کرد و نشان داد که مفهوم ت در برابر مفهوم نیرویشبیه مالکی

تر از سایر اشکال دیگر ثروت مطرح است. بیشتر ظرفیت تولید بشر، در حال حاضر بسیار گسترده

های اند که اندیشه وی با نگاهی به ظرفیت انسان است و به دانش و مهارتمحققان پذیرفته

(. به طور مشابه تعدادی از محققان نشان 24-38: 2009، 1ه داشته است )بیچموجود در فرد توج

های فرد دارد دادند که سرمایه انسانی رابطه نزدیکی با دانش، مهارت، تحصیالت و توانایی

 (. 335-361: 2004و همکاران،  3؛ یوندت48-68: 2001و همکاران،  2)گاراوان

انباشت آن متمرکز است. این رویکرد دانش و مهارت  رویکرد دوم بر سرمایه انسانی و فرایند

های آموزشی مثل آموزش اجباری و تحصیالت بعد از دوره متوسطه و آموزش حاصل از فعالیت

(. این رویکرد از این مورد که انسان 19-31: 2008و همکاران،  4کند )آلنای را بیان میحرفه

 کسب نماید، غفلت کرده است.  تواند دانش و مهارت را از طریق تجربه شخصیمی

: 1990) 5انداز تولیدمحور سرمایه انسانی دارد. رومررویکرد سوم ارتباط نزدیکی با چشم
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( 1999) 1وری اقتصادی اشاره دارد. روسینعنوان منبع اصلی بهره( به سرمایه انسانی به71-102

کند. اخیرا وری خود بیان میگذاری افراد در جهت افزایش بهرهعنوان سرمایهسرمایه انسانی را به

( سرمایه انسانی را ترکیبی از عواملی مانند تحصیالت، تجربه، آموزش، 2007) 2فرانک و برنانک

ر اثر هوش، انرژی، عادات کاری، اعتماد به نفس و ابتکار که بر ارزش محصول یک کارگ

ها و دانش انداز تولیدمحور، سرمایه انسانی، مهارتاند. با توجه به چشمگذارد، تعریف کردهمی

 (. 2003، 3شده در توانایی انجام کار به منظور تولید ارزش اقتصادی است )شفرینمجسم

ی هاعالوه برخی از محققان سرمایه انسانی را عبارت از: دانش، مهارت، شایستگی و ویژگیبه

شان کند و دیدگاهدانند که ایجاد رفاه شخصی، اجتماعی و اقتصادی را تسهیل میافرادی می

( سرمایه 2001و همکاران ) 5(. بهالندر105-93: 2007، 4اجتماعی است )رودریگوز و لومیس

های افرادی که دارای ارزش اقتصادی برای جامعه هستند، انسانی را دانش، مهارت و توانایی

دهد که ( در یک مدل خرد اقتصادی نشان می42-3: 1988) 6کنند. لوکاستعریف می

وری آنها در محیط کار گذاری روی تحصیالت و آموزش کارگران اثر معناداری در بهرهسرمایه

، 7ای از محققان بر اهمیت تحصیالت و آموزش در سرمایه انسانی تأکید دارند )روسیندارد. عده

1999.) 

عنوان یک رشته آکادمیک، برخی از محققان تالش کردند توضیح انسانی بهبا توسعه سرمایه 

سیاسی سهم داشته باشد  -تواند در توسعه اجتماعیدهند که چگونه سرمایه انسانی می

(. تعدادی از محققان نیز تئوری سرمایه انسانی را نقد کرده و 1999، 9؛ سین1996، 8)الکساندر

کنند که تحصیالت دانند و بحث میانگارانه میانسانی ساده وری نیرویآن را در تحلیل بهره

وری سازمانی شود و باید توسط دیگر متایرها کامل شود. لوین تواند منجر به بهرهتنهایی نمیبه

( نشان دادند که اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی نتیجه نهایی 108-97: 1994) 10و کیلی
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هایی مانند آموزش، شرایط زنند و ورودیبیش از حد تخمین می حاصل از افزایش تحصیالت را

وری در آموزش وجود داشته باشد را نادیده های مدیریتی که باید برای بهبود بهرهقرارداد و شیوه

گیرند. با وجود این انتقادات نظریه سرمایه انسانی بکر تنها ساختار نظری اصلی است که برای می

شود )باسی ایه انسانی چه از منظر فرد و چه از منظر سازمان استفاده میگذاری سرمدرک سرمایه

 (. 2006، 1و مک مولر

سازد تا عنوان دانش و مهارت افراد معنی شده که آنها را قادر میبنابراین، سرمایه انسانی به

ی و به ایجاد ارزش در نظام اقتصاد جهانی بپردازند. سرمایه انسانی تنها از طریق آموزش رسم

تواند در طول زمان افزایش و رشد یافته و یا از شود، بلکه سرمایه انسانی میمهارت تعریف نمی

ها مستهلک شود. از این رو سرمایه انسانی مفهومی طریق فقدان استفاده در طی حیات انسان

کشور توسط انجمن جهانی اقتصاد  130شاخص سرمایه انسانی در میان  2017پویاست. در سال 

توان سرمایه انسانی را با چهار بعد موضوعی آن که بندی شد و نشان دادند که چگونه میبهرت

کار، توسعه، دانش و تخصص به نمایش گذاشت. وری از نیرویعبارتند از: ظرفیت تحصیلی، بهره

عنوان فرصتی برای مبادله این ابعاد موضوعی ابزاری برای ارزیابی پیشرفت داخلی کشورها و به

دهد. ، سهم آموزش را نشان می2گیرد. ظرفیت تحصیلیادگیری میان آنها مورد استفاده قرار میو ی

دهد. ها از طریق کار را پوشش می، کاربرد و انباشت مهارت3کاروضعیت و نحوه استقرار نیروی

ن آموزا، انعکاسی از تالشهای فعلی برای آموزش و باال بردن مهارت دانش4بخعد پیشرفت و توسعه

های ، وسعت و عمق مهارت5دهد. و بخعد دانش و تخصصو جمعیت در سن فعالیت را نشان می

(. بنابراین، سرمایه 2017دهد )انجمن جهانی اقتصاد، تخصصی به کار رفته در مشاغل را نشان می

مدل مفهومی آن را نشان  1سازی شده است که شکل انسانی جهانی از چندین جنبه متمایز مفهوم

 هد.دمی

 

 

 

                                                      
1. Bassi and McMurrer 

2  . Educational Capacity 

3. Deployment 

4. Development 
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 : مدل مفهومی سرمایه انسانی جهانی1شکل 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 .3: 2017 اقتصاد، جهانی انجمن: منبع

 

بندی باید گفت، رویکردهای مختلف در تعریف سرمایه انسانی و تاییر و تحوالت در جمع

های اخیر مانند دهد که چالشاین رویکردها طی زمان بر اثر توسعه سرمایه انسانی نشان می

ها را بر بنیان و انقالب های تکنولوژیک، بسیاری از کشورها و سازمانشدن، اقتصاد دانشجهانی

شان باشند. بخش زیادی از این های رقابتیهای جدیدی برای حفظ مزیتدنبال راهه تا بهآن داشت

های با های فردی است. افراد داراییموفقیت، وابسته به افرادی با سطوح باالیی از صالحیت

توان در چارچوب سرمایه انسانی آنها را شناخت. بنابراین، سرمایه انسانی ارزشی هستند که می

ر همزمان شامل هر دو مفهوم؛ یعنی ابزاری برای تولید ارزش خاص و معنای درونزا برای طوبه

منظور ایجاد ارزش، شکی نیست که آموزش از طریق تحصیل و یادگیری تولید خود است. و به

تواند در تعریف مفهوم سرمایه انسانی مهم باشد و سرمایه انسانی مترادف دانش جاسازی می

 ت.  شده در افراد اس

  تحقیق پیشینه 

اند. یکی از این تحوالت جوامع بشری هر از چندگاهی با تحوالت و تاییرات شگرفی مواجه بوده

شگرف در سده اخیر، تحول در منبع ثروت و انتقال آن از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی است 

 )ظرفیت(
 سطح تحصیالت و آموزش رسمی 

 تر که های مسنترها و نسلجوان

 نتیجه سرمایه گذاری آموزشی است

 )بهره وری(
 کاربرد مهارت و انباشت آن در میان

 بزرگسال جمعیت

عناصر 

 سرمایه انسانی
 )توسعه(
نیروی کار آموزش رسمی نسل بعدی 

وتداوم افزایش مهارت و تکرار مهارت 

 آموزی نیروی کار فعلی

 )دانش و تخصص(
ای و های حرفهوسعت و عمق مهارت

 تخصصی به کار رفته در مشاغل

 



 351      ... یانسان هیکار و سرما یرویاز ن یمندبهره ،یلیتحص تیظرف

 

 

بشر منشأ کامیابی، دستیابی (. در حالی که در تمام دوران تاریخ 2: 2006، 1)کارایانیس و الکساندر

به منابع طبیعی مانند زمین، طال و نفت بوده است، با حادث شدن تاییری ناگهانی به یک دفعه 

گذاری در سرمایه انسانی و دانش جایگزین منابع طبیعی شد. این تحول موجب شد که سرمایه

ار گیرد )بانک جهانی، عنوان اولویت اصلی در امر توسعه مورد توجه قرتوانمندسازی افراد به

2018 .) 

عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. جوامعی سرمایه انسانی به

که به لحاظ سرمایه انسانی قوی باشند، پتانسیل بهتری در توسعه نسبت به جوامعی که با کمبود 

رغم تالش نظریه سرمایه که علی کندمنابع انسانی مواجه هستند، خواهند داشت. جایاورا بیان می

دهد، عنوان ابزار توسعه اقتصادی و منابع انسانی میانسانی که اولویت خاصی به آموزش عالی به

: 2007) 3(. سزنتس2002، 2در عمل رابطه خطی مثبتی بین آنها وجود ندارد )توماس و وانگ

بر ویژگی و شرایط بازارکار  گذاری در سرمایه انسانی( معتقد است که موفقیت سرمایه303-285

 وابسته است. 

؛ 1991، 4اند )باروبرخی به بررسی رابطه میان سرمایه انسانی و عملکرد اقتصادی پرداخته

های اند که به دلیل کمبود داده روی مسائل آموزشی، شاخص( و نشان داده1992، 5لوین و رنلت

شود. برای سرمایه انسانی استفاده مینام در مدارس های ثبتاصلی سهمیه آموزشی مانند نرخ

های دستیابی آموزشی مقاالت دیگر ضمن استفاده از متایر سهمیه آموزشی، شروع به معرفی میزان

 (. 1997، 8؛ بارو1995،  7؛ اسالم1994،  6هایشان کردند )بارو و لیدر مدل

انسانی و یکی از های کمی و قابل دسترس از منابع عنوان یکی از میزانسهمیه آموزشی به

های ممکن برای ارزیابی اثر سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی است. اما در تحقیقات اخیر روش

های اقتصادی های جایگزین برای سرمایه انسانی در تحلیلسئواالتی از نیاز به جستجوی میزان

دبیرستان و  (. تعداد و درصد فارغ التحصیالن ابتدایی،2001، 9مطرح است )کروگر و لیندال
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های کیفی آموزش، های مختلف دسترسی آموزشی جمعیت یا حتی شاخصدانشگاهی و میزان

دهند. سهمیه آموزشی ممکن اطالعات با ارزشی درباره استفاده جامعه از سهمیه آموزشی ارائه می

بع ای داشته باشد، چنانچه از این منااست اثر اندکی روی عملکرد اقتصادی و اختالفات منطقه

ها در محیط کار استفاده نشود. البته کمبود یا نقصان در سهمیه انسانی برای بهتر کردن ظرفیت

کار واجد شرایط و ماهر از دیگر مناطق کشور و یا حتی توان با جذب نیرویآموزشی را می

های تعدیل میان عرضه آموزشی و تقاضای کشورهای دیگر جبران کرد. از این منظر شاخص

های مهم ظرفیت یک جامعه برای تبدیل سرمایه ر و میزان اشتاال افراد ماهر از شاخصکانیروی

های رشد بسیار هایی در مدلانسانی به رشد اقتصادی است. با این حال، استفاده از چنین شاخص

های دقیق و درست در واحدهای محلی و گیری با روشنادر است و دلیل آن به مشکالت اندازه

 (. 2017تبط است )انجمن جهانی اقتصاد، ای مرمنطقه

یک جنبه از سرمایه انسانی یعنی سهم ها روی سرمایه انسانی اساساً متکی بر بیشتر تحلیل

نام در سطوح مختلف آموزشی، درصد جمعیت با درجه خاصی از های ثبتآموزش است. نرخ

های رشد یه انسانی در مدلعنوان نمایندگان سرماهای مدرسه یا نرخ سواد بهآموزش رسمی، سال

(. ترکیب این عوامل اغلب منجر به 116-83: 1999، 1شوند )هال و جونزاقتصادی دیده می

(. اثرات اقتصادی 330: 2004، 2انگارانه با اثرات مضر خواهد شد )ولفهای سادهاجرای سیاست

بلکه بر تعداد بی شماری  تنها وابسته بر کیفیت، کمیت و نوع منابع انسانی است،سرمایه انسانی نه

کار، سطوح رضایت شالی و حتی استفاده از عوامل مانند تطبیق عرضه تحصیلی با تقاضای نیروی

ها از خارج نیز های موجود و ظرفیت جامعه برای جذب مهارتها و ادارات از آموزششرکت

 وابسته است. 

به کشف مسیرهای دیگری  ها برخی از محققان را بر آن داشت تااطالع از این محدودیت

برای ارزیابی بهتر سرمایه انسانی بپردازند. بنابراین، سئوال مبنی بر اینکه کدام متایرهای انسانی 

(. مطالعات زیادی در تالش برای 2002برای رشد مهم هستند، از این جا بوجود آمد )ولف، 

ند. برای نمونه هانوشک های سرمایه انسانی برای سنجش سرمایه انسانی برآمدمعرفی زیرشاخص

های کیفی سرمایه انسانی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که کیفیت ( به معرفی میزان1995) 3و کیم
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( به برآورد کارایی 1998) 1آموزشی اثر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارد. جادسون

نتایج او نشان داد که  های آموزشی بین مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه پرداخت وهزینه

عنوان تخصیص منابع آموزشی برای رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و ایده غالب آموزش به

 (.  315-333: 2004گذاری مثبت غیرقابل انکار است )ولف، یک سرمایه

لوتز معتقد است، سطوح تحصیلی تنها منبع بسیار مهم ناهمگونی جمعیت است که همواره 

های ها مدنظر قرار گیرد. زیرا بررسی صریح آن به لحاظ داده و روشل جمعیتباید در تحلی

پذیر است و از نظر تاییر در پویایی جمعیت حائز اهمیت بوده و از منظر پیامدهای موجود امکان

اجتماعی و اقتصادی که دارد، به خودی خود مورد توجه است. به همین دلیل تمرکز اولیه روی 

های اصلی سرمایه انسانی است، زیرا با اطمینان بیشتری در کی از زیرشاخصعنوان یآموزش به

سازی ها بر اساس مدلسراسر کشور قابل سنجش است و اخیرا زمینه جدیدی از تحلیل

(. تحصیالت تقریباً برای هر جنبه 16-9: 2010، 2شناختی آموزش مطرح شده است )لوتزجمعیت

همیت است و توانمندسازی تحصیلی به خودی خود یک از پیشرفت در توسعه انسانی حائز ا

های آموزشی های دیگر توسعه انسانی تحت تأثیر پیشرفتهدف اصلی است. در واقع جنبه

(. از 3031-3047: 2009جمعیت است و سرمایه انسانی ریشه اصلی توسعه انسانی است )لوتز، 

های بزرگی در عرصه ر به ناهمگونیتنها منجکار نهاین رو، توجه به تحصیالت در عرضه نیروی

رفتارهای اقتصادی خواهد شد، بلکه همچنین در توضیح تاییرات احتمالی سرمایه انسانی در 

 (.466-441: 2017، 3آینده نیز مؤثر خواهد بود )چنگ و لویچینگر

های سازنده آن برخی از تحقیقات داخلی نیز به تعریف شاخص سرمایه انسانی و مؤلفه

( 1395اند. حیدری )یکی از عناصر مهم اساسی و اثرگذار بر رشد اقتصادی تأکید داشته عنوانبه

های اساسی سرمایه انسانی را چهار رکن اصلی آموزش، سالمت و تندرستی، نیروی ارکان و مؤلفه

داند. که هر کدام از این ارکان دارای چندین مؤلفه هستند های توانمندساز میکار و اشتاال، محیط

: 1395هایی برای سنجش و ارزیابی وجود دارد )حیدری، در چارچوب هر مؤلفه، شاخص و

عنوان ابعاد سازنده ( بخعد آموزشی و بخعد سالمت به1394(. در تحقیق فالحی و همکاران )862

اند. در بخعد آموزشی از شاخص نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی سرمایه انسانی معرفی شده

                                                      
1. Judson 

2. Lutz 

3. Cheng and Loichinger 
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و در بخعد سالمت از شاخص نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی به کل شاغالن 

(. دهقان 101: 1394برای سنجش شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است )فالحی و همکاران، 

دانند که از گذاری در آموزش می( سرمایه انسانی را هرگونه سرمایه1395شبانی و همکارانش )

بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده سانی را ارتقا میهای نیروی انیک سو قابلیت

سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعه اقتصادی را برای های جدید تولید مهیا میبهتر از فناوری

 (.2: 1395کند )دهقان شبانی و همکاران، مناطق هموار می

ی در محاسبه سرمایه انسانی، با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی دو شاخص کلید

کار است که برای توضیح تاییرات مندی و تقاضای نیرویهای آموزشی و نحوه بهرهظرفیت

های کمی، توجه به سرمایه انسانی در آینده حائز اهمیت است. همچنین عالوه بر شاخص

نونی های کیفی قابل سنجش در زمینه آموزش و نیروی کار در بستر تحوالت جوامع کشاخص

رغم استفاده و معرفی یبرای محاسبه دقیق شاخص سرمایه انسانی باید مدنظر قرار گیرد. زیرا عل

های کمی در تحقیقات برای محاسبه سرمایه انسانی، در برخی از مطالعات نیز به اثرات شاخص

موزش های کیفی بر سرمایه انسانی مانند میزان رضایت شالی و میزان انطباق آاثبات شده مؤلفه

باشد. مطالعه پیشینه تحقیقات داخلی نشان با نیاز بازار کار پرداخته شده که نیازمند دقت نظر می

از ضعف تحقیقاتی در زمینه شاخص ترکیبی سرمایه انسانی جهانی، تعریف دقیق و نحوه سنجش 

یکی عنوان آن دارد. در تحقیقات داخلی توجه به شاخص سرمایه انسانی اغلب در حد اشاره به

از متایرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده است. از این رو، این مقاله به دنبال پاسخگویی به 

این نیاز مطالعاتی برای اولین بار در ایران به معرفی و محاسبه شاخص سرمایه انسانی جهانی در 

 های کشور پرداخته است.    میان استان

 ها و دادهروش تحقیق 

کار مندی از نیرویدر این تحقیق با دو بخعد ظرفیت تحصیلی و بهرهشاخص سرمایه انسانی 

محاسبه شده است. اما از آنجایی که این موضوعات کیفی و بسیار کلی است، الزم است برای 

کمّی نمودن آنها متایرهای جانشین در هر بعد در نظر گرفته شده و با استفاده از آمار و اطالعات 

های آماری مناسب به محاسبه شاخص ترکیبی سرمایه تفاده از روشموجود در این زمینه و اس

گیری برای هر دو بعد از های کمی و قابل اندازهمنظور ارائه شاخص( پرداخت. بهHCIانسانی )
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ذکر  2017متایرهای جانشینی که در گزارش منتشر شده توسط انجمن جهانی اقتصاد در سال 

های نرخ باسوادی، نرخ دستیابی به یت تحصیلی شاخصشد، استفاده گردید. برای موضوع ظرف

تحصیالت ابتدایی، نرخ دستیابی به تحصیالت متوسطه و نرخ دستیابی به تحصیالت عالی و 

های نرخ مشارکت اقتصادی، شکاف جنسیتی در کار از شاخصمندی از نیرویبرای موضوع بهره

 شده است.  اشتاال، نرخ بیکاری و نرخ اشتاال ناقص در نظر گرفته

زیرشاخص از دستیابی به تحصیالت رسمی  4شاخص ظرفیت تحصیلی؛ این شاخص با 

شود که شامل درصدی از جمعیت هستند که به حداقل تحصیالت ابتدایی، متوسطه مشخص می

ای از سواد و حساب کردن را دارند و اند و نسبتی از جمعیت که سطح پایهو عالی دست یافته

 عبارتند از:

باسوادی: درصدی از جمعیت با توانایی خواندن و نوشتن و محاسبات ساده را شامل  نسبت -

 (.2015شود )یونسکو، می

ها نرخ دستیابی به آموزش ابتدایی: درصد افراد با حداقل تحصیالت ابتدایی است. این داده -

اسبه تجمعی است و به این معنی است که آنهایی که تحصیالت متوسطه و باالتر دارند در مح

 (.2010؛ بارو و لی، 2015گیرند )لوتز و همکاران، قرار می

باشد. این نرخ دستیابی به آموزش متوسطه: درصدی از جمعیت با حداقل آموزش متوسطه می -

 شود )همان(.داده تجمعی از افرادی که آموزش عالی دارند نیز شامل می

 حصیالت عالی )همان(.نرخ دستیابی به آموزش عالی: درصدی از جمعیت با حداقل ت -

گیری تعداد افرادی که قادر به مشارکت کار؛ این شاخص به اندازهمندی از نیرویشاخص بهره

کند. همچنین به مشارکت بخش خاصی از جمعیت زنان، کار هستند اشاره میفعاالنه در نیروی

افراد که در حال حاضر پردازد. دو گروه از جوانان، سالمندان و کسانی که اشتاال ناقص دارند می

 گیرد و عبارتند از:مشاول به کارند و افراد در جستجوی کار را در بر می

نرخ مشارکت اقتصادی: درصدی از جمعیت که فعاالنه در بازارکار مشاول به کارند شامل  -

 (.2017، 1المللی کارباشند )سازمان بینکسانی که در حال کار یا در جستجوی کار می

                                                      
1. International Labor Organization 
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اشتاال: نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان است. چنانچه  شکاف جنسیتی -

دهنده برابری جنسیتی در اشتاال است. مقدار کمتر از یک مقدار آن برابر یک باشد نشان

 باشد )همان(. دهنده نابرابری به نفع مردان مینشان

ی که در نیروی کار هستند. عنوان درصدی از کل تعداد افرادنرخ بیکاری: تعداد افراد بیکار به -

کننده عدم توانایی یک اقتصاد در مندی پایین از نیروی کار است. منعکسنرخ بیکاری میزان بهره

تولید اشتاال برای افرادی است که تمایل به کار دارند و فعاالنه به دنبال کار هستند. در واقع 

ملکرد بازارکار است )سازمان شاخصی از کارایی و اثربخشی اقتصاد در جذب نیروی کارش و ع

 (. 2015المللی کار، بین

نرخ اشتاال ناقص: تعداد افرادی که به دنبال فرصتی برای دسترسی به ساعات کار بیشتر  -

شان داشته باشند و خواهند شال دیگری عالوه بر شال فعلیهستند و شامل کسانی است که می

کنند. نرخ اشتاال ناقص کار بیشتر جایگزین میشان را با مشاغل دیگری با ساعات یا شال کنونی

دهنده آن است که اشتاال برای کارگر کار است و نشانمندی پایین از نیروینیز میزانی از بهره

باشد )سازمان مندی پایین از کار مانند نرخ بیکاری میهای بهرهناکافی است و مکمل شاخص

ناتوانی در یافتن کار و بیکاری کمتر دیده شده و (. البته این شرایط نسبت به 2014جهانی کار، 

هایی که به دنبال دهنده این است که بازار کار هنوز قادر به ارائه خدمات به افراد و فرصتنشان

آن هستند نیست و این نوعی شکست در استفاده از طیف کاملی از استعدادهای موجود در 

 بازارکار است. 

ا بازه مرجعی بر اساس مقیاس وجود دارد که در تبدیل ها یک مقدار یبرای اکثر شاخص

شود. هر شاخصی دارای یک ارزش منطقی قابل مقایسه استفاده می هایسنجههای خام به داده

در نظر گرفته شده  100و  0باشد که در این تحقیق مقادیر با حداقل و ارزش منطقی حداکثر می

های درصدی بیان صورت نرخایه انسانی نیز بهگیری شده در شاخص سرماست و مفاهیم اندازه

اند. در برخی موارد ارزش منطقی حداکثر به لحاظ عددی کمتر از ارزش منطقی حداقل شده

و مقدار  100باشد. مانند نرخ بیکاری که مقدار حداقل آن می معکوساست و ارزش عددی 

ها دقت شود. برای اینکه صحداکثر آن صفر است و باید در محاسبه نمره استاندارد این شاخ

های فوق با واحدهای متفاوت به یک شاخص واحد رسید که از طریق بتوان از ترکیب شاخص

بندی کرد، در ابتدا هر شاخص با استفاده از فرمول زیر به های مختلف را رتبهآن بتوان استان
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 شود. فرمول نمره استاندارد عبارت است از:نمره استاندارد تبدیل می

تاندارداس نمره  =
ارزش شاخص استان − کمترین مقدار شاخص

بیشترین مقدار شاخص − کمترین مقدار شاخص
 

 

باشند مانند بیکاری و آموزش و با گذشت ها هستند که دارای اریب میاما دو دسته از شاخص

دهند. در این کنند و پاسخ مشابهی به مداخالت سیاستی نمینمی تاییرزمان به طور یکسان 

های لگاریتمی با فرمول زیر استفاده ها به نمره استاندارد باید از تبدیلرای تبدیل شاخصشرایط ب

 کرد. 

نمره استاندارد =

[
log (ارزش شاخص استان) + 1

2
] ∗ 100 − حداقل ارزش منطقی

حداکثر ارزش منطقی − حداقل ارزش منطقی
 

کننده صورت درصدی تفسیر کرد و منعکستوان بهها نمره نهایی را میدر تمامی شاخص

شاخصی  HCIطور که مطرح شد شاخص مقداری است که برای هر استان بهینه شده است. همان

آید، لذا بعد از استاندارد کردن متایرها، جزئی بدست می هایشاخصکلی است که از ترکیب 

مندی هار شاخص جزئی را که برای موضوع ظرفیت تحصیلی و میزان بهرهدر ابتدا الزم است چ

کار در نظر گرفته شده است را با هم ترکیب و شاخص کلی ظرفیت تحصیلی و از نیروی

شود کار را بدست آورد. برای این کار از میانگین وزنی چهار شاخص استفاده میمندی نیرویبهره

ن یکسانی دارند و لذا میانگین حسابی آنها در نظر گرفته که در این تحقیق هر چهار شاخص وز

، شاخص کار مندی از نیرویشد. در نهایت از میانگین دو زیرشاخص ظرفیت تحصیلی و بهره

 سرمایه انسانی استخراج شد. 

 های تحقیقیافته

های موجود، های کشور و با توجه به دادهبه منظور بررسی شاخص سرمایه انسانی در میان استان

مندی از امکان سنجش سرمایه انسانی تنها با دو زیر شاخص ظرفیت تحصیلی و وضعیت بهره

 1395کار در سال  یرویکشور از ن یهااستان یمندبهره تیوضع ،1جدول کار میسر شد. نیروی

 دهد. میرا نشان 
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 1395های کشور از نیروی کار در سال مندی استان: وضعیت بهره1جدول 

 شکاف جنسیتی اشتاال نرخ اشتاال ناقص نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی استان

 2/23 4/10 4/12 4/39 کشور کل
 2/23 1/9 8/10 41 آذربایجان شرقی
 6/21 4/8 11 5/40 آذربایجان غربی

 2/29 10 3/15 8/43 اردبیل
 9/24 6/15 6/14 4/40 اصفهان

 5/18 2/4 3/14 8/37 البرز
 2/26 1/17 6/11 1/36 ایالم

 7/18 7 3/11 37 بوشهر
 1/23 1/4 6/11 2/40 تهران

 5/25 2/14 2/20 4/39 چهارمحال و بختیاری
 8/32 7/11 7/10 38 خراسان جنوبی
 8/25 2/15 2/13 1/42 خراسان رضوی
 7/33 1/18 2/11 4/42 خراسان شمالی

 32 1/9 7/12 5/38 خوزستان
 4/23 1/7 7/9 8/40 زنجان
 8/22 3/8 6/8 9/38 سمنان

 1/22 7/9 9/12 1/31 سیستان و بلوچستان
 3/22 8/14 4/11 4/39 فارس
 7/19 9/14 6/11 3/39 قزوین

 9/18 9/11 2/11 8/35 قم
 2/19 2/9 2/15 9/41 کردستان

 8/24 4/9 5/11 6/37 کرمان
 2/23 4/17 22 9/38 کرمانشاه

 1/31 8/14 3/13 6/38 کهگیلویه و بویراحمد
 2/23 7/19 6/12 2/38 گلستان
 1/28 3/10 3/11 8/40 گیالن

 8/17 6/20 13 35 لرستان
 9/23 4/9 6/11 41 مازندران
 9/10 2/7 3/7 6/35 مرکزی

 9/26 6 3/10 8/38 هرمزگان
 7/18 2/11 5/9 6/38 همدان

 1/27 5 8/12 8/40 یزد
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برداری از نیروی انسانی در میان دهد، در بررسی نحوه بهرهنشان می 1طور که جدول همان

درصد باالترین میزان مشارکت اقتصادی را داراست و پس از  8/43های کشور اردبیل با استان

رضوی بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را در بین شمالی و خراسانهای خراسانآن استان

دارند. کمترین میزان مشارکت اقتصادی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با  های کشوراستان

درصد  22های کشور کرمانشاه با درصد است. در رابطه با وضعیت بیکاری در میان استان 1/31

اند و استان درصد بیشترین افراد در جستجوی کار را داشته 2/20و چهارمحال و بختیاری با 

 ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.  پاییندرصد  3/7مرکزی با 

های کشور در دهد نرخ اشتاال ناقص در میان استاننیز نشان می 1طور که نمودار همان

، استان 1های مندرج در جدول درصد در نوسان بوده است. طبق یافته 20تا  5ای بین فاصله

کار مندی از نیرویرصد باالترین میزان عدم بهرهد 7/19درصد و استان گلستان با  6/20لرستان با 

های اند. در عوض استانکار خود را نداشتههستند و توانایی ایجاد اشتاال کافی برای نیروی ارا دار

کار را دارا مندی از نیرویبه ترتیب اولویت باالترین میزان بهره هرمزگانتهران، البرز، یزد و 

های شالی به افراد بوده است ها قادر به ارائه خدمات و فرصتاستاناند و بازارکار در این بوده

 و از استعدادهای موجود در بازار کار استفاده شده است.     

کار زنان نسبت به مردان دهنده نسبت نرخ مشارکت در نیرویشکاف جنسیتی اشتاال نشان

ها بسیار ر میان تمامی استانجنسیتی اشتاال در ایران د شکافدهد که ها نشان میاست. یافته

باالست و این نابرابری در اشتاال همواره به نفع مردان بوده است. بیشترین شکاف جنسیتی در 

های خراسان به استان طدرصد بوده و کمترین مقدار مربو95/10اشتاال متعلق به استان مرکزی با 

در کل توزیع شکاف جنسیتی شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد است. 

 اشتاال در ایران نشان از نادیده گرفته شدن نیمی از نیروی انسانی کشور یعنی زنان دارد. 

تقریباً حدود  1395دهد که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال همچنین نشان می 1نمودار 

نیمی از نیروی انسانی مندی از درصد بوده است؛ یعنی کشور در این مقطع زمانی قادر به بهره 40

ها تقریباً مشابه بوده که نشان از است. میزان بیکاری و اشتاال ناقص در میان استان موجود نبوده

 عملکرد ضعیف کشور در جذب و به کارگیری جمعیت فعال دارد.  
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 1395مندی از نیروی کار کشور در سال : مقایسه بین استانی نحوه بهره1نمودار 

 
ها پرداخته است. یافته 1395های کشور در سال به بررسی میزان ظرفیت تحصیلی استان 2جدول 

باسواد هستند؛ یعنی کسانی که  1395درصد جمعیت در سال  90دهد که تقریباً نزدیک به نشان می

اد با باشند. افرتوانایی خواندن و نوشتن دارند و از این مقدار اکثراً دارای تحصیالت ابتدایی می

اند که در درصد جمعیت را به خود اختصاص داده 60تحصیالت متوسطه در کل کشور تقریباً 

رسد و در سیستان و بلوچستان کمترین درصد می 70های تهران و البرز این میزان تقریباً به استان

وجه های کشور نیز قابل تسهم آموزش متوسطه را شاهد هستیم. سهم آموزش عالی در میان استان

های سمنان، های کشور به ترتیب متعلق به استاناست؛ باالترین سطح آموزش عالی در میان استان
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درصد در 10ترین سهم در آموزش عالی زیر باشد. استان سیستان و بلوچستان پایینتهران و ایالم می

 کشور را داراست. 

 1395های کشور در سال : وضعیت ظرفیت تحصیلی استان2جدول 

 ناستا
نرخ 

 باسوادی
نرخ آموزش 

 ابتدایی
نرخ آموزش 

 متوسطه
نرخ آموزش 

 عالی
 19 8/61 3/87 6/87 کشور کل

 8/16 1/57 3/84 6/84 آذربایجان شرقی
 14 1/52 7/81 82 آذربایجان غربی

 2/17 2/56 7/82 83 اردبیل
 8/20 7/64 6/89 9/89 اصفهان

 3/21 4/70 9/91 2/92 البرز
 6/24 8/62 5/84 9/84 ایالم

 3/21 65 5/88 2/89 بوشهر
 9/25 3/72 6/92 9/92 تهران

 7/17 2/58 4/84 7/84 چهارمحال و بختیاری
 8/17 9/54 4/86 8/86 خراسان جنوبی
 6/15 7/57 7/88 1/89 خراسان رضوی
 7/15 4/52 83 2/83 خراسان شمالی

 6/16 2/59 9/85 3/86 خوزستان
 2/17 1/56 5/84 8/84 زنجان
 2/26 6/67 91 5/91 سمنان

 1/9 1/42 6/75 76 سیستان و بلوچستان
 1/19 8/63 4/88 8/88 فارس
 3/17 4/61 4/88 6/88 قزوین

 6/20 9/60 2/88 7/88 قم
 9/13 7/51 3/81 5/81 کردستان

 5/17 1/61 8/84 4/85 کرمان
 2/17 59 3/84 5/84 کرمانشاه

 2/22 3/60 84 3/84 کهگیلویه و بویراحمد
 2/15 8/56 7/85 1/86 گلستان
 6/18 3/65 87 3/87 گیالن

 1/17 5/58 6/82 9/82 لرستان
 1/22 1/67 2/88 6/88 مازندران
 5/17 60 6/86 9/86 مرکزی

 8/14 3/58 4/87 8/87 هرمزگان
 4/15 8/55 7/84 9/84 همدان

 9/21 7/62 4/90 8/90 یزد
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از سهمیه آموزشی کل کشور، آموزش عالی با کمتر  1395دهد که در سال نشان می 2نمودار 

درصد در  60تا  20ترین سهم آموزشی کشور را دارد. آموزش متوسطه بین درصد، پایین 20از 

است و آموزش ابتدایی و سطح سواد روند تقریباً مشابهی در  نوسانهای کشور در میان استان

 های کشور داشته است. میان استان

 1395: مقایسه بین استانی ظرفیت تحصیلی کشور در سال 2نمودار 

 
مندی از ظرفیت تحصیلی نسبت به شاخص بهره نشان از برتری شاخص 3ها در جدول یافته

درصد جمعیت کشور از آموزش رسمی در مقاطع  60دارد. بیش از  1395کار کشور در سال نیروی

های کشور باالترین ظرفیت تحصیلی به استان تهران با برخوردارند. در میان استان تحصیلیمختلف 

درصد از پتانسیل آموزشی  70تا  50ها در فاصله بین درصد اختصاص دارد. تمامی استان 70بیش از 

دهنده ارتقای عملکرد کشور در حوزه آموزش بوده است. لذا این سرمایه برخوردارند و این نشان

مندی بهینه از این پتانسیل در ریزی جهت بهرهباال در ظرفیت تحصیلی کشور نیازمند برنامه انسانی

مندی از نیروی انسانی فعال توسعه کشور است. اما به اندازه پیشرفت در عرصه آموزش، در زمینه بهره

 ایم. نداشته

هد که در کل کشور، دهای کشور نشان میکار در میان استانمندی از نیرویوضعیت شاخص بهره

درصد از جمعیت در  60کار استفاده شده است؛ یعنی نزدیک به درصد از پتانسیل نیروی 40کمتر از 

های دقیق و کارشناسانه روی سن فعالیت اثری بر وضع اقتصادی کشور ندارند که نیازمند بررسی

 عوامل ایجاد چنین وضعیتی هستیم.
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 1395های کشور در سال در میان استان : توزیع شاخص سرمایه انسانی 3جدول 

 سرمایه انسانی مندی نیروی کاربهره ظرفیت تحصیلی استان
 1/51 3/38 9/63 کشور کل

 4/50 1/40 7/60 آذربایجان شرقی
 6/48 8/39 5/57 آذربایجان غربی

 9/49 1/40 8/59 اردبیل
 2/51 2/36 3/66 اصفهان

 6/54 3/40 9/68 البرز
 1/50 1/36 2/64 ایالم

 5/52 39 66 بوشهر
 1/57 2/43 9/70 تهران

 1/48 8/34 2/61 چهارمحال و بختیاری
 51 5/40 5/61 خراسان جنوبی
 1/50 4/37 8/62 خراسان رضوی
 49 4/39 6/58 خراسان شمالی

 3/50 6/38 62 خوزستان
 2/51 8/41 6/60 زنجان
 55 41 69 سمنان

 4/43 1/36 7/50 سیستان و بلوچستان
 9/50 8/36 65 فارس
 9/49 36 9/63 قزوین

 4/50 2/36 6/64 قم
 3/47 5/37 1/57 کردستان

 7/50 2/39 2/62 کرمان
 47 7/32 2/61 کرمانشاه

 4/50 38 7/62 کهگیلویه و بویراحمد
 8/47 7/34 61 گلستان
 5/52 4/40 5/64 گیالن

 2/46 2/32 3/60 لرستان
 1/53 7/39 5/66 مازندران
 7/50 7/38 8/62 مرکزی

 4/52 7/42 1/62 هرمزگان
 1/49 38 2/60 همدان

 7/54 43 5/66 یزد
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در حدفاصل بین ظرفیت تحصیلی  1395، شاخص سرمایه انسانی کشور در سال 3طبق نمودار 

دهنده آن است که تناسبی میان عرضه تحصیلی و کار قرار دارد، این نشانمندی از نیرویو بهره

کرده وجود ندارد. یعنی از ظرفیت آموزشی موجود تقاضای بازارکار در جذب نیروی انسانی تحصیل

ر برای بهبود وضعیت شالی و پیشرفت اقتصادی کشور استفاده درستی نشده است و نیازمند در کشو

گذاری در این زمینه هستیم. زمانی که هر سه روند بر هم منطبق باشند یعنی استفاده صد در سیاست

 صدی از سرمایه انسانی موجود در کشور صورت پذیرفته است و رشد اقتصادی خواهیم داشت.  

کار و سرمایه انسانی کشور مندی نیرویاستانی شاخص ظرفیت تحصیلی، بهره: مقایسه بین3نمودار 

 1395در سال 

 
 

دهنده آن است که تنها درصد است که نشان 50شاخص سرمایه انسانی در کل کشور تقریباً 

های افراد برای ایجاد ارزش اقتصادی و توسعه در جامعه از نیمی از دانش، مهارت و توانایی

درصد دارای باالترین میزان سرمایه انسانی در میان  57استفاده شده است. استان تهران با تقریباً 

سمنان، یزد و البرز پس از استان تهران، سرمایه انسانی باالیی  هایاستانهای کشور است. تاناس

های های دیگر داشته و پتانسیل بهتری برای توسعه و پیشرفت نسبت به استاننسبت به استان

درصد سرمایه انسانی، با کمبود منابع  42/43دیگر خواهند داشت. استان سیستان و بلوچستان با 

 های دیگر مواجه است.انسانی نسبت به استان
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 1395بندی استانی شاخص سرمایه انسانی کشور در سال : رتبه4نمودار 

 
 گیرینتیجهبحث و 

در شرایط بهتری نسبت  1395دهد که ظرفیت تحصیلی کشور در سال های تحقیق نشان مییافته

انداز سرمایه مندی از نیروی کار قرار دارد. این نتایج نشان از همخوانی چشمبه شاخص بهره

( مطرح شده است 2008انسانی کشور با رویکرد دوم تحقیق دارد که توسط آلن و همکارانش )

یه انسانی و فرایند انباشت آن متمرکز است و آن را حاصل دانش و مهارت حاصل از که بر سرما

ها، شکافی که میان شاخص سرمایه انسانی با دو داند. بر اساس یافتههای آموزشی میفعالیت

ای شود، نشان از فاصلهدیده می 3مندی از نیروی کار در نمودار شاخص ظرفیت تحصیلی و بهره
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( 1999( و روسین )1990انداز تولیدمحور سرمایه انسانی داریم که توسط رومر ) است که با چشم

گذاری روی فرد برای افزایش ( مطرح شده؛ یعنی هنوز به سرمایه2007و فرانک و برنانک )

ها و دانش عنوان مهارتایم و تا تحقق تعریف سرمایه انسانی بهوری در اقتصاد دست نیافتهبهره

 منظور تولید ارزش اقتصادی در کشور فاصله داریم.  نایی انجام کار بهشده در توامجسم

درصد  51در کشور در حدود  1395دهد که شاخص سرمایه انسانی در سال نتایج نشان می

شود. ممکن است دلیل است؛ یعنی تنها از نیمی از سرمایه انسانی موجود در کشور استفاده می

های تحصیلی موجود با تقاضای بازار کار باشد. میان ظرفیتاصلی آن عدم انطباق و هماهنگی 

( معتقد است، موفقیت سرمایه انسانی بر ویژگی و شرایط بازارکار 2007گونه که سزنتس )همان

درصد بوده، در حالی که  38مندی از نیروی کار در کشور در حدود وابسته است. شاخص بهره

و این نشان از ناهماهنگی در عرضه تحصیلی  درصد است 64ظرفیت تحصیلی کشور در حدود 

( همخوانی دارد که عدم 2017و تقاضای بازارکار دارد. این یافته با مطالعه چنگ و لویچینگر )

های بزرگی در عرصه رفتارهای توجه بر تحصیالت در عرضه نیروی کار منجر به ناهمگونی

 اقتصادی خواهد شد.

درصدی کشور به ظرفیت تحصیلی باالی  50انسانی  بنابراین، سهم زیادی از شاخص سرمایه

( آمده، چنانچه از 2017که در گزارش انجمن جهانی اقتصاد ) گونههمانکشور مربوط است و 

های در محیط کار استفاده نشود، این سهمیه آموزشی این منابع انسانی برای بهتر کردن ظرفیت

 ته باشد.   ممکن است اثر اندکی روی عملکرد اقتصادی کشور داش

های برخوردار مانند تهران و البرز های تحقیق نشان از شرایط مناسب در استانهمچنین یافته

های غیر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان در زمینه آموزش و اشتاال دارد، اما در استان

امناسبی برداری از نیروی انسانی در وضعیت نگونه نیست و باالخص در نحوه بهرهوضعیت این

های مدیریتی کشور باالخص ریزیها و برنامهدر سیاست بازنگریقرار دارند. بنابراین، ضرورت 

دهد که شکاف شود. نتایج نشان میکار احساس میمندی از نیرویدر نحوه استقرار و بهره

عال در عنوان نیمی از نیروی فجنسیتی در مشارکت اقتصادی همواره به نفع مردان بوده و زنان به

اند. در کل وضعیت شاخص سرمایه انسانی در کشور چندان جامعه نادیده گرفته شده

گذاری بهینه روی سرمایه درصد است که نشان از عدم سرمایه 51بخش نیست و حدود رضایت

انسانی دارد. با توجه به اینکه ثروت کنونی کشورها سرمایه انسانی آنهاست که منجر به رشد و 



 367      ... یانسان هیکار و سرما یرویاز ن یمندبهره ،یلیتحص تیظرف

 

 

دی خواهد شد، لذا نیازمند اندیشیدن تدابیر جدی هستیم تا بتوانیم در بازار رقابت توسعه اقتصا

 های اقتصادی غلبه کنیم. اقتصاد جهانی که حول محور سرمایه انسانی رقم خواهد خورد بر بحران

تاییرات بازارکار در دنیای کنونی نیازمند تمرکز روی این موضوع است که چگونه بر سرمایه 

گذاری شود تا اهرمی برای رفاه اجتماعی و موفقیت اقتصادی برای همگان باشد. مایهانسانی سر

آموزشی کامالً از نیازهای مهارتی بازارکار دور هستند و تاییرات  هایسیستمدر حال حاضر 

تکنولوژیکی و اقتصادی شکاف میان آموزش و بازارکار را افزایش داده است. عالوه بر این فرض 

های های شناختی استوار است، در حالی که مهارتوزشی کنونی بر توسعه مهارتهای آمسیستم

رفتاری و غیرشناختی که به استعداد افراد برای همکاری و نوآوری اشاره دارند، بسیار مهم هستند. 

های آموزشی کنونی به لحاظ زمانی فشرده هستند و مناسب کار در آینده نیستند. لذا باید سیستم

میان آموزش رسمی و بازارکار از طریق آموزش، تحقیق و توسعه، اشتراک دانش، بر جدایی 

 افتد، غلبه کرد. بازآموزی و نوآوری که به طور همزمان در سراسر چرخه زندگی کاری اتفاق می

ها های فوری حکومتموضوع دیگر توجه به تاییرات بین نسلی است که یکی از ضرورت

ها که دارای انسانی است. اقتصادها با انواع مختلفی از نسل گذاری روی سرمایهدر سرمایه

کاری با انتظارات اند مواجه هستند؛ در واقع ورود نیرویارتباطات متنوعی هستند و جهانی شده

های سرمایه های قبلی را شاهدیم. از این رو، شاخصو آرزوهای بسیار متفاوت نسبت به نسل

آموزش، جنسیت و اشتاال و اهدافی روشن برای کشورها  آینده انسانی ابزاری برای شکل دادن به

 کنند. های آینده کمک میهستند و رهبران را در ارزیابی پیامدهای کنونی و توسعه استراتژی

مندی از نیروی انسانی است و بر این اندیشه استوار است که نه کار ارزان، دومین معیار، بهره

ها و نه ستیز میان استعدادها، کشورها را ترینها و زرنگننه جذب مجموعه محدودی از بهتری

های مهارتی و استعدادهای کند، بلکه از طریق ایجاد اکوسیستمقادر به بهبود سرمایه انسانی نمی

ای برای تعداد زیادی از پذیر و متنوع در اقتصاد اجازه مشارکت فراگیر در مشاغل حرفهانعطاف

 شود. افراد ممکن می

های دستیابی به سرمایه انسانی را تحمل کنند. حتی توانند هزینهنمی اغلبها د و خانوادهافرا

گذاری روی سرمایه انسانی مقرون به صرفه باشد، تصمیم افراد تحت تأثیر فقدان زمانی که سرمایه

اطالعات یا محدودیت هنجارهای اجتماعی رایج ممکن است شکل گیرد. از طرفی، افراد به 

ها باید کنند. به همین دالیل حکومتتر آن برای دیگران توجهی نمیاجتماعی گسترده مزایای
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ها نقش مهمی را در تقویت، استفاده و حصول سرمایه انسانی ایفا کنند؛ زیرا مداخله حکومت

تواند های بزرگی در تقویت سرمایه انسانی شود. برنامه دولت زمانی میتواند منجر به تفاوتمی

افراد برای توسعه سرمایه انسانی را بهبود بخشد که مزایای بلندمدت آن چشمگیر بوده و انگیزه 

(. در هر حال زمانی 515-548: 2010هایی را برای انتخاب مناسب فراهم کند )جنسن،یا مکانیسم

که افراد اطالعاتی درباره سرمایه انسانی دریافت کنند، اثر زیادی روی رفتارهای آنها خواهد 

و سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی، بازده اجتماعی قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد.  گذاشت

عنوان یک شان بهاما اغلب برای والدین دشوار است که کیفیت چنین چیزی را در تصمیمات

 عامل در نظر بگیرند. 

تصادی ها بازده اقروی سرمایه انسانی ممکن است سال گذاریسرمایههمچنین از آنجایی که 

مدتی دارند تا به اعتبارات های کوتاهنداشته باشد، لذا سیاستمداران تمایل به اندیشه در مورد روش

خود بپردازند. اگرچه افراد با تحصیالت، درآمد باالتری نسبت به افراد بدون تحصیالت دارند، 

یابد ری تحقق میگذاسال بعد از این سرمایه 15تا  10ها اما بازده بازارکار برای تحصیلکرده

گذاری روی سرمایه (. بنابراین، باید از هم اکنون به سرمایه998-1001: 2014)گرتلر و همکاران، 

انسانی نسل فعلی پرداخت تا در آینده نسلی با بازده اقتصادی باال و موثر در رشد اقتصادی کشور 

 را شاهد باشیم. 

گذاری روی سرمایه انسانی باید سرمایهها برای حمایت از در نهایت اینکه، اقدامات دولت

های ، آموزش و تامین اجتماعی باشد. مانند توجه به برنامهسالمتهای فراتر از هزینه برنامه

تواند پیامدهایی روی آموزش و بازارکار داشته باشد و از این رو منجر به تاییراتی مسکن که می

 (. 1395-1432: 2018، و همکاران در کیفیت زندگی شود )کافی
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Zahra Ghorbani 

 
Abstract 
Human capital is the knowledge and skills that enables individuals to create value in 

the economic system. The purpose of this study was to calculate the human capital of 

the provinces and provision of a comprehensive assessment of this index in the whole 

country. The two sub-indicators of educational capacity and labor force benefit have 

been employed to calculate the global capital index in Iran. The data derived from the 

2016 census for 31 provinces of the country and the method of calculating was the 

standard score and the weighted average of the indicators. Findings show that the total 

human capital index in Iran is 51.1percent. The highest index is in Tehran province 

with 57 percent and the lowest is in Sistan and Baluchistan province with 43.4 percent. 

Tehran province with the highest educational capacity, 70.9 percent and the highest 

benefit of labor force, 43.2 percent has the first rank in the country's human capital. 

Sistan and Baluchistan province with 50.7 percent has the lowest educational capacity 

and Lorestan province with 32.2 percent has the lowest rank in the labor force benefit 

in 2016. The results indicate the superiority of the academic capacity index over the 

benefit of the labor force. But there is no adaptation in the way of using the labor force 

in proportion to the educational potentials of the country. 
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Provinces of Iran. 
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