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 نگارش مقاله کلّی راهنمای

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

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

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

 ت تحریریه است.ئو چاپ آن منوط به تأیید داوران تخصصی و هی

   :رعایت نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است 

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

 کلمه( تجاوز نکند.  10000حدود صفحه )

 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،  10لم کلمه با اندازه ق 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 نتیجهمهمترین یافته

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

 گیری باشد.ها و بحث و نتیجهها، یافتهدادهتحقیق و 

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

 آورده شود.

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

 (. در مورد منابع التین نیز همانند منابع فارسی عمل شود.4: 1380ات(؛ مانند: )امانی، صفح

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

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

 خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، صورت ایتالیک(، نام و نامانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان کتاب )بهکتاب: نام خ

 محل انتشار: ناشر. مثال: 

سسه ؤ، ترجمه الهه میرزایی، تهران: انتشارات مجمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات(. 1395ویکس، جان )

 مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

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

Transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer. 

 صورت ایتالیک(، دوره و شماره نشریه، شماره هخانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه )بمقاله: نام

 صفحات. مثال:

 -ومیر کودکان با استفاده از روش براس(. تعدیل اریب برآورد مرگ1395کوششی، مجید و محمد ترکاشوند )

، 1، شماره 2های فرضی بین دو سرشماری در ایران، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره تراسل و رویکرد نسل

 .5-36صص 



 

 

 

 
 

 1بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران

 فاطمه مدیری

 (24/10/1399تاریخ پذیرش:    24/3/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 
صادی سی روابط بیناجتماعی در دهه-با توجه به تغییرات اقت سلی، این پژوهش های اخیر و لزوم برر ن

به بررسی ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از والدین مشتمل بر حمایت ابزاری، حمایت عاطفی 

ستتتال و باالتر در  18استتتت. جامعه آماری این پیمایش مقطعی، زنان و مردان  هو حمایت مالی پرداخت

شته و هم شیوه خوشه 1000اند. سکنا نبودهشهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده دا ای چند نفر به 

شده 30ای از مرحله سال از والدین در ابعااند. یافتهحوزه انتخاب  شان داد حمایت فرزندان بزرگ د ها ن

شتر و حمایت ابزاری و بهطوریمختلف یکسان نیست؛ به ویژه حمایت که حمایت عاطفی از والدین بی

 مختلف ابعادمالی کمتر گزارش شتتتد. عوامل اثرگذار بر حمایت فرزندان بزرگستتتال از والدین نیز در 

در فرزندان بزرگسال  هااجتماعی، منابع، نیازها و بازدارنده-های اقتصادییکسان نبوده و متأثر از ویژگی

داری فرزندان و والدین استتتت. حمایت ابزاری از والدین متأثر از ستتتن والدین، ترتیبات زندگی، دین

داری فرزندان بزرگسال، بزرگسال، تعهد فرزندی و فاصله جغرافیایی است. حمایت عاطفی متأثر از دین

ست. همچن ضاد با والدین ا ضاد میان والدین و ت سن والدین، تعهد فرزندی، ت ین، حمایت مالی متأثر از 

ها تأییدکننده رفاه فرزندان بزرگستتال، تعهد فرزندی، تضتتاد با والدین و فاصتتله جغرافیایی استتت. یافته

 نسلی و اقتضایی است. دوستی، همبستگی بینهای نوعنظریه

 ، فرزندان بزرگسال. مالی، حمایت ابزاری، حمایت عاطفیحمایت از والدین، حمایت  ها:کلیدواژه

 

                                                      
و  تی: تماس، حمانیروابط فرزندان بزرگستال با والد یبررست». این مقاله مستتخر  از طرح پژوهشتی با عنوان 1

 . کشور انجام شده است تیجمع قاتیسسه تحقؤم یمال تیبا حما 1398که در سال  باشدمی« تعهد

 کشور تیجمع تحقیقاتسسه ؤگروه مطالعات خانواده، م ،یشناسجامعه اردانشی. 
E-mail: fateme.modiri@psri.ac.ir   

 مقاله علمی پژوهشی (3-32) 1399 زمستانو  پاییز، 2 ، شماره6 دوره ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع
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  مقدمه

طور سنتی از نسلی، بهدنبال تغییرات اقتصادی اجتماعی و فرایند مدرنیته، مطالعه روابط بینبه

دیدگاه کارکردگرایی مطرح شد و در آن دیدگاه استدالل بر این بود که مدرنیزاسیون موجب 

جمعیت و تغییرات  دلیل سالخوردگیهای اخیر، بهتضعیف خانواده، شده است. در سال

با افزایش امید نسلی افزایش یافته است. شناختی، مجدداً عالقه به مطالعه روابط بینجمعیت

، زمان طوالنی روابط والدین و فرزندان برای هر دو نسل جایگاه خاصی یافته است. 1زندگی

جوانان را تحت ومیر، در برخی جوامع تعادل نسبت سالمندان به افزایش طول عمر و کاهش مرگ

دهد )هرلوفسن و شدن هرم جمعیتی را نشان می 2تأثیر قرار داده و تغییرات، به سوی وارونه

به تغییرات مذکور، باتوجه کههستند سؤال  نیادنبال پاسخگویی به (. محققین به2011، 3هاگستد

 کنند؟خود در ابعاد مختلف حمایت می نیوالد از همچنان یا فرزندان بزرگسالآ

ررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین از ابعاد مختلف حائز اهمیت است. ازجمله ب

و باروری محرز شده،  ازدوا ها مانند های اخیر اگر چه تغییرات در برخی حوزهدر سال اینکه

های رفتاری مرتبط با خانواده مانند میزان حمایت فرزندان بزرگسال از والدین اما روند دیگر جنبه

-خانواده تعداد شیافزااساس، برخی معتقدند براین(. 2001، 4نیست )گروندی و شلتونمشخص 

به وجود آورد  تیتعامل و حما یبرا یشتریب یهافرصتممکن است  یچهار نسل ایسه  یها

به تغییراتی مانند افزایش امید زندگی، کاهش تعداد فرزندان، (، اما باتوجه2010  ،5داکسترا)

های دغدغهجدایی فیزیکی فرزندان بزرگسال از والدین، افزایش تحصیالت، افزایش اشتغال زنان، 

 (.2002، 7؛ پیکارد2003، 6نسلی وجود دارد )هارپرفراوانی نیز مبنی بر کاهش روابط بین

خانواده نتایج متفاوتی در تحقیقات دیده  ساختاریر تغییرات جمعیتی بر از سوی دیگر در تأث

شود.  برخی محققین معتقدند تغییرات جمعیتی با تغییراتی در ساختار و کارکرد خانواده همراه می

                                                      
1. Life Expectancy  

ست که جمعیت2 سنی ا شکل خاص از هرم  سالخوردگی . یک  ستند.  سالخوردگی مفرط با آن مواجه ه هایی با 

 درصد برسد. 20ساله و باالتر به بیش از  65ای است که در آن سهم جمعیت سالمند مفرط پدیده

3. Herlofson & Hagestad 

4. Grundy & Shelton 

5. Dykstra  

6. Harper  

7. Pickard 
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ومیر موجب و همکارانش معتقدند افزایش طول عمر و کاهش مرگ 1مثال، بنگستونعنوانِاست. به

؛ بنگستون 1991، 2)بنگستون و رابرت ها اضافه شودشده، یک نسل کامل به بسیاری از خانواده

ها به حمایت و مراقبت از افراد نیازمند خانواده کمک ( که این افزایش نسل2003و همکاران، 

های اخیر تغییراتی ایجاد شده که احتمال گسست و تضغیف هکند. برخی دیگر معتقدند در دهمی

( معتقدند، 1993و همکارانش ) 3در روابط میان اعضای خانواده را تقویت کرده است. تنستد

کاهش نرخ باروری به معنای تعداد فرزندان کمتری خواهد بود که از والدین سالمند خود حمایت 

وابط اقتدارگرایانه میان والدین و فرزندان، افزایش همچنین تغییراتی مانند کاهش ر .کنندمی

فردگرایی، کاهش تأثیر نهادهای مذهبی و دین بر ارکان زندگی اجتماعی نیز نشان از گسست 

( نشان 2006) 4های مذکور داکسترا و کامتراحتمالی در روابط خانوادگی است. اما متفاوت با یافته

بایست پذیر نیست و میگی از طریق آمار جمعیتی امکانساددادند که توصیف ساختار خانواده به

مثال افزایش طول عمر عنوانِهای متعدد توجه شود. بهومیر در نسلبه الگوی باروری و مرگ

ها همراه باشد، اما به تعویق افتادن والدگری تنهایی ممکن است با احتمال باالی افزایش نسلبه

اثرگذاری زمینه فرهنگی دلیل (. همچنین، به2006ا و کامتر، )داکستر دهدمیاین احتمال را کاهش 

گذاری بر مبنای آن فردی، امکان استفاده از نتایج دیگرجوامع و سیاستهر جامعه بر روابط میان

)داکسترا و کامتر،  ناکارآمد خواهد بود و بنابراین، مطالعات باید در متن هر جامعه انجام شود

2012 .) 

های مشابهی نیز مشاهده شده است. های موجود در جوامع مختلف، یافتهرغم تفاوتعلی

سن والدین، کاهش سالمت والدین،  افزایشاند که با مثال، مطالعات متعدد نشان دادهعنوانِبه

دارتر بودن فرزندان بزرگسال، تضاد کمتر میان والدین و تضاد تنهایی زندگی کردن والدین، دینبه

ن بزرگسال و والدین، حمایت فرزندان بزرگسال از والدین بیشتر بوده است کمتر میان فرزندا

؛ 1396ی، حصار؛  1391هی، شکو؛ 1999و همکاران،  6؛  ایکینک2010، و همکاران 5ینگرمنف)

                                                      
1. Bengtson 

2. Bengtson & Roberts  

3. Tennstedt 

4. Dykstra & Komter 

5. Fingerman  

6. Ikkink 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    6

(. همچنین 2002،  3؛ آلن2002، 2؛ کیلیان و گانونگ2014، فرهمند و همکاران؛  2014، 1کالمین

بهینه و سالمت جسمی و روانی که در مطالعات متعدد گزارش  نوادگیخارابطه مثبت میان روابط 

( نیاز به بررسی روابط میان فرزندان 1990، 6؛ گرین2010، 5؛ لوین و کوری2010، 4شده )اونایلی

  دهد.بزرگسال و والدین را نشان می

است.  ای ایجاد شدههای اخیر تغییرات جمعیتی و فرهنگی گستردهدر جامعه ما نیز در سال

ومیر، افزایش سن ازدوا ، فرزندآوری کمتر، فرزندآوری در افزایش امید زندگی، کاهش مرگ

های سنین باالتر، افزایش تمایل زنان به اشتغال، افزایش نرخ طالق و ظهور عناصری از ارزش

؛ 1396 ؛ حصاری،1395 باشد )آزادارمکی،مدرن در حوزه خانواده از تغییرات مذکور میپست

(. هر یک 1394؛ مدیری و مهدوی، 1388؛ کوششی، 2014؛ فرهمند و همکاران، 1391وهی، شک

تواند روابط بین فردی در خانواده را دستخوش تغییراتی نماید. از طرف دیگر، از این تغییرات می

روابط و  ها،تضادبرخی وجود  رغمعلی رانیدر جامعه ادهد نسلی نشان میبرخی مطالعات بین

 یتلق یعاطف تیو خانواده همچنان مرکز حماهستند  مهمیی اهدهیهمچنان پد ینسلنیب یوندهایپ

( و این درحالی است که بررسی روابط میان والدین و فرزندان 1395 ی،ارمک آزاد) شودیم

 بزرگسال عمدتاً مغفول مانده است.

منابع با کمبود  نیتأم یمختلف برا یهاکه نسل یابدیم یشتریب تیاهم یزمانی نسلنیبروابط 

های سنی گروه یازهایرفع ن یبرادولت رفاه ضعف ما . در کشور باشند مواجه خدمات دولتی

جبران  را دولت یاز ناکارآمد یبخش یانتقاالت خصوص چنین شرایطی. در استبارز مختلف 

 تیجمعی ساختار سن ندهیانداز آکه چشم کندیم دایپ یشتریب تیاهم یموضوع زمان نیا .کندیم

بوده  یاگونه به 1395سال  یکشور در سرشمار تیجمع یدر نظر گرفته شود. ساختار سن نیز

 یهاسالو در اند بوده (سال 30 - 59) یانسالیم نیکشور در سن تیدرصد جمع 41 از شیکه ب

، حصاری) بود یمخواه ریدرگ ،دارند یاژهیو یازهایسالخورده که ن تیبا انبوه جمع ،دورچنداننه

آورد که حمایت های اخیر این سؤاالت را پیش میبنابراین، تغییرات ایجاد شده در دهه. (1396

                                                      
1. Kalmijn 

2. Killian & Ganong 

3. Allen 

4. Onayli 

5. Levin & Currie  

6. Green 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalmijn%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19657474
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فرزندان بزرگسال از والدین به چه میزان است؟ آیا حمایت فرزندان بزرگسال از والدین در ابعاد 

مختلف مشتمل بر حمایت ابزاری، حمایت عاطفی و حمایت مالی یکسان است؟ آیا حمایت 

عوامل اثرگذار بر هایی وجود دارد؟ فرزندان بزرگسال از پدر و مادر یکسان است یا تفاوت

 کدامند؟  والدینان بزرگسال از حمایت فرزند

 چارچوب نظری 

 نظریهنسلی و  یهمبستگی، دوستنوع یهانییتب نیوالد بزرگسال بافرزندان  انیدر روابط م

  .شودها پرداخته میکه به اختصار به بیان آن داردبیشتری کاربرد  اقتضایی

نسبت به فراهم  یتعهد اخالق ای فهیحس وظ قیدوستانه از طرانتقاالت نوعی: دوستنوع هینظر

 کیتحر کننده افتیدر به دهنده نسبت انتقال یرخواهیواسطه خ بهو  گریساختن کمک به افراد د

دادن رفاه  دست گر خواهان ازکنش کیکه  شودیم یدوستانه تلقنوع یانتقال زمان کی. شودیم

 که کندیفرض م هینظر نی. ا(810:  2012 ،1و رادل ینیآلبرت) باشد گرانیبهبود رفاه د یخود برا

 یازمندیهنگام ن گرانیاز د تیاساس حما ،تعهدات ای یاخالق فیمانند عواطف، وظا یعوامل

وجود داشته باشد فرزندان  یبازپرداخت نکهیبدون ا دوستانهنوع احساسات و عواطف نیا. است

 (. 3:  2002 ،و همکاران 2نیلورستیس) کندیم بیناتوان ترغ نیرا به مراقبت از والد

و  کندیم رییتغ کنندهافتیکننده و درپرداخت نیکه توازن ب یزمان: 3ینسلنیب یهمبستگ

کنند، پرداخت  افتیدر ندهیاز آنچه انتظار دارند در آ شیو ب گرانیاز د شیب وضوحبه یبرخ

روابط شده در مورد  مطرح یهاهینظر نیترمهم ازجمله .دیآیم شیپ یبحث همبستگ کنند،یم

است که در آن ابعاد مختلف  (1991) رابرت بنگستون و ینسلنیب یهمبستگ هینظر ینسلنیب

مدل  در. است قرارگرفته بحث ها موردنسل نیدرون خانواده و ب یتیو حما یرفتار ارتباط

ی نسلنیب یدر همبستگ اصلیمؤلفه ه و شد دیساختار تأک تیبر اهم ینسلنیب یهمبستگ کیکالس

 ییایکه در فاصله جغراف یفرزندان. و فرزندان است نیوالدمیان  ییایجغراف یکینزد ی،ساختار

 . داشت با آنان خواهند یشتریب یهاتماس کنند،یم یخود زندگ نیبا والد یترکینزد

 ازیخانواده درصورت ن یکه اعضا است معتقد یشناسدر جامعه نظریه: این 4اقتضایی نظریه

                                                      
1. Albertini & Radl  

2. Silverstein 

3. Solidarity 

4. Contingency Theory 
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، فرزندان بزرگسال به والدین نیازمند خود نظریهبر اساس این  .ندکنیم افتیدر یشتریکمک ب

(. بنابراین، با کمک این نظریه، نیاز داشتن والدین 1998، 1کنند )اگبین و داویکمک بیشتری می

تواند حمایت فرزندان بزرگسال از والدین را تبیین کند. افراد در مقایسه و ضروری بودن نیاز، می

هزینه برای اورژانس پزشکی کمتر به تأمین بودجه یک مورد لوکس، مانند  با ضرورتی مانند

، والدیننامشخص  یبرنامه کار ی والدین،کاریب. (2018و همکاران،  2درک) تعطیالت تعهد دارند

، 2006، 3)آکولینو شودیم نیاز والد زرگساالنفرزندان ببیشتر  تیباعث حمابودن  والدتک

 یتنهایی قادر به انجام کارهابه نیدهد که اگر والدیم حیتوض هینظر (. این2000، 4فروستنبرگ

 یابد. (، حمایت از ایشان افزایش می1998، 5نباشند )اگبین و داویروزمره 

 تحقیقپیشینه 

و  7، ابزاری6دهد که حمایت عاطفیانجام شده در برخی کشورهای غربی نشان می مطالعات

است.  یبه قوت خود باق یراتییدر مراحل مختلف با تغفرزندان بزرگسال از والدین،  8مالی

( در آلمان 2001) 10( در فرانسه و کولی و کانموند2005و همکارانش )9مطالعات آتیاز دانفت

ازجمله این مطالعات هستند. در آلمان حمایت عاطفی و حمایت ابزاری فرزندان و والدین اغلب 

و همکاران، 11ها از سوی فرزندان پیشی نیز گرفته است )شوارزاهی این حمایتبرابر بوده و گ

اند در ارتباط والدین و فرزندان ( نیز نشان داده2012و همکارانش ) 12فینگرمن(. 397: 2005

اند، ( گزارش کرده2007) 13افتد. بنگستون و ایاماحمایت عاطفی، عملی و مالی به کرّات اتفاق می

 احتماالً همبستگی و باشد مشخصی وجود داشته نسلی مناقشات آینده در که رسدنمی نظر به

 که افتهیدست  نتیجه نی(  به ا1996) 14یل .خواهد ماند باقی باالیی سطح در دوستینوع و نسلی

                                                      
1. Eggebeen & Davey 

2. Drake 

3. Aquilino 

4. Furstenberg 

5. Eggebeen & Davey 

6. Emotional  

7. Instrumental 

8. Financial 

9. Attias-Donfut 

10. Kohli & Künemund 

11. Schwarz 

12. Fingerman  

13. Bengtson  & Oyama 

14. Lye 
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 هایاما مبادله کمک ،با هم دارند یاحساس مندتیروابط رضا ،هانآ نیفرزندان بزرگسال و والد

 است. رمعمولیغ یمالو  یعمل

و اغلب  ندکنیم تیحمااز والدین خود از پسران  شیدختران بنویسد: ( می2014کالمین )

و مشکل  ازیکه ن یزمان ایخانواده در زمان بحران، . شوندیم نامیده 1نگهبانان خویشاوندیعنوان به

و مشکالت در  ازهاین نیاز آنجا که ا. کندمیعمل  یمنیشبکه ا کیعنوان به، وجود دارد یخاص

دوره مرتبط با  گریبه سن و عوامل د وابستهشدت به تیمتفاوت هستند، مبادله حما 2یدوره زندگ

ارتباط با مادر بیش از پدر است. فاصله جغرافیایی تأثیر مثبت قوی بر حمایت  .است یزندگ

شود. زندگی دارد. هر چه تعداد خواهر و برادرها بیشتر باشد تماس هر فرزند با والدین کمتر می

دنبال دارد. تنها تنهایی و مشکالت سالمتی حمایت بیشتر فرزندان بزرگسال را بهکردن والدین به

دهند، حتی وقتی والدین استثنا این است که فرزندان حمایت مالی کمتری به والدین خود ارائه می

نشان دادند با افزایش  ( نیز2008) 4و کالمین و ساراکنو (2006) 3فقیر باشند. کالمین و داکسترا

بیند و حمایت کمتری از والدین تعداد خواهر و برادرها، یک فرزند معموالً کمتر والدین را می

های بزرگتر کمک یا دیدارکمتری خود دارد، اما این به این معنا نیست که والدین در خانواده

 کنند.دریافت می

نسلی رابطه در کلیسا و روابط بین میان حضورکه ( نشان دادند 2002کیلیان و گانونگ )

 ی هستند.  بهتر یهاکنندهیاعتقادات ایدئولوژیک پیشگویمثبت وجود دارد و 

( در مطالعه خود نتیجه گرفتند، هر چه تعهد فرزندی در روابط 2010فینگرمن و همکارانش )

مادران، والدین  میان والدین و فرزندان بیشتر باشد، میزان حمایت دریافتی والدین بیشتر است.

 5کنند. آلنو والدین بدون همسر حمایت بیشتری دریافت می حمایتسالمند، والدین نیازمند 

زناشویی والدین و روابط عاطفی فرزندان بزرگسال و والدین  تضاد( به همبستگی میان 2002)

 ها در مطالعه وی تأیید شده است. پرداخته و برخی فرضیه

( در پاسخ به این سؤال که به هنگام ضرورت چه کسی 1388) کوششیدر مطالعات داخلی، 

سال و باالتر شهر تهران در  60های میدانی سالمندان کند؟ با استفاده از دادهسالمندان را یاری می

                                                      
1. kinkeepers  

2. life Course  

3. Kalmijn & Dykstra 

4. Kalmijn &  Saraceno   

5. Allen 
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نتیجه گرفته، حمایت خانوادگی خصوصاً حمایت ابزاری از والدین سالمند خصوصاً  1386سال 

واسطه شمار وسیله منابع دیگر قابل جبران نیست. و بهدارد و بهزنان، تحت سیطره فرزندان قرار 

 والدین حداقل به یکی از فرزندان دسترسی دارند. اکثرزیاد و ترکیب دو جنسی فرزندان، 

 سالمند نیوالد نیبپولی انتقاالت  کنندهنییالگوها و عوامل تعبه بررسی ( 1396) یحصار

کل از  درصد 22 که هنشان داداو  قیتحق جینتااخته است. پرد فرزندان بزرگسال در شهر تهران و

هر و بوده به والدین شده مربوط به انتقاالت پرداخت فرزندانو  نیوالد نیب یمبادالت مال

. است کرده افتیدربزرگسال  هزار تومان از فرزندان 378 انهیگذشته، ماه ماه 12سرپرست در 

اند انجام داده نیبه والد یشتریانتقاالت ب سکناهادرآمد باالتر، پسرها و هم یفرزندان شاغل، دارا

 فرزندان دارند، یباالتر التیهستند، تحص شتریدرآمد ب یداراسن باالتری دارند، که  ینیو والد

از فرزندان  یشتریها انتقاالت بها و بازنشستهشاغل ریدارند، زنان سرپرست خانوار، غ یشتریب

  .کنندیم افتیدر

 یشاوندیخو تیحمابر  یینوگرا یهاهمؤلف تأثیر ( به بررسی2014و همکارانش ) فرهمند

با  یدارادرآمد، سن و جنس رابطه معن اند. ایشان نشان دادند،پرداخته زدیشهر  یهاخانواده

با  یمعکوس و دارارابطه معن شدن،ی و عرف ییسودگرا ،یید. فردگرانداری شاوندیخو تیحما

سالمند از  زنان داده کهنشان نیز  در شهر شیراز  (1391هی )شکود. ندار یشاوندیخو تیحما

 د برخوردارند. نسبت به مردان سالمن یشتریب یو عاطف یمال تیحما

 یاجتماع تیمهاجرت فرزندان بر حما اتتأثیر( در  بررسی 1394ی )ضرغامو  انیمحمود

دنبال جبران به ،شتریب یماد تیفرزندان مهاجر با حما اند کهیی نتیجه گرفتهسالمند روستا نیوالد

، بهتر یمال تیبا وضع فرزندان و هستند از والدین تیحما گرید یهادر جنبه خودی هایکاست

تأهل،  یتسالمت، وضع یتوضعی رهایمتغ. نددارسالمندشان  نیاز والد ی،شتریب یمال تیحما

 نیاز والد ی فرزندان بزرگسالمال تیدر حما اثرگذار املوعاز دیگر درآمد سالمند  مهاجرت و

 . بوده است

از  شیدختران بی نشان داده، نسلنیب تیعوامل مؤثر بر حما یبررس( در 1386کریمی )

 شان درمشارکت زانیامر منجر به کاهش م نیدارند و ا ییایخود فاصله جغراف نیپسران از والد

 شوندیم برخوردار فرزندان یهاتیاز پدران از حما شیمادران ب و گرددیماز والدین   تیحما

 ی(. و عاطف یخصوصاً در انواع مراقبت)



 11      ... نیفرزندان بزرگسال از والد تیحما یبررس

 

 

دهد، حمایت فرزندان بزرگسال از والدین متأثر از می نشان ات انجام شدهمرور مطالع

کارکرد  دهندیمها نشان هینظر. این استاقتضایی نسلی و ینب یهمبستگی، دوستنوعهای نظریه

تعهد دوستی افزایش نوع نظریهبرگرفته از  نرفته است. یناز ب بزرگسال و والدین فرزندان یتیحما

تنهایی زندگی کردن والدین، تفاوت رفاه فرزندی، افزایش سن والدین، کاهش سالمتی والدین، به

نیب یهمبستگه ینظربه باتوجهفرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. 

 هینظر. برگرفته از استاثرگذار  نیوالدبزرگسال از فرزندان بر حمایت  ییایجغراف یکینزدی، نسل

رفاه فرزندان بزرگسال، اشتغال فرزندان بزرگسال، تعداد خواهر و برادران، نسلی همبستگی بین

افزایش  اقتضایی هینظر است. بر اساسفاصله جغرافیایی از والدین بر حمایت از والدین اثرگذار 

تنهایی زندگی کردن والدین، تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال سن والدین، کاهش سالمتی والدین، به

با والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. همچنین برگرفته از مطالعات پیشین جنسیت، 

اثرگذار  داری، داشتن فرزندان وابسته، تضاد زناشویی و تضاد با والدین بر حمایت از والدیندین

است و حمایت فرزندان بزرگسال از مادران بیش از پدران است. در مطالعات پیشین عمدتا به 

بررسی حمایت از والدین سالمند پرداخته شده و ابعاد مختلف حمایت از والدین نیز مد نظر 

نبوده، ولیکن در این پژوهش به ابعاد مختلف حمایت از والدین مشتمل بر حمایت ابزاری، 

 های سنی مختلف والدین خواهیم پرداخت. یت عاطفی و حمایت مالی در گروهحما

های اقتصادی اجتماعی، نیازها و موانع توان در دو بخش ویژگیها را میبنابراین، فرضیه

سن والدین، ترتیبات زندگی والدین، وضعیت سالمت والدین، تضاد زناشویی والدین شامل تأثیر 

شامل تأثیر جنسیت، ادی اجتماعی، منابع و موانع فرزندان بزرگسال های اقتصو ویژگیوالدین 

داری، تضاد با والدین، تعداد اشتغال، وضعیت رفاه، تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال با والدین، دین

 مطرح کرد. خواهران و برادران، داشتن فرزند وابسته، تعهد فرزندی، فاصله جغرافیایی 

اشت، از آنجا که نیازها، منابع و موانع در ابعاد مختلف حمایت دیگر، باید در نظر د از طرف

از والدین متفاوت است، بنابراین، تأثیر فاکتورهای مذکور بر ابعاد مختلف حمایت از والدین 

یکسان نبوده و نباید برای ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از والدین مدل واحدی فرض 

وامل مانند تضاد زناشویی والدین احتماالً بر تمام ابعاد حمایت مثال برخی از ععنوانِکرد. به

توان فرض کرد که برخی مانند وضعیت سالمتی والدین فرزندان بزرگسال اثرگذار است، اما می

بر حمایت ابزاری اثر داشته و با حمایت عاطفی ارتباط چندانی نداشته باشد. همچنین تأثیر برخی 
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به اینکه زنان مثال، باتوجهعنوانِتواند متفاوت باشد. بهبعاد مختلف میفاکتورها مانند جنسیت بر ا

اند و از طرفی زنان شاغل و دارای درآمد در جامعه ما درصد کمی را به خود اختصاص داده

توان فرض کرد که حمایت ابزاری و حمایت عنوان نگهبانان خویشاوندی مطرح هستند، میبه

 یش از مردان و حمایت مالی از والدین در مردان بیش از زنان باشد. عاطفی از والدین در زنان ب

. حمایت فرزندان بزرگسال از 1های این پژوهش عبارتند از: به مطالب مذکور فرضیهباتوجه

که هر طوریسن والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. به. 2مادران بیش از پدران است؛ 

ایت ابزاری و مالی فرزندان بزرگسال از والدین بیشتر خواهد چه سن والدین بیشتر باشد، حم

که هر چه سالمت والدین طوریسالمت والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. به .3بود؛ 

. ترتیبات زندگی والدین بر 4کمتر باشد، حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال بیشتر خواهد بود؛ 

که فرزندان بزرگسال از والدین تنها حمایت ابزاری و وریطحمایت از والدین اثرگذار است. به

. تضاد زناشویی والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. 5مالی بیشتر خواهند داشت؛ 

که هر چه تضاد زناشویی میان والدین کمتر باشد، حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛ طوریبه

که حمایت ابزاری و طوریالدین اثرگذار است. به. جنسیت فرزندان بزرگسال بر حمایت از و6

عاطفی دختران از والدین بیش از پسران و حمایت مالی پسران از والدین بیش از دختران است؛ 

که فرزندان بزرگسال طوری. اشتغال فرزندان بزرگسال بر حمایت از والدین اثرگذار است. به7

رفاه فرزندان بزرگسال . 8از والدین خود دارند؛ شاغل حمایت ابزاری کمتر و حمایت مالی بیشتر 

که هر چه رفاه فرزندان بزرگسال بیشتر باشد، از طوریبر حمایت از والدین اثرگذار است. به

. تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت 9والدین خود حمایت مالی بیشتری دارند؛ 

تر از والدین باشند، از والدین رزندان بزرگسال، مرفهکه هر چه فطوریاز والدین اثرگذار است. به

. تعداد خواهر و برادران فرزندان بزرگسال بر حمایت از 10خود حمایت مالی بیشتری دارند؛ 

که طوری. داشتن فرزند وابسته بر حمایت از والدین اثرگذار است. به11والدین اثرگذار است؛ 

داری فرزندان . دین12بزاری کمتری از والدین خود دارند؛ افرادی که فرزند وابسته دارند حمایت ا

دارتر که هر چه فرزندان بزرگسال دینطوریبزرگسال بر حمایت از والدین اثرگذار است. به

. تعهد فرزندان بزرگسال بر حمایت از والدین اثرگذار 13باشند، حمایت بیشتری از والدین دارند؛ 

. 14، حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛ باشدندی بیشتر که هر چه تعهد فرزطوریاست. به

که هر چه تضاد طوریتضاد فرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت از والدین اثرگذار است. به



 13      ... نیفرزندان بزرگسال از والد تیحما یبررس

 

 

. فاصله 15میان والدین و فرزندان بزرگسال کمتر باشد، حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛ 

که هر چه طورین بر حمایت از والدین اثرگذار است. بهجغرافیایی فرزندان بزرگسال از والدی

 فاصله جغرافیایی کمتر باشد، حمایت از والدین بیشتر خواهد بود.

 اهو دادهتحقیق روش 

جامعه است. در مقیاس لیکرت پیمایشی مقطعی، توصیفی تبیینی با ابزار پرسشنامه  مطالعهاین 

 1395بر اساس اطالعات مرکز آمار در سال  تهرانسال و باالتر در شهر  18آماری پژوهش افراد 

سکنا نبودن با والدین بوده حداقل یک والد زنده و همبوده و شرط ورود به این پیمایش، داشتن 

نفر بوده که  8693706بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  1395جمعیت تهران در سال  .است

برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول (. 1395ن، اند )مرکز آمار ایراحوزه سکونت داشته 6845در 

احتساب خطای (، = 5/0pکوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه )

استفاده شده است )بر  05/0( و دقت احتمالی 78: 1386درصد )دواس،  5گیری حداکثر نمونه

گیری نمونه(. با در نظر گرفتن اینکه فرمول کوکران فرمول نمونه 384اساس فرمول کوکران 

پاسخی و بودجه طرح، حجم و ضریب تعدیل بی اثر طرحتصادفی ساده است و با احتساب 

 نفر در نظر گرفته شد.   1000نمونه 

های تحقیق قابل و بنابراین، یافتهبوده  1(PPSای )ای چندمرحلهگیری، خوشهشیوه نمونه

های تفاوت بهالمقدور معرف، باتوجهدر پی دستیابی به نمونه حتیباشد. به شهر تهران می تعمیم

 حوزه انتخاب شدند. 30ها از مناطق شهر تهران، نمونهموجود بین فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 

اند. از هر خانوار یک فرد برای مصاحبه دعوت شدهگیری از درب منازل بوده و نمونه

در نهایت های نامعتبر با مراجعه مجدد پرسشگران اصالح و پاسخی باال و دادههای با بیپرسشنامه

و اعتبار  2از اعتبار صوری پژوهشدر این پرسشنامه در تحلیل نهایی به کار گرفته شدند.  1000

توسط جمعی از پرسشنامه تهیه شده . جهت کسب اعتبار صوری، شده استاستفاده  3سازه

ی مؤسسه مطالعات جمعیتی، اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی اعضای هیئت علم

 و اعمالآزمون پیشو پس از  گرفتهمورد بازبینی قرار دانشگاه تهران و دانشجویان دکتری 

                                                      
1. Probability Proportional to Size 

2. Face Validity 

3. Costruct Validity 
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، پرسشنامه نهایی تهیه شد و جهت کسب اعتبار سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده اصالحات

و  SPSSزار در تحلیل آماری از نرم اف ونامه از آلفای کرونباخ های پرسشیی گویهپایابرای شد. 

تعاریف های کندال، فی، وی کرامرز و رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شده است. از  آزمون

 عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است: 

(، 2002سیلورستین و همکاران )برگرفته از مطالعات  حمایت فرزندان بزرگسال از والدین:

داتلند، (، 2011) 3یماداتلند، هرلوفسن و ل(، 2007) 2یامابنگستون و ا(، 2009) 1کالمین و وریز

حمایت ابزاری، فرزندان بزرگسال از والدین مشتمل بر  5حمایت(، 2012) 4هرلوفسن ونسترا و

ماه گذشته به  12در » گویه حمایت ابزاری با سهبه شرح زیر سنجیده شده است. مالی و عاطفی 

چه میزان کارهای خانگی مانند شستن لباس، نظافت خانه، درست کردن غذا یا مراقبت شخصی 

ماه گذشته چقدر  12در »؛ « اید؟مانند حمام کردن یا لباس پوشیدن به پدر/مادر خود ارائه داده

چقدر در کنار پدر/ مادر  ماه گذشته 12در »، «اید؟های شخصی از پدر/مادر خود داشتهمراقبت

ماه گذشته به چه میزان  12در »( سنجیده شده است. حمایت مالی با گویه 6تا  0« )اید؟خود بوده

( سنجیده شده است. و 6تا  0« )اید؟اید و یا به آنها هدیه دادهکمک مالی به پدر/مادر خود داشته

در سال گذشته مبلغ حدودی "برای تخمین میزان حمایت مالی از پاسخگویان سؤال شده که 

حمایت عاطفی با سه « اید، چقدر بوده است؟کمک مالی یا هدایایی که به پدر/مادر خود داده

ماه گذشته  12در »؛ «ماه گذشته صمیمیت شما با والدین به چه میزان بوده است؟ 12در « گویه

طورکلی ماه گذشته به 12در »، «اید؟اند، به حرفشان گوش دادهبه چه میزان وقتی والدین نیاز داشته

( سنجیده شده است. در تحلیل 5تا  0« )اید؟به چه میزان با والدین خود توافق و تفاهم داشته

های متغیرهای حمایت ابزاری، حمایت عاطفی و حمایت مالی، هر یک بر یک عامل عاملی گویه

وده و حالت زیگزاکی داشتند، این آنجا که توزیع نمونه در ابعاد مختلف نرمال نبقرار گرفته و از 

بندی به سه گروه باال، متوسط و پایین با استفاده از چارکدر آزمون دو و چندمتغیره، متغیرها 

بوده  873/0و حمایت عاطفی  791/0بندی شدند. آلفای کرونباخ متغیر حمایت ابزاری طبقه

 است.

                                                      
1. Kalmijn & Vries 

2. Bengtson & Oyama  

3. Daatland, Herlofson & Lima  

4. Daatland, Veenstra & Herlofson  

5. Support  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalmijn%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19657474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Vries%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19657474
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و چندمتغیره به سه گروه زیر دو  آزمونای سنجیده شده و در در سطح فاصله سن والدین:

 بندی شده است.  سال و باالتر طبقه 75، 75تا  60سال،  60

های و پاسخ« کند؟شما با چه کسانی زندگی می مادرپدر/ »ترتیبات زندگی والدین: با گویه 

دیگر بستگان، با  دختران متأهل، با پسران متأهل، با همسر، با فرزندان مجرد، با تنهایی، بابه

دو  آزمونبا پرستار و سایر موارد سنجیده شده و در  خوددوستان، در خانه سالمندان، در خانه 

 شده است.  بندیطبقهتنهایی و سایر به دو بخش زندگی بهو چندمتغیره 

به دو بخش شاغل و غیرشاغل دو و چندمتغیره  آزموندر  فرزندان بزرگسال:وضعیت اشتغال 

 شده است.  بندیطبقه

سه ترکیب از ( 2010از مطالعه لوین و کوری ) برگرفته فرزندان بزرگسال:وضعیت رفاه 

 یاآ»(؛ یشتربله دو عدد و ب-2عدد،  یکبله -1، یرخ-0)« هست؟ یندر خانواده شما ماش یاآ» یهگو

چند بار  معموالً هر سال»؛ 0(بله-1یر، خ-0) «د؟دار خوابخود اطاق  یبرا در خانه شما هر فرد

(. ساخته شده است. 2یشتردوبار و ب-2بار،  یک-1، یچه-0) «روید؟میبا خانواده به مسافرت 

و پنج به رفاه متوسط و  4و  3 یین،رفاه پا 2و  1به اعداد اند )بندی شدهبه سه بخش طبقهسپس 

 632/0گسال آلفای کرونباخ متغیر وضعیت رفاه فرزندان بزر. (رفاه باال تعلق گرفته استباالتر 

 بوده است.

تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال و والدین: تفاضل وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال و والدین 

 و رفاه بیشتر فرزندان تبدیل شده است.  برابربه سه بخش رفاه بیشتر والدین، رفاه 

شده  پرسیده تعداد خواهر و برادر فرد پاسخگو  :بزرگسالفرزندان تعداد خواهران و برادران 

تبدیل شده  یشترب و یا خواهر و برادر سهو برادر، دوتایی به صفر تا دو خواهر  یکدبندو در 

 است. 

 سنجیده شده است. « سال دارید؟ 6زیر  فرزندآیا »با گویه داشتن فرزند وابسته: 

پدر/مادر  از ایفاصله چه در شما»فاصله جغرافیایی فرزندان بزرگسال از والدین با گویه 

دیگر،  محله، یک منطقه، منطقه دیگر، یک استان، استان های  یکو پاسخ« کنید؟می زندگی خود

آزمون دو خار  از کشور( سنجیده شده است. در  6در یک محله تا  1)از  کشور کمتر از خار 

دیگر یا  محله یا یک منطقه، منطقه دیگر یا یک استان، استان یکچندمتغیره به سه بخش در  و

 بندی شده است. کشور طبقه از خار 
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بعد از »( با پنچ گویه 2012) 1مطالعه هوبرو هوبربرگرفته از : داری فرزندان بزرگسالدین

بدون اعتقادات دینی احساس » ،«خواهد شدرسیدگی ما به اعمال وجود دارد و قیامت مرگ 

نمازهای » ،«با قاطعیت با بدحجابی مبارزه کرد باید» ،«هدف استام پوچ و بیکنم زندگیمی

تا چه حد در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری » ،«آوریدجا میهیومیه واجب خود را تا چه حد ب

داری، در تحلیل عاملی بر یک عامل قرار های دینگویهسنجیده شده است. « کنید؟میها شرکت 

آلفای شده است.  بندیطبقهبه سه بخش پایین، متوسط و باال  چندمتغیرهدو و  آزمونو در  گرفته

 بوده است. 926/0داری کرونباخ متغیر دین

 نظر خودتان وضعیت به»از خوداظهاری فرزندان بزرگسال با گویه  وضعیت سالمت والدین:

استفاده شده است. خیلی خوب(  5خیلی بد تا  1)از « حدی است؟ چه در شما سالمت پدر/مادر

به متغیر دو حالتی سالمت باال )خوب و خیلی خوب( و پایین )خیلی  چندمتغیرهدو و  آزمون در

 شده است. بندیطبقهبد، بد، متوسط( 

والدین شما به چه میزان » 2تضاد زناشویی: با دو گویه برگرفته از پیمایش نسلی و جنسیتی

کردند یا همدیگر کنند/ میوالدین شما چقدر با هم قهر می»و « با یکدیگر اختالف داشتند/ دارند؟

در تحلیل عاملی سنجیده شده است. ( 5تا  0)در مقیاس لیکرت « کردند؟کنند/ میرا ترک می

به سه بخش تضاد  ندمتغیرههای تضاد زناشویی بر یک عامل قرار گرفته و در آزمون دو و چگویه

 بندی شده است. زناشویی پایین، متوسط و باال طبقه

 یمشکالت مال ینوالد یوقت( »5تا  0)مقیاس لیکرت  درتعهد فرزندی: از ترکیب پنج گویه 

فرزندان باید زندگی کاری »، «آنها فراهم کنند یبرا یمال هایکمک یدداشته باشند، فرزندان با

موظف فرزندان وقتی والدین نیاز به مراقبت دارند، »، «)شغلی( خود را با نیاز والدین تنظیم کنند

، «کنند یبتوانند با فرزندانشان زندگ یدبا ینوالد یدر سالمند»، «از والدین خود هستندمراقبت  به

؛ «بروند یشانا یداربار به د یک یااقل هفتهال یدکنند با یخود زندگ ینوالد یکاگر فرزندان نزد»

در تحلیل عاملی بر یک ها ساخته شده است. این گویه3برگرفته از پیمایش خویشاوندی هلند

به سه بخش تعهد فرزندی پایین، متوسط و باال عامل قرار گرفته و در آزمون دو و چندمتغیره 

 بوده است. 741/0دی آلفای کرونباخ متغیر تعهد فرزنشده است.  بندیطبقه

                                                      
1. Huber 

2. Generations & Gender Survey  

3. Netherlands Kinship Panel Study  
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( برای بررسی تضاد سؤال 2010و همکاران ) 1تضاد با والدین: برگرفته از مطالعه وان گالن

و « اید؟، فشار و اختالف با پدر/مادر خود داشتهدرگیریدر سه ماه گذشته به چه میزان »شده که 

در پاسخ داده است )اصالً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد. خیلی زیاد(.  5تا  0پاسخگو با نمرات 

به دو بخش تضاد پایین )اصالً، کم، خیلی کم( و تضاد باال )تا حدودی،  آزمون دو و چندمتغیره

 شده است.  بندیطبقهباال، خیلی باال( 

 ها یافته

درصد زن  5/52درصد مرد و  5/47آمده این پژوهش دستنمونه به 1000از نمونه:  توصیف

درصد 1/16سال  و  50تا  30درصد  5/66سال،  30درصد در دامنه سنی زیر  3/17اند. بوده

 20سال و دامنه سنی پاسخگویان از  11/39سنی پاسخگویان  میانگیناند. سال بوده 50باالتر از 

درصد  1/2سواد، درصد از پاسخگویان بی 7/0 به لحاظ وضعیت تحصیلیسال بوده است.  78تا 

درصد تحصیالت متوسطه،  6/7درصد راهنمایی،  3تحصیالت نهضت سوادآموزی و ابتدایی، 

درصد  1/16درصد لیسانس،  5/31درصد فوق دیپلم،  6/8دانشگاهی و دیپلم، درصد پیش 5/26

درصد دارای  2/0درصد دکتری تخصصی و  9/0درصد دکتری عمومی،  7/2فوق لیسانس، 

چهارم پاسخگویان تحصیالت پیش دانشگاهی و تحصیالت حوزوی بودند. بنابراین، حدود یک

درصد از پاسخگویان شاغل  8/55 سوم از ایشان تحصیالت لیسانس داشتند.دیپلم و حدود یک

درصد از افراد  5/78اند. درصد غیرشاغل بوده 5/36درصد شاغل پاره وقت و  4/7تمام وقت، 

درصد دارای  7/1درصد بیکار،  5درصد بازنشسته،  6/11درصد دانشجو،  8/0دار، شاغل خانهغیر

درصد بدون درآمد یا فقط یارانه  8/22اند. دار و دانشجو بودهدرصد خانه 5/2درآمد بدون کار، 

درصد  4/29درصد دارای درآمد کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان،  5/10اند، بگیر بوده

درصد از سه میلیون تا  2/19آمد یک میلیون و پانصدهزار تومان تا سه میلیون تومان، در

درصد از چهارمیلیون و پانصد هزار تومان تا شش میلیون   5/11چهارمیلیون و پانصد هزار تومان، 

های شاخص 1اند. جدول درصد درآمد باالتر از شش میلیون تومان را گزارش کرده 6/6تومان و 

 دهد. متغیرها را نشان می توصیفی

 

 

                                                      
1  . Van Gaalen 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 بیشینه -کمینه انحراف معیار واریانس میانگین متغیر

حمایت فرزندان بزرگسال 

 از والدین

 پدر

89/3 13/15 42/5 حمایت ابزاری  18-0 

94/0 88/0 93/0 حمایت مالی   6-0 

47/3 04/12 72/10 حمایت عاطفی   15-0 

 مادر

97/3 780/15 27/6 حمایت ابزاری  18-0 

03/1 06/1 09/1 حمایت مالی   6-0 

897/2 39/8 50/11 حمایت عاطفی   15-0 

 سن والدین
07/9 30/82 56/64 پدر   93-43 

00/11 03/121 61/63 مادر  95-39 

 وضعیت سالمت والدین 
75/0 56/0 69/3 پدر   5-1 

87/0 76/0 49/3 مادر   5-1 

 تضاد با والدین 
22/1 48/1 59/0 پدر   5-0 

99/0 97/0 41/0 مادر   5-0 

40/1 95/1 50/2 وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال   5-0 

07/8 11/65 08/11 داری فرزندان بزرگسال دین  25-0 

887/1 54/3 22/3 تعداد خواهر و برادر   11-0 

153/2 46/4 46/1 تضاد زناشویی  10-0 

88/3 04/15 10/19 تعهد فرزندی   25-0 

شود، حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین در مالحظه می 1طور که در جدول همان

سطح گسترده و بیش از حمایت ابزاری و حمایت مالی گزارش شده است. در تمام ابعاد حمایت 

تر از پدران از مادر بیش از پدر بوده است. سالمت والدین در سطح باال و سالمت مادران پایین
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ای است. تضاد زناشویی والدین در سطح پایین و تعهد فرزندی در سطح گستردهگزارش شده 

تفاوت میانگین حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر آورده  2گزارش شده است. در جدول 

 شده است. 

 : تفاوت میانگین حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر2جدول 

 ای تک نمونه tآزمون  تفاوت میانگین  میانگین  

از حمایت ابزاری 

 والدین 

 42/5 پدر
85/0- 

N= 728    t= 88/5-  

df=727     Sig= 000/0  27/6 مادر 

 93/0 پدر حمایت مالی از والدین 
16/0- 

N= 738    t= 61/4-  

df=737     Sig= 000/0  09/1 مادر 

از عاطفی حمایت 

 والدین 

 72/10 پدر
79/0- 

N= 733    t= 15/6-  

df=732     Sig= 000/0  50/11 مادر 

 

بینیم میانگین ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و چنانکه در جدول فوق می

مبنی بر حمایت  1مادر متفاوت بوده و این تفاوت در سطح معنادار است. بنابراین، فرضیه 

دلیل شود. بهمعناداری پذیرفته میفرزندان بزرگسال از مادران بیش از پدران است، در سطح 

ها ابعاد مختلف تفاوت معنادار حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر، در توصیف و تحلیل داده

حمایت فرزندان بزرگسال از والدین . 1حمایت از والدین به تفکیک پدر و مادر بیان خواهد شد

 آورده شده است.  3در ابعاد حمایت ابزاری و حمایت مالی در جدول 

 
                                                      

ر دو والد است. آزمون این فرضیه والد و هها اعم از تکدر تمام خانواده 2های جدول . الزم به توضیح است داده1

باً مشتتتابهی را نشتتتان میدر خانواده تایج تقری که میانگین حمایت ابزاری از طوریدهد. بههای هر دو والد نیز ن

شد که با هم تفاوت معنادار دارند )می 9139/5و میانگین حمایت ابزاری از مادر  5116/5پدر  مقدار(. p= 010/0با

باشتتتد که با هم تفاوت می 6612/11و میانگین حمایت عاطفی از مادر  0476/11میانگین حمایت عاطفی از پدر 

 9918/0و میانگین حمایت مالی از مادر 9574/0مقدار(. میانگین حمایت مالی از پدر  p= 000/0معنادار دارند )

ست اممی شد. حمایت مالی از مادر بیش از حمایت مالی از پدر ا ست )با سطح معنادار نی = 367/0ا این تفاوت در 

p  .)مقدار 
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های حمایت ابزاری و حمایت مالی فرزندان : توزیع درصدی نمونه بر حسب گویه3جدول 

 بزرگسال از والدین

 اصالً گویه

کمتر از 

چندین بار 

 در سال

چندین بار 

 در سال

حداقل 

یکبار 

 ماهدر 

حداقل 

یکبار 

 در هفته

چند بار 

 در هفته
 روزانه

ند  مان چقدر در کارهای خانگی 

نظافت خانه و... به والدین خود 

 اید؟ کمک منظم ارائه داده

 7/2 7/4 1/5 2/5 6/19 5/11 3/51 پدر

 8/2 8/6 1/6 6/7 7/27 7/14 4/34 مادر

های شتتخصتتی از چقدر مراقبت

 اید؟ والدین خود داشته

 1/2 2/4 3 5/5 6/22 4/18 2/44 پدر

 9/2 3/4 9/3 8/6 26 8/19 8/35 مادر

چقتتدر در کنتتار والتتدین خود 

 اید؟ بوده

 9/5 8/9 3/17 6/19 7/36 6 8/4 پدر

 9/5 9/12 1/20 1/19 7/34 9/4 5/2 مادر

جمع کل متغیر حمایت ابزاری از 

 والدین 

 57/3 21/6 45/8 1/10 3/26 96/11 41/33 پدر

 9/3 0/8 03/10 2/11 51/29 13/13 3/24 مادر

به  مالی  چه میزان کمتک  به 

والدین خود داشتتتته و یا به آنها 

یه داده یت هد ما ید؟ )متغیر ح ا

 مالی از والدین(

 0 7/0 5/0 3 1/22 6/34 2/39 پدر

 3/0 1/1 1/1 1/3 26 9/35 4/32 مادر

های توصیفی حمایت شاخص

 مالی از والدین

= میانگین   87/508712  15000000-0  =   کمینه - بیشینه              

= میانگین   04/670234  15000000-0  =   کمینه - بیشینه              

ای یکبار یا بیشتر از پدر درصد پاسخگویان هفته 23/18دهد چنانکه جدول فوق نشان می

درصد از پدر خود و  1/10درصد از ایشان از مادر خود حمایت ابزاری دارند.  93/21خود و 

درصد از ایشان  26/28درصد از مادر خود حداقل یکبار در ماه حمایت ابزاری دارند و  2/11

در ماه از مادر خود درصد از ایشان کمتر از یکبار  64/42کمتر از یکبار در ماه از پدر خود و 

درصد از ایشان از مادر  33/24درصد از پاسخگویان از پدر خود و  41/33حمایت ابزاری دارند. 

درصد  4/32درصد از پاسخگویان از پدر خود و  2/39 همچنینخود هیچ حمایت ابزاری ندارند. 

شان از پدر خود درصد از ای 2/4کنند و تنها از پاسخگویان از مادر خود هیچ حمایت مالی نمی

در سال کنند. درصد از ایشان از مادر خود حداقل یکبار در ماه و بیشتر حمایت مالی می 6/5و 
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هزار تومان در  670هزار تومان و به مادر حدود  508گذشته فرزندان بزرگسال به پدر حدود 

آورده شده  4ل حمایت عاطفی از والدین در جدو .انددادهسال کمک مالی کرده یا به ایشان هدیه 

 است. 

 های حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین: توزیع درصدی نمونه بر حسب گویه4جدول 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصالً گویه

 اید؟ چقدر با والدینتان صمیمی بوده
 9/31 4/32 7/21 2/8 7/3 2/2 پدر
 40 2/31 23 8/3 2/1 8/0 مادر

اند تان به شما نیاز داشتهوالدینوقتی 
 اید؟ چقدر به حرفهایشان گوش داده

 4/29 1/25 6/19 15 6 9/4 پدر

 6/34 3/27 4/20 5/12 1/3 1/2 مادر
طورکلی به چه میزان با والدین خود به

 اید؟ تفاهم و توافق داشته
 8/21 1/37 2/26 6/7 4 3/3 پدر
 4/27 1/35 6/28 3/5 1/2 6/1 مادر

 جمع کل متغیر حمایت عاطفی از والدین 
 7/27 52/31 5/22 26/10 56/4 46/3 پدر
 34 2/31 24 2/7 10/2 5/1 مادر

درصد از مادر  2/65درصد پاسخگویان از پدر خود و  22/59دهد نشان می 4چنانکه جدول 

از مادر درصد  24درصد از پدر خود و  15/22خود بیشتر از حد متوسط حمایت عاطفی دارند. 

درصد از ایشان کمتر از متوسط از پدر خود و  82/14در سطح متوسط حمایت عاطفی دارند و 

درصد از  46/3درصد از ایشان کمتر از متوسط از مادر خود حمایت عاطفی دارند و تنها  3/9

چنانکه  درصد از ایشان از مادر خود هیچ حمایت عاطفی ندارند. 5/1پاسخگویان از پدر خود و 

دیدیم حمایت عاطفی از والدین در سطح گسترده گزارش شده، در حالی که حمایت ابزاری و 

ویژه حمایت مالی بسیار کمتر بوده است. الگوی روابط با پدر و مادر در تمام ابعاد مشابه به

 یکدیگر بوده و در همه ابعاد حمایت از مادر بیش از پدر گزارش شده است. 

دومتغیره عوامل اثرگذار بر حمایت ابزاری، عاطفی و مالی فرزندان بزرگسال  هاینتایج آزمون

که گفتیم متغیرهای وابسته در سطح سنجش ترتیبی چنانآورده شده است.  5در جدول  از والدین

ها و یا اسمی بوده است. بنابراین، در آزمون فرضیه ترتیبیو متغیرهای مستقل در سطح سنجش 

 استفاده شده است. 1های تااو، و وی کرامرزغیره از آزمونهای دومتدر تحلیل

                                                      
1. Kendal, Phi   & Cramer's V 
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های دومتغیره عوامل اثرگذار بر حمایت ابزاری، عاطفی و مالی فرزندان : نتایج آزمون5جدول 

 بزرگسال از والدین

بینیم با افزایش سن والدین حمایت ابزاری و حمایت مالی در چنانکه در جدول فوق می

مبنی بر رابطه سن والدین با حمایت ابزاری و  2یابد. بنابراین، فرضیه معناداری افزایش میسطح 

شود. از آنجا که در سنین سالمندی نیاز افراد به حمایت ابزاری حمایت مالی از والدین پذیرفته می

ه باشند دهد در زمانی که والدین نیاز بیشتری داشتیابد، این یافته نشان میو مالی افزایش می

طور معناداری حمایت ابزاری و حمایت مالی بیشتری از والدین خود دارند. سالمت فرزندان به

مبنی بر رابطه سالمت والدین  3والدین با حمایت ابزاری رابطه معنادار داشته و بنابراین، فرضیه 

 با حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال پذیرفته شده است. 

ترتیبات زندگی مادران در ابعاد حمایت ابزاری و حمایت مالی  حمایت فرزندان بزرگسال با

رابطه ترتیبات زندگی مادر و حمایت فرزندان بزرگسال  4رابطه معناداری داشته و بنابراین، فرضیه 

کنند، از حمایت ابزاری و شود. مادرانی که تنها زندگی میاز مادر در ابعاد مذکور پذیرفته می

 حمایت مالی حمایت عاطفی حمایت ابزاری 
 مادر پدر مادر پدر مادر پدر

 ٭153/0 ٭107/0   ٭092/0 ٭101/0 سن پدر/مادر
     ٭114/0 ٭170/0 سالمت پدر/مادر

 ٭104/0 043/0   ٭204/0 051/0 ترتیبات زندگی پدر/مادر
 *063/0 ٭120/0 ٭167/0 ٭259/0 014/0 025/0 تضاد زناشویی

 072/0 066/0 ٭128/0 ٭122/0 ٭098/0 083/0 جنسیت فرزندان 

 ٭087/0 054/0   072/0 502/0 اشتغال فرزندان

 ٭228/0 ٭215/0     رفاه فرزندان

 ٭168/0 ٭134/0     تفاوت رفاه فرزندان و والدین

 032/0 043/0   059/0 024/0 تعداد خواهر و برادر فرزندان بزرگسال

     020/0 021/0 داشتن فرزند وابسته 

 ٭154/0 ٭139/0 *174/0 ٭177/0 ٭197/0 ٭206/0 داری فرزنداندین

 ٭143/0 ٭194/0 ٭330/0 ٭370/0 ٭164/0 ٭113/0 تعهد فرزندی 

 *159/0 ٭269/0 ٭223/0 ٭408/0 ٭116/0 ٭248/0 تضاد با پدر/مادر
 ٭112/0 ٭135/0 ٭072/0 ٭124/0 ٭452/0 ٭442/0 فاصله جغرافیایی از پدر/مادر 
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شوند. والدینی که تضاد بیشتری با هم مند میدان بزرگسال بهرهحمایت مالی بیشتر فرزن

اند/دارند، کمتر از دیگر افراد از فرزندان بزرگسال خود حمایت عاطفی و حمایت مالی داشته

مبنی بر رابطه میان تضاد زناشویی با حمایت از والدین در   5کنند. بنابراین فرضیه دریافت می

 شود. الی پذیرفته میبعد حمایت عاطفی و حمایت م

حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال دختر از مادر در سطح معناداری بیش از فرزندان بزرگسال 

پسر بوده است. حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال دختر از والدین بیش از فرزندان بزرگسال پسر 

 6ابراین، فرضیه بوده است و جنسیت رابطه معناداری با حمایت مالی از والدین نداشته است. بن

مبنی بر رابطه جنسیت فرزندان بزرگسال با حمایت از والدین در بُعد حمایت ابزاری از مادر و 

 شود. در بُعد حمایت عاطفی از والدین پذیرفته می

 7افراد شاغل در سطح معناداری حمایت مالی بیشتری از مادر خود دارند. بنابراین، فرضیه 

فرزندان بزرگسال با حمایت مالی فرزندان بزرگسال از مادر با در  مبنی بر رابطه میان اشتغال

 شود. سطح معناداری پذیرفته می

شان بیشتر است بیش از دیگر افرادی که رفاه باالتری دارند و افرادی که رفاه ایشان از والدین

ن رفاه فرزندان مبنی بر رابطه میا 9و  8افراد از والدین خود حمایت مالی دارند. بنابراین، فرضیه 

شود. تعداد بزرگسال و تفاوت رفاه با حمایت مالی از والدین در سطح معناداری پذیرفته می

خواهر و برادر فرد پاسخگو رابطه معناداری با حمایت ابزاری و حمایت مالی از والدین ندارد و 

ارند حمایت شود. همچنین افرادی که فرزند زیر شش سال دپذیرفته نمی 10بنابراین، فرضیه 

 شود. نیز  پذیرفته نمی 11ابزاری کمتری از والدین خود ندارند. بنابراین، فرضیه 

داری فرزندان بزرگسال بیشتر باشد حمایت ایشان در ابعاد مختلف از والدین بیشتر هر چه دین

از والدین  داری فرزندان بزرگسال با حمایت ایشانمبنی بر رابطه دین 12خواهد بود. بنابراین، فرضیه 

های مشابه در تأثیر تعهد فرزندی، تضاد با والدین و فاصله شود. یافتهدر تمام ابعاد پذیرفته می

در تمام ابعاد  15و  14، 13های جغرافیایی بر حمایت از والدین مشاهده شده و بنابراین، فرضیه

بعاد حمایت ابزاری، حمایت شود. تحلیل چندمتغیره عوامل مؤثر بر حمایت از والدین در اپذیرفته می

 . 1آورده شده است 6عاطفی و حمایت مالی در جدول 

                                                      
 باشد. ( میEatimate. اعداد مندر  در جدول، مقادیر برآورد )1
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  بینپیش : رگرسیون لجستیک ترتیبی متغیر حمایت از والدین با استفاده از متغیرهای6 جدول

  حمایت ابزاری حمایت عاطفی یمال تیحما

  پدر مادر پدر مادر پدر مادر

سن پدر/مادر )مرجع:  سال 60زیر  -37/0 -36/0   -48/0 *-75/0
 سال 60-75 *-54/0 *-48/0   *-46/0 ٭-58/0 سال و باالتر( 75

 سالمت پدر/مادر )مرجع: باال( ٭39/0 01/0    

ترتیبات زندگی پدر/ مادر )مرجع:  *-87/0 ٭-87/0   -50/0 -78/0
 تنهایی(به

والدین تضاد زناشویی  پایین  47/1 -07/0 ٭85/0 ٭59/0 36/0 21/0
 متوسط 33/0 -18/0 28/0 02/0 37/0 25/0 )مرجع: باال(

 جنسیت پاسخگو )مرجع:زن( -03/0 *32/0 -24/0 *-35/0 22/0 11/0

 وضعیت اشتغال پاسخگو )مرجع: شاغل( *-62/0 -12/0   -26/0 *-38/0
وضعیت رفاه فرزندان  پایین     ٭-40/1 ٭-47/1

 متوسط     ٭-77/0 ٭-82/0 )مرجع: باال(

تفاوت رفاه )مرجع:  والدین بیشتر     01/0 02/0
 برابر      17/0 02/0 فرزندان بیشتر( 

 تعداد خواهر و برادر)سه و بیشتر( -17/0 -13/0   -25/0 -02/0

 داشتن فرزند وابسته )مرجع: دارد( 29/0 *35/0    

 پایین  ٭-96/0 ٭-70/0 ٭-41/0 ٭-64/0 02/0 *-34/0
 پاسخگوداری دین

 متوسط ٭-48/0 ٭-40/0 -17/0 ٭-40/0 -33/0 ٭-40/0

 پایین -10/0 *-59/0 ٭-76/1 ٭-6/1 ٭-63/0 ٭-58/0
 تعهد فرزندی پاسخگو  

 متوسط ٭-47/0 ٭-52/0 ٭-74/0 ٭-81/0 -22/0 ٭-46/0

 تضاد با پدر/مادر )مرجع: باال( ٭51/1 46/0 ٭86/2 ٭88/1 ٭52/1 *90/0
یک محله یا  ٭80/2 ٭85/2 ٭43/0 20/0 ٭66/0 ٭59/0

 منطقه
فاصله جغرافیایی 

)مرجع: استان یا کشور 
 دیگر(  

منطقه دیگر یا  ٭81/0 ٭78/0 -22/0 -16/0 17/0 15/0
 یک استان 

01/146 14/149 61/203 280/268 44/340 71/285 Chi-squer 
Model Fitting 

Information 
19 19 10 10 17 17 df 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 Sig 

26/163 08/1251 97/1023 24/361 53/1420 78/1113 Chi-squer 

deviance 
Goodness 

of  fit 
1551 1247 1140 382 1459 1197 df 

08/0 46/0 99/0 77/0 93/0 96/0 Sig 

174/0 214/0 231/0 350/0 363/0 370/0 Nagelkerke Pseudo R Square 
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مفروض عوامل اثرگذار بر حمایت فرزندان  هایبینیم همه مدلدر جدول فوق می چنانکه

ها در ابعاد حمایت ابزاری و بزرگسال از والدین، در سطح معنادار قابل قبول هستند. این مدل

نسبت به حمایت مالی دارند. بیشترین توان تبیین مدل در  باالتریحمایت عاطفی توانایی تبیین 

درصد از واریانس حمایت ابزاری  37که عوامل مذکور طوریاز والدین  است. بهحمایت ابزاری 

های چندمتغیره نشان کنند. تحلیلدرصد از حمایت ابزاری از مادر را تبیین می 3/36از پدر و 

 دهد: می

حمایت ابزاری از والدین در سطح معنادار متأثر از سن والدین، ترتیبات زندگی، فاصله 

باشد. حمایت ابزاری از پدر در سطح و تعهد فرزندی می بزرگسالداری فرزندان جغرافیایی، دین

معنادار متأثر از سالمت پدر، وضعیت اشتغال پاسخگو، تضاد فرزندان بزرگسال با پدر و حمایت 

باشد. حمایت مادر در سطح معنادار متأثر از جنسیت پاسخگویان و داشتن فرزند وابسته می ابزاری

عاطفی از والدین در سطح معنادار متأثر از تضاد زناشویی والدین، تضاد فرزندان بزرگسال با 

باشد. همچنین حمایت عاطفی از پدر داری فرزندان بزرگسال و تعهد فرزندی میوالدین، دین

معنادار متأثر از فاصله جغرافیایی و حمایت عاطفی از مادر در سطح معنادار متأثر از در سطح 

باشد. حمایت مالی از پدر در سطح معنادار متأثر از سن والدین، جنسیت فرزندان بزرگسال می

رفاه فرزندان بزرگسال، تضاد فرزندان بزرگسال با والدین، فاصله جغرافیایی و تعهد فرزندی 

داری فرزندان بزرگسال و همچنین حمایت مالی از مادر در سطح معنادار متأثر از دینباشد. می

 .باشدمیاشتغال فرزندان بزرگسال 

 گیریبحث و نتیجه

با افزایش امید زندگی، زمان طوالنی روابط والدین و فرزندان برای هر دو نسل جایگاه خاصی 

با تغییراتی مانند اشتغال زنان و  کههستند  تسؤاال نیادنبال پاسخگویی به محققین به ویافته 

 کنند؟خود حمایت می نیوالد از همچنان یا ایشانآجدایی فیزیکی فرزندان بزرگسال از والدین، 

 نتایج این پیمایش در شهر تهران نشان داده: و چه عواملی بر حمایت از والدین اثرگذار است؟ 

حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر در سطح معناداری متفاوت  مختلفمیانگین ابعاد 

الگوی روابط با پدر و مادر مشابه یکدیگر بوده و حمایت از مادر بیش از پدر گزارش بوده است. 

و  تیلبرگوان یکینک،ا(، 2014(، کالمین )1386کریمی )راستا با مطالعات شده است. این یافته هم
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 است. (1391)یشکوهو ( 1999) یپچیرن

ویژه حمایت حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین در سطح باال و حمایت ابزاری و به

راستا با این یافته، حمایت عاطفی در سطح باال در هم پایین گزارش شده است. سطحمالی در 

و همکاران  ینگرمنف( و 2001(، کولی و کانموند )2005مطالعات آتیاز دانفت و همکاران )

 (2007)  یامابنگستون و ا( و 2014کالمین )تر در مطالعات و حمایت مالی و ابزاری پایین (2012)

 گزارش شده است. 

یابد. با افزایش سن والدین حمایت ابزاری و حمایت مالی در سطح معناداری افزایش می

( 1999تیلبرگ و نیپچیر )، ایکینک، وان(2010و همکاران ) ینگرمنفراستا با مطالعات این یافته هم

( است. همچنین حمایت فرزندان بزرگسال با ترتیبات زندگی والدین در بُعد 1391هی )شکوو 

(، 2014مطالعات کالمین ) راستا باهمحمایت ابزاری رابطه معناداری داشته است. این یافته 

است  اقتضایی هینظر ها تأییدکنندهیافتهباشد. می (1396) یحصارو  (1999) یکینک و همکارانا

دارد، جریان حمایت به سوی افراد کمتر برخوردار و نیازمند است. از آنجا که با که بیان می

یابد، بنابراین، حمایت تنهایی زندگی کردن والدین، نیاز ایشان افزایش میافزایش سن والدین و به

 کنند. بیشتری نیز دریافت می

تحقیق، عدم وجود منابع به حد کفایت، با کاهش حمایت از  نظریبر اساس چارچوب 

داری ، تضاد زناشویی، تضاد با والدین و کاهش دیناساسبراینوالدین ارتباط معنادار دارد و 

والدینی که های تحقیق نشان داد، تواند با کاهش حمایت ارتباط معناداری داشته باشد. یافتهمی

اند. ت عاطفی کمتری از فرزندان بزرگسال خود دریافت نمودهتضاد بیشتری با هم دارند، حمای

همچنین دیدیم که هر چه تضاد فرزندان بزرگسال با والدین بیشتر باشد، والدین در ابعاد عاطفی 

( نیز بخشی از این یافته را در مطالعه 2002) و مالی، حمایت کمتری از فرزندان خود دارند. آلن

داری فرزندان بزرگسال های مطالعه این بود که هر چه دینر یافتهخود گزارش کرده است. از دیگ

بیشتر باشد، حمایت ایشان در ابعاد ابزاری و عاطفی از والدین بیشتر خواهد بود. این یافته 

 است.  (2014فرهمند و همکاران )و ( 2002و گانونگ ) یلیانکراستا با نتایج مطالعه هم

بیش از دیگر افراد از والدین خود حمایت مالی دارند. افرادی که رفاه باالتری دارند، 

( نیز این یافته را 2014و همکاران ) فرهمند(، 1396) یحصار(، 1394ی )ضرغامو  انیمحمود

کند، ی است که بیان مینسلنیب یهمبستگ نظریه تأییدکنندهدر مطالعات خود نشان دادند. این یافته 
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  باشد.می نیفرزندان و والد نیدر مبادله منابع ب ی، اصل اساسیتبه منابع حما یدسترس

هر چه تعهد فرزندان بزرگسال بیشتر باشد حمایت ایشان از والدین بیشتر خواهد بود. این 

دوستی نظریه نوعو تأییدکننده ( 1999) یپچیرو ن تیلبرگوان یکینک،اهمراستا با نتایج مطالعه یافته 

 است که در آن داشتن تعهد با افزایش حمایت همراه است. 

هر چه فاصله جغرافیایی فرزندان کمتر باشد حمایت ایشان از والدین در ابعاد ابزاری و مالی 

( نیز 1396) یحصار( و 2014کالمین )(، 1991) رابرت و بنگستون مطالعات بیشتر خواهد بود.

 ای اصلیمؤلفه ییایجغراف یکینزدی، نسلنیب یهمبستگ نظریهبه باتوجهاند. داده نشاناین یافته را 

 نیفرزندان و والد نیب هاتیحما در مبادله منابع و ی، اصل اساسیتبه منابع حما یو دسترس است

  باشد.می

حمایت ابزاری و حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال دختر از مادر در سطح معناداری بیش 

نیز رابطه میان  (2014فرهمند و همکاران )(، 2014از فرزندان بزرگسال پسر بوده است. کالمین )

 اند. حمایت از والدین و جنسیت فرزندان بزرگسال را نشان داده

همراستا خود حمایت مالی بیشتری دارند. این یافته نیز  افراد شاغل در سطح معناداری از مادر

 بوده است.  (1396) یحصارمطالعه  با 

کالمین مغایر با این یافته تعداد خواهر و برادر با حمایت از والدین رابطه معناداری ندارد. 

خواهر  اند هر چه تعداد( نشان داده2008(، کالمین و ساراکنو )2006(، کالمین و داکسترا )2014)

 شود. و برادرها بیشتر باشد ارتباط کمتر برقرار می

چنانکه گفتیم روابط والدین و فرزندان بزرگسال پیامدهای مثبت بسیار دارد. نتایج این مطالعه 

نشان داد، برای افزایش حمایت فرزندان بزرگسال از والدین الزم است نیازهای والدین کاهش 

در این راستا آموزش و توانمندسازی نقش اساسی دارد و شامل  و توانایی فرزندان افزایش یابد.

حفظ و ارتقا سالمت جسمی و روانی والدین  باشد.آموزش والدین و فرزندان بزرگسال می

های ها و برگزاری دورهرسانهتواند در این زمینه راهگشا باشد. توسط افراد و متولیان سالمت می

آموزش خواهند داشت. چنانکه مطالعات پیشین نیز نشان های ارتباطی نقش مؤثری در مهارت

تنهایی در ( میانگین سالمت مادران کمتر از پدران بوده، زندگی کردن به1398داده )مدیری، 

مادران بیشتر است و ایشان نیاز مالی و ابزاری بیشتری نسبت به پدران دارند. بنابراین، 

پیش از سالمندی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد  ویژه مادران در سنینتوانمندسازی والدین به
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فرزندان بزرگسال با درآمد باالتر، حمایت مالی بیشتری از والدین دارند. بود. چنانکه گفتیم 

تواند همبستگی زایی جوانان و  فراهم کردن زمینه مناسب برای رفاه باالتر ایشان میاشتغال

به امکانات حداقلی خانواده و تعهدات هد. باتوجهنسلی و حمایت از والدین را افزایش دبین

دار خانواده در راستای افزایش های دوستلزوم وجود سیاستحداکثری آن، در جامعه ما، 

داری بر حمایت از والدین های این مقاله تأثیر دینشود. از یافتهحمایت از والدین توصیه می

های آینده تواند عامل مؤثری در همبستگی نسلبه گرایشات مذهبی ایرانیان میبوده که باتوجه

ای برای تربیت مذهبی فرزندان آنها هتواند انگیزباشد. شناخت این عامل اثرگذار توسط افراد می

حمایت از والدین با تضاد زناشویی و تضاد با های این پژوهش رابطه معنادار نیز باشد. از یافته

دنبال اساس، روابط مثبت زوجین در آینده حمایت بیشتر فرزندان را بهوالدین بوده است. براین

ای داشته باشند تا از رزندان خود روابط بهینهخواهد داشت. همچنین والدین باید بکوشند تا با ف

های ارتباطی فرزندان خود در سالمندی حمایت بیشتری دریافت کنند. برخورداری از مهارت

 تواند نقش مهمی در ایجاد این روابط نماید. می

های مطالعات کیفی، شناخت عوامل اثرگذار بر حمایت از والدین در گروهدر این حوزه انجام 

انجام  شود. های جنسیتی پیشنهاد میسنی، تحصیلی، درآمدی و بررسی تفاوت ،ف اجتماعیمختل

پیشنهاد  سکنا هستند و مقایسه آن نیزکه با والدین خود هم بزرگسالیفرزندان  بین این تحقیق در

 شود.می

از هر خانواده توان به این مورد اشاره کرد که در این تحقیق می مطالعهاین  یهاتیمحدوداز 

گزارش یکسان توسط توان در این خصوص به عدم یک نفر به مصاحبه دعوت شده است، اما می

 دهند( اشاره کرد.های ارائه شده )هریک از دید خود گزارش میوالدین و فرزندان در حمایت

 منابع 
 . تهران: انتشارات تیسا ،چالش ها و آینده خانواده ایرانیتغییرات، (. 1395) تقی ، ارمکی آزاد 

سالمند و فرزندان  ینوالد ینسل ها ینکننده انتقاالت ب یینالگوها و عوامل تع(. 1396)، علی حصاری
 . یدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماع ی،دکتردوره نامه یانپا ،در شهر تهران البزرگس

  . تهران: نشر نی ،هوشنگ نایبی ،در تحقیقات اجتماعی پیمایش(. 1386) دی. ای. دواس

سنجش دین .(1384) ، علیرضاشجاعی زند سی ایران داری در ایران،مدلی برای  شنا ، دوره مجله جامعه 

 .34 – 66صص:  1، شماره 6
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سال به باال شهر  60سالمندان  یزندگ یباتنسلی بر ترتتأثیر روابط بین یبررس(. 1391) شکوهی، شیما
  یی.دانشگاه عالمه طباطبا ،ارشد یکارشناسدوره نامه یانپا ،یرازش
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The Study of adult children’s supports for their parents and the 

influencing factors in Tehran  

Fateme Modiri 

 

Abstract  
Given the socio-economic changes in recent decades and the need to examine 

intergenerational relationships, this study examines the various dimensions of adult 

children's support of parents, including instrumental support, emotional support and 

financial support. The statistical population of this cross sectional survey was men and 

women aged 18 years old and above in Tehran who had at least one living parent and 

non-coresident. A thousand men and women were selected by multi-stage clustering 

sampling from 30 districts. The findings have shown that adult children's support with 

their parents was not the same in different dimensions, so as emotional support for 

parents was greater than instrumental support, especially financial support. The 

factors influencing adult children's support of  their parents are not the same in 

different dimensions and has been influenced by the socioeconomic characteristics, 
resources, needs, and barriers in parents and adult children. Instrumental support 

affected by parental age, living arrangements, adult children's religiosity, child 

committment, geographical distance; emotional support affected by adult children's 

religiosity, filial obligation, parental conflict, conflict with parents; financial support 

affected by the age of the parents, the welfare of adult children, child commitment,  

conflict with parents, geographical distance. These findings confirm the theories of 

altruism, intergenerational and contingent solidarity. 
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support, adult children. 

 

 

 

 

                                                      
 Associate Professor of Sociology, Department of Family Studies, National Population 

Research Institute. E-mai: fateme.modiri@psri.ac.ir 



 

 

 

 انسالمند نگهداری مراکز به شهر اصفهان شهروندان نگرش بررسی

 ، محمد عباسی، محمد ترکاشوند مرادآبادیمندگاریملیحه علی

 (17/8/1399: رشیپذ خیتار   17/4/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده 
ساختار سنی جمعیت ایران در حال حرکت به سمت سالخوردگی بوده و درصد تنهازیستی سالمندان 

سی  ست. این مطالعه با هدف برر سیار پایین ا سالمند ب سکونت آنان در مراکز نگهداری  صد  باال و در

اجرا شد. با پیمایشی  روش نگرش افراد جامعه نسبت به مراکز نگهداری سالمند در شهر اصفهان و به

صورت تصادفی انتخاب ساله به 60تا  20نفر شهروند  384ای، چندمرحله گیریاستفاده از روش نمونه

های آماری دو و چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت. ها با استتتفاده از روشو مصتتاحبه شتتدند و داده

ها نشان ی قرار گرفت. یافتهنگرش به خانه سالمندان در سه بُعد عاطفی، شناختی و رفتاری مورد بررس

تری از نگرش منفی افراد به مراکز نگهداری از سالمند دارد. زنان در مقایسه با مردان دارای نگرش منفی

و  ترویژه در بُعد عاطفی، هستند. حضور فرد سالمند در منزل باعث نگرش مثبتنسبت به این مراکز، به

درصد  3/19گردد. ضریب تعیین مدل ر به مراکز مذکور میتبازدید از خانه سالمندان باعث نگرش منفی

سالمند دارد. با می سرمایه اجتماعی مهمترین نقش را در تعیین نوع نگرش به مراکز نگهداری  شد و  با

ست با توسعه مراکز نگهداری از  سالمندان تنها، نیاز ا سالمندان و نیز  توجه به روند روبه افزایش تعداد 

های سالمندان امکان زندگی در این سراها ی در جهت کاهش نگرش منفی به خانهسازسالمند و فرهنگ

 برای سالمندان مهیا شود.

  مراکز نگهداری سالمند، نگرش، سرمایه اجتماعی، سالمندی، شهر اصفهان. ها:کلیدواژه
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  مقدمه

 ازهایهستند که ن تیاز جمع یخاص یگروه سالمندان و است یآدم ستیاز ادوار ز یبخش یریپ

 نهیزمدر و فناورانه،  یعلم والتدنبال تحدر دوره معاصر، به .دارند یاژهیو یهایو توانمند

وجود آمد به یادیز یهاشرفتیپ ،یخدمات زندگ تیفیطور کنیو هم یو درمان یعوامل بهداشت

 ییدر کشورها دهیپد نیاست. ا دهیسالمندان گرد تیجمعی و افزایش زندگ دیام ارتقاءکه باعث 

 شچال کعنوان یبهسالمند خود هستند،  تیجمع یو رفاه برا تیکه درصدد فراهم آوردن امن

 (.1394)محمدزاده،  شودعمده محسوب می

از تعامالت است که در آن از  یتردهیچیشکل پ در حال تجربه ایامروزه روند تحوالت دن

انسان بر  غلبه لیدلهب یدگزن دیام شیبا افزا ،یشناختتیجمع کیطرف به تبع گذار کالس کی

تبع گذار به یو از طرف میرو هستناشناخته روبه یهایماریو کشف ب هایماریانواع ب

افراد دوران  شتریو کاهش بعد خانوار، ب یمتفاوت زندگ یهاسبک تجربه و دومشناختی جمعیت

و  یماریب کیهمراه دوران به نیدر اکثر موارد تجربه ا .کنندیتجربه م یراحتهرا ب یسالمند

فرد  شودیو منجر م کندیم جادیاو اختالل ا یدر سالمت یول شدکُ یاست که شخص را نم یناتوان

 کند.  یو عوارض آن زندگ یماریب نیا اها بسالمند سال

 کهدرحالی. است ویژه دنیا جمعیت سالمندان تعداد افزایش فرایند در ایران کشور وضعیت

 تغییر قبل دهه سه از ترآرام رشدی نرخ با 1380و  1370 دهه دو فاصله در ایران جمعیت کل

 برابر 3 تا و یافته افزایش سرعتبه بیشتر و ساله 60 سالمندان جمعیت رشد نرخ است، کرده

متحد  ملل سازمان هایبینیپیش نسخه آخرین بر اساس همچنین. است شده جمعیت کل رشد

 تا 1390 هایسال فاصله در کشور جمعیت کل نرخ رشد که شودمی برآورد کهدرحالی (،2012)

 جمعیت باقی بماند، درصد 5/0 حدود 1405-1430 دوره طول در و درصد 1/1 حدود در 1405

 1/4 حدود دوم دوره طول در و درصد 6/4 حدود اول دوره طول در باالتر و ساله 60 سنین

 طی کشور سالمندان جمعیت ساالنه رشد روشنتر،عبارتبه. خواهد یافت افزایش سال در درصد

 کل رشد نرخ برابر 8حدوداً  1405-1430 هایسال طی و برابر 4 حدوداً 1390-1405 هایسال

 (.1394بود )کوششی،  خواهد کشور جمعیت

درصد کل  3/9برابر  1395ساله و بیشتر کل کشور در سرشماری سال  60نسبت جمعیت 

 11درصد و برای شهر اصفهان حدود  6/10ستان اصفهان جمعیت بوده است. این نسبت برای ا
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درصد  دهدیآمارها نشان مباشد که اندکی بیشتر از میانگین کشوری است. همچنین درصد می

درصد  0/76که طوریباالست. به اریسالمندان زن بس سالمندان و خصوصاً نیدر ب یستیتنهاز

درصد زنان سالمند  3/0که فقط  ستای درحال نیا کنندیم یزندگ ییتنهاسال به 75 یزنان باال

)مرکز آمار ایران،  کنندیم یسالمند زندگ یهمان مراکز نگهدار ای یامؤسسه یدر خانوارها

سکونت دارند  یمعمول یسال در خانوارها 60 یدرصد افراد باال 6/99 ،گردیعبارته. ب(1395

 . شوندیسالمند سپرده نم یراز مراکز نگهدا کیچیباال به ه یستیتنهاز رغمیو عل

 یانهاد خانواده و فرزندان نقش عمده ران،یدر کشور ا ینیو د یفرهنگ یبا توجه به بسترها

 رانیاز سالمندان در ا تیحما نیشتریب و سالمند خانواده دارند یاز اعضا یو پرستار یدر نگهدار

ز ین دیجد یهاتوجه کرد که خانواده دیبا زینکته ن نیاما به ا .ردیگیاز طرف خانواده صورت م

 جادیها، اخانواده یکاهش گستردگ با اند.شده یادیدچار تحوالت ز یاجتماع راتییتغ یپاهم

 شتریافراد جوان و سالمند ب انیم شکافمدرن،  یزندگ یو تحول در نگرش افراد در پ یدگرگون

منجر به  تیسالمندان از جوانان است، که در نها یاشهیکل یسبب تلقبه شکاف نیشده است. ا

شود و سپردن آنها به و کاهش عزت نفس سالمند می یخانوادگ ،یاجتماع تیکاهش حما

 .(1393، و همکاران ی)حا  باقر دهدیم شیرا افزا شگاهیآسا

 مهد سالمند و سالمندان همچون خانه سالمندان، دهکده یمیتعداد سالمندان مفاه شیبا افزا

 نیو همچن شتهبه اشکال خانواده در گذ یخیاند. نگاه تارکرده دایدر جامعه پ یترپررنگ گاهیجا

و... نشان  یسبک زندگ ها،یماریعلل ب ،یزندگ دیسطح ام ت،یجمع یمانند ساختار سن یعوامل

 یسالمندان تمام یدر جوامع سنت .اندنبوده چندان پرکاربرددر گذشته  مفاهیم نیکه ا دهدیم

داشتند  اریرا در اخت یاعتبار اجتماع ای تیثیقدرت، ح ژهیوبه ،یاقتدار و سرور یالزم برا یابزارها

 ؛در خانواده و جامعه بودند یدیکل یهانقش یفایبرجسته و ا یو قادر به کسب منزلت اجتماع

در  یو خانوادگ یآموزش ،یحقوق ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاعرصهشده در  جادیاما تحوالت ا

 است دهیبا جوامع گذشته گرد سهیسالمندان در مقا گاهیو جا تیسبب تنزل موقع د،یدوران جد

 .(1387ی، اح)ری

 .ها و عملکردهای اعضای خانواده را تغییر داده استای امروزی، نقشظهور خانواده هسته

م به برآوردن اند و فرزندان خود را ملزسالمندان برای ورود به زندگی فرزندان خود محدود شده

دانند و باوری که نیازهای والدین پیرشان در حمایت مالی، خدمات بهداشتی یا مسکن نمی
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  .(2008 1)تانر و هریس گاه سالمندان هستند، در حال کمرنگ شدن استفرزندان، بهترین تکیه

 جامعه ماست. یرو شیپ یهاشو چال ناپذیرانکار یهاتیواقع جزء یه با سالمندهمواج

، 1391، شکوهی 1387گرفته در حوزه سالمندی در ایران )کوششی بر مطالعات صورت مروری

 شیبا توجه به افزابیانگر آنست که  (1398و همکاران  زادهقلی، 1394و همکاران ریعت ش

تغییر الگوی سکونتی و  ینیشهرنشنسبت  شیافزا نیهمچن ،بعد خانوار هشسالمند و کا تیجمع

از موارد خانواده و فرزندان امکان مراقبت الزم از  یاریبس دری، نینشپارتمانآدر شهرها و رونق 

 با بالغ فرزندان و درگیری خانواده بُعد شدن کوچک به توجه با .ندارند در منزل راسالمندان 

سالمندان  تعداد افزایش در کنار فرزندان، و کار خود، مانند زندگی اجتماعی و اقتصادی مشکالت

 این کاهش است، درحال خانواده با سالمند افراد نگهداری امکان جدی، مراقبت به نیازمند

 این مورد توجه و اقدام قرار گرفته است، که هاستسال چین مانند کشورها برخی در موضوع

 در سعی« روستایی جدید بازنشستگی اجتماعی» مانند اجتماعی هایحمایت طریق از کشور

 ایران در (. اما1392نماید )فیروزه مقدم، سالمندان می از حمایت برای جدیدی سیستم ایجاد

 از بسیاری شود. هرچندمی برخورد قبولیغیرقابل و سنتی صورتبه پدیده این با هنوز

 هاپردازند، ولی برخی دیگر از خانوادهمی خود والدین نگهداری به با عالقه ایرانی هایخانواده

سالمندان رها  هایدر خانه را آنها برخی و کنندمی نگهداری را خود پیر والدین تحمل سختی با

 (.1392و همکاران،  کنند )آژمی

 یاجتماع طیشرا نیاز هم یو فرزندان ناش نیوالد نیها بیتیها و نارضایاز دلخور یاربسی

در  تیدو واقع و این دارند ییهاتیدارند و فرزندان محدود یانتظارات نیاست. والد افتهیرییتغ

ناتوان،  یو فرزندان یناراض ینیوالد، آن جهیدهند. نترا تحت تأثیر قرار می گریکدی یموارد

 رییعد خانوار و تغکاهش بُ ی. از طرفاست یزندگ درخود عملکرد از  یسرخورده و چه بسا عاص

 سالمند خود نیاجازه را به فرزندان ندهد که از والد نیا دیها شاو شکل خانواده یسبک زندگ

 یسبمواجه شود که در آن منبع منا یفرد سالمند با چالش شودیامر باعث م نیهم. کنند ینگهدار

 از خود نداشته باشد.  تیجهت حما

با در نظر گرفتن  تر شود.پر رنگ یکم دیسالمند شا ینقش مراکز نگهدار یطیشرا نیدر چن

عنوان یکی از مسائل مهم پیش روی جامعه ایرانی و در نظر گرفتن درصد باالی این واقعیت به

                                                      
1. Tanner & Harris  
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 38سال به باال ) 75خصوص سالمندان زن و در سنین تنهازیستی سالمندان در استان اصفهان به

نگرش شود سال(، در این مقاله تالش می 75سالمندان زن باالی  8/81درصد کل سالمندان و 

دیگر، این عبارت)شهروندان اصفهانی( به مراکز نگهداری سالمند سنجیده شود. به افراد جامعه

های سالمندان بر اساس متغیرهای تحقیق در صدد پاسخ به این سؤاالت است که نگرش به خانه

ند تواای چون جنسیت، سن و تحصیالت چگونه است؟ آیا حضور فرد سالمند در منزل میزمینه

بر نگرش اعضای خانواده بر خانه سالمندان مؤثر باشد؟ آیا بازدید از خانه سالمندان و حضور 

در چنین فضایی بر نگرش افراد به این سراها تأثیرگذار است؟ سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، 

 استفاده از رسانه و پایندی دینی چه تأثیری بر نگرش افراد به این سراها دارد؟

  چارچوب نظری

 از فراتر مراتببه معاصر دوران در جمعیت سالخوردگی تحوالت روند اینکه به توجه با

 تبیین برای نیز جدید هایهینظر از متنوعی است، طیف وقوع حال در قبلی هایبینیپیش

 بسیاری درباره هنوز باشد.می گیریشکل حال در جمعیت سالخوردگی پدیده تردقیق و بهترهرچه

 خاطرهمینبه و ندارد وجود یقینی و قطعی شناخت و آگاهی جمعیت سالخوردگی مباحث از

 تردقیق شناخت تا گیرد قرار توجه مورد تریجدی طوربه جمعیت سالخوردگی تا دارد ضرورت

 (. 37: 1396، 1آید )روالند دستبه آن درباره تریجامع و

 روندهای مطالعه برای اصلی نظری چارچوب عنوانبه شناختیجمعیت گذار نظریه

 ویژهبه نظریه این اهمیت و موضوعیت بعد به 1970 دهه از اما است. بوده جمعیت سالخوردگی

 است. نهاده افول به رو ایبرجسته طوربه اول، شناختیجمعیت گذار یعنی آن، کالسیک شکل

 پیشرفته کشورهای فعلی وضعیت تاریخی خاستگاه و ریشه فهم برای کماکان نظریه این همه،اینبا

 یاریدر بس است. اهمیت حائز توسعه ِدرحال کشورهای در جاری روندهای فهم برای همچنین و

 یهازانیمشخص از م یخیتار راتییتحت عنوان تغ یتیاز انتقال جمع ،شناختیاز متون جمعیت

 یانسان یهااز جمعیت یاریسکه ب نییومیر پاو مرگ یبارور یهازانیومیر باال به مو مرگ یبارور

 گذار نظریهمعتقد است ( 2008) 2جانسون .شده است ادیاند، پشت سر گذاشته 1750از سال 

کاهش  زمیمرتبط با علل و مکان وستهیپهمبه یهاهیاز نظر یاعبارت است از مجموعه یتیجمع

                                                      
1 . Roland 

2. Johnson 
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تحوالت تمرکز  نیا یعنوان محرک اصلبه ونیزاسیبر مدرن ومیر که عموماًو مرگ یبارور یخیتار

 از بیش موالید تعداد تا گردید باعث که شد شروع زودتر ومیرمرگ کاهش کلی،طور. بهدارند

 زمانی جمعیت سالخوردگی گردید. منجر جهان جمعیت رشد به نهایتاً و باشد ومیرمرگ تعداد

 و خردساالن تعداد کاهش سبب گذارد. زیراموالید رو به کاهش می میزان که گیردمی شکل

 (.27: 1396شد )روالند،  خواهد سالخوردگان تعداد افزایش

. تجربه )انتظارات، نگرانی، 1نگرش و دانش به سالمندی به دو بحث عمده اشاره دارد: 

طور انفرادی و شخصی هستند و ها گاه به، تصمیمات(. نگرشهافعالیت: رفتار )2احساسات(، 

گونه است که سالمند کسی ترین نگاه به سالمندان این. رایجشوندگاه از نظر اجتماعی مطرح می

شود وابستگی است که توانایی فیزیکی او درحال کاهش بوده و هرچه به سن او افزوده می

شوند و در نهایت ای به کمک دیگران دارد، لذا سالمندان افراد ضعیف در نظر گرفته میفزاینده

(. نگرش منفی به سالمندی به 2003، 1شود )لوین یاد میعنوان دوران زیااز دوره سالمندی به

عنوان یک تبعیض سیستماتیک بین سالمند و شکل یک ایدئولوژی ابتدا توسط رابرت باتلر به

های رایج دوران که ویژگی(. درحالی1969، 2شود )باتلرها مطرح میسایر افراد به خاطر سن آن

نتایج تحقیقات  .ا تجربه سالمندان کمی متفاوت استبار هستند، امپیری عمدتاً به شکل زیان

عنوان چیزی تر بهآوری نشان داده که سالمندی اغلب توسط افراد مسنطور شگفتمتفاوت به

(. این 2002، 3شود )والینتمثبت و فرصتی برای رشد، توسعه و تجربه تغییرات مثبت تلقی می

از دیدگاه طول عمر، پیری فقط یکی از  ود وشنامیده می «پیری پارادوکس»نبود اثر منفی سن 

ها و هم سودها مشابه سایر مراحل زندگی انسانی است، یک تجربه چندبعدی، که در آن هم زیان

 (.1991، 4گیرند )بالتسمراحل زندگی در کنار هم قرار می

 از دیگری بخش .دانندمی حیاتی اجتماعی، رفتار درک برای را نگرش مطالعه، نظراناحبص

 طوربه فرض این و هستند رفتارها کنندهتعیین هانگرش که است فرض این بر مبتنی تیاهم این

 تغییر را هاآن رفتارهای توانمی افراد، هاینگرش دادن تغییر با که دارد امر این بر داللت ضمنی

                                                      
1  . Levy 

2. Butler 

3  . Valliant 

4  . Baltes 
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 یصالح ؛2015 ،2و همکاران انگی ؛2016، 1ولز و همکاران ؛1391 ی،و قهرمان یریام ی)صالح داد

بلندمدت  ی(. نگرش، عبارت است از سازمانده2010 ،3ونیچنگ چنگ و نا ؛1394و همکاران 

که فرد در  یطیهای محجنبه یبا توجه به برخ یو شناخت یادراک ،یاحساس ،یزشیانگ ندهاییفرآ

 ییهاتفکر، احساس و واکنش وهیش گرانیفرد ب کیاساس، نگرش نیآن قرار گرفته است. برهم

و در سه بُعد احساسی، شناختی و رفتاری قابل  اطراف خود دارد طیاست که وی نسبت به مح

 .(1385 ،4نزدلی)هاوک سنجش است

علوم اجتماعی است تعاریف  توجه در حوزهدر مورد سرمایه اجتماعی که از مفاهیم جالب

اجتماعی در مورد چندین پردازان در حوزه سرمایه طورکلی، اکثر نظریهمتعددی ارائه شده است. به

اند: اعتماد و سطوح مختلف آن )عام، بنیادی و بین نظر دارند که از آن جملهشاخص اتفاق

های فردی برای کنش، ارتباطات اشخصی(، احساس دلبستگی، احساس هویت، افزایش توانایی

بالقوه های اجرایی مؤثر، ظرفیت آزاد و مشارکتی، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانت

 سرمایه (1986) 5بوردیو نظر های اجتماعی. ازاطالعات، پیوندهای اجتماعی، و توسعه شبکه

 افراد میان روابط و جمعی کنش که است اجتماعی ساختار گوناگون هایجنبه شامل اجتماعی

از دیتدگاه پاتنتام، نظریته سترمایه اجتماعی بر این فرض  کند.می تشویق و ترویج را جامعه

استوار است که هرچه با دیگتر افتراد ارتبتاط بیشتتری داشتته باشتیم، اعتماد بیشتری به آنها 

ترتیتب، ستنجه او دارای سته عامتل اساستی است: مشتارکت، اعتمتاد و بتدین. خواهیم داشت

رمایه اجتماعی بر مبنای نظریه بوردیو، پاتنام مورد سنجش (. شاخص س1380)پاتنام،  انستجام

دانند شناسان سبک زندگی را شیوه یا الگوهای زندگی روزمره میقرار گرفته شده است. جامعه

هایی که فرد یا اعضای تنها شامل الگوهای مطلوب فردی، بلکه شامل تمام عادات و روشکه نه

باشد. وبر نخستین کسی ها سر و کار دارند نیز میالً با آناند یا عمها خو کردهیک گروه به آن

بود که در جامعه شناسی اصطالح سبک زندگی را به کار برد. وی خصلت اصلی سبک زندگی 

های مادی بیشتری گسترش داند و معتقد است هرچه در یک جامعه ارزشرا انتخابی بودن آن می

 (. 192:1368یابد )فروند، کاهش میاعتقادی مردم  -یابد، میزان پایبندی مذهبی

                                                      
1. Wells et al 

2. Yang et al 

3. Chengcheng & Naiwen 

4. Hawkins Dell 

5. Bourdieu 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    40

سبک زندگی تمام مواردی چون الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، نحوه مصرف و 

بینی فرد و گروه وابسته ها و جهانها، ارزشگیرد و نگرشچگونگی رسیدن به اهداف را در بر می

اس سه بُعد مصرف گویه بر اس 15(. این مفهوم با 1987، 1کند )فدرستونبه آن را منعکس می

محصوالت فرهنگی، نحوه گذراندن اوقات فراغت و مدیریت بدن و پیرایش وضعیت ظاهری 

پژوهش از آن استفاده  نیاست که در ا یرهایاز متغ گرید یکی ینید یبندیپاعملیاتی شده است. 

 یاریواجبات بوده که در بس جزء نیاسالم احترام به والد ینید یهاشده است. بر اساس آموزه

نگرش افراد به مراکز  نیب رسدیشده است. لذا به نظر م دیکأبه آن اشاره و ت اتیو روا اتیاز آ

آنها ارتباط وجود داشته باشد. جهت سنجش  و سبک زندگی داریدین زانیسالمند و م ینگهدار

متغیرهای مستقل مورد  استفاده شده است. هیگو 7پرسشنامه استاندارد با  کیداری از دین زانیم

ای )جنسیت، سن، تحصیالت، وضع تأهل، وضع استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای زمینه

اشتغال، وجود سالمند در منزل و سابقه بازدید از خانه سالمندان(، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، 

( در ارتباط با 1دار پایبندی دینی و میزان استفاده از رسانه است که در مدل نظری پژوهش )نمو

 متغیر وابسته نگرش به مراکز نگهداری سالمند ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری پژوهش :1نمودار                                   

                                                      
1. Featherstone 

 ینید یبندیپا

 

 یانهیزم یرهایمتغ
س) شتغال، تأهل،  وضع، التیسن، تحص ت،یجن وضع ا

 (از خانه سالمندان دیسابقه بازد وجود سالمند در منزل،

نگرش به مراکز 

نگهداری 

 سالمند

 یاجتماع هیسرما

 ی زندگ سبک

 میزان استفاده از رسانه 
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 پیشینه تحقیق

های مهم پژوهشی مطالعات داخل و خار  از ایران در سالمندی یکی از حوزه زندگی کیفیت

باشد. نظریه جامع و یکپارچه از کیفیت زندگی، می انسالمند زمینه نحوه نگهداری و مراقبت از

گیرد. هایی از زندگی را دربر میشامل انواع حاالت از بعد ذهنی تا عینی، است که هر کدام جنبه

گیرد که شامل بر اساس این نظریه، یک زندگی خوب، طیفی از ابعاد عینی تا ذهنی را دربر می

د معنا و ارزش در زندگی، تعادل بیولوژیک، بهزیستی، رضایت از زندگی، خوشبختی، وجو

پتانسیل زندگی، تحقق نیازها و عوامل عینی نظیر وضع فعالیت، درآمد، وضع تأهل، وضع سواد 

 بر مؤثر پژوهشی عوامل در( 2012) 2یل(. 41: 1384به نقل از اونق  1باشد )ونتگوگو... می

 مشاهده مصاحبه، پرسشنامه، از استفاده با سالمندان را هایخانه محیطیزیست کیفیت افزایش

سالمند را با سه موضوع  یمراکز نگهدار یکل یطراحو  کرده بندیطبقه و شناسایی میدانی

 زانیدر پرسشنامه سنجش م نیهمچناست. مرتبط دانسته  یکیزیو ف یروح ،یسالمت اجتماع

 نهیشیپ شاملند که دش یبنددسته یزندگ تیفیک شیمؤثر در افزا یهازعاملیری، زندگ دیام

ساختار بدن، ورزش، مصرف الکل، مصرف  ،یاقتصاد تیتأهل، وضع تیوضع ،یخانوادگ

 باشند. می محیط خواب، دما و مراقبت از سالمندان الت،یخلق وخو، تحص ات،یدخان

« شدنهای سالمندی مکانی برای پیر خانه»( در ژاپن با عنوان 2009) 3نتایج مطالعه ماتسوکا

 نیعمر، مؤثرتر پایانتا  یشخص یاز ماندن در مسکن سالمند نانیو اطم تیحس امنداد  نشان

با استفاده از  یپژوهش در( 2010) 4یموهل سالمندان است. یذهن یعامل در رفاه و راحت

مرکز را در  سوئدی مراقبت از سالمندان طیمح تیو وضع یضرور یازهاین ،یارتباط یکردهایرو

در خانه،  یزندگ ،یشامل حق سالمندمورد، چهار به  ت،یدر نهاو سالمندان و خانه مطالعه کرده 

 دست یافت. یشعف و خوشحال و ارتباط خوب،

گونه است که سالمند کسی است که توانایی فیزیکی او در ترین نگاه به سالمندان اینرایج

ای به کمک دیگران دارد، شود وابستگی فزایندهحال کاهش بوده و هرچه به سن او افزوده می

عنوان دوران شوند و در نهایت از دوره سالمندی بهلذا سالمندان افراد ضعیف در نظر گرفته می

                                                      
1. Wentgog  

2. Lee 

3. Matsuoka 

4. Mohly 
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سالمندان عالوه بر تغییرات جسمی، از بسیاری جهات همان (. 2003، 1شود )لوییاد می زیان

گیری سالمندان در دوران و کناره کندمی میانسالی را احساس دوراننیازهای روانی و اجتماعی 

، 2)الیوپولوس کنداز سالمندان دل می بیشتر آنان،پیری، به این علت است که اجتماع برخالف میل 

در  سالمندان یاجتماع در زمینه طرد( 2008) 3و ورومن رزبزیج یقیتطبهای مطالعه یافته .(3201

 طرد شیافزا یبرایک عامل مهم شاخص فقدان سالمت نیز بیانگر آن است که  اروپا االتیا

 نقشدرآمد خانواده  همچنین آید.حساب مییی بهاروپا یکشورهادر همه سالمندان  یاجتماع

اما سن  ،کشورها داشته است شتریدر ب یبه حقوق اجتماع یو دسترس یماد تیمحروم در یمهم

  سالمندان نبودند. یاجتماع طردبر ابعاد  یجد گذارعوامل تأثیر تیو جنس

نمره نگرش گروه سالمندان  گر آن است که(، بیان1398های پژوهش عبدالمحمدی )یافته

سالمندان  یزندگ تیفیک ،ابعاد یکمتر بود و در تمام میمقریسالمندان از سالمندان غ یبه سرا میمق

 میزان و منزل وضعیت فرزند، تعداد . همچنین متغیرهایبود میباالتر از سالمندان مق میرمقیغ

 یهایژگیو در زمینه شناسایی .دارد گیریچشم تأثیر سالمندان زندگی کیفیت بر تحصیالت

 استان تهران راناتیشم یةسالمندان ناح یهاساکنان خانه یزندگ تیفیک شیمؤثر در افزا یطیمح

 یمندتیرضا شده مرتبط با ییعوامل شناسا انیکه از م ( نشان داد1394پژوهش ضرغامی )

 تیقابل ،یسهولت دسترس ،یریپذتجمع ،یری)آموزش پذ طیاز مح مراکز نگهداری سالمند ساکنان

 نیشتریروی و ورزش، بادهیپ تیخانه(، قابل سالمندان به یسرا یو ورزش، همانند یروادهیپ

 . دارد سالمندان یزندگ تیفیو ک تیرضا شیتأثیر را در افزا

 و شود دهید شانیهاییدارند که توانا ازینشان ی از زندگیگریددوره از هر  شیب سالمندان

آنها احساس  شودیباعث م ازین نیگرفتن ا دهی. نادرندیقرار گ انیمورد توجه فرزندان و اطراف

 توصیف ( در زمینه1397کیفی نوری و فارسی ) پژوهش های. یافتهکنند یارزشیو ب یتیکفایب

 دسته چهار شناسایی خود به فرزندان مالیر از شهرستان سالمندان سرای مقیم سالمندان انتظارات

 سالمندان، فردی بهداشت نیازهای تأمین و جسمانی مراقبت عناوین: تحت اساسی انتظارات

 حفظ و عاطفی حمایت خانواده، در سالمندان جایگاه و شأن به احترام و اجتماعی حمایت

 سالمندان زندگی اساسی هایهزینه تأمین و مالی حمایت و سالمندان، شخصی حریم و استقالل

                                                      
1  . Levy 

2. Eliopoulos  

3. Gijbers & Vrooman 
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 انتظارات کردن برآورده در خانواده نهاد حیاتی نقش از پژوهش این نتایج درمجموع،. شد منجر

  .کندمی حمایت آنان روانی و جسمانی زندگی کیفیت بهبود آن تبعبه و سالمندان هایدغدغه و

و  جتماعیا منسجاا ،جتماعیا دعتماا انمیز بین (1392) شو همکاران ینوغاندر مطالعه 

 به نسبت انسالمند شنگرو  روتن شهر انسالمند -ابعاد سرمایه اجتماعی- جتماعیا کترمشا

 سرای به نسبت نور شهر سالمندان ها نشان داد کهیافته .شد دیده سمعکو بطهرا انسالمند ایسر

 احساس سرای سالمندان در زیرا سالمند ؛کنندنمی از آن استقبال و دارند منفی نگرش سالمندان

 کندمی او حس سرا این دربیند. نمی ایفایده و کارکرد خود برای کند ومی هدفیبی و پوچی

 به سالمندان خانه شده است. درنتیجه، تبدیل سربار موجودی به و داده دست از را خود کارکرد

 باشد، داشته دربر سالمند برای ممکن است که پوچی و سرخوردگی احساسات این تمام دلیل

 تنهایی شدید، احساس جمله از دالیلی به همسر فاقد سالمندان نگرفت. اما قرار استقبال مورد

 به بودن، نیاز جمع با و بیشتر تعامل به نیاز تعلق، عدم احساس بیهودگی، و پوچی احساس

 کنند.می سالمندان استقبال خانه آرامش و... از به نیاز توجه، و احترام به نیاز پرستاری، و مراقبت

های مختلف سالمندی )نیازهای گرفته در حوزهدامنه وسیعی از تحقیقات صورت برخالف

های مختلف سالمت سالمندی و...( کمتر کیفیت زندگی سالمندان و جنبهدوره سالمندی، 

 های سنی و جنسی مختلف(جامعه )از گروه به سنجش نگرش افراد ،ژهیصورت وبهای، مطالعه

و نگاه  یریبر نگرش به پموجود نیز  هایبیشتر پژوهش .سالمند پرداخته است یبه مراکز نگهدار

 یبر رو قاتیتحق نیا نی. همچناندشدهمتمرکز  یشناختی و پزشکروان یهااز جنبه یبه سالمند

کارکنان  ای یمارستانیو ب یاز افراد مانند پرستاران، کارکنان مراکز خدمات بهداشت یخاص یهاگروه

 مسئلهشناختی به و روان یاز سالمند متمرکز هستند که عمدتاً از نگاه پزشک یمراکز نگهدار

 کردیاز سالمند با رو یمراکز نگهدار رامونیصورت گرفته پ قاتیاز تحق گرید یاستهاند. دپرداخته

 ییو هدف عمده آنها ارائه الگو اندسالمند پرداخته یمراکز نگهدار مسئلهبه  یاو سازه یمعمار

رو، در این پژوهش . ازاینسالمندان است ینگهدار یمناسب برا ییفضا یطراح یمناسب برا

شود با الهام گرفتن از پیشینه تجربی موجود و تالش برای گسترش حوزه مطالعات در تالش می

های سنی جامعه )از گروه افرادمقوله نگهداری و مراقبت از سالمندان، ضمن بررسی نوع نگرش 

دهی به نوع به مراکز نگهداری سالمند در شهر اصفهان، عوامل مؤثر در جهت و جنسی مختلف(

 شود. نگرش آنان بررسی
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 هاروش تحقیق و داده

، با هدف 1398در سال  پیمایش مقطعی یک استفاده در این پژوهش، از طریق مورد هایداده

آماری  افراد به مراکز نگهداری سالمند در شهر اصفهان، حاصل شده است. جامعه نگرشبررسی 

سال  20-60منطقه شهرداری شهر اصفهان که بین  15شهروندان زن و مرد ساکن در  پژوهش،

نفر  1961260برابر  1395گیرد که تعداد آنها بر اساس نتایج سرشماری سال اند را در بر میبوده

درصد جمعیت  11، حدود 1395گزارش شده است. مطابق گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری 

ادل نفر مع 125372دهد که از این مقدار سال تشکیل می 60شهر اصفهان را سالمندان باالی 

 آمار مرکز)دهند درصد را زنان تشکیل می 8/10نفر معادل  120332درصد را مردان و  1/11

رو، با توجه به روند رو به رشد سالمندی در شهر اصفهان و با توجه به . از این(1395ایران، 

گیری به سپردن سالمندان به مراکز نگهداری سالمند عمدتاً تصمیمی است که از اینکه تصمیم

عنوان جامعه آماری این سال به 60تا  20شود، افراد واقع در سنین ف فرزندان گرفته میطر

عنوان حجم نفر از ساکنین مناطق به 384اند. با استفاده از فرمول کوکران پژوهش انتخاب شده

 15حجم در  با متناسب ایسهمیه و ایچندمرحله گیرینمونه روش به نمونه مشخص شدند که

ها انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات یک پرسشنامه اساس بلوکمنطقه بر 

شناختی و بخش دوم مربوط به دو بخشی است که بخش اول مربوط سنجش متغیرهای جمعیت

 طیف بر اساس که ساخته استصورت محققسنجش نگرش به مراکز نگهداری از سالمندان و به

 شد.  طراحی لیکرت
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 و ضرایب پایایی آن ابعاد کیسالمند به تفک از ینگرش به مراکز نگهدار های: گویه1جدول 
 کرونباخآلفای هاگویه ابعاد شاخص

دار
گه
ز ن
راک
ه م
ش ب

گر
ن

 ی
د 
من
سال
از

 

بعد 

شناختی 

 گویه( 5)

سالمندان نگهداری کند  نظرم وجود مراکزی ماننده خانه. به1 سالمندان که از 

. به نظر من زندگی در خانه سالمندان برای افراد 2است.  برای جامعه ضروری

. در خانه 3سالمند که نیاز به سرپرستی دارند، بهتر از زندگی با فرزندان است. 

 . خانه4شتتود. ستتالمندان بهتر به وضتتعیت ستتالمت ستتالمندان رستتیدگی می

ست. طور هم که میسالمندان آن شرایط زندگی جدید 5گویند جای بدی نی  .

 دهد که باهم در یک خانه زندگی کنند.ن اجازه را به افراد نمیای

651/0 

بعد 

 عاطفی

 گویه( 4)

ستی از والدین در دوره1 سرپر شرایطی  فرزند  سالمندی به عهده . تحت هر 

. کسانی 3سالمندان یک گناه بزرگ است.  . سپردن سالمندان به خانه2است. 

های ستتنگدل و ستتپارند انستتانستتالمندان می که افراد ستتالمند را به خانه

ستتالمندان در کنار  . ستتالمندان وقتی در محیط خانه4احستتاستتی هستتتند. بی

 کنند.گیرند کمتر احساس یأس و ناامیدی میهمساالن خود قرار می

662/0 

بعد 

 رفتاری

 گویه( 8)

 

شود من ترجیح 1 سالمندان  شتری به  سالمندان توجه بی دهم می. اگر در خانه 

شد 2والدینم را در آنجا قرار دهم.  شته با سالمندان هزینه کمتری دا . اگر خانه 

. اگر ترس از حرف دیگران 3دهم والدینم را در آنجا قرار دهم. من ترجیح می

. ممکن است در 4دهم. نباشد حتماً والدین خود را در خانه سالمندان قرار می

شتتتوم والدینم را به مراکز نگهداری آینده با توجه به اوضتتتاع زندگی مجبور 

تری . اگر مراکز نگهداری سالمند از امکانات و محیط مناسب5سالمند بسپارم. 

از وضعیت االن داشته باشند و والدین سالمندم نیاز به سرپرستی داشته باشند، 

سالمندی نیاز  . اگر در دوره6دهم آنها را به خانه سالمندان بسپارم. ترجیح می

سی از من مراقبت نکند خودم به خانهبه مرا شم و ک شته با سالمندان  قبت دا

خودم باشتتم ولی به  . حاضتترم به تنهایی با تمام مشتتکالت در خانه7روم. می

های خود بر نیایند، آنها را فعالیت . اگر والدینم از عهده8سالمندان نروم  خانه

 سپارم.سالمندان می به خانه

712/0 
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( در سه بُعد عاطفی، شناختی و رفتاری 1385نگرش با استناد به نظر هاوکینزدل )شاخص 

های کلی یک پدیده یا سنجیده شده است. بُعد عاطفی به هیجانات و احساسات مرتبط با ویژگی

های خاص یک پدیده و بُعد رفتاری موضوع اشاره دارد. بُعد شناختی به باورهای فرد به ویژگی

های کلی یک پدیده اشاره دارد. مجموع این سه بُعد از طریق با توجه به ویژگی به مقاصد رفتاری

شده، از روش صوری که نوعی های طراحیگویه 1اند. برای تعیین اعتبارگویه سنجیده شده 17

اعتبار محتوایی است، استفاده شد؛ یعنی پس از بررسی ابعاد نگرش به مراکز نگهداری سالمند 

منطبق بودن محتوای  راحی و به تعدادی از خبرگان ارائه شد و نظر آنان در زمینههای اولیه طگویه

ها در قالب یک ها گرفته شد. سپس گویههای مورد انتظار و تصحیح گویهها با ویژگیگویه

های نامرتبط و مبهم حذف شدند. آزمون قرار گرفت و گویهپرسشنامه طراحی شد و مورد پیش

ابعاد نگرش نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای  2برای سنجش پایایی

دست آمد. برای سنجش سایر متغیرها به 674/0های نگرش به مراکز نگهداری سالمند کل گویه

اند، استفاده هایی که محققین در مطالعات خود آنها را آزمودهاز پرسشنامه استاندارد و شاخص

شد. شاخص سبک زندگی دارای سه بُعد شامل: مصرف محصوالت فرهنگی، اوقات فراغت و 

بُعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای  3گویه و  34مدیریت بدن؛ شاخص سرمایه اجتماعی متشکل از 

گویه و متغیر میزان استفاده از رسانه  7اجتماعی و مشارکت اجتماعی؛ شاخص پایبندی دینی با 

گویه استفاده شده است که پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده و مقدار  5ا ب

(. واحد تحلیل در این مطالعه 2آلفای کرونباخ برای متغیرها در دامنه مطلوب قرار دارد )جدول 

تک  های آماریو آزمون Excelو  SPSS22افزار ها از نرمفرد است و برای تجزیه و تحلیل داده

 متغیره، دومتغیره و چندمتغیره )رگرسیون سلسله مراتبی( استفاده شده است. 

 

 

 

 

                                                      
1. Validity 

2. Reliability 
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 تحقیق متغیرهای پایایی ضرایب و ابعاد :2 جدول
 کرونباخآلفای  تعداد گویه ابعاد متغیر

 سبک زندگی

 719/0 3 مصرف محصوالت فرهنگی

 709/0 4 اوقات فراغت

 801/0 8 مدیریت بدن

 اجتماعیسرمایه 

 774/0 3 اعتماد نهادی

 732/0 3 اعتماد بین شخصی

 689/0 3 اعتماد محیط

 770/0 3 اعتماد تعمیم یافته

 765/0 9 هنجار اجتماعی

 801/0 5 کیفیت شبکه

 689/0 4 مشارکت اجتماعی

 619/0 4 مشارکت مدنی

 812/0 7 - پایبندی دینی

 677/0 5 - میزان استفاده از رسانه 

 های توصیفییافته

های سالمندی و برخی متغیرهای نسبی پاسخگویان برحسب میانگین نگرش به خانه توزیع

درصد  6/51درصد پاسخگویان را مردان و  4/48ارائه شده است.  3پژوهش در جدول شماره 

درصد پاسخگویان متأهل و  70دهند. به لحاظ وضع تأهل حدود پاسخگویان را زنان تشکیل می

 5/30درصد پاشخگویان شاغل و  5/69دهند. درصد بقیه را پاسخگویان مجرد تشکیل می 30

 54تر و حدود درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم و پایین 46درصد بیکار بودند. حدود 

تا  20درصد پاسخگویان در سنین  60اند. حدود درصد پاسخگویان دارای تحصیالت عالی بوده

درصد از  35سال قرار دارند. حدود  60تا  40درصد دیگر در سنین  40سال و حدود  40

درصد تجربه  65اند و حدود پاسخگویان حداقل یک بار از یک خانه سالمندان بازدید داشته

لحاظ حضور یا عدم اند. بهسالمندان یا مراکز نگهداری سالمند را نداشتهبازدید از هیچ خانه

درصد پاسخگویان عنوان کردند که حداقل یک فرد سالمند  28حضور سالمند در منزل، حدود 

 اند. درصد هیچ فرد سالمندی در منزل نداشته 72را در منزل دارند و حدود 
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های سالمندی و برخی : توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میانگین نگرش به خانه3جدول 

 1398متغیرهای پژوهش در شهر اصفهان، 

 درصد تعداد متغیرهای پژوهش
یانگین م

 نگرش
 تعداد متغیرهای پژوهش

در

 صد

میانگین 

 نگرش

 1/41 2/29 111 سال 20-29 پاسخگو سن 3/41 100 384 کل پاسخگویان

 جنسیت

 پاسخگو

 3/42 4/48 186 مرد

 

 9/40 4/30 116 سال 39-30

 3/42 7/20 79 سال 40-49 2/41 6/51 198 زن

 وضعیت

 تأهل

و  سال 50 2/41 8/29 114 مجرد

 بیشتر
75 7/19 4/41 

 4/42 2/70 270 متأهل

 وضع اشتغال
 بازدید از خانه 2/43 5/69 217 شاغل

 سالمندان

 4/40 3/35 129 بله

 9/41 7/64 237 خیر 8/42 5/30 95 بیکار

سطح 

 تحصیالت

سالمند  حضور 4/41 8/45 176 دیپلم و زیردیپلم

 در منزل

 7/42 7/27 99 بله

 8/40 3/72 258 خیر 1/43 2/54 208 تحصیالت عالی

 

 های استنباطییافته

نگرش به مراکز نگهداری سالمند،  یرهایمتغ یهاانسیوار ینمرات و همگن عیبودن توز نرمال

با استفاده از  سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، پایبندی دینی و میزان استفاده از رسانه نیز

های چولگی و کشیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت و نیز شاخص اسمیرنوف-فکولموگرو آزمون

های پارامتریک که بر این اساس، مقادیر در دامنه مطلوب بودند. لذا برای آزمون فرضیات از آزمون

و میانگین نظری  3/41و همبستگی استفاده شده است. میانگین نگرش کل پاسخگویان برابر 

شده کمتر از میانگین نظری بوده و نگرش میانگین مشاهدهدهد بوده که نشان می 51نگرش برابر 

 ،یعد شناختمطالعه نگرش در سه بُ نیدر ادهد. منفی به مراکز نگهداری سالمند را نشان می

. ابتدا پاسخگویان بر اساس نمره نگرش کل به سه گروه شده است دهیسنج یو رفتار یعاطف

  بندی شدند.بت تقسیمنگرش منفی، نگرش بینابین یا متوسط و نگرش مث
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 بندی متغیر نگرش به مراکز نگهداری از سالمندان : گروه4 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی نوع نگرش
 7/30 7/30 118 منفی

 99 2/68 262 بینابین

 100 1 4 مثبت

 - 100 384 جمع کل

دارای نگرش درصد  68درصد افراد دارای نگرش منفی،  31دهد نشان می 4نتایج جدول 

 5درصد افراد دارای نگرش مثبت به مراکز نگهداری سالمند هستند. در جدول  1بینابین و فقط 

به مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان به تفکیک جنسیت و ابعاد نگرش پرداخته شده است. در 

ی در بُعد رفتاری و شناختی تفاوت معناداری بین میانگین نگرش مردان و زنان وجود ندارد. ول

بعد عاطفی تفاوت بین میانگین نگرش مردان و زنان معنادار است. میانگین نگرش مردان در بعد 

دیگر، زنان بیش از مردان، عبارتباشد. بهمی 37/10و میانگین زنان برابر  32/12عاطفی برابر 

 دانند.خانه سالمندان را جای نامناسبی برای نگهداری افراد سالمند می

آزمون تی برای مقایسه میانگین نگرش به مراکز نگهداری سالمند به تفکیک جنسیت و : 5جدول 

 1398نگرش،  ابعاد

 ابعاد نگرش
 زن مرد

 Tمقدار 
معناداری آزمون 

T انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 007/0 699/2 072/3 73/10 466/2 32/12 بعد عاطفی

 321/0 994/0 935/2 21/14 953/2 32/14 بعد شناختی

 577/0 558/0 858/4 01/16 656/3 26/16 بعد رفتاری

 058/0 904/1 213/6 75/40 791/6 01/42 کل نگرش

 گروه مرجع: زنان

میانگین نگرش افراد به مراکز  های مستقل برای مقایسه، از آزمون تی نمونه6در جدول  

نگهداری سالمند برحسب حضور یا عدم حضور سالمند در منزل و تجربه بازدید یا عدم بازدید 

( و سطح 46/2) tاز حداقل یک مرکز نگهداری سالمند استفاده شده است. بر اساس مقادیر آماره 

( تفاوت معناداری بین نوع نگرش به مراکز نگهداری سالمند برحسب حضور 014/0)معناداری 

ای که پاسخگویانی که سالمندی در منزل آنها یا عدم حضور سالمند در منزل وجود دارد به گونه

تری به مراکز نگهداری سالمند دارند. همچنین پاسخگویانی که تجربه حضور دارد نگرش مثبت
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تری به مراکز نگهداری اند نگرش منفیک مرکز نگهداری سالمند را داشتهبازدید از حداقل ی

(. به لحاظ تحصیالت، 037/0و سطح معناداری برابر  09/2برابر  tماره آسالمند دارند )مقدار 

پاسخگویان به دو گروه دارای تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی )دیپلم و زیر 

های مستقل برای مقایسه میانگین نگرش پس از طریق آزمون تی نمونهاند و سدیپلم( تقسیم شده

به مراکز نگهداری سالمند در بین این دو گروه پرداخته شده است. بر اساس نتایج، میانگین 

و  14/43نگرش به مراکز نگهداری سالمند در بین پاسخگویان دارای تحصیالت عالی برابر 

 بوده و بر اساس مقدار آماره 38/41م و زیر دیپلم( برابر پاسخگویان بدون تحصیالت عالی )دیپل

( تفاوت معناداری بین نگرش دو گروه به مراکز نگهداری 026/0( و سطح معناداری )-30/2تی )

که کسانی که دارای تحصیالت عالی و دانشگاهی هستند نگرش طوریبه سالمند وجود دارد. به

 ند.تری به مراکز نگهداری سالمند دارمثبت

های تحلیل واریانس، تی و ضریب همبستگی پیرسون با آزمون: بررسی فرضیات پژوهش 6جدول 

 1398در بین پاسخگویان، 

 t p-valueمقدار  میانگین تعداد گویه ها متغیر مستقل نوع آزمون

آزمون تی 
های نمونه

 مستقل

 وجود سالمند
 79/42 101 بله

46/2 014/0 
 88/40 256 خیر

   بازدید از خانه
 سالمندان

 44/40 132 بله
09/2 037/0 

 96/41 235 خیر

 تحصیالت
 38/41 176 دیپلم و زیر دیپلم

30/2- 026/0 
 14/43 208 تحصیالت عالی

آزمون 
همبستگی 

 پیرسون

 p-value ضریب همبستگی پیرسون ابعاد شاخص

 سبک زندگی

 344/0 -049/0 مصرف محصوالت فرهنگی

 064/0 099/0 اوقات فراغت

 104/0 084/0 مدیریت بدن

 040/0 105/0 کل

 سرمایه اجتماعی

 001/0 164/0 اعتماد اجتماعی

 414/0 -042/0 هنجارهای اجتماعی

 022/0 119/0 مشارکت اجتماعی

 117/0 081/0 کل

 144/0 -075/0 میزان پایبندی دینی

 024/0 -115/0 میزان استفاده از رسانه
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی پژوهش و نگرش 

دهد ارتباط بین متغیر سبک زندگی و نگرش به مراکز به مراکز نگهداری سالمند نیز نشان می

، فراغت اوقاتی، مصرف محصوالت فرهنگنگهداری سالمند به تفکیک ابعاد سبک زندگی )

ولی شاخص کلی سبک زندگی و نگرش به مراکز نگهداری  بوده غیرمعنادار( بدن تیریمد

 عد اعتماد اجتماعیسرمایه اجتماعی در بُ متغیربین  .مثبت و معنادار هستند رابطهسالمند دارای 

 د.باشرابطه معنادار و مثبت و در بعد هنجارهای اجتماعی غیرمعنادار میمشارکت اجتماعی عد و بُ

دست هو نگرش به مراکز نگهداری سالمند غیرمعنادار ب کل بین سرمایه اجتماعی بطهراهمچنین 

و رابطه معنادار مشاهده نشد  بین میزان پایبندی دینی و نگرش به مراکز نگهداری سالمند .آمد

معنادار و مثبت میزان استفاده از رسانه و نگرش به مراکز نگهداری سالمند در نهایت ارتباط بین 

زمان متغیرهای مستقل و ابعاد آنها بر متغیر وابسته از رگرسیون برای بررسی تأثیر همدست آمد. به

دهد استفاده از این مدل به لحاظ تکنیکی به محقق اجازه میمراتبی بهره گرفته شده است. سلسله

 گر را بهتر درک نماید. که روابط بین متغیرهای مستقل را کنترل نموده و اثر متغیرها یکدی

ای یعنی جنسیت، اول متغیرهای جمعیتی و زمینه مرحلهدهد که در نشان می 7نتایج جدول 

، سن، تحصیالت و سالمندان سابقه بازدید از یک خانه ،وجود یا عدم وجود سالمند در منزل

درصد  8/11 کنند. به عبارت دیگرمی متغیر وابسته را تبیین تغییراتدرصد  8/11 وضع تأهل

تغییرات متغیر وابسته در این پژوهش وابسته به متغیرهایی هستند که در مرحله اول مورد ارزیابی 

الزم  باشد.می (Beta)سالمندان دارای بیشترین اثر  و متغیر سابقه بازدید از یک خانه اندقرار گرفته

 01/9ید از خانه سالمندان ، وجود سالمند در منزل و سابقه بازدجنسبه ذکر است که سه متغیر 

، در مرحله اول التیتحص، سندرصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند و با ورود سه متغیر 

 افزایش یافت.درصد  8/11قدرت تبیین تفاوت محسوسی پیدا نکرده و به 
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بر روی سلسله مراتبی و همزمان برای سنجش اثر همزمان متغیرها  ونیرگرس بیضرا. 7 جدول

 نگرش به مراکز نگهداری سالمند

 3مدل  2مدل  1مدل  متغیر

 ضریب تأثیر

(Beta) 
 معناداری

ضریب تأثیر 

(Beta) 
 معناداری

ضریب تأثیر 

(Beta) 
 معناداری

 034/0 -118/0 034/0 -118/0 059/0 -107/0 *جنسیت

 010/0 -144/0 009/0 -146/0 014/0 -140/0 **وجود سالمند در منزل

 027/0 123/0 030/0 121/0 041/0 117/0 ***بازدید از خانه سالمندان

 695/0 029/0 645/0 035/0 663/0 034/0 سن

 130/0 093/0 116/0 097/0 143/0 092/0 ****تحصیالت

 479/0 049/0 545/0 042/0 405/0 059/0 وضع تأهل

 اجتماعی سرمایه
 

221/0 000/0 216/0 000/0 

 رسانه از استفاده میزان
 

106/0- 200/0 

 2R 118/0 192/0 209/0 )ضریب تعیین(
 *گروه مرجع: زنان

 **گروه مرجع: عدم وجود سالمند در منزل
 از خانه سالمندان دیعدم بازد*** گروه مرجع: 

 **** گروه مرجع: تحصیالت عالی و دانشگاهی

متغیر  درصد تغییرات 2/19 متغیرها مجموع ،دوم با ورود متغیر سرمایه اجتماعی رحلهدر م 

 9/20وابسته را تبیین نمودند و در نهایت متغیر میزان استفاده از رسانه نیز به مدل اضافه گردید و 

 توسط متغیرهای مورد استفاده در مدل نگرش به مراکز نگهداری سالمندمتغیر  تغییراتدرصد از 

گیری نوع بیشترین اثر را در شکل (216/0) (Beta)اجتماعی با  سرمایهگردید.  تبیین رگرسیونی

آمده دستشود برخالف نتایج بهگونه که مشاهده میهمان نگرش به مراکز نگهداری سالمند دارد.

در بخش تحلیل دو متغیره، با کنترل اثر سایر متغیرها، در مدل رگرسیونی اثر همه متغیرها معنادار 

ای رگرسیونی نشان از این دارد که اثر هر هاست. مقایسه ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل در مدل

اند در مدل سوم افزایش یافته است. ای که در مدل اول وارد معادله رگرسیون شدهسه متغیر زمینه

این افزایش نشان از وجود رابطه غیرمستقیم این متغیرها با متغیر وابسته یعنی نگرش به خانه 

و سه، است. برای نمونه اثر جنسیت در مدل اول سالمندان از طریق دو متغیر ورودی در مدل دو 

یابد، و این نشان از این است که متغیر افزایش می -118/0است که در مدل سوم به  -107/0



 53      انسالمند ینگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهدار یبررس

 

 

صورت غیرمستقیم و از طریق جنسیت عالوه بر اثر مستقیم بر نگرش به خانه سالمندان، به

یه اجتماعی، نیز بر متغیر نگرش به خانه اثرگذاری بر دو متغیر بازدید از خانه سالمندان و سرما

 سالمندان اثرگذار است.

شود که متغیر و با کنترل اثر متغیرها بر یکدیگر مشاهده می 3بر اساس نتایج مدل شماره  

ترین رابطه را با متغیر نگرش به خانه سالمندان دارد. اثر این متغیر مثبت سرمایه اجتماعی قوی

تری نیز به خانه سالمندان یه اجتماعی باالتری دارند، نگرش مثبتشده و یعنی کسانی که سرما

متغیر دارای اثر باالتر بر نگرش افراد به خانه سالمندان  دومیندارند. بازدید از خانه سالمندان 

بوده است، لذا این اثر  1است و این اثر مثبت است. از آنجایی که پاسخ بله در این سؤال با کد 

تری نسبت به خانه اند نگرش منفیکسانی که از خانه سالمندان بازدید داشته به این معنی است:

سالمندان دارند. اثر جنسیت و وجود سالمند در خانه هر دو منفی است، یعنی در مردان و افرادی 

تری نسبت به خانه سالمندان وجود دارد. (، نگرش مثبت1که فرد سالمند در منزل دارند )با کد 

تری هستند، نگرش رسانه نیز منفی بوده و کسانی که در شبکه ارتباطات قوی از تفادهاس اثر میزان

 تری نسبت به خانه سالمندان دارند.مثبت

 گیری تیجهبحث و ن 

است. دهد جمعیت دنیا در حال حرکت به سمت سالمندی و سالخوردگی نشان می هابینیپیش

ها اگرچه با فاصله از یکدیگر، جمعیت همهشناختی است که این حرکت نتیجه گذار جمعیت

ناپذیر است و جمعیتی که اند. سالخوردگی جمعیت یک پدیده برگشتولی آن را تجربه کرده

کند امکان تغییر ساختار به یک شود و ساختار سنی سالخورده را تجربه میوارد فاز سالمندی می

یک  های خود را در جهت تجربهریزیمهها و برناگذاریجمعیت جوان را نداشته و باید سیاست

سالمندی موفق و فعال به کار گیرد تا کمترین آسیب را متحمل شود. مرور مطالعات پیشین 

گر آن است که در زمانی که خانواده ساختاری گسترده داشت، سالمندان نقش کلیدی در بیان

حمایت فرزندان و  ها و تصاحب امالک داشتند و همچنین تا پایان عمر ازگیریتصمیم

برخوردار بودند. اما امروزه شاهد تغییرات گسترده در بسیاری از نهادها در جامعه  شانخانواده

طور سال گذشته به 30امروزی هستیم. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان شهرنشینی طی 

ت کشور در شهرها درصد جمعی 80که امروزه بیش از طوریتوجهی افزایش یافته است؛ بهقابل
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ای ها شکل گذشته خود را از دست داده و به خانواده هستهساکن هستند و از طرفی خانواده

نیز از وجود درصد باالی تنهازیستی در بین سالمندان  1395اند و نتایج سرشماری تبدیل شده

ر سنی آید این است که در شرایط جدید که هم ساختادهد. اکنون سؤالی که پیش میخبر می

اند، مسئولیت نگهداری از سالمندان برعهده جمعیت و هم ساختار خانواده دچار تغییر شده

 کیست؟ 

های پژوهش حاضر نشان داد که هنوز در جامعه مورد مطالعه نگرش منفی به خانه یافته

درصد( پاسخگویان نگرش کامالً منفی  30نفر ) 118 پاسخگو، 384سالمندان وجود دارد. از کل 

درصد  1نفر معادل  4درصد( نگرش بینابین و فقط  2/68نفر ) 262اند، سالمندان داشته خانه به

از پاسخگویان نگرش مثبتی به خانه سالمندان داشتند. باید توجه داشت حجم زیادی از 

شان متوسط رو به پایین است. با استناد به این پاسخگویان که در گروه متوسط قرار دارند نگرش

پاسخ به این سؤال که نگرش افراد جامعه )مردم شهر اصفهان( به مراکز نگهداری سالمند  آمار در

درصد افراد  90گونه مراکز منفی است. حدودچگونه است؟ باید پاسخ داد که نگرش افراد به این

 90معتقدند که وجود چنین مراکزی برای نگهداری از سالمندان ضروری است، ولی بیش از 

رغم خگویان بیان کردند که حاضر نیستند والدین خود را در دوران سالمندی علیدرصد همین پاس

اینکه توانایی نگهداری از آنها را هم نداشته باشند به خانه سالمندان یا مراکز نگهداری سالمند 

بسپارند. در کنار این موضوع در بُعد شناختی نگرش، پاسخگویان بیان کردند که مراکز نگهداری 

های الزم برای مراقبت از سالمند هم برخوردار نبوده و در شأن سالمندان نیستند. ز حداقلسالمند ا

های توان نتیجه گرفت که اقتضای جامعه امروزی، حتی در سطح محدود، نیاز به خانهدر واقع می

ها و قبح اجتماعی که در سالمندان را به وجود آورده است؛ ولی امکانات موجود در این مکان

د آنها وجود دارد، باعث شده است که فرزندان، حتی با تنها گذاشتن سالمندان در خانه، از مور

 پوشی کنند. های سالمندان چشمسپردن آنها به خانه

تری نسبت به خانه سالمندان دارند، البته در مقایسه مردان در مقایسه با زنان نگرش مثبت 

نگرش، در بُعد عاطفی نگرش مردان و زنان، تفاوت میانگین نگرش مردان و زنان به تفکیک ابعاد 

تری به مراکز نگهداری سالمند دارند، بدین معنی که سپردن بیشتر است و زنان نگرش منفی

کنند و افرادی که چنین سالمندان به مراکز نگهداری سالمند را به مثابه گناهی بزرگ تلقی می
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 1نامند. این یافته با نتیجه پژوهش سودرهاممی احساس و سنگدلدهند را افراد بیعملی انجام می

بارز  متغیرهایاز  تیجنس شان بیان کردندکه در مطالعه همسو بوده است (2001) همکارانشو 

 است. در تحقیقات داخلی مورد مشابهی یافت نشد. یبه سالمند متفاوت دگاهیدر داشتن د

سالمند تفاوت معناداری یافت بین میزان تحصیالت و میانگین نگرش به مراکز نگهداری 

نشد. لذا اینکه افراد از سطح تحصیالت باالیی برخوردار باشند یا دارای سطح پایین تحصیالت 

باشند، بر نگرش آنها به مراکز نگهداری سالمندان تأثیرگذار نیست. الزم به ذکر است اگرچه اثر 

ت دانشگاهی دارند نسبت تحصیالت بر نگرش غیرمعنادار است، ولی پاسخگویانی که تحصیال

تر، میانگین نگرش باالتری دارند. بدین معنی که این به پاسخگویان دارای مدرک دیپلم و پایین

تری به مراکز نگهداری سالمند دارند. این یافته با نتیجه افراد اگرچه بسیار کم، ولی نگرش مثبت

 ( ناهمسو است. 1387پژوهش ثناگو )

ه در منزل سالمند دارند یا به نحوی با پدیده سالمندی درگیر میانگین نگرش پاسخگویانی ک

تر از پاسخگویانی است که سالمندی در منزل آنان حضور ندارد. لذا وجود یا عدم هستند مثبت

دهد در آینده که شاهد تعداد بیشتر وجود سالمند در تعیین نوع نگرش تأثیرگذار بوده و نشان می

بود وجود مراکزی برای نگهداری از سالمند بیشتر احساس خواهد  ها خواهیمسالمند در خانواده

( و لوئی و 1393های پژوهش آسایش و همکارانش )این یافته در تحقیقات داخلی با یافته شد.

باشد و در این تحقیقات نیز وجود سالمند در منزل و مواجهه افراد با می همسو( 2009) 2وونگ

 های سالمندان شده است. ه زندگی سالمندان در خانهتر بمشکالت آن، باعث نگاه مثبت

تری نسبت این اند نگرش منفیهمچنین کسانی که از مراکز نگهداری سالمند بازدید کرده

شود از شرایط سالمندان یاد می دهد آنچه امروزه از آن تحت عنوان خانهمراکز دارد. این نشان می

استانداردهای الزم برای سکونت سالمند را ندارد و  مناسبی برخوردار نیست. چرا که بسیاری از

ها از سر ناچاری مجبورند اند که برخی خانوادهاین مراکز صرفاً به ایستگاه آخری تبدیل شده

خود را به آنجا بسپارند. هرچند که ممکن است برخی از سالمندانی که به مراکز  سالمندان

باالیی برخوردار باشند و همچنان خود را مثمرثمر  شوند از روحیه و توانایینگهداری سپرده می

هایی از مراکز نگهداری در کنار سالمندان ناتوانی که ناخواسته در چنین محیطبدانند، ولی هنگامی

                                                      
1. Söderhamn 

2. Lui & Wong 
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برند، امید های مختلفی مانند آلزایمر، افسردگی شدید یا... رنج میگیرند که از بیماریقرار می

 شوند.تر میته این سالمندان هم افسرده و منزوی و هم ناتوانرفخود را از دست داده و رفته

اند بر همین اساس، افرادی که از این مراکز بازدید کرده و این شرایط را از نزدیک دیده 

های اند. آنها عمدتاً خانه سالمندان را به لحاظ ویژگیگونه مراکز داشتهتری به ایننگرش منفی

محیطی مناسب و در  آسایش و پذیریفیزیکی، دسترسی و طیمحی عملکری، تناسب_ساختاری

ها در نوع نگرش افراد به این مراکز تأثیر تناسبیدانند و همین بیشأن یک فرد سالمند نمی

گرفته در این زمینه گونه که بسیاری از مطالعات پیشین صورتسزایی داشته است. لذا همانبه

دهد که در طراحی و ساخت چنین مراکزی تمام پیشنهاد میاند، این پژوهش هم مؤکداً بیان کرده

تر سالمندان در این روز جهت حضور بانشاطتالش برای رعایت تمامی استانداردهای الزم و به

 مراکز صورت گیرد.

سبک زندگی و نگرش به مراکز نگهداری سالمند نیز دارای ارتباط با یکدیگر هستند. افراد  

های سالمندان دارند. فردگرایی در زندگی تری به خانهر نگرش مثبتتدارای سبک زندگی مدرن

عنوان های خود باشد و مراقبت از سالمندان را بهدنبال خواستهشود تا فرد بیشتر بهمدرن باعث می

های فردی بداند. همچنین در بررسی اینکه آیا بین سرمایه یک هزینه فرصت و مانع برای پیشرفت

ای وجود دارد یا خیر، مشخص نوع نگرش آنها به مراکز نگهداری سالمند رابطهاجتماعی افراد و 

شد که در دو بُعد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، رابطه معنادار و مثبت بوده و با افزایش 

شود. این اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی نگرش به مراکز نگهداری سالمند نیز مثبت می

( که به نگرش سالمندان به مراکز نگهداری 1392ژوهش نوغانی و همکارانش )یافته با نتایج پ

رغم اینکه سالمندان نگرش منفی به مراکز دهد علیاند ناهمسو بوده که نشان میسالمند پرداخته

تر هرچند به کندی ولی در حال تغییر های جواننگهداری سالمند دارند، ولی این نگرش در نسل

 است. 

پایبندی دینی افراد و نگرش به مراکز نگهداری سالمند ارتباط معناداری مشاهده بین میزان 

نگردید و در نهایت نتایج نشان داد ارتباط بین میزان استفاده از رسانه و نگرش به مراکز نگهداری 

در موضوعات  طوریکه هرچه میزان استفاده از رسانهسالمند معنادار و جهت آن معکوس است. به

کند، متقابالً نگرش به مراکز نگهداری های سالمندی افزایش پیدا میا سالمندی و خانهمرتبط ب

ایفا  افراد جامعه یذهنساختار  یدهشکلدر  ها همواره نقش مهمیشود. رسانهتر میسالمند منفی
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 یرفتار ،یاجتماع یاهدهیپد نسبت به شوندیموجب م آنهارفتار  دهیسامان کنند و ضمنمی

های . مشاهدات تجربی محققان پژوهش در رابطه با تولیدات رسانهخود بروز دهند شده ازحساب

های سالمندی بیانگر این نکته است که این نوع تولیدات داخلی در زمینه نوع نگاه به خانه

های سالمندی ای بیشتر القاکننده نوعی نگاه منفی به مراکز نگهداری سالمند و مشخصاً خانهرسانه

 صورت افراد منفعل و افسردهای معموالً سالمندان را بهی مخاطبانشان هستند. تولیدات رسانهبرا

کنند. نتایج این دهد و خانه سالمندان را محیطی نامناسب برای مخاطبان معرفی مینشان می

پژوهش هم بیانگر همین نگرش منفی به مراکز نگهداری سالمند در بین بیشتر پاسخگویان 

 بود.اصفهانی 

ها بر دیدگاه مخاطبان، پیشنهاد این پژوهش تغییر با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه رسانه

های ای از القای یک نگاه منفی به مراکز نگهداری سالمند و خانههای رسانهجدی سیاست

های زندگی سالمندان در زمان حال و مقتضیات حضور در دوران سالمندی، به شناساندن واقعیت

سال است. همچنین چندان دور به مخاطبان جوان و میانای نهوردگی جمعیت برای آیندهسالخ

 مستند ال،یسر ون،یزیتلو نما،ی)س یارسانه شده دیتول آثار از ییمحتوا لیتحل شودیم شنهادیپ

 دیتول با و شناخت را رسانه در سالمندان گاهیجا بتوان تا ردیبگ صورت سالمندان درمورد( و...

 شتریب یسالمند نهیزم در موجود یهاتیواقع با را هاخانواده هم و سالمندان هم مناسب یمحتوا

صورت کیفی جهت هایی بهشود پژوهشدر حوزه مطالعات دانشگاهی نیز پیشنهاد می .کرد آشنا

تر مشکالت نگهداری از سالمند چه در منزل و چه در مراکز نگهداری کشف و شناسایی دقیق

 تری از این مسایل داشت. ن صورت گیرد تا بتوان شناخت و فهم کاملسالمندا

این  نتایج به توجه با توجه به الزامات ورود به دوره سالمندی و اهمیته ضرورت و ب نظر

آشنایی  برای الزم بستر مناسب، راهکارهای ارائه و ریزیبرنامه تدوین، با ستضروری، مطالعه

ویژه نسل جوان با مقتضیات گذار به دوران میانسالی و سالمندی هرچه بیشتر افراد جامعه به

تر به دوره سالمندی عبارتی رویکرد پیشگیرانه توسط خود افراد برای ورودی فعالفراهم شود. به

سالمندانی گذارند ای که افراد هنگامی که پا به عرصه سالمندی میگونهدرنظر گرفته شود؛ به

فعال، سالم، خودکارآمد و موفق باشند و حتی به لحاظ مالی در سطحی از رفاه باشند که کمترین 

 خوبی مدیریت کنند.نیاز را به فرزندان و دولت داشته باشند تا بتوانند این مرحله را به
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Abstract  
The age structure of the Iranian population is moving towards aging, and the 

percentage of loneliness of the elderly is high and their percentage of residence in 

elderly care centers is very low. The aim of this study was to investigate the attitude 

of people in the community to the elderly care centers in Isfahan by survey method. 

Using multi-stage sampling method, 384 citizens aged 20 to 60 were randomly 

selected and interviewed and data were analyzed using bivariate and and multivariate 

analysis. Attitudes toward elderly care centers were examined in three dimensions: 

emotional, cognitive and behavioral, and the findings showed that people have a 

negative attitude towards elderly care centers. Women have a more negative attitude 

towards these centres compared to men, especially in the emotional dimension. The 

presence of the elderly in the home leads to a more positive attitude and visiting the 

nursing home causes a more negative attitude towards these centers. The coefficient 

of determination of the model is 19/3% and social capital has the most important role 

in determining the type of attitude towards the elderly care centers. Due to the 

increasing number of the elderly and the increasing share of the elderly who live alone, 

it is necessary to develop elderly care centers and culture in order to reduce the 

negative attitude towards elderly care centers to provide the possibility of living in 

these homes for the elderly. 
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 کرمانشاه شهر در ازدواج به ساله 35 تا 20 جوانان نگرش بررسی

 کریمی جلیل، احمدی وکیل، مریم سپهرآرا
 (15/4/1400تاریخ پذیرش:    28/10/1399)تاریخ دریافت: 

 

  چکیده

ضیقه اخیر، دهه دو در شکالت و ازدوا  م صادی م ستان در خانواده اقت شاه، ا سه در کرمان  دیگر با مقای

ستان شور، هایا شتری نمود ک شته بی شته تأثیر ازدوا  به نگرش در امر این و دا ست دا  مطالعه هدف. ا

ضر، سی حا ست ازدوا  به جوانان نگرش برر شی و صورتبه تحقیق. ا  از نفره 384 اینمونه با پیمای

شاه  شهر سالة 35 تا 20 جوانان سال کرمان ست شده انجام 1399در  ساس یافته. ا  مجموع، ها، دربر ا

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نگرش  است. مثبت ازدوا  به جوانان شهر کرمانشاه نگرش

دار، افراد ستتاکن در همستتر بر اثر فوت همستتر، افراد شتتاغل، افراد خانهبه ازدوا ، در زنان، افراد بی

داری با متوستتط و پایین و افراد با قومیت کرد و لک بیشتتتر بوده و تفاوت معنیمحالت با ستتطح رفاه 

ها دارد. تحلیل واریانس/کوواریانس نیز نشتتان داد که اثر اصتتلی متغیرهای وضتتعیت ستتایر زیرجمعیت

دار استتت. در مجموع، با وجود مشتتاهده ازدوا ، جنستتیت و محل ستتکونت بر نگرش به ازدوا  معنی

های اقتصتتادی، نوعی دلیل آستتیبها بهنگرش جوانان به ازدوا  در برخی زیر جمعیتتفاوت میانگین 

 گرایی در نگرش جوانان شهر کرمانشاه به ازدوا  وجود دارد.   هم

 .کرمانشاه جنسیت، ،قومیت، مذهب جوانان، ازدوا ، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

فرایند مدرنیته، ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را دگرگون ساخته و 

های نظام سنتی، از این تحوالت در امان نبوده است. تغییر در میزان، در مقام یک خردهنیزخانواده 

ومیر و باروری، ناشی از ورود تکنولوژهای پزشکی و بهداشتی به جامعه و خانواده، افزایش مرگ

جمعیت و به تبع آن افزایش شهرنشینی، ورود تکنولوژی در نظام اقتصادی و نظام خانواده و 

در تسهیل ورود زنان به بازار کار، تغییر نظام اقتصادی و افزایش بخش خدمات، افزایش نقش آن 

ویژه برای زنان و افزایش زمان فراغت اعضای خانواده، بخشی از این تأثیرات را تحصیالت به

شناختی(  تغییراتی مانند کاهش خانواده در بُعد عینی )جمعیت نظامکند. به بیانی دیگر، بازگو می

روری، کاهش بُعد خانوار، افزایش سن ازدوا ، افزایش تجرد قطعی، افزایش طالق و... و در با

پذیری بعد ذهنی )فرهنگی( تغییراتی همچون تغییر نگرش نسبت به خانواده و ازدوا ، جامعه

در مواردی این  کودکان، هرم قدرت در خانواده، دموکراسی عاطفی و... به خود دیده است.

های (  بسیاری از نظریه1388) 1عمیق و جدی بوده است که به قول گرنسهایم تغییرات چنان

اثر ساخته است. این تغییرات عالوه بر پیشرفت فنّاوری خانواده را نیز با فایده و بیگذشته را بی

 های فراوانی روبرو ساخته است. چالش

توان به افزایش انشاه میویژه در شهر کرمازجمله این تغییرات اجتماعی،  در کل کشور و به

( سن ازدوا  برای 1395تا  1365سن ازدوا  و مضیقه ازدوا  اشاره کرد. در سه دهه اخیر )

که سال افزایش یافته است. درحالی 2/25به  1/20سال و برای زنان از  6/28به  9/23مردان از 

سال برای  2/23به  6/19سال برای مردان و از  3/27به  2/23این شاخص، برای کل کشور، از 

به  1/2براین، میزان تجرد قطعی، در شهر کرمانشاه، برای مردان از زنان تغییر کرده است. عالوه

درصد رسیده است؛ اما این شاخص نیز در کل کشور برای مردان  4/5به  3/1، و برای زنان 85/2

ه است )مرکز آمار درصد افزایش یافت 7/3درصد به  4/1درصد و برای زنان از  2/2به  6/1از 

تأمل است. همچنین، میزان طالق در ویژه در مورد زنان، جدی و قابل(. این تغییر، به1395ایران، 

در هزار( بوده است )سازمان  2/2در هزار و بیشتر از میزان طالق کل کشور ) 6/2، 1395سال 

 (.1395ثبت احوال کل کشور، 

ا  و تشکیل خانواده است و از این نظر نیز وضعیت اقتصادی و اشتغال عامل مهمی در ازدو

                                                      
1. Gernsheim 
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درصد در  18ها بوده است. درصد بیکاری از تر از سایر استانوضعیت استان کرمانشاه، نامناسب

درصد( است.  5/12رسیده که دوبرابر رقم کل کشور ) 1395درصد در سال  25به  1375سال 

موماً در سن ازدوا  هستند، یعنی ترهایی که عنکته مهمتر این است که این شاخص برای جوان

عالوه، درصد درصد بوده است. به 6/29ها ساله 44تا  25درصد و برای  6/49ها، ساله 24تا  15

درصد بوده است. همچنین استان کرمانشاه،  4/32بیکاری برای جمعیت دارای تحصیالت عالی 

است )سازمان مدیریت و ، در زمینه نرخ تورم رتبه اول کشور را دارا بوده 1393در سال 

 (.1396ریزی استان کرمانشاه، برنامه

از نظر فرهنگی، استان و شهر کرمانشاه دارای تنوع مذهبی )تشیع، تسنن، اهل حق( و قومی 

عنوان ساختار های مذهبی و ایستارهای قومی بهرسد آموزهنظر می)کرد، لک، فارس( است و به

نگرش به ازدوا  و تشکیل خانواده جوانان داشته گیری فرهنگی جامعه نقش مهمی در شکل

تواند تأثیر بازدارنده داشته باشد. زیرا در ، همواره میگذاردرحالباشند؛ نفِس تفاوت، در جامعه 

شرایطی که مردمان دارای فرهنگ متفاوت با هم دارای تعامل نزدیک هستند، احتماالً 

کند. در مداری ایجاد میرده و شکلی از قومتری پیدا کهای ارزشی آنها حالت قطبیگیریجهت

گرا و های کالن فرهنگی و اجتماعی عموماً تمرکزها و برنامهگذاریها، سیاستکنار این تفاوت

است، خود عاملی برای این  -که در کرمانشاه نیز کم نبوده-های خاص ارزشی دارای اولویت

 ها جلوه کرده است.گزینیجدایی

های فرهنگی اجتماعی جامعه کرمانشاه، چه رده، چه در چارچوب سنتمجموع عوامل نامب

های اجتماعی و فرهنگی و چه تحوالت کالنی که با عنوان فرایند مدرنیته به آن گذاریسیاست

ویژه جوانان به مقوالت نهادینه و سنتی، اشاره شده، همگی تحوالتی را در نگاه و رویکرد افراد، به

هایی مانند افزایش سن ازدوا ، تجرد قطعی، است. پدیده داشتههمراه دوا  بهویژه خانواده و ازبه

ازدوا  سفید،  -که خود نتیجه تغییر جایگاه خانواده و فرزندآوری و... است-افزایش طالق 

به های اجتماعی هستند. ما در این پژوهش، باتوجههای این دگرگونیازدوا  آریایی و... دردنمون

رآنیم که روی تغییر در نگرش افراد نسبت به ازدوا  متمرکز شویم و ضمن ها، باین شاخص

های توصیف کّمیت و کیفیت این وضعیت، برخی عوامل خاص مؤثر بر آن )ازجمله ویژگی

 فردی، اجتماعی، اقتصادی( را هم احصاء کنیم.
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 چارچوب نظری

به  یشتربوجود آمده است که در خانواده به هاییدگرگونیو  تغییراتشناسان در خصوص جامعه

 یرهو غ یمینیسممانند ف یتهمدرن فراینداز  یناش یارزش ییراتو تغ یتهمدرن ی،نقش انقالب صنعت

دهد، به گفته ویلیام گود، زمانی که دگرگونی ساختاری در سطح کالن رخ می اشاره دارند.

دهد. های سطح کالن انطباق میا این دگرگونیاجبار بساختارهای خُرد ازجمله خانواده را نیز به

شود ها و نهادهای دیگر واگذار میدر این راستا، بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده به سازمان

(. به گفته پارسونز، توسعه صنعتی نقش مهمی در بروز انشقاق در جامعه 85: 1385)سگالن، 

ای تولیدی، سیاسی، و دینی خود را از دست که، خانواده بسیاری از عملکردهطوریدارد. به

(. درنتیجه، خانواده به یک 88: 1385شود )سگالن، دهد و صرفاً به واحد سکونت بدل میمی

های فردی عبارتی، دغدغهشود که بر فردگرایی استوار است. بهای کوچک تبدیل میواحد هسته

تأثیر در ازدوا  و تشکیل خانواده نیز بی کند. این تغییراتافراد به مصالح جمعی ارجحیت پیدا می

عشقی »که، بدیو معتقد است: ایگونهکنند. بهفایده عمل می–نیست. افراد در ازدوا  بر مبنای سود

اند که از مخاطرات شناسیم در معرض تهدید است و افراد برای عشق طوری تربیت شدهکه ما می

(. کوپر 17: 1397)بدیو، « یای مدرن پیروی کنندهای دنجای آن از مالکعشق پرهیز کنند و به

برد و معتقد است خانواده نام می« مرگ خانواده»وجود آمده در خانواده تحت عنوان از تحوالت به

: 1386عبارتی، خانواده استثمارکننده بشری است )آزاد ارمکی، مانع رشد خویشتن افراد است. به

صور رایجی که از خانواده وجود دارد زن و مرد با دو فرزند گوید: ت(. برناردز در این زمینه می12

( 1373(. گیدنز )4: 1396ها از درون متالشی هستند )برناردز، که خانوادهسالم است؛ درحالی

کند تغییرات ازدوا  و طالق در خانواده را در چارچوب تغییرات گسترده جوامع معاصر تبیین می

فزاینده به ارزیابی ازدوا  بر حسب میزان ارضای شخصی  و استقالل اقتصادی زنان و گرایش

 در این زمینه اهمیت دارند.

نوعی متأثر شناسان تغییرات ازدوا  و زناشویی را با نظریه گذار جمعیتی دوم که بهجمعیت

کنند. گذار جمعیتی دوم از جریان تحوالت فرهنگی و تغییرات سبک زندگی است تحلیل می

خصوص در ل خانواده و ازدوا ، افزایش تشکیل زندگی بدون ازدوا ، )بهاشاره به کاهش تشکی

ها(، تأخیر در ازدوا  و فرزندآوری دارد ها )یا گسست پیوندهای باالتر(، افزایش طالقتولد
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 (. 3: 2008، 1)هویم و کوستاوا

الگوهای رفتاری گذار جمعیتی دوم برعکس الگوهای رفتاری گذار جمعیتی اول هستند: 

شود، ترک کردن خانه پدری دوباره تأخیر در باروری منجر به باروری زیر سطح جانشینی می

های شود، همخانگی و باروری در داخل وصلتافتد، روند ازدوا  وارونه میتعویق میبه

مدت پایان های طوالنیشود، طالق و جدایی به تعهدغیررسمی منجر به باروری غیرنکاحی می

 (. 350: 2002، 2شود )لستهاق و نیلزرسمی جایگزین میهای غیرا  مجدد با رابطهدهد، و ازدومی

های لحاظ ویژگیگذار جمعیتی دارای مراحلی است و در هر مرحله جمعیت به

شود مانند کاهش موالید، افزایش سن فرزندآوری، ای میشناختی دارای ساخت ویژهجمعیت

انوار و تغییرات زناشویی و ازدوا  مانند افزایش سن تغییر الگوی سنی باروری، کاهش بُعد خ

ازدوا ، افزایش طالق، کاهش عمومیت ازدوا ، و افزایش نسبت تجرد قطعی. این تغییرات 

کند که باعث تغییراتی در ساختار شناختی در خانواده ساختار و یا ریختاری فراهم میجمعیت

گرایی( در طی ط خویشاوندی )کاهش خانوادهشود؛ مانند: کاهش روابشناختی خانواده میجامعه

گروهی ناشی از روابط خویشاوندی، افزایش سرمایه چند نسل و کاهش سرمایه اجتماعی درون

ها، رسیدگی انداز خانوادهخویشاوندی، افزایش پس روابطدلیل کاهش گروهی بهاجتماعی برون

ارکت بیشتر آنان در نیروی کار و بیشتر والدین به فرزندان، افزایش سطح تحصیالت زنان و مش

درنتیجه استقالل بیشتر آنان، تغییر نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی و... )احمدی و همکاران، 

1391 :2 .) 

ها و هنجارها بدون توسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق نیفتاده بدون شک، تغییر در ارزش

مشارکت زنان در نیروی کار عواملی ، افزایش سطح تحصیالتاست. افزایش رفاه، افزایش سطح 

اند. مطالعه در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی هستند که در ارتباط با گذار جمعیتی دوم بوده

عامل اصلی این تغییرات  ساختاریدرخصوص تبیین گذار جمعیتی نشان داده است که عوامل 

یرات، مثالً افزایش فرزندآوری اند. همچنین برخی شواهد نشان داده است که برخی از این تغیبوده

تدریج در سایر خار  از ازدوا ، در ابتدا در طبقات محروم تجربه شده است. این رفتار جدید به

ای وسیعی در جوامع شده است های اجتماعی نیز سرایت نموده و منجربه تغییر اندیشهگروه

                                                      
1. Hoem & Kostova 

2. Lesthaeghe & Neels 
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 (.8: 2008و همکاران،  1ا)فریک

شناسان تغییرات ازدوا  و موضوعات اسان و جمعیتشنمطابق با چارچوب نظری، جامعه

دانند مرتبط با آن را ماحصل تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ساختار جامعه و فرد می

ای فراهم میزانی که در جامعه و افراد، تغییرات مذکور ایجاد شده باشد تغییرات اندیشهو به

یابد و افراد دائماً در ه و فردگرایی درآن افزایش میتدریج رنگ باختمحوری بهشود که جامعهمی

های خود هستند. ازدوا  نیز از این امر مستثنی حال ارزیابی و بازاندیشی در نگرش و کنش

 کند. نیست. بنابراین، نگرش آنها نسبت به ازدوا  نیز تغییر پیدا می

های ها و نگرشهنوز ارزشکه های متفاوتی هستند. درحالیهای جدیدتر دارای ارزشنسل

جای تر بههای جوانشدن نسلهای پیشین جوامع روا  دارد با جانشینسنتی در میان نسل

ها و (. نگرش1382شود )اینگلهارت، بینی متداول در جوامع دگرگون میهای گذشته جهاننسل

اعی، فرهنگی، تغییر محیط )اجتمبه مقتضیات و شرایط درحالهای افراد جامعه باتوجهارزش

گیرد و تغییر پذیری شکل میهایشان در طول فرایند جامعهسیاسی و اقتصادی( و همچنین تجربه

به محل سکونت پذیری آنها باتوجهکنند محیط جامعهکه در یک شهر زندگی میکند. افرادیمی

اده، شیوه )محله باالی شهر یا پایین شهر(، قومیت و مذهب، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانو

تأمین معیشت و شغل آنها متفاوت است و بنابراین، تجربه زیسته متفاوت شهروندان دیدگاه آنها 

به تشکیل کند. درخصوص نگرش را درخصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوت می

ندازه دیگر، همه شهروندان به یک میزان و اعبارتِین قضیه صادق است. بهخانواده و ازدوا  نیز ا

 سنتی و یا مدرن نیستند و تفاوت آنها بسته به جایگاه اجتماعی، اقتصادی محله و خانواده دارد. 

در این پژوهش نیز فرض شده است به میزانی که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

افراد تغییر پیدا کند؛ تحصیالت بیشتر، وضعیت اقتصادی بهتر، سکونت در محالت با سطح رفاه 

کند و ازدوا  التر و... نگرش سنتی آنها در مورد ازدوا  و موضوعات مرتبط با آن تغییر پیدا میبا

شرح است که نگرش افراد به ازدوا  ایندانند. پس فرض اصلی پژوهش بهرا کمتر ضروری می

های فردی )سن و جنسیت(، اجتماعی ( و ویژگیتوسعهلحاظ سطح رفاه و بر حسب محالت )به

ت و وضعیت ازدوا (، اقتصادی )وضعیت فعالیت و درآمد( و فرهنگی )قومیت و )تحصیال

 مذهب( متفاوت است.    

                                                      
1. Frejka 
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 پیشینه تحقیق

شناختی خانواده در ایران، درباره نگرش به ازدوا  و شناختی و جامعهبه تغییرات جمعیتباتوجه

پژوهش و جامعه  توان بر حسب مسئلهتشکیل خانواده مطالعات زیادی انجام شده است که می

اند، اما بندی کرد. برخی صرفاً بر سنجش نگرش به ازدوا  تمرکز داشتهآماری، آنها را دسته

( در پژوهشی با جامعه 1394مین باشی ) فالحجامعه آماری آنها متفاوت بوده است. آقاسی و 

 را زدوا ا درصد پاسخگویان 1/66 آماری زنان مجرد مراکز ده استان کشور نشان داده است که

زاده و برزیان اند. سیفندانسته الزم را آن پاسخگویان درصد 1/14 تنها و دانسته ضروری امری

ای با جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر محالت به این نتیجه ( در مطالعه1393)

اند و نگرش آنها بر حسب دین، سن و داشته ازدوا  به مثبتی دیدگاه رسیدند که دانشجویان

 تحصیالت تفاوتی نداشته است. 

( 1390اند؛ مجدی و رضایی )برخی مطالعات بر عوامل مؤثر بر نگرش به ازدوا  تمرکز داشته

 زن، به با جامعه آماری دانشجویان مجرد دانشگاه فردوسی مشهد به این نتیجه رسیدند که نگرش

 ازدوا  به نگرش بر ازدوا  درباره دوستان نگرش و یکدیگر با والدین رابطه زندگی، از رضایت

-25 دانشجویان آماری ( در تحقیقی با جامعه1391پورافکاری و همکارانش ) .است گذارتأثیر

 پذیری،سلطه گرایی،برون و گراییدرون تهران به این نتیجه رسیدند که میان دانشگاه ساله 18

( در 1397آشفته و جهانگیری ) .دارد وجود رابطه ازدوا  نگرش و مذهبی عقاید و دیدگاه سن،

های ای با جامعه آماری دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نشان دادند که ویژگیمطالعه

های مؤثر و مرتبط با نگرش به ازدوا  های دلبستگی و جوّ خانوادگی از مؤلفهشخصیتی، سبک

 هستند. 

بعد تحوالت خانواده را تجربه کرده و بنابراین، مسئله به 1970 یافته از دههکشورهای توسعه

های آنها درخصوص تحوالت خانواده با کشور ایران متفاوت است. این کشورها با پژوهش

همسری پی در پی و مسائلی مانند تجرد قطعی، ازدوا  سفید، فرزندآوری قبل از ازدوا ، تک

ها ها و نگرشتایج مو  هفتم پیمایش جهانی ارزشمسائل مرتبط با آن و... مواجه هستند. ن

خوبی این وضعیت را نشان داده است. در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و سوئد که تحوالت به

اند، میزان اهمیت خانواده برای آنها کمتر از خانواده )گذار جمعیتی اول و دوم( را تجربه کرده

ایران و اندونزی )در حال تجربه گذار  کشورهایکه این شاخص برای بوده است؛ درحالی 90
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درصد بوده  4/98و برای کشور نیجریه )ابتدای شروع گذار جمعیتی(  98تا  93جمعیتی( بین 

 6تا  5برای پاسخگویان کشورهای فرانسه و آلمان « طالق موجه نیست»است. درصد گویه 

درصد بوده  60جریه نزدیک درصد و برای کشور نی 50تا  40درصد، برای ایران و اندونزی 

درصد،  13تا  10برای کشور فرانسه و آلمان « خواهی موجه نیستجنسهم»است. درصد گویه 

درصد بوده است )پیمایش جهانی  80درصد و نیجریه بیش از  85تا  75ایران و اندونزی 

 (.2020، 1هاارزش

نشان  «ازدوا  ختران،د مادران،»پژوهشی تحت عنوان  ( در1992همکارانش ) و 2مالهوترا

 وضعیت، این تبیین در و شده مدرن ازدوا  به نسبت شانمادران و دختران نگرش که دادند

 و تحصیلی هایفرصت که ایجامعه بستر در که ایگونه به است؛ بوده مهم هارسانه از استفاده

 تا دارند تأکید ازدوا  فردی ابعاد بر دختران و مادران باشد، دسترس در زنان برای اجتماعی رفاه

 .خانوادگی ابعاد

 زندگی به نوجوانان نگرش بیان» ( در پژوهشی تحت عنوان2003و همکارانش ) 3مارتین

 داشته، ازدوا  از قبل جنسی رابطه به مثبتی نگرش پاسخگویان نشان دادند که اکثریت «خانوادگی

 .اندداشته جنسی رابطه ازدوا ، از قبل نیز هاآن بیشترین و

 بررسی درخصوص داخلی هایپژوهش بیشتر که دهدمی نشان پژوهش هایپیشینه بررسی

 آنها، بودن دسترس در خاطر به دانشجویان با اغلب و خاصی، آماری جامعه با ازدوا ، به نگرش

 و اندبوده داخلی هایپژوهش از متفاوت مورد این در خارجی هایپیشینه اما. است شده انجام

 به نسبت را مجرد جوانان نگرش آنها اغلب همچنین. است بوده جوانان کل آنها آماری جامعه

حاضر عالوه بر سنجش نگرش به ازدوا ، نگرش  پژوهش در کهدرحالی اند؛کرده بررسی ازدوا 

های فردی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی )قومیت و جوانان در زمینه ازدوا  بر حسب ویژگی

 است.مذهب( نیز مقایسه شده 

 

                                                      
1. World Value Survey 

2. Malhotra 

3. Martin 
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 هاروش تحقیق و داده

به شیوه پیمایشی انجام شده است. همچنین این  1399این پژوهش کمّی بوده و در سال  رویکرد

شود. ذکر این نکته الزم است که های کاربردی محسوب میمطالعه از نظر هدف جزء پژوهش

جای شاخص تمایل به ازدوا ، شاخص نگرش به ازدوا  مورد سنجش واقع در این پژوهش به

نکرده، کلیه جوانان در نظر جای جوانان هرگز ازدوا به مطالعهشده است؛ بنابراین، جامعه آماری 

گرفته شده است و تفاوت نگرش آنها نسبت به ازدوا  بر حسب وضعیت ازدوا  نیز مورد 

اند که ساله شهر کرمانشاه بوده 20-35مقایسه قرار گرفته است. لذا جامعه آماری، همه جوانان 

نفر بوده  310223ها تعداد آن 1395سال بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 (. 1395است )مرکز آمار ایران، 

 از پژوهش این نفر برآورد گردید. در 384حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

 حسب بر است. به این نحو که شهر کرمانشاه شده استفاده ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه

 به رو متوسط( فرهنگیان الهیه،) باال به رو متوسط ،(بهمن 22)باال  چهار خوشه به توسعه سطح

 چند خوشه هر در. گردید تقسیم( مهدیه جعفرآباد، آباد،دولت) پایین و (تعاون مسکن،) پایین

 خانه هر شد. انتخاب زو  هایپالک کوچه ابتدای از و انتخاب کوچه یک بلوک هر از و بلوک

 انتخاب شد. بعدی خانه از نداشت، نمونه سال 35 تا 20 جوان که

 ساخته استفاده گردید و اعتبار صوری شاخصها از پرسشنامه محققآوری دادهبرای جمع

تأیید شد. برای  کرمانشاه یراز دانشگاهشناسی نگرش به ازدوا  توسط داوران گروه جامعه

 1بررسی پایایی شاخص نگرش به ازدوا  نیز از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ شد. در جدول 

تعریف عملیاتی شاخص نگرش به ازدوا  و همچنین نتایج پایایی آن با آلفای کرونباخ و تحلیل 

( 5تا  0مره عاملی آمده است. سنجش متغیرها با استفاده طیف لیکرت )اصالً تا خیلی زیاد با ن

ازدوا  از میانگین نگرش پاسخگویان استفاده شده  بهانجام شده است. برای توصیف نگرش 

های متغیر نگرش به ازدوا ، برای مقایسه نگرش به نرمال بودن توزیع دادهاست و باتوجه

های پارامتری مقایسه های فردی، اجتماعی و اقتصادی از آزمونپاسخگویان بر حسب ویژگی

( استفاده شده است. همچنین F( و بیش از دو گروه مستقل )Tهای دو گروه مستقل )گینمیان

متغیره برای بررسی اثر تعاملی بین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل واریانس/کوواریانس تک

 وجود یک متغیر وابسته( استفاده شده است.به )باتوجه
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بوده است و متغیرهای فردی، اجتماعی،  در این پژوهش، متغیر وابسته نگرش به ازدوا 

عنوان متغیرهای مستقل درنظر های نگرش به ازدوا ، بهکنندهعنوان تبییناقتصادی و فرهنگی، به

 اند که شامل متغیرهای زیر هستند: گرفته شده

سال(، جنس )مرد  30-35سال و  25-30سال،  20-25متغیرهای فردی: سن )به سه طبقه 

 و زن(.

دار، دانشجو و بیکار(، سطح درآمد )درآمد فعالیت )شاغل، خانه وضعیتی اقتصادی: متغیرها

 8میلیون تومان( و درآمد زیاد )بیشتر از  8میلیون تا  4میلیون تومان(، درآمد متوسط ) 4کم )تا 

 میلیون تومان((. 

اثر همسر بر نکرده، دارای همسر، بیمتغیرهای اجتماعی: وضعیت ازدوا  )هرگز ازدوا 

همسر بر اثر طالق همسر(، تحصیالت )سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوت همسر، بی

 باال به رو  متوسط ،(بهمن 22)لیسانس و دکتری(، محل سکونت بر حسب سطح رفاه )باال فوق

  .(مهدیه جعفرآباد، آباد،دولت) پایین و (تعاون مسکن،) پایین به رو متوسط ،(فرهنگیان الهیه،)

 اهل حق(. -سنی -غیرهای فرهنگی: قومیت )فارس، کرد، لک( و مذهب )شیعهمت

 : تعریف عملیاتی نگرش به ازدواج و نتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ1جدول 

 آلفای کرونباخ بارعاملی گویه شاخص

نگرش به 

 ازدواج

 89/0 العمرازدوا  تعهدی مادام

75/0 
 71/0 حفظ زندگی زناشویی به هر شکل 
 81/0 پایبندی به آداب و رسوم ازدوا 
 60/0 ازدوا  مانعی برای پیشرفت 

 هایافته

های فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاسخگویان توصیف شده است تا در ویژگی ابتدا

 تحلیل نگرش جوانان به ازدوا  مورد استفاده قرار گیرد.

درصد کمتر از دیپلم،  5اند. درصد زن بوده 8/50درصد مرد و  2/49پاسخگو،   384از تعداد 

 13درصد شیعه،  78درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند. از نظر مذهب،  62درصد دیپلم و  33

 13درصد فارس و  19درصد کرد،  65درصد اهل حق بودند. از نظر قومیت،  9درصد سنی و 
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درصد دارای همسر،  39مجرد، درصد  53لحاظ وضعیت ازدوا  و زناشویی، درصد لک بودند. به

همسر بر اثر فوت بودند. از نظر سطح درآمد، درصد بی 6/1همسر بر اثر طالق و درصد بی 9/6

 4درصد دارای درآمد متوسط ) 1/65میلیون تومان(،  4درصد دارای درآمد پایین )کمتر از  3/27

تومان( بودند. زنان نسبت به  میلیون 8درصد دارای درآمد باال )بیش از  7میلیون تومان( و  8تا 

مردان تحصیالت کمتری داشتند. نسبت تحصیالت اهل حق، قوم لک و محالت با سطح توسعه 

در محالت متوسط به باال و باال بیشتر از بقیه  پاسخگویانپایین و متوسط پایین، کمتر از بقیه بود. 

لک نیز وجود داشت. محالت، مزدبگیر دولتی بودند و همین وضعیت برای اهل حق و قوم 

مذهب و قوم لک بیشتر در محالت با سطح توسعه پایین ساکن پاسخگویان اهل حق و سنّی

 توان به نوعی جداگزینی قومی و مذهبی را در شهر کرمانشاه مشاهده کرد.بودند. پس می

 و ازدوا  به بر اساس نتایج، نگرش است. آمده، نگرش پاسخگویان به ازدوا  1در نمودار  

باال است و در حد متوسط روبه کرمانشاه شهر جوانان میان و پایبندی به آن در خانواده شکیلت

نیز بسیار کم بود. الزم به ذکر است که این گویه « ازدوا  مانع پیشرفت»میانگین نمره گویة 

 8/3های دیگر شود، جهت گویهاگر هم 2/1های دیگر طرح شده است و میانگین برعکس گویه

 است.

 ازدواج به نگرش هایگویه : میانگین1مودار ن

 
تر نگرش جوانان به ازدوا  با استفاده از تحلیل واریانس میانگین برای توصیف دقیق ،در ادامه

های فردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد آزمون نگرش به ازدوا  جوانان بر حسب ویژگی

 حسب بر ازدوا  به نسبت جوانان ، نگرش2در جدول  مندر به نتایج قرار گرفته است. باتوجه

 بیشتر زنان. متفاوت است وضعیت ازدوا  و وضعیت فعالیت سکونت، محل قومیت، جنسیت،
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دار و همسر بر اثر فوت همسر، زنان خانهمردان، پاسخگویان دارای همسر و همچنین بی از

 تری بهمحالت نگرش مثبت یرسانسبت به  (مسکن تعاون،) پایین متوسطِ محالت پاسخگویان

 ازدوا  به نسبت تریمنفی نگرش هانسبت به کردها و لک فارس پاسخگویان. دارند ازدوا 

 قومیت میان در ازدوا  به نسبت سنتی هایو ارزش در کرمانشاه، باورها رسدمی نظراند. بهداشته

میانگین نگرش به ازدوا  بر حسب سن، تحصیالت . است دیگر هایگروه از تررنگکم فارس

 و مذهب متفاوت نبوده است. 

 های پاسخگویانبر حسب ویژگی: نگرش به ازدواج 2جدول 

 داریمعنیسطح Fآزمون  (0-5میانگین) تعداد زیرجمعیت ویژگی

 جنس
 14/3 195 مرد

4/2 01/0 
 35/3 189 زن

 سن
25-20 135 18/3 

41/0 66/0 30-25 108 26/3 
35-30 140 28/3 

 قومیت
 33/3 252 کرد

 26/3 50 لک 01/0 3/11
 93/2 73 فارس

 مذهب
 26/3 299 شیعه

 10/3 51 سنی 507/0 68/0
 30/3 34 اهل حق

محل 
 سکونت

 17/3 97 پایین

37/3 00/0 
 56/3 97 متوسط پایین
 3 100 متوسط باال

 26/3 90 باال

وضعیت 
 ازدواج

 16/3 203 ازدوا  نکرده

02/19 0001/0 
 52/3 149 دارای همسر
 75/3 6 فوت همسر
 13/2 25 طالق همسر

 تحصیالت

 52/3 19 سیکل

37/1 242/0 
 27/3 128 دیپلم

 90/2 19 فوق دیپلم
 18/3 157 لیسانس

 35/3 61 فوق لیسانس و دکتری

وضعیت 
 فعالیت

 30/3 215 شاغل

30/3 021/0 
 02/3 79 بیکار
 08/3 47 دانشجو
 51/3 43 دارخانه
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طرفه، برای بررسی اثر تعاملی متغیرهای مستقل بر در ادامه، عالوه بر تحلیل واریانس یک

متغیره استفاده شده است. در این آزمون متغیر وابسته یکدیگر از تحلیل واریانس/کوواریانس تک

نگرش به ازدوا  و متغیرهای مستقل شامل جنسیت، قومیت، وضعیت ازدوا ، محل سکونت و 

اند. نتایج تحلیل دار بودهطرفه معنییک واریانسیت بوده است که در آزمون تحلیل وضعیت فعال

چندمتغیری نشان داد که اثر اصلی متغیرهای مستقل وضعیت ازدوا ، محل سکونت و جنسیت 

دار نشده است. بررسی اثر تعاملی دار بوده اما اثر اصلی قومیت و وضعیت فعالیت معنیمعنی

شان داد که اثر تعاملی وضعیت ازدوا /قومیت، وضعیت ازدوا /جنسیت، دو متغیرها ندوبه

دار شده است که نتایج آنها در نمودارها قومیت/وضعیت فعالیت و جنسیت/وضعیت فعالیت معنی

اند. مجذور دار نشدهمعنی چهارگانهگانه و مشاهده است. بقیه اثرات تعاملی دوگانه، سهآمده قابل

درصد واریانس متغیر وابسته نگرش به ازدوا  توسط متغیرهای  30ه تقریباً اتا نشان داده است ک

 مستقل در مدل تبیین شده است.   

 متغیرهکوواریانس تک/س: نتایج تحلیل واریان3جدول

 مجذور اتا داریمعنیسطح Fمقدار  درجه آزادی تعامل

 107/0 0001/0 57/10 3 وضعیت ازدوا 
 051/0 003/0 73/4 3 محل سکونت

 018/0 093/0 40/2 2 قومیت
 027/0 007/0 28/7 1 جنسیت

 028/0 054/0 57/2 3 وضعیت فعالیت
 041/0 126/0 63/1 7 وضعیت ازدوا * محل سکونت

 037/0 039/0 57/2 4 وضعیت ازدوا * قومیت

 034/0 010/0 69/4 2 وضعیت ازذوا * جنسیت
 034/0 102/0 85/1 5 وضعیت ازدوا * وضعیت فعالیت

 032/0 126/0 74/1 5 محل سکونت* قومیت
 008/0 532/0 73/0 3 محل سکونت* جنسیت

 029/0 553/0 87/0 9 محل سکونت* وضعیت فعالیت
 007/0 416/0 88/0 2 قومیت* جنسیت

 050/0 034/0 30/2 6 قومیت* وضعیت فعالیت
 046/0 002/0 30/6 2 جنسیت* وضعیت فعالیت

 298/0مجذور اتا تعدیل یافته:  499/0مجذور اتا: 
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، اثر تعاملی متغیرهای قومیت و وضعیت ازدوا  بر نگرش به ازدوا  نشان داده 2در نمودار 

های شده است. همچنان که مشخص است، میانگین نگرش افراد با قومیت فارس در همه وضعیت

نکرده کمتر از افراد ازدوا ازدوا  نزدیک به هم بوده است. میانگین نگرش به ازدوا  افراد هرگز 

فارس، کرد  داری بین پاسخگویان با قومیتدارای همسر بوده است و در این زمینه تفاوت معنی

همسر بر اثر قوت و لک وجود نداشته است. تفاوت اصلی بین میانگین نگرش به ازدوا  افراد بی

همسر بر اثر طالق قومیت کرد اند با افراد بی( که میانگین باالتری داشته5/4همسر قوم لک )

 اند.( بوده است که میانگین کمتری داشته25/2( و لک )17/2)

 : توزیع میانگین نگرش به ازدواج قومیت فارس، کرد و لک بر حسب وضعیت ازدواج2نمودار 

 
 

بر نگرش به ازدوا  نشان  ازدوا ، اثر تعاملی متغیرهای جنسیت و وضعیت 3در نمودار 

نکرده و دارای همسر بین زن و مرد تفاوت داده شده است. میانگین نگرش به ازدوا  افراد ازدوا 

همسر بر اثر طالق و فوت چندانی نداشته است. اما تفاوت میانگین نگرش به ازدوا  افراد بی

همسر ازدوا ، بین زنان بیبین زن و مرد متفاوت بوده است. بیشترین تفاوت میانگین نگرش به 

 ( بوده است.  87/1همسر بر اثر طالق )( و مردان بی5/4بر اثر فوت همسر )
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 : توزیع میانگین نگرش به ازدواج مرد و زن بر حسب وضعیت ازدواج3نمودار 

 
فعالیت بر نگرش به ازدوا  نشان  وضعیت، اثر تعاملی متغیرهای جنسیت و 4در نمودار 

دار بیشترین تفاوت میانگین نگرش به ازدوا  در نمودار مربوط به زنان خانه داده شده است.

 شود.( مشاهده می37/3( و زنان شاغل )28/2)

 : توزیع میانگین نگرش به ازدواج مرد و زن بر حسب وضعیت فعالیت4نمودار 

 
نشان  را اثر تعاملی متغیرهای قومیت و وضعیت فعالیت بر نگرش به ازدوا  5نمودار 

نگرش به ازدوا  قومیت لک تفاوت چندانی ایجاد نکرده اما برای  دروضعیت فعالیت  دهد.می

دار ( و خانه5/2قومیت فارس و کرد تفاوت محسوس است و بیشترین تفاوت بین افراد دانشجو )

 ( بوده است. 6/3و همچنین دانشجویان قوم کُرد ) فارس( قومیت 54/3)
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 میانگین نگرش به ازدواج قومیت فارس، کُرد و لک بر حسب وضعیت فعالیت: توزیع 5نمودار 

 
 گیریبحث و نتیجه

ها نشان از این پژوهش بررسی نگرش جوانان شهر کرمانشاه به ازدوا  بوده است. یافته هدف 

داد؛ نگرش جوانان شهر کرمانشاه نسبت به ازدوا  مثبت است که در راستای نتایج مطالعات 

 ( است. 1394مین باشی ) فالح( و آقاسی و 1393زاده و برزیان )جمله مطالعه سیفقبلی، از

های افراد مانند جنسیت، تحلیل دومتغیره )تحلیل واریانس( نشان داده که برخی ویژگی

های دیگری مانند وضعیت ازدوا ، قومیت، محل سکونت و وضعیت فعالیت بیش از ویژگی

تفاوت نگرش به ازدوا  نقش دارند. نتایج نشان داد که زنان درآمد، مذهب، سن و تحصیالت در 

رغم افزایش توان گفت که علیتری به ازدوا  دارند. در این رابطه مینسبت به مردان نگرش مثبت

و فرهنگی در آنان نشده  اقتصادیسرمایه تحصیلی زنان، همچنان این سرمایه تبدیل به سرمایه 

اند. بنابراین، برای تأمین معیشت همچنان اعتقاد بیشتری به ردهاست و استقالل اقتصادی پیدا نک

براین، ساختار اجتماعی جامعه نیز همچنان از دیدگاه تشکیل خانواده و ازدوا  دارند. عالوه

تر داد که اگرچه سنین پایین نشانکند. نگرش جوانان بر حسب سن محوری حمایت میخانواده

لحاظ آماری اند، اما این تفاوت بهکمتری به ازدوا  داشته ( نگرش مثبت1380 )متولدین دهه

ساله بوده است یک نسل  35تا  20که دامنه سنی پژوهش که دلیل ایندار نیست. شاید بهمعنی

شود، ها دلیل تفاوت نگرش در ازدوا  محسوب میمحسوب شده و تفاوت نسلی، که در پژوهش

 در اینجا وجود نداشته است. 
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ن نسبت به ازدوا  بر حسب وضعیت ازدوا  نیز متفاوت نشان داده شد. نگرش جوانا

نسبت به ازدوا  دارند. اما در این زمینه، بین افراد  تریمثبتکه افراد دارای همسر نگرش نحویبه

همسر بر اثر فوت همسر که همسر بر اثر طالق که نگرش منفی به ازدوا  دارند و افراد بیبی

 دار بود.ا  دارند، تفاوت معنینگرش مثبتی به ازدو

رغم بیشتر بررسی نگرش جوانان به ازدوا  بر حسب سطح تحصیالت نشان داد که علی

بودن میانگین نگرش افراد با سطح تحصیالت کمتر از دیپلم نسبت به سایر سطوح تحصیلی، اما 

افراد با سطح دار نیست. در مورد طبقات درآمدی نیز اگرچه لحاظ آماری معنیاین تفاوت به

دار نیست. میانگین درآمد پایین میانگین نگرش به ازدوا  بیشتری دارند اما این تفاوت معنی

نگرش به ازدوا  بر حسب محله سکونت متفاوت بوده و کسانی که در محالت با سطح رفاه 

کارانه افظهنوعی دیدگاه محتری به ازدوا  دارند که این یافته بهکنند نگرش مثبتباالتر زندگی می

کند. اما میانگین نگرش به ازدوا  در بین افراد ها در طبقه باال را تأیید میو حمایت از سنت

باال ساکن محالت با سطح رفاه پایین و محروم و همچنین محالت با سطح رفاه متوسط روبه

تر از طبقه توان به جایگاه طبقاتی آنها که بیشباال میبهکمتر بود که در مورد محالت متوسط

اغل مرتبط با آن، با واسطه تحصیالت آکادمیک و مشمتوسط هستند اشاره نمود. این طبقه به

ای سعی در بهبود جایگاه طبقاتی خود دارند و ها و تغییرات اندیشهها و ارزشتغییر نگرش

توان مورد محالت محروم نیز می دربنابراین، نگرش مثبتی به تشکیل خانواده و ازدوا  ندارند. 

ساز به مشکالت اقتصادی که توان تشکیل خانواده را از آنها گرفته است اشاره نمود که زمینه

 نگرش منفی به خانواده و ازدوا  شده است.

که دانشجو و بیکار بررسی نگرش جوانان بر حسب وضعیت فعالیت نیز نشان داد کسانی

دار از میانگین نگرش به ازدوا  کمتری برخوردارند که ل و خانهشاغ درمقایسه با افرادهستند 

 این وضعیت نشان از تأثیر مضیقه اقتصادی بر نگرش به ازدوا  و تشکیل خانواده دارد.

های عدم طبق نتایج، نگرش جوانان به ازدوا  بر حسب مذهب چندان متفاوت نبود. یافته

( نیز تأیید شده 1393زاده و برزیان )ه سیفتفاوت نگرش به ازدوا  بر حسب مذهب در مطالع

های گذاریهای مذهبی در تغییر نگرش به ازدوا  و سیاسترغم تأکید بر تأثیر آموزهاست. علی

های برخالف این گزاره است. لذا یا نگرش پژوهشهای این رسمی در این زمینه در ایران، یافته

اینکه مقوالت ازدوا  و زناشویی برای جامعه  مذهبی در این زمینه تغییر پیدا کرده است و یا
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 نداشته است که نیازمند مطالعه بیشتر است. چندانیامروز در برساخت مقوله هویت مذهبی نقش 

نتایج نشان داد که نگرش جوانان نسبت به ازدوا  بر حسب قومیت نیز متفاوت است و در 

قرار دارند. همچنین میانگین نمره این زمینه، پاسخگویان فارس و لک در نقطه مقابل یکدیگر 

دارد. پاسخگویان قوم لک نگرش مثبتی  قرارپاسخگویان کُرد در حد وسط این دو گروه قومی 

. همانند نقش مذهب، در راستای برساختن مقوله هویت در اینجا بر خالف اندبه ازدوا  داشته

اند هویت قومی داشته مذهب، مقوالت مربوط به ازدوا  و زناشویی نقش بیشتری در برساخت

راستا، مطالعات ازدوا  و و به همین خاطر قومیت به تفاوت نگرش منجر شده است. دراین

 تشکیل خانواده باید در این زمینه بسط داده شوند.

جنسیت، وضعیت ازدوا  و محل سکونت  متغیرهایدر تحلیل کواریانس/واریانس اثر اصلی 

ای وضعیت ازدوا /قومیت، وضعیت ازدوا /جنسیت، دار شدند و اثر تعاملی متغیرهمعنی

تر طبقات با بررسی دقیقدار شدند. قومیت/وضعیت فعالیت و جنسیت/وضعیت فعالیت نیز معنی

همسر بر اثر فوت همسر قوم لک متغیرها مشخص شد که میانگین نگرش به ازدوا  افراد بی

همسر بر اثر طالق قوم لک افراد بی ا ازدوداری با میانگین نگرش به بیشتر بوده و تفاوت معنی

همسر بر اثر فوت همسر قوم و کرد دارد، که در تعامل با جنسیت مشخص شد نگرش زنان بی

دار بودن اثر تعاملی وضعیت فعالیت با قومیت لک این تفاوت را ایجاد کرده است. در مورد معنی

به ازدوا  دانشجویان فارس  و جنسیت، نتایج نشان داد که تفاوت مربوط به میانگین نگرش

)نگرش کم( با دانشجویان کُرد )نگرش زیاد( و همچنین به تفاوت میانگین  نگرش به ازدوا  

مردان بیکار و زنان دانشجو )نگرش کم( با زنان بیکار و مردان دانشجو )نگرش زیاد( است. نتایج 

های فردی، ر حسب ویژگی، بذکرشدهتحلیل چندمتغیره نشان داد که به غیر از اثرات تعاملی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت چندانی بین نگرش به ازدوا  جوانان در شهر کرمانشاه 

های اقتصادی باعث تفاوت در نگرش به شود و شاید بتوان گفت هرچند برخی آسیبدیده نمی

  جوانان در گرایی در زمینه نگرش به ازدواها شده است، اما نوعی همازدوا  برخی زیرجمعیت

 شهر کرمانشاه وجود دارد.  

توان گفت تغییرات در مجموع، درباره نگرش جوانان به ازدوا  در شهر کرمانشاه می

ناسان )گود، پارسونز، گرنسهایم و...( به آن اشاره دارند، مانند شاقتصادی و اجتماعی که جامعه

مراه افزایش تحصیالت و اشتغال هشدن و تغییر سبک زندگی مالزم با آن بهشهرنشنی و صنعتی
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برای زنان باعث تغییراتی در ساختار خانواده و نگرش به خانواده و ازدوا  شده است، اما تاکنون 

خانواده، تغییرات مذکور در زمینه ازدوا  و زناشویی ناشی از فرایند گذار جمعیتی دوم )لستهاق 

ازدوا ، افزایش میزان طالق و کاهش ( را تجربه نکرده است. اگر چه افزایش سن 2002و نیلز 

تر تغییرات تر و طبقات محرومباروری به زیر سطح جانشینی اتفاق افتاده و در نگرش نسل جوان

شود، اما تغییرات اساسی در زمینه روابط غیررسمی ازدوا  هنوز فراگیر نشده اندکی دیده می

توان به تجربه برخی تغییرات یم محروماست. در رابطه با تغییرات نگرش به ازدوا  طبقات 

( اشاره 2008ا، تر از جانب طبقات محروم بوده )فریکازدوا  و زناشویی در اروپای شرقی که بیش

کرد. در ایران نیز اگر شرایط ازدوا  برای جوانان طبقات پایین فراهم نشود بستر و زمینه تغییرات 

عبارت دیگر، برخی شود؛ یا بهمیراهم ازدوا  و زناشویی مانند روابط غیررسمی ازدوا  و... ف

دلیل های فرهنگی و اجتماعی بهتغییرات در زمینه ازدوا  و زناشویی جدا از تغییر نگرش

 پیامدهای اقتصادی است. 
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Abstract 
In the last two decades, the marriage squeeze and economic problems in the family in 

Kermanshah province have been more pronounced in comparison with other 

provinces of the country, and this has had an effect on the attitude towards marriage. 

The aim of this article is to examine the attitudes of young people towards marriage. 

The research was conducted as a survey with a sample of 384 young people aged 20 

to 35 years old in Kermanshah. Findings showed that in general, the attitude of young 

people towards marriage was positive. The results of analysis of variance showed that 

the average attitudes toward marriage of women, widows, employed and housewives, 

people living in neighborhoods with moderate and low welfare and people with Kord 

ethnicity and Lak ethnicity were more stained and significantly different from other 

sub-populations. Analysis of variance/covariance showed that the main effect of 

marital status, gender and place of residence on the attitude towards marriage was 

significant. In general, despite observing the difference in the average attitude of 

young people towards marriage in some sub-populations due to economic losses, 

There is a kind of convergence in the attitude of the youth of Kermanshah towards 

marriage. 
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از  یریگبهرهمهاجرت به خارج از کشور با  تیریمد یهاچالش ینهاد لیتحل

 یینونهادگرا کردیرو

 ، علی بقایی سرابی، ابراهیم متقیسجادپورکاظم محمد، سید، میثم موساییموحدی بهناز

 (24/2/1400تاریخ پذیرش:    11/12/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
سکردن چارچوب یاتیعمل یشده برا یزیربرنامه یکردهایرو بهمهاجرت  تیریمد ستیهای   یو ادار ینی، تقنیا

 به مهاجرت تیریمد موضتتوع ما کشتتور دراند. افتهیمهاجرت توستتعه  یمتول یشتتود که توستتط نهادهایم اطالق

سرما خار  سان هیبه جهت خرو   صاد یعلم یهاو ظرفیت یان  آن یچگونگشناخت  وبوده  توجهقابل یو اقت

 پژوهش، نیدر ا یاصتتل هدفمهاجرت به خار ،  تیریمداثرگذار نهادها در  نقشاستتت. با توجه به  یضتترور

 یبرامضتتمون  لیاز روش تحل یریگبهره و یینهادگرانو کردیبر رو هیبا تک عرصتته نیا یهاتیمحدود شتتناخت

مصاحبه  یهاداده مضمون لیتحل از حاصل جینتا. استمهاجرت  تیریمد یهاچالش یضمونبه شبکه م یابیدست

صه نیا رانظنصاحب و نخبگان ازنفر  23با  سه  تیریمد یهاچالش که ستا آن انگریب عر  سطحمهاجرت در 

سازه ینهاد سیس نخبگان و توده سطح در یذهن یهاشامل   که اندشده عیتوز ینهاد باتیترت و ینهاد طیمح ،یا

سازه سطح  ست. سطوح قابل سایربر  ذهنی هایاثر  ضمون شبکه نیهمچنتوجه ا صل از تحل یم ضمون  لیحا م

و  «ریخأت»ینوع یریتعب به و یدر ستتطوح نهاد ینابستتندگ ،یناکام ،یضتتعف، ناکارآمد ینوع از تیحکاها، داده

 در مهاجرت یستتازگفتمان وعرصتته  نیبه ا یورود جد لزوم که داردبه خار   مهاجرت تیریمد در «یواماندگ»

 . دینمایم یضرور را سطح سه هر

 ی.ذهن یهاسازه ،ینهاد باتیترت ،ینهاد طیمح ،ینهاد لیتحل مهاجرت، تیریمد: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 سالمت،و  تیامن ،یاقتصاد فرصت عدم و یکاریب ،2017اقتصاد در سال  یبررس یجهان انجمن

 فقر، و ینابرابر ،یمذهب یهایریدرگ ت،یشفاف و ییپاسخگو ،ییغذا تیامن ،آموزش کمبود

 کهیحالدر نمود؛ مطرح یجهان مسئله ده عنوانبه را یمیاقل راتییتغ و جنگ، و بزرگ یهایریدرگ

 و یداخل یهامهاجرت سازنهیزم تواندیم موارد ریسا کنار در ای و ییتنهابه موارداین  از کیهر

 . باشد یالمللنیب

 ،یاجتماع ،یتیجمع یساختارها بر ،یجهان دهیپد کی عنوانبه یالمللنیب یهامهاجرت

 آن از یناش یدهایتهد و هافرصت باو کشورها را  شدهکشورها مؤثر واقع  یاسیس و یاقتصاد

 آنبه  دنینظم بخش یها براتوسط دولت یاعمده یهاتالش ،اساسنیبرا. است ساخته روروبه

الملل نیعرصه ب درمهاجرت  تیریمد موضوع ریاخ یهاسال در کهطوریبه است؛ صورت گرفته

 یجهاناجماع » عنوان بامتحد  مللتوسط سازمان  2018سال در  ومطرح شده  یتریجد طوربه

 تیریمد مهاجرت، یالمللنیسازمان ب فیتعر اساس بر. استشده یگذارنام «مهاجرت یبرا

 یهاکردن چارچوب یاتیو عمل یسازادهیپ یشده برایزیربرنامه یکردهایمهاجرت به رو

اند. افتهیمهاجرت توسعه  یمتول یشود که توسط نهادهامی اطالق یو ادار ینی، تقنیاستیس

 ینیتقن ،یاستیسطوح مختلف س در نهادها نقش مهاجرت، تیریمد اتیچارچوب ادب در ،نیبنابرا

 یرا برا یتروسیع نهیزم تواندیم نهادها بر تمرکز زین یینهادگرا. از منظر ابدییم تیاهم یو ادار

 سطح دو یینونهادگرا ،ترمتحول ینگاه . دردینما فراهم یاقتصاد و یاجتماع یساختارها لیتحل

 نیقوان و یباالدست اسناد همچون ینهاد طیمح :داندیوتحلیل متجزیه مستعداز نهادها را مهم و 

همچون  تیریکننده مداعمال و تیحاکم امر با مرتبط ییاجرا ینهادها و ی،رسم مقررات و

 . 3یالدولنیب یهاسازمانو  2های غیردولتی، سازمان1یدولت یهاسازمان

 موضوع است، روروبه یمهاجرفرست و یریمهاجرپذ مختلف ابعاد با که ما کشور در

ویژه نسل جوان به انیرانیا التیتما و یخیدر گذر تار آن ندهیفزا رشد جهت به یفرستمهاجرت

 ،گذشته ساله 30 یط. ابدییم تیاهم یمنافع مل بر آناثرات  نیزو  یالمللنیب یهابه مهاجرت

 رصدد 65تا  45 گرید یسو از و میارو بودهبه خار  روبه مهاجرت یبرابر 3/2 رشدبا سو ازیک

                                                      
1. Governmental Organization 

2. Non Governmental Organization 

3. Intergovermental Organization 
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و  یاقتصاد یهایهمکار سازمان عضو یدر کشورها مهاجران نیاسال  25 یباال تیجمعاز 

 مشغول متخصصان یشغل گروه در آناندرصد از  30 و یدانشگاه یعال التیتحص یدارا 1توسعه

 بر یاسناد باالدست کهدرحالی ،یسطح نهاد در(. 1399 ،رصدخانه مهاجرت)اند شده کارهب

 بذج ،از مهاجرت نخبگان یریشگیهمچون پ ینیمهاجرت در چارچوب مضام تیریضرورت مد

 مهاجران یاسیس و یمدن حقوق به توجه و انسجام و یهمبستگ ءارتقا ،یمل توسعه در مشارکت و

در سطوح  مهاجرت تیریمد نهیزم در سازمان 14از  شیب ییاجرا ینهادهاو در سطح  دارد تأکید

 روند با چنانهم وجود،بااین .کنندیم تیفعال مذکور یهاسیاست یسازییاجرا جهت در یدولت

 جینتا اساس بر همچنانکه. میهست مواجه از کشور بازگشتبدون یهاهیسرما خرو  یدیتزا

 ،2مهاجرت بالقوه انیجر یهاشاخص در رانیا ازیامت گالوپ، مؤسسه یهایبررس از حاصل

 رقم از است و یمنف 4و شاخص بالقوه جذب استعدادها 3جوانان مهاجرت بالقوه انیجر شاخص

 یبدان معن نی(. ا2018 گالوپ،) است دهیرس 2017 سال در -16 رقم به 2012در سال  -13

 یجوان کرده وتحصیل بزرگسال، افراد تعداد شود، حذف مهاجرت یهاتیمحدود اگر هاست ک

 تیموضوع حکا نی. اشوندیم کشور وارداست که  یاز تعداد شیب شوندیم خار  کشور از که

 مهاجران کهدرحالی دارد. یالمللنیب یهامهاجرت تیریدر مد ییهاییاز وجود موانع و نارسا

و  یاجتماع یهاهیسرما تیتقوو  مهارت شیافزا ،دانش گسترش و دیتول ها،دهیا منبع توانندیم

 ،یرشد اقتصاد بر یمنف اثر ،یملارزشمند  یهاهیسرما نیا تیریغفلت از مد وباشند  یاقتصاد

 . داشت خواهددر سطح کالن  هیو نرخ بازگشت سرما یگذارهیسرما

 یعلم یواکاو لزوم ،در کشور مهاجرت از دیجد یالگوها وابعاد  یریگشکل، گرید یسو از

 کهینحوهب. سازدیم یضرور شیپازشیبمهاجرت به خار  از کشور را  تیریمد یچگونگ در

را  دهیپد نیا یاگونه به آن، از حاصل یعلم یهاچارچوبو  هاپژوهش نیا جینتامدد  بهبتوان 

 ،المللیجریان بازگشت مالی و تبادالت بین همچون آنحاصل از  یهافرصت که نمود تیریمد

تبادل  داخل، به بازگشت امکان وکرده های تحصیلهای بهینه برای نیرویفراهم شدن فرصت

 از یناش داتیتهد و رساندحداکثر  به را یتجربه و چرخش مغزها در جهت توسعه مل ،دانش

                                                      
1. OECD 

2. Potential Net Migration Index 

3. Potential Net Youth Migration Index  

4. Potential Net Brain Gain Index 
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 یعلم ،یاقتصادش سرمایه هواسطه کاهوری بکاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره همچون آن

 وپذیرفته در آموزش های صورتگذاریواسطه سرمایههخسران مالی و مادی ب ،یتخصص و

 . داد کاهش را یتخصص و یاقتصاد یهاهیمهاجرت سرما کاهش بازگشت مالی

 متبادردر ذهن سؤال  کیعنوان مهاجرت در کشور به تیریمد یشناخت چگونگ مبنا،نیبرهم

 یهاو برنامه نیقوان ها،سیاست یریگشکل در نهادها تیهمبا توجه به ا اساساً :نکهیا .گرددیم

 ییهاچالش و هاتیچه محدود با یسه عرصه نهاد نیدر ا مهاجرت دهیپد به یبخشنظم ،ییاجرا

مهاجرت  تیریمدو موانع  یهاتیمحدود شناخت نوشتار، نیا یاصل هدف لذا است؟ روروبه

 الزم ابتدا هدف این به یابیدست یبرا .است یینونهادگرا کردیرو بر هیتکبه خار  از کشور با 

 یمفهوم چارچوب فهم .مهاجرت حاصل گردد تیریمد یمفهوم چهارچوب از یدرست فهم است

 موضوع کی مهاجرت تیریمد موضوع چوندارد که اوالً  تیاز آنجا اهم مهاجرت تیریمد

. دینمایم فراهم مهاجرتابعاد گوناگون  لیتحل یرا برا یو توان بهتر تیاست ظرف یارشتهانیم

 قرار ما اریاخت در یدیمف بهرهمدیرت آن  قوت و ضعف نقاط دها،یتهد ها،فرصت فهم در ثانیاً

 . داد خواهد

 ینظر چارچوب

به  2مهاجرت تیریمد و 1مهاجرت یالمللنیب سازمان ،فیتعر طبق مهاجرت: تیریمد

و  ینی، تقنیاستیس یهاکردن چارچوب یاتیو عمل یسازادهیپ یشده برایزیربرنامه یکردهایرو

المللی )سازمان بین اندافتهیمهاجرت توسعه  یمتول یشود که توسط نهادهایگفته م یادار

و  مهاجرت یالمللنیب سازمان توسط عمدتاً اصطالح نیا المللنیب سطح در(. 2021 مهاجرت،

« همه سود به رتمهاج تیریمد» با شعار 3مهاجرت یهاسیاست توسعه یالمللنیمرکز ب نیهمچن

 اقدامات از یاگسترده فیط رندهیبرگ در یالمللنیمهاجرت ب تیریمد ،نیبنابرا. است شده جیترو

. است مردم یفرامرز یهاییو جابجا حرکات به مربوط یهاسیاست دیتجد هدف با هابرنامه و

. ردیگیم انجام یردولتیغ و یدولت از اعم عرصه نیا کنشگران توسط اقدامات از گسترده فیط نیا

 یهاسیاست آنکه نخست :و مرتبط وجود دارد یفرض اصلشیپ سه مهاجرت تیریمد در

                                                      
1. International Organization for Migration (IOM) 

2. Migration Management 

3. ICMPD 
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فرض دوم  شیپ. دیمف نه و است سریم نه سخت کنترل و نیمهاجر ورود و خرو  از یریجلوگ

 شی. پداد کاهش را آن یمنف یهاو جنبه تیتقو را مهاجرت مثبت یهاتوان جنبهیاست که م این

 را آن توانینم که شده عیوس و ریفراگچنان نکته تأکید دارد که مهاجرت آن نیا برفرض سوم 

 شود تیریصورت جامع مدبه دیو با کرد مطالعه مسائل ریسا از جدا یامسئله صورتبه

 (.26 :1384، )سجادپور

مهاجرت  تیریسازی مدمفهوم در 2کادیپ و1جریگ نظر از: مهاجرت تیریمد یسازمفهوم

 و ییاجرا یهاوهیوش هاسیاست مهاجرت، تیریمد کنشگران و گرانیباز شامل یاصل مفهوم سه

هستند  مهاجرت تیریمد یاصل کنشگران و گرانیبازاز  هادولت .هستند تیاهم حائز هاگفتمان

 نیا گرانیباز نیتریاصل عنوانبه تا داشته آن بر را آنهارفته، موضوع مهاجرت، رفته تیاهم و

 هاتالش از یبخش. ندینما آغاز آن، کنترل گرفتندستبه و تیریمد یبرا را خود تالش عرصه

. است بوده مهاجرت روند یسامانده وبه نظم درآوردن  یکالن برا یهاسیاست اتخاذ قالب در

 ینهاد یهارساختیز به یادار و یسازمان یساختارها جادیا و گذاریسیاست قیطر از ،واقع در

 گرانیباز از گرید بخش ،یدولت عرصه گرانیباز بر عالوه. اندنموده توجه مهاجرت تیریمد یبرا

از  یاگسترده فیط هاسازمان نیا. دهندیم لیتشک یالمللنیب یدولت یهارا کنشگران سازمان

 یریگدر شکل یگذارنقش تأثیر ،مثالعنوانبهدهند. یمرتبط با مهاجرت را انجام م یهاتیفعال

مهاجرت  تیریمد یکه برا یمواردوتحلیل دانش و تجزیه دیتول قیطر ازها دولت ماتیتصم

 «اطالعاتتبادل » ایو  «تیریمدامور» ،«یفن» ،«یعلم»تخصص ارائه واسطههب ،هستند مؤثرتر و بهتر

 (.5: 2010کاد،یپ و جریگ) ندینما لیتسه یالمللنیدر سطح ب را مهاجرت تیریمد امر ،به کشورها

 تیریمد یسازدر مفهوم گریرکن مهم د مهاجرت تیریمد ییاجرا یهاسیاست و هاشیوه

و  یاسیس یحت ای و یو اقتصاد یکالن اجتماع یهاسیاست بر بنا کشورها .هستند مهاجرت

 اعمال بخش نیا در خود یتیریمد یهااعمال سیاست یرا برا یمختلف یهاشیوه ،کیپلماتید

 یکار ناش یرویرفع کمبود ن یبرا یالهیمهاجرت را وس دهی، در اروپا، پدحاضردرحال .ندینمایم

. در دارد وجود ماهر مهاجران جذب یبرا لیتما نیشتریو ب دانندیم تیجمع یاز سالخوردگ

کار ماهر خود به  یرویکه با چالش مهاجرت ن افتهیکمترتوسعه یاز کشورها یاریبس ،مقابل

                                                      
1. Geiger 

2. Pequod 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    90

چالش را مرتفع سازند.  نیا ییهاتا با اعمال سیاست کنندیمرزها مواجه هستند، تالش م یسوآن

 تا نمود یلیتحص یهانهیهز پرداخت به ملزم را ماهر کار یروین توانیم مثال،عنوانبه

 یدوبندهایق از زین کشورها یبرخ .نرود هدر کشور از هاآن خرو  با گرفتهصورت یگذارهیسرما

 .(17: 2010 ،2جریر و1ی)لوکاناچا انداز فرار مغزها استفاده کرده یریجلوگ یبرا آورالزام

مورد آنچه در  در گفتمان. گفتمان است دیتول ،مهاجرت تیریمد یسازمفهوم دررکن سوم 

 نیاز ا یاریشود. بس« تیریمد» آن قیاز طر دیچگونه با نکهیااست و  مطرحمهاجرت  حوزه

 نظراتو  اتیها تجربدولت کهنحویبهشوند یم دیتول الدولیهای بینسازمان ها توسطگفتمان

 ، نشردیتولها این سازمانتوسط  مرتبط دانش نموده، ارائهخود را در مباحث مربوط به مهاجرت 

 یالمللنیب مباحث تیهدا که دارد وجود فرضشیپ نیا .ردیگیم قرار هادولت اریاخت در و

 نیهمچن هاگفتمان. است مهاجرت تیریمد نفع به ،دانش دیگفتمان و تول جادیا قیطر از مهاجرت

 ،«توسعه-مهاجرت وندیپ» از جمله ؛کنندیم دیبازتول ای و جادیا را یدیجد یفکر یهامقوله

 ،«هامرز تیریبرنامه مد» ،«تیترانز» ای «یرقانونیغ» ، مهاجرت«قاچاق انسان» ،«موقت مهاجرت»

 (. 8-10:  2010 کاد،یو پ جری)گ ...و« تیامن ومهاجرت »، «بازگشت و رشیپذ»

 یالمللنیسازمان ب ی:المللنیمهاجرت ب تیریمد یاتیو عمل یمفهوم یهاچارچوب

 نی. اکندیم تیمهاجرت فعال تیریامر مد دراست که  یالمللنیسازمان ب نیتریمهاجرت، اصل

و  یفکر ،یمفهوم نهیرا در دو زم ییو دستاوردها هاتیمهاجرت، فعال تیریمد نهیسازمان در زم

 به انجام رسانده است.  یو تجرب یمطالعات

 یمدل مفهوم کیمهاجرت  یالمللنیسازمان ب: مهاجرت یالمللنیسازمان ب یمدل مفهوم

 تیریدر مد یاصل هیمدل، سه پا نیمهاجرت ارائه نموده است. بر اساس ا تیریدرخصوص مد

بودن  یافراحوزه» ،«یتیریوجود چهار حوزه مستقل مد»  ،«مهاجرت یساخت ادارریز» مهاجرت

 مهاجرت تیریمد در یاصل هیپا سه مدل، نیا اساس برباشد. یم« یتیریاز موضوعات مد یبرخ

 از یبرخ بودن یاحوزهفرا» ،«یتیریمد مستقل حوزه چهار دوجو»، «مهاجرت یادار رساختیز»

 یهادستگاه از یبیترک مهاجرت تیریمد یادار یهارساختیز. است «یتیریمد موضوعات

 نیباالتر در را دولت کردیرو هاسیاست. است یادار یهاسازمانو  یقانونگذار گذاری،سیاست

                                                      
1. Luckanachai 

2. Rigger 
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 الزم اراتیاخت و کندیم انیب را مهاجرت استیس وضوحبه یگذارقانون. کندیم نییتع سطح

 به مربوط مختلف فیوظا زین یادار یهاسازمان. سازدیمهاجرت را فراهم م تیریمد یبرا

 هماهنگ ییپاسخگو تا ییاجرا یهاتیمسئول از منسجم چارچوب کی در را مهاجرت تیریمد

دارد.  یحکومت یبوروکراس رکردنیبه درگ ازیاست که ن یمهاجرت امر تیریمد ،. درواقعدینمایم

 ،2مهاجرت لیتسه ،1توسعه و مهاجرت: است مطرح حوزه چهار مهاجرت تیریمددوم  هیپا در

 . 4یاجبار مهاجرت و آن یمندقانون و 3مهاجرت درآوردن نظم به

. شودیم مطرح یتیریمد موضوعات یبرخ ای بودنفراحوزه مهاجرت، تیریمد سوم هیپا در

 مهاجرت را دربر تیریمستقل مد حوزه چهار هر مهاجرت تیریمد یافراحوزه یهاتیفعال

 ،یسازتیظرف و یفن هایهمکاری :است یتیفعال حوزه ده شامل ریفراگ یهاتی. فعالردیگیم

 ها،داده و اطالعات یگردآور المللی،بین مهاجرت نیقوان ارتقاء ن،یمهاجراز حقوق  تیحما

 و یعموم اطالعات ،یالمللنیب و یامنطقه یهمکار راهکارها، ارائه و گذاریسیاست مباحث

 بهگانه ده ابعاد نیا ازکدام  هر .مجدد ادغام و ادغام ،یتیجنس ابعاد مهاجرت، بهداشت آموزش،

 چارچوب در اقدامات یسرکی رندهیدربرگ و کنندمی دایمطرح شدند ارتباط پ که یاچهارحوزه

 نهدر بخش سالمت مهاجرت  ،مثال عنوانبه. است یادار اقدامات و قانون جادیا گذاری،سیاست

 عالوه ونظر بوده مد نیمهاجر یاجتماع یروح ،یبلکه رفاه کامل جسم یناتوان ایو  یماریفقط ب

است  شده تأکید یاجتماع و یاقتصادبه منابع  یدر دسترس آنان یتوانمند بر یکیزیف ییتوانا بر

 نیب متقابل یو انسجام اجتماع یکه در جهت سازگار استمدنظر  یاقدامات ادغام، در ای و

 شودیم انجام یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ابعاد در کنند،یم یزندگ آن در که جامعه و مهاجران

  (.2004 مهاجرت، یالمللنیب سازمان)

 

                                                      
1. Managing Migration and Develop 

2. Facilitating Migration  

3. Regulating Migration 

4. Managing Forced Migration 
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 2004مهاجرت،  یالمللنیمهاجرت، سازمان ب تیریمد یمفهوم چارچوب: 1شکل 

عنوان یک به «برن ابتکار»«: 1برن ابتکار»مهاجرت؛  تیریمدالمللی دستورالعمل بین

 از دیگر ،شده هیته برن کنفرانس نیدوم در که 2مهاجرت تیریمد یبرا یجهاندستورالعمل 

 مهاجرت تیریمد یمبان و اصول به است که مهاجرت تیریمد یاتیو عمل یمفهوم یهاچارچوب

 دهندهشکل کالن چهارمفهوم ،ینیبشیپ تیقابل و تعادل ت،یجامع ،یهمکار. است نموده اشاره

                                                      
1. Berne Initiative 

2. International Agenda for Migration Management 

 ریایجاد سازمان اد قانونگذاری گذاریسیاست

 عنوان مثال:به

 یسازتیو ظرف یفن یهمکار

 از حقوق مهاجران تیحما

 یالمللنیقانون مهاجرت ب جیترو

 قیاطالعات و تحق یآور جمع

 ییو راهنما استیس بحث

 یالمللنیو ب یمنطقه ا یهایهمکار

 یو آموزش عموم اطالعات

 مهاجرت سالمت

 مهاجرت یتیجنس بعد

 و ادغام مجدد ادغام

های مقطعی مربوط به چهار حوزه فعالیت

 موجود مدیریتی

چهار حوزه اصلی مدیریت 
مهاجرت

تسهیل مهاجرت تنظیم مهاجرت
مدیریت مهاجرت

و توسعه

مدیریت مهاجرت 
اجباری
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 برنامهدر این دستورالعمل،  هستند.« نبر ابتکار» نظر از مهاجرت تیریمد ینظر یمبانو  یادیبن

 ضرورت همچون یموارد بر کشورها همه مشترک درک بر یمبتن مهاجرت تیریمد یالمللنیب

 تیتقوهمه کشورها،  یاز مرزها برا مهاجرت مستمر تداوم جهت به مهاجرت تیریمد

 منسجم، و جامع یهاسیاست یاجرا و یارذقانونگ گذاری،سیاست ،یالمللنیب یهایهمکار

غیردولتی و  ،یدولت یهاسازمان بخش سه نیب جانبهسه یهمکار ن،یمهاجر حقوق از تیحما

 یرساناطالع مقصد، در مهاجران ادغام آن، به جامع کردیرو و مهاجرت یسازشبکه ،الدولیبین

 ندهیآ و روندهادرخصوص  قیو انجام تحق نیاطالعات مهاجر و هاداده یآورجمع و قیدق

 یالمللنیب عرصه در زیرگذار و برنامهسیاست یکه مورد تأکید نهادها گرددیم مالحظه مهاجرت

 (. 2014)ابتکار برن،  است بوده

 ،مهاجرت یاتیعمل و یمفهوم یهااز چارچوب گرید یکی: مهاجرت یشاخص حکمران

 توستعه، تنیب ارتبتاط از و یابتیارزمنظتور به که است 1«مهاجترت یشتاخص حکمرانت»

شتده  نییتعمهاجرت  یالمللنیتوسط سازمان ب گیریاندازه یارهتایمع و یحکمرانت مهاجترت،

 انتواع ،یکشتور بتا ستطوح مختلتف توستعه اقتصتاد 15 یابتیچارچتوب از تراز تنیاستت. ا

پراکنتده استتخرا   یتیای( و مناطتق جغرافرنتدهیفرستتنده و گ ی)کشتورهای مهاجرتت تلیپروفا

مهاجترت مؤثتر  یستازنده حکمرانت یهتاان مؤلفهعنوبه یاستت. پنتج حتوزه اصلت شتده

 منظتم، و متنیا مهاجترت مهاجران، حقوق ،ینهتاد تیظرف اند که شامل:شتده ییشناستا

 است. یملللانیو ب یامنطقته یهامشتارکت و هایهمکار و کار یتروین مهاجترت تتیریمد

 ابتکار چارچوب در مهاجرت تیریمد یجهان دستورالعمل در شدهمطرح اصول بهباتوجه

ستازنده  یهتامهاجرت و مؤلفه یالمللنیب سازمان مهاجرت تیریمد یاصل یهاهیپا برن،

 یاتیعمل و یمفهوم یهایبندجمع ندیبرآ یاجماع و یاساس اصول ،مهاجترت مؤثتر یحکمرانت

مهاجرت  تیریو مد گذاریسیاست یراهنما تواندیم عمل در و است مهاجرت تیریمد حوزه در

 یهاسیاست نیب انسجام اصل ،یهای دولتارگان نیب یهماهنگ شیافزا اصل. باشد یالمللنیب

 اصل مهاجرت، درباره مدرن دانش بر یمبتن و منسجم متمرکز، یاداده نظام جادیا اصل مهاجرت،

 یبرا یسازتیظرف اصل گران،یباز تمام گرفتنیبازبه اصل ،یالمللنیب یهایهمکار تیتقو

 . هستند اصول نیا جمله از کار یروین مهاجرت تیریمد اصل و منیا مهاجرت

                                                      
1. Migration Governance Index (MGI) 
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از  یریگبهره با درکشور مهاجرت تیریمد لیو تحل یبررس مطالعه نیدر ا نکهیتوجه به ا با

 نیا یلیباشد و الزم است فهم الزم در خصوص چارچوب تحلیمورد نظر م یینهادگرا کردیرو

که  شد خواهد حیتشر یینونهادگرا مکتب یهادگاهید یمبنا بر بخش نیا درشود  جادیا کردیرو

 نیدارد و در ا تیمهاجرت اهم تیریمد لیتحل یبرا یادار و ینیتقن ،یاستیس یکردهایچرا رو

 . قرارگرفته است لیتحل یمطالعه مبنا

 مهاجرت  یریتو مد 1نهادی تحلیل

مورد استفاده قرار گرفته  1975در سال  2یلیامسونتوسط و یدجد ییبار اصطالح نهادگرا یناول

 او. هستندوتحلیل نهادها پرداخته و معتقد است نهادها مهم و مستعد تجزیه تیاهم به است. او

است.  اجتماعیدار ریشه، سطح یکسطح دهد.  یوتحلیل قرار مسطح مورد تجزیه 4نهادها را در 

 یها و برخسنت اخالقی،و  اجتماعی استانداردهایمانند رسوم و هنجارها،  یرسمیرغ ینهادها

 ینا در .است نهادی محیط. سطح دوم گیرندمی جایسطح  اینزبان و معرفت در  یهاجنبه

حقوق  ین،، قوان3یمانند قانون اساس یرسم یبه نهادها یرسمیرغ یسطح با فراتر رفتن از نهادها

قرار  یریتاعمال مد و یتمرتبط با امر حاکم اجرایی ی. در سطح سوم نهادهایمرسیم یتمالک

 سایرمنابع و اشتغال و  تخصیصکردن است که  اقتصادیسطح  سومین. سطح چهارم ، گیرندمی

 .(597 :2000یلیامسون،)و یابدمیسطح نمود  ایندر  نئوکالسیکاقتصاد  هاینظریه

 یبترتاست که بهاز چهار سطح فوق  3و  2عمدتاً عالقمند به سطوح  جدید نهادگرایی

(. داگالس 38: 1398، یو فتح الله ی)متوسل است مدیریتاعمال  نهادهایو  هادین یطشامل مح

مجموعه زیررا  ادینه یباتقائل شده است. ترت یزتما ینهاد یطو مح 5نهادی ترتیبات میان 4نورث

 حقوقیو  اجتماعی، سیاسی بنیادیناز قواعد  ایمجموعه نیز نهادی محیطداند و می نهادی محیط

 تعریفرا  بازی قواعد نهادی محیطحاکم است.  سیاسیو  اقتصادی هایبر فعالیتاست که 

ها قابل سازمان برای هاییاستراتژیوجود دارد و چه  هاییکند چه سازمانمیکند و روشن می

 دهندمی بازی در قواعد تغییراتیاهداف خود  پیگیریبه هنگام  نیزها و افراد است. سازمان پیگیری

                                                      
1. Institutional Analysis 

2. Williamson 

3. Constitutions  

4. North 

5. Institutional Arrangements 
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  ( .162-165: 1388 اقدم، نصیری)

را به اجرا در  ین قواعد، بازیاز نهادها هستند که در چارچوب ا یها نوع خاصسازمان

دارد، در  یج بهترینتا یدر قواعد باز یرییکنند که تغ فکر یآورند اما منفعل نبوده بلکه وقتیم

ها ن رو سازمانیدهند از ایرا انجام م یاقداماترند و یگیز شکل مین یر قواعد بازییتغ یراستا

  (88: 1386)نورث،  هستند یتحوالت نهاد یمجر

های سازه» خرتر خود به آن توجه نموده مفهتومأمت یکردهاینکتة دیگری که نورث در رو

که  یکند که جهانین مسئله را عنوان میتأکید و ا یذهن یهااست. او بر نقش سازه «1ذهنی

ذهن در مقابل شواهد  یهان سازهیدر حال آزمون ا ها دائماًم ساخته ذهن است. انسانیاساخته

 یذهن یهادهد. سازهیده ارائه میکه به آن رس یاست که ذهن از اطالعات یریهستند. درک تفس

آنها و  یراث فرهنگیکند، نشأت گرفته از میر میح و تفسیرامونشان را تشریپ یایافراد که دن

د آن را یرو است و باروز با آنها روبه است که شخص هر یطیگر برآمده از مسائل محید یقسمت

ن یب ایاست. ترک یطیرمحیغ یهایریادگین ساختار هم مربوط به یاز ا یت سهمیحل کند درنها

 (. 2 :1993)نورث،  دهندیل میط را تشکیر آنها از محیتفس یافراد و مبنا یذهن یهامنابع سازه

 لیتحل یبرا یتروسیع نهیتواند زمیتمرکز بر نهادها م دشویم مالحظهکه طورهمان

 باتیو ترت ینهاد طیمح هیبه ارتباط دوسوفراهم کند و باتوجه یو اقتصاد یاجتماع یساختارها

مطالعه صحه  نیمهاجرت در ا تیریمد لیتحل یبرا ینهاد لیتحل کردیرو اتخاذ تیبر اهم ینهاد

 2کارنز همچون مهاجرت تیریمد یهایاستراتژ و هاسیاستمرتبط با  یهادگاهید گذارد.یم

(، 2005) 7سی(، هر2003) 6کوهن ،(2000) 5(، گاش2000) 4تریها (،2003) 3(، باودر1987)

 و نقش بر(  2012) 10ترویپاپادم و (2010) جزیرا و یلوکاناچا(، 2004) 9، کستلز(2007) 8دوول

 نیمهاجرت تأکید دارند. ا تیریمد طهیح ییاجرا یهاسیاست اعمال چارچوب در نهادها تیاهم

                                                      
1. Mental Constructs 

2. Carens 

3. Bauder 

4. Hayter 

5. Ghosh 

6. Cohen 

7. Harris 

8. Düvell 

9. Castles 

10. Papadimitriou 
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 یبر چگونگ گرید یسو و از سوازیک یمهاجرت یندهایفرا ورفتار مهاجران  یبر چگونگ نهادها

مؤثر  یادار یهاساختریز ینیبشیپ و دهایتهد تیریها و مدها و فرصتاستفاده از ظرفیت

 جادیا ،(2007) 3رسونیو پ 2(، کالرک2002) 1نزیآدک چون یپژوهشگران زعمبه. بود خواهند

. توجه به دارد شانیکشورها از افراد خرو  عدم در کنندهنییتع ینقش ینهاد مناسب ساختار

 یهاهینسبت به ال یشناسبودن آنها و ضرورت معرفتهیو چندال یاجتماع تیعنوان واقعنهادها به

تر از نحوه قیدق لیاز انواع نهادها که امکان تحل کردیرو نیا یبندمیتقس، نییمختلف نهادها در تب

، ینهاد باتی، ترتیهادن طیمح نیب زید، تماکنیرا فراهم م یگریبر د کیو اثرات هر راتییتغ

در  هاو تأکید بر نقش فعال آن یباز قواعد یاز نهادها و مجر یعنوان نوعها بهتوجه به سازمان

افراد و نقش باورها بر  یذهن یهابه سازه توجه تیو درنها یو تحوالت ذهن ینهاد طیمح رییتغ

 کردیاست که انتخاب رو یلیدال نیتراز عمده یفهم تحوالت نهاد نیعملکرد نهادها و همچن

 .است ژوهشپ نیدر ا لیتحل یو مبنا کندیم هیمهاجرت توج تیریمد لیتحل یرا برا ینهاد

  تحقیق نهیشیپ

 از آن یحاک هایبررس مهاجرت، تیریمددر باب  یلیتحل یهاچارچوب شناخت یراستا در

 مهاجرتدرخصوص  یادیز یهاپژوهش کشور در تاکنون یشمس 70 دهه ازست که هرچند ا

 اسناد یهایریگجهت لیتحل و شناخت درصدد که یامطالعه تاکنون یول شده انجام خار  به

. عمده است نشده انجام باشد، کشور از خار  به مهاجرت مختلف ابعاد خصوص در یباالدست

 یبررس ای و یاقتصاد ینهادها بر داخل به مهاجرت اثرات بر باب نیشده در امطالعات انجام

 و رشد بر آن اثرات و نخبگان و ماهر نیمهاجر بر تأکید با خار  به مهاجرت یهاشهیر و علل

 انگریب (1396) عرب مازار زاده ویمصطف یبررس جهیعنوان نمونه نت. بهاندداشته تمرکز توسعه

 یمال بار ،یاسیس ثبات شامل آن هایرشاخصیکل و ز یکه بهبود شاخص حکمران ستا نیا

 هاشاخص نیا کاهش و جاذبه عامل مقصد کشورهای در فساد کنترل و قانون تیحاکم مقررات،

 شناخته رانیا کار رویین مهاجرت دافعه عامل رانیا در نهادها تیفیک بودن نییپا گرید یعبارتبه ای

 مطالعات جینتا کشور، اقتصادتوسعه و  تبعات و اثرات مهاجرت نخبگان بر نهیاند. در زمشده

                                                      
1. Adkins 

2. Clark 

3. Pearson 
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 ومبدأ  یکشورها یانسان هیفرار مغزها بر انباشت سرما یمنفاثر  (1390)ی و همکارانش بیط

، (1395)ی و همکارانش دریمطالعه ح اساس بر. دینمایم انیرا ب آنها یرشد اقتصاد یکند

گذاری و هیماهر، موجب کاهش رشد اقتصادی، سرما ریکار، اعم از ماهر و غ روییمهاجرت ن

 .شودیدر سطح کالن م هینرخ بازگشت سرما

 عنوان با (1384) سجادپور مقاله مهاجرت، تیریمد نهیزم در شده انجام مطالعه تنها 

 است (ایران موردی )مطالعه المللیبین مهاجرت مدیریت در عملیاتی و مفهومی هایچارچوب

 .است شده لیتحل مهاجرت، تیریمد المللیبین اصول یبرمبنا کشور تیوضع آن در که

 ایها و قواعد و سیاست لیدر چارچوب تحل عمدتاْ زین کشورها ریسا در شده انجام یهاپژوهش

 یامقاله در (2012) 2لویو کاست 1آلبا نمونهعنوان به .استآن کشورها بوده  ییاجرا اتیتجرب

. دادند قرار یبررس و لیتحل مورد را یمرکز یکایآمر و کیمکز در مهاجرت دیجد یکردهایرو

 شناختن تیکشورها در چارچوب به رسم نیا یهاسیاست رییاز تغ یحاک یبررس نیا جهینت

 ،ییاجرا واحد سازمان کی در مهاجرت تیریمد یاسیقانون مهاجرت و تمرکز قدرت س

 زین 3. لوولاست برآن نظارت و قانون یاجرا در دولت یهاسیاست و مجلس، در یارذگقانون

 یابیبه ارز ،کار ماهر یروین یالمللنیب ییگذاری به جابجاسیاست یهابا عنوان واکنش یادر مقاله

ماهر آنها  اریکار بس یروین یینسبت به جابجا مبدأ یگذاری در کشورهاسیاست یهاواکنش

 میتقس 4Rشش  ریگذاری را به شش دسته ساده تحت اصطالح فراگ. او سه سیاستپرداخته است

و ابقا.  ی(، نگهداری)پراکندگ منابع نیمأاستخدام، ارسال پول، ت ت،یاست: بازگشت، محدود کرده

آنها از  موردگذاری سروکار دارد که سه سیاست یهایاستراتژ نیا اتئیمطالعه با جز نیدر ا او

 ،)دول استخدام ای تیمهاجرت هستند: بازگشت، محدود نهیدر زم ی اجراییهاسیاست یرهایمتغ

2004.) 

 ها و دادهتحقیق روش 

 و یتیجمع ،یاسیس ،یفرهنگ یاقتصاد مختلف یهاجنبه یداراپژوهش  نیا موضوعکه ییآنجااز

 چارچوبپژوهشگر فارغ از  و استرو روبه دهیچیپ یهاداده از یادیز حجم بابوده و  ییایجغراف

                                                      
1. Alba 

2. Castillo 

3. Lowell 

4. Return (migration), Restriction (migration), Recruitment (migration), Reparation (monetary), 

Resourcing (diaspora options), Retention (opportunities) 

https://www.migrationpolicy.org/about/authors/francisco-alba
https://www.migrationpolicy.org/about/authors/francisco-alba
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 بپردازد، هاداده لیلبه تح 1تینیع عدم از اجتناب و یواقع یهاداده به یابیدست یبرا دیبا ینظر

پژوهش  کی هدف ثیح از این مطالعه لذا است. یفیو ک یارشتهنیب مطالعه کی انجام مستلزم

است.  یلیتحل و یریتفس ،یفی، توصیفیپژوهش ک کی ریمس ثیاز ح و تاس یاسیق ای یاکتشاف

 کارشناسان ونظران نفر از صاحب 23 با «باز مصاحبه» کیاز تکن یریگبهره باداده  یآورجمع وهیش

از انتخاب  قبل. شد انجام ییو اجرا یتخصص اتیتجرب از برخوردار وخبره حوزه مهاجرت 

استفاده از مطالعات  بامهاجرت به خار  از کشور  تیریمد موجود ینهاد ینمونه، ساختارها

با صرف وقت و  هیاول نمونهگرفت و  قرار ییشناسا مورد متخصصان، نظر از استفاده و یاسناد

 ازیمصاحبه به اطالعات الزم و مورد ن ندیانتخاب شد که بتوان در فرا یاگونهبه شتریب تیحساس

و معتبر باشد. در مرحله بعد با استفاده از  میقابل تعم جیحال نتا نیو در ع افتیپژوهش دست 

حاصل از  یهاداده ،ینظر اشباع از پس .افتیشوندگان ادامه انتخاب مصاحبه یروش گلوله برف

دهندگان پاسخ قیبه اظهارات عم یابیدست یبرا .است هشد یسازادهیپساعت مصاحبه ضبط و  45

، یسازتا با شفاف دهیکنترل گرد یاگونهبه آنانجام  ندیآغاز و فرا یسؤال کل کیبا طرح مصاحبه 

 .افتیمطالب دست  یبندو جمع ازیمورد ن تبه اطالعا یلیتکم یهاو طرح پرسش نییتب

 شوندگانمصاحبه مشخصات: 1 جدول

 و آمار

 تیجمع

 یهانسازما

 یردولتیغ

 گذاریسیاست

 یعموم
 یفرهنگ یاقتصاد

 و یحقوق

 ییقضا
 یکنسول

 مصاحبه یتخصص شیگرا

 شوندگان

 مصاحبه مورد افراد تعداد 3 3 3 4 4 3 3

 

شده  انجام یشبکه مضمون چارچوب در ،مضمون لیروش تحل از استفاده با ها،داده لیتحل

 قبل از که یربه چارچوب نظ است، یفیک لیتحل نیادیبن یهاروش از یکی روش نیا. است

 یو گزارش الگوها لیشناخت، تحل یبرا مناسب یو روش ستین وابسته باشد داشته وجود

 لیتبد یلیو تفص یغن یهاپراکنده و متنوع را به داده یهادادهکه  بوده یفیک یهاموجود در داده

است  قیها و سئواالت تحقدرباره داده یاطالعات مهم نیّتم مب ایمضمون  وه،یش نیا در. دکنیم

و  2)براون دهدیها را نشان ماز داده یاموجود در مجموعه یمفهم الگو و یمعن یو تا حد

                                                      
1. Subjectivity 

2. Braun 
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 زیها نداده یکدگذار و یگردآور ندیفرا در(. 1390 ،همکاران و یبه نقل از عابد 2006 ،1کالرک

 تیرعا نظرات پراکنشبه  توجهتا  شده استفاده یلیتحل یاستقرا روش از ق،یتحق ریمس به توجه با

(، براون 2018) و هاروکس نگیک یهاروش بیبا ترک نیمضام لیانجام تحل ندیفرا نی. همچنشود

 فیو توص هی( در قالب سه مرحله انجام گرفته؛ تجز2001) نگیاسترل دی( و آترا2006و کالرک )

 (. 177: 2006)براون و کالرک،  کردن مجدد متن کپارچهیمتن و ادغام و  ریو تفس حیمتن، تشر

 تیریمد یهامرتبط با چالش نیاز مضام یاشبکه یالگو رندهیبرگ در زین یمضمون شبکه

 دینمایرا ارائه م نیمضام نیاز رابطه ب یریتصو یتارنما هیشب یامهاجرت است که همچون نقشه

حاصل  نی( و مضامهیپا نی)مضام متن یدیو نکات کل هیاول یکدها نیب یاو رابطه یو ارتباط خط

 اصول حاکم بر رندهیدربرگ نیدهنده( و مضامسازمان نیمضام) هیپا نیمضام صیو تلخ بیاز ترک

 بر عالوه ،نیبنابرا. ندینمایمند مو نظام ی( را سازماندهریفراگ نی)مضام کل کیمتن همچون 

 کی صرفاْ نیضامم شبکه نیا. پردازدیم آنها نیب ارتباط و نیمضام لیتحل و ریتفس به ف،یتوص

 لیتشک را یمضمون شبکه کانون وهسته  ریو هر مضمون فراگ لیاست و نه خود تحل لیابزار تحل

 نیتعداد مضام لذا(. 1390، همکارانو  یبه نقل از عابد 385- 405: 2001 ،2نگیرلی)است دهندیم

 یمیمفاه رندهیدر برگ هیپا نیمحدودتر بوده و مضام هیدهنده و پاسازمان نیاز تعداد مضام ریفراگ

 یالگو کی قالب در ریفراگ و دهندهسازمان نیاست. مضام هدهمشادر متن قابل ماًیهستند که مستق

 . است شده داده شینما یاشبکه

و  ییشده در متن و اثبات رواانجام یو کدگذار نیاز دقت در ساختار مضام نانیاطم یبرا

 وهیش از یریگبهره با اول روش در. است هاز دو روش استفاده شد نیمضام شبکه لیتحل ییایپا

موضوع  با آشناکه  رونیبو افراد  میدرون ت یاعضا از قیمختلف تحق مراحلدر  مستقل کدگذاران

سپس در هر  ؛ندینما یمتن را کدگذار قیشد در مراحل مختلف تحق خواسته بودند روش و

شد  استفاده ییایمحاسبه پا یبرا یو از روش هولست سهیمقا گریکدیبا  یکدگذاردو  جیمرحله نتا

 که فرمول آن عبارتست از:

 PAO=2M/(n1+n2)  

تعداد توافق در دو مرحله  M( و ییایپا بی)ضر درصد توافق مشاهده شده PAOکه در آن 

                                                      
1. Clarke 

2. Atrride Stirling 
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شده یکدگذار یتعداد واحدها n2شده در مرحله اول و یارذکدگ یتعداد واحدهاn1 ،یکدگذار

 نیو در ا است ری)توافق کامل( متغ کیتوافق( تا  چیصفر )ه نیرقم ب نیدر مرحله دوم است. ا

 1تینیع عدم از اجتناب یبرا یراه عنوانبه یادیز حد تا روش نیا. دیمحاسبه گرد 95/0پژوهش 

 یادهندگان استفاده شد به گونهبازخورد از پاسخ افتیدر وهیشاز  دوم روش در است. لگریتحل

 زانیشوندگان قرار گرفت تا درباره ممصاحبه اریمتن در اخت یحاصل از کدگذار جیکه نتا

 کهیو درصورت ندیشونده اظهارنظر نمااحبهو مص وهشگرژپ ریتفاس انیو تناسب م یهمخوان

 .ندیدارند ارائه نما یدینسبت به موضوع اظهارات جد

 یهاحاصل از متن مصاحبه هیکد اول 119ها، از متن مصاحبه یسازادهیاز پ پس تینها در

مهاجرت درخصوص موانع و  تیرینظران مدو صاحب کارشناسانشده با نخبگان، انجام

و  دهندهسازمان مضمون17 ه،یمضمون پا 83مهاجرت  تیریمختلف مد یهاجنبه یهایینارسا

 شد. یبندو دسته یی( شناسای)مضمون محور ریمقوله فراگ 6

 ها افتهی

است که در  یسازمان دولت 14 شامل ،ینهاد باتیسطح ترت در یساختار موجود یهاظرفیت

 انیرانیامور ا یعال یس آنها شوراأدر ر و مؤسسه ایمرکز و  سازمان، وزارت، ،یعال یشورا البق

 ،یخدمات کنسول ارائه نهیزم در یسازمان یهاتیمورأم و فیوظا شرح بنابر ،خار  از کشور

 نخبگان، بازگشت ای و مشارکت جذب، یبرا یسازنهیزم ،یارتباطات فرهنگ یبرقرار ،یحقوق

و  یو گسترش خط و زبان فارس مدارس خار  از کشور تیتوسعه و تقو کار، یروین تیهدا

از کشور، تنها  خار  انیرانیا امور یعال یشورا. ندینمایم تیفعال یگذارهیسرما قیتشو و دیتمه

 یالزم برا ریمهاجرت به خار  از کشور است که اتخاذ تداب تیریدر حوزه مد یساختار ستاد

خار   انیرانیحضور مؤثرتر ا تیو تقو لیتسه ،از حقوق تیحما ت،یحفظ هو ،ترتعامل سازنده

 یهاسیاست یسازنهیو به یهماهنگ وداخل کشور  یو اقتصاد یاجتماع یهااز کشور در صحنه

خار  از کشور، از  انیرانیمختلف درون کشور در نحوه ارائه خدمات به ا یهادستگاه ییاجرا

 متروپل سیپل شامل یالمللنیب سازمان دو نیهمچنشده است.  نییشورا تع نیا یقانون فیوظا

عنوان مهاجرت به یالمللنیسازمان ب و یالمللنیب یهامبارزه با مجرمان و جرم نهیدر زم

                                                      
1. Subjectivity 
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 مجرمانمبارزه با  نهیمتروپل در زم سیشدند. پل ییشناسا طهیح نیفعال در ا یالمللنیب یهاسازمان

و « خدمات»دو بخش  برمهاجرت  یالمللنیب سازمان یهاتیو فعال دینمایم اقدام یالمللنیب

شامل مهاجرت و توسعه، تسهیل  یدر قالب پنج محور اصل و «یگذارها و سیاستبرنامه»

. عالوه است متمرکز یبخشمیان و حوزه یمهاجرت، مهاجرت اجبار یمندسازمهاجرت، قانون

مختلف مشغول  یهانهیدر زم یالمللنیدر سطح ب زینهاد و تشکل نسازمان مردم یتعداد ،نیبر ا

 هستند.  تیبه فعال

 یهایابیو دفاتر کار یمهاجرت سساتؤدر قالب م یبخش خصوص زین یردولتیسطح غ در

کار، انجام  یرویو اعزام ن یابیدانشجو، کار ممختلف همچون اعزا یهانهیدر زم یالمللنیب

 کنند. یم تیفعال یو مهاجرت یحقوق یهامشاوره

آمده دستهب یالگو اساس بر ،مهاجرت موجود تیریمد ینهاد یهاظرفیتنظر گرفتن  در با

 شدهانجام یهامصاحبه از حاصل یهاداده حیصر و یضمن ف،یظر یهادهیاز نکات و ا

مضمون  6به خار  از کشور در  مهاجرت تیریمد یهاچالش پژوهش، اهداف چارچوبدر

در  ینابسندگ» ،«یاسیسوء برداشت از مهاجرت در سطح توده و نخبگان س» شامل ریفراگ

 یادار یساختارها فقدان»، «نیمهاجر یها هیدر جذب سرما یناکام» ،«نیها و قوانسیاست

 ضعف» تینها در و« نیمهاجر یمل تیهو تیدر تقو ینهاد یناکارآمد»، «افتهیو تحول  یتخصص

 یادسته رندهیبرگ در نیمضام نیا از کی هر. ندشد ییشناسا «یالمللنیب یهااستفاده از ظرفیت

 .میپردازیآن م لیو تحل ریکه به تفس هستند هیپا و دهندهسازمان نیمضام از

 دهیپدبرداشت از  سوء: یاسیس نخبگان و توده سطح در مهاجرت از برداشت سوء

جمله  از ،یاسیس نخبگانمهاجرت نزد افراد جامعه چه در سطح عامه مردم و چه در سطح 

 الشعاعتحت را یالمللنیب یهامهاجرت تیریمد ندیفرا ،نظرانصاحب نظراست که از  یموضوعات

 عنوان تحت یاجتماع عرصه در افراد آنچه اساس بر هابرداشت نیا از یبخش. است داده قرار

 از نادرست یهانییتب و مهاجرت از ناقص فهم. ردیگیم شکل دارند،یم افتیدر یعموم افکار

 امر نیادنبال دارد. هبه مهاجرت را ب لیتما شیافزا و یاجتماع یناامن احساس مهاجرت، تیواقع

 به نستبت فعاالنته است ممکن که گرددیم افراد در مهاجرت از یسطح یبرداشت جادیا به منجر

نام هب یا دهیپد یریگشکل ندیفرا نیا جهینت. ندینما اقتدام ختود یرامونتیپ جامعته در آن نشتر

 .است« یذهن مهاجرت» و «مهاجرت یانگارهمه»
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 ،یرواقعیغ اطالعات و آمار نشر جهینت در مهاجرت تیواقعنادرست از  یهانییتب

موارد  افتنی تینیو ع أو عوامل دافعه در جامعه مبد یاجتماع طیدر کنار شرا یکارشناسریغ

دنبال هرا ب مهاجرت تب ینوع مهاجرت به لیتما شیافزا و یناامن حس جامعه،مهاجرت در سطح 

منجر به مهاجرت کور  تواندیم که دهدیم شیافزا آنجا تا را مهاجرت یبرا افراد زهیداشته و انگ

 هدفمند گردد .  ریغ ای

 ندیفرا نیا جادیا در زین یامشاوره و یآموزش یسازوکارها فقدان فوق، موارد کنار در

 شیمعتبر با هدف افزا یمراکز ایو  یارسانه از اعم هارساختیز نیا نبودمؤثربوده است. 

 به نسبت آنان یهایآگاه سطح ارتقاء و آموزشو  نیمهاجر ییقضا و یحقوق یهایآگاه

 . است مؤثر منیاریو غ هدفیب کور، یهامهاجرت دهیپد بروز در مهاجرت، یهاتیواقع

 ،یسنت نگاه از یناش مهاجرت به نسبت افتهینتحول کردیرو زین یاسیس نخبگان سطح در

 بربه موضوع  یتیو امن یاسیس کردیدر کنار رو دهیپد نینسبت به ا ریرفراگیغ و ناقص دانش

 و یریگشکل به منجر تواندیمتا آنجا که  .است مؤثر یالمللنیب یهامهاجرت یحکمران تیفیک

 بر ریتفاس نیا. گردد کشتور در مهاجرت نهیزم در« دوگانته و مستند ریغ ریتفاس» جیترو

 . تاس مؤثر زین مردم عامه یهاتیذهن

 کردیرو فقداناز  یناش یهابرداشت یاسیگفت در سطح نخبگان س توانیم ،نیبنابرا

 مهاجرت مردم عامه و توده سطح در و موضوع به یتیامن و یاسیس کردیرو کنار در افتهینتحول

 یالمللنیمهاجرت ب تیریمد ها،تیاز واقع نادرستاز درک  یناشمهاجرت  یانگارو همه یذهن

 ساخته است.  مواجه ییهاچالش با یذهن یهاسازه سطح دررا 

 شوندگان مصاحبه یهاقولاز نقل یانمونه :2 جدول

 ریفراگ مقوله با مرتبط یها قول نقل ریفراگ مقوله

ستتتوء برداشتتتتت از 

مهتتاجرت در ستتتطح 

 یاسیتوده و نخبگان س

 یهتاتیواقع تنییدر بستتر عتدم تب تواندیو م استت خطرنتاک یذهنت مهاجرت»

 داشته دنبالهب را «یهمته انگار» دهیا همچون یمخرب یامدهتایپآثتار و  ،یمهاجرتت

 «.باشد

خار  از کشور  انیرانیو  به ا میبه موضوع مهاجرت دار یاسیس یکردیرو یتا وقت»

ارتباط  یخار  برا میمق یرانیا ونیلیم 5 تیاز ظرف میتوانینم مینگاه کن دیعنوان تهدبه

 «.میاستفاده کن یمادر نیمناسب با سرزم
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 تیضعف جامع» مهاجرت، حوزه نظرانصاحب نگاه از: نیقوان و هاسیاست ینابسندگ

 مهاجرت تیریمد هاچالشاز « یاتیعمل ریغ کالن یهاسیاست»کنار  در« نیها و قواندرسیاست

 نیقوان و هاسیاست یبرخ «ابهامو  یپراکندگ ،یدگیچیپ»از  یها ناشچالش نیاز ا یبخش. است

 منجرقانون  انیمجر یسو از متفاوت ریتفاسکه  است مهاجرت دیجد یهاجنبه خصوص در

 گرددینم نییتع یدرستهها بسازمان تیمسئول ،ییاجرا یهادر سطح دستگاه آنکه ضمن. گرددیم

از  یگرید بخش .شودینم انجام هاسیاست یاجرا نهیزم در زین یمؤثر یابیو ارز نظارتو 

از  ییاجرا یهاظرفیت و نیقوان ها،سیاست نیبو عدم انسجام  تعارضاز  یناش زیها نچالش

نبود  و کالن یهاسیاست یبرا ییاجرا یحقوق یهاضمانتفقدان  گرید یسو و از سوکی

 به نیقوان یسنت کردیرو تعارضات نیا علل از یکی. است آنها یاجرا نظارت بر یهاشاخص

مورد  در جادشدهیا راتییتغ اساس بر آنها در یبازنگر و یروزرسانبه عدم و مهاجرت موضوع

 مرتبط کالن یهاسیاست کهیدرحال پژوهش، یهاافتهی اساس بر. است مهاجرت دیجد یهاجنبه

 از یبرخ دارند، نینسبت به قوان مهاجرت موضوع به یترافتهیتوسعه کردیرو مهاجرت، با

تحقق  یدر راستا ایو  نبوده ییاجرا یهادستگاه در موجود یهاظرفیت با متناسب هاسیاست

. است نگرفته صورت آن یسازییاجرا یبرا الزم یگذارقانون ایو  نیدر قوان یبازنگر ،هاسیاست

و رصد  یابیارز یمشخص برا یهاشاخص و «یحقوق ییاجرا یهافقدان ضمانت»، نیا بر عالوه

 ها کاسته است. سیاست نیا یاثرگذار زانیم از یمتول یهاعملکرد دستگاه

 شوندگان مصاحبه یهااز نقل قول ینمونه ا :3جدول 

 ریفراگ مقوله با مرتبط یهاقول نقل ریفراگ مقوله

 ینتتابستتتتنتتدگتت»

یاستتتت ها و ستتت

 «نیقوان

 کینبود  میکنیکه احستتتاس م ییمهاجرت به خار  خال تیریمد یچگونگ نهیزمدر »

مبهم  نیقوان نیا یول م،یکم ندار م،یدار ادیمشخص است. قانون ز و شفاف ،قانون جامع

 «.اندنپرداخته ازمهاجرت دیجد یهاهبجنبه  یبوده و حت

ها بر موضوع سیاست ها در تضاد هستند. مثالًسیاست نیبا ا یجار نیقوان یحت یگاه»

 نیا یبرا ییهاتیمحدود تیتابع نیدر قوان یکنند ولیخار  تأکید م انیرانیمشتتتارکت ا

 «.گرددیم جادیمشارکت ا

در جذب  یبازدارندگ»پژوهش  یهاافتهی اساس بر: نیمهاجر یهاهیسرما جذب در یناکام

 «یتخصص و یعلم یها هیسرما جذب در ناموفق ییجومشارکت »و« نیمهاجر یاقتصاد هیسرما
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 گشته داخل در نیمهاجر هیسرمادر جذب  یناکام»است که منجر به  یگرید یهااز جمله چالش

 ،گذارانهیسرما یسردرگم جهینت درمتعدد و  یگذارمقررات ،یاقتصاد یهامیتحر. «است

 یمحدودکننده برا نیقوانو  یناکاف یاقتصاد یهاها و مشوقنیتضم ،ناکارآمد یساالروانید

 . گرددیم نیمهاجر یاقتصاد هیسرما جذب در از مانع هیجذب سرما

 شدن کوتاه به منجر زین یگذارهیسرما یگذارمقررات در یثباتیب و مقررات و نیقوان تعدد

 یابهام و سردرگم ،یفیبالتکل جهیو درنت یو مقطع یاقهیسل یهاسیاست اعمال و نیقوان عمر

 موانع جمله از یادار فساد و رانت بازدارنده اثر و «کارآمد نا یبروکراس» .گرددیمگذاران هیسرما

و  هانیتضم نبود»کارشناسان مطرح شده است. از نظرآنان  توسط که است هیسرما جذب گرید

 ایعوارض همچون عوارض خرو  و  یاز پرداخت برخ تیهمچون معاف «یاقتصاد یمشوق ها

 . استخار   انیرانیا هیجذب سرما یبرا یمانع زین ،یاتیو مال یارز یهامشوق

 ،نخبگان و دولت نیاعتماد ب ضعف ،یاقتصاد هیسرما جذب در بازدارندهکنار عوامل  در

و...  شکدهیفکر، اند اتاق همچون نیمتخصص و دولت نیب ساختارمند یارتباط یهاشبکه فقدان

 نیبازگشت و نگهداشت نخبگان و همچن ،جذب یبرا یمناسب تخصص یهارساختیو فقدان ز

در  یموانع عنوانبه یمهاجرت یهاسیاست با یفناور و علم یهاسیاست نیب یهماهنگضعف 

 حاصل گرید یهاافتهیجمله  ازخار  از کشور  یرانیا مهاجران یو تخصص یجذب مشارکت علم

 .است پژوهش نیا از

 و دولت نیب تعامل یبرقرار از مانع متخصصان و نخبگان و دولت نیب اعتماد ضعف 

 از یریگدولت و نخبگان امکان بهره نیب یتعامل شبکه جادیا کهدرحالیشده است.  نیمهاجر

 اعتقاد به .سازدیم فراهم را یو تخصص یعلم مراکز و سساتؤم در آنان یمجاز حضور

 نبودن توستتعه، و تتقیتحق رشتتددهنتتده یهتتاطیکمبود مح ایو  فقدان نظران،صاحب

فناورانته و  ،یعلمت یفضتا تیفیک در ضعف ،ینوآور و پژوهش یمناسب برا یگذارهیسرما

کرده بازگشتت مهاجتران تحصیل یرا بترا یدبختشیام یهتاکته فرصت یحتدوکار بتهکستب

 جادیشتان امانتدن در وطن یبترا یافتراد تنیچن تنیمتقاعتد کتردن ا تنیدر ختار  و همچن

 . گرددیم محسوبتوسعه داخل  یدر جدب و بازگشت آنان برا قیاز علل مهم عدم توف یکیکند، 

 همه مشارکت یبرا الزم بستر جادیا مهاجرت تیریمد در مهم اصول از کهیدرحال ،نیبنابرا

 یهاظرفیت جذب و ییجومشارکت استیس تحقق در قیتوف عدم است، عرصه نیا کنشگران
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 هیسرما جذب در بازدارنده عوامل وجود گرید یسو از سو وازیک نیمهاجر یتخصص و یعلم

 یو اقتصاد یتخصص-یعلم یهاهیدر جذب سرما یناکام به آنان، یاقتصاد یها یهاظرفیت و

 . است شده منجر نیمهاجر

 شوندگان مصاحبه یهااز نقل قول یانمونه :4جدول 

 ریفراگ مقوله با مرتبط یهاقول نقل ریفراگ مقوله

م»  جتتذب در ینتتاکتتا

 «نیمهاجر یهاهیسرما

 انیرانیا یهاهیجذب سترما یها براییموانع و نارستا گریاز د یاقتصتاد یهامیتحر»

شور در ا ست رانیخار  از ک صاد یثباتیب .ا را باال  یگذارهیسرما سکیر زین یاقت

 «.کندیم جادیگذار اهیسرما یبرا یناامن یرده و نوع

 «.دولت نیب ارتباط جهت ساختارمند صورتهب ما کشور در یتعامل یهاشبکه»

نظران حوزه مهاجرت صاحب نظر از: افتهیتحول و یتخصص یساختارها فقدان

 ازمنتدینمهاجرت  تیریمختلف مد یهاجنبه نهیالزم در زم یهابرنامه یو اجرا یسازمیتصم

 جامتع ستتمیس و داده تگاهیپااعتم از  بانیپشتت یتخصصت یهاستتمیو توستعه س یستازتیظرف

 حوزه گذار درسیاست و پژوهاستتیس ینهادهتا ،یپژوهشت و یآموزشت مؤسستات اطالعتات،

 فقتدان» کنار درحوزه،  نیدر ا «یآمار یهاداده یآور جمع و دیتول نظامفقدان ». است مهاجرت

به  یدسترسمهاجرت را با خالء  تیریمد ،«پژوه استیس و یپژوهش و یآموزش مراکز

 است.  ساخته مواجه یاتیعمل و یراهبرددر سطوح  یلیتحل یهاچارچوب

و  ینظر فیتعر»به  یمتول یهادستگاه یابیمانع دست یلیچارچوب منسجم تحل فقدان

 تیاهمدر  «یو وفاق مل اجماع» جهینت در و گرددیممشخص از مهاجر و مهاجرت  «یاتیعمل

 لذا. ردیگینم شکل آن تیریمد یچگونگ وابعاد مختلف آن  نیب وندیپ مهاجرت،موضوع 

و  شده همراه یو مقطع یاقهیسل رشفاف،یغ برنامه و هاسیاست اعمال با مهاجرت، یحکمران

 هابرنامه نیمهاجر و مهاجرتخود نسبت به موضوع  کردیو رو دانش ،دولتمردان با توجه به فهم

ها سیاست» با دائماً وحوزه منفعالنه  نیا تیریمد آن، تبع به و ندینمایم دنبالخود را  یهاسیاست

 .گرددیم روروبه« یمقطع یهابرنامه و

 نهاد و وزارتخانه یتوجهقابل تعداد مهاجرت، تیریمد ینهاد باتیترت سطح در کهیدرحال

 نیا نیبعدم انسجام  و یناهماهنگو  فیو تعدد وظا یپراکندگ هستند، تیفعال حال در یدولت

 ینهاد وجود خأل»نظران نگاه صاحب از. است مهاجرت تیریمد یهاچالش از یکی نهادها
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 یهماهنگ و انسجام نیا بتواند که «یاتیو عمل یراهبرد جامعفقدان برنامه » در کنار« یافراحوزه

 . گرددیم احساس، دینما جادیا را

 مصاحبه شوندگان  یهااز نقل قول یانمونه :5جدول 

 ریفراگ مقوله با مرتبط یهاقول نقل ریفراگ مقوله

 یستتتاختارها فقدان»

 و یتتتخصتتتصتتتتت

 «افتهیتحول

مهاجرت در  تیریمد یهماهنگ شتتتتازیاستتتت که پ ازین یامحرکه یروین کی»

 «.شودیاحساس م یهماهنگ یمحرکه برا یروین نیباشد. فقدان ا یدولت ینهادها

 «.فهیضع متخصص و یکارشناس بدنه ثیح از ساخت ریز»

ضوع در ما»  ش مراکز مو ش و یآموز ص بورد با یپژوه ص  خأل با مهاجرت یتخ

 «.میهست روروبه یجد

 که ییهاچالش از گرید یکی: یمل فرهنگ جیترو و توسعه در ینهاد یناکارآمد

 آنو کم و کیف  یملهویت  وضوعمدر چارچوب  اند،پرداخته آن به مهاجرت حوزه رانظصاحبن

 تیاهم یموضوع از آن جهت دارا نیبه خار  از کشور بوده است. از نظر آنان ا نیدر مهاجر

معرفی فرهنگ  ،هاسو ایرانیان مهاجر در موضوعات فرهنگی چون گفتگوی تمدناست که ازیک

کم و  گرید یتوانند نقشی برجسته و مفید داشته باشند و از سومی یفرهنگ یپلماسیایران و د

 تیتقو لذا ،با وطن نقش مؤثر است یمل ییو همگرا یهمبستگ زانیآنان در م یمل تیهو فیک

 .است ینهاد یسازوکارها ازمندین نیاجرمه یمل تیهو

ضعف » چارچوبدر  ،یرانیا فرهنگ توسعه و یمل تیهو تیتقو نهیدر زم هاچالشاز  یبخش

جامعه  یهایژگیبا و یفرهنگ یهابرنامهو  هاسیاستتناسب عدمجهت به «یفرهنگ یهابرنامه

 . است شده مطرح یفرهنگ یهابرنامه یاجرا و دیتول ،گذاریسیاست در یناهماهنگ ،مخاطب

 در بخشتیهو یهالفهؤم از یکی عنوانبه یفارس زبان و خط جیترو و توسعه کهدرحالی

در منابع  تیاز جمله محدود یموانعدوم و سوم، با  یهانسل نیدر ب ژهیوبه مهاجر انیرانیا نیب

 تیفیک ،یآموزش محصوالت کمبود ،یآموزش مدرن یهاوهیش از یریگبهره در ضعف ،و امکانات

 .استرو متخصص روبه یرویکمبود ن ،یآموزش یمحتوا

 تیتقو یالزم برا یهاساختریز از یکی عنوانبه زین کشور از خار  یرانیا مدارس نهیزم در

 یفرهنگ یپلماسید توسعه گرید یسو از سو وازیکدر خار   یرانیا نیمهاجر نیب در یمل تیهو

 یکشورها در مهاجر انیرانیا مدارس، نیا نامناسب تیفیک جهت به ،یمل فرهنگ توسعهو 
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 .ندارند مدارس نیا از یمطلوب استقبال یخارج

از نقاط  گرید یکیعنوان با داخل به نیمهاجر نیب یتعامالت فرهنگ سطح بودن فیضع

دولت  نیاعتماد ب ضعف آنعلل  نیکه از مهمتر است شدهمطرح  مهاجرت تیریضعف در مد

ها کانون فقدان نیهمچن و یهراسرانیا ونظام   ا. ا  هیعل سوء غاتی، تبلکشور از خار  انیرانیو ا

تعامالت  یسامانده یمشخص برا یابرنامهنبود  و یتعامالت فرهنگ یجهت برقرار یو مراکز

 مطرح شده است.  یفرهنگ

 یبرا یارخوبیبس یهاظرفیت ،یمدن یهاتشکل و کشور از خار  انیرانیا نیب در کهدرحالی

 یمحتوا و کتب دیتول ها،شگاهینما و هاجشنواره همچون یفرهنگ یهابرنامه یو اجرا دیتول

 از استفاده نهیزم در دارد، وجود... و یفارس زبان و خطتوسعه و گسترش  ،یارسانه و یآموزش

 نیا چارچوب و ستین مشاهدهقابل  یمشخص استیس ،یمشارکت یفضا جادیها و اظرفیت نیا

نهاد مردم یهادولت و سازمان نیب یشبکه ارتباط آنکه ضمن .ها مبهم استیهمکار از سطح

 و یردولتیغ یهاسازمانی هادر شناخت ظرفیت یارتباط یهاشبکه نیوجود ندارد. وجود ا

سو و از در خار  ازیک یرانیا نیبه امور مهاجر یدگیرس در آنان یهایتوانمند از یریگبهره

 .است تیاهم قابل دولت به آنان یفرهنگ مشکالت و ازهاین ،هاخأل یو معرف ییآشنا گرید یسو

 یهابرنامه ،یرانیا مهاجران با یتعامالت فرهنگ یبرقرار دردر چارچوب ضعف  آنچه

 نظر از نیمهاجر یدر توسعه فرهنگ یریناپذمشارکتبر  یمبتن کردیو رو یفرهنگ فیضع

توسعه و  و هاسیاست نیا یاجرا حوزه در که ستا آن انگریب ،است شده مطرح صاحبنظران

 . میرو هستروبه «یضعف نهاد»با  نیمهاجر یمل تیهو تیتقو

 شوندگان مصاحبه یهااز نقل قول یانمونه: 6 جدول

 ریفراگ مقوله با مرتبط یهاقول نقل ریفراگ مقوله

مد» کارآ هاد ینا  ین

سعه در  جیترو و تو

 «یمل فرهنگ

ضع یفرهنگ یهابرنامه» ست و ب فیکه ما در خار   ستفاده  شتریا ستگان به دولت ا واب

برمباحث  شتتتریو ب ستتتیمهاجر ن انیرانیا هیچون متناستتب با مطالبات و روح کنندیم

 «.متمرکز است یمذهب

 قیرا از طر یمل تیهو یهالفهؤم تیتقو ،یاستتتیستتت یو حت یکارگزارن فرهنگ دیبا»

رستتد در ینظر مهب «.قرار بدهند یکار تیدر اولو یو آموزشتت یفرهنگ یهایزیربرنامه

گذاشته  ریثأآنان با داخل ت یهمبستگ زانیامر بر م نی. امیندار یبرنامه کارآمد نهیزم نیا

 .دینما دیرا هم دچار تهد یو منافع مل
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 عنوانبه که موضوعات از یگرید بخش: یالمللنیب یهاضعف استفاده از ظرفیت

 نهیزممطرح شده است در صاحبنظران  و کارشناسان یسو از مهاجرت تیریمد یهاچالش

 . است یالمللنیب یهاظرفیت از استفاده یچگونگ

الزم  تیشفاف ازمهاجرت  یالمللنیبا سازمان ب یهمکار استیاز نظر کارشناسان، س 

بخش وجود دارد که  نیا یهانبود اجماع در سیاست جهیدر نت وابهام  یبرخوردار نبوده و نوع

 نینظران ارو شده است. صاحبروبه یمقطع یهاها با سیاستسازمان نیبا ا یهمکار موضوع

که  انددانسته موضوع به ینگربهجان کیو  یتیو امن یاسیس کردیرواز  یمبهم را ناش کردینوع رو

 و یکیپلماتید و یتخصص یارفهواجد نگاه ح ،یاحرفه تأثیرگذار، مداوم،از حضور  مانع

 جهینت در و شدهمرتبط با مهاجرت  یالدولنیوب یالمللنیب یهانشست و مجامع در یالمللنیب

 مشترک یهابرنامه یاجرا و یالدولنیب یهاسازمان و کشورها ریسا تجارب از یریگفرصت بهره

 . رودیم دست از زین آنها با

 نیا در ابهام یهانهیاز زم یکی یالمللنیب یهایهمکار تیتقو یبرا یتیحما نیقوان فقدان

 نیا با یالمللنیب یهایهمکار فیوککم مشخص یقانون اگر کارشناسان نظر از. است هاسیاست

 . برد بهره هافرصت نیا از یکارآمدتر نحو به توانیم د،ینما مشخص را هاسازمان

در  که یگرید یالمللنیب یهاظرفیت ازکار  یرویاعزام ن یالدولنیب یهانامهتفاهم موضوع

نوع از  نیکار به تداوم ا یروین رندهیپذ یکشورها انیکارفرما لیعدم تما با ریاخ یهاسال

و ارسال پول به  یدر نقل و انتقاالت مال تیو محدود یاقتصاد یهامیتحر جهت به هایهمکار

 یمهاجرت و یابیکار سساتؤم تیفعال نهیاست و زم نموده مواجهکشور  یاسیس یو انزوا أمبد

 ییهاچالشبخش را دچار  نیا تیریمد و ساخته فراهم راکار  یرویاعزام ن یبرا رمجازیغ

 است.نموده

 یحقوق یهاموافقتنامه نهیبه یاجرا زین ییقضا یهایهمکار به کشورها یبرخ لیتما عدم 

 تیتقو یبرا یتخصص یسازوکارها نبود آنکه ضمن. است ساخته مواجه مشکل با را ییقضا و

 در ویژهبه یالدولنیب مناقشات حل در ینگرجانبه کی قضا، امور در یالدولنیب یهایهمکار

 ییقضا یهاموافقتنامه نهیبه یاجرا کشورها بر یداخل نیقوان تعارضات ،یرانیا انیپناهجو مسائل

 موانع به دیبا راکشورها  یتوسط برخ یالمللنیب یهاثاقیم یبرخ رشیعدم پذ نیهمچن و

 نیمهاجر یو حقوق ییبه امور قضا یدگیرس یدر راستا یالمللنیب یهااز ظرفیت یریگبهره
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 یتخصص سازمان تنها عنوانبه مهاجرت یالمللنیبسازمان  با یهمکار چارچوب در. نمود اضافه

 یمشخص کار برنامه زیبخش ن نیدر ا کارشناسان نظر از ،در کشور مهاجرت نهیزم در یالدولنیب

 نیمشترک با ا یهاتیشود و فعالینم دنبالمهاجرت به خار  از کشور  تیریمد خصوصدر 

 متمرکز شورشانو بازگشت آنان به ک رانیبه ا افغانستانیبر موضوعات پناهندگان  عمدتاْسازمان 

 .است

 ریفراگ مقوله با ارتباط در شوندگانمصاحبه یهاقول نقل از یانمونه: 7جدول  

 ریفراگ مقوله با مرتبط یهاقول نقل ریفراگ مقوله

ضتتعف استتتفاده از »

 یهتتتاظتتترفتتتیتتتت

 «یالمللنیب

 یالمللنیب یهاو ستتازمان یدولتریغ یهاستتازمان با یهمکار استتتیچارچوب ستت»

 «.ستین مشخصمهاجرت 

ضر مهمتردرحال» سئله ما برا نیحا شکل تحر یرویاعزام ن یم ها و میکار به خار  م

سرانیا ست یهرا شکل انتقال  یخوب قاتیتوف، ها میتحر لیبه دل ا شده و م صل ن حا

کشتتتور مقابل در ، اعزام یندهایفرا یو هماهنگ میرغم تنظیعل وجود دارد. زیپول ن

 «.دهدیانصراف م رششیاز پذ ییمرحله نها

متمرکز بر موضتتوع پناهندگان بوده و  رانیالمللی مهاجرت در استتازمان بین اقدامات»

ستانیگردد که مرتبط با پناهندگان یبازم ییهاتیبه فعال عمدتاً شور در افغان ست  ک  .ا

 «.میکنیبه خار  دنبال نم نیرا درخصوص مهاجر یبرنامه مشخص آن سازمانما با 

مهاجرت به  تیریمد یهاچالش کهمرتبط با آن  نیمضام ریسا و ریفراگ نیمضاماز  کیهر

 ،گذاریدرسیاست ینابسندگ ،یناکام ضعف، ینوع انگریب نمودند، ریو تفس فیخار  را توص

و در  بوده ینهاد سطوح در مهاجرت مختلف یهاجنبه به یساماندهو  یبخشنظم ،یقانونگذار

 در1یواماندگ. دارد داللت ینهاد طوحمهاجرت در س تیریمد «یواماندگ» ینگاه کالن بر نوع کی

 نیفرهنگ آکسفورد ا دراست.  یجاماندگ ایو  یماندگو عقب یافتادگپس ر،یخأت یمعن به لغت

 توسعه و حرکت در گرانید با شدن همگام در خوردن شکست یمعن به و « Lag» کلمه معادل

 نینسبت به ا ریمهاجرفرست و مهاجرپذ یکه کشورهادرحالی ،گرید یانیب به. است شده فیتعر

کشور  کنیل ،کنندیمشخص را دنبال م یابرنامه کیتر وارد شده و هرفعال یاموضوع به گونه

 گر،یدیازسو مهاجرت یشیافزا یدهاسو و رونعد مهاجرت ازیکرغم دارا بودن هر سه بُیما عل

 ایو  یماندگو پس ریخأت یبا نوع ندیفرا نیبه ا یبخشمختلف در نظم یهابا داشتن چالش

                                                      
1. Lag 
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و  «ینهاد طیمح» ،«یذهن یساختارها»ها در سه سطح چالش نیامواجه است.  یواماندگ

 موضوع به کردیرو و نگرش نوع کنندهنییتع یذهن یساختارهااند. شده عیتوز «ینهاد باتیترت»

 و توده سطح دو در یذهن یساختارها نیا. رندیگیدانش و فهم موضوع نشأت م از که هستند

و مقررات هستند و  نیقوان ،هاسیاست رندهیدربرگ ینهاد طی. محاندتوجهقابل یاسیس نخبگان

 . دهندیم لیتشک رامهاجرت  تیاعمال حاکم وو مقررات  نیقوان یسطح اجرا ینهاد باتیترت

 متکثر یهاجنبه یدارا مهاجرت  کهییآنجا از د،یگرد مشخص هاداده یآورجمع ندیفرا در

 ریسا از جدا یامسأله صورتبه را آن توانینم رد،یگیرا در برم یابعاد گوناگون و بوده یمتنوع و

 نیهدف ا کهییشود. ازآنجا تیریو مد یصورت جامع بررسبه دیبا و کرد مطالعه هاجنبه و ابعاد

 ندیفرا کرد،یرو نیا اتخاذ ضرورت بود، مهاجرت تیریمد عرصه یهالشپژوهش شناخت چا

 با بتوان کهینحوهب .داد سوق مهاجرت مختلف ابعاد در هاچالش شناخت یسو به را قیتحق

 و ییشناسا مختلف یهابخش در را هاچالش نیتریدیکل کارشناسان نظرات و هادگاهید کمک

 نمود. میترس و صیتلخ ها،داده از منتج یمضمون شبکه کی قالب در

 تیریمد یهاچالش یمضمون یالگو از یکل یشما کی به یابیدست یبرا بخش نیا در لذا

 شده میترس و صیتلخ ریز شکل در مهاجرت تیریمد یهاچالش یمضمون شبکه مهاجرت،

 نیشبکه مضام نیدر ا ر،یفراگ نیمضام تعداد و هاداده تکثر و تنوع ،یدگیچیپ به توجه با. است

 نیمضام و نظرصرف گرفتند، قرار اشاره مورد پژوهش ندیفرا در ترشیپ که هیپا نیمضام انیب از

 نقطه در. اندشده میترس ریفراگ نیمضام و هیپا نیمضام صیتلخ و بیترک از حاصل دهندهسازمان

 قرار ،ینهاد سطوح در هاجرتم تیریمد یهاکالن چالش انیدر ب یمضمون محور ،یمرکز

 است. گرفته
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 خارج به های مدیریت مهاجرت: شبکه مضمونی چالش2شکل 
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 عیتوز نیاز مضام یامهاجرت در شبکه تیریمد یهاچالش فوق، یمضمون شبکه مطابق

 نیمضام یوابستگ و ارتباط نوع مهاجرت، تیریمد یهاچالش یمضمون شبکه ازشده است و 

 دنبال خواهد داشت. هابعاد را ب ریدر سا ریی، تغکیدر هر رییتغ کهیطوربه .گرددیم استنتا  ریفراگ

سطح توده مردم بر  ذهنی یهاپژوهش، باورها و سازه این هاییافتهتوجه در نکته قابل

 هایبرداشتها و ، نگرشذهنی هایسازه تأثیر دیگر سویسو و از ازیک مهاجرتی فرایندهای

 ارتیعبهو ب ینها و قوانمهاجرت بر سیاست مدیریتعنوان کنشگران عرصه به سیاسینخبگان 

 است.  نهادی محیط

. است یذهن یهاسازه از منبعث تودهدر سطح  «یذهن تمهاجر»و« مهاجرت یانگارهمه»

 مات،یتصم به منجر ترینیدر شکل ع و دهدیرا شکل م هاتیواقع از افراد فهم یذهن یهاسازه

 . گرددیم عملکرد و هاانتخاب

 پرداخته انبد شتریپبه آن اشاره داشتند و  زین انیاست که نونهادگرا یانکته همان موضوع نیا

 .دهدیم ارائه است دهیرس آن به که یاطالعات از ذهن که است یریتفس درک، نورث نگاه از. شد

 میراثکند، نشأت گرفته از می تفسیرو  تشریحرا  پیرامونشان دنیایافراد که  ذهنیهایسازه

رو است که شخص هرروز با آنها روبه محیطیبرآمده از مسائل  دیگر قسمتیآنها و  فرهنگی

 غیرمحیطی هاییادگیریساختار هم مربوط به  یناز ا سهمی نهایتآن را حل کند. در  بایداست و 

 تصمیماتها و و انتخاب محیطآنها از  تفسیر مبنایافراد و  ذهنی هایمنابع سازه ینا یباست. ترک

 ینهافراد محدود و به دست آوردن اطالعات، پرهز عقالنیتاز آنجا که . هنددمی تشکیلآنها را 

ناکارآمد  یاحتمال به وجود آمدن نهادها یجهاست و در نت یاداشتباه ز های، امکان انتخاباست

 از نادرست یهانییتباز  یدرک ناقص ناش گر،ید یانیب بهاست.  یادز ینهاد ییراتدر روند تغ

 ییسازوکارها فقدان و یکارشناس ریغ ،یواقع ریغ اطالعات و آمار نشر جهینت در مهاجرت تیواقع

 یاجتماع طیشرا کنار در دهد، ارتقا تیواقع به نسبت را عامه دانش و یآگاه سطح تواندیم که

 و یناامن حس جامعه، سطح در مهاجرت موارد افتنی تینیع و مبدا جامعه در دافعه عوامل و

 منجر تواندیم که آنجا تا دینمایم جادیا افراد را یذهن مهاجرت ینوع مهاجرت، به لیتما شیافزا

و  ایجاد زمینهدر سطح توده،  یذهن یهاسازه نیا. گردد هدفمند ریغ ای کور مهاجرت به

 فرایندکه  مهاجرتی غیرقانونیناکارآمد همچون موسسات  اقتصادی نهادهای گیریشکل

 . نمایندمیکنند، فراهم یم یترا تقو یسکو پر ر یمنا یرغ هایمهاجرت
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 گذاریسیاست ندیفرا وبر نحوه نگرش به موضوع  یذهن یهاسازه ،یاسیس نخبگان سطح در

 ضعف نظران،صاحب با مصاحبه از حاصل یهاداده مضمون لیتحل براساس. است اثرگذار

فقدان  کنار در مهاجرت، ابعاد همه تیریمد ضرورتآن و  یهایژگیمهاجرت، و دهیشناخت از پد

دانش و  جادینسبت به ا یبا ارائه اطالعات مستند و علم تواندیپژوه که م استیمراکز س

 فهم جادیا از مانع گردد،واقع  مؤثر نیمسئول نیدر ب یورز استیس یبرا مناسب یهالیتحل

 و اصول ابعاد، یعلم شناخت بر یمبتن که یفهم. گرددیم نیمسئول دراز مهاجرت  ریفراگ

 یتیامن و یاسیس کردیرو و موضوع به یدیتهد نگرش و ستین مهاجرت یایپو و متنوع یهاجنبه

 یریتفس و درک یذهن یهاسازه نیا ،ینهاد کردیرو منظر ازبدنبال داشته است.  آنان نیب در را

 و یخیتار و یفرهنگ راثیم از گرفته نشات آن از یبخش که است یاطالعات بر یمبتن که است

 را آن دیبا و است روروبه آنها با روز هر شخص که است یموضع مسائل از برآمده گرید یبخش

 از یذهن یهاسازه نیااست.  یریادگی یمربوط به ساختارها هم گرید بخش و کند حل

 یندهایفرا لیتحل ازمندیاست و ن یخیتار تیماه یدارا بوده، برخوردار ینهاد یهایژگیو

 است.  یخیتار و یفرهنگ

مهاجرت را با تمرکز بر سه سطح از نهادها  مدیریت نهادیتوان سطوح می ،اساسبراین

و ارتباط  نهادی محیطو  نهادی ترتیبات، سیاسیو نخبگان  تودهدر سطح  ذهنی هایشامل سازه

 اند.شده ترسیم زیرسطوح را در نظر گرفت که در قالب شکل  این بین وابستگیو 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یمضمون شبکه لیتحل از منتج مهاجرت تیریمد ینهاد سطوح ارتباط نوع: 3 شکل

مهاجرت  مدیریتعرصه  نهادی ترتیباتو  محیطبا  ذهنی هایسازه ینارتباط ب تصویر ایندر 

پژوهش استنتا  شده است قابل  اینمهاجرت  مدیریت هایچالش مضمونیشبکه  تحلیلکه از 

 مالحظه است.

محیط 

 نهادی

 ترتیبات

 نهادی

های سازه

 ذهنی
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وجود  باید هاییکند چه سازمانمیکند و روشن یم یفرا تعر یریتمد قواعد ینهاد محیط

 ترتیباتامور در سطح  تدبیرو  ساماندهیلذا بر  .نمایند پیگیریرا  هایییداشته باشد و چه استراتژ

اهداف  پیگیریبه هنگام  نیزها هستند مؤثرند. سازمان یباتترت یناز ا شیها بخکه سازمان نهادی

رابطه متقابل  یک اینکنند. یم یجادا نهادی محیطو سطح  در قواعد ییراتیدت تغخود در بلندم

 است. 

 راستایکسب منافع بهتر در  برایبلکه  نیستند بازیمنفعل در قالب قواعد بازیگرانها سازمان

فعال در  یهاسازمان ،روین. ازادهندیرا انجام م اقداماتیو  گیرندمیشکل  نیز قواعدبازی تغییر

 یریتدر مد یتحوالت نهاد مجری المللیبینو  غیردولتیو  دولتیعرصه مهاجرت اعم از 

 اجرایی هاییوهدر ش ییرمهاجرت تأثیر گذاشته و با تغ یریتمد یبر چگونگ ،مهاجرت بوده

 محیطدر  بازنگریو  تغییرها، شیوهدر  تغییر ینا .دهندیم ارالشعاع قرمهاجرت را تحت مدیریت

مختلف در  تغییراتو  شرایطو مقررات بنابر  قوانین کهنحویبه .همراه خواهد داشترا به نهادی

گردند. می تغییرو  دگرگونیدچار  یاسیو بعضاْ س اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، نهادهای

 مهاجرت مؤثر نهادی یباتامور و ترت تدبیرو  ساماندهیبر سطح  ذهنی هایسازه دیگر،سویاز

 هایسازه ،حال عینها گردند. در سازمان عملکردیدر سطح  هاییچالشبر  منجرتوانند میبوده و 

 رفتارهایافراد در  هایو انتخاب نهادیط یدر سطح مح سیاسینخبگان  تصمیماتبر  یذهن

 یطو مح ینهاد یباتترت یانتعامل م نتیجه ینهاد ییراتتغ بنابراین،آنان مؤثر است.  مهاجرتی

 است. ذهنی هایو سازه ینهاد

 یریگجهینت بحث و

 ،گذاریسیاستدر  ینابسندگو  ضعف ینوع انگریبمهاجرت  یریتمد یهاچالش یمضمون شبکه

است.  یدر سطوح نهاد مهاجرت مختلف یهابه جنبه یسامانده و یبخشنظم ،یقانونگذار

 مهاجرت تیریمد در« یواماندگ» به آن از توانیم کالن، ینگاه در شد اشاره شتریپ که گونههمان

 موضوع نیا به نسبت ریمهاجرپذ و مهاجرفرست یکشورها کهدرحالی. کرد ادی ینهاد سطوح در

 رغمیعل ما کشور. کنندیم دنبال را مشخص یابرنامه کیاقدام نموده و هر  ترفعال یاگونه به

 در گر،ید یسو از مهاجرت یشیافزا یروندها و ،سوکی از مهاجرت شکل سه هر بودن دارا

 مواجه است.  «یواماندگ» ایو  «یماندگپس»و  «ریخأت» یبا نوع ندیفرا نیبه ا یبخشنظم
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را  مهاجرت تیریمد یهاچالشتوان یم ،یینونهادگرا بر یمبتن پژوهش کردیرو بهباتوجه

 عامل نیب نیا در که نمود یبنددسته ینهاد باتیترت و ینهاد طیمح ،یذهن یهاسازه سطح سه در

ست که ا رواز آن یبرتر نی. ااست داشته یترکنندهنییتع اثر یاسیس نخبگان یذهن یهاسازه

و مقررات  نیقوان ها،استیس رندهیدربرگ ییمنظر نونهادگرا از که را ینهاد طیشده محادیعامل 

 ی. لذا در سطوح نهاددهدیم قرار الشعاعتحت را مقرراتو  نیقوان یاجرا تیفیهستند و ک

 نکهیا به توجه با ز،ین را یذهن یهاسازه دیبا ینهاد باتیو ترت طیمهاجرت عالوه بر مح تیریمد

 . گرفت درنظر ،است برخوردار ینهاد یهایژگیو از

توان اذعان میمهاجرت به خار  از کشور،  مدیریت هایچالش مضمونیبا توجه به شبکه 

پژوهش بدان اشاره  یاتبخش ادبکه در  مهاجرت تیریمد یاجماع و یاساساصول  نمود که

 جادیا مهاجرت، یهااستیس نیب انسجام ،یدولت یهاارگان نیب یهماهنگ شیافزا بر و یدگرد

 گران،یباز تمام گرفتن یباز به ،یالمللنیب یهایهمکار تیتقو منسجم، متمرکز، یاداده نظام

 نهادیدر سطوح  دارد، دیتأک کار یروین مهاجرت تیریمد و منیا مهاجرت یبرا یسازتیظرف

اصول در  اینتوجه به  نیازمنداست و  گردیدهمغفول واقع  نهادی ترتیباتو  محیطاعم از 

 . باشیممی اجرایی هایو برنامه ین، قوانهاسیاست

 هایاوالً اثر سازه که پژوهش، مشخص شد یندر ا یژهو یتحائز اهم گیرینتیجه یکعنوان به

امور  تدبیردر  واماندگی ایجاد نیزدر سطح توده و  ذهنیو مهاجرت  انگاریهمه ایجاددر  ذهنی

توجه است و الزم است در اصول و ، قابلسیاسیمهاجرت در سطح نخبگان  یریتدر حوزه مد

 ییایپو مهاجرت، یدیتزا روند ثانیاً. بگیردمهاجرت مورد توجه قرار  للیالمبین مدیریت هاییهپا

 گرید یسو از سو وازیک آنساختن  متوقف امکان عدم و آن یهاجنبه ودر اشکال  رییتغ و

 یهابه جنبه یسامانده و یبخشنظم ،یقانونگذار گذاری،درسیاست ینابسندگ و یناکام ضعف،

 شیپ از شیب را صهعر نیبه ا یورود جد ضرورت بوده، ینهاد سطوح در جرتمختلف مها

 . دینمایم یضرور

تعداد  همچنینو مقررات مرتبط با مهاجرت به خار  و  قوانینو  باالدستیوجود اسناد 

 مدیریت هایاز جنبه بخشیمحوله به  هایمأموریتحسب  هریککه  سازمانینهاد  زیادی

 یریتمد یبرا یسطوح نهاد درتوجه قابل یهاوجود ظرفیت بیانگرپردازند، میمهاجرت 

عرصه است. هرچند  اینب در خو حکمرانیدر جهت  ظرفیت ایناز  گیریمهاجرت و لزوم بهره
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تواند میاصول  اینو  گردید،اشاره  مللیالبین اجماعیاصول  یکسریخوب به  حکمرانی یاندر ب

مشخص نمود که با توجه  تحقیق اینحاصل از  نتایج لیکنباشد،  ینهزم یندر ا یخوب یراهگشا

خوب مهاجرت در همه  حکمرانی براینسخه واحد  یکتوان به نمی ساختاری هایویژگیبه 

مهم  نهادهایاز  یکیعنوان ، بهذهنی هایپژوهش سازه اینکه در همچنان یافت،کشورها دست 

 مهاجرت مدیریتها چالش مضمونیشد. لذا با توجه به شبکه  شناساییمهاجرت  مدیریتدر 

 ینهاد یطمح ،توده و نخبگان ذهنی یها؛ سازهنهادیدر سطح  «مهاجرت مدیریت سازیگفتمان»

 است. ضروری ینهاد یباتو ترت

 منابع

کار  یروینمهاجرت  یو بخش ی(. آثار کالن اقتصاد1395)ی و فرزانه طالب یداود نینرم ،حسن ،یدریح

 4 دور ،یدر آموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه ران،یمتخصص در کشور اریمتخصص و غ

 .25-42 صص ،22 شماره

، تهران: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی سالنامه مهاجرتی ایران(. 1399مهاجرت ) رصدخانه

 شریف. 

مطالعه ی )المللینب مهاجرت تیریمد در یاتیو عمل یمفهوم یهابچارچو (.1384) دکاظمیس ،سجادپور

 .9-30 صص، 78شماره  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق ،(رانیا یمورد

 کشورهای اقتصادی رشد بر مغزها فرار اثر(. 1390)ی حصور هاجر و عمادزاده یمصطف ،لیدکمیس ،یبیط

 .71-94 صص، 2 شماره ،اقتصادی توسعه و رشد هایپژوهش نشریه، توسعه درحال

 مضمون(. تحلیل 1390) زادهخیش محمد و یهیفق ابوالحسن ی،میتسلو محمدسعید  ، حسنیجعفر یعابد

اندیشه  مجله (،های کیفیتبیین الگوهای موجود در دادهروشی ساده و کارآمد برای ) و شبکه مضامین
 .151- 198 صص ،10، شماره 5، سال مدیریت راهبردی

به  رانیکار از ا یروی(. مهاجرت ن1396) زادهیمصطف محمد ی ومشرف رسام ،اکبریمازار، عل ربع

 .63-94 صص، 30 شماره ،یاقتصاد و الگوساز مجله ،مؤثر بر آن یو عوامل اقتصاد OECD یکشورها

 مسائل لیتحل در آن کاربرد و امسونیلیو اتینظر بر یامقدمه(. 1389)ی اللهفتح جمالو  محمود ،یمتوسل

 .25-52 صص ،3 شماره ،10 سال ،یاقتصاد یهاپژوهش فصلنامه ران،یا توسعه

داگالس ) نهادگرا(. تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان 1388) اقدمیرینص یعل و ابوالقاسم ،یمهدو

 .149-174صص، 12 شماره ،6 سال ،یاقتصاد یجستارها دوفصلنامه (،سیسیل نورث

 هفصلنام، شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی(. روش1391) اقدم یرینصیابوالقاسم و عل ،یمهدو
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Abstract 
Migration management refers to the planned approaches to operationalizing the 

policy, legislative and administrative frameworks developed by the institutions in 

charge of migration. In our country, the issue of managing migration abroad is 

important for the outflow of human capital and scientific and economic capacities, 

and it is necessary to know how. Considering the effective role of institutions in 

managing migration abroad, the main purpose of this study is to identify the 

limitations of this field by relying on the neo-institutionalist approach and using 

thematic analysis to achieve the thematic network of emigration management 

challenges. The results of content analysis of interview data with 23 elites and experts 

in this field indicate that emigration management challenges are distributed at three 

institutional levels including mental constructs at the level of the masses and political 

elites, institutional environment and institutional arrangements.Mental is noticeable 

on other levels.Also, the thematic network resulting from the analysis of the content 

of the data indicates a kind of weakness, inefficiency, failure, inadequacy at the 

institutional level, and in other words, a kind of "delay" and "lag" in managing 

immigration, which requires serious entry into this field and discourse building. It 

requires emigration at all three levels. 

 

Keywords: emigration Management, Institutional Analysis, Institutional 

Environment, Institutional arrangement, mental constructs. 
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 رانیا ونیزیتلو در هاآن ییبازنما از ی ساکن ایرانافغانستان مهاجران خوانش

 زاده طاهری، آعبداهلل بیچرانلو

 (19/2/1400: رشیپذ خیتار   11/7/1399: افتیدر خی)تار

 چکیده

های تلویزیون هدف از این پژوهش، مطالعة خوانش مخاطبان مهاجر افغانستتتانی ستتاکن ایران از برنامه

ست. برای ستانی ا ستان و مهاجران افغان سالمی ایران دربارة افغان منظور از رویکرد تحلیل اینجمهوری ا

ست و داده ست. روش پژوهش، کیفی ا شده ا صاحدریافت بهره گرفته  ضمن م به عمیق با های تحقیق 

ها، مهاجران از نحوة نفر از مهاجران افغانستتتانی گردآوری شتتده استتت. بر استتاس تحلیل مصتتاحبه 18

شته 1390بازنمایی تلویزیون ایران از آنها تا دهة  شوندگان مقاومتی مصاحبه خوانشاند. در رضایت ندا

ویژه های تلویزیونی، بهلب برنامههای مذکور، افغانستتتان و مهاجران افغانستتتانی همچنان در اغاز برنامه

سریال ساس ها بازنمایی منفی میدر اخبار و  ست. همچنین بر ا سیار ناخوشایند ا شوند که از نظر آنها ب

، 1390شتتوندگان، مهاجران افغانستتتانی در تلویزیون ایران تا پیش از دهة ای مصتتاحبهخوانش مذاکره

ست، اما درکژنمایی یا کم شده ا  گردان بر 1390دلیل تمرکز تلویزیون ایران در دهة خیر، بها دهة نمایی 

شکل فاطمیون شر تحصیل مهاجران از مت ستانی و نیز افزایش مهاجرت ق ستانی به اروپا، افغان کردة افغان

سانه سانهها بهدر کنار افزایش تنوع و تعداد ر  آنها از گرفتهصورت منفی بازنمایی های اجتماعی،ویژه ر

سی روند ایران تلویزیون در صویر و یافته معکو ستانی ت ست. همچنین، یافته یافته بهبود هاافغان ها از ا

های تلویزیون ایران در مورد افغانستتتان و رضتتایت نستتبی مهاجران افغانستتتانی از برخی برنامهعدم

  های تلویزیونی حکایت دارد. ویژه اخبار و سریالمهاجران افغانستانی، به

 مهاجران افغانستانی، مخاطبان تلویزیون، تلویزیون ایران. خوانش مخاطبان، بازنمایی، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

هایی بوده است که به انسان در تالش خود برای مهاجرت یا کوچ کردن همواره یکی از راه

های پیش رویش کمک کرده است. جریان مهاجرت سازگاری با محیط و فائق آمدن بر دشواری

های محیط زندگی تلقی شده ها و تالطممثابه یک شیوة تنظیم زیست خود با چالشههمواره ب

های اما در دورة حاضر، سایر آثار مثبت و منفی آن آشکارتر شده است. مهاجرت را به شیوه است،

های بندی، آن را به مهاجرتترین نوع طبقهبندی کرد؛ ازجمله در بسیطتوان طبقهمختلفی می

المللی به حرکت جمعیت به خار  از مرزهای المللی تقسیم کرد. مهاجرت بیننداخلی و بی

 (. 221: 1373المللی اشاره دارد )ماهر، جغرافیایی بین

گیرد: مو  اول، مهاجرت گسترده ها سه مو  را در برمیالمللی افغانستانیمهاجرت بین

بهانة کشی اتحاد جماهیر شوروی بهدنبال لشکربرای فرار از جنگ، به 1979ها در سال افغانستانی

حمایت از جمهوری دموکراتیک افغانستان رخ داد. ایران و پاکستان دو مقصد اصلی این پناهندگان 

های قومی و مذهبی، یکی از این دو کشور را برای دور ماندن از جنگ بودند که بر مبنای ویژگی

کردند دورة یک از کشورهای مهاجرپذیر و حتی خود پناهندگان هرگز فکر نمیبرگزیدند. هیچ

)سجادپور ای را برای آنها رقم زند قدر ادامه یابد که اقامتی بیش از سه دههثباتی در افغانستان آنبی

قراولی (. مو  دوم مهاجرت با شروع جنگ داخلی افغانستان به پیش2: 1395و سوسفی، 

فرماندهان مجاهد دوران جنگ با شوروی آغاز شد و با روی کار آمدن حکومت طالبان ادامه 

های ثباتیها و بیعلت نابسامانیهای اخیر، بهیافت؛ و در نهایت، مو  سوم مهاجرت، در سال

ویژه با واکنش اتحادیه اروپا برای ، امنیتی و اقتصادی در افغانستان شکل گرفت که بهسیاسی

رو گردید. نتیجة سه مو  مهاجرت در نزدیک به چهار کنترل جمعیت مهاجر به سمت اروپا روبه

دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان، مهاجرت و پناهندگی چند میلیون نفر از مردم این کشور به 

حاضر، بر ویژه دو کشور همسایه خود، ایران و پاکستان بوده است. درحالی مختلف بهکشورها

مرکز آمار ایران درمجموع  1395اساس نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 738712نفر، مرد و  845267کنند که از این تعداد، تبعة افغانستان در ایران زندگی می 1583979

 (.1395)مرکز آمار ایران، نفر، زن هستند 

های هگیری از رسانای، بهرهپذیری مهاجران، در هر جامعهیکی از سازوکارهای تقویت جامعه

قبول در رفتار قابلِ ارهاییتوجه مردم را به مع های جمعی،رسانه جمعی ازجمله تلویزیون است.
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 یاجتماع رتباطاتا بازنماییبرای نمونه، کنند؛ یها جلب مآن ةدربارسخن گفتن  ةجامعه و نحو

شود که یباعث مهای جمعی ازجمله چگونگی بازنمایی مهاجران مقیم یک کشور در رسانه

با سازوکارهای گوناگون، ها رسانه به خوانشی از وضعیت آنها در جامعة خود برسند.مخاطبان، 

 از ادراکی به ادافر شوندمی باعث جمعی های. رسانهکنندیهنجارها و ناهنجارها را مشخص م

مثابه میان، تلویزیون به(. دراین2009، 1برسند )تورو دیگران عدم ارتباط با یا ارتباط و خود

در اشکال مختلف معمول و نوین  تلویزیونرسانة جمعی، جایگاهی ویژه داشته است. تماشای 

)اینترنتی( بخش زیادی از اوقات فراغت مخاطبان را به خود اختصاص داده است. گسترش 

های های مخاطب باعث شده است تا متخصصان حوزهپوشش و نفوذ تلویزیون در میان گروه

خصوص اینای درهای گستردهنظران علوم اجتماعی و رفتاری، پژوهشویژه صاحبگوناگون، به

بایندر،  دنبال کشف قواعد حاکم بر رابطة تلویزیون و مخاطب باشند )رضاییانجام دهند و به

های ها به یکدیگر، به ویژگی(. اگرچه الگوی تماشای تلویزیون و الگوی ترجیح دادن برنامه1381

طور شخصی، خانوادگی و اجتماعی بینندگان بستگی دارد، ولی در بسیاری موارد، مردم به

دهند یا به برخی ها ترجیح میگزینشی، تماشای یک نوع برنامه خاص را به تماشای سایر برنامه

 (.  1380تری دارند )بیابانگرد، های تلویزیونی خاص گرایش بیشمجموعه

گذرد و در این مدت، تلویزیون ایران ها به ایران میحدود چهار دهه از مهاجرت افغانستانی

عالوه بر پوشش  پرداخته است. افغانستانیناگون به تصویرپردازی از مهاجران های گودر برنامه

های تلویزیونی که در طول برنامههای مختلف خبری، از خبری رویدادهای افغانستان در بخش

توان به میاند، چهار دهة گذشته، به نحوی مهاجران افغانستانی در آنها به نمایش گذاشته شده

 غریبه که شما»های و نیز برنامه« شیوع»و « خانه به دوش» ،«چهارخونه»نی های تلویزیوسریال

 دقیقه 15 مدت به هفته هر «نیستید غریبه که شما»اشاره کرد. در برنامة  «داروطن»و « نیستید

مهاجران افغانستانی در ایران در شبکة  اجتماعی و علمی ورزشی، هنری، فرهنگی، هایبرنامه

شدة شناخته مشاهیر و نخبگان حضور با« داروطن»شد. همچنین در برنامة داده  پوشش خبر

 به که مهاجرانی و ایران در مهاجران افغانستانی زندگی هایی ازبخش ایرانی، و افغانستانی

  .درآمد نمایش در شبکه افق صدا و سیما به اند،بازگشته افغانستان

افغانستانی ساکن ایران، بخشی از  مهاجرانمیلیون نفری  5/1به جمعیت بیش از باتوجه

                                                      
1. Turow 
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های دهد. این مخاطبان، سالمقیم ایران تشکیل می مخاطبان تلویزیون ایران را مخاطبان افغانستانی

دنیا کامل در ایران بهطورکه نزدیک دو نسل از آنها بهنحویاند؛ بهمتمادی در ایران زندگی کرده

 تلویزیون ویژهبه ایران، جمعی هایرسانه تولیدات معرض ت، دراند و در این مدآمده و رشد یافته

های تلویزیونی و از برنامه رو،  مطالعة خوانش مخاطبان مهاجر افغانستانیایناز .اندداشته قرار

های گوناگون برساخته شده است، سیاست گفتمانی ایران در قبال مهاجران افغانستانی که به شیوه

های گرفته از افغانستان و مهاجران افغانستانی در برنامهع بازنمایی صورتنو حائز اهمیت است.

ها در نوع مواجهة تلویزیونی و در مرحلة بعد، دریافت و خوانش مهاجران یادشده از این برنامه

آنها با جامعة ایران، در نوع تلقی آنها از جایگاه خودشان در میان مردم ایران و نیز در واگرایی 

به این که کند. همچنین باتوجهگرایی با آنها نقشی جدی ایفا میمردم و جامعة ایران یا همآنها از 

تلویزیون در ایران، ماهیت خدمت عمومی دارد و بازنمایانندة گفتمان غالب و رسمی است، 

خوانش مهاجران از بازنمایی تلویزیونی در مورد افغانستان و خودشان، از بُعد دیگری اهمیت 

های عمومی و رسمی کشور در قبال مهاجران، از اهمیت کند و در دریافت آنها از سیاستپیدا می

 فراوانی برخوردار است. 

های متعدد تلویزیونی که در مثابه مخاطبان تلویزیون ایران از برنامهمهاجران افغانستانی به

و این مهاجران شو در خصوص افغانستان ژانرهای مختلف خبر، سریال داستانی، مستند و تاک

ها دارند. های متمایزی در مقایسه با مخاطبان ایرانی از این برنامهپخش شده است، خوانش

اساس، در این مطالعه در پی فهم خوانش مخاطبان افغانستانی از نحوة بازنمایی آنها در براین

مهاجران افغانستانی هایی از زندگی و فرهنگ که در نگاه آنها چه جنبهتلویزیون ایران هستیم و این

 در های ساکن ایراناین است که افغانستانی تحقیقها بازنمایی شده است. پرسش در این برنامه

اند، های تلویزیون ایران که به بازنمایی افغانستان و مهاجران افغانستانی پرداختهبرنامه با مواجهه

 ها دارند؟از این برنامه خوانشی چه

 مبانی نظری

شمار ، رویکرد تحلیل دریافت، که از رویکردهای مهم در مطالعات فرهنگی بهمطالعهدر این 

های تلویزیونی در خصوص به برنامه افغانستانیرود، مبنای اصلی تحلیل نگرش مهاجران می

ها در در مطالعات فرهنگی مخاطبان و رسانه»افغانستان و مهاجران افغانستانی قرار گرفته است. 
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(. 224: 1389زاده، )مهدی« گیرندقدرت قرار می ایدئولوژیکهای گفتمانی و رچارچوب ساختا

شوند. مخاطبان تولید معنا درنظر گرفته می عواملدر رویکرد تحلیل دریافت، مخاطبان فعال و 

های فردی، اجتماعی و فرهنگی به شرایط و مجموعه ویژگیفعال، مخاطبانی هستند که باتوجه

ای و مقاومت در برابر معانی مسلط یا مرجح پیام را دارند. درک متون رسانه توانایی معناسازی و

نگارانه در مطالعات مربوط به مخاطب و رهیافت های کیفی و مردمتحلیل دریافت، از روش

مثابه متن، معنا ای بهمطالعات فرهنگی تأثیر گرفته است که ضمن در نظر گرفتن محتوای رسانه

شود بلکه نتیجة تعامل مخاطب با متن داند که در فرایند ارتباط منتقل میمی ایرا نه امر پیشینی

 استوار است اصل این بر رویکرد این(. 1389زاده، گیرد )مهدیدر جریانِ مصرف متن درنظر می

های زمینه گیرند، متناسب بامی قرار جمعی هایرسانه هایپیام برابر در که هنگامی مخاطبان که

 متون دیدگاه، اساس این بر. کنندمی دریافت را ایرسانه متون فعاالنه خود، فرهنگی و اجتماعی

 هویتی و شناختی، اجتماعی هایزمینه اساس بر افراد و مندندبهره چندمعنایی قابلیت از ایرسانه

های یک رمزگشایینویسد: می 1استوارت هالکنند. می دریافت متون این از خاصی معنای خود،

، 1378، 2تواند در قالب سه موضع فرضی برساخته شوند )دورینگگفتمان تلویزیونی می

 که کرد مشخص توانمی را فرضی موضع اساس، سهبراین(. 1389و  1384زاده،مهدی

 شود: برساخته هاآن در ممکن است تلویزیونی گفتمان یک هایرمزگشایی

 مثالً  صریح و کامل شکلیبه را ضمنی معنای بیننده کههنگامی ونیک:هژم-مسلط موضع .1

 مرجّحی رمز مبنای بر را پیام و گیردمی تلویزیون در جاری رویدادهای یا خبری برنامة یک از

 کند. می عمل مسلط رمز چارچوب در است، شده رمزگذاری آن چارچوب در که کندمی رمزگشایی

 ایآمیزه متضمن رمز، از گونهاین درون در رمزگشایی )توافقی(:ای مذاکره رمز یا . موضع2

بزرگ  هایداللت ایجاد برای را هژمونیک تعاریف مشروعیت: است مخالف و سازگار عناصر از

( خاص موقعیت در یعنی)وضعیتی  و محدودتر سطحی در اما شناسد،می رسمیت به( انتزاعی)

 که وجودی با. کندمی عمل قاعده بر استثنائات با دیگر،بیانبه. کندمی وضع را خود زیرین قواعد

 که کندمی حفظ خود برای را حق این پذیرد،می را رویدادها از مسلط تعاریف ممتاز موقعیت

 کار به باشد، توافق مورد بیشتر که شکلی به خود، ترمادی مواضع و محلی وضعیت در را هاآن

                                                      
1. Hall 

2. During 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    126

 هاتناقض این اما است، همراه هاییتناقض با توافق، بر مبتنی مسلط ایدئولوژی از گونهاین. بندد

 توانیممی آنچه طریق از توافق مورد رمزهای. گردندمی آشکار کامالً خاص موارد برخی در تنها

 . کنندمی عمل بنامیم، وضعیتی یا خاص هایمنطق

 را گفتمان یک ضمنی و صریح هایبم و زیر ایبیننده است مقاومتی: ممکن رمز یا . موضع3

 مرجح رمز در را پیام تمامیت او. بگشاید متضاد اما عام شکلیبه را پیام رمز اما بفهمد، کامالً

 (.1389زاده، )مهدی بخشد تمامیت آن به ذهنی بدیل چارچوب یک در دیگر بار تا شکندمی

 آن در که ایاجتماعی چارچوب همچنین و متن و مخاطب میان متقابل کنش بر هال الگوی

 محتوای از داد نشان که بود این هال فکری تالش تأثیر. دارد تأکید گیرد،می صورت تعاملی چنین

 و استفاده» نظریة برخالف او. داشت متضاد حتی و مختلف هایبرداشت توانمی ایرسانه

 هایزمینه چگونه که داد نشان بلکه نکرد، تمرکز رسانه از مخاطب استفاده بر فقط «رضامندی

شود  منجر متفاوتی فردی برداشت به ممکن است فرد هر سابقه و زمینهپس و اجتماعی متفاوت

 (.  1389زاده، مهدی)

 معنای به گاهآن و کرد جدا شانحدوث خاص هایزمینه از تواننمی را معنا تولید و دریافت

 معنای بلکه مخاطبان، تجربه اهمیت تنهانه که است آن بر دریافت نظریة. یافت دست پیام محض

 یکایک اجتماعی موقعیت و تجارب تصورات، به زیادی حد تا نیز هارسانه محتوای از شدهاقتباس

 و هانگرش بر اساس را ایرسانه متون در شدهارائه معانی مخاطبان،. دارد بستگی مخاطبان

گیرد می صورت مشابهی نسبتاً چارچوب در کار این هرچند کنند؛می «رمزگشایی» خود آرزوهای

 (.  7: 1394محمدحسینی، )کاظمی و حا 

 پیشینه تحقیق

ویژه های تلویزیونی، بهمحققان متعددی به مطالعة خوانش و دریافت مخاطبان از محتوای برنامه

ده اند که در ادامه، برخی از آنها معرفی شای پرداختهماهواره تلویزیونیهای های شبکهبرنامه

 ایماهواره شبکه از جوانان خوانش نحوة بر ( در تحلیلی1390احمدی ) ونداست. خواجه

 هایسریال از فعال تفسیرگرانی عنوانبه تهرانی جوانان از جمعی خوانش وان، بهفارسی

 سریال از تهرانی، زنان برداشت و تفسیر (1390) علینقیان .است پرداخته ایماهواره تلویزیونی

کریمی و  .است را مطالعه کرده آنها بومزیست اجتماعی فرهنگی هایزمینه بر اساس ویکتوریا
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با  پسندعامه فرهنگ مروجان مثابهبه فرامرزی هایرسانه نقش ( به مطالعة1392زاده )مهدی

 به دریافت، تحلیل رویکرد با منظور،اینبرای. اندپرداختهمشاهده  و عمیق استفاده از مصاحبة

های تلویزیونی در شبکه هاگونه سریالاین از مریوان جوان مخاطبان رمزگشایی توصیف

 هایبر اساس ویژگی مختلف افراد دهدمی نشان تحقیق نتایج است. شده ای پرداختهماهواره

 عالقه نشان خاصی هایشخصیت به خود، فرهنگی و اجتماعی هایزمینه همچنین و فردی

 دنبالبه ( در پژوهشی1393منتظرقائم و کاوند ) کنند.می پنداریذاتهم احساس آنها با و دهندمی

 های سیاسی و تفریحیِمخاطب شبکه جوانان تهرانیِ که بوده است پرسش این به پاسخگویی

 نوع چه و پردازندمی هاشبکه این ارتباطی هایپیام خوانش به چگونه زبانفارسی ایِ ماهواره

 مورد هویتی مخاطبان و پیشینة فرهنگی که دهدمی نشان مطالعه دارند. این هامپیا این از خوانشی

( در 1394رحمانی فیروزجاه ) .است مؤثر بسیار هاپیام دریافت و پذیرش نحوة در مطالعه

های تلویزیونی پسند شبکههای عامهپژوهشی به خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم

پرداخته نفر از زنان ساری  400ای، با روش پیمایش و مصاحبة اکتشافی و حجم نمونه ماهواره

ها، بازنمایی ران سریالپنداری با بازیگذاتاست. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که زنان با هم

کنند. حسینی انجدانی ها رمزگشایی میهویت زنانه، گریز از واقعیت و بازنمایی گذشته، از فیلم

با استفاده از « کاله پهلوی»( به مطالعة نحوه تفسیر و رمزگشایی زنان تهرانی از سریال 1394)

هایی در واکنش مخاطبان تدهد تفاوروش مصاحبة گروه متمرکز پرداخته است. نتایج نشان می

اند. زنان، بسته به های سریال نبودهکنندگان منفعل پیامبه این سریال وجود دارد و آنان دریافت

نحو ها و وضعیت زندگی خود به منابع اطالعاتی و گفتمانی گوناگون دسترسی دارند و بهویژگی

کنندگان، گفتمان ی از شرکتکه برخشوند؛ چنانهای تلویزیونی مواجه میمتفاوتی با پیام

اند و اند و در چارچوب آن به بحث و گفتگو پرداختهگرایی را پیام مرجح سریال دانستهسنت

گرایی و تجددگرایی های هر دو گفتمان سنتتعدادی نیز بر اساس تجارب خود، بعضی از مؤلفه

 اند.اند و از برخی انتقاد کردهرا پذیرفته

 1تحقیقاتی نیز در خار  از کشور انجام شده است؛ ازجمله ژائوخصوص موضوع مطالعه، در

درک سوءتفاهم با استفاده از نظریة رضامندی و خشنودی: چرا »عنوان ( در تحقیقی با 2008)

با پنج گروه متمرکز مصاحبه کرده است. اکثر « کنند؟تماشا می آمریکاییهای مخاطبان چینی فیلم

                                                      
1. Zhao 
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اند اند، انتخاب شدهی که حداقل یک ماه در آمریکا زندگی کردهشوندگان از بومیان چینمصاحبه

ها، توجه به نیاز آنها در فیلم بوده است. از های آمریکایی برای چینیکه از دالیل تماشای فیلم

اند یا در کردهبرای مخاطبان چینی که در خود آمریکا زندگی می آمریکاییهای های فیلمجذابیت

درمورد فرهنگ آمریکا، یادگیری زبان انگلیسی، و گذراندن اوقات فراغت ؛ کسب اطالعات چین

های خصوص موضوع خوانش مخاطبان از برنامهطورکلی، باوجوداینکه دراست. به بوده

تر به موضوع انجام شده است اما پیشز موضوع مهاجرت، تحقیقات متعددی تلویزیونی و نی

 های تلویزیون ایران، پرداخته نشده است.برنامه خوانش مهاجران افغانستانی ساکن ایران از

 ها و دادهتحقیق روش 

در این روش تحقیق در این مطالعه، روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق است. 

نامند، استفاده گیری قضاوتی نیز میگیری هدفمند، که گاهی آن را نمونهتحقیق، از روش نمونه

گیری هدفمند، پژوهشگر از تخصص یا دانش خاص خود دربارة نمونهدر روش »شده است. 

: 1387 سفیری،)« کندها باشد، استفاده میگر آنها برای انتخاب موضوعاتی که نمایانبرخی گروه

 15شوندگان، حضور نسبتاً طوالنی در ایران )حداقل های اصلی در تعیین مصاحبهویژگی .(59

 مهاجران بازنمایانندة هایهای تلویزیون ایران ازجمله، برنامهنامهسال( و آشنایی کافی با بر

 تحلیل و فهم در شناختی هایتوانمندی از حداقلی برخورداری از حال عین در و افغانستانی

نفر از مهاجران افغانستانی ساکن ایران که  18اساس، با است. براین بوده تلویزیونی هایبرنامه

تا  هاگرفته است. مصاحبهصورتگلوله برفی حاصل شده، مصاحبه دسترسی به آنها با روش

 افغانستانی مهاجران مشخصاتگرفته است. دستیابی به اشباع اطالعاتی و نظری صورت 

های ذکر شده است. داده 1ساله هستند در جدول  43تا  20بازة سنی شده که در مصاحبه

مضمون شده و مهمترین مضامین استخرا  گرفته، تحلیل های صورتآمده از مصاحبهدستبه

بندی سازی و طبقهها، پس از مرتباند. در تحلیل دادهها ارائه شدهشده، در بخش تحلیل یافته

، 1هاست )اشتراوسمحدودیت دادهکدگذاری آغازین و بی»ها، ابتدا از طریق کدگذاری باز که داده

مضمون  26های پیاده شده، کدگذاری و مصاحبه (،278: 1380، 3و تیلور 2نقل از لیندلف، به1987

                                                      
1. Strauss 

2. Lindlof  

3. Taylor 
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دهنده و ای شناسایی شدند. در مرحلة بعد با کدگذاری محوری و گزینشی، مضامین سازمانپایه

 فراگیر استخرا  و سپس تفسیر و تنقیح شدند.   

 شدهمهاجران افغانستانی مصاحبه مشخصات: 1جدول 

 میزان تحصیالت سن نام ردیف
وضعیت 

 تأهل
 وضعیت اشتغال

محل 

 سکونت

 کر  کارمند سفارت افغانستان مجرد دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی 27 مجتبی 1

 اصفهان نویسمدرس دانشگاه، برنامه متأهل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 29 مهدی 2

 24 حسین 3
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 

 سیاسی
 تهران دانشجو مجرد

 اصفهان دار، بازاریاب، خیاطخانه متأهل لیسانس معارف اسالمی 36 نسیمه 4

 کر  دانشجو مجرد کارشناسی ارشد مهندسی عمران 27 فاطمه 5

 تهران خطاط و خوشنویس متأهل لیسانس حقوق 43 محمدمهدی 6

 اصفهان دار و خیاطخانه متأهل ابتدایی 38 رقیه 7

 اصفهان تزئینات سنگ مجرد لیسانس مهندسی برق کنترل 28 جواد 8

 تهران - مجرد کارشناسی ارشد مهندسی عمران 29 سکینه 9

 اصفهان مجری سیستم آبیاری گلخانه مجرد لیسانس مدیریت بازرگانی 26 علیرضا 10

 متأهل لیسانس حقوق 40 فاطمه 11

مسئول کمیته صنایع دستی 

مهاجران در اداره اتباع، مدیر 

 مدرسه خودگردان

 تهران

 اصفهان آزاد متأهل بازرگانیلیسانس مدیریت  31 صادق 12

 تهران معلم مجرد لیسانس حقوق 21 مرضیه 13

 مجرد دیپلم 31 محمد 14
شاغل در زمینة دکوراسیون 

 چوبی
 تهران

 تهران معلم متأهل افزار(لیسانس مهندسی کامپیوتر)نرم 29 عادله 15

 اصفهان آزاد متأهل دیپلم 27 علی 16

 اصفهان دار و خیاطخانه متأهل ابتدایی 26 سمیه 17

 تهران دانشجو مجرد لیسانس علوم سیاسی 20 اسماء 18
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 هاافتهی

های انجام شده با مهاجران پرداخته و خوانش آنها های حاصل از مصاحبهدر این قسمت، به یافته

 شده است. ها تحلیل های تلویزیون ایران در خصوص افغانستان و افغانستانیاز برنامه

 های تلویزیونی مورد توجه مهاجران افغانستانی در ایرانمهمترین برنامه

شده در مورد های پخشدر این تحقیق، در میان برنامه گرفتهصورتهای بر اساس مصاحبه

و « چهارخونه»، «شیوع»های ، و سریال«داروطن»های مهاجران افغانستانی در ایران، برنامه

های تلویزیون، توجه و حساسیت اند که بیشتر از دیگر برنامههایی بوده، برنامه«دوشبهخانه»

شده شوندگان، اخبار پخشاز مصاحبه انگیخته است. همچنین در سؤالمهاجران افغانستانی را بر

طورکلی، و نه با تمرکز بر یک رویداد از تلویزیون ایران در خصوص افغانستان و مهاجران، به

 خاص، طرح شد.

 نمایی مهاجران افغانستانی در تلویزیون ایرانکم

دارند که حضور مهاجران افغانستانی در شوندگان اعتقاد شده، مصاحبهبه مطالعة انجامباتوجه

رنگ بوده است و در این رسانه، بیشتر کم 1380و 1370، 1360تلویزیون ایران، در طول سه دهة 

ساله  31اهمیت مربوط به این مهاجران تمرکز شده است؛ صادق اهمیت یا کمروی مسائل بی

ویزیونی بسیار کم است. اینها اصاًل به نظر من با این تعداد باالی مهاجران، پوشش تل»گوید: می

کنند حضور اصالً به چشم مردم ایران نیایند. اینها فکر می تاخواهند به مهاجران بپردازند نمی
 .«مهاجران خوشایند نیست و رغبت به نشان دادن مهاجران هم ندارند

 های تلویزیون ایران خوانش مقاومتی مهاجران از اخبار و سریال

از مهاجران افغانستانی در تلویزیون ایران  گرفتهشوندگان اعتقاد دارند که بازنمایی صورتمصاحبه

، عمدتاً بازنمایی منفی بوده است و با واقعیت زندگی آنها و 1380و  1370، 1360های در دهه

شوندگان شده، تمام مصاحبهبه مطالعة انجامنیز جامعة افغانستان تناسبی نداشته است. با توجه 

ویژه در اخبار و های تلویزیونی، بهاعتقاد دارند قشر مهاجر افغانستانی همچنان در اغلب برنامه

شوند و این موضوع، از نظر آنها بسیار صورت منفی نمایش داده میهای تلویزیونی بهنیز سریال

دهند. افتضاح است. خیلی بد نمایش می»گوید: ساله، می 27که، فاطمه، طوریناخوشایند است. به

 .«دهندسواد نمایش میبیشتر توسری خور و بی
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ها را در ایدئولوژی و گفتمان رژیم بازنمایی از افغانستان و افغانستانی مخاطبان ریشة این

ترین بخش ایدئولوژی مذکور، دانند. در نگاه این مخاطبان، پررنگجاری در تلویزیون ایران می

ها، مت ایران است که سعی دارد با ایجاد غیریت در برابر آمریکاییهای ضدآمریکایی حکوسیاست

اتحاد اقوام ایرانی را استحکام بخشد. بازنمایی مثبت تلویزیون ایران از مدافعان حرم، طالب و 

دلیل این که مؤید گفتمان رسمی و غالب حاکم بر ایران دانشجویان افغانستانی مقیم ایران، تنها به

های برتر تاریخی، شوندگان معتقدند در این بین، ویژگیگیرد. مصاحبهورت میشوند، صتلقی می

ساله، در  24شود. حسین، تنوع و تکثر فرهنگی و اجتماعی جاری در افغانستان نادیده گرفته می

ها اتحاد اقوام خود را بیشتر خواهند با ایجاد یک غیریت با افغانستانیمی»گوید: این باره می

. اگر نمایش هم خوب باشد باز هم در تأیید فرهنگ ایرانی و منافع خود است. مثاًل نمایش دهند
پوشش راهپیمایی ضدآمریکایی در افغانستان یا انفجار در مرکز تبیان که همسو با ایدئولوژی 

 «. ایرانیان است

ها و اتفاقات بد در تلویزیون ایران همیشه خرابه»گوید: ساله، می 29همچنین سکینه، 

ها هم که ایرانیطوریکند. بهتر میشود و ناامیدی را پررنگفغانستان به نمایش گذاشته میا
دانند که اینها ناخودآگاه در همه ذهنیت بد و ویرانی می ناراحتیافغانستان را نماد جنگ، غم، 

نقاط ایران  کند. مثالً بدخشان، پنج شیر، کابل نو که بسیار زیبا و حتی زیباتر از بعضی ازایجاد می

 «.هستند اصالً به تصویر کشیده نشده است

بیشتر »کند: ساله، به تأثیرات ناخوشایند این بازنمایی بر رفتار مردم ایران اشاره می 31محمد، 

ها شوند. به نظر من رفتار بد بعضی از ایرانیصورت کارگر و قشر پایین جامعه نمایش داده میبه
به باور « .ات بد تلویزیون و ناآگاهی آنها از مردم افغانستان استبا ما ناشی از تبلیغات و اثر

ای روشنفکران و دولتمردان ایران از جامعه مهاجران به دوری چندین دههباتوجه»ساله:  27مجتبی 
عنوان غیرایرانی به جای سازی از مهاجران بهتوجهی به این قشر، ایجاد نوعی دیگریافغان، بی

که چند دهه همزیستی های مهاجر با آنو درک جامعة ایران از افغانستانی نگاه انسانی، شناخت
اند؛ کامالً محدود، بسته و سطحی باقی مانده است؛ چون همیشه نگاه باال به پایین و داشته

ناچیزانگارانه بوده و باعث شده هیچ تالشی برای درک متقابل صورت نگیرد. برعکس، در طرف 
ها و همه ابعاد جامعه ایرانی به اجبار خو ن با تمام زوایا و پستی و بلندیدیگر، جامعة مهاجر افغا

گرفته و شناخت پیدا کرده است. حاال در این بستر، انتظار باالیی از جانب جامعة مهاجر افغان 
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وجود دارد و از طرفی، جانب ایرانی درک صحیحی از جامعه افغان ندارد؛ مسلماً تصویرسازی 
 «.شوندنگری میشود و مسائل سطحییجاد میکامالً ابتدایی ا

ها در کننده در مصاحبه از تصاویر نمایش داده شدة مربوط به افغانستانیتمام افراد شرکت

صورت های خبری احساس ناخوشایندی داشتند و معتقد بودند تصاویر جنگ و خشونت بهبرنامه

 29طورمثال، عادله، به امیدتر کنند.گردند تا مهاجران را نسبت به کشورشان ناهدفدار پخش می

های ایران بر روی اگرچه واقعیت هم مثبت است و هم منفی اما اخبار رسانه»: ساله، معتقد است

رسد اما اگر های منفی تأکید دارند. مثالً از مخترعان افغانستان هیچ خبری به گوش نمیجنبه
ساله:  27از دید علی «. گذارندبه نمایش می ها باشد آن را خیلی برجستهای ناجور از افغانمسئله

کنم. چون بیشتر از جنگ، قاچاق انسان اخبار بسیار بد است. اغلب اوقات احساس افسردگی می»
عنوان دانشجو به»ساله، هم معتقد است:  24حسین،  .«کنندوطنانم صحبت میو کشته شدن هم

آوری های وحشت از افغانستان را جمعدههیچ اعتقادی به اخبار ایران ندارم. آنها هدفمند دا
 .«کنندنمایی و یا کوچک نمایی میکنند تا من اصالً به فکر برگشتن به افغانستان نباشم. یا بزرگمی

جز موارد خاص که اخبار شود بههمیشه اخبار بد منعکس می»گوید: ساله می 28جواد، 
ام که یک خودرو وطنانم را دیدهبار قاچاق همشود. مثال ًخود من بارها و بارها اخخوب منتشر می

نفر افغانی را حمل کرده. جز خرد کردن شخصیت مهاجران هیچ معنی دیگری ندارد که این  17

تصویر مشخص را هر ساله تکراری پخش کنند. درست است که در بعضی موارد حضور مهاجران 
قتصادی باعث فوایدی برای دیگر، به خصوص از نظر اباعث بی نظمی شده است؛ اما ازطرف

 «.شودوجه پوشش داده نمیهیچایران شده است که به

دهند و دلیل ساله، معتقد است که اخبار وضعیت افغانستان را ناامیدانه نمایش می 40فاطمه، 

انتحاری، جنگ و خشونت »گوید: شود. او میآن، دولت ضعیف افغانستان معرفی می
که این اخبار ریزی کنم تا به افغانستان برگردم زمانیخواهم برنامهکننده است. من که میناراحت

شوم. شاید تقصیر امنیتی است شوم و از دست دولت خودمان خشمگین میبینم، ناامید میرا می
العملی دارد. ای کاش به هنرمند، نخبگان، آثار باستانی و هنری که نداریم. هر عملی عکس

 «.شودرداخته شود که نمینظیر است پافغانستان که بی

کنند و بیشتر جنگ اخبار تصویر خوبی از افغانستان ارائه نمی»ساله، معتقد است:  21مرضیه، 

کنم شود. احساس میدهند که باعث دلسرد شدن ما از آیندة کشورمان میو ویرانی را نمایش می
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زهایی که افغانستان با بخش باشد که از چیتواند رضایتبیشتر دلسوزی است، اما درصورتی می
 «. جنگ از دست داده است را هم به نمایش بگذارند

های ذهنی ایرانیان مؤثر و مقصرند و نگاه ها در کلیشهساله، رسانه 27از دید مجتبی، 

باور به این  ،های جامعه ایراناز کلیشه»گوید: بعدی است. او میهای ایران به مهاجران، تکرسانه

اما این ادعا چندان  ،اندنرخ جرم و جنایت را افزایش داده ،جران افغانستانیله است که مهاأمس
هزار نفر اعالم شده و  228، تعداد زندانیان ایران حدود 1392اساس آمار سال  معتبر نیست. بر

این آیا هزار نفر افغانستانی هستند.  5هزار نفر از آنها غیرایرانیان هستند و از این تعداد  6حدود 
 ،ذهن ایرانیان ؟رسدکننده به نظر میدر قیاس با جمعیت بیش از یک و نیم میلیونی آنها نگرانعدد 

که همگی با تبلیغات  مملو از باورهای نادرست و ساختگی درباره مهاجران افغانستانی است
 نوعی به گردن غیر انداختنهای خبری ایران با هدف داشتن مشتری یا ببیننده یا بهگسترده رسانه

گناهان شکل گرفته است. از انداختن علت بیماری وبا به مهاجران افغان تا خفاش شب و غیره. 
ها. حتی این قدر اپیدمی شده که وقتی از نحوه ادای کلمه افغان تا طرز نوشتن خبر مرتبط با افغان

 «. یگویند که از افغانیت خود خجالت بکشها خوب هم بگویند به طرزی میخواهند از افغانمی

ها را ناخوشایند های تلویزیونی ایران از افغانستانیشوندگان بازنمایی سریالمصاحبه

که باعث بروز متمرکزند های نادرست ها بر طنزپردازیدانستند و معتقد بودند این سریالمی

 مشکالت زیادی برای آنها در ایران شده و با واقعیات اجتماعی و فرهنگی زندگی آنها فاصله

توان دریافت که آنها معتقدند تلویزیون ایران در بازنمایی از آنها می اتدی دارد. از برآیند نظرزیا

سازی از این قشر پرداخته و این های تلویزیونی، به کلیشهویژه مهاجران در سریالها بهافغانستانی

، لیپمنتعریف  سازی، پیامدهای تلخ و منفی در زندگی آنها در ایران داشته است. بنا بهکلیشه

ها کاری سهل نیست و که تغییر دادن آنهای فرهنگی دو ویژگی مهم دارند: نخست اینکلیشه

سازی، فرایندی طورکلی، کلیشه(. به175:1394پاینده، )کنند می ءکه معنایی منفی را القادوم این

شود تا بندی میهها در راستای ایجاد معنا، طبقجهان مادی و جهان ایده ،اساس آن است که بر

ها مفهومی از جهان شکل گیرد که منطبق با باورهای ایدئولوژیکی باشد که در پس کلیشه

داند و معتقد است اساسًا برای درک می 1سازی را کنشی معناسازانههال کلیشه .اندقرارگرفته

 (.257: 1997ها هستیم )هال، سازیچگونگی عمل بازنمایی نیازمند مطالعة عمیق کلیشه

                                                      
1. Signifying 
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طرز »گوید: ساله، می 29ها در تلویزیون ایران، عادله، سازی از افغانستانیدر خصوص کلیشه
ها راضی گویند. از نقشنمایش بسیار دردناک است و واقعیت نیست. لهجة واقعی ما را نمی

ین ها فقط سرایدار و باغبان هستند. همچندهند. افغانها میها را به افغاننیستم. بدترین نقش
 «.ها اسم دیگری نداریم؟گذارند؛ یعنی ما غیر از این اسمهای خیلی بد مثل ایام هفته میاسم

کنند که نوعی تهدید حساب شود. ها را بسیار طنز میافغان»ساله، معتقد است:  24حسین، 
ی کنند تا وحدت خود را حفظ کنند. طنزبه نوعی آنها را جایگزین سایر اقوام ایرانی در طنز می

ها که شود که لهجه دری افغانستانیاش این میکه جنبة انسانی ندارد، جنبة توهین دارد، نتیجه
گوید: ساله، می 26علیرضا، «. مورد تمسخر ایرانیان در کوچه و بازار شود نداردواقعیت هم 

ارباب  تیو حکا شوندیم یجامعه معرف ریپذبیشر آسهای تلویزیونی قدر سریالها یفغانستانا»
 «.شودیصورت شفاف نشان داده مهب یتیو رع

سازی از لهجه، گویش و اسامی )بنا( و سرایدار، و نیز کلیشه سازی در قالب کارگرکلیشه

شوندگان ناخوشایند بوده است. آنها معتقدند در بازنمایی ها برای مصاحبهها در سریالافغانستانی

ی فرهنگی و ادبی و نیز پیشنیة بزرگ تاریخی خراسان هاتلویزیون ایران از افغانستان، ظرفیت

 شود. قدیم که افغانستان امروز بخشی از آن است در نظر گرفته نمی

شوند؛ ساده و ها دیده میها مثل احمقها در سریالهمیشه افغان»گوید: ساله، می 27فاطمه، 

ام به که استاد کارشناسیتاجایی اند.ها را کارگر معرفی کردهها افغانیگیج. از بس که در سریال
دهند، جایگاه بهتری کند؟! به نظر من حتی اگر نقش کوتاهی میگفت: پدرت بنایی میمن می

تواند باشد که خودمان، خودمان را کوچک داشته باشند؛ حداقل در یک سریال. دلیلش این می
ها ها در این نقشکنند، افغانازی میها بها به جای افغانیمثالً جدای از نقشی که ایرانیایم. کرده

بینند و افراد نخبه جامعه، فرصت و شاید ها را میشرکت نکنند. چون مردم عامه بیشتر این سریال

 «. ها ندارندای به دیدن این سریالعالقه

سال در  13برند. های تلویزیونی، لهجة دری را زیر سؤال میدر سریال»ساله:  31محمد، 
دلیل بازنمایی بد در که بگویند: چَکار مِکُنی!؛ ولی به امام و هیچ جایی آن نشنیدهودهافغانستان ب

شود. نگاه مردم ایران به ما ها وِرد زبان ایرانیان شده است و همواره به تمسخر گرفته میسریال
اگر نقش ها بدهند، ولی الاقل گویم نقش قهرمان به افغانهایشان. نمیاز باال است حتی در سریال

 از«. دهند حداقل یک سرایدار خوب و صادق را بدهند، نه یک سرایدار تحقیرآمیزسرایدار می
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گیرند تا برای ایرانیان طنز شود. کنند. به تمسخر میرحمی میخیلی بی» ساله: 21 ه،یمرض دید
 43دمهدی، و نیز محم« این همه اسم با معنی و زیبا در افغانستان هست، چرا همیشه ایام هفته ؟!

عنوان خراسان بزرگ اصالً به نمایش گذاشته تاریخچه، ادبیات و عرفان افغانستان به» ساله:
شود. بیشتر شود... با اینکه افغانستان از پرچمداران ادبیات فارسی است به نمایش گذاشته نمینمی

 «. دهندپوسته را نمایش می

تصویرسازی و سطح پایین و محقرانة آن نیاز به در مورد این »ساله:  27از نگاه مجتبی، 

زند بسیار برای ای که میتوضیحی نیست. هرچند گاهی از روی قصد و نیتی هم نیست اما ضربه
های بعدی آنها کشنده است و باید به این مسائل رسیدگی شود و نوع نگاه جامعة مهاجر و نسل

هاجران در هر طبقه و شکل و اجتماعی اصالح شود و اهمیت موضوع درک شود. انتظار دارم م
های خاص هر ها حضور داشته باشند. مخالف خنده و شادی و یا استفاده از ویژگیدر سریال

قومی برای شادی و یا اصالح آن نیستم، ولی وقتی این نگاه عادالنه است که همزمان در سریال 
از این قومیت با سطح باالی هایی های این جامعه پرداخته شود و شخصیتدیگری هم به ارزش

فهمی و سوء برداشت نشود. هر جا نیاز به یک شخصیتی ارائه شوند تا مخاطب دچار کج
زدن به شخصیت سطح پایین است آن را باید مهاجر افغانی پر کند و یا هر جا که قصد کنایه

 «. دهندنان را بازیچه فیلم قرار میهای این هویت است؛ آارزش

 های گفتگویی تلویزیون ایران خوانش مهاجران از برنامه

های گفتگویی در مقایسه با دیگر ژانرهای شوندگان در مجموع از برنامهبا وجود این که مصاحبه

اعتمادی درخصوص های تلویزیونی رضایت دارند، اما همچنان بیتلویزیونی مانند اخبار و سریال

ها مالحظاتی ان آنها وجود دارد و در مورد رویکرد این برنامهها نیز در میبرخی از این برنامه

های حکومت ایران را از دالیل دارند؛ ازجمله، استفادة ابزاری از مهاجران به نفع ایران و سیاست

ساله، معتقد است:  24دانند. برای نمونه، عطایی، ها میها در این برنامهحضور اقغانستانی

ها در برنامة گفتگویی نمایش داده شده است. اگر هم امة خوب از افغانتوانم بگویم یک برننمی»
 :دیگویم ،ساله 27 ،یمجتب و«. ها استهای آنجوری به نفع خودشان و سیاستپخش کنند یک

دار هستند و این فپردازند و گاهی هدشوها در سطح پایینی هستند و به مسائل حیاتی نمیتاک»
هایشان از دست نگریین بار اگر اعتماد مهاجران را با این کوتاهخیلی خطرناک است، چون ا
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ها، چه علمی، چه بدهند، دیگر هیچ بازگشتی متصور نخواهد بود. من دوست دارم در همة برنامه
فرهنگی و چه خبری از جامعه مهاجران بتوانند نمایندگانی شرکت کنند و بتوانیم وارد فازهای 

 «تر حضور یابیم.و پر رنگ ترتر شویم و گستردهتخصصی

ها آموزنده است و باید از کارگردانان آن تشکر کرد این برنامه»ساله معتقد است:  36نسیمه، 

ها هم از آن شود که حتی خود ما افغانهای شناخته نشدة افغانستان دعوت میچون از شخصیت
یران را به ما تغییر داده است. دوستان ها آنها را شناختیم. دید مردم ااطالع بودیم و با این برنامهبی

هایی هم اند؛ متعجب شدند که افغانستان هم چنین شخصیتها را دیدهام که این برنامهایرانی
شود و اگر در عمل خوب بود، مشکالت مهاجران گفته می»گوید: ساله، می 38و رقیه، «. اندداشته

شوند ولی باز هم خوب ه پخش نمیصورت زندهم اجرا شود، بسیار خوب است. هرچند به
 «. است که یکی از اثرات باز شدن گرة تبدیل وضعیت دانشجویان است

اند خوب و عالی بود های افغانستانی را دعوت کردهکه نخبهاز این»ساله:  31از دید صادق، 
امکانات دلیل استفاده از خواهند بگویند اتباع افغانستانی بهشود که میولی باز هم احساس می

خاطر فشارهای اند که دلیل آن بیشتر بهاند که باز به نفع خودشان کار کردهایران به اینجا رسیده
های اخیر آنها از ایران به اروپا است. بعد از آن شروع به پخش یک الملل در مهاجرتجامعة بین

«. اندت ما نخبه شدهها در ایران خوب است و با امکاناسری برنامه کردند تا بگویند وضع افغان

ها بسیار بسته و مصنوعی است. تماشاچیان گونه برنامهفضای این»ساله:  31و به اعتقاد محمد، 
توانند بدهند. باید واقعیت را بگویند. عمداً سراغ کسانی اند و هیچ نظری نمیوار نشستهطوطی

ها و ساعات ها در شبکهبرنامهگونه های ایران باشند و دیگر اینکه اینروند که موافق سیاستمی
های منتقد بروند، فقط واقعیت گفته شود و صحنه گویم سراغ افغانشود. نمیکم بیننده پخش می

 «.مصنوعی نباشد

 1390خوانش مهاجران از بازنمایی مهاجران افغانستانی در تلویزیون ایران در دهۀ 

حضور مهاجران  1390که در دهة  اندشوندگان بر این موضوع اتفاق نظر داشتههمة مصاحبه

تر شدن را نه در اهمیت تر شده است. آنها دلیل این پررنگافغانستانی در تلویزیون ایران پررنگ

کنند. های دولت ایران جستجو میبیشتر یافتن مهاجران افغانستانی، بلکه در سیاست

فتمان غالب سیاسی در ایران، کنندة گمثابه رسانة تقویتدیگر، تلویزیون ملی ایران بهعبارتبه
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های ها قابلیت گنجانده شدن در این رویکردرویکرد مشخصی دارد و در صورتی که برنامه

کنند و سازوکارهای قابلیت یافتن از ایدئولوژی مشخص را داشته باشند، قابلیت پخش پیدا می

فتمان مقاومت کنند. این ایدئولوژی مشخص شامل آمریکاستیزی و تقویت گمشخصی پیروی می

 سازی تیپ فاطمیون و مدافعان حرم( است. )با برجسته

ها یک جوری به نفع خودشان است و برنامه»خصوص معتقد است: ساله، دراین 24حسین، 
های اخیر مخصوصاً نسبت در سال»گوید: ساله، می 20و اسماء، «. در راستای ایدئولوژی آنهاست

ا بیشتر و هم بازنمایی بهتر شده است. این بهتر شدن بیشتر به هبه ده سال قبل، هم تعداد برنامه
ایم. به نظرم اگر اول وارد خاطر تیپ فاطمیون و شهدای مدافع حرمی است که ما تقدیم کرده

شود. مثالً برخورد علت همزیستی عادی میکم بهشود ولی کمجایی شویم در ابتدا مقابله زیاد می
در چند »ساله:  29به اعتقاد مهدی، «. ت به قبل خیلی بهتر شده استایرانیان با من و مادرم نسب

شده از های پخشسال اخیر پوشش تلویزیونی از مهاجران بیشتر شده است. بیشترین برنامه
ها در طول این سال»ساله:  43همچنین محمدمهدی، «. مهاجران مربوط به مدافعان حرم است

افع کنونی ایران بوده است. نقش مدافعان حرم و توجه بیشتر شده است آن هم به نفع من
نسیمه، «. گفتگوهای اخیر مهاجران در رابطه با وضعیت خود در ایران، بیشترین اهمیت را دارد

این سه چهار سال اخیر، خیلی بیشتر شده است. مخصوصاً وقتی تیپ فاطمیون را »ساله:  36

 27مجتبی، «. شهدای مدافع حرم باشدخاطر تشکیل دادند شاید از صددرصد، هفتاد درصد به

در گذشته، توجه محدود و در حیطة مشخصی برای اهداف سطح »ساله نیز باور مشابهی دارد: 

پایین همچون سرگرمی و خنده و یا گاهی انداختن علت موضوعی به گردن قشر مهاجر بوده 
برای اهداف خاص های مهاجرانی رفته است که در سوریه است. هم اکنون نگاه به سمت گروه

اند. در چند سال اخیر تقریباً این نوع نگاه دچار تغییر شده است و سیاسی در خط ایران جنگیده
های کالن امنیتی و سیاسی این کشور، رسانه با حمایت رهبری نظام ایران و از طرفی سیاست

سؤال باید بگویم ملی در تالش است تا به نوعی این اشتباهات را جبران کنند. نهایتًا در جواب 
های ها و تصویرسازیها و بی مهریها، در برابر کم لطفیتوجه و حضور مهاجران در رسانه

خالف واقع علیه مهاجران، بسیار ناچیز است. هرچند امیدواریم این مسیر کنونی تداوم داشته 
 .«باشد و البته اصالح گردد

از دیگر دالیل ذکر شده درخصوص توجه به مهاجران افغانستانی در تلویزیون ایران از نظر 
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های ساکن ایران به اروپا و نیز افزایش تنوع و تکثر شدگان، افزایش مهاجرت افغانستانیمصاحبه

ای و نیز فعال در فضای مجازی در دهة اخیر های فارسی زبان ماهوارهها ازجمله رسانهرسانه

ها قبالً محدود بوده است، ولی االن تعداد شبکه»گوید: ساله، می 38ت. برای نمونه، رقیه، اس
اند. مو  ها بیشتر شده است. دلیل دیگر اینکه نسل جدید مهاجران باسواد شدهتعداد رسانه

ان ها از ایران به سمت اروپا و رفتار اروپائیان با آنها باعث شده است که دولت ایرمهاجرت افغان
 «. به مهاجران بیشتر توجه کنند

نشان داده  2ها در جدول استخرا  شده از خوانش مخاطبان در مصاحبه نیمضام یبندطبقه

 شده است.

 استخراج شده از خوانش مخاطبان  نیمضام یبندطبقه: 2جدول 

 هاگزاره مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

فی و  ن م نش  خوا

قاومتی  هاجران م م

 افغانستانی

 اعتمادی به تلویزیونبی

. نتتمتتایشتتتتی بتتودن 1

 های گفتگوییبرنامه

. استتتتفتتادة ابزاری از 2

 مهاجران

 

 ها بسیار بسته و مصنوعی است.فضای برنامه -

اند و هیچ نظری وار نشتتستتتهتماشتتاچیان طوطی -

 توانند بدهند.نمی

هتتای گفتگویی بتته نفع خودشتتتتان و برنتتامتته -

 ن است.هایشاسیاست

صتتتورت انتخابی و موافق با دولت در ها بهنخبه -

 شوند.های گفتگویی دعوت میبرنامه

 ایخوانش مذاکره

 مهاجران افغانستانی

افزایش پوشش مهاجران 

 در تلویزیون دهة اخیر

به1 جه  یل  . افزایش تو دل

 شهدای تیپ فاطمیون 

به2 جه  یل . افزایش تو دل

افزایش شتتتمتتار قشتتتر 

 تحصیل کردة مهاجر 

به3 جه  یل . افزایش تو دل

متتتو  متتتهتتتاجتتترت 

 ها به اروپاافغانستانی

مه - نا خاطر بر به  غان  هاجران اف به م های مربوط 

 شهدای مدافع حرم افزایش پیدا کرده است.

های برتر مهاجران دارای تحصتتتیالت عالی و رتبه-

 سال اخیر افزایش پیدا کرده است.کنکور در چند 

های کردههای اخیر جوانان و تحصتتتیلدر ستتتال -

مهاجر )افغانستتتانی( زیادی از ایران به ستتمت اروپا 

 اند.مهاجرت کرده

ها از ایران به ستتتمت مو  مهاجرت افغانستتتتانی -

سط  ستعدادهای آنان تو شدن ا شناخته  اروپا باعث 

شد که ست. این باعث  شده ا دولت ایران  اروپائیان 

 به مهاجران در تلویزیون بیشتر توجه کند.

 اند.مهاجران با امکانات ایران نخبه شده

نه یدئولوژی رستتتا ای ا

 ایران 

 . جنگ در سوریه1

 . آمریکاستیزی2

قشتتر مهاجر با تشتتکیل تیپ فاطمیون مهم شتتده  -

 است.
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 هاگزاره مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

 ثباتی در افغانستان است.آمریکا مسبب جنگ و بی - سازی. دیگری3

های ضتتتدآمریکایی در اخبار مربوط به راهپیمایی -

 شود.افغانستان برجسته می

ستتازی نستتبت به ستتازی و دیگرینوعی غیریت -

عنوان غیرایرانی به جای بعد انستتتانی در مهاجران به

 تلویزیون ایران بوده است.

های ها و ستتتریالعنوان غیر در فیلمها بهاز افغان -

 اد خود را حفظ کنند.شد تا اتحخود استفاده می

 

فتتقتتدان پتتوشتتتتش و 

نمتتایی از مهتتاجران کم

 افغانستانی در تلویزیون

های . عدم پخش برنامه1

 خوب در زمان مناسب

رنتتگ . حضتتتتور کتتم2

مهاجران افغانستتتتانی در 

لف برنتتامتته ت خ م هتتای 

 تلویزیون ایران

تاه . دادن نقش3 های کو

ها و ستتطح پایین به افغان

سریال های برنامهها و در 

 داستانی

 

مه - نا کهبر هاجران در شتتتب به م ها و های مربوط 

 شود.بیننده پخش میساعات کم

های مربوط به مهاجران افغانستان، بسیار کم برنامه -

 است.

ستانی، نقش - صلی در فیلممهاجران افغان ها و های ا

 اند.ها نداشتهسریال

 به نستتتبت جمعیت باالی مهاجران افغانستتتتانی، -

 پوشش تلویزیونی آنها بسیار ناچیز است.

گویا حضتتتور مهاجران در تلویزیون خوشتتتایند  -

 نیست و رغبتی هم به نمایش دادن آن نیست.

 

منفی و  خوانش

 مهاجران مقاومتی

 افغانستانی

شه ثباتی سازی از بیکلی

 و ناامنی در افغانستان

سازی جنگ و . برجسته1

 خشونت در اخبار

برجستتتتتته2 ستتتتازی . 

مشکالت اقتصادی و فقر 

 در افغانستان

نه3 ای بر . تمرکز رستتتا

دولت ضعیف و سیاست 

متتداران نتتاکتتارآمتتد در 

 افغانستان

. تکرار کلیشتتتة قاچاق 4

انستتتان از افغانستتتتان به 

 ایران

درصتتد اخبار مربوط به افغانستتتان به جنگ و  99 -

 پردازد.ویرانی می

مل  - حا بارها تصتتتویر خودروی  نفر  17بارها و 

شدهاف ستانی غیر قانونی که به ایران قاچاق  اند را غان

دهند. حتی دو سال است همان یک تصویر نشان می

 کنند.را تکراری پخش می

از شتتنیدن اخبار مربوط به افغانستتتان احستتاس  -

سردگی می شورم ناراحتی، ناامیدی و اف کنم. چون ک

 ناآرام و آیندة آن مشخص نیست.

صحن - شان دادن  های تکراری قاچاق هبه نظر من ن

ها معنی جز خردکردن شخصیت مهاجران افغانستانی

 ندارد. 

کژنمایی از مهاجران در 

مه نا مایشتتتی بر های ن

گذاشتتتتن استتتتامی 1  .

 نامتعارف روی مهاجران

همیشتته استتامی مانند ایام هفته بر روی اشتتخاص  -

 گذارند.نقش مهاجر افغانستانی در فیلم و سریال می
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 هاگزاره مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

. طنزستتازی نامناستتب 2 )داستانی( تلویزیون 

 لهجة دری مهاجران

. نستتتتتبتتتت دادن 3

های ستتاده، شتتخصتتیت

احمق، گیج، زشتتتتت و 

 به مهاجران کثیف

. دادن مشتتاغل ستتطح 4

 پایین به مهاجران

ها ها و سریالتمسخر نادرست لهجة دری در فیلم -

بازار  چه و  ندة آن در کو بازخورد آزارده عث  با

 شود.می

جامعة افغانستتتتان، بستتتیار  آگاهی جامعه ایران از -

 سطحی است.

شه نقش - سرایدار چاپلوس همی هایی مانند کارگر، 

 هند.ها میو نگهبان به مهاجران افغانستانی در فیلم

های شتتناخت و درک جامعه ایران از افغانستتتانی -

اند کامالً مهاجر با آنکه چند دهه همزیستتتی داشتتته

 محدود، بسته و سطحی باقی مانده است.

عتتدم بتتازنتتمتتایتتی یتتا 

ینتتة کم پیشتتت یی  نمتتا

فرهنگی، ادبی، هنری و 

 تاریخی افغانستان

نمتتایی . فقتتدان یتتا کم1

تصتتویر فرهنگ و تاریخ 

 مشترک در تلویزیون

نظیر . فقدان هنرهای بی2

افتتتغتتتانستتتتتتتتتان در 

 های تلویزیونی بازنمایی

. فتتقتتدان تصتتتتویتتر 3

هتتای دیتتدنتتی متتکتتان

افغانستتتتان در پوشتتتش 

 تلویزیونی

ن تصویر پیشینه و . فقدا4

یت یات غنی ظرف های ادب

 افغانستان در تلویزیون 

فرهنگ اصتتتیل، تاریخ و پیشتتتینة افغانستتتتان و  -

همچنین اشتتتراکات فرهنگی آن با ایران نمایش داده 

 شود.نمی

سوزن - ستی مخصوصاً  بافی دوزی و گلیمصنایع د

ستان که در دنیا بی نظیر است اصالً نمایش داده افغان

 ست.نشده ا

های دیدنی و طبیعت بکر افغانستتتان نمایش مکان -

 شود.داده نمی

شان داده  - ستان ن ادبیات غنی، ادیبان و عارفان افغان

 شود.نمی

تغییر نگرش مهاجران و 

مخاطبان ایرانی در قبال 

تانی غانستتت ها بر اثر اق

سازی صویر های منفی ت

 در  تلویزیون 

. نهادینه شتتدن جنگ و 1

افغانستتتان در خشتتونت 

 ذهن نسل سوم مهاجران

نه شتتتدن عنوان 2 هادی . ن

سبت کارگر و بی سواد ن

 به مهاجران در ذهن مردم

نه شتتتدن درک 3 هادی . ن

نادرستتتت از لهجة دری 

 مهاجران

دلیتتل تکرار و یکنواختی اخبتتار مربوط بتته بتته -

افغانستتتتان، ازجمله جنگ، انتحاری، تروریستتتم و 

سوم  سل  ستانیویرانگی، ن ستان افغان ها و مردم افغان

 شناسند.ها میرا با این واژه

سریالبه - ها مهاجران با عنوان ها و فیلمدلیل پخش 

 شوند.سواد، قشرضعیف شناخته میکارگر، بی

با تقلید غلط و تمستتتخرآمیز لهجة دری مهاجران  -

های تلویزیونی، باعث درک غلط از لهجة در ستریال

 مهاجران شده است. 
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 یریگجهینتبحث و 

های اولیة پس از انقالب اسالمی و طرح گفتمان فرامرزی گسترش انقالب، و وحدت در سال

مسلمانان، نگاه مردم دو کشور ایران و افغانستان به یکدیگر بر اساس مودت و برادری شکل 

گرفته بود و مردم دو کشور در دو جبهه )جنگ با مهاجمان بیگانه( در کنار هم بودند؛ اما به 

های غالب در ایران، رویکرد به نگ باختن گفتمان مذکور و تغییر تدریجی گفتمانتدریج با ر

نیز تغییر چشمگیری یافت.  1380و  1370های مهاجران افغانستانی مقیم ایران در طول دهه

ها به مهاجران تمرکز اساسی بر ایجاد وحدت میان ایرانیان با تقویت هویت ایرانی، نوع نگاه

به آنها اطالق گردید. در نتیجه، « اتباع خارجی»و « بیگانه»ییر کرد و صفات افغانستانی نیز تغ

های یادشده، به انحای گوناگون ازجمله، تولید شده در ایران در طول دههگفتمان برساخته

های مهاجر مقیم ایران وار و اغلب منفی از افغانستانیهای تلویزیونی به تصویرسازی کلیشهبرنامه

سیاست کالن فرهنگی کشور اند، گیری کرده( نتیجه1399طور که باقری و افقهی )همانپرداخت. 

 ،گرایی بوده است؛ لذا مهاجران افغانستانیهای ملیگرای اسالمی و به دور از مؤلفهعمدتاً جهان

. تنها در مقاطعی که اند و از آنها استقبال شده استتلقی شدهبرادران مسلمان خواهران و 

برخی مطالبات  ،اندقدرت نسبی را در اختیار داشته ،گرایی لیبرالگرایی و جهانتوسعه هایگفتمان

 .هایی را برای این مهاجران ایجاد نموده استگرایانه، محدودیتملی

های گرای اسالمی در سیاستبازگشت به رویکرد جهان 1390رسد در طول دهة نظر میبه

سترش جنگ در سوریه و مشارکت مهاجران افغانستانی کشور در قبال مهاجران رخ داده و با گ

های جمعی ایران ازجمله تلویزیون ها، بازنمایی آنها در رسانهدر مقابله با داعش در کنار ایرانی

 نیز در تمایز و تقابل چشمگیر با دو دهة پیش از آن، بهبود چشمگیری یافته است.    

انستانی مقیم ایران در خصوص روند بازنمایی های انجام شده با مهاجران افغنتایج مصاحبه

های تلویزیون ایران در سه دهة گذشته، حاکی از این است که این مهاجران از مهاجران در برنامه

، 1380و  1370های کمیت و کیفیت تصویرپردازی از قشر مذکور در تلویزیون ایران در طول دهه

رسانه در این زمینه در میان مهاجران وجود دارد.  اعتمادی به ایناند و بیرضایت چندانی نداشته

شوندگان معتقدند که حضور مهاجران افغانستانی در تلویزیون در گذشته، بسیار همة مصاحبه

اعتمادی قشر مهاجر افغانستانی در ایران به رسد نارضایتی و بیرنگ بوده است. به نظر میکم

های گرا یا سیاستهای چندفرهنگدان سیاستدلیل فقهای گذشته، بهتلویزیون در طول دهه
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گرایانه بوده است. در چنین وضعیتی، در گرایانه اسالمی و تمرکز بر رویکردی عمدتاً خاصعام

ای کشور، در قبال مهاجران افغانستانی، تنوع فرهنگی و تکثر اجتماعی ناشی سیاستگذاری رسانه

خوانش آنها از بازنمایی تلویزیونی هویت از حضور این مهاجران در ایران لحاظ نشده بود و

به این که خوانش و دریافت مهاجران از برساخت شان، تحت تأثیر این مسأله بوده است. باتوجه

ای هویت آنها بر همگرایی یا واگرایی اجتماعی آنها و نیز تقویت یا تضعیف و بازنمایی رسانه

 آنها حائز اهمیت فراوان است.  خوانشانسجام اجتماعی، تأثیرگذار است، 

های اخیر، حضور رزمندگان شوندگان، در سالاین، بر اساس دیدگاه مصاحبهباوجود

کردگان افغانستانی و گسترش مو  مهاجرت آنها به افغانستانی در سوریه، افزایش شمار تحصیل

وت و لحنی مثبت در های تلویزیون ایران، رویکرد متفااروپا، باعث شده است تا بعضی از برنامه

شوندگان نیز مؤید رو،  خوانش همة مصاحبهاینقبال مهاجران افغانستانی مقیم ایران اتخاذ کنند. از

های تلویزیون ایران، بیش از گذشته به های اخیر، برخی برنامهاین موضوع بوده است که در سال

کنند؛ اکم در ایران جستجو میهای حاند و دلیل آن را در سیاستمهاجران افغانستانی پرداخته

سازی تیپ فاطمیون، متشکل از آمریکاستیزی، و بسط گفتمان مقاومت )برجسته ازجمله سیاست

ها و ویژه گسترش رسانهها بهرزمندگان افغانستانی(. همچنین افزایش تنوع و تکثر رسانه

گیری زبان که زمینة شکلای فارسیهای تلویزیونی ماهوارههای اجتماعی مجازی و نیز شبکهشبکه

ای های رسانهای بسیار رقابتی را فراهم کرده، باعث نوعی بازنگری در سیاستفضای رسانه

تلویزیون ایران در قبال مهاجران افغانستانی شده که از دید این مهاجران، دور نمانده است. 

و دهه به طول انجامید، نمایی یا بازنمایی منفی از این مهاجران، حدود دبه این که کمباتوجه

رو، بازسازی اعتماد مهاجران افغانستانی ایناعتمادی و ناخشنودی ناشی از آن نیز عمق یافت. ازبی

شان در تلویزیون ایران نیز زمان و اقدامات متناسبی با این ناخشنودی ای هویتبه برساخت رسانه

 طلبد.   اعتمادی را میو بی

 منابع
 ران،یا در یافغانستان مهاجران بشر حقوق و یفرهنگ استیس(. 1399) یافقه همنصور و شهال ،یباقر

 .195 -229 صص، 11 شماره ،6 ةدور ،یتیمطالعات جمع ةدوفصلنام

، 8دورة ، فصلنامه پژوهش و سنجشهای تماشای تلویزیون، دالیل و انگیزه(. 1380بیابانگرد، اسماعیل ) 

 .177-188، صص 26 شماره
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The Reading of Iran Residing Afghan Immigrants of Their 

Representation on Iranian Television 

Abdollah Bicharanlou, Azadeh Taheri 

 

Abstract 
This research aims to study the reading of Afghan immigrants residing in Iran of their 

representation on the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) programs. To 

study the issue, the reception analysis approach has been reviewed. The research 

method is qualitative and research data has been gathered through in depth interviews 

with 18 Afghan immigrants. Based on the analysis of the interviews, the Afghan 

immigrants are dissatisfied with the way of representing them in Iranian television 

channels up to the recent decade. Based on oppositional reading of interviewees on 

IRIB programs, Afghan immigrants are depicted negatively in TV news and series 

and they are dissatisfied with this depiction. Based on negotiation reading, the 

interviewees believe that their representation in Iranian television was very little and 

marginal or they have been misrepresented before the 2010s but the focus of Iranian 

television on Afghan immigrants has increased. They see the representation of 

Afghans has differed during recent decade because of Iranian T.V attention to the 

Afghan battle men who battled in Syria, and due to the increase of educated Afghans 

migration to Europe, besides the increasing diversity of media, especially the social 

media. However, the results signify the relative dissatisfaction  of Afghan immigrants 

living in Iran with their representation in some programs of the Iranian television 

channel, especially T.V news and series.  

 

Keywords: Audience Reception, Afghan Immigrants, Representation, Television 

Audiences, Iranian Television. 
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آموزان به مهاجرت و موتیوونیا: نقش بهزیستی و بهخواستی در تمایل زبان

 از کشور مهاجرت

 ، افسر روحیاوغلی، حسین صادقپوربابک حسین
 (25/9/1399تاریخ پذیرش:    5/8/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

، رو، در این مطالعهشدت گسترش یافته است. ازاینهای اخیر تمایل به مهاجرت در بین ایرانیان بهدر سال

عنوان چارچوب نظری جدیدی درحوزة گیری از رویکرد موتیوونیا )بهزیستی انگیزشی( بهبا بهره

ت از ایران پرداخته شده آموزان به مهاجرتأثیر بهزیستی و بهخواستی بر تمایل زبانبهزیستی، به بررسی 

فراگیر زبان انگلیسی اعم از دانشجویان رشتة زبان  193گیری در دسترس، است. با استفاده از روش نمونه

آموزان شش دبیرستان واقع در شهرستان بهارستان که عالوه انگلیسی در دانشگاه آزاد اسالمشهر و دانش

ول یادگیری زبان انگلیسی بودند، جهت ورود به های زبان مدرسه در مؤسسات زبان نیز مشغبر کالس

 1398 سال ماه آذرتا پایان  مهردر بازة زمانی ساخته و نامة محققها با پرسشمطالعه انتخاب شدند. داده

های تحقیق نشان داد بهزیستی عملیاتی آوری گردید. با تحلیل مدل رگرسیونی چندگانه خطی، یافتهجمع

عنوان شاخص بهخواستی( و دو زبان، میل فراگیران به ارتقاء بهزیستی آتی )بهفراگیران در بستر آموزش 

ها به تأثیر معناداری بر تمایل آنشناختی( بُعد بهزیستی کالن )شامل روابط اجتماعی و بهزیستی روان

توانند با های انسانی، دولتمردان میمهاجرت دارند. بنابراین، برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه

 های مبتنی بر واقعیت، نگاه ایرانیان برای ارتقاء بهزیستی را به درون مرزها معطوف نمایند.گذارییاستس

 گرا.شناسی مثبتمهاجرت، موتیوونیا، بهزیستی، بهخواستی، آموزش زبان انگلیسی، روان :هاکلیدواژه

                                                      
  ب، سرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،، گروه زبان انگلیسی، واحد سرابدکتری آموزش زبان انگلیسیدوره دانشجوی

 .ایران
E-mail: babak.elsan@gmail.com 
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 مقدمه 

برای به حرکت درآوردن موتور برداری از همین نیروها کشورها برای تربیت نیروی انسانی و بهره

های دولت در راستای گذاریرود سیاستنمایند. لذا انتظار میگذاری کالنی میاقتصادی سرمایه

ها و استثمارشان توسط کشورهای ها در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت آنحفظ این سرمایه

ویژه نسل جوان و نخبگان با توسل معنای جلوگیری از مهاجرت ایرانیان بهبیگانه باشد. اما این به

به نیروی قهریه نیست. بلکه مقصود شناسایی علل مهاجرت و مبادرت به ایجاد بستری مناسب 

بخشند. مهاجرت ها و حذف عواملی است که ماشین مهاجرت را سرعت میجهت رفع دغدغه

کشورهای مبدأ و  دادن ثروت مادی، علمی و فنی و مانع رشد و توسعةتواند منجر به ازدستمی

های گردد. ایران در دههای به نفع کشورهای مقصد های توسعهموجب تغییر موازنة شاخص

های جهانی نظیر بانک است. بر اساس آمار سازمان گذشته به یکی از قربانیان مهاجرت بدل شده

امت دارند که میلیون نفر ایرانی در خار  از مرزهای ایران اق 9/1بیش از  ،جهانی و سازمان ملل

(. 2020، 1باشد )رصدخانه مهاجرت ایراندرصد جمعیت ایران می 29/2حدوداً برابر با 

ترین مقصدهای مهاجرتی برای ایرانیان عبارتند از: کشورهای آمریکای شمالی، اروپای جذاب

؛ رصدخانه 2020، 2غربی، استرالیا، کشوهای جنوب خلیج فارس و ترکیه )آزادی و همکاران

توجهی از جمعیت مهاجران (. ایرانیان مقیم خار  از کشور، بخش قابل2020ت ایران، مهاجر

المللی سازمان بین 2020مثال، طبق گزارش عنواندهند؛ بهکشورهای میزبان خود را تشکیل می

کشور نخست مهاجرگسیل به کانادا قرار دارد.  10(، ایران جزء 2019) 3مهاجرت و سازمان ملل

در حدود  2017مثال، در سال عنوانهی از مهاجران ایرانی نخبگان علمی هستند. بهتوجبخش قابل

سال و باالتر، دارای تحصیالت عالی بودند  25درصد از ایرانیان مقیم آمریکا با ردة سنی  7/74

درصد نرخ مربوط به کل کشور آمریکاست )رصدخانه مهاجرت ایران،  4/47که بسیار باالتر از 

2020  .) 

های انسانی کشور، نیازمند بررسی جوانب و عوامل براین، برای مدیریت صحیح سرمایهبنا

باشیم تا بتوانیم با شناختی صحیح، مبادرت به مختلف مهاجرت از منظرهای متفاوت می

ویژه قشر مرزی ایرانیان بههای ناشی از مهاجرت ُبرونهای الزم برای کاهش آسیبسیاستگذاری

                                                      
1. Iran Migration Observatory 

2. Azadi et al. 

3. International Organization for Migration, & United Nations 
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به اینکه، مستفاد از پیشینة تحقیق که در قسمت بعدی به شرح ماییم. باتوجهجوانان و نخبگان ن

اند معطوف پردازیم، هستة اصلی اغلب عللی که در نظریات پیشین مهاجرت مطرح شدهآن می

باشد، لذا نویسندگان تحقیق حاضر درصدد هستند، در به مسائل بهزیستی و ابعاد مختلف آن می

ن و تأکید بر ریشة رفاهی علل مهاجرت و نقش ابعاد بهزیستی در ایجاد این مطالعه، ضمن پرداخت

های رفاهی و که مبتنی بر انگیزش 1گیری از رویکرد موتیوونیاتمایل و اقدام به مهاجرت، با بهره

تمایل فراگیران زبان  با رفاهی-انگیزشیباشد، ارتباط دالیل تأثیر آن روی رفتار انگیزشی می

دیگر، پژوهش حاضر قصد دارد روایی رویکرد عبارتیانگلیسی به مهاجرت را بررسی نمایند. به

رفاهی موتیوونیا را در تبیین واریانس تمایل به مهاجرت از کشور که نوعی تمایل به -انگیزشی

 گردد، بیازماید.رفاهی آتی تلقی می-رفتار انگیزشی

عنوان جامعة آماری تحقیق حاضر، رابطة دوسویه بین ان زبان انگلیسی بهدلیل انتخاب فراگیر

توجهی از فراگیران زبان المللی است. از طرفی، بخش قابلآموزش زبان خارجه و مهاجرت بین

زبان و یا سایر کشورهایی که زبان انگلیسی تمایل دارند به کشورهای خارجی خصوصاً انگلیسی

ای است، ها دارای جایگاه ویژها مراکز آموزشی و دانشگاهی آنانگلیسی در اجتماعات و ی

المللی، عنوان مهمترین زبان میانجی بینمهاجرت نمایند. از طرفی دیگر، آموزش زبان انگلیسی به

دیگر، هم مهاجرت از کشور عبارتیباشد. بهالمللی میهای بسیار مهم برای مهاجرین بیناز الزمه

برای مهاجران دارای جایگاه ویژه انگلیسی خارجه بهو هم آموزش زبان  آموزاندر میان زبان

آموزان رفاهی مهاجرت زبان-رسد تحقیق دربارة علل انگیزشینظر میرو، بهای است. ازاینویژه

تواند به شناخت باشد میمندی از رویکرد موتیوونیا که همسو با اهداف تحقیق میاز ایران با بهره

 ای نماید.مالحظهمرزی کمک قابلوزش زبان و مهاجرت بُرونبهتر رابطة آم

 چارچوب نظری

ای برای مرزی یک هدف غایی نبوده بلکه وسیلهمرزی و چه بُرونصورت درونمهاجرت چه به

شده برای تبیین و رسیدن به هدفی نهایی است. با مطالعة پیشینة پژوهشی مرتبط و نظریات ارائه

                                                      
به دو  motivساخته شده است.  motiv+onia بیاز ترک کردیرو نیا یبرا نینام التعنوان به motivonia. واژة 1

ست واژة  سط  onia)انگیزش( و  motivationسیالب نخ شده تو شادکامی مطرح  سیالب پایانی دوگانة  به دو 

 اشاره دارد. eudaimoniaو  hedoniaارسطو یعنی 
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توان دریافت ها خواهد شد، میر این مقاله نگاهی اجمالی به اهم آنتشریح علل مهاجرت که د

های محور است؛ یعنی ریشة دالیل و محرک-که تمایل به مهاجرت یک انگیزشی بهزیستی

مهاجرت، عوامل رفاهی و ابعاد مختلف بهزیستی است. از طرفی دیگر، رویکرد موتیوونیا که بر 

نماید با ارائة و بهزیستی پیکربندی شده است، سعی می اساس وجه اشتراک و تعامل بین انگیزش

گران را در یک چارچوب مفهومی واحد، نحوة عملکرد بهزیستی و رفاه آرزو شده توسط تجربه

رسد نظر میتوضیح هرگونه رفتار انگیزشی و پویش حال و آتی آنان تبیین نماید. بنابراین، به

تأثیرپذیری دوسویه بین بهزیستی و انگیزش است رویکرد موتیوونیا که قائل به ارتباط و 

آموزان به مهاجرت از کشور را ارائه نماید که در ذیل، چارچوب مناسبی برای تبیین تمایل زبان

گردند. اما قبل از پرداختن به نقد و بررسی نظریات اختصار معرفی میمباحث و ابعاد آن به

راً مهمترین ارکان و ابعاد مفهوم بهزیستی را مهاجرت و رویکرد موتیوونیا، شایسته است مختص

 عنوان هستة مرکزی مباحث پیش رو مرور نماییم.به

 بهزیستی

(، در قالب مفهوم 2011) 3زعم ارسطوبه 2گراشناسی مثبتعنوان مهمترین مفهوم روانبه 1بهزیستی

بندی طلبانه( طبقهلت)اهداف فضی 5طلبانه( و یودایمونیا)اهداف لذت 4هیدونیا نوعشادکامی به دو 

داشتن احساسات نظیر  آن عاممعنای به شادکامیو  گردد. هیدونیا شامل رضایت از زندگیمی

به داشتن  یودایمونیا، اما. است مانند ترس و اضطراب یفقدان احساسات منف و مثبت مانند لذت

 دارد. داللت فردی یها و استعدادهالیرساندن پتانس تیمعنادار و به فعلو  لتیپرفض یزندگ کی

است که  6شناختیروان یستیبهزنظریة دیگری که از لحاظ ساختاری شبیه به یودایمونیاست 

ی خودمختار 9،یهدف در زندگ 8،یرشد شخص 7،خودپذیری: باشدمی یعد اصلشش بُ متشکل از

                                                      
1. Wellbeing 

2. Positive Psychology 

3. Aristotle 

4. Hedonia 

5. Eudaimonia 

6. Psychological Wellbeing 

7. Self-Acceptance 

8. Personal Growth 

9. Purpose in Life 



 151      ن به مهاجرت از کشورآموزازبان لیدر تما یو بهخواست یستی: نقش بهزایوونیمهاجرت و موت

 

 

ز ا (.2014، 1989، 4ریف) 3طیو تسلط بر مح 2گرانیروابط مثبت با د 1)دارای اختیار عمل(،

 قیاز طر ینیع یستی. بهزگرددبندی میطبقه یو ذهن ینیعبه دوگانة  بهزیستیگیری، اندازه لحاظ

به  ی غالباًذهن یستیبهز وسطح درآمد،  ی وسالمت جسم تیمانند وضع ینیع یهاشاخص

الف(  یهاجنبه شان ازیستیبهز تیدرک فرد از وضع مقیاس لیکرت( ای )نظیررتبه گیریاندازه

 احساساتاز جمله  یعد عاطفو ب( بُ یاز زندگ تیرضا ی وزندگ تیفیشامل ک یشناختعد بُ

 و مانند  اضطراب، ترس، غمی منف وجود احساساتعدم  و مثبت جانی، هیمثبت مانند شاد

 7«پرما»نام ( در نظریة اخیر خود به2012) 6اما سلیگمن (.1984، 5دینر)پردازد می تیعصبان

)نظیر لذت، شعف، و زندگی  8کند که عبارتند از: هیجان مثبتبُعد معرفی می 5بهزیستی را شامل 

(، 10به حالت خلسه شبیهقف زمان و از دست دادن خود آگاهی )تو 9بخش(، مجذوبیترضایت

)زندگی  12)با افراد پیرامون از قبیل خانواده، دوستان، همکاران و غیره(، معنا 11روابط مثبت

 )دستاوردهای افتخارآمیز(. 13و توأم با فضیلت( و کامیابی هدفمند

 رویکرد موتیوونیا

های نماید انگیزشرفاهی است که تالش می-موتیوونیا یک نوع نگاه نوین با رویکردی انگیزشی

های مختلفی از زندگی افراد را تبیین نماید. بنابراین، موتیوونیا ها در حوزهمؤثر بر عملکرد انسان

باشد که در رسالة دکتری نگارندة به یک حوزة خاصی نیست و یک چارچوب کلی میمحصور 

( به مشروح مباحث و ابعاد مفروض بر آن پرداخته شده 2021، 14پوراول مقاله پیش رو )حسین

ای از ابعاد، مباحث و پشتوانة علمی و نظری است. در تحقیق حاضر، ضمن ارائة خالصه

یوونیا با نظریات مطرح در خصوص مهاجرت و نهایتاً کاربرد و روایی موتیوونیا، ارتباط نظری موت

                                                      
1. Autonomy 

2. Positive Relations with Others 

3. Environmental Mastery 

4. Ryff 

5. Diener 

6. Seligman 

7. PERMA 

8. Positive Emotion 

9. Engagement 

10. Flow 

11. Relationships 

12. Meaning 

13. Achievement 

14. Huseynpur 
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 گیرد.آن در تبیین تمایل به مهاجرت مورد پژوهش قرار می

 شزیانگو تعامل  یپوشانهم ناحیة رفاهی، زشیانگیا همان  موضوع بحث و قلمرو موتیوونیا

بین ماو همپوشانی زیاد مباحث فی تأثیر دوسویهدیگر، موتیوونیا به عبارتیبه است. بهزیستیو 

بهزیستی و انگیزش اشاره دارد. انسان ذاتاً تمایل به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی خود داشته 

ها، در راستای رسیدن به سعادت و شادکامی های عملی او برای رسیدن به آنو اهداف و گام

شود متأثر رو، بر اساس رویکرد موتیوونیا، هر گامی که در مسیر زندگی برداشته میناست. ازای

عمومًا پیشینة پژوهش در  .است 3و بهزیستی مدنظر آتی 2بهزیستی حال 1از بهزیستی گذشته،

زمینة بهزیستی متمرکز بر بهزیستی گذشته و حال بوده و توجه کمتری به مقصود و آرزوی افراد 

آیندة خود شده است. لذا بر اساس رویکرد موتیوونیا، رفتار انگیزشی و اقدامات  برای بهزیستی

عملی افراد، حاصل دو عامل انگیزشی با عناوین بهزیستی )سعادت و شادکامی حاصل از وقایع 

باشند، می گذشته و حال( و بهخواستی )جاذبة حاصل از تصویر سعادت و شادکامی مطلوب آتی(

 یاصلهستة  واقع، باشند. درهای عملی و رفتارهای انگیزشی افراد میکة گامکه هر دو نیرو محر

اهداف جمله، من گردند:می بندیطبقه رق مختلفطُبه  است کهبودن آن  محورهدفبهزیستی، 

یابی به زندگی دستو  جویییمانند تعال 5طلبانهفضیلتاهداف  ای یمانند بهبود مال 4طلبانهلذت

به ترتیب با  شناسیدر روان 7یرونو بُ 6درونی یهازهیانگشایان ذکر است دار. و معنا لتیفضبا 

گرا قرابت ساختاری دارند )رایان و شناسی مثبتطلبانه در روانلذت طلبانه ومفاهیم فضیلت

 .(2016، 8مارتال

 ابعاد موتیوونیا

. است رسیدن به سعادت بشر یینها و غایت و هدف محور هستندانسان هدف یهاتیهمة فعال

 بهزیستی هدف نهایی یعنی ارتقاءدر جهت تحقق  میانی در این مسیر، صرفاً اهداف لذا

نظر از زمان صرف ،اهانسان زندگی فاهدها و اجنبه همة دیگر، بهزیستیعبارتیبه. پذیرندهیتوج

                                                      
1. Previous Wellbeing 

2. Present Wellbeing 

3. Desired Future Wellbeing  

4. Hedonic Wellbeing 

5. Eudaimonic Wellbeing 

6. Intrinsic Motivation 

7. Extrinsic Motivation 

8. Ryan & Martela 
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، ی)آموزش یزندگ یهابلندمدت(، حوزه ایمدت (، طول مدت )موقت، کوتاهندهیآ ای)گذشته، حال 

(، عوامل طلبانهطلبانه یا فضیلتلذتهدف )غایت  (،یبهداشت ی واسی، سی، مالی، اجتماعیشغل

 بامانند روابط  یفردمیانمختلف( و عوامل  نظیر خودهایشناختی )عوامل روان فردیدرون

 گیرد.در بر می را جامعه وخانواده، دوستان 

 پیشین بهزیستی. ندهیگذشته، حال و آتوان بررسی کرد: می یزمانگروه  را در سه بهزیستی

 تیوضعفرد از  یفعل یابیارز شود، عبارتست ازنامیده می« 1بهزیسته»ما که در رویکرد موتیوونیا 

شدة فرد در گذشته. لذا تعیین خود و نه وضعیت عینی و واقعی بهزیستی تجربه پیشین بهزیستی

ویژه درخصوص افرادی که فاقد بهزیسته دشوار است؛ بهمرز مشخص بین بهزیستی کنونی و 

باشند. ازطرفی دیگر، ای در وضعیت بهزیستی خود از گذشته تا به حال میکنندهنقطة عطف تعیین

 یادوجانبه اتتأثیر زین آتی(مورد انتظار مقصود و  بهخواستی افراد )بهزیستیو  کنونی بهزیستی

را هدف مشخص  نییتع به سوی هدایت فرد لیتنها پتانسنه بهزیستی کنونیدارند.  گریکدیبر 

 بنابراین،. آفریندنقش می زینو در کیفیت طی طریق به هدف  منتهی ریمس انتخاببلکه در  دارد،

 ایاین تصویر به مثابة نیروی محرکه، فرددر ذهن بهزیستی مدنظر آتی  گیری تصویرمجرد شکلبه

همچنین، گذارد. یم اثر کنونی او کیفیت بهزیستیبر  و دادهسوق  تحقق خواستهبه سمت فرد را 

مدنظر  بهزیستی تحقق یبراگرفته صورت هایتالشاقدامات عملیاتی و  روی کنونی نیز بهزیستی

توان گفت، از لحاظ زمانی با دو نوع بهزیستی مواجهیم: الف( رو، میازاین .باشداثرگذار می آتی

شود و ب( عنوان بهزیستی یا رفاه شناخته میهمان مفهوم عام، بهبهزیستی کنونی که عمومًا در 

 شود.نامیده می« بهخواستی»بهزیستی مدنظر آتی که در رویکرد موتیوونیا 

)مربوط به حوزة  3و ب( بهزیستی خُرد 2بهزیستی به دو نوع الف( بهزیستی کالن زندگی

. بهزیستی کالن، در واقع، برآیند (1996، 4گردد )کامینزبندی میخاصی از زندگی( نیز طبقه

های باشد. برخی از حوزههای خاص زندگی خود میبهزیستی و رضایت فرد از کلیة حوزه

زندگی افراد عبارتند از: حوزة آموزشی، بهداشتی و سالمت، اقتصادی، اجتماعی، شغلی، عاطفی 

آموزشی بلندمدت  تبع آن بستر آموزش زبان خارجی کهو سایر موارد. حوزة آموزشی، و به

                                                      
1. Wellbeen 

2. Global Wellbeing 

3. Domain-Specific Wellbeing 

4. Cummins 
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باشد؛ زیرا افراد بخش های بهزیستی افراد  میشود، یکی از مهمترین حوزهمحسوب می

گذرانند. در های آموزشی و در امر تعلیم و تعلم میتوجهی از عمر خود را در محیطقابل

 چارچوب موتیوونیا، نوعی از بهزیستی که در حین فعالیت در حوزة خاصی از زندگی نظیر حوزة

طورعمده مربوط به که بهمطرح گردیده،  1«بهزیستی عملیاتی»عنوان شود با آموزشی تجربه می

ی برای تحقق هدف و مقصود خاص تیفعال کی انجامحال  فردیست که درشناختی روانبهزیستی 

بخش در تمام ابعاد تیرضا تیو حفظ وضع یابیدستسعی بر  خود در همان حوزة زندگی است.

 مؤثر در شیزیمنابع انگ حقیقت،در  تر آتی،بهزیستی مطلوبها به آن ءو ارتقا کنونی بهزیستی

عنوان تصویری بهتواند یم عامل بهخواستی دیگر،بیانیبه هستند. افراد ء شادکامی و سعادتارتقا

 .وضعیت بهزیستی کنونی گردد ارتقاء تر در آینده موجباز بهزیستی مطلوب

های انگیزشی موتیوونیا و مباحث مربوط به آن با برخی از نظریهرفاهی -رویکرد انگیزشی

و  بررسی انواع اهداف ی،زشیانگ یهاهینظر طورکلی، محور اصلیقرابت مفهومی دارد. به

، 3)دسی و رایان 2گریتعیینخود ةینظرمثال، در عنوانبه. باشدمی هاآنبه  یابیدستهای روش

(، 2003، 4)دورنیه باشدی میزشیشناسی انگها در روانهینظر نیرگذارتریاز تأث یککه ی (2000

شوند. در مطالعات تجربی مبتنی بر نظریة بندی میها به دوگانة درونی و بُرونی گروهانگیزش

 ریتصو کیو داشتن  دستیابی به جایگاه اجتماعی، یمال تیموفق ی نظیراهدافگری، خودتعیین

و  ادار، روابط معنیرشد شخص بُرونی و اهدافی از قبیل هایانگیزش عنواناز خود بهجذاب 

که تمایل به ارتقاء درحالی .شوندتلقی می عنوان انگیزش درونیبه اجتماعی انجام وظایف

و  بهزیستی یا همان بهخواستی در بطن هر دو نوع انگیزش نهفته است؛ خواه درونی

 طلبانه.خواهانه، خواه برونی و لذتفضیلت

 7هاتناقض خود یةو نظر (1986) 6وسیمارکوس و نور 5ممکن یخودها ةیرنظرویکرد 

رویکرد موتیوونیا باشد. با  سوهم رسدینظر مبه نیز (1987) 8نزیگیه خوانی خودها( توسط)ناهم

                                                      
1. Engaging Wellbeing 

2. Self-Determination Theory 

3. Deci & Ryan 

4. Dörnyei 

5. Possible Selves 

6. Markus & Nurius 

7. Self-Discrepancy Theory 

8. Higgins 
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 میدوست دار یلیهستند که خ ییهاآلدهیممکن ا یخودها( معتقدند 1986مارکوس و نوریوس )

 ماآرمانی  ممکن ی. خودهاهراسیمیها مآنبه شدن  لیاز تبد یا و میبشو رودبشویم، انتظار می

ورزیده عشق دخو ای اندامباریکشامل خود موفق، خود خالق، خود ثروتمند، خود توانند می

د خود نتوانیمها هراسانیم ی که از آنممکن دهایکه خو، درحالیباشند شده و یا تحسین شده

 نزیگیه زعم. بهدنباش چاق خانمخود  ای کاری، خود بیان، خود الکلتنها، خود افسرده، خود ناتو

اما  .اشاره دارد ندهیآدر  آرزو شده خودبه تحقق  ،طورکلیبه (آلدهیا) 1شایسته، خود (1987)

بر ما  گرانیتوسط د تصویری از خود در آینده است که شتریب )اجباری، بایدی( 2بایستهخود 

 نزیگیمتفاوت باشد. ه های شایسته و خودهای ممکن مابا خودو ممکن است تحمیل شده است 

 رانهیشگیپ بایسته نقشخود ء دهنده، ولی جنبة ارتقا شایستهخود  معتقد است نیهمچن (1998)

با موتیوونیا انگیزش حاصل « های خودنظریه»رغم رویکردهای متفاوت، وجه اشتراک به .دارند

شناختی مبتنی بر ارتقاء تصاویر های خود با رویکردی روانهاز میل به ارتقاء در آینده است. نظری

شناختی، شناختی و روانباشند؛ اما موتیوونیا، با رویکردی تلفیقی از جامعهذهنی از آیندة خود می

های قائم بر جاذبة بهزیستی آتی مدنظر در رفتار انگیزشی افراد است. مضافاً، بر خالف نظریه

عنوان مبدأ مقایسه با خودهای آتی است، در رویکرد ونی بیشتر بهها خود کنخود که در آن

عنوان عامل مؤثر بر عنوان مبدأ مقایسه، بلکه بهتنها بهپیشنهادی موتیوونیا، از بهزیستی کنونی نه

ارتباط مباحث و ابعاد  حیبه تشر ی. در بخش بعدشودیم ادی زینرفتار انگیزشی و تعیین اهداف 

 . میپردازیو علل مهاجرت م یستیبهز

 های مهاجرتنظریه

دهی به جریان مهاجرت در پیشینة جهت روشن شدن جایگاه بهزیستی و ابعاد آن در شکل

کنیم. صورت گذرا اشاره میراستا با آن بههای همموضوع، در این بخش، به تعدادی از نظریه

ترین نظریة معرف 4«جذب-دفع» ( موسوم به1966) 3اولین نظریة مهاجرت، نظریة اورت لی

در  مقصدمحل  و محل مبدأ نیبمهاجرت است که دلیل اصلی مهاجرت را در تفاوت فاحش 

ای نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و خصوص ابعاد و عوامل گسترده
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ایجاد تر باشند، منجر به کند؛ که در صورتی که در سرزمین مقصد مطلوبزیستی معرفی میمحیط

(، عالوه بر عوامل مبدأ و 1966بستر هجرت از مبدأ به سرزمین مقصد خواهد شد. به زعم لی )

نیز هستند که بر « عوامل فردی»و  1«گرموانع مداخله»مقصد، دو دسته از عوامل دیگر موسوم به 

ی را در گر در واقع نقش بازدارندگتصمیم، اقدام و یا انصراف از مهاجرت مؤثرند. موانع مداخله

که در هر مهاجرتی همیشه گر بُعد مسافت است کی از موانع مداخلهکنند. یامر مهاجرت ایفاء می

توان به قوانین بازدارندة مهاجرتی موضوعه عنوان یکی از موانع حضور دارد. از موانع دیگر میبه

زم خانه در های مهاجرت اعم از حمل و نقل، مسکن و لوادر کشورهای مبدأ و مقصد و هزینه

شوند. کشور مقصد اشاره نمود. عوامل فردی نیز در تعامل با سه عامل قبلی وارد معادله می

گذارند؛ بلکه درک و ارزیابی تأثیر نمیتنهایی بر مهاجرت دیگر، عوامل مبدأ و مقصد بهعبارتیبه

تصمیم و اقدام افراد های فردی بر تأثیر عوامل و ویژگیافراد از عوامل مبدأ و مقصد نیز تحت 

های دیگر در های فردی، آگاهی از شرایط مکانمثال، حساسیتعنوانمؤثرند. بهبه مهاجرت 

ای که در ارزیابی شرایط مبدأ و آگاهی از شرایط مقصد از ارتباطات فردی و یا منابع اطالعاتی

 پذیرند.دسترس همگان قرار ندارند، تأثیر می

مین عوامل و ابعاد قلمروهای مبدأ و مقصد، که مورد بحث در پیشینة بهزیستی، از ه

شوند. های مختلف بهزیستی افراد یاد میعنوان جوانب و حوزههای مهاجرت هستند، بهنظریه

بنابراین، عوامل مؤثر بر بهزیستی افراد در هردو مکان )مبدأ و مقصد( در چکاندن ماشة مهاجرت 

جذب از لحاظ نظری با ساختار -بخش از نظریة دفع فردی یا گروهی نقش کلیدی دارند. این

طور که پیشتر نیز گفته شد، باشد. همانسو میبهزیستی و بهخواستی در رویکرد موتیوونیا هم

شادکامی و رفاه فرد در همة جوانب زندگی اوست و بهخواستی  بهزیستی کالن وضعیت کنونی

تر در آینده اطالق ستی مدنظر و مطلوببه خواست و آرزوی افراد برای رسیدن به وضعیت بهزی

گردد. لذا تلقی افراد از عوامل سرزمین مقصد تصویری از وضعیت بهزیستی احتمالی در ذهن می

باشد ها که متأثر از عوامل سرزمین مبدأ میکند که در مقایسه با بهزیستی کنونی آنها ایجاد میآن

د که همچون نیروی محرکة رفتار انگیزشی آتی گیرنظر رسیده و بهخواستی شکل میتر بهمطلوب

تری گیری تصویر بهزیستی مطلوبکند. هرچه عوامل قلمرو مقصد منجر به شکلافراد عمل می

در ذهن فرد گردد، یعنی هرچه فاصلة بین بهزیستی کنونی و بهزیستی مدنظر برای آینده در 

                                                      
1. Intervening Obstacles 



 157      ن به مهاجرت از کشورآموزازبان لیدر تما یو بهخواست یستی: نقش بهزایوونیمهاجرت و موت

 

 

و غلبه بر نیروی اینرسی )تمایل به  تر باشد، احتمال تصمیم به مهاجرتارزیابی یک فرد برجسته

 گردد.تر میعملی و سکون( و عوامل بازدارندة دیگر و نتیجتاً اقدام به مهاجرت در او قویبی

علت  1نظریة نئوکالسیک مهاجرت یکی از اولین نظریات مهاجرت است که در سطح کالن،

ه و همچنین بین های کارگری بین بازارهای سرمایاصلی مهاجرت را در تفاوت دستمزد

از  ی، مهاجرت ناشنظریه نیبر اساس ا دیگر،عبارتیداند. بههای مبدأ و مقصد میسرزمین

کشورهای غنی از سرمایه و غنی از  نیکار و اختالفات دستمزد ب یعرضه و تقاضا یهاتفاوت

طح نظریة نئوکالسیک مهاجرت در س (.1932، 3؛ هیکس2009، 2)میتنا کورکووا استنیروی کار 

یابد که علت ( نمود می1969، 5)تودارو مهاجرت یانسان هیسرماو انتخاب فردی با نظریة  4خُرد

، کند )میتنا کورکوواو کامیابی مالی معرفی میحداکثر رساندن سود مهاجرت را در سطح فردی، به 

برای افزایش باشد. زیرا تالش سو می(. در واقع، این نظریه نیز با رویکرد کلی موتیوونیا هم2009

های رفاهی بیشتر و واسطة مهاجرت منجر به افزایش منابع مالی و دسترسی به مؤلفهدستمزد به

 شود.در نهایت افزایش بهزیستی کلی فرد می

های عینی نظیر نظریات کالسیک مهاجرت غالبًا بر عوامل کالن اقتصادی، با مقیاس

  معیشتی و سطح درآمد، متمرکز هستند؛ و های بین مبدأ و مقصد در نرخ اشتغال، مخارتفاوت

و نظریة  6به عوامل اجتماعی از قبیل روابط اجتماعی افراد با دیگران که محور نظریة شبکه

که یکی از مهمترین ابعاد بهزیستی بُعد نمایند. درحالیاست توجه کمتری می 7مهاجرت تَرامللی

ت. اگر این روابط در کشور مبدأ قوی روابط فردی و گروهی سازنده در اجتماع محل زندگی اس

تر خواهد نمود؛ و از طرفی دیگر، داشتن گیری را سختگر، تصمیمعنوان مانعی مداخلهباشد، به

)رینر و  تر خواهد ساختخویشاوندان، دوستان و آشنایان در کشور مقصد، مهاجرت را آسان

مقصد یا دیاسپورای ایرانی مقیم مقصد المللی با اتباع کشور (. داشتن ارتباطات بین2009، 8سیدلر

( و عالوه بر تأمین 2005، 9)داستمن و گلیتز بر تصمیم مهاجران در انتخاب کشور مقصد مؤثرند
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شود بالقوة بُعد ارتباطی بهزیستی در کشور مقصد، منجر به کاهش ریسک و هزینة مهاجرت نیز می

 ها(ملتترامللی )میان 2یاجتماع یهابکهش نیبه چن یدسترس یحال، نفبااین(. 2016، 1)هیواتاری

شناختی و روان یستیها به بهزآن یعدم دسترسمنجر به ها آن یهامهاجران و خانواده یبرا

 ی و ارتباطاتزبان یهامهارت ةتوسعهمچنین،  (.2014، 3تئو) گرددی میروان و یروح یهابیآس

گردد، و از ی و اقتصادی میادغام اجتماع به کشور میزبان منجر به تسهیل پس از ورود یاجتماع

روابط  .(2020، 4شد )برل و همکارانخواهد ها مانع ادغام طرفی دیگر، فقدان یا ضعف در آن

اجتماعی برای مهاجران به علت ارتباط با افراد و اجتماعات هر دو کشور مبدأ و میزبان از عاملی 

وسیله بهزیستی کالن پساهجرت را اینبهشود و بدل می  5محلی وملی به یک عامل تَرامللی

 کند.دستخوش تغییر می

 تحقیق پیشینه

باشد. بهزیستی کلی و یا ابعاد آن با مهاجرت در دسترس می رابطةتحقیقات اندکی درخصوص 

دلیل جدید بودن چارچوب نظری پژوهش حاضر درخصوص بهزیستی، و تعدد عالوه بر آن، به

منظور مقایسة دقیق با ساختاری همسان به تجربی مطالعاتهای پیشین، یافتن ها در پژوهشنظریه

هیچ تحقیق عملی یافت نگردید که در آن به بررسی باشد. همچنین پذیر نمیها امکانیافته

ها پرداخته شده باشد. لذا در این متغیرهایی نظیر همة متغیرهای تحقیق حاضر و روابط میان آن

های بین متغیرهایی با قرابت ساختاری به مرور تحقیقات مرتبط با رابطه بخش، اختصاراً به

 پردازیم.متغیرهای تحقیق حاضر می

های عملی درخصوص رابطة بین ابعاد بهزیستی و شادکامی با  تمایل به مهاجرت، در یافته
، 6بسترهای اجتماعی و جغرافیایی مختلف، متفاوت و گاهی متناقض بوده است )سیمپسون

ذهنی و تمایل به مهاجرت  بهزیستی( با مطالعة 2014) 7مثال، کای و همکارانشعنوان(. به2013
 8های نظرسنجی جهانی گالوپ،کشور جهان، با استفاده از داده 151ار نفر از هز 432در میان 
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نمایند که رابطة منفی و معناداری بین بهزیستی ذهنی و مهاجرت خارجی وجود گیری مینتیجه
دارد؛ یعنی افرادی که دارای بهزیستی ذهنی باالتری هستند تمایل کمتری به مهاجرت خارجی 

نفر  80271های پیمایشی از ( با مطالعة داده2012) 1دیگری، چیندارکار دارند. در تحقیق مشابه
عنوان یکی از ابعاد کند که رضایت از زندگی )بهکشور آمریکای التین گزارش می 18از مقیمان 

های التین رابطة معکوس و معناداری دارد. گراهام و بهزیستی ذهنی( با قصد مهاجرت آمریکایی
کنند کسانی که تمایل به های التین، گزارش مییز با مطالعة آمریکایی( ن2011) 2مارکوویتز

ها نتیجه دهند. آنمهاجرت دارند، در مقایسه با سطح درآمدشان، میزان شادکامی کمتری نشان می
و  احتماالً محرک مهاجرت است. تحقیق مرتبط دیگری که اوتراچشنکو 3گیرند که بدکامیمی

های ساکن در اروپای مرکزی، شرقی و یا غربی با استفاده از داده ( روی افراد2014) 4پوپووا
مرزی در مرزی و دروندهد قصد مهاجرت بروناند، نشان میانجام داده 5پیمایش یوروبارومتر

 میان افرادی که  رضایت کمتری به زندگی دارند بیشتر است.

تی و تمایل به ( بین بهزیسUخصوص، وجود رابطة زانوشکل )برخی مطالعات دراین
( در مطالعة خود، با 2011) 6مثال، پولگرین و سیمپسونعنواناند. بهمهاجرت را گزارش نموده

توسط  2004تا  1981های کشور دنیا، که بین سال 84های شاخص شادکامی استفاده از داده

توسعة سازمان همکاری و »های مهاجرت به خار  که توسط و داده 7«های جهانیپیمایش ارزش»
ها گزارش شکل بین مهاجرت و سطح شادکامی کشورگردآوری شده، یک رابطة زانو 8«اقتصادی

ها، رابطة بین مهاجرت به خار  و شادکامی در کشورهای نسبتاً نمایند. بر اساس مطالعة آنمی

باشد. که، همین رابطه در کشورهای نسبتاً شاد مستقیم میباشد؛ درحالیناشاد معکوس می
میانه کشور اروپایی و آسیای 35های پیمایشی مربوط به ( با بررسی داده2015) 9نین ایولوزهمچ
یابد افرادی که بیشترین و یا کمترین میزان رضایت از زندگی را دارند، بیشترین تمایل را درمی

ن و دیگر، تمایل به مهاجرت در بین افرادی که باالتریعبارتیدهند. بهنیز به مهاجرت نشان می
 ترین سطح رفاه ذهنی را دارند از صاحبان رفاه ذهنی متوسط بیشتر است.پایین
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یا تمایل به مهاجرت از ایران با  مهاجرتدر برخی مطالعات پیشین، به بررسی رابطة بین 

سرمایة اجتماعی، تعلق به خانواده یا جامعه و یا با کیفیت روابط افراد با اطرافیان خود نظیر 

رابطة بین تمایل به مهاجرت و بُعد توانند با ان و اجتماع پرداخته شده است که میخانواده، دوست

روابط اجتماعی در این پژوهش قابل قیاس باشند. زیرا بُعد روابط اجتماعی در بهزیستی که یکی 

 الذکر قرابت دارند. برایاز متغیرهای تحقیق حاضر است از لحاظ مفهومی با ساختارهای فوق

 بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی»( در تحقیقی با عنوان 1397قی و همکارانش )صاد نمونه،

استان  31نفر از  14035مربوط به  هایثانویة داده تحلیل از استفاده با، «ایران از مهاجرت به تمایل

 تمایل با آن سطوح و اجتماعی، ابعاد سرمایة رابطةبه بررسی سال و باالتر،  18کشور با سنین 

تأثیر سرمایة اجتماعی نتایج تحقیق،  طبقاند. کشور پرداخته از خار  به مهاجرت به هاایرانی

معنی که هرچه سرمایة اینمنفی و قوی بر میزان تمایل به مهاجرت از ایران داشته است. به

 تر، احتمال تمایل او به مهاجرت از کشور باالتر بوده است.اجتماعی فرد پایین

دانشجوی  384شده از آوریهای جمع( با مطالعة داده1390ابه دیگری، صدرا )در تحقیق مش

ها به مهاجرت پرداخته است. دانشگاه زنجان، به بررسی رابطة سرمایة اجتماعی بر گرایش آن

 از ایران مهاجرت دانشجویان به گرایشمعناداری با  اجتماعی رابطة منفی و سرمایهطبق نتایج، 

المپیادی به بررسی  آموز برتردانش 286 ( با مطالعة1394پژوهشی دیگر، فالحی )در  داشته است.

گرایش آنان به مهاجرت  میزان ها باارزش به پایبندی و ملی هویت تعلق به خانواده، رابطة احساس

آموزان المپیادی که حس تعلق خانوادگی، ها حاکی از آن است که دانشپرداخته است. یافته

 اند.تر بوده تمایل کمتری به مهاجرت داشتهها قویها در آنایبندی به ارزشهویت ملی و پ

تر به دهند سرمایة اجتماعی باالتر و حس تعلق قویهای مطالعات فوق نشان مییافته

گر، نقش جذب را از عنوان عوامل مداخلهتوانند بهخانواده، جامعه و باورهای دینی و ملی می

ب ایفاء نمایند و با باالتر بردن هزینة اجتماعی و عاطفی مهاجرت مانعی دیدگاه نظریة دفع و جذ

پور و صباغ ها با نتایج پژوهش عباسگیری و اقدام به مهاجرت شوند. اما این یافتهبرای تصمیم

سالة شهر  64تا  20دهند بین روابط اجتماعی و انسجام ملی در بزرگساالن (، که نشان می1398)

داری مرزی از مبدأ شهر خوی همبستگی مثبت و معناها به مهاجرت درونخوی و تمایل آن

تواند ناشی از تفاوت عوامل مؤثر بر مهاجرت وجود دارد، مغایر هستند. دلیل این مغایرت می

 مرزی باشد.مرزی با مهاجرت درونبُرون
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 کاربرد موتیوونیا در تبیین مهاجرت

اگیر بوده یعنی تمام عوامل و مباحث مربوطه را گاهی هدف از پژوهش یافتن مدلی است که فر

دنبال کشف و بررسی بخشی از زوایا و جزئیات یک مفهوم یا در خود جای دهد و گاهی تنها به

عنوان یک باشیم. تحقیق حاضر از نوع اول بوده و سعی دارد از منظر موتیوونیا، بهساختار می

نظران دالیل که صاحبتوضیح دهد. با اینچارچوب کلی و به لحاظ نظری، عوامل مهاجرت را 

ای از مسائل کنند که طیف گستردههای متفاوتی بیان میمتعددی برای مهاجرت در قالب نظریه

گیرند، اما هنگامی که محیطی و عوامل جمعیتی را در بر میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست

متوجه خواهیم شد که همة این دالیل  کنیم،از چارچوب موتیوونیا به همة این مسائل نگاه می

بهخواستی که عبارتست از تمایل به  ءگیرند و آن چیزی نیست جزتحت عاملی باالتر قرار می

کنونی و جلوگیری  1تر یا رهایی از بدزیستیارتقاء بهزیستی کنونی و رسیدن به بهزیستی مطلوب

 از تجربة بدزیستی احتمالی آتی.

نظری و محتوایی علل مهاجرت با مفاهیم و ابعاد بهزیستی  با در نظر گرفتن همپوشانی

رت درواقع تالش برای ارتقاء توان نتیجه گرفت هدف اصلی مهاجران یا متمایلین به مهاجمی

رود رویکرد موتیوونیا و ابعاد مصرّحة آن باشد. لذا انتظار میبهزیستی خود در ابعاد کالن آن می

به رو، باتوجهنس در تمایل  افراد به مهاجرت برخوردار باشد. ازایناز روایی الزم برای تبیین واریا

های اخیر و با عنایت به اینکه مهاجرت یکی از افزایش میل به مهاجرت در بین ایرانیان در سال

باشد، در تحقیق حاضر تالش دشوارترین تصمیمات و اقدامات در طول زندگی مهاجران می

های مهاجرت با بهزیستی، از موتیوونیا برای بررسی انگیزش گردید، ضمن ارائة ارتباط نظری

آموزان به مهاجرت تأثیر ابعاد بهزیستی خرد و کالن بر تمایل زبانآموزان به مهاجرت و تمایل زبان

 از کشور استفاده شود. 

                                                      
1. Ill-being 
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 تحقیق: مدل نظری 1شکل 

 تحقیقهای فرضیه

آموزان به مهاجرت از یک طرف، و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی، بین تمایل زبان. 1

از طرفی دیگر، همبستگی معناداری  هابهخواستی، سه بُعد بهزیستی کالن، سن و جنسیت آن

 وجود دارد.

آموزان به مهاجرت را تبیین طورمعناداری تمایل زبانبهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی به. 2

 کند.می

طورمعناداری تمایل بهخواستی )تمایل به ارتقاء بهزیستی و کیفیت زندگی در آینده( به. 3

 کند.آموزان به مهاجرت را تبیین میزبان

آموزان طورمعناداری تمایل زبانعنوان یکی از ابعاد بهزیستی کالن( بهروابط اجتماعی )به. 4

 کند.به مهاجرت را تبیین می

طورمعناداری تمایل عنوان یک از ابعاد بهزیستی کالن( بهشناختی )بهبهزیستی روان. 5

 کند.آموزان به مهاجرت را تبیین میزبان

طورمعناداری تمایل عنوان یکی از ابعاد بهزیستی کالن( به)بهسالمت و کیفیت زندگی . 6

 کند.آموزان به مهاجرت را تبیین میزبان

 کند.ها به مهاجرت را تبیین میطورمعناداری تمایل آنآموزان بهجنسیت زبان. 7

 کند.ها به مهاجرت را تبیین میطورمعناداری تمایل آنآموزان بهسن زبان. 8

 

تمایل به 

 مهاجرت

بهزیستی کالن
 

 روابط اجتماعی

 

 شناختیبهزیستی روان

 

 بهخواستی کیفیت زندگیسالمت و 

بهزیستی عملیاتی زبان 

 انگلیسی

  سن جنسیت
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  هاو دادهتحقیق  روش

با  هاداده. گرددمحسوب می پیمایشیکمّی جزء تحقیقات و هدف از نظر روش  مطالعة حاضر

همراه تعدادی گویة سطحی، به 5گونة گویة لیکرت 35ای متشکل از استفاده از پرسشنامه

آموزان مؤسسات زبان که در مقطع ، از زبان1398در پاییز  یدانی،م به روششناختی، جمعیت

متوسطة دوم مشغول به تحصیل بودند و از دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی شاغل 

آوری شد. در مراکز آموزشی ایران دو به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر جمع

گلیسی وجود دارد: الف( مؤسسات خصوصی زبان و های مؤثر در امر آموزش زبان اننوع کالس

های دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی. تعداد کثیری از دانشجویان زبان انگلیسی قبل ب( رشته

های زبان انگلیسی در مؤسسات از ورود به دانشگاه و یا توأم با تحصیل در دانشگاه در دوره

آموزان بزرگسال ر مؤسسات خصوصی، زبانبه اینکه دنمایند. لذا باتوجهخصوصی نیز شرکت می

شوند و نیز بر اساس آموزان دبیرستانی در یک کالس ادغام میسال( عمومًا با زبان 18)باالی 

آموزان به مهاجرت از ایران در تجارب شخصی نگارندگان که حاکی از آن است که تمایل زبان

و دانشجویان مشهود بوده است، بنابراین،  سال( 18الی  15هر دو گروه نوجوانان دبیرستانی )غالباً 

آموزان شاغل به تحصیل در دهندگان، زبانعنوان حداقل سن برای پاسخسال به 15ضمن تعیین 

عنوان جامعة صورت یکپارچه بهدورة دوم متوسطه و دانشجویان زبان انگلیسی مقطع کارشناسی به

 تحقیق در نظر گرفته شد. 

 10غرب تهران عموماً با تعداد کمتر از ؤسسات زبان در جنوبهای مموجب اینکه کالسبه

هم هستند، داشتن در سطوح نزدیک به  آموزان هر کالسشوند و تقریباً زباننفر تشکیل می

دیگر، گردآوری طرفیبود. ازهای بسیاری میای شامل همة سطوح مستلزم مراجعه به کالسنمونه

تر رسالة دکتری، یک جلسة درسی کامل های گستردهشی از دادهعنوان بخهای این مقاله، بهداده

نشده در ترم اول سال تحصیلی بینیهای پیشعلت تکثر تعطیلیداد و بهالشعاع قرار میرا تحت

ها از مؤسسات زبان مخالفت مدیران مؤسسات را در پی داشت. همچنین آوری داده، جمع98-99

دلیل دسترسی به تصادفی از جامعة آماری شد. بنابراین، بهگیری ها مانع نمونهکثرت تعطیلی

آموزان سه ها از دانشگیری در دسترس، دادهتعدادی از مراکز آموزشی، با استفاده از نمونه

دخترانه و سه دبیرستان پسرانه واقع در شهرستان بهارستان و دانشجویان دانشگاه آزاد  دبیرستان

دانشگاه آزاد اسالمشهر نزدیکترین و مهمترین موسسة آموزش  آوری شد.اسالمی اسالمشهر جمع
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شود. با افزودن دو گویه به پرسشنامه مبنی بر عالی در مجاورت شهرستان بهارستان محسوب می

آموزان به دو گروه مشغول و اعالم اشتغال به آموزش زبان در مؤسسات خصوصی، دانش

 110های تفکیک شدند و صرفاً دادهغیرمشغول به آموزش انگلیسی در مؤسسات خصوصی 

های زبان مدرسه در مؤسسات زبان مشغول به یادگیری زبان آموزی که عالوه بر کالسدانش

دانشجویی که در رشتة مترجمی زبان انگلیسی مشغول به تحصیل بودند  83انگلیسی بودند و 

 مورد تحلیل قرار گرفت.

های بهارستان دگان تحقیق در شهرستانکننطور که اشاره شد، محل تحصیل مشارکتهمان

غرب استان تهران یک باشد. منطقه جنوبغرب استان تهران واقع میو اسالمشهر در جنوب

های که بر اساس دادهطوریباشند؛ بهمنطقة مهاجرپذیر بوده و دارای ترکیب جمعیتی مشابهی می

رستان اسالمشهر و نفری ساکن در دو شه 1085000از کل جمعیت  1395سرشماری سال 

ها و از استان 1395نفر در پنج سال منتهی به  70397هزار خانوار( جمعاً  325بهارستان )حدود 

اند که تداوم روند مهاجرپذیری مشابهی ها مهاجرت کردهننواحی مختلف ایران به این شهرستا

ریت جمعیت این نواحی (. بنابراین، اکث1399های قبلی بوده است )مرکز آمار ایران، در سرشماری

استناد دادگستری مثال، بهعنواندهند و ساکنان بومی در اقلیت قرار دارند. بهرا مهاجران تشکیل می

دهند. این درصد جمعیت شهرستان بهارستان را بومیان تشکیل می 10( تنها 1399استان تهران )

ها، ادیان و مذاهب، زبان، یتای از قومامر باعث شده است ترکیب جمعیتی در این نواحی ملغمه

 های متفاوت زندگی باشد.فرهنگ، و سبک

، «بهخواستی» مستقل یرهایمتغباشد و یم« تمایل به مهاجرت» وابسته ییرمتغ پژوهش یندر ا

یعنی الف( سالمت و کیفیت زندگی، « سه بُعد بهزیستی کالن»و « بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی»

های مربوط به تمایل باشند. در واقع، شاخصو  ( روابط اجتماعی میشناختی ب( بهزیستی روان

 1پورگونة حسینبه مهاجرت، بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی و بهخواستی از پرسشنامة لیکرت

 2گونة پونتین و همکارانهای بهزیستی کالن برگرفته از پرسشنامة لیکرت( و شاخص2021)

جمله سن و جنسیت شناختی منبه اطالعات جمعیتباشند. سؤاالت مربوط ( می2013)

 نامه افزوده شد.عنوان بخش آخر به پرسشپاسخگویان به

                                                      
1. Huseynpur 

2. Pontin et al. 
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کرونباخ استفاده شد که نشان داد همة  یآلفا یباز ضر هاشاخص یثبات درون یینجهت تع

دار بودند. برخور 77/0قبول یعنی آلفای کرونباخ باالتر از متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی قابل

ها ها استفاده شد که نتیجتاً عاملای شاخصی بررسی روایی سازهرااز تحلیل عاملی اکتشافی ب

نمونه و  مناسب بودن حجمهای مورد انتظار استخرا  شدند. برای بررسی منطبق با ساختار

یانس توان تبیین وار یینتع یبارتلت و برا یتو کرو KMOاز آزمون  هاعامل یکدرست بودن تفک

استفاده شد. از های مستقل از تحلیل مدل رگرسیونی چندگانة خطی متغیر وابسته توسط متغیر

 یو سطح معنادار شداستفاده  تحقیق یمحاسبات آماربرای  SPSS یآمار افزارنرم 26نسخه 

اطالعات تکمیلی درخصوص پایایی  .(p < 05/0تعیین گردید ) درصد 5کمتر از  هاآزمون یتمام

 .ها ارائه شده استها در بخش یافتهو روایی شاخص

 های پژوهش: ابعاد و گویه1 جدول

 بار عاملی هانام ابعاد و گویه

  (α = 93/0بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی )

 804/0 دهد؟چقدر آموزش زبان انگلیسی به شما احساس خوشحالی می

 761/0 تأثیر گذاشته است؟زبان انگلیسی در شادمانی شما در زندگی چقدر یادگیری 

 893/0 ؟چقدر بودن در کالس زبان انگلیسی برای شما لذت بخش است

 463/0 زبان خوشنود هستید؟ یهاها در کالسکالسیارتباط و رابطة دوستی خود با هم چقدر از

 740/0 گذرد؟میهای زبان انگلیسی به شما خوش چقدر در کالس

 820/0 تر از دیگر روزها هستید؟روید خوشحالچقدر در روزهایی که به کالس زبان می

ساس می چقدر شکالت زندگیتان را فراموش اح ستید م سی ه ساعاتی که در کالس زبان انگلی کنید در 

 کنید؟می

842/0 

 505/0 ؟شودندی شما از زندگیتان میکنید که یادگیری زبان انگلیسی باعث افزایش رضایتماحساس می چقدر

  (α=  82/0بهخواستی )

ست زیرا در آینده به کمک آن می سی برای من مهم ا سبی به یادگیری زبان انگلی شغل و درآمد منا توانم 

 دست بیاورم.

765/0 

زبان این  یادگیری انگلیستتی برای من مهم استتت زیرا پیشتترفت و ترقی در آینده نیازمند مهارت باال در

 است.

650/0 

 714/0 یادگیری زبان انگلیسی برای من مهم است زیرا برای ادامة تحصیالت به آن نیاز دارم.

 477/0 ام موفق باشم.باید زبان انگلیسی یاد بگیرم در غیر اینصورت نخواهم توانست در شغل آینده

  (α=  86/0تمایل به مهاجرت )
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 بار عاملی هانام ابعاد و گویه

نظراتم را  به زبان انگلیستتی بحث، و کنم وکشتتور زندگی می کنم که در خار  ازمی روزی را  تصتتور

 .کنمراحتی و درستی بیان میبه

614/0 

شتتود، کنم که در دانشتتگاهی خارجی که دروس در آنجا به انگلیستتی تدریس میروزی را تصتتور می

 کنم.تحصیل می

641/0 

 998/0 دهم.زیرا  قصد دارم در خار  از کشور ادامة تحصیل  ؛یادگیری زبان انگلیسی برای من مهم است

ط با مردم آنجا استفاده اکنم و از انگلیسی برای برقراری ارتبکنم که خار  از کشور زندگی میتصور می

  کنم.می

607/0 

  (α=  77/0روابط اجتماعی )

 624/0 آیا از روابط دوستانه و ارتباط خود با دیگران خوشنود هستید؟

 871/0 د؟یکنیم تیرضا /یاحساس راحت گرانیارتباط خود با د جادیرابطه و ا یبرقرار وةیاز ش ایآ

 350/0 د؟یحل مشکل خود هست یبرا گرانیقادر به درخواست کمک از د ایآ

  (α=  80/0سالمت و کیفیت زندگی )

 689/0 د؟یدار تیرضا /دیخود خوشنود هست یجسم یاز سالمت ایآ

 473/0 1د؟یکنیم یو ناراحت یاحساس افسردگ ایآ

 521/0 آیا از زندگی شخصی و خانوادگی خود رضایت دارید؟

 509/0 د؟یخوشنود هست تانیزندگة یاول یازهاین نیمأت یبرا یاز داشتن پول کاف ایآ

 552/0 های خود برای تفریح و ورزش خوشنود هستید؟آیا از فرصت

 474/0 د؟یخوشنود هست یو پزشک یخود به خدمات درمان یاز دسترس ایآ

 528/0 د؟یکار کردن خوشنود هست یخود برا یهاییاز توانا ایآ

  (α=  88/0شناختی )بهزیستی روان

 564/0 د؟یهست یکه قادر به لذت بردن از زندگ دیکنیاحساس م ایآ

 429/0 د؟یهدف هست یدارا تانیکه در زندگ دیکنیاحساس م ایآ

 597/0 د؟یهست نیبخوش ندهیکه دربارة آ دیکنیاحساس م ایآ

 530/0 د؟یرا در دست دار تانیکه کنترل زندگ دیکنیاحساس م ایآ

 537/0 د؟یکنیم یشخص از خودتان احساس خوشنود کیعنوان به ایآ

 746/0 د؟یکن یزندگ دیخواهیآنگونه که م دیکه قادر هست دیکنیاحساس م ایآ

 785/0 د؟یانجام ده ،دیاآنچه را که خودتان انتخاب کرده دیکه قادر هست دیکنیاحساس م ایآ

 707/0 د؟یکن شرفتیشخص رشد کرده و پ کیعنوان به دیتوانیم دیکنیاحساس م ایآ

 459/0 د؟یخودتان خوشنود هست یهاتیاز خود و موفق ایآ

 

                                                      
 دهی معکوس است.این گویه دارای نمره  1.
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 هایافته

آموزان ها زباندرصد آن 57نفر بوده است که  193جمعاً  هاتعداد کل پاسخگویان به پرسشنامه

مقطع متوسطه دوم در شهرستان بهارستان بودند که عالوه بر آموزش زبان انگلیسی در مدرسه 

درصد دیگر  43کردند و های زبان انگلیسی مؤسسات خصوصی زبان نیز شرکت میدر کالس

. حدود بودند آزاد اسالمی واحد اسالمشهر دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه

تا  15داد که در بازة سنی درصد را دختران تشکیل می 55کنندگان را پسران و درصد شرکت 45

سال قرار داشتند که  24تا  15درصد پاسخگویان در ردة سنی  97سال قرار داشتند. حدوداً  38

های شود. ویژگیمحسوب می 2انان( گروه سنی جو2006) 1طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی

 2ها در جدول ،  بر اساس توزیع فراوانیپرسشنامه آخربخش شناختی پاسخگویان در جمعیت

 .ارائه شده است

 شناختی پاسخگویانهای جمعیتفراوانی ویژگی :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی های جمعیتیویژگی نام متغیر

 جنسیت

 1/45 87 پسر

 9/54 106 دختر

 0/100 193 جمع

 ردة سنی

 1/46 89 سال 17تا  15

 8/50 98 سال 24تا  18

 1/3 6 سال 38تا  25

 0/100 193 جمع

مقطع 

 تحصیلی

 0/57 110 آموزان مقطع دبیرستاندانش

 0/43 83 دانشجویان مقطع کارشناسی

 0/100 193 جمع

 

 

                                                      
1. World Health Organization  

2. Youth 
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های مدنظر )متغیرهای مهاجرت، بهخواستی، بهزیستی شاخص 1ایبرای بررسی روایی سازه

و شناختی و روابط اجتماعی( عملیاتی زبان انگلیسی، سالمت و کیفیت زندگی، بهزیستی روان

با روش حداکثر  اکتشافی از روش تحلیل عاملیاستخرا  شده های عامل ها بابررسی تطابق آن

های خالص دستیابی به عامل منظوروماکس بهپرشیوة  به چرخش محورها و از 2نماییدرست

مقدار  آزمون کرویت بارتلتو  890/0برای تحلیل عاملی مقدار  KMOشاخص  گیری شد.بهره

تعداد  مؤید کفایت 6/0تر از بیش KMOمقدار شاخص  ( را نشان دادند.p < 001/0معنادار )

 5تر از آزمون بارتلت، کوچک (sig)مقدار معنادار  ی وبرای تحلیل عامل پرسشنامه پاسخگویان

ها زمینة شاخص رهایشناسایی ساختاو  تحلیل عاملیمناسب بودن مدل عاملی برای  مؤید درصد

نتایج تحلیل عاملی بیانگر وجود متغیرهای مدنظر و منطبق  .(2013، 3باشد )تاباچنیک و فیدلمی

استفاده  هاشاخصعیین پایایی منظور تاز روش آلفای کرونباخ بههای طراحی شده بود. با شاخص

برخوردارند و حداقل میزان پایایی  پایایی قابل قبولیاز  ابعاد نشان دادند همةکه نتایج است شده 

ها و ضرایب کرونباخ های هر عامل و بار عاملی آنباشد. گویهمی 77/0پرسشنامه های شاخص

 ارائه شده است. 1ها در جدول شاخص آلفای

اول یعنی همبستگی بین ابعاد  مبستگی پیرسون برای بررسی فرضیةاز آزمون ضریب ه

آموزان با تمایل بهزیستی کالن، بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی، بهخواستی، سن و جنسیت زبان

( روشن 3ها به مهاجرت استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون )جدول شماره آن

و معناداری با دو متغیر بهخواستی  4ت، همبستگی مستقیم، بزرگآموزان به مهاجرنمود تمایل زبان

(001/0>p، 517/0=r( و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی )001/0>p، 491/0=r و همبستگی )

(. این در p، 17/0=r<05/0مستقیم، ضعیف و معناداری با متغیر جنسیت  شرکت کنندگان دارد )

مهاجرت نتوانست همبستگی معناداری با هیچ یک از ابعاد آموزان به حالی است که، تمایل زبان

 (.p>05/0کنندگان نشان دهد )بهزیستی کالن و سن شرکت

                                                      
1. Construct Validity 

2. Maximum Likelihood 

3. Tabachnick & Fidell 

بر اساس تطابق ضریب  ،(McGrath & Meyer, 2006تأثیر بنا به پیشنهاد مک گراس و میر )های . تفسیر اندازه 4

r  ضریب ضریب dبا  ساس  صورت گرفت، که بر این ا ضریب 239/0و  10/0بین   rهای)کوهن(  های کوچک، 

 گردند.و باالتر، بزرگ تفسیر می 370/0های متوسط و ضریب 369/0و  240/0بین 
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 : ضرایب آزمون همبستگی پیرسون بین تمایل به مهاجرت و متغیرهای مستقل )فرضیۀ اول(3جدول 

و کیفیت  سالمت 

 زندگی

روابط 

 اجتماعی

بهزیستی 

 شناختیروان
 بهخواستی

عملیاتی  بهزیستی

 زبان انگلیسی
 جنسیت سن

 **517/0 **491/0 114/0 -073/0 013/0 همبستگی ضریب
033/0

- 
*170/0 

 018/0 652/0 000/0 000/0 124/0 325/0 859/0 داریسطح معنی

 .باشددار میدرصد معنی 5همبستگی در سطح کمتر از  *درصد و  1همبستگی در سطح کمتر از  **توجه: 

های دوم تا هشتم که عبارت است از بررسی نقش ابعاد بهزیستی کالن فرضیهبرای آزمودن 

های بهخواستی و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی، سن و جنسیت روی تمایل و شاخص

( 2)روش همزمان 1آموزان به مهاجرت از تحلیل مدل رگرسیونی چندگانة خطی استانداردزبان

 یخط 3نرمال بودن، یعنی مفروضات یک ازچیهشان داد ن یمقدمات لیو تحل هیتجزاستفاده شد. 

مثال، عنوانها نقض نشده بود. بهدر مدل 7یکتایی و 6گانهچند یخطهم 5ها،اهنگی متغیرهم 4بودن،

دهد. سه مفروض اول ( توزیعی نرمال را نشان می2شکل هیستوگرام مقادیر باقیمانده )شکل 

یافته های انجامشوند. با بررسیامطلوب محسوب میویژگی مطلوب اما دو مفروض آخر ویژگی ن

شود بین گانه که ویژگی نامطلوب برای مدل رگرسیونی تلقی میچند یخطمشخص شد هم

متغیرهای مستقل وجود نداشت، زیرا مطابق انتظار، تعدادی از متغیرهای مستقل دارای همبستگی 

های مستقل وابسته نشان دادند و میان متغیر ( با متغیر30/0معنادار )ترجیحاً با ضرایب باالتر از 

و باالتر( وجود نداشت. برای بررسی چند خطی بین  9/0همبستگی بسیار قوی )مساوی با 

نیز استفاده شد که نشان دادند  9و عامل تورم واریانس 8متغیرهای مستفل از دو شاخص تحمل

رای متغیرهای مستقل بین خطی چندگانه وجود نداشت زیرا مقادیر شاخص تحمل برابطة هم

بودند. شاخص  052/2تا  140/1و مقادیر عامل تورم واریانس نیز در بازة  870/0تا  487/0بازة 

                                                      
1. Standard Multiple Linear Regression 

2. Enter 

3. Normality 

4. Linearity  

5. Homoscedasticity 

6. Multicollinearity 

7. Singularity 

8. Tolerance 

9. Variance Inflation Factor: VIF 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    170

خطی چندگانه و دهندة وجود هم نشان 10و عامل تورم واریانس باالتر از  1/0تر از تحمل پایین

ة پژوهش حاضر فرض مدل رگرسیونی چندگانة خطی است که در مدل ارائه شدنقض پیش

نهادی هیچ متغیری برگرفته مشاهده نشد. یکتایی نیز بین متغیرها وجود نداشت زیرا در مدل پیش

 از متغیر دیگری نبوده است و عدم وجود همبستگی بسیار قوی بین متغیرها مؤید آن است. 

 
 : هیستوگرام مقادیر باقیمانده2شکل 

توان نتیجه گرفت مدل ارائه شده، ( می3تعدیلی )در جدول  2Rبا مالحظه مقدار ضریب 

 شناختیروان یستیبهزی، ب( زندگ تیفیسالمت و کمشتمل بر سه بُعد بهزیستی کالن یعنی الف( 

همراه دو شاخص بهخواستی و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی و دو اجتماعی، به روابطو  ( 

درصد از واریانس متغییر وابسته یعنی  2/37طور معنادار ناختی سن و جنسیت بهشمتغیر جمعیت

( اندازة 2003و همکارانش ) 1زعم کوهن دهند. بهآموزان به مهاجرت را توضیح میتمایل زبان

ترتیب ضعیف، متوسط و بزرگ به 26/0و  13/0، 02/0با مقدارهای   2تعدیلی 2Rتأثیر ضریب 

تعدیلی مدل ارائه شده در پژوهش حاضر  2Rبه اینکه ضریب شوند. بنابراین، باتوجهتفسیر می

بزرگ  ،پیشنهادی توسط کوهن و همکارانش است، لذا اندازة تأثیر مدل 26/0فراتر از مقدار 

( و سطح معناداری آن که زیر یک درصد 30/16) Fآمارة شود. مقدار محاسبه شدة تفسیر می

صورت معناداری قادر به تبیین دهند که برآیند خطی متغیرهای مستقل بهباشد نشان میمی

 .3باشدتغییرات متغیر وابسته می

                                                      
1. Cohen 

2. Adjusted R-Square or Population R-Square 

3. F (7,185) = 16.30, p < .001 
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 : نتایج مدل رگرسیونی چندگانۀ خطی استاندارد4جدول 

 خطای استاندارد برآورد ین تعدیلیضریب تعی ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه مدل

1 629/0 396/0 372/0 988/0 

 اجتماعی، بهخواستی و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی روابط، شناختیروان یستیهزی، بزندگ تیفیسالمت و کبین: های پیشمتغیر

رگرسیونی برای مقایسة اندازة تأثیرات متغیرهای مستقل روی واریانس متغیر وابسته در مدل 

برای هر کدام از متغیرهای  tداری آزمون اچندگانة خطی مقادیر ضرایب رگرسیونی بتا و سطح معن

. ضرایب بتا در واقع میانگین تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته با مستقل را بررسی نمودیم

بتا، سطح ضرایب دهد. با مالحظة تغییر یک واحد در انحراف معیار متغیر مستقل را نشان می

دهندة تأثیر کلی، ترتیب نشانکه به 4و ضریب همبستگی نیمه جزئی در جدول  tمعناداری آمارة 

توان نتیجه گرفت باشند، میسطح معناداری تأثیر و تأثیر اختصاصی متغیر مستقل بر وابسته می

طور به( هردو p < 001/0( و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی )p < 001/0متغیر بهخواستی )

درصد  8/8و  2/10ترتیب و به 1تأثیر کلیدرصد  37معناداری و به مقداری برابر یعنی حدوداً 

اند. از میان سه شاخص بهزیستی کالن، دو بُعد روی متغیر وابسته داشته 2تأثیر مستقیم اختصاصی

طور دادند به( نشان p < 05/0( و روابط اجتماعی )p < 05/0شناختی )آن یعنی بهزیستی روان

آموزان به مهاجرت مؤثرند. هرچند مقادیر ضرایب بتا و مجذور معناداری روی تمایل زبان

 7/19ترتیب تأثیر کلی و اختصاصی روابط اجتماعی بهگر آن است که همبستگی نیمه جزئی بیان

تیب ترشناختی بهتأثیر کلی و اختصاصی بهزیستی رواندرصد و در جهت معکوس ولی  8/2و 

های سالمت و کیفیت زندگی درصد و در جهت مستقیم بوده است. اما شاخص 3/1و  3/15

(116/0  =p( سن ،)821/0  =p( و جنسیت )604/0  =pنتوانستند به ) طور معناداری نقش خود

 را روی متغیر وابسته )تمایل به مهاجرت( نشان دهند.

 

                                                      
 (β * 100): 100محاسبه با ضرب مقدار بتا در عدد   1.

 (.Semi-Partial Correlationبر مجذور ضریب همبستگی نیمه جزئی ) 100محاسبه با ضرب عدد   2.

)* 100 2sr( 
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 فرضیۀ دوم تا هشتم: ضرایب رگرسیونی چندگانۀ خطی استاندارد 5جدول 

 بینمتغیرهای پیش
ضریب  

 رگرسیونی

انحراف استاندارد 

 ضریب رگرسیونی

ضریب رگرسیونی 

 استاندارد شده
 tآمارة 

سطح 

 معناداری

همبستگی شبه 

 جزئی

  020/0 350/2  547/0 285/1  مقدار ثابت
 -013/0 821/0 -226/0 -/014 010/0 -/002  سن

 -/031 604/0 -519/0 -033/0 160/0 -083/0  جنسیت

و کیفیت  سالمت

 زندگی
 

-226/0 143/0 -126/0 581/1- 116/0 093/0- 

 -168/0 **005/0 -844/2 197/0- 099/0 281/0-  روابط اجتماعی
بهزیستی 

 شناختیروان
 

272/0 138/0 153/0 057/2 041/0* 116/0 

 320/0 **000/0 427/5 368/0 088/0 476/0  بهخواستی
عملیاتی  بهزیستی

 زبان انگلیسی

 
528/0 104/0 367/0 065/5 000/0** 298/0 

 .باشددار میدرصد معنی 5در سطح کمتر از  *درصد و  1در سطح کمتر از  **توجه: 

 گیریبحث و نتیجه

سرمایة انسانی و نیروی کار کارآمد یکی از ارکان مهم برای توسعة پایدار یک کشور محسوب 

گیری از این نیروها برای حرکت بخشیدن را ملزم به تربیت، حفظ و بهرهها شود، که حکومتمی

ویژه مهاجرت نخبگان، حال، مهاجرت نیروی کار، بهنماید. بااینبه ماشین رشد و توسعة ملی می

شدت از فرار باشد. ایران بههای درحال توسعه نظیر ایران میگیر کشورست که گریبانایپدیده

های مهاجرت مورد بررسی قرار گیرد تا به ست که علل و انگیزهد و ضروریبرمغزها رنج می

است که  یعدچند بُ یساختار شزیانگگذاری برای توقف رشد فزایندة آن کمک نماید. سیاست

لذا رویکرد  .پوشانی مفهومی و کاربردی داردگرا همشناختی مثبتروان میو مفاه بهزیستیبا 

عنوان چارچوب نظری بندی شده است بهباط انگیزش و بهزیستی مفهومموتیوونیا که بر اساس ارت

این پژوهش انتخاب گردید. چون مبادرت به آموزش کاربردی زبان یکی از اقدامات ضروری 

عنوان جامعة آماری تحقیق درنظر گرفته شد. مهاجران است، بنابراین، فراگیران زبان انگلیسی به

پرسشنامة تحقیق حاضر، از میان فراگیران زبان انگلیسی در پاسخگو به  193به روش پیمایش، 
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غرب تهران انتخاب شدند تا در قالب های حومه جنوبمدارس متوسطه و دانشجویان دانشگاه

بهزیستی کالن کنونی، بهخواستی و بهزیستی عملیاتی زبان  1تأثیر سه بُعدچارچوب موتیوونیا 

های گردآوری شده به هاجرت مورد ارزیابی قرار دهیم. دادهآموزان به مانگلیسی را بر تمایل زبان

های مدل رگرسیونی چندگانة خطی و آزمون ضریب و تحلیل SPSSافزار نرم 26کمک نسخه 

 همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.

های مدل رگرسیونی چندگانة خطی استاندارد نشان داد مدل کلی که مشتمل نتایج تحلیل

 شناختیروان یستیبهزی، ب( زندگ تیفیسالمت و کعد بهزیستی کالن یعنی الف( بود بر سه بُ

همراه دو شاخص الف( بهخواستی و ب( بهزیستی عملیاتی زبان اجتماعی، به روابطو  ( 

تأثیر آموزان به مهاجرت مؤثرند. باالترین طور معنادار و چشمگیری بر تمایل زبانانگلیسی، به

طور معناداری و بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی بود که هر دو نشان دادند بهمربوط به بهخواستی 

دهد چارچوب موتیوونیا ها نشان میآموزان به مهاجرت مؤثرند. این بخش از یافتهبر تمایل زبان

آموزان قبولی برای توضیح واریانس تمایل به مهاجرت در میان زبانو ابعاد مختلف آن مدل قابل

 نماید.یرا ارائه م

آموزان به مهاجرت کامالً رابطة معنادار بهزیستی عملیاتی زبان انگلیسی با تمایل زبان

جهت کاربُرد آن در تسهیل باشد. زیرا آموزش زبان خارجه برای مهاجران احتمالی بهانتظار میقابل

ش رو، بخگردد و از اینمهاجرت و ادغام در فرهنگ کشور میزبان امری ضروری تلقی می

المللی اقدام به فراگیری زبان خارجه آموزان با هدف مسافرت و مهاجرت بینتوجهی از زبانقابل

که، داشتن مهارت زبان خارجی در انتخاب کشور مقصد، کاهش هزینة مالی طورینمایند. بهمی

کلی طورمزد باالتر و بهتر، کسب دستو روانی مهاجرت، افزایش شانس یافتن شغل مناسب

 (. 2016، 2ایش رفاه در کشور میزبان مؤثر است )آدسرا و پوتلیکوواافز

طور معنادار آموزان به ارتقاء بهزیستی خود در آینده بهها نشان دادند عزم زبانهمچنین یافته

بینی نماید؛ زیرا ها را به مهاجرت به خار  از کشور پیشتواند تمایل آنگیری میو چشم

تحقیق بحث شد تصمیم و مبادرت به مهاجرت یکی از نمودهای عینی گونه که در پیشینه همان

های دیگر در خصوص علل باشد، که با نظریهمؤید بهخواستی در مهاجران بالقوه و بالفعل می

                                                      
 شناختیروابط اجتماعی، سالمت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان  1.

2. Adserà & Pytlikovà 
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باشد. در واقع، بهخواستی که محرک و انگیزش اصلی مهاجرت محسوب سو میمهاجرت نیز هم

مثال، در عنوانن و مفاهیم متعددی تجلی یافته است. بههای مختلف با عناویگردد، در نظریهمی

تر وضعیت تفاوت فاحش و مطلوب»(، بهخواستی با مفهوم 1966لی )« جذب-دفع»نظریة 

« نسبت به مبدأ مقصدزیستی و سایره در سرزمین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، محیط

رو، وضعیت متصوره از سرزمین مقصد در ابعاد مختلف قرابت ساختاری و محتوایی دارد. ازاین

نماید که منجر تر از بهزیستی آتی فرد در سرزمین مبدأ ترسیم میزندگی یک تصویری مطلوب

به مهاجرت  عنوان یک نیروی انگیزشی شده و فرد را به تصمیم و اقدامگیری بهخواستی بهبه شکل

باشد. نظریة نئوکالسیک سو میدهد. نظریة نئوکالسیک مهاجرت نیز با این یافته همسوق می

 نیکار و اختالفات دستمزد ب یعرضه و تقاضا یهاتفاوتمهاجرت، علت اصلی مهاجرت را 

 یةسرمانماید. همچنین بر اساس نظریة کشورهای غنی از سرمایه و غنی از نیروی کار معرفی می

و کامیابی مالی )میتنا حداکثر رساندن سود ( افراد برای به 1969)تودارو،  مهاجرت یانسان

تر هستند هایی که  از لحاظ سرمایه و بازار کار غنیگیرند به سرزمین( تصمیم می2009کورکووا، 

مهاجرت نمایند؛ تا بدین واسطه بهزیستی خود را ارتقاء دهند. این نیز همان انگیزش رفاهی 

آموزان به مهاجرت در تحقیق حاضر تأثیر بهخواستی بر تمایل زبانباشد. وسوم به بهخواستی میم

عنوان ( مبنی بر کسب فرصت شغلی بهتر و درآمد باالتر به1394های معینی و همکارانش )با یافته

اسانی نژاد و مظلوم خرهای صادقیمهمترین علت مهاجرت گروهی از ایرانیان به کانادا و یافته

دار نگرش به آیندة شغلی بر تمایل دانشجویان نخبة دانشگاه تأثیر مستقیم و معنا( مبنی بر 1397)

سو با مفهوم بهخواستی، طاهری دمنه و خوانی دارد. همچنین همفروسی مشهد به مهاجرت هم

متمایل ( در تحقیقی کیفی دریافتند که سه تم اصلی تصاویر ذهنی جوانان ایرانی 1397کاظمی )

شان عبارتند از تصاویر ویرانشهری از مبدأ، جاذبة مقصد و پیروی از یک به مهاجرت از آینده

محتمل  توان گفت، فرار از بدزیستیسن و ساالن. بنابراین، میگیری برای رفتن در میان هم همه

ای هتر در کشور مقصد از مصداقیابی به بهزیستی مطلوبآتی در مبدأ و تالش برای دست

 باشند.مُبرهن بهخواستی می

باشد. آموزان به مهاجرت نیز قابل تأمل میرابطة متفاوت ابعاد بهزیستی کنونی با تمایل زبان

یک از آموزان به مهاجرت با هیچبا اینکه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد تمایل زبان

های مدل رگرسیونی چندگانة لیلابعاد بهزیستی کالن همبستگی معناداری ندارد؛ اما نتایج تح



 175      ن به مهاجرت از کشورآموزازبان لیدر تما یو بهخواست یستی: نقش بهزایوونیمهاجرت و موت

 

 

دار و معکوس بُعد روابط شناختی و تأثیر معناتأثیر معنادار و مستقیم بهزیستی روانخطی بر 

آموزان به مهاجرت داللت دارد. هرچند شاخص سالمت و کیفیت اجتماعی روی تمایل زبان

آموزان به مهاجرت برخوردار نتأثیر معنادار روی تمایل زبازندگی از توان کافی برای نشان دادن 

تواند از حس تعلق کمتر نبود. دلیل رابطة معکوس بین روابط اجتماعی و تمایل به مهاجرت می

به دوستان و خویشاوندان در متمایلین به مهاجرت نشئت بگیرد. یعنی هرچه روابط با اطرافیان 

ن، نیز کمتر شده و تمایل به تر باشد حس تعلق به افراد پیرامون، نظیرخویشاوندان و دوستاکم

« جذب-دفع»گر در نظریة رود. این یافته نیز منطبق بر مبحث موانع مداخلهمهاجرت باالتر می

دارد تعلقات به مبدأ از قبیل روابط اجتماعی قوی با دیگران باعث تصعیب است که اذعان می

 نیز، پیشین هایوهشاز پژ برخی نتیجة(. 2009شود )رینر و سیدلر، تصمیم به مهاجرت می

( گزارش نمودند 1397صادقی و همکارانش ) نمونه، نماید. برایمی تأیید را بررسی این یهایافته

تأثیر منفی و قوی بر میزان تمایل به مهاجرت به خار  از کشور دارد و بر سرمایة اجتماعی 

در میان دانشجویان (، بین سرمایة اجتماعی و گرایش به مهاجرت 1390های صدرا )اساس یافته

دسته از (، آن1394داری وجود دارد. همچنین بنا به گزارش فالحی )ایرانی رابطة منفی و معنا

تر به خانواده داشتند، تمایل کمتری به مهاجرت اعالم آموزان المپیادی که حس تعلق قویدانش

( که نشان 1398غ )آمده توسط عباسپور و صبابدستنمودند. اما یافتة تحقیق حاضر با نتایج 

سالة شهر خوی و  64تا  20داری بین روابط اجتماعی بزرگساالن دهد همبستگی مثبت و معنامی

 ها به مهاجرت وجود دارد مغایر است.تمایل آن

آموزان به مهاجرت را نیز شناختی و تمایل زبانعلت رابطة معنادار و مستقیم بهزیستی روان

رود و عملیاتی کردن مهاجرت دانست. لذا انتظار می توان در خصوصیت سختی تصمیممی

شناختی باالتری باشد، زیرا بهزیستی جسارت چنین تصمیم و اقدامی نیازمند بهزیستی روان

شناختی از ابعاد مختلفی نظیر اعتماد به نفس، عزت نفس، اختیار عمل، خودباوری و سایره روان

( مبنی بر فُقدان رابطة 1392نژاد )زدانی و رحیمیشکل گرفته است. اما یافتة موصوف با گزارش ی

شناختی و نگرش به مهاجرت در بین گروهی از دانشجویان دانشگاه دار بین بهزیستی روانمعنا

گیری مطالعة مروری سیمپسون تهران مطابقت ندارد. شاید علت این تناقض را بتوان در نتیجه

ط به رابطة بین ابعاد بهزیستی و شادکامی با  های مربودهد یافته( یافت که گزارش می2013)

تمایل به مهاجرت در بسترهای اجتماعی و جغرافیایی مختلف متفاوت و گاهی متناقض بوده 
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؛ چیندارکار، 2014است. بعضی مطالعات، رابطة معنادار و معکوس )نظیر اوتراچشنکو و پوپووا، 

نیز وجود رابطة زانوشکل را گزارش اند. برخی ( گزارش نموده2014؛ کای و همکاران، 2012

دهد تمایل به مهاجرت ( که نشان می2011؛ پولگرین و سیمپسون، 2015ایولوز، اند )نظیر نموده

ترین سطح رفاه ذهنی را دارند از صاحبان رفاه ذهنی متوسط در بین افرادی که باالترین و پایین

 بیشتر است. 

که عموماً آشکارا یا پنهان بر ابعاد اقتصادی،  های پیشین در زمینة مهاجرتبرخالف پژوهش

های مختلفی به تمایل و اقدام به اند و از جنبهشناختی مهاجرت تمرکز داشتهاجتماعی و جامعه

اند، در مطالعه حاضر، کوشش گردید تمایل به مهاجرت از منظر چارچوب مهاجرت پرداخته

شناختی شناختی و روانفیقی از جامعهرفاهی موتیوونیا و با رویکردی جامع و تل-انگیزشی

و ارتباط رفاه و بهزیستی از یک سو و انگیزش و عملکرد انگیزشی در  شده مهاجرت بررسی

متمایلین به مهاجرت از سویی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد. تا جایی که نگارندگان اطالع دارند، 

و  بوده مهاجرت یک رویکردی جدیدشناختی به امر شناختی و رواناین نوع نگاه تلفیقی جامعه

های این پژوهش آغازگر جریانی جدید برای تحقیقات آتی پژوهشگران تلقی گردد. یافتهتواند می

تواند در مطالعات آموزش زبان خارجه خصوصاً ارتباط آموزش زبان خارجی و عوامل می

مرزی دارند، به ت بُرونگونه که افرادی که قصد مهاجرانگیزشی زبان دوم نیز مفید باشد. همان

کنند تا گذران دوران مهاجرت و ویژه زبان انگلیسی احساس نیاز میآموزش زبان خارجه به

های پسامهاجرت را تسهیل نمایند، فراگیران زبان خارجه نیز که به موجب علل دیگری در دوره

ها و نمایند ممکن است مستفاد از مفاد درسی از قبیل کتابآموزش زبان شرکت می

های های زبان اصلی، تحت تأثیر جاذبههای تلویزیونی و فیلمهایی چون برنامهچندرسانه

های مهاجرت در اجتماعی، اقتصادی و خصوصاً فرهنگی کشورهای مقصد قرار گیرند و انگیزه

ها ایجاد و یا تقویت گردد. اما متأسفانه رویة موجود در مطالعات نظری و تجربی در رشتة آن

خاص، بیشتر بر تأثیر تمایل به مسافرت یا طورطورعام و زبان انگلیسی بهشناسی کاربردی بهزبان

عنوان متغیر وابسته متمرکز عنوان متغیر مستقل بر آموزش زبان خارجی بهمرزی بهمهاجرت برون

ه باشد و الزم است رابطصورت دوسویه میبوده است. این در حالی است که ارتباط بین آن دو به

در جهت مخالف نیز، یعنی تأثیر آموزش زبان انگلیسی بر تمایل و اقدام به مهاجرت مورد مطالعه 

نظران و پژوهشگران رشتة آموزش قرار گیرد. لذا در تحقیق حاضر، کوشش گردید نگاه صاحب
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 به این امر معطوف گردد.  1زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی

اضر بررسی روایی چارچوب موتیوونیا در تبیین تمایل به رو، هدف اصلی از تحقیق حازاین

مهاجرت در میان زبان آموزان بوده است. فرض بر آن بوده که بهزیستی عملیاتی حوزة زبان 

آموزان برای ارتقاء بهزیستی خودشان در آینده انگلیسی و بهخواستی یعنی آرزو و نیات زبان

عنوان نوعی تمایل به مهاجرت به خار  از کشور به کنندةصورت چشمگیری تبییندو بتوانند بههر

تواند با ایجاد رفتار انگیزشی باشند. زیرا از طرفی بهزیستی عملیاتی حوزة زبان انگلیسی می

ها و یا دیگر زبانبهزیستی عاطفی و روانی مثبت نسبت به کشور، فرهنگ و جامعة انگلیسی

شناختی جتماعی، سالمتی و روانتی اقتصادی، اجوامع غربی و از سویی دیگر قصد ارتقای بهزیس

های میانگین این عوامل بین کشورهای مقصد که اغلب کشورهای موجب مالحظة تفاوتبه

رت در میان توسعه منجر به ایجاد تمایل به مهاجعنوان کشور درحالد با ایران بهباشنپیشرفته می

انتظارات نگارندگان و فرضیات تحقیق بوده نهایت، نتایج پژوهش منطبق بر آموزان شوند. درزبان

طور است و نشان داد که هر دو بُعد اصلی موتیوونیا یعنی بهزیستی عملیاتی و بهخواستی به

نمایند. همچنین نتایج آموزان را تبیین میچشمگیری واریانس تمایل به مهاجرت در میان زبان

شناختی و روابط نی یعنی بهزیستی رواننشان داد دو بُعد از میان سه بُعد بهزیستی کالن کنو

طور معناداری، هرچند با اندازة اجتماعی )اولی در جهت مستقیم و دومی در جهت معکوس(، به

که سالمت و کیفیت دهند. در حالیتأثیر ضعیف، واریانس تمایل به مهاجرت را توضیح می

 مهاجرت را نشان نداد.  آموزان بهزندگی، توان کافی و معنادار برای تبیین تمایل زبان

گذاران و دولتمردان در شناخت توانند به سیاستکه میجهت نیز ارزشمندند ها از آناین یافته

های گذاریکمک نمایند تا با سیاست کشورخشی از ایرانیان به مهاجرت از ل بصحیح علل تمای

های   این سرمایهکردة جامعه، خروروی قشر تحصیل مبتنی بر واقعیت و رفع مشکالت پیش

ارزشمند انسانی از کشور را کاهش دهند. با آگاهی از تأثیر وضعیت جوانب مختلف بهزیستی 

های مناسب اتخاذ نمود تا نگاه آنان گذاریتوان سیاستها به مهاجرت، میافراد در تصمیم آن

 یران دولتیگبرای ارتقاء بهزیستی از بیرون مرزها به درون معطوف گردد. همچنین به تصمیم

به مهاجرت، تدابیری اتخاذ نمایند تا روابط اجتماعی ایرانیان  شود، برای کاهش گرایشتوصیه می

 ها به وطن افزایش یابد. این طریق پایبندی آن ازو  شدهدر خانواده و اجتماع تقویت 

                                                      
1. Applied Linguistics 
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Abstract 
In recent years, the tendency to emigrate among Iranians has greatly expanded. 

Therefore, in this study, employing the framework of Motivonia (motivational 

wellbeing) as a new theoretical perspective in the field of wellbeing, the effect of 

wellbeing and well-willing among English language learners on their desire to 

emigrate has been investigated. Through convenient sampling, 193 English language 

learners  entered the study. The learners were either English students of the Islamic 

Azad University of Islamshahr or pupils of six secondary schools of Baharestan 

County who were attending English courses in private language institutes along with 

their school English courses. The data were collected via a self-developed 

questionnaire in the period from October to the end of December 2019. The results of 

multiple linear regression indicated that the learners’ L2-domain engaging wellbeing, 

desire to improve their future wellbeing (as an indicator of well-willing), and two 

dimensions of general wellbeing (i.e. social relationships and psychological 

wellbeing) had significant effects on their desire to emigrate. Thus, in order to prevent 

the emigration of human capital, the government can turn the Iranian view of 

promoting wellbeing within the borders through fact-based policies. 

 

Keywords: migration, motivonia, wellbeing, well-willing, English language 

learning, positive psychology. 

 

                                                      
 Ph.D. Candidate, Department of English, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran. 

E-mail: babak.elsan@gmail.com  

 Assistant Professor, Department of English, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, 

Iran (Corresponding Author). E-mail: hsadeg2000@yahoo.com 

 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. E-mail: 

afsarrouhi@uma.ac.ir 

mailto:babak.elsan@gmail.com


 



 

 

 

 

 1حیدریهشهرستان تربتبررسی عوامل مؤثر بر تمایل روستائیان به انواع مهاجرت داخلی در 

 ، فاطمه محمودیپورفاطمه رستگاری

 (16/8/1399تاریخ پذیرش:    31/1/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

پرداخته  حیدریهمهاجرت روستائیان در شهرستان تربتانواع در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر 

گیری نامه با روش نمونهپرستتتش 366اطالعات مورد نیاز برای انجام مطالعه با تکمیل شتتتده استتتت. 

صادفی طبقه ستاهای تربتت شاورزان رو شده در بین ک سال بندی  آوری گردید. جمع 1398حیدریه در 

طالعه الجیت استتتت که در آن متغیر وابستتتته دارای حاالت کارگرفته شتتتده در این متکنیک آماری به

مقیاس، مختلف از تمایل و عدم تمایل به مهاجرت روزانه، فصتتتلی و دائمی بین کشتتتاورزان کوچک

باشتتد. نتایج نشتتان داد عامل مالکیت زمین و ستتطح زیر کشتتت در مقیاس میمقیاس و بزرگمتوستتط

دار دارد. همچنین عامل جنسیت )مرد اثر منفی و معنی حاالت مزارع متوسط و بزرگ بر انواع مهاجرت

شاورزی موجود در مزرعه و میزان بودن( بر مهاجرت روزانه اثر مثبت و معنی دار و عوامل میزان آب ک

هاجرت فصتتتلی اثر منفی و معنی مل میزان حمایت دولت از کشتتتاورزان بر م دار دارد. همچنین عوا

دار و عامل تعداد دام سنگین مزرعه اثر منفی ی اثر مثبت و معنیخسارت ساالنه و امکانات رفاهی شهر

ستائیان به حد نیاز، تکمیل امکانات و معنی ستا، افزایش درآمد رو دار بر مهاجرت دائمی دارد. در این را

سازی اراضی جهت کاهش مهاجرت روستائیان پیشنهاد رفاهی، آموزشی و درمانی در روستا و یکپارچه

 گردد.می

 حیدریه.روستا، کشاورز، مهاجرت، سطح زیر کشت، تربت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ترین عوامل انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه سرمایه انسانی یکی از مهم

عنوان یکی از عوامل اساسی پویایی جمعیت (. مهاجرت به3: 2017، 1است )اکپریوار و همکاران

اجتماعی  ر ساختار سنی، جنسی و متوسط رشد جمعیت و تحوالت اقتصادی،اصوالً سبب تغییر د

شدت تحت (. این پدیده به160: 1398 شود )ولیقلی زاده،و فرهنگی جامعه در مبدأ و مقصد می

های جدید شغلی تأثیر اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. رونق اقتصادی فرصت

کند های عمده جذب جمعیت تبدیل میار و فعالیت را به کانونایجاد کرده و مراکز اصلی ک

 (.95: 1398)حسینی و خانی، 

تنها تواند نهمهاجرت، فرآیندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که می

افراد مهاجر، بلکه جامعه مبدأ و مقصد را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ تشدید ناموزون جمعیت، 

)تورم بخش خدمات، بیکاری خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت، بروز مسائل اقتصادی مهبه

های اجتماعی( و زیست محیطی از پیامدهای منفی مهاجرت و فقر اقتصادی(، اجتماعی )آسیب

 (.2: 1397نامتوازن داخلی است )حسینی و همکاران، 

ی عوامل تأثیرگذار در اشخاص طور نسبگیری برای مهاجرت بهتردید در فرآیند تصمیمبی

علل (. از دید کلی، 45: 1397و مناطق مختلف کامالً متفاوت است )آقایاری هیر و همکاران، 

، اجتماعی بعد اقتصادی، فرهنگی چهارتأثیرگذار بر مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران از 

ای ایفا ی نقش عمدهشناختی و طبیعی قابل بررسی است که از این میان بعد اقتصادجمعیت

و روستائیان در تالش برای بهبود زندگی خویش و درآمدزایی ( 1385 )قاسمی اردهائی،کند می

تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان  .زنندبیشتر دست به مهاجرت می

مهاجرت علت گستردگی مهاجرت در دنیای امروز همه جوامع بشری به نحوی با چالش بهاست. 

 (.2: 1397ئیان، خصوص مهاجرت جوانان از روستا به شهر مواجه هستند )اسفندیاری و نبیبه

های متعدد مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکالتی از جمله بروز نابسامانی

کاری، کمبود فضای زیستی ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم

تخلیه  و شدن نیروی کار کشاورزیو آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه

مهاجرت یک استراتژی تجدید . (96: 1398)حسینی و خانی،  آورندروستاها را به وجود می

                                                      
1. Ekperiware et al 
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پذیر برای تنوع بخشیدن به معیشت خویش امرار معاش خانواده در محیط است که جوامع آسیب

های اجتماعی، اقتصادی و نهادی در مکان آمد و منابع و غلبه بر محدویتو در جستجوی در

توجهی به مناطق (. از طرفی، کم81: 2015، 1زنند )نگوین و همکارانخود به آن دست می

های روستایی و بخش کشاورزی و نیز کاهش سهم روستاها و مناطق روستایی در استراتژی

شده که نیروی کار مولد این نقاط توان تأمین معاش  صنعتی موجب اقتصادی و توسعه توسعه

اقتصادی نداشته باشند و به سوی شهرها و مناطق پیرامون شهرها مهاجرت کنند )مهرابی و 

 (.309: 1392همکاران، 

تر شدن جمعیت شاغل در تر شدن جمعیت کشاورز و جوانصورت سالخوردهعدم تعادل به

دلیل ایجاد شود. کاهش مشاغل روستایی در واقع بهگر میمات جلوه های صنعت و خدبخش

شود. عالوه تسلسلی منفی در روستا در نهایت منجر به مهاجرت خانوارهای زیادی از روستا می

مهاجران اغلب شوند. شماری مواجه میبر این، خود مهاجران نیز در محیط شهری با مسائل بی

کنند و مشاغل پرخطر و ناپایدار مزد پایین کار میها با دستشوند. آنباعث افزایش فقر شهری می

گیرند )تاکلی و ای گسترده از مخاطرات محیطی قرار میکنند و در معرض دامنهرا قبول می

 (. 4: 2015، 2همکاران

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی زمینه اشتغال بخش 

م نموده و کلیدی برای تأمین امنیت غذایی و رشد و توسعه پایدار جامعه را فراه ای از افرادعمده

ساز تواند زمینه(. رشد کشاورزی می74: 1394گردد )بارانیو همکاران، اقتصادی محسوب می

های اقتصادی شده و نقش مهمی در کاهش فقر و بیکاری در جامعه ایفا نماید توسعه سایر بخش

های موجود در مناطق روستایی نشان رغم این واقعیت، بررسیعلی .(35: 2014، 3)اکویر و ادیم

ویژه کشاورزان همواره در حال کاهش بوده و بیکاری دهد که درآمدهای مردم روستایی و بهمی

 (. 676: 2006، 4در این مناطق رو به افزایش است )النان و همکاران

کیلومتری از  142فاصله  کیلومترمربع، در 3668حیدریه با وسعتی بیش از شهرستان تربت

نفر  148834دهستان داشته و دارای  8شهر و  4بخش،  4مرکز استان قرار دارد. این شهرستان 

                                                      
1. Nguyen et al 

2. Tacoli et al 

3. Edem & Ekwere 

4. Lunnan et al 
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هکتار سطح  36211نفر جمعیت در روستا است. این شهرستان دارای  75740جمعیت در شهر و 

لید بیش واحد دامی با تو 660284هکتار سطح زیر کشت دیم و دارای  5001زیر کشت آبی و 

باشد. مهمترین محصوالت زراعی، باغی، دامی و آبزیان میهزار تن محصوالت زراعی،  378از 

باشد. ارزش زمینی، بادام، پسته، سیب و زعفران میباغی شهرستان، گندم، جو، چغندرقند، سیب

 11419470ناخالص اقتصادی کل تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیالت این شهرستان بالغ بر 

باشد. در این درصد ارزش تولیدات استان بوده و دارای رتبه هفتم می 8/4میلیون ریال است که 

های زراعت، دام و باغداری هستند که بردار کشاورزی در بخشنفر بهره 12061شهرستان تعداد 

ها در بخش باغداری فعالیت دارند )جهاد نفر آن 3299ها در بخش زراعت و نفر آن 8221

 (.1397خراسان رضوی،  کشاوری

شهر نالهایی ازجمله همجواری با کرغم برخورداری از ویژگیحیدریه علیشهرستان تربت

های مرکز و جنوبی کشور، نزدیکی مذهبی مشهد و استقرار در مسیر عبور زائران و مسافران استان

کشاورزی،  ت غذایی والبا کشور افغانستان و دسترسی مناسب با این کشور جهت صدور محصو

ای، ونقلی ریلی و جادههای حملشدن در مسیر شبکه جنوب و واقع-استقرار در کریدور شمال

و دامی با رویکرد صادراتی،  (مانند زعفران)کشاورزی  محصوالتبرخورداری از طیف گسترده 

 محصوالتخصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی های مناسب توسعه صنعتی بهبرخورداری از زمینه

بافی، وجود معادن غنی از مندی از هنرهای سنتی باارزش اقتصادی مانند قالیکشاورزی، بهره

، مس، گرانیت، برخورداری از امکانات زیرساختی در منطقه، وجود زمینه مناسب السنگ ط

، برخورداری از مراکز آموزش عالی و... دارای پیوند ضعیف در مهاجرپذیری الدتوسعه صنعت فو

نفر مهاجر بوده است که رقم  2695سال گذشته دارای  5حیدریه طی تان تربت. شهرساست

(. این شهرستان بستر مناسبی 1397باشد )سالنامه آماری استان خراسان رضوی، توجهی میقابل

برای کشت زعفران دارد و سهم بسزایی از تولید و صادرات زعفران کشور را به خود اختصاص 

به دالیلی نظیر داشتن ارزش اقتصادی باال دارای اهمیت خاص است. داده است. محصول زعفران 

حیدریه به معنای کاهش تولید و صادرات زعفران در مهاجرت روستائیان در شهرستان تربت

 باشد؛ لذا بررسی عوامل مؤثر بر این موضوع از اهمیت زیادی  برخوردار است.کشور می
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 چارچوب نظری 

علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت روستائیان تاکنون مطالعات فراوانی  با توجه به اینکه در موضوع

تواند بر مبنای نظریات مختلف صورت گرفته و در بررسی یک واقعیت نظریه واحدی نمی

پاسخگو باشد. در این مطالعه از رویکردهای ارائه شده توسط دانشمندان نظریه پرداز لوئیس، 

 ده است.تودارو، راونشتاین و پورتر استفاده ش

طور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به های که حداقل باولین و مشهورترین مدل توسعه

ی و گوستاو رانیس ف( است که بعداً توسط جان 1954مدل آرتور لوئیس ) ،شهر توجه کرد

عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه نیروی کار ( فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به1961)

اقتصاد شامل  ،در این مدل. شناخته شد 1960و  1950های های جهان سوم طی دههملتمازاد 

وری بسیار پایین بخش سنتی )بخش روستایی موجود( که مشخصه آن بهره ،اول: دو بخش است

که دارای  ،بخش صنعتی )درون شهری( ،دوم .)حتی در حد صفر( و مازاد نیروی کار است

 .گرددنیروی کار جذب آن می ،دریج از بخش روستاییتوری باالیی است و بهبهره

شود روی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی )مدرن( متمرکز می این مدل بر

وابسته به نرخ تراکم سرمایه  ،که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال

وابسته به مازاد سودهای  ،به نوبه خود ،نیز صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه

 های اساسی این نظریه اینشده در بخش مدرن )پس از کسر دستمزدها( است. فرضحاصل

نمایند و سطح گذاری میداران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایهست که سرمایها

از مناطق سنتی روستایی  درصد( باالتر 30دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری )حدود 

رغم سطح ثابت دستمزدهای شهری( عرضه نیروی کار به مناطق شهری )علی ،است. با این وجود

کند که همه جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می .شودپذیر و باجاذبه محسوب میکامالً کشش

منحنی  ،بعدنیروی کار مازاد بخش سنتی )روستایی( جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به 

به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر  ،عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت

های اقتصادی از رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت

 .(4: 1392)آذانی و بوستانی،  بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد

های اقتصادی نقش مهمی بر مهاجرت دارد. در این زمینه مایکل تودارو نیز معتقد بود انگیزه

های مشاهده شده درآمد روستا شهری با فرض اینکه های اقتصادی را بر حسب تفاوتاو انگیزه
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کند. نظریه تودارو با این مهاجرین در جستتتتجوی حداکثر درآمد در آینده هستتتتند تعریف می

ست و فرد مهاجر کامالً منطقی و آغاز میفرض  صادی ا ساً یک پدیده اقت سا شود که مهاجرت ا

رغم وجود بیکاری در شتتتهرها تصتتتمیم به مهاجرت بگیرد گیرد که علیعقالیی تصتتتمیم می

 (.184: 1389)تودارو، 

قوانین خود را بابت مسئله مهاجرت به شرح ذیل در  1885همچنین راونشتاین در سال 

 نین مهاجرت اعالم نمود.کتاب قوا

. فاصله و مهاجرت: نرخ مهاجرت بین دو نقطه ارتباط ارتباط معکوس با فاصله بین دو 1

 نقطه دارد.    

طور  طبیعی در جریان مهاجرت افراد محلی مایلند ابتدا به ای بودن مهاجرت: به. مرحله2

 کنند مهاجرت کنند.یطرف شهرهای نزدیک و سرانجام به سوی شهرهایی که به سرعت رشد م

کننده . جریان و ضدجریان مهاجرت: هر جریان عمده مهاجرت، یک ضد جریان جبران3 

که مهاجرت خالص از نقطه الف به نقطه ب همیشه کمتر از مهاجرت طوریآورد. بهوجود میرا به

 ناخالص بین این دو نقطه است.

می شهرها کمتر از آنهایی که در . تفاوت شهر و روستا در میل به مهاجرت: افراد بو4 

های مهاجرت داخلی کنند. از این رو در جریانهای روستایی کشور هستند مهاجرت میقسمت

 خالص، معموالً مهاجرت از روستا به شهر بیشتر است.

های مهاجرت در طول زمان و در نتیجه افزایش تکنولوژی، ارتباطات و مهاجرت: جریان .5

 وسعه صنعت و تجارت، ماهیاتاً رو به افزایش است.امکانات جابجایی و ت

های سنگین، آب و هوای نامتناسب و تسلط انگیزه اقتصادی: قوانین بد و ظالمانه، مالیات .6

: 1389های مهاجرت مؤثر هستند. )تودارو، های اجتماعی نامطبوع تمامًا در ایجاد جریانمحیط

186.) 

توان گفت در مقابل انجام کار مثبت پاداش مثبت طبق نظر پورتر نیز در بحث مهاجرت می

شود و این مسئله سبب انجام مکرر کار خواهد شد. مثال اگر دسترسی به امکانات دریافت می

تر باشد افراد میل بیشتری برای اقامت بیشتر در مقصد دارند رفاهی شهری در مقصد راحت

 (.6: 1396)آقایاری هیر و حکیمی، 
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 : مدل مفهومی تحقیق 1شکل 

 تحقیقپیشینه 

تاکنون مطالعاتی در رابطه با مهاجرت در داخل و خار  کشور انجام شده است. در بخش 

های مرزی کشور ( روند و الگوهای مهاجرت در استان1398حسینی و خانی ) مطالعات داخلی،

های مرزی که جریان مهاجرت در استان دادنشان  آنها نتایج پژوهش را مورد بررسی قرار دادند.

چنین، روندهای های برون استانی است. همروند کاهش داشته و الگوی غالب، افزایش مهاجرت

های اصلی وبلوچستان از قطبهای خوزستان، کرمانشاه و سیستانمهاجرت حاکیست که استان

های اصلی مهاجرپذیر هستند. مهاجرفرست، و بوشهر، گیالن، مازندران و هرمزگان از قطب

( عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستائیان در قلمرو جغرافیای 1397آقایاری و همکارانش )

دهد نشان می مطالعه آنها آزمون بارهای عاملی  ودندرفتاری در شهرستان زرقان را بررسی نم

گیرنده عنوان عامل فعال تصمیمادراک فردی از کیفیت محیطی بیشترین اثرگذاری را در فرد به

ترین اثرات مهاجرت ( مهم1397خواه نوغانی و همکارانش )وطنبرای مهاجرت از روستا دارد. 

ترین مهم تایی را در شهرستان مشهد بررسی نمودند.انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روس

ترتیب شامل درصد واریانس به 38/63 عامل با 5اثرات مثبت جنسیتی مهاجرت مردان در قالب 

، 2/16 ، افزایش استقالل مالی زنان با21/21 گیری زنان در خانواده باافزایش قدرت تصمیم

و  9های اقتصادی درآمدزا با ه انجام فعالیت، تمایل ب4/13 شناختی باافزایش توانمندی روان

 درصد واریانس تبیین شد.  5/8 های اقتصادی و اجتماعی باافزایش مشارکت در حوزه

 تتمایل به مهاجر

 یشناختتیجمع عوامل

 سن

 التیتحص

 تأهل تیوضع

 تیجنس

 

 

 یو بهداشت یرفاه ،یاقتصاد عوامل

 خسارت ساالنه 

 دیتول از دولت تیحما

 دسترس در آب و نیزم تیمالک

 دام -رکشتیز سطح -مهیب -درآمد

 روستا یپزشک یهاتخصص

 یفرودگاه و یلیر یرفاه اماکن وجود

 یاجتماع عوامل

 هافرهنگ خرده

 شهر در دانشجو فرزند

 روستا در محصل فرزند

 ازدوا  نوع

 ییروستا یهاتشکل در تیعضو

 یتعاون شرکت در تیعضو
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( تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران را بررسی 1397ئیان )اسفندیاری و نبی

دستمزد شهری به روستایی و اختالف آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستبهبا توجه به نتایج نمودند. 

 ؛اندثیر مثبت و معناداری داشتهأبر مهاجرت از روستا به شهر ت ،ضریب جینی روستایی از شهری

ثیر منفی و معنادار بر أوری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تکه متغیر بهرهدرحالی

( تحوالت روند و الگوهای 1397)حسینی و همکارانش  مهاجرت از روستا به شهر داشته است.

بیانگر تغییر الگوهای مطالعه آنها نتایج  های ایران را بررسی نمودند.مهاجرت داخلی در استان

های بین های برون استانی است. مهاجرتهای داخلی به سمت افزایش مهاجرتجریان مهاجرت

افزایش یافته  1385-1390درصد در دوره  40به  1365-1375درصد در دوره  35استانی از 

های کشور با استان بیشترین مبادله مهاجرتی استان ه کهنشان دادمطالعه آنها است. همچنین نتایج 

های تهران )به همراه البرز(، سمنان، قم، یزد و های همجوارشان بوده است. استانتهران و استان

های آذربایجان در مقابل، استان اند.های مهاجرپذیر کشور بودهترین استاناصفهان همواره مهم

وبلوچستان، کردستان، غربی، اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاری، سیستانشرقی، آذربایجان

های مهاجرفرست کشور کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان از استان

 اند. بوده

ئان در شهرستان سردشت را ( عوامل مؤثر بر مهاجرت روستای1397موحدی و سامیان )

شهری -روستاهای توان عوامل مؤثر بر مهاجرتمی آنهابا توجه به نتایج مطالعه ارزیابی نمودند. 

مهاجران در این شهرستان را به ده عامل تقسیم کرد که عبارتند از: عامل اقتصادی و حمایتی، 

عاتی، عامل فرهنگی، عامل عامل ارتباطی و اطال عامل عدم تعادل بین امکانات روستا و شهر،

جغرافیایی، عامل درآمدی، عامل زیرساختی، عامل آب و هوایی و اقلیمی، عامل اجتماعی و عامل 

( عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان منطقه زرقان به مهاجرت در شرایط 1397. فتوح آبادی )فردی

نشان داد نگرش به حققان این م مطالعه نتایج تحلیل مسیرسالی را مورد بررسی قرار داد. خشک

کننده تمایل به مهاجرت است. سایر عوامل مهم مؤثر بر متغیر تعیینعامل ترین مهاجرت مهم

احساس نیاز به مهاجرت، انگیزه آرمانی، تحصیالت، نگرش  :از است عبارت ،ترتیببه ،وابسته

ه سهولت مهاجرت، به آینده کشاورزی، پیوند اجتماعی، تعداد اعضای بیکار خانوار، دیدگاه ب

گیری از خدمات استفاده از رسانه، درآمد فرد، ضعف حمایت دولت در شرایط خشکسالی و بهره

های حمایتی دولت در ایجاد مشاغل با اعمال سیاستطبق نتایج این مطالعه، ترویجی. 
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در بهبود خدمات ترویجی  های روستایی و استفاده از رسانهغیرکشاورزی، گسترش تعاونی

 . وان از شتاب مهاجرت کاستتمی

( عوامل مؤثر بر گرایش روستایئان به مهاجرت شهری را بررسی 1397شریفی و زارع )

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای ناامیدی از روستا، نمودند. در مطالعه آنها، 

شترین اثرگذاری را ترتیب بیچشمی، سن و تحصیالت مادر بههمودافعة اقتصادی روستا، چشم

بر گرایش به مهاجرت شهری دارند؛ همچنین، عوامل اجتماعی و روانی نسبت به عوامل اقتصادی 

( 1397جمشیدی و همکارانش ) .تر دارندکنندهدر گرایش به اتخاذ تصمیم مهاجرت نقشی تعیین

 نتایجد. های روستایی را بررسی نمودنیافتگی و نقش آن در مهاجرتعوامل مؤثر در توسعه

یافتگی ترین عامل در توسعهعامل کالبدی، اقتصادی و کشاورزی مهم دادنشان  مطالعه آنها

ترین و یافتههای زنجان و ابهر توسعهشهرستان ،. همچنیناستهای استان زنجان شهرستان

 5های های استان و در رتبهترین شهرستاننیافتهنشان توسعهدره و طارم و ماههای خرمشهرستان

ترین و یافتههای زنجان و خدابنده توسعهیافتگی قرار دارند. شهرستاناز نظر توسعه 7و  6و 

. استها در بخش اقتصادی ترین شهرستانتوسعههای ماهنشان و خرمدره کمشهرستان

ترین های ایجرود و طارم توسعه نیافتهترین و شهرستانیافتههای زنجان و ابهر توسعهشهرستان

 باشد. ها در بخش کالبدی میهرستانش

به بررسی رفتار مهاجرتی دانشجویان  (2017و همکارانش ) 1در بخش مطالعات خارجی، ما

اند. نتایج تجربی مطالعه آنها نشان داد ای پرداختهالتحصیالن تحت دوگانگی غالب منطقهو فارغ

صیالن برای تصمیم به مهاجرت التحکه کیفیت بهتر دانشگاه، باالترین احتمالی است که فارغ

 2ایکوموالاست. ای در مناطق کمتر توسعه یافته، بسیار قبل توجه اتخاذ کنند که چنین پدیده

های اجتماعی و فرهنگی پیش روی همسران مهاجران ( در مطالعه خود به بررسی چالش2015)

ردساالرانه به تنظیم های مپرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد چگونه زنان با توجه به ارزش

( در مطالعه خود نشان دادند گرایش باالی 2015) 3پردازند. ربهان و براونمجدد زندگی خود می

روستایی -های شهریافراد به تغییر محل سکونت، اساساً شامل تغییر نوع سکونت است. مهاجرت

های اقتصادی های فردی خاص تأکید دارند و تأثیر دوره زندگی و ویژگیبر اهمیت ویژگی
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های ها توانستند به پروفایلی دست پیدا کنند که ویژگیدهند. آناجتماعی را نشان می

اند نشان شناختی مطلوب افرادی که شهرها را به مقصد مناطق روستایی ترک کردهجمعیت

شهری در چین ثابت کرد که -خانوار مهاجر روستا 89( در مطالعه روی 2014) 1دهد. زانگمی

یجه مهاجرت، برابری جنسیتی بیشتری حاصل شده و با افزایش استقالل اقتصادی همسران، در نت

توان برای زنان همواره یک فرصت برابری جنسیتی نیز افزایش یافته است. پس مهاجرت را نمی

( نشان داد مهاجرت فصلی مردان به دیگر 2014) 2محدودکننده و تصمیم غلط قلمداد کرد. شولتز

رغم هنجارهای تبعیض نژادی بین مردان و زنان، کار، بر زنان اثرگذار بوده و علیمناطق برای 

مهاجرت مردان منجر به پویایی و تحول ساختارهای اجتماعی و تغییر موقعیت اجتماعی زنان 

 شود.می

ترین عوامل موثر بر دهد عامل اقتصتتادی یکی از مهمبندی مطالعات پیشتتین نشتتان میجمع

س سفندیاری و نبیمهاجرت بوده ا سامیان، 1397ییان، ت )ا (. در برخی دیگر 1397، موحدی و 

از مطالعات ادراک فردی از کیفیت محیطی و طرز نگرش افراد نسبت به مهاجرت جزء مهمترین 

(. در برخی دیگر 1397، آقایاری و همکاران، 1397آبادی، عوامل مؤثر شمرده شده است )فتوح

عنوان مهمترین انات شتتتهری و گرایش به تغییر محل ستتتکونت بهاز مطالعات کیفیت بهتر امک

سامیان،  ست )موحدی و  شده ا شیدی و همکاران، 1397عوامل مهاجرت ذکر  (. با 1397، جم

ستان تربت حیدریه و اثرگذاری آن بر تولید زعفران  شهر شاورزان  توجه به اهمیت مهاجرت ک

زمان در بحث صتتتورت همنظریه را بهکشتتتور، و همچنین اینکه تاکنون مطالعات اندکی چند 

اند، در مطالعه کنونی این مهم در عوامل مؤثر بر تمایل افراد به انواع مهاجرت بررستتتی نموده

 حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است.روستاهای شهرستان تربت

 هاو داده روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک  در این مطالعه از روش تحقیق کمّی و پیمایشی استفاده شده است. این

منظور سنجش باشد. بهبررسی کاربردی و از نظر دامنه یک تحقیق خرد و از نظر زمانی مقطعی می

نامه در مرحله مطالعه مقدماتی، از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه روایی محتوای پرسش

مینان حاصل شد. استفاده شد که پس از چند مرحله اصالح و بازنگری از روایی پرسشنامه اط
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 Spss22جهت سنجش پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ و با نرم افزار 

معنای استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ صفر، به معنای عدم پایایی و ضریب مثبت یک به

لیت اعتماد تر باشد قابآمده به عدد مثبت یک نزدیکدستپایایی کامل است و هرچه مقدار به

دست آمد که به 79/0شود. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر پرسشنامه بیشتر می

 در سطح مناسبی قرار دارد. بنابراین، قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد تأیید و قابل قبول است.

ران( نامه )محاسبه شده از طریق فرمول کوکپرسش 366آوری اطالعات از طریق تکمیل جمع

بندی شده صورت گرفت که گیری تصادفی طبقهو مصاحبه حضوری با روستائیان از طریق نمونه

باشد صورت ذیل مینامه به صورت کامل تکمیل گردید. فرمول کوکران بهپرسش 310در نهایت 

 (:1997)کوکران، 

N =
t2.s2

d2 
 

 حجم نمونه nدقت احتمالی مطلوب،  dواریانس صتتفت مورد مطالعه،  s2که در این رابطه 

 باشد.استفاده می =96/1t کل و

های سطح زیر کشت که تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت برای تمام مقیاساز آنجایی

های همگن برداران نمونه به گروهزمان دارای نتایج کارایی نیست، لذا الزم است بهرهصورت همبه

صورت جداگانه بررسی شود. لذا با استفاده بر مهاجرت برای هر طبقه بهبندی و عوامل مؤثر طبقه

هکتار(،  2مزارع به سه گروه کوچک مقیاس )کمتر از  Spssدر نرم افزار  1ایاز تحلیل خوشه

هکتار( تقسیم شد و عوامل مؤثر  8هکتار( و بزرگ مقیاس )بیشتر از  8تا  2متوسط مقیاس )بین 

 (.2004صورت مجزا بررسی گردید )هاردکر، بر مهاجرت در این سه گروه به

ها وارد پژوهش، ابتدا، داده هایآوری اطالعات مورد نیاز برای تحلیل فرضیهو پس از جمع  

 Stataافزارها طبق الگوی آماری پژوهش با استفاده از نرم نرم افزار اکسل شده و سپس برازش داده

کارگیری الگوی احتمالی الجیت شده در این مطالعه مبتنی بر بهکاربردهانجام شده است. روش به

های مختلف تعیین یر عوامل و سیاستتأثکارگیری را تحتتواند احتمال بهاست این الگو می

های نماید. بنابراین، با توجه به نوع متغیر وابسته، الگوی مورد استفاده برای شناخت سازه

توان آن را تأثیرگذار بر تمایل به مهاجرت از سوی کشاورزان، الگوی الجیت است که می

                                                      
1. Cluster Analysis 

(1) 
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 (:9419، 2؛ هانمن2003، 1بندی کرد: )گرینصورت زیر فرمولبه

(Use 𝑋𝑖⁄ )P = 𝐹ŋ(𝑍𝑖) = 𝐹(α + 𝛽𝑋𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 

         

سخ مثبت،  𝑃𝑖که  شاهده یک پا ستیکی مربوط به  𝐹ŋ(𝑍𝑖)احتمال م مقدار چگالی تراکم لج

عرض  αبردار متغیرهای توضیحی مستقل،  𝑋𝑖مورد نظر است،  𝑍𝑖هر مقدار احتمالی شاخص 

 (:.1988بردار پارامترهای مجهول است )جا  و همکاران، 𝛽از مبدأ، 

𝑍𝑖 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + ɛ𝑖 

ها معموالً دربرگیرنده اطالعات منحصربهفردی است، لذا روش برآوردی که چون منبع داده

در معادله فوق،  𝑍𝑖است. متغیر وابسته 3نماییشود، روش حداکثر درستمعموالً استفاده می

 ،1988، 4شود )جا  و همکارانلگاریتم احتمال است که از یک انتخاب خاص ایجاد می

 (.1999، 5گجراتی

کند )جا  و تبعیت می 4الگوی الجیت از تابع توزیع تجمعی لوجستیک همانند رابطه

 (:1988 همکاران،

F(𝐼𝑖) =F(Xˊβ)=∫
1

√2𝜋

𝐼𝑡

−∞
exp(-𝑖2 2⁄ )𝑑𝑖     

 

نیز تابعی خطی از  𝐼𝑖ام است و i، تابع چگالی نرمال تجمعی کشاورز F(𝐼𝑖)که در آن  

باشد. آن می ، ترانهاده𝑋ˊ𝑖، ماتریس متغیرهای توضیحی و𝑋𝑖باشد. متغیرهای توضیحی الگو می

β نیز بیان شود 5صورت رابطهتواند بهنیز ماتریس پارامترهای برآوردی است. الگوی الجیت می 

 (:1994، 7؛ هانمن2003، 6)گرین

β)=
1

1+𝑒𝑥𝑝 (𝑋ˊ𝑡𝛽)
𝑋ˊ𝑖=1)=F(𝑌𝑡Pr)   = 𝑃𝑖 

 

، احتمال یک بودن متغیر وابستتتته بوده و به معنی احتمال تمایل به مهاجرت 𝑃𝑖که در آن 

                                                      
1. Greene 

2. Hanemann 

3. Maximum Likelihood (ML) 

4. Gudge et al 
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 شوند. باشد. پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد میمی

 Y=1که متغیر وابسته باشد. در صورتیحالت می 2مطالعه متغیر وابسته مدل دارای در این 

گر عدم تمایل افراد به مهاجرت باشد نشان Y=0باشد بیانگر تمایل افراد به مهاجرت است و اگر 

 است.

همچنین متغیرهای مستقل شامل سن، میزان درآمد ساالنه، تعداد دام سنگین، تعداد عضویت 

های فرهنگی، عضویت در شرکت تعاونی، بیمه ای روستایی، تعداد عضویت در کانونهدر تشکل

محصوالت کشاورزی، وضعیت اشتغال غیرکشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، جنسیت، وضعیت 

تأهل، نوع ازدوا ، تحصیالت، تعداد استفاده از اماکن تفریحی شهری، تعداد استفاده از امکانات 

فرزند محصل در روستا، تعداد فرزند دانشجو در شهر، تعداد  ریلی و فرودگاهی، تعداد

های مرتبط با پزشکی در روستا، کافی بودن اماکن رفاهی در روستا، اعتقاد به منزلت تخصص

باشد. در ابتدا در هر بخش با استفاده های سنتی میفرهنگاجتماعی افراد شهری و وجود خرده

صلی مدل را شناسایی و سپس مدل در هر بخش تخمین از آزمون متغیرهای اضافی متغیرهای ا

 زده خواهد شد. 

 هایافته

دهد. های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی روستائیان مورد مطالعه را نشان میویژگی 1جدول 

سال  48شود میانگین سنی کشاورزان کوچک مقیاس طور که در این جدول مشاهده میهمان

 50سال و در کشاورزان بزرگ مقیاس  45زان متوسط مقیاس باشد که این آماره در کشاورمی

سال گزارش شده است. میزان درآمد کل ساالنه کشاورزان کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و 

 650و  300، 240میلیون ریال است که این آماره حداکثر  240و  150، 80بزرگ مقیاس حداقل 

حداکثر دام سنگین موجود در مزرعه در  میلیون ریال در نمونه مورد مطالعه گزارش شده است.

 5باشد. کشاورزان کوچک مقیاس حداکثر در رأس می 35و  12، 5سه حالت مذکور به ترتیب 

تشکل و نهاد روستایی عضویت داشتند که این رقم برای کشاورزان متوسط مقیاس و بزرگ 

رهنگی روستا های فتشکل یا نهاد گزارش شده است. در حالت عضویت در کانون 4مقیاس 

کانون و کشاورزان بزرگ مقیاس حداکثر  4کشاورزان کوچک مقیاس و متوسط مقیاس حداکثر در 

 6کانون عضو بودند. حداکثر تعداد استفاده از اماکن تفریحی شهری در مزارع به ترتیب  3در 
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بار  7و  5، 3باشد. تعداد استفاده از امکانات ریلی و فرودگاهی به ترتیب بار می 17بار و  9بار، 

فرزند  3و  3، 4ترتیب باشد. تعداد فرزند محصل در روستا در سه مقیاس زراعت بهدر سال می

نفر است. همچنین  2ها باشد. این آمار برای تعداد فرزند دانشجو در شهر برای تمام مقیاسمی

 2و  2، 3ر های پزشکی موجود در روستا مرتبط با خانواده به ترتیب حداکثتعداد تعداد تخصص

 باشد.متخصص می

 های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشاورزان روستایی نمونه مورد مطالعه: ویژگی1جدول 

 هکتار 8بیشتر از  هکتار 8تا  2بین  هکتار 2کمتر از  متغیر

 حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل 

 72 50 24 69 45 24 65 48 22 سن )سال(

 650 350 240 300 220 150 240 120 80 میزان درآمدکل ساالنه )میلیون ریال(

 35 12 5 12 6 2 5 8/1 0 تعداد دام سنگین )فقره(

 4 8/1 0 4 2/2 0 5 7/2 0 های روستایی )عدد(تعداد عضویت در تشکل

 3 1/1 0 4 3/1 0 4 5/1 0 های فرهنگی روستا )عدد(تعداد عضویت در کانون

 1 15/0 0 1 17/0 0 1 20/0 0 (1عضویت در شرکت تعاونی )بله=

 1 75/0 0 1 58/0 0 1 45/0 0 (1بیمه محصوالت کشاورزی )بله=

 1 58/0 0 1 35/0 0 1 18/0 0 (1وضعیت اشتغال غیرکشاورزی )بله=

 1 72/0 0 1 65/0 0 1 45/0 0 (1وضعیت مالکیت زمین )ملکی=

 1 96/0 0 1 88/0 0 1 85/0 0 (1جنسیت )مرد=

 1 80/0 0 1 75/0 0 1 68/0 0 (1وضعیت تأهل )متأهل=

 1 45/0 0 1 52/0 0 1 65/0 0 (1نوع ازدوا  )فامیلی=

 1 62/0 . 1 40/0 . 1 25/0 . (1تحصیالت )دانشگاهی=

 17 2/7 0 9 5/5 0 6 5/2 0 تعداد استفاده از اماکن تفریحی شهری )بار(

 7 5/4 0 5 2/2 0 3 8/0 0 ریلی و فرودگاهی )بار( تعداد استفاده از امکانات

 3 8/1 0 3 2/2 0 4 5/2 0 تعداد فرزند محصل در روستا )نفر(

 2 3/1 0 2 1/1 0 2 8/0 0 تعداد فرزند دانشجو در شهر )نفر(

 2 75/0 0 2 9/0 0 3 2/1 0 مرتبط پزشکی موجود در روستا )نفر( تعداد تخصص

 1 48/0 0 1 62/0 0 1 7/0 0 (1روستا )بله=کافی بودن اماکن رفاهی 

 1 50/0 0 1 58/0 0 1 68/0 0 (1اعتقاد به منزلت اجتماعی افراد شهری )بله=

 1 73/0 0 1 78/0 0 1 88/0 0 (1های سنتی )بله=وجود خرده فرهنگ
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در سطح  (L.R.T)نمایی کلی، در جداول نتایج الجیت آماره حاصل از نسبت راستصورتبه

دهد متغیرهای موجود در الگو دار شده است. مقدار این آماره نشان میدرصد معنی 1کمتر از 

دهند. همچنین ارقام مربوط به آماره نیکویی تغییر در متغیر وابسته را در سطح باالیی توضیح می

در آمده از روش رگرسیون لجستیک دستهبرای مدل ب 1مقدار ضریب تعیین نگلکرکبرازش 

-دست آمد که نشانبه 62/0برابر با های کوچک مقیاس حالت بررسی مهاجرت روزانه در زمین

درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل رگرسیون  62دهنده آن است که 

. این آماره در حالت بررسی بینی مناسب مدل استگر قدرت پیششود و بیانلجستیک تبیین می

باشد که مقادیر قابل قبولی می 54/0و  59/0توسط و بزرگ مقیاس به ترتیب برابر های مزمین

دهد که اجزای اخالل الگو برای آزمون واریانس ناهمسانی نشان می LM2است. مقدار آماره 

 مشکل واریانس ناهمسانی ندارند. 

ارای سطح نتایج حاصل از اثرات نهایی عوامل مؤثر بر مهاجرت روزانه برای روستائیان د

واحد افزایش یابد، احتمال تمایل  1دهد که اگر متغیر سن هکتار نشان می 2زیر کشت کمتر از 

واحد افزایش یابد احتمال  1یابد. اگر میزان درآمد واحد کاهش می 03/0روستائیان به مهاجرت 

احتمال یابد. همچنین اگر مهاجر مرد باشد واحد کاهش می 04/0تمایل روستائیان به مهاجرت 

یابد و اگر فرد مهاجر دارای تحصیالت دانشگاهی واحد افزایش می 04/0تمایل به مهاجرت 

 یابد.واحد افزایش می 04/0باشد احتمال تمایل به مهاجرت 

با افزایش سطح زیر کشت به حالت مزارع متوسط، عوامل مؤثر بر مهاجرت روزانه تا حدی 

دهد اگر متغیرهای سن، درآمد و سطح زیر ایی نشان میکه نتایج اثر نهصورتیکند بهتغییر می

 04/0واحد و  08/0واحد،  07/0واحد افزایش یابد احتمال تمایل به مهاجرت به ترتیب  1کشت 

واحد کاهش  09/0یابد. همچنین اگر زمین ملکی باشد احتمال تمایل به مهاجرت واحد کاهش می

واحد افزایش  05/0شد احتمال تمایل به مهاجرت و اگر فرد مهاجر دارای تحصیالت دانشگاهی با

 یابد.می

همچنین نتایج اثرات نهایی در حالت عوامل مؤثر بر تمایل افراد به مهاجرت روزانه در حالت 

دهد که اگر متغیرهای سن، درآمد و سطح هکتار نشان می 8های بیشتر از کشاورزان دارای زمین

واحد و  12/0واحد،  08/0ترتیب تمایل به مهاجرت بهواحد افزایش یابد، احتمال  1زیر کشت 

                                                      
1. Nagelkerke 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    198

یابد. همچنین اگر فرد مهاجر دارای زمین ملکی باشد احتمال تمایل به واحد کاهش می 04/0

واحد کاهش و اگر فرد دارای تحصیالت دانشگاهی باشد احتمال تمایل به  12/0مهاجرت 

 یابد.واحد افزایش می 07/0مهاجرت 

 ل از تخمین الجیت عوامل مؤثر بر مهاجرت روزانه روستائیان: نتایج حاص2 جدول

 سطح زیر 

 کشت
 متغیر

 مقدار 

 ضریب

 سطح 

 داریمعنی

 اثر 

 نهایی

 سطح 

 داریمعنی

 

 

 

 هکتار 2کمتر از 

 02/0 -03/0 01/0 -08/1 سن

 06/0 -04/0 05/0 -2/1 میزان درآمد

 2/0 -03/0 1/0 -02/1 عضویت در شرکت تعاونی

 5/0 -02/0 004/0 -89/0 محصوالت کشاورزی بیمه

 6/0 -018/0 1/0 -65/0 های روستاییعضویت در تشکل

 2/0 -08/0 01/0 -5/2 وضعیت مالکیت زمین

 03/0 04/0 002/0 2/1 جنسیت

 01/0 04/0 01/0 3/1 تحصیالت

 

 

 هکتار 8تا  2بین 

 08/0 -07/0 05/0 -86/1 سن

 02/0 -08/0 01/0 -03/2 میزان درآمد

 03/0 -04/0 02/0 -1/1 سطح زیر کشت

 4/0 -02/0 08/0 -85/0 بیمه محصوالت کشاورزی

 05/0 -09/0 001/0 -9/2 وضعیت مالکیت زمین

 01/0 05/0 005/0 5/1 تحصیالت

 

 

 هکتار 8بیشتر از   

 06/0 -08/0 02/0 -02/2 سن

 001/0 -12/0 01/0 -1/3 میزان درآمد

 01/0 -04/0 02/0 -03/1 کشتسطح زیر 

 01/0 -12/0 009/0 -1/3 وضعیت مالکیت زمین

 02/0 07/0 002/0 8/1 تحصیالت
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مقدار ضریب تعیین نگلکرک برای مدل در بررسی مهاجرت فصلی آماره نیکویی برازش 

برابر با های کوچک مقیاس در حالت بررسی زمیندست آمده از روش رگرسیون لجستیک هب

درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط  60دهنده آن است که دست آمد که نشانبه 60/0

. بینی مناسب مدل استگر قدرت پیششود و بیانمتغیرهای مستقل رگرسیون لجستیک تبیین می

درصد  68/0و  65/0ترتیب برابر های متوسط و بزرگ مقیاس بهاین آماره در حالت بررسی زمین

 مقادیر قابل قبولی است.  باشد کهمی

در  3نتایج اثرات نهایی در حالت عوامل مؤثر بر تمایل افراد به مهاجرت فصلی در جدول 

دهد که اگر متغیر سن، میزان درآمد و میزان های کوچک نشان میحالت کشاورزان دارای زمین

واحد،  038/0ب ترتیواحد افزایش یابد آنگاه تمایل به مهاجرت به 1آب کشاورزی در دسترس 

یابد. همچنین اگر افراد دارای تحصیالت دانشگاهی باشند واحد کاهش می 024/0واحد و  05/0

 یابد. واحد افزایش می 04/0احتمال تمایل به مهاجرت 

نتایج اثرات نهایی حاصل از تخمین الجیت عوامل مؤثر بر مهاجرت فصلی روستائیان بین 

 1غیر سن، میزان درآمد و میزان آب کشاورزی در دسترس دهد اگر متهکتار نشان می 8تا  2

 03/0واحد و  06/0واحد،  04/0گاه احتمال تمایل به مهاجرت به ترتیب واحد افزایش یابد آن

واحد افزایش یابد احتمال تمایل به  1یابد. در این حالت، اگر سطح زیر کشت واحد کاهش می

رد دارای زمین ملکی باشد، احتمال تمایل به یابد. همچنین اگر فکاهش می 035/0مهاجرت 

کاهش و اگر دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، احتمال تمایل به مهاجرت  092/0مهاجرت 

یابد. اگر فرد دارای فرزند محصل در روستا باشد، احتمال تمایل به واحد افزایش می 064/0

 یابد. واحد کاهش می 04/0مهاجرت

 8اثرات نهایی عوامل مؤثر بر مهاجرت فصلی روستائیان بیشتر از همچنین نتایج حاصل از 

دهد اگر متغیر سن، میزان درآمد، میزان آب کشاورزی، میزان حمایت دولت از هکتار نشان می

 048/0واحد افزایش یابد، احتمال تمایل به مهاجرت به ترتیب  1تولیدات و سطح زیر کشت 

یابد. اگر فرد دارای زمین واحد کاهش می 04/0احد و و 06/0واحد،  04/0واحد،  08/0واحد، 

واحد  1/0ملکی باشد و دارای فرزند محصل در روستا باشد احتمال تمایل به مهاجرت به ترتیب 

یابد. همچنین اگر فرد دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، احتمال تمایل واحد کاهش می 036/0و 

 یابد.واحد افزایش می 064/0به مهاجرت 
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 : نتایج حاصل از تخمین الجیت عوامل مؤثر بر مهاجرت فصلی روستائیان3ول جد

 متغیر     سطح زیر کشت
 ضریب

 الجیت 

 سطح معنی

 داری

 اثر 

 نهایی

 سطح

 داریمعنی

 

 

 

 هکتار 2کمتر از 

 08/0 -038/0 002/0 -95/0 سن

 02/0 -05/0 01/0 -4/1 میزان درآمد

 03/0 -024/0 05/0 -6/0 میزان آب کشاورزی در دسترس

 2/0 -06/0 003/0 -6/1 وضعیت مالکیت زمین

 31/0 06/0 02/0 5/1 جنسیت

 02/0 04/0 05/0 07/1 تحصیالت

 11/0 -01/0 01/0 -45/0 تعداد فرزند محصل در روستا

 

 

 هکتار 8تا  2بین 

 

 

 

 08/0 -04/0 002/0 -1/1 سن

 02/0 -06/0 01/0 -6/1 میزان درآمد

 031/0 -03/0 005/0 -9/0 آب کشاورزی در دسترسمیزان 

 3/0 -04/0 02/0 -2/1 میزان حمایت دولت از تولیدات

 03/0 -035/0 02/0 -89/0 سطح زیر کشت

 4/0 -028/0 01/0 -/70 بیمه محصوالت کشاورزی

 05/0 -092/0 001/0 -3/2 وضعیت مالکیت زمین

 001/0 05/0 005/0 3/1 تحصیالت

 1/0 -04/0 1/0 -2/1 فرزند محصل در روستاتعداد 

 

 

 هکتار 8بیشتر از 

 02/0 -048/0 002/0 -3/1 سن

 031/0 -08/0 02/0 -1/2 میزان درآمد

 08/0 -04/0 01/0 -1/1 میزان آب کشاورزی در دسترس

 02/0 -06/0 08/0 -5/1 میزان حمایت دولت از تولیدات

 01/0 -04/0 09/0 -2/1 سطح زیر کشت

 004/0 -1/0 002/0 -5/2 وضعیت مالکیت زمین

 02/0 064/0 02/0 6/1 تحصیالت

 012/0 -036/0 01/0 -9/0 تعداد فرزند محصل در روستا
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، نتایج حاصل از تخمین الجیت عوامل مؤثر بر مهاجرت دائمی روستائیان را نشان 4جدول 

مقدار ضریب تعیین نگلکرک برای مدل دهد. در بررسی مهاجرت دائمی آماره نیکویی برازش می

برابر با های کوچک مقیاس در حالت بررسی زمیندست آمده از روش رگرسیون لجستیک هب

درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط  78دهنده آن است که دست آمد که نشانبه 78/0

. مناسب مدل است گر قدرت پیشبینیشود و بیانمتغیرهای مستقل رگرسیون لجستیک تبیین می

درصد  73/0و  76/0های متوسط و بزرگ مقیاس به ترتیب برابر این آماره در حالت بررسی زمین

 باشد که مقادیر قابل قبولی است. می

دهد چنانچه درآمد های کوچک مقیاس نشان مینتایج حاصل از اثرات نهایی در حالت زمین

فرد دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، احتمال  واحد افزایش یابد یا 1و میزان خسارت ساالنه 

یابد. در این واحد افزایش می 09/0واحد و  044/0واحد،  09/0تمایل به مهاجرت به ترتیب 

حالت، چنانچه فرد دارای زمین ملکی باشد، متأهل باشد و ازدوا  فامیلی داشته باشد، احتمال 

یابد. اگر سن واحد کاهش می 019/0واحد و  02/0واحد،  09/0تمایل به مهاجرت به ترتیب 

 یابد.واحد کاهش می 08/0واحد افزایش یابد، احتمال تمایل به مهاجرت  1افراد 

هکتار، نتایج حاصل از اثرات نهایی نشان  8تا  2های بین در حالت کشاورزان دارای زمین

یابد، احتمال  واحد افزایش 1دهد چنانچه متغیرهای سن، سطح زیر کشت و تعداد دام سنگین می

واحد کاهش خواهد یافت.  06/0واحد و  0128/0واحد،  072/0تمایل به مهاجرت به ترتیب 

واحد افزایش یابد  1چنانچه متغیرهای درآمد، خسارت ساالنه و تعداد استفاده از اماکن شهری 

واحد افزایش خواهد  044/0واحد و  053/0واحد،  1/0احتمال تمایل به مهاجرت به ترتیب 

واحد کاهش و اگر فرد  01/0یافت. اگر فرد دارای زمین ملکی باشد، احتمال تمایل به مهاجرت 

 واحد افزایش خواهد یافت. 104/0دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، احتمال تمایل به مهاجرت 

دهند هکتار اثرات نهایی نشان می 8های بیشتر از همچنین در حالت روستائیان دارای زمین

واحد افزایش یابد، احتمال تمایل  1تغیرهای سن، سطح زیر کشت و تعداد دام سنگین چنانچه م

واحد کاهش خواهد یافت. اگر متغیر  081/0واحد و  13/0واحد،  067/0ترتیب به مهاجرت به

واحد افزایش خواهد یافت.  119/0واحد افزایش یابد، احتمال تمایل به مهاجرت  1درآمد 

واحد کاهش و اگر  115/0زمین ملکی باشد، احتمال تمایل به مهاجرت همچنین اگر فرد دارای 

 واحد افزایش خواهد یافت. 096/0دارای تحصیالت دانشگاهی باشد احتمال تمایل به مهاجرت 
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 هکتار 2: نتایج حاصل از تخمین الجیت عوامل مؤثر بر مهاجرت دائمی روستائیان کمتر از 4جدول 

 متغیر 
 ضریب 
 الجیت

 سطح معنی
 داری

 اثر
 نهایی

 سطح 
 معنی
 داری

از 
ر 
مت
ک

2 
ار
کت
ه

 

 01/0 -08/0 002/0 -1/2 سن
 03/0 09/0 01/0 3/2 میزان درآمد

 13/0 -019/0 05/0 -4/0 میزان آب کشاورزی در دسترس
 14/0 -02/0 09/0 -5/0 میزان حمایت دولت از تولیدات

 02/0 044/0 01/0 1/1 میزان خسارت ساالنه
 02/0 -09/0 1/0 -2/2 مالکیت زمینوضعیت 

 2/0 -02/0 002/0 -3/0 وضعیت تأهل
 01/0 -019/0 001/0 -4/0 نوع ازدوا 
 021/0 09/0 02/0 2/2 تحصیالت

 9/0 036/0 01/0 9/0 تعداد فرزند دانشجو در شهر
 2/0 -008/0 1/0 -2/0 های پزشکی موجود در روستا مرتبط با خانوادهتعداد تخصص

 01/0 0004/0 02/0 01/0 های سنتیوجود خرده فرهنگ

ن 
بی

2 
 8تا 

تار
هک

 

 03/0 -072/0 003/0 -8/1 سن
 01/0 1/0 009/0 5/2 میزان درآمد

 1/0 -025/0 05/0 -6/0 میزان آب کشاورزی در دسترس
 2/0 -026/0 06/0 -65/0 میزان حمایت دولت از تولیدات

 02/0 053/0 04/0 3/1 میزان خسارت ساالنه
 01/0 -0128/0 05/0 -1/3 سطح زیر کشت
 001/0 -06/0 01/0 -5/1 تعداد دام سنگین

 02/0 -1/0 001/0 -5/2 وضعیت مالکیت زمین
 1/0 -0082/0 02/0 -2/0 وضعیت تأهل
 1/0 -0041/0 03/0 -1/0 نوع ازدوا 
 02/0 104/0 001/0 6/2 تحصیالت

 02/0 044/0 1/0 1/1 رفاهی شهریتعداد استفاده از اماکن 

از 
ر 
شت
بی

8 
ار
کت
ه

 

 02/0 -067/0 05/0 -8/1 سن
 04/0 119/0 02/0 2/3 میزان درآمد

 12/0 -033/0 001/0 -9/0 میزان حمایت دولت از تولیدات
 02/0 -13/0 003/0 -5/3 سطح زیر کشت
 01/0 -081/0 02/0 -2/2 تعداد دام سنگین

 031/0 -115/0 01/0 -1/3 وضعیت مالکیت زمین
 014/0 096/0 1/0 6/2 تحصیالت

 12/0 041/0 1/0 1/1 تعداد استفاده از امکانات ریلی در سال
 18/0 048/0 002/0 3/1 تعداد استفاده از امکانات فرودگاهی در سال
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 گیری بحث و نتیجه

هم روستایی به شهر، ساخت سنی روستا به  سالمیانبا مهاجرت افراد جوان و در جوامع بشری 

خورد و باعث ایجاد مشکالتی هم در روستا به لحاظ کمبود نیروی کار و هم در شهر به لحاظ می

آمدن چنین وجودهتوان از بریزی دقیق میلذا با برنامه .گرددهای کاذب و بیکاری میافزایش شغل

 شرایطی جلوگیری نمود.

ان داد که متغیرهای سن و درآمد اثر منفی و متغیرهای جنسیت )مرد نتایج این مطالعه نش

داری بر مهاجرت روزانه روستائیان با مالکیت زمین زیر بودن( و تحصیالت اثر مثبت و معنی

هکتار دارد. با افزایش سطح زیر کشت به حالت مزارع متوسط، عوامل مؤثر بر  2کشت کمتر از 

که عوامل سن، میزان درآمد، سطح زیر کشت و صورتیکند. بهمهاجرت روزانه تا حدی تغییر می

 8تا  2مالک بودن زمین اثر منفی و عامل تحصیالت اثر مثبت بر مهاجرت روزانه روستائیان بین 

درآمد، سطح زیر کشت و ومالک بودن زمین اثر منفی  میزانهکتار دارد. همچنین متغیرهای سن، 

هکتار  8دار بر مهاجرت روزانه روستائیان بیشتر از مثبت و معنیدار و متغیر تحصیالت اثر و معنی

 زمین دارد.

در حالت مهاجرت فصلی، نتایج نشان داد که متغیرهای سن، میزان درآمد و میزان آب 

دار بر مهاجرت دار و متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنیکشاورزی در دسترس، اثر منفی و معنی

کتار دارد. نتایج همچنین نشان داد متغیرهای سن، میزان درآمد، ه 2فصلی روستائیان کمتر از 

دار و میزان آب کشاورزی در دسترس، سطح زیر کشت و مالک بودن زمین، اثر منفی و معنی

هکتار زمین دارد.  8تا  2دار بر مهاجرت فصلی روستائیان بین متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنی

سن، میزان درآمد، میزان آب کشاورزی در دسترس، میزان همچنین نتایج نشان داد متغیرهای 

حمایت دولت از تولیدات، سطح زیر کشت، تعداد فرزند محصل در روستا و وضعیت مالکیت 

داری بر مهاجرت فصلی روستائیان زمین، اثر منفی و معنی دار و عامل تحصیالت اثر مثبت و معنی

 هکتار دارد. 8بیشتر از 

آمده نشان داد که متغیرهای سن، مالک بودن زمین دستی، نتایج بهدر حالت مهاجرت دائم

دار و متغیرهای میزان درآمد، میزان خسارت ساالنه و تحصیالت و ازدوا  فامیلی اثر منفی و معنی

هکتار دارد. همچنین متغیرهای  2داری بر مهاجرت دائمی روستائیان کمتر از اثر مثبت و معنی

دار و متغیرهای د دام سنگین و مالک بودن زمین اثر منفی و معنیسن، سطح زیر کشت، تعدا
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درآمد، میزان خسارت ساالنه، تعداد استفاده از اماکن رفاهی شهری و تحصیالت اثر مثبت و 

 هکتار زمین دارد.  8تا  2دار بر مهاجرت دائمی روستائیان مالک بین معنی

ح زیر کشت، تعداد دام سنگین و مالک و در نهایت، نتایج نشان داد که متغیرهای سن، سط

دار بر مهاجرت دار و میزان درآمد و تحصیالت اثر مثبت و معنیبودن زمین، اثر منفی و معنی

 هکتار زمین دارد. 8دائمی روستائیان بیشتر از 

صورت کلی، متغیر میزان درآمد، بر مهاجرت روزانه و مهاجرت فصلی اثر منفی، و بر به

( نیز در تحقیق 1397آبادی )دار داشته است. شریفی و زارع شاهر مثبت و معنیمهاجرت دائمی اث

اند. همچنین خود متغیر دافعه اقتصادی روستا بر اساس تفاوت درآمد را بر مهاجرت مؤثر دانسته

( تفاوت دستمزد شهری و روستایی و فقر روستایی، و موحدی و 1397ئیان )اسفندیاری و نبی

اند. متغیرهای سن، جنسیت و ز متغیر درآمد را بر مهاجرت مؤثر دانسته( نی1397سامیان )

(، شریفی 1390تحصیالت نیز بر انواع مهاجرت اثرگذار است که در تحقیقات فخرایی و عبدی )

( نتایج اثرگذاری این متغیرها ارائه شده 1397( و موحدی و سامیان )1397آبادی )و زارع شاه

های ع ازدوا ، تعداد فرزند محصل در روستا و وجود خرده فرهنگاست. همچنین متغیرهای نو

اند که تحقیقات موحدی و سامیان عنوان متغیرهای اجتماعی مؤثر بر مهاجرت عنوان شدهسنتی به

( نیز بر اثرگذاری این عوامل 2014باکور میریام و همکاران )(، مگ1380(، حسینی ابری )1397)

طح زیر کشت، وضعیت مالکیت زمین، میزان آب کشاورزی در اند. متغیرهای سصحه گذاشته

عنوان دسترس، میزان حمایت دولت از تولیدات، میزان خسارت ساالنه و تعداد دام سنگین نیز به

(، حسینی 1397اند که تحقیقات موحدی و سامیان )متغیرهای اقتصادی مؤثر بر مهاجرت ذکر شده

( این 1395( و مکانیکی و همکاران )1392و بوستانی )(، اذانی 2002(، اندرسون )1380ابری )

اند. در نهایت، تعداد استفاده از اماکن رفاهی شهری نیز بر متغیرها را بر مهاجرت مؤثر دانسته

( نیز مؤید این 2002( و اندرسون )1993مهاجرت اثرگذار نشان داد ه شد که تحقیقات هانت )

 اند.موضوع بوده

ورزان در حالت مهاجرت فصلی و روزانه اثر منفی بر تمایل افراد به که درآمد کشاازآنجایی

سازی قیمت بایست در جهت افزایش درآمد کشاورزان گام برداشت. واقعیمهاجرت دارد، می

به توجه همچنین کند. به درآمدافزایی روستائیان کمک می محصوالت کشاورزی و حذف دالالن

های جهاد گسترش فعالیت و ورزی در روستاهاتولیدات جانبی محصوالت کشاهای شرکت
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افزایش درآمد برای ی ای راهکارهای دیگرگیاهان گلخانهافزایش تولید کشاورزی در زمینه 

های کشاورزی و با ایجاد و تقویت بنیه زمین سازیتواند با یکپارچهدولت میباشد. روستائیان می

های با بازپرداخت بلندمدت و نرخ بهره کم و های تعاونی تولید مانند اعطای واممالی شرکت

انگیزه  کمک نماید وروستایی  کشاورزوری بهره افزایشچنین با گسترش مکانیزاسیون به هم

 نماید.الزم برای فعالیت و ماندگاری در محیط روستا را ایجاد 

مهاجرت  که داشتن فرزند محصل در روستا از عوامل کاهنده تمایل افراد بههمچنین ازآنجایی

امکانات آموزشی در روستاها از قبیل مدارس ابتدایی، راهنمایی و گردد باشد، لذا پیشنهاد میمی

نیاز فرزندان روستائیان به امرآموزش و پرورش ایجاد گردد تا های کشاورزی هنرستان و متوسطه

رزی یکی از های کشاوشود. نتایج این مطالعه نشان داد خسارت سالیانه وارده بر زمین تأمین

توان از تقویت بیمه محصوالت کشاورزی عوامل مؤثر بر مهاجرت دائمی افراد است. لذا می

-روشدهنده پذیرش تکنولوژی پیشرفته، اشاعهنده درآمد کشاورزان، افزاینده افزایعنوان عامل به

برد. همچنین نام گذار و سرمایه مولدامنیت اقتصادی برای کننده ایجاد و های نوین زراعی و دامی

متغیر تعداد استفاده از امکانات رفاهی در شهر از عوامل اثرگذار بر مهاجرت دائمی است. لذا 

مهاجرت روستائیان به  سطح در روستاها از مراکز رفاهی و درمانیبا ایجاد گردد پیشنهاد می

این  تواند دریم دارندکه جنبه مرکزیت ها در روستاهاییچنین ایجاد بیمارستان. همکاست هاشهر

ایجاد مراکز  مورد اقدام مثبت شمرده شود تا نیازهای درمانی روستاهای اطراف را برآورده سازد.

  تواند از میزان مهاجرت دائمی افراد بکاهد.رفاهی جهت تأمین نیازهای ضروری روستائیان نیز می
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Study of Effective Factors on desire of the villagers to different 

types of internal migration in Torbat Heydarieh  

Fatemeh Rastegaripour, Fatemeh Mahmoudi 

 

Abstract 
This study  examines  factors  affecting  migrationof  villages in the city  of  Torbat 

Heydarieh. Required data was collected with completing 366 questionnaires by 

stratified sampling method among farmers in Torbat Heydariyeh rurals in 2019. The 

statistical technique used in this study is Logit, in which the dependent variable has 

different states of willingness and unwillingness to daily, seasonally and permanently 

migration between small-scale, medium-scale and large-scale farmers. The results 

showed that land ownership and area under cultivation in medium and large farms 

have a negative and significant effect on migration type. Also, factor of gender (being 

a man) has a positive and significant effect on daily migration and factors of 

agricultural water on the farm and the amount of government support for farmers have 

a negative and significant effect on seasonal migration. Also, the factors of annual 

damage and urban welfare facilities have a positive and significant effect and the 

factor of the number of heavy farm livestock has a negative and significant effect on 

permanent migration. In this regard, it is proposed to increase the income of the 

villagers to the required level, complete the welfare, educational and medical facilities 

in the village and integrate the lands to reduce the migration of the villagers. 
 

Keywords: Village, Farmer, Migration, Cultivated area, Torbat Heydarieh. 
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 1های روستاییهای شهری یا جاذبهانگیزه مهاجرت بازگشتی در شهر سقز: دافعه

 حسین قدرتی ،شفیعه قدرتی ،سلیمی کاوه

 (19/4/1400تاریخ پذیرش:    29/11/1399)تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
 نیاست که از آغاز مهاجرت در ذهن مهاجر ینهایماندن در مقصد، دو گز ایو  یبازگشت به مبدأ مهاجرت

مهاجرت  زهیمرتبط با انگ یشهر یهاو دافعه ییروستا یهاجاذبه ی. هدف مقاله حاضر بررسبنددینقش م

 قیاست. روش تحق یمهاجرت بازگشت زهیانگ یریگاز آنها در شکل کیهر  تیو شناخت اهم یبازگشت

پژوهش،  ی. جامعه آمارباشدیها مصاحبه و پرسشنامه مداده یاست و ابزار گردآور ختهیصورت آمبه

آباد هستند. و تازه نییساله شهر سقز و ساکن در سه محله بهارستان باال، بهارستان پا  65تا  20افراد 

کار رفت. پرسشنامه به نیاز بستر مورد مطالعه و تدو ترقیدر جهت شناخت عم ،یفیبخش ک یهاافتهی

تعلق  ،ییشبکه روابط روستا ،یشبکه روابط شهر الت،یسطح تحص یرهایمطالعه، متغ یدر بخش کمّ

سن و  یرهایبازگشت نشان دادند. اما متغ زهیبا انگ یرابطه مثبت ییو خدمات و امکانات روستا ،یبوم

چندگانه  ونیرگرس لیدر تحل تی. درنهاندادندبازگشت نشان  زهیبا انگ یداریتعداد فرزندان رابطه معن

 یهایژگیو و یاست تا دافعه شهر ییاز جاذبه روستا یبازتاب شتریبازگشت، ب زهیمشخص شد که انگ

 مهاجران. یِانهیزم

 های شهری، شهر سقز.های روستایی، دافعهانگیزه، مهاجرت بازگشتی، جاذبه: هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها است و تأثیر بسزایی بر ساختار جمعیتی دارد. مهاجرت، مهمترین عامل در بازتوزیع جمعیت

های روستا و در قالب مهاجرت 1385تا  1360های های داخلی طی دههعمده مهاجرت در ایران،

رویه های بیمهاجرت(. 1387 ،اردهایی  و همکارانقاسمی و  1385)اصالنی، شهری بوده است 

که امروزه برخی از مسائل تاجایی ؛امل اصلی رکود کشاورزی و تشدید مشکالت شهری استع

: 1371)زنجانی،  دهندهای داخلی نسبت میتوسعه را به مهاجرتمشکالت کشورهای درحال و

شهر و  گیری نابرابری و شکافرویکردهای انتقادی، توسعة وابسته را عامل اصلی شکل(. 177

تخلیه روستاها،  عامل اصلی در تداوم مهاجرت، در این نابرابری نهفته است. دانند وروستا می

های متعدد ناشی بروز نابسامانی ،تضعیف تولید محصوالت دامی و کشاورزی کاری،کم بیکاری و

از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا 

توان که میاست  درحالیاین  پیامدهای مهاجرت انبوه روستا به شهر است. ... ازو محیط زیست و

، برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد بازگشتیبا استفاده از توانایی، تجربه و مهارت مهاجران 

: 2002، 1)اندرسون حل مناسب استفاده کردعنوان یک راهروستاییان، و درنهایت توسعه کشور به

8.) 

گذاران، دولتمردان و مدیران شهری برای حل مسائل و مشکالت ناشی از مهاجرت سیاست

نتیجه  چنانکههایی هستند. ها و سیاستمشیو همچنین مقابله با آن در پی تدوین و اجرای خط

کشور دارای  141 ،کشور 169دهد که از نشان می 1990ل ی سازمان ملل در سامطالعه

)لوکاس و  بودند  مهاجرتوس کردن روندهای جاریِهای کاهش سرعت یا معکسیاست

سازی روند های مهاجرتی، معکوسیکی از اهداف سیاستترتیب . بدین( 167: 1381میر،

ای به توسعه روستایی اختصاص دارد برنامه پنجم توسعه ایران ماده قانونمهاجرت است و در 

ون کاهش نابرابری بین جامعه گذاری و راهبردهایی همچکه دولت را مکلف به اجرای سیاست

به  بازگشت براى مهاجران تشویقکند. یکی از این راهبردها، حمایت و شهری و روستایی می

 . است روستاها

اگرچه  معنای دقیق،  در جهت عکس است. مهاجرتمهاجرت بازگشتی یا معکوس، 

المللی برای آن ذکر نشده است، اما اصطالحات مشخص و استانداردی در قوانین ملی و بین

                                                      
1. Andersen 
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 جریان رفلکس، مهاجرت مهاجرت مجدد، جریان، ضد سرهم،پشت مهاجرتمختلفی همچون 

، 1بونکرنک)شود بازگشت استفاده می و دوم مهاجرت معکوس، بازگشت، مهاجرت بازگشت،

ای است درحال رشد که بیانگر مهاجرت و بازگشت به مبدأء پدیدهمهاجرت بازگشتی  (.4: 2012

مهاجرتی برای مهاجران است. جریانی که فرد یا افرادی به دالیل مختلفی به محل سکونت قبلی 

های مختلف از در تعریف (.1396گردند )اجزاء شکوهی و همکاران، و موطن خود برمی

ر دالیل اقتصادی تأکید دارند و آن را واکنشی نسبت به مشکالت مهاجرت معکوس، بیشتر ب

های مختلفی برای درآمدزایی همچون دامداری، کشاورزی و زندگی در شهر، و یا وجود جاذبه

  (.55: 2001 و همکاران، 2دانند )اوکالیبازنشتگی در روستاها می

 ،های داخلیمهاجرتاز مجموع  1390سالعمومی نفوس و مسکن نتایج سرشماری  طبق 

درصد  84/14روستا به شهر،  صورتبهدرصد  87/12شهر،  به شهر صورتبه درصد 03/60

 )وارثی و باقری، روستا به روستا بوده است صورتبهنیز درصد  24/7 و شهر به روستا صورتبه

مومی دنبال گسترش مهاجرت معکوس، در استان کردستان نیز، طبق نتایج سرشماری عبه (.1392

اند. نتایج نفر تجربه مهاجرت از شهر به روستا را داشته 21453تعداد  1390نفوس و مسکن سال 

 خراسان یهااستاندهد که بعد از ( نشان می1397های قاسمی اردهایی و همکارانش )یافته

 راشهر به روستا  مهاجرت درصد نیشتریب ،کردستان ، استانزنجانی و جنوب خراسان ،یشمال

 د. دار

چرا که به آنچه گفته شد، پدیده بازگشت به روستا شایان توجه و مطالعه است؛ با توجه 

ویژه روستاها، پیامدهای اجتماعی و بر اثرگذاری بر ساختارهای جمعیتی شهرها و بهعالوه

انگیزه بازگشت مهاجران روستایی که  بررسیدر این مطالعه به اقتصادیِ فراوانی خواهد داشت. 

های روستایی و صورت جاذبهاند، پرداخته شده و علل مرتبط با آن بهر سقز ساکن شدهدر شه

ای از عوامل هستند، های اجتماعی تحت تأثیر زنجیرههای شهری بررسی شده است. پدیدهدافعه

دنبال آن است که تأثیرگذارترین عوامل را دریابد. پرسش اساسی این وجود، این مطالعه بهبااین

های شهری است و یا دلیل دافعهآن است که آیا انگیزه بازگشت به روستا عمدتاً بهپژوهش 

  های روستا؟جاذبه

                                                      
1. Bovenkerk  

2. Okali  
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 چارچوب نظری 

شناسی و همزمان شناسی نیست و از زمان ظهور جامعهمطالعه مهاجرت صرفاً در حیطه جمعیت 

طور مستقیم یا بهشناسان کالسیک شهرنشینی و صنعتی شدن، مهاجرت نیز مورد توجه جامعه با

 1960های مرتبط با مهاجرت معکوس در دهه ها و نظریهدیدگاهاما  است؛قرار گرفته  غیرمستقیم

، 1نویرکاساریپ)با وسعت بیشتری مورد توجه متخصصان قرار گرفت  1980شروع شد و در دهه 

2004).  

ی نشده است. طور مجزا و در قالب نظریه بررسدر ادبیات مهاجرت، مهاجرت بازگشتی به

های پردازند، استفاده شده است. نظریهطورکلی، به مهاجرت میبنابراین، از نظریاتی که به

اند مهاجرت در قالب چهار دیدگاه عمده: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیستمی قرار گرفته

و هایی است که به عوامل اقتصادی (. در این پژوهش، تأکید بر نظریه128: 1380)زنجانی، 

 و کار وضع بهبود برای ایدیدگاه اقتصادی، مهاجرت را وسیلهطورکلی، اند. بهاجتماعی پرداخته

های درآمدی در مبدأ و مقصد توجه دارد. این داند و بر شکاف دستمزدها و تفاوتمیاشتغال 

در های رفتاری مدل 1980نظریات ابتدا در سطح کالن به این پدیده توجه داشتند، اما از دهه 

فرض است که اگر مزایای ها مبتنی بر این پیشسطح خرد نیز مورد توجه قرار گرفت. این تبیین

گیرد. پس از رویکردهای اقتصاد های آن باشد، فرد تصمیم به مهاجرت میمهاجرت بیش از هزینه

کالسیک و نئوکالسیک، رویکرد دیگری نیز شکل گرفت که در آن، تصمیم به مهاجرت را نه 

کرد رت فردی و مجزا از دیگران، بلکه در واحدهای بزرگتر، مانند خانواده، جستجو میصوبه

های متأخر در مطالعه مهاجرت، به زمینه و بستر اجتماعی توجه (. نظریه43-642: 2003، 2لوریت)

های های فردی، بلکه ویژگیتنها ویژگیای از عوامل در بستر جامعه است. نهاند. گسترهنموده

اده، محله و بازار کار نیز مهم است. این عوامل بخشی از سرمایه اجتماعی هستند که فرد بر خانو

 (.24-323: 2005، 4و لینسترم 3گیرد )وایتها در مورد سازوکار مهاجرت تصمیم میاساس آن

کند و مهاجرت را در های متنوع مبدأ و مقصد توجه میها و رانشدیدگاه اجتماعی به کشش

هوا، وجستن از شرایط و اوضاع نامناسب مبدأ و همچنین سکونت در نقاط خوش آبجهت دوری

                                                      
1. Cassarino  

2. Taylor  

3. White  

4. Lindstrom 
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در ادامه  (.222: 1368، زادهلهسایی)داند سالم و زندگی در بطن جامعه، قوم و فرهنگ خود می

 به مهمترین نظریات مرتبط با مهاجرت پرداخته شده است.

بر سایر عوامل( عوامل اقتصادی را  راونشتاین در قوانین مهاجرتی خود )عالوه بر تأکید

: 1368 ،زادهلهسایی)داند ها میو استمرار مهاجرت رشدگیری، مهمترین عامل برانگیزنده در شکل

131.)    

لی، قوانین راونشتاین را بازنگری و چارچوب نظری جدیدی برای مهاجرت مطرح کرد. 

کند. این متنوع مبدأ و مقصد توجه میهای ها و رانشداند و به کششمهاجرت را ارادی نمی وی

عنوان جاذبه، و هزینه باالی زندگی نظریه وجود امکانات بیشتر آموزشی، اشتغالی و درآمدی را به

کند، که شامل چهار عامل عنوان دافعه محسوب میو دوری از خانه و آلودگی محیط زیستی را به

 در ین عوامل عبارتند از: عوامل موجودشود و بیشتر به عوامل شخصی تأکید دارد. اعمده می

 مقصد )موانع به مبدأ از مهاجرت در جریان موجود موانع مبدأ، در موجود عوامل مقصد،

 (.222: 1368زاده، لهسایی)مهاجر  شخص به مربوط فردی عوامل ویژه و گر(مداخله

 فایده که کندمی مهاجرت درصورتی فرد که کندمی بیان ساستاد الری انسانی سرمایه نظریه

 ایگونه به در برگیرد را زندگی ابعاد تمام تواندمی هزینه و فایده این و باشد بیشتر اشهزینه از آن

 اجتماعی، ابعاد توانمی اساس،براین. شودمی شامل هم را متصوره هایفایده و هزینه حتی که

 وضعیت مطلوب، اجتماعی شرایط شغل، داشتن. کرد لحاظ آن در نیز را روانی روحی و اقتصادی

 تواندمی خویشاوندان و آشنایان به تعلق و پیوند حتی و تفریح و آرامش مناسب، روانی روحی

 همچنین دهد.می انطباق جدید محیط با را خود تدریجبه مهاجر فرد شود. واقع مهاجرت علل از

 را او ارزیابی درنهایت که شودمی روبرو نشدهبینیپیش مسائل سرییک با مهاجرت، تجربه در

 ایبرجسته نقش مهاجر بازگشت یا ماندگاری در امر این و کندمی تصحیح و تعدیل مهاجرت از

 روستا در بیشتر رفاه از برخورداری برای اساس، مهاجرت بازگشتیبراین (.1380زنجانی، )دارد 

 (.4: 2004 ،1ونگ)گیرد می انجام

یا صرفنظر کردن از آن را  مهاجرتبر این باور بود که فرد تصمیم برای  تودارو مایکل

 در مهاجرت بیشتر تودارو مدل در گیرد ومی« ممکن درآمدِ » شدن بیشتر اقتصادیِ هدف برمبنای

واقعی )ایراندوست و  درآمد تا گیردصورت می روستا و شهر انتظار مورد درآمد تفاوت به پاسخ

                                                      
1. Wang  



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    216

(. بنابراین، فرد مهاجر در محاسبات خود در این فرایند، به ابعاد پیچیدة این دو 1393همکاران، 

شده درآمد مورد عامل، شامل: ارجحیت زمانی، نرخ تنزیل، هزینه مهاجرت، ارزش فعلی تنزیل

اقتصادی، توجه داشته و با وجود بیکاری در شهرها،  نوینانتظار و احتمال اشتغال در بخش 

 (.136: 1380ی، زنجان)جرت از روستا به شهر را درپی خواهد داشت مها

های مهاجرتی بررسی شده در نظریه شبکه مهاجرتی، هزینه و فایده مهاجرت در قالب شبکه

. رویکرد وجود شبکه ارتباط خصوصی، به سطح روابط (1385حسینی، حاجی)است 

پردازد و در سطح اجرت میخویشاوندی و خانوادگی و پیوندهای خصوصی در تبیین مه

عبارت  های مهاجرتیشبکه، این دیدگاه در .(1384و همکاران، ارشاد )شناسی خرد است جامعه

در مناطق مبدأ و مقصد از طریق پیوندهای خویشاوندی، دوستی که پیوندهای بین افراد  است از

چون درون  سازد.مرتبط میهم و غیرمهاجران را به قبلیمهاجران  ،و یا خاستگاه اجتماعی مشترک

و منافع حاصل از آن را  ،کاهش خطرات ناشی از مهاجرت رای هاهزینههای مهاجرتی، شبکه

 رود.میافزایش حرکات مهاجرتی روبه ،دهدافزایش می

تواند جریان مهاجرت را آسان یا دشوار کند. ، میمهاجرانتوجه و شناخت منابع در دسترس 

های اجتماعی )شبکه( هم سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، شامل سرمایهبر این منابع عالوه

باشد و آنچه سرمایه اجتماعی را وارد نظریه اجتماعی نمود، پرداختن و تمرکز بر ساختارها، می

های سرمایه اجتماعی بوردیو، کلمن در قالب نظریه(. 1386، لدیف)شبکه و روابط اجتماعی بود 

ه اجتماعی جهت دستیابی کنشکران به اهدافشان تأکید دارند. گرچه بوردیو و پاتنام بر نقش سرمای

طورکلی، معتقد است روابط مشخصاً به نقش سرمایه اجتماعی بر مهاجرت نپرداخته، اما به

جایگاه ها مؤثر است و اجتماعی و هنجارها برای هر فرد در دستیابی به اهداف و پایداری آن

شان و از طریق های نسبیتماعی بسته به مقدار و میزان سرمایهعاملین در میدان و صحنه اج

 و یلپیر)شود کنند، مشخص میاتخاذ می شاناهدافهای خاصی که برای دستیابی به استراتژی

عامل محرک  ،ر اساس نظر کلمن سرمایه اجتماعی نهفته بین کنشگرانب (.2010، همکاران

های از سازمان سرمایه اجتماعی به ویژگی درنهایت، از نظر پاتنام (.1988، 1کلمن)مهاجرت است 

اجتماعی ازجمله اعتماد، هنجارها و شبکه اشاره دارد که قادرند کارایی جامعه را با تسهیل 

                                                      
1. Coleman 
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  (.2018، 1مگلدربلو)های تعاونی بهبود بخشند کنش

انگیزه بازگشت اثرگذارند. ها، اعتماد و هنجار، در ایجاد طبق نظریات سرمایه اجتماعی، شبکه

های سرمایه اجتماعی اخذ شده است. متغیرهای متغیر شبکه روابط در شهر و در روستا از نظریه

شبکه روابط، تعلق بومی، مسکن، درآمد و زمین و باغ از نظریه راونشتاین، متغیرهای خدمات و 

بومی، شبکه روابط، وضع  امکانات، درآمد، مسکن و زمین و باغ از نظریه لی، متغیرهای تعلق

های فردی از مسکن و خدمات و امکانات از نظریه ساستاد، متغیرهای شبکه روابط و ویژگی

مدل نظری تحقیق که شامل  1اند. نمودار نظریه شبکه، و درآمد از نظریه تودارو استخرا  شده

 متغیرهای مذکور است را نشان می دهد.

 : مدل نظری تحقیق1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق

از کشور در زمینه مهاجرت  در خار  زیادیدهد که تحقیقات یمرور مطالعات پیشین نشان م

انجام صورت محدود و اکثراً در حوزه جغرافیا اما در مطالعات داخلی، به معکوس انجام گرفته

 معکوس به شرح زیر می باشد. مهاجرت مورد در مطالعات ،طورکلیبهاست.  گرفته

 هایویژگی ای در( نشان داده که تفاوت عمده1397و همکارانش ) مطالعه قاسمی اردهایی

 و مؤثرترین آن تفاوت وجود دارد شهریکالن و روستا به بین مهاجران شهر اقتصادی–جمعیتی

 هایویژگی لحاظ روستایی از مناطق به واردشده طورکلی، مهاجراناست. به مهاجران شغل در

                                                      
1. Gelderblom 

  

  انگیزه بازگشت به روستا

سن، جنس، وضعیت 

تاهل، تعداد فرزندان و 

   سطح تحصیالت

زمین و باغ، خدمات و امکانات 

روستایی، شبکه روابط روستایی 

  و تعلق بومی

  ایمتغیرهای زمینه

 درآمد، مسکن و شبکه روابط شهری 

 دافعه شهری

 جاذبه روستایی
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 شهریکالن مهاجران به نسبت تریپایین پتانسیل و کیفیتدارای  اقتصادی و جمعیتی، اجتماعی

طور مشخص به عوامل اقتصادی )اشتغال، وضع فعالیت، ای از تحقیقات پیشین بههستند. دسته

و  یشکوه اجزاء)اند گذاری مسکن، کار و فعالیت( مرتبط به مهاجرت معکوس پرداختهسرمایه

، و همکاران یغفار؛ 1398ت و همکاران، نوبخ؛ 1395اردهایی و نوبخت، ؛ 1396، همکاران

طور مشخص به عوامل اجتماعی همچون ( و برخی نیز به1388سرور،   و 1390ی، طاهر؛ 1391

( و سرمایه اجتماعی 1395ر، پوجمعهو  بابایی علی)شرایط نامساعد شهری و توسعه روستایی 

( 1390ش، و همکاران لنگرودیی عیمطاند، اگرچه توجه داشته (1394)محمودیان و مقدس، 

 اند.نیز تأکید کردهطبیعی  های انسانی، مالی، فیزیکی وسرمایه عالوه بر سرمایه اجتماعی به

)تعلق بومی، تحصیالت و...( یا اقتصادی  اجتماعیپیشین با اینکه بر یکی از عوامل  تحقیقات

ند، ولی به عوامل روانشناختی و ا)درآمد، بیکاری، نوع شغل، نوع مسکن و...( بیشتر تأکید داشته

، (1390و همکاران،  دآنامرادنژا و 1387، و همکاران یانید؛ 1395افراخته و همکاران، عمرانی )

مشفق (، اداری و سازمانی )1393، و همکاران یقاسم و 1390، و همکاران یربانعوامل طبیعی )

و یا ترکیبی از این  (1391، و همکاران یغفار)و همچنین اداری و رفاهی  (1391، و تراکمه

 اند.( نیز پرداخته1397عوامل )یعقوبی و زبیدی، 

و همکارانش  1نترالمللی( بین_ای )ویتناممقایسه مطالعهدر تحقیقات خار  از ایران  

به سن  معکوس،اقامت مهاجران  یهابر محل یمحل ینهاد تیفیتأثیر ک( نشان داده که 2018)

( در برزیل در سطح 2017و همکارانش ) 2آگوستو .دارد یها بستگآنها و تجربه مهاجرت آن

وضعیت  در سوئیس بر (2014) 3رارتاند. های مطالعات مهاجرت پرداختهمفهومی به پیچیدگی

در آمریکا بر اثر مهاجرت  (2013) 4ارتچیر ، اجتماعی و اقتصادی فارغ التحصیالن در بازگشت

در  (2002) 6ما در آمریکا و (2012)ش و همکاران 5فرلمعکوس بر اقتصاد جمعیت و جامعه، 

نیجریه ( در 2005) 7ادوالچین بر اثر مهاجرت معکوس بر اشکال مختلف سرمایه، و درنهایت 

 بر عوامل اجتماعی و اقتصادی )شغل و کار و مدت اقامت( بعد از بازگشت تأکید دارند. 

                                                      
1. Tran 

2. Augusto 

3. Rérat 

4. Von Reichert  

5. Farrell 

6. Ma 

7. Adewale 
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دلیل مشترک  12تجربی _ای تحلیلیمطالعه در (2018) 1رکاستاالمللی  در سطح بین

و 3یرکولتأثیر جنسیت بر مهاجرت و  (2017) 2گرمامهاجرت معکوس را تشخیص داده است. 

 دانند.مدت اقامت بر میزان سرمایه هنگام بازگشت را مؤثر می (2011همکارانش )

 ها روش تحقیق و داده

ابتدا با هدف  روش کمی است.روش مورداستفاده در این پژوهش آمیخته است، اما غلبه بر 

شد. در این استفاده  (ایهای اصلی، از روش کیفی )نظریه زمینهکنندهاکتشافی و شناخت تبیین

ها و ابزاری برای مطالعه بندیای برای شناسایی متغیرها، طبقههای کیفی فقط زمینهحالت داده

 نفر از  14ش کیفیِ پژوهش، کنندگان در بخ(. شرکت1390کرسول و کالرک، ) دباشکمّی می

ساختاریافته انجام گرفت صورت نیمهها بهساکنان سه محلة هدف در این مطالعه بودند. مصاحبه

تحلیل شد و درنهایت مقوالت استخرا  گردید. حضور  4باز کدگذاری شیوهها بهپاسخو 

های استنباطی وبرگشتی میان دادهمدت و مشاهده مداوم در میدان، همچنین جریان رفتطوالنی

های کیفی و میدان، مؤید اعتمادپذیری و اطمینان از عدم اشتباه است که این دو عامل پایایی داده

نامه، یفی مطالعه، به کمک روش پیمایش و با تکنیک پرسشپس از اتمام بخش ک کنند.را بازگو می

 تحلیل شدند. SPSSافزار ها گردآوری شده و پس از آن به کمک نرمداده

آباد در شهر سقز انجام شده سه محله بهارستان باال، بهارستان پایین و تازهدر  این پژوهش

سال است. این مناطق  20-65 است و جامعه آماری پژوهش تمام ساکنین مناطق مذکور در سنین

در حاشیه شهر سقز قرار دارند و ساکنین آن مهاجرین روستایی هستند. طبق گزارش مرکز 

 حجمباشد. با استفاده از فرمول کوکران، جمعیت مینفر  26511ها دارای بهداشت، این محله

روایی با ای استفاده گردید. ای چندمرحلهگیری خوشهو از نمونه دیگرد نییتعنفر  379 نمونه

استفاده از نظرات متخصصین مرتبط تأیید شده و از آلفای کرونباخ جهت پایایی استفاده شده 

 است. 

مطالعه مهاجران بازگشتی مطابق با موضوع پژوهش منوط به شناخت، ارزیابی و بررسی 

های (، ویژگی، تعداد فرزندان و سطح تحصیالتتأهلمتغیرهای جمعیتی )سن، جنس، وضعیت 

                                                      
1. STARK  

2. Girma 

3. Collier 

4. Open Coding 
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های شهر روستا )زمین و باغ، خدمات و امکانات، شبکه روابط روستایی و تعلق بومی( و ویژگی

. در ادامه، به تعریف هریک از متغیرهای مذکور باشدمی)درآمد، مسکن و شبکه روابط شهری( 

 می پردازیم. 

ی( و میزان تمایل و صورت میزان آمادگی برای عمل )بُعد رفتارانگیزه مهاجرت بازگشتی به

آمادگی فرد جهت بازگشت به مبدأ، یعنی تمایل به بازگشت به روستای مبدأ تعریف شده است. 

 برای سنجش آن از هشت گویه استفاده شده است.

 یر وابستههای سنجش متغ: گویه1جدول 

 نحوه ساخت گویه گویه

ساخته محقق احساس خوبی به زندگی روستایی دارم.  

ساخته محقق به زندگی در شهر دارم. عالقه زیادی  

 محقق ساخته خواهم به روستای خود برگردم و در آنجا زندگی کنم.می

 تحقیقات پیشین دهم.می ترجیح اینجا به را وخویشاوندان اقوام پیش ماندن و روستا به بازگشت

 ساخته محقق خودم نیستم.  روستای به بازگشت فکر به

 تحقیقات پیشین .دهممی ترجیح را روستا در زندگی و روستا، شهر مشکالت و منافع تمام طورکلی، بابه

 تحقیقات پیشین دارم. های مسکن برای مهاجرت به روستا آگاهی از وام

 

علق بومی عبارت است از وابستگی، دلبستگی، ارتباط و عالقه به مکان، محیط و زادگاه ت

 شد. استفادهخود برای سنجش این مفهوم از پنج سؤال 

دوستی،  خویشاوندی، خانوادگی، روابط از طریق مقصد و مبدأ ، پیوند مناطقشبکهمنظور از 

 گرنمایان روابط و پیوندها این از است که هریک دیگر روابط از و بسیاری همسایگی والیتی،هم

برای سنجش  (.1393قاسمی اردهایی و همکاران، ) است های اجتماعیشبکه از خاصی نوع

 سؤال در پرسشنامه آورده شد. 13 شهریشبکه روستایی و 

منظور از خدمات و امکانات، خدمات ارائه شده در روستا شامل برق، گاز، آب، مدارس،  

ونقل و دسترسی به شهر است. برای عملیاتی امکانات بهداشتی و درمانی، تلفن، اینترنت، حمل

 ه گردید.کردن این مفهوم از هشت سؤال استفاد

 تأهل است.  وضعیت جنسیت، تحصیالت و سن، شامل ایی زمینهمتغیرها 
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  هایافته
مفهوم گردآوری و در چندین مقوله،  120های حاصل از مصاحبه در قالب در بخش کیفی، داده

ادغام نامناسب در بازار کار برای زنان و مردان در شهر، فشارهای  هایمقولهبندی شدند. دسته

زندگی شهری، انتظارات گمانشافتی در شرایط گزلشافتی، احساس بیگانگی در شهر،  اقتصادی

های های شهری، و مقوالت تعلق بومی و مزیتارزشی در شهر بیانگر دافعهتناسازگاری هنجاری

 روستا هستند.  هایگر جاذبهمتصوره از روستا نیز بیان

رصد د 9/42درصد نمونه را مردان و  1/57های توصیفی در بخش کمّی نشان داد که یافته

 9/14و  درصد پاسخگویان متأهل 1/85سال بود.  57/33 پاسخگویانزنان هستند و میانگین سن 

درصد دارای یک  6/13درصد بدون فرزند،  29درصد مجرد بودند و از لحاظ تعداد فرزندان، 

درصد دارای چهار  3/27ودرصد دارای سه فرزند  8/8درصد دارای دو فرزند،  2/21فرزند، 

 8/29. سطح تحصیالت است 05/2فرزند و بیشتر هستند. میانگین تعداد فرزندان افراد نمونه 

 3/5درصد،  1/13درصد دیپلم، لیسانس و سیکل هر کدام  5/28ابتدایی، درصد پاسخگویان 

 ودند. ها دارای تحصیالت فوق لیسانس بدرصد آن 2و  درصد 1/8سواد درصد فوق دیپلم، بی

 77/2انگیزه مهاجرت بازگشتی، نشان داد که میانگین آن  یعنینتایج توصیفی متغیر وابسته، 

 .تر از حد وسط قرار داردپایین 5و 1 بازه انگیزه مهاجرت بازگشت در است و

ها در درصد آن 72دهد که های روستایی نشان میجاذبه براساسبررسی وضعیت نمونه 

ها به اندازه کافی درصد آن 5/2درصد زمین و باغ اندک و  5/25ند و روستا زمین و باغ ندار

هرکدام از متغیرهای خدمات و امکانات، شبکه روابط زمین و باغ در روستا دارند. میانگین 

ترتیب، میزان خدمات و امکانات، اینباشد. بهمی 01/2و  46/2، 2ترتیب روستایی و تعلق بومی به

قرار دارد و   5و  1می بیشتر از حد وسط است، چراکه دامنه طیف بین شبکه تعاملی و تعلق بو

 بیانگر کمترین مقدار است.  5بیانگر بیشترین و  1

 نشان (درآمد، مسکن و شبکه روابط شهری)شهری  هایدافعه بر اساس وضعیت بررسی

درصد  8/32 ؛ درآمددارنددرآمد و کمتر تومان  یلیونم یک یاندرصد پاسخگو 1/11 که دهدمی

 و ونیلیم کبین یدرصد  7/44 است؛ درآمد تومان هزار پانصد و ونیلیم کی تا ونیلیم کیآنها 

وضعیت  درآمد دارند. شتریو ب تومان ونیلیدو م نیز درصد 4/11 و است تومان ونیلیم دو تا پانصد

 5/4درصد پاسخگویان مسکن ملکی دارند و  8/75مسکن پاسخگویان حاکی از آن است که 
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درصد مسکن ندارند، یعنی در مسکن پدر و پدر همسرشان  7/19درصد مستأجرند؛ همچنین 

 چرا ؛از حد وسط است کمتر که باشدمی 24/3شهری  روابط شبکه نمره یانگینم .هستندساکن 

 قرار دارد. 5و  1که دامنه طیف بین 

 ی شهریهادافعه و های روستایی: توزیع پاسخگویان بر اساس جاذبه2جدول  

 جمع کل طبقه متغییر

  به اندازه کافی دارد اندکی دارد ندارد زمین و باغ

 درصد 

 فراوانی

0/72 5/25 5/2 0/100 

285 101 10 396 

  ندارد  ای اجاره ملکی  مسکن

 درصد 

 فراوانی

8/75 5/4 7/19 0/100 

300 18 78 396 

 درآمد

پانصد هزار تا 

یک میلیون 

 تومان

یک میلیون تا یک و 

میلیون و پانصد هزار 

 تومان

یک میلیون و 

پانصد تا دو 

 میلیون تومان

دو متیتلتیتون 

 تومان و بیشتر

 

 

 

 درصد 

 فراوانی

1/11 8/32 7/44 4/11 0/100 

44 130 77 45 296 

 
خدمات و 

 امکانات

شبکه روابط 

 روستایی

شبکه روابط  تعلق بومی

 شهری

 حداکثر حداقل

 0/1 0/5 24/3 01/2 46/2 0/2 میانگین

 

های آماری مرتبط استفاده ها، متناسب با سطح سنجش متغیرها، از آزمونجهت آزمون فرضیه

 و جنسیت مربوط به فرضیه آزمون نتیجه. آورده شده است 3ها در جدول گردید. نتایج آزمون

داری طور معنیی زنان بهتکه میانگین انگیزه مهاجرت بازگش داد بازگشت، نشان مهاجرت انگیزه

 نشان بازگشت زهیانگ هل وأت تیوضع نیب هیفرض آزمون جهینتبیشتر از مردان  است. همچنین 

 . ها استانگیزه بازگشت پاسخگویان مجرد بیشتر از متأهل که داد
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 : نتایج آزمون فرضیات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته3جدول  

 میانگین فراوانی مستقل وابسته
انحراف 

 معیار
اشتباه معیار 

 میانگین
 tمقدار

سطح 
 داریمعنی

انگیزه 
 بازگشت

 جنسیت
 397/0 170/5 11/36 170 زن

869/7 000/0 
 /582 749/8 57/30 226 مرد

وضعیت 
 تأهل

 886/0 808/6 12/36 59 مجرد
773/3 000/0 

 434/0 968/7 39/32 336 متأهل

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای سن و تعداد فرزندان با  4در جدول  

انگیزه بازگشت همبستگی ندارند. رابطه بین متغیرهای سطح تحصیالت، شبکه شهری، شبکه 

دار شناخته شد. جهت رابطه سطح و امکانات روستا معنی خدماتروابط روستایی، تعلق بومی و 

 روابط شبکه یرهایمتغ یهمبستگ بیضر اماتحصیالت و انگیزه بازگشت غیرمستقیم است، 

( و خدمات و  **625/0تعلق بومی ) ،(**530/0)یی روستا روابط شبکه ،(**316/0)ی شهر

 ( مستقیم است.419/0**امکانات روستا )

 مون فرضیات متغیرهای مستقل با متغییر وابسته: نتایج آز4جدول 

 متغیر مستقل
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 داریمعنی
 متغیر مستقل

ضریب 

 همبستگی
 داریسطح معنی

625/0 025/0 سن  000/0 **0/530 شبکه روابط روستایی 

173/0 -069/0 تعداد فرزندان  000/0 **0/625 تعلق بومی 

 000/0 **0/419 امکاناتخدمات و  000/0 **0/294- تحصیالت

    /000 **0/316 شبکه روابط شهری

جهت آزمون متغیرهای وضعیت زمین و باغ در روستا، وضعیت مسکن در شهر و درآمد از 

اساس، میانگین ذکر شده است. براین 5آزمون تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج در جدول 

انگیزه مهاجرت بازگشتی بر اساس وضعیت زمین کشاورزی و باغ در روستا متفاوت است و 

 روستا در یاندک باغ و نیزمآن دسته از پاسخگویان که دهد که نشان مینتایج آزمون بونفرونی 

 نیزم که یگروه هم آن از بعد و هستند مهاجرت زهیانگ نیشتریب یدارا 79/33 نیانگیم با دارند

 و نیزم یکاف اندازه به که یگروه به نسبت شتریب زهیانگ یدارا ،93/32 نیانگیم با ،ندارند باغ و

  .هستند دارند روستا در باغ
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 : نتایج آزمون فرضیات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته5جدول 

 متغیرها
 بونفرونی

 f sigمقدار میانگین
داریسطح معنی طبقات مستقل  

وضعیت زمین 
 و باغ

زمین و باغ 
 ندارد

000/1 زمین و باغ اندک   
93/32  

893/5  003/0  

005/0 زمین و باغ کافی دارد  

باغ  زمین و
 اندکی دارد

000/1 زمین و باغ ندارد  
79/33  

002/0 زمین و باغ کافی دارد  

زمین و باغ 
 کافی دارد

005/0 زمین و باغ ندارد   

90/24 002/0 زمین و باغ اندک دارد   

وضعیت مسکن 
 در شهر

 ملکی
ایاجاره  000/1  

91/31  

595/17  000/0  

305/0 سایر  

 

ایاجاره  

000/1 ملکی  
56/30  

000/0 سایر  

 سایر/ ندارد
305/0 ملکی  

49/37  
ایاجاره  000/0  

 درآمد

 یک تا پانصد
تومان میلیون  

 و میلیون یک تا میلیون یک
تومان هزار پانصد  

090/  

91/31  

300/27 

000/0 

 دو تا پانصد و میلیون یک
تومان میلیون  

002/  

میلیون دو از باالتر  00/1  

 تا میلیون یک
 و میلیون یک

 هزار پانصد
 تومان

تومان میلیون یک تا پانصد  090/  

83/28  
 دو تا پانصد و میلیون یک

تومان میلیون  

000/  

تومان میلیون دو از باالتر  016/  

 و میلیون یک
 دو تا پانصد
تومان میلیون  

تومان میلیون یک تا پانصد  002/  

32/36  
 و میلیون یک تا میلیون یک

تومان هزار پانصد  

000/  

تومان میلیون دو از باالتر  013/  

 دو از باالتر
تومان میلیون  

تومان میلیون یک تا پانصد  00/1  

60/32  

 و میلیون یک تا میلیون یک
تومان هزار پانصد  

016/  

 دو تا پانصد و میلیون یک
تومان میلیون  

013/  
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و پاسخگویانی که وضعیت بر اساس وضعیت مسکن نیز میزان انگیزه بازگشت متفاوت است 

اند دارای میانگین متفاوتی نسبت به پاسخگویانی که مسکن مسکن در شهر را سایر اعالم کرده

( و این 56/30و  91/31در مقابل  49/37ترتیب، میانگین ای دارند، هستند )بهملکی و اجاره

دار است. الزم به ذکر است افرادی که وضعیت مسکن خود میانگین از لحاظ آماری معنیتفاوت 

اند و اجاره بهایی پرداخت اند در مسکن پدر خود یا پدر همسرشان ساکن بودهرا سایر نوشته

 کنند.نمی

درآمد خانواده نیز متفاوت است و انگیزه بازگشت گروه  اساسمیانگین انگیزه بازگشت بر  

طور معناداری باالتر از ، به32/36با میانگین «  یک میلیون و پانصد تا دو میلیون تومان»درآمدی 

 یک»از گروه  60/32یانگین با م «میلیون تومان دو از باالتر»گروه  ترتیب به ها است. ودیگر گروه

ها از دارد و این تفاوت میانگین 91/31میانگین  با «انصد هزار تومانپ میلیون و یک تا میلیون

 دار است.لحاظ آماری معنی

استفاده شده است  1مستقل از رگرسیون به روش همزمان متغیرهایجهت مطالعه همزمان 

جنسیت، سن، وضعیت تأهل،  ای شاملکه شامل سه مدل است. در مدل اول متغیرهای زمینه

اند. در مدل دوم متغیرهایی که مربوط به جایگاه و تعداد فرزندان وارد شدهسطح تحصیالت و 

اند. این سنجند، وارد مدل شدههای روستا را میموقعیت فرد در روستای مبدأ است و جاذبه

متغیرها شامل شبکه روابط روستایی، خدمات و امکانات، تعلق بومی و زمین و باغ است. 

های قبلی اضافه دهد به مدلگاه و موقعیت فرد در شهر را نشان میدرنهایت، متغیرهایی که جای

باشد. الزم به ذکر شد که شامل شبکه روابط شهری، وضعیت مسکن در شهر و سطح درآمد می

دلیل همینای و نسبی نیستند و بهاست که برخی متغیرهای مستقل، در سطح سنجش فاصله

اند. در مدل اول متغیرهای جنسیت و دل شدهصورت متغیرهای تصنعی )ساختگی( وارد مبه

)کسانی که ندارند نسبت به کسانی  1وضعیت تأهل، در مدل دوم وضعیت زمین و باغ در روستا 

)کسانی که کمی دارند نسبت  2که کمی و به اندازه کافی دارند( و وضعیت زمین و باغ در روستا 

)کسانی که مسکن  1مدل سوم وضعیت مسکن به کسانی که ندارند و به اندازه کافی دارند( و در 

)کسانی که مسکن ملکی دارند نسبت به  2ای(، وضعیت مسکن ندارند نسبت به ملکی و اجاره

)تا یک میلیون و پانصد هزار تومان نسبت به یک میلیون  1ها( و درآمد ها و فاقد مسکنایاجاره

                                                      
1 enter 
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)باالتر از دو میلیون تومان نسبت  2مان( و و پانصد تا دو میلیون تومان و باالتر از دو میلیون تو

 اند. صورت تصنعی وارد مدل شدهبه یک میلیون و پانصد و یک و پانصد تا دو میلیون تومان( به

درصد، مدل دوم  28مدل اول ، دارندها معنینتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تمامی مدل

انگیزه بازگشت را تبیین کردند.  درصد از متغیر وابسته یعنی 66درصد و مدل سوم  58

ای است. درصد از تغییرات انگیزه بازگشت به روستا مربوط به متغیرهای زمینه 28ترتیب، بدین

شود و با اضافه شدن به درصد تبیین افزوده می درصد 30با ورود متغیرهای جاذبه روستا، 

 شود. اضافه می درصد به درصد تبیین 8متغیرهای مربوط به دافعه های شهر، تنها 

صرفاً ضرایب رگرسیون مدل سوم نشان داده شده  6غیرها، در جدول دلیل گستردگی متبه

تأثیر  2و وضعیت مسکن  2و  1است. متغیرهای وضعیت تأهل، تحصیالت، زمین و باغ 

ترتیب اثرگذاری بر انگیزه داری بر انگیزه بازگشت به روستا ندارند، اما سایر متغیرها بهمعنی

(، تعداد فرزندان 254/0(، تعلق بومی )266/0ازگشت عبارتند از: شبکه روابط روستایی )ب

، خدمات و امکانات در روستا (184/0(، سن )-205/0) 1(، مسکن 221/0(، جنسیت )-244/0)

(، بر انگیزه -098/0) 1( و درآمد 10/0(، شبکه روابط شهری )159/0) 2(، درآمد 166/0)

بودند. در این میان متغیرهای شبکه روابط روستایی، تعلق بومی، جنسیت، بازگشت تأثیرگذار 

، شبکه روابط شهری و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم را 2سن، خدمات و امکانات روستا، درآمد 

 ذکر شده است. 6نتایج در جدول   .دهندنشان می

 یون چندگانههای رگرس: نتایج ضرایب رگرسیونی مدل نهایی و ضرایب تعیین مدل6جدول 

 متغیرها
  ضرایب استاندارد شده ضرایب استانداردنشده

B ضریب  بتا خطای استانداردt داریمعنی 

 002/0 182/3 184/0 063/0 201/0 سن 

 000/0 -452/4 -244/0 242/0 -075/1 تعداد فرزندان

 062/0 -871/1 -079/0 069/0 -128/0 تحصیالت 

 000/0 303/5 221/0 666/0 533/3 جنسیت

 122/0 551/1 069/0 990/0 535/1 وضعیت تأهل 

 000/0 240/6 254/0 118/0 735/0 تعلق بومی  

 000/0 719/4 166/0 099/0 466/0 خدمات و امکانات

 643/0 -464/0 -051/0 919/1 -890/0 1زمین و باغ 
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 متغیرها
  ضرایب استاندارد شده ضرایب استانداردنشده

B ضریب  بتا خطای استانداردt داریمعنی 

 143/0 -467/1 148/0 828/1 -682/2 2زمین و باغ 

 000/0 195/6 266/0 070/0 433/0 روستاییشبکه روابط 

 003/0 -979/2 -205/0 364/1 -065/4 1وضعیت مسکن 

 898/0 128/0 009/0 292/1 165/0 2وضعیت مسکن 

 005/0 -852/2 -098/0 853/0 -432/2 1درآمد 

 000/0 426/4 159/0 574/0 538/2 2درآمد 

 005/0 844/2 101/0 135/0 383/0 شبکه روابط شهری

 f sig  ضریب تعیین 

 288/0  000/0 488/31 شناختی. متغیرهای جمعیت1مدل 

 588/0  000/0 937/54 های روستا. جاذبه2مدل

 662/0  000/0 553/49 های شهر. دافعه3مدل

 گیری بحث و نتیجه

سازی روند مهاجرت و همچنین کاهش نابرابری های مهاجرتی، معکوسیکی از اهداف سیاست

طور عام و انگیزه مهاجرت بازگشتی بین جامعه شهری و روستایی است. با این که مهاجرت به

کننده تدوام مهاجرت، جاذبه بعدی نیست، اما از مهمترین عوامل تعیینطور خاص، فرایندی تکبه

عنوان فرایندی نوظهور در چند دهه اخیر مهاجرت بازگشتی به های شهر و روستا است.و دافعه

در ایران با شدت و گسترش بیشتری تداوم دارد. استان کردستان رتبه چهار مهاجرت معکوس 

های مرتبط با مهاجرت بازگشتی در سه محله شهر مطالعه حاضر انگیزه منظورهمینبهرا دارد و 

این مطالعه بر آن بود که نشان دهد، مهاجرین روستاییِ ساکن سقز را مورد بررسی قرار داد. تأکید 

کنند های شهرت گزینه بازگشت را انتخاب میدنبال عدم جذب و ادغام در شهرت دافعهدر شهر، به

 های روستایی علت عمده بازگشت آنان است. و یا جاذبه

رای زنان و مردان در های کیفی پژوهش، مواردی همچون ادغام نامناسب در بازار کار بیافته

شهر، فشارهای اقتصادی زندگی شهری، انتظارات گمانشافتی در شرایط گزلشافتی، احساس 

های شهری و مقوالت عنوان دافعهارزشی در شهر را بهتبیگانگی در شهر، ناسازگاری هنجاری

های ن داد. یافتههای روستایی نشاعنوان جاذبههای متصوره از روستا  را نیز بهتعلق بومی و مزیت



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شماره 6 دوره ،یتیمطالعات جمعدوفصلنامه    228

شناختی، جنسیت، وضعیت تأهل متغیرهای جمعیت میاناستنباطی در بخش کمّی نشان داد که در 

صورت که زنان بیش از مردان، مجردین بیش گذار بودند، بدینو سطح تحصیالت متغیرهای تأثیر

رند. تمام تر تحصیالت بیش از سطوح باالتر، تمایل به بازگشت دااز متأهلین و سطوح پایین

های روستایی تعریف شدند، شامل شبکه روابط روستایی، خدمات متغیرهایی که در قالب جاذبه

گذار بودند. و امکانات روستا، تعلق بومی و زمین و باغ در روستا، بر انگیزه بازگشت، تأثیر

، های شهری، شامل شبکه روابط شهری، وضعیت مسکن و درآمددیگر، متغیرهای دافعهسویاز

های شهری باید اشاره کرد، آن است ای که در مورد دافعهنیز بر انگیزه بازگشت مؤثر بودند. نکته

ها و پیوندهای شهری، بیش از آنکه به ماندن در شهر کمک کنند، مشوق بازگشت به که شبکه

گرفته در شهر، حول همان مهاجرینی است که های شکلروستا هستند. شاید بتوان گفت شبکه

اند به حوزه تعامالت و پیوندهای بومیان )اهالی اند و روستائیانِ مهاجر نتواستهشهر ساکن شدهدر 

 اند.  در شهر چندان ادغام نشده مهاجریندیگر، عبارتشهر( وارد شوند. به

های طبق نتایج رگرسیون، مشخص شد که انگیزه بازگشت به روستا بیشتر بازتابی از جاذبه

های جمعیتی. شبکه پیوندهای فرد با روستا و تعلق های شهری و ویژگیفعهروستایی است تا دا

دهد که در مقایسه با دیگر وی به روستا بیشترین ضرایب رگرسیون استاندارد را دارند و نشان می

توان طورکلی، میبه ها، بیشترین رابطه را با انگیزه بازگشت به روستا دارند. متغیرها و با کنترل آن

های فردی، های روستایی، ویژگیترتیب عبارتند از کششلل انگیزه مهاجرت بازگشتی بهگفت ع

 های شهری. و رانش

( مبنی بر عدم 1397های قاسمی اردهایی و همکارانش )های پژوهش با نتایج پژوهشیافته

 اجزاءهای جمعیتی مهاجران، رابطه سن و رابطه سطح تحصیالت و جنسیت در قالب ویژگی

( با مقوله 1398در مورد مسکن و درآمد، نوبخت و همکارانش ) (1396)ش و همکاران یشکوه

( در مورد توسعه 1395ر )پو جمعو  بابایی علیهای انگیزه بازگشت و شرایط نامطلوب شهری، 

محمودیان شهری و درآمد،  های شرایط نامطلوبعبارتی خدمات و امکانات و مقولهروستایی یا به

( مرتبط 1390ش )و همکاران یعیمط( راجع به سرمایه اجتماعی )شبکه روابط(، 1394و مقدس )

های موانع بازگشت به روستا )افزایش جمعیت(، عامل با سرمایه اجتماعی و مالی با  مقوله

عقوبی و زبیدی و ی (1391ش )و همکاران یغفارمهاجرت به شهر و انگیزه بازگشت به روستا، 

های انگیزه بازگشت، موانع بازگشت، همچنین با راجع به خدمات و امکانات با مقوله (1397)
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ادوال در مورد درآمد،  (2018) استارکمرتبط با سطح تحصیالت،  (2014) رارت  هایپژوهش

هر کدام از مرتبط با جنسیت مطابقت دارد.  (2017) گرما و( راجع به درآمد و شغل 2005)

پردازان های پژوهش با نظریات نظریهاند و یافتهنحوی به این امر توجه داشتههپردازان نیز بنظریه

جاذبه و دافعههای مهاجرتی بر اعتقاد بر تاب و بازتابمطابقت دارد. چناچه راونشتاین عالوه

بر و لی هم شبیه به راونشتاین  عالوهدانست کننده مهاجرت میهای مبدأ و مقصد را عامل تعیین

  ، بر عوامل شخصی تأکید داشت.هارانشکشش و 

گیرد و براساس نظریه سرمایه انسانی ساستاد، مهاجرت بازگشتی جهت رفاه بیشتر انجام می

های پژوهش، نظریه گیرد. همچنین یافتهصورت می مهاجرتها باشد، ها بیش از هزینهاگر فایده

 کند.است را تأیید می های درآمدیتودارو مبنی بر اینکه مهاجرت پاسخی به تفاوت

ها و پیوندها با مردم روستا و خویشاوندان، مهمترین محرک در که مشخص شد تماسچنان

ایجاد انگیزه مهاجرت بازگشتی بود و در تحلیل رگرسیون، بیشترین اثرگذاری را داشت. این یافته 

مایه اجتماعیِ حاصل مؤید نظریاتی است که بر سرمایه اجتماعی و شبکه اجتماعی تأکید دارند. سر

شود و نقش مهمی در های اجتماعی، باعث افزایش مزایای بازگشت به روستا میاز پیوندها و شبکه

اند، توان گفت مهاجران روستایی که در حاشیه شهر ساکن شدهترتیب، میانگیزه بازگشت دارد. بدین

ید، انگیزه بازگشت به روستا در دلیل عدم ادغام در شرایط جدکنند و بهخود را شهروند تعریف نمی

گیرد. مهمترین عامل اثرگذار بر این انگیزه، وجود شبکه روابط با دوستان و ها شکل میآن

  ها در روستا است.خویشاوندان آن

 شود:و اقدامات زیر پیشنهاد می پژوهشهای این مطالعه، به یافتهباتوجه

روستاها ازجمله بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری ( بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری مردم در 1

روستاییان، وضعیت زیست محیطی، وضعیت خدمات و امکانات آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی 

های شهر سقز که عامل جذب ای در زمینه امکانات و جاذبه( مطالعه2روستا و نقش آن بر مهاجرت. 

های خدماتی و ه، تصویب و اجرای طرحگذاران به ارائ( توجه بیشتر سیاست3مهاجران است. 

های مشارکتی و ( کمک به احیای اعتماد اجتماعی )از طریق طرح4ها برای مناطق روستایی. مشوق

تعاونی با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی( و استفاده از آن جهت بهبود وضعیت اقتصادی، 

های هر روستا از طریق دهیاران نسیل( شناخت ظرفیت و پتا5اجتماعی و زیست محیطی روستاها. 

ویژه برای ای )بهحرفهوهای مرتبط از طریق سازمان فنیو مرتبط ساختن تسهیالت و ارائه آموزش

 های سرد.( بهبود مسیرهای حمل و نقل عمومی و نظارت بر آن خصوصاً در فصل6زنان(. 
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 منابع
ها و مهاجرت ادغام روستا ریثأت .(1396)ی صمد و رضا یقنبرمحمد  ،یوارثضا دریحم ،محمد ،یشکوه اجزاء

 .25-50، صص 28 ، شماره15سال  ،یاهیو توسعه ناح ایمجله جغراف نالود،یب دیمعکوس در توسعه شهر جد

مجله ، کوچی از شهر اهوازهای تمایل به برونبررسی برخی انگیزه(. 1384و عزیز حزباوی ) ، فرهنگارشاد

 .107-120، صص 2، شماره 6 ، دورهشناسی ایرانجامعه

 تیامن آن بر ریو تأث ریسه دهه اخ یط رانیا یاسالم یروند مهاجرت در جمهور یبررس .(1385)ی مجتب ،یاصالن

  .45-82، صص55شماره  ،تیفصلنامه جمعبه تهران(،   یبر مهاجرت داخل دی)با تأک یمل

فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان  -اثرات مکانی (.1395) والئیر و محمد منافی آذرضا  ،حسن ،افراخته

 .83-98، صص 1 ، شماره5، سال ریزی روستاییمجله پژوهش و برنامهب، میاندوآ

 داخلی مهاجرت الگوی دگرگونی تحلیل(. 1393، کیومرث، محمد حسین بوچانی و روح اهلل توالیی )ایراندوست

 .105-118، صص 6 ، شمارهمطالعات شهریفصلنامه شهری،  هایمهاجرت بر تأکید کشور با

ای مثبت در مهاجرت معکوس پدیده(. 1390رحیم بردی، مصطفی قدمی و عیسی جوکار سرهنگی ) ،آنامرادنژاد

 دانان ایران.کنگره جغرافی یازدهمین، فضای جمعیتی ایران

 .35-46، صص 41 شماره، فصلنامه راهبردهای مهاجرت، (.  سیری در نظریه1385حسینی، حسین )حاجی

روستایی:  مهاجران مجدد اسکان یابیزمینه (.1387) افتخاری الدینرکنو عبدالرضا  طاهرخانی، مهدی لیال دیانی،

، 11، سال فصلنامه روستا و توسعه، پاکدشت شهرستان خمینی امام کمیته پوشش زیر مهاجران موردی مطالعه

 .119-142، صص 2شماره 

آن بر توسعه  ریثأمهاجرت معکوس و ت یزههایعلل انگ یبررس . (1390) روستای  و زهرا طاهر ، زهرارسول ،یربان

مجله پژوهش و تنکابن و رامسر(،  یشهرها نینشمهاجران روستا ی)مطالعه مورداقتصادی  – یاجتماع
 .83-108، صص 5 شماره ،یشهر یزیربرنامه

، شماره فصلنامه مدیرت شهری، تمرکززدایی در شهر تهرانانداز شهرگریزی و چشم (. 1389) محمدرضا ،رضوانی

 .49-62، صص 25

 ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.جمعیت و توسعه(. 1371اهلل )، حبیبزنجانی

 .سمت انتشارات تهران: ،مهاجرت . (1380)اهلل حبیب ،زنجانی

 تأکید با شهری روستایی هایمهاجرت بر تحلیلی(. 1390) الدینیشمسو علی  زادهابراهیم، عیسی ژیال ،سجادی

، سال ایقهمنط و شهری ایهشپژوه و مطالعاتمجله  ،ممسنی شهرستان مورد دسترسی و مسافت نقش بر

 .77-94، صص 8، شماره 2

 انجمن پژوهشی  علمی نشریهاز پایتخت،  تمرکززدایی در جدید تهران: رویکردی از مهاجرت (.1388، رحیم )سرور

 .79-98، صص 18 و 19 شماره ،6 ، سالایران جغرافیای

، چاپ اول، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی(. 1387باغینی، محمدمهدی، رضا انصاری و آرش مهرمنش ) شجاعی

 تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی.
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 بر آن تأثیر و روستایی مهاجرت بررسی (.1390) محمدیو کاوه  عبودیادریس  قمری،، مصطفی مجید ،شمس

 .57-68، صص 3 شماره ،1 سال ،ایمنطقه ریزیبرنامهفصلنامه  ،سقز شهر: موردی نمونه شهرها مورفولوژی

 دیبا تأک رامونیپ یخوابگاه یو روستاها زیکالنشهر تبر ییمتقابل فضا راتیبر تأث یلیتحل .(1390) محمد ،یطاهر

-188، صص 3 ، شماره26سال  ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی بر آن، رگذاریبرمهاجرت معکوس و عوامل تأث

169. 

 و عوامل مؤثر بر آن ییمهاجرت معکوس روستا یو الگو ندی( فرآ1395) پورجمعه محمود و یمجتب ،ییبابایعل

، 5سال  ،ییروستا یزریبرنامه و پژوهش مجله ،(کبودرآهنگ شهرستان – لوی: دهستان حاجی)مطالعه مورد

 .91-106، صص 4شماره 

 .63-94، صص 46، شماره 12، سال فصلنامه مصباح، مهاجرت و شهرنشینی در ایران (.1382) محمدولی ی،علیی

(.  شناسایی وارزیابی متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر مهاجرت 1391، فرهاد، هاشم نیکومرام و ثنا کنعانی مقدم )غفاری

 .57-70، صص 9، شماره 4، سال فصلنامه مطالعات مدیریت شهریمعکوس مطالعه موردی کالن شهر تهران، 

 ر.رمضانی، چاپ اول، تهران: کوی، ترجمه غالمرضا غفاری و حسین اجتماعی سرمایه (. 1386) جان ،یلدف

 فصلنامه ،1375-85دهه طی ایران داخلی مهاجرت هایجریان (.1387) راد حسینیو علی  علی اردهانی، قاسمی

 .1-26، صص 66و  65  شماره، جمعیت

نامه ایران،  در معکوس مهاجرت هایجریان هایکنندهتعیین و علل (.1395اردهایی، علی و رضا نوبخت ) قاسمی

 .41-70، صص 21 ، شماره11سال ، شناسی ایرانمن جمعیتنجا

 مهاجران اقتصادی-جمعیتی هایویژگی تطبیقی بررسی (.1397قدرتی ) نوبخت و شفیعه علی، رضا اردهایی، قاسمی

، صص 1 شماره ،7دوره  ،فرهنگی -اجتماعی توسعه مطالعات فصلنامه ،ایران شهری درکالن با روستابه  شهر

169-143. 

 ییروستا ینواح در معکوس مهاجرت یریگشکل علل بر یلیتحل . (1393)ی صابر و زهرا جوان ، جعفرمیمر ،یقاسم

 .15-38، صص 4 شماره ،4 سال ،خشک مناطق ییایجغراف مطالعات فصلنامه نالود،یب شهرستان

 استان آذربایجان از مهاجران مهاجرتی هایشبکه اندازه و انواع (.1393) محمودیان حسینو  علی، اردهاییقاسمی 

 .3-28، صص 3 شماره ،15 دوره ،ایران شناسیجامعه مجلة تهران، استان در ساکن شرقی

، ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی، های پژوهش ترکیبیروش(. 1390ویکی پالتو کالرک )و  ، جانکرسول

 تهران: انتشارات اییژ.

 نی.: تهران صبوری، منوچهر ترجمه ،اجتماعی نظریه بنیادهای(.  1377، جیمز )کلمن

، مترجم حسین محمودیان، تهران: انتشارات دانشگاه درآمدی بر مطالعات جمعیتی .(1381پاول میر) و ، دیویدلوکاس

 .تهران

 .نوید انتشارات: شیراز ،مهاجرت نظریات . (1368)عبدالعلی  ،زادهلهسائی

شهرستان بهارستان،  در مهاجرت از رضایتمندی و اجتماعی سرمایة رابطة (.1394، حسین و سعید مقدس )محمودیان

 .663-684، صص 6 شمارة ،6 دوره ،ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات
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به مهاجرت  لیمهاجرت با تما یدولت یهاسنجش رابطه مشوق .(1391) تراکمه یدیعو هدایت  ، محمودمشفق

سال  ،تیفصلنامه جمع ،(تهران یوزارت جهاد کشاورز یکارمندان دفاتر ستاد ی)مطالعه موردن رایمعکوس در ا

 .5-18، صص 82و  81 ، شماره19

. (1390) صحنه ی و بهمننظرعبدالحمید  ،یرضوان محمدرضامعصوم،  یریقد، مجتبی حسندیس ،یلنگرود یعیمط

فصلنامه : شهرستان آق قال(، یمطالعه مورد) ساکنان شتیبازگشت مهاجران به روستاها در بهبود مع ریتأث

 .67-84، صص 78شماره  ،یانسان ییایغرافج یهاپژوهش

 سوم سال دانش آموزان بین در دینداری نوع و اجتماعی سرمایه میزان بین رابطه بررسی (.1381، حسین )مالحسنی

 مدرس. تربیت دانشگاه شناسی،جامعه رشته ارشد، کارشناسی نامه، پایانگلستان استان در دبیرستان

 در برگشتی مهاجرت هایکننده تعیین و . علل(1398زاده )اله رستمعلی، رضا، علی قاسمی اردهایی و ولینوبخت

  .183-209، صص 1 شماره  ،3دوره  ،جمعیتی مطالعات دوفصلنامه، 90-1385 دوره طی ایران

-1390 دوره یط رانیا یداخل یهامهاجرت انیجر لیو تحل یبررس . (1392)ی باقر و کیهان رضا دیحم ،یوارث

 .67-85، صص  84و 83شماره  ،تیفصلنامه جمع، 1385

-1385های (. تحلیلی بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طی سال1390ایزدی )وارثی، حمیدرضا و ملیحه 

 .95-112، صص 77-78، شماره فصلنامه جمعیت، 1375

 روستاهای در آن پیامدهای و معکوس مهاجرت هایانگیزه بررسی(. 1397، جعفر و طاهره زبیدی )یعقوبی

 .196-209، صص 2، شماره 9، دوره های روستاییفصلنامه پژوهشاستان زنجان،  -ایجرود شهرستان
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Motivation of Return Migration to Saqez City: Urban Repulsions 

or Rural Attractions1 
Kaveh Salimi, Shafieh Ghodrati, Hossein Ghodrati 

 
Abstract 
Returning to the origin of immigration or staying at the destination are two options 

that have been ingrained in the minds of immigrants since the beginning of migration. 

The purpose of this article is to investigate the rural attractions and urban repulsions 

related to the motivation of return migration and to recognize the importance of each 

in the formation of the motivation of return migration. For this purpose mixed method 

was used and the data collection tools were interviews and questionnaires. The 

statistical population of this study comprised of people aged 20 to 65, resided in 

neighborhoods of Baharestan Pa'in, Baharestan Bala, and Tazehabad in Saqez. The 

findings of the qualitative part were used to gain a deeper understanding of the study 

context and to develop a questionnaire. In the quantitative part, the variables of 

education, urban relations network, rural relations network, domestic attachment and 

rural facilities showed a positive relationship with the return motivation, while the 

variables of age and number of children did not have a significant relationship with 

the return motivation. Finally, in multiple regression analysis, it was found that the 

motivation to return is more a reflection of rural attraction than urban repulsion and 

underlying characteristics of migrants. 
Keywords: Motivation, Return Migration, Rural Attractions, Urban Repulsions, 

Saqez City. 
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 13951مهاجرت در مناطق شهری و روستایی ایران در سال  بررسی امید

 زهرا کالنتری بنادکی، سیدهشهبازین سعیده

 (4/2/1400تاریخ پذیرش:    6/12/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ومیر و باروری، مهاجرت به یکی از مهمترین عوامل های اخیر با ثبات نسبی در سطوح  مرگدر دهه

های ی این حوزه، شاخصهادلیل نقص دادهوجود، بهاست. بااین تأثیرگذار بر تغییرات جمعیتی تبدیل شده

دست دادن الگوهای مهاجرتی وجود دارد. جدول امید مهاجرت از اندکی برای تعیین سطح و به

ومیر شاخصی فردی از مهاجرت هایی است که با تکیه بر نرخ و الگوی سنی مهاجرت و مرگتکنیک

های طالعه با استفاده از دادهحجم تحرکات جمعیتی کاربرد دارد. در این م بینیدهد که در پیشدست میبه

جداول امید مهاجرت شهری و روستایی بر حسب جنس  1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ها الگوی سنی یکسان اما میزان امید مهاجرت متفاوتی را برای دو مسیر شهری و و سن ساخته شد. یافته

تحرک در برابر امید مهاجرت مردان  61/0دهند. امید مهاجرت ساالنه زنان شهری با روستایی نشان می

دهد. امید مهاجرت ساالنه روستایی های کمتری را برای زنان نشان میتحرک، مهاجرت 63/0شهری با 

های شهری است، اما هر دو این مسیرهای مهاجرت از الگوی سنی تر از مهاجرتدر هر دو جنس پایین

های شهری در اظهار داشت که با غالب بودن حجم مهاجرتکنند. با این تفاسیر باید یکسانی تبعیت می

ها در سنین به او  این مهاجرتکشور، شاهد تداوم افزایش جمعیت شهرنشین خواهیم بود و باتوجه

 ل بیکاری در شهرها باقی خواهد بود.ضجوانی و فعالیت، همچنان مع

  ومیر، ایران.مرگامید مهاجرت، مهاجرت شهری، مهاجرت روستایی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

ومیر، عنوان عامل پیوند زمان و مکان، در کنار دو عامل جمعیتی باروری و مرگمهاجرت به

زند، اما در مقایسه با این دوعامل کمترین توجه را در مطالعات تغییرات جمعیتی را رقم می

یژه مهاجرت داخلی، وبه مهاجرت به پرداختنجمعیتی به خود اختصاص داده است. این غفلت از 

ای در این زمینه های مهاجرت و خألهای اطالعاتی عمدهناشی از نقص در دسترسی به داده

مدت و غیرقابل است. از مهمترین عوامل این مشکالت باید به ذات پویای مهاجرت در کوتاه

و مدت بینی بودن آن اشاره کرد. درواقع، مهاجرت پویاترین عنصر جمعیتی در کوتاهپیش

دلیل از سوی دیگر، به (.1994، 1بینی است )کولکارنی و پلترین آنها برای پیشحال مشکلدرعینِ

های این متغیر ای جمعیتی، دادهعنوان واقعهرفت و برگشتی بودن مهاجرت و عدم ثبت آن به

محدود را  هایی روبرو بوده که مجموع این عوامل مطالعات در این زمینهجمعیتی همیشه با کاستی

 (.2014، 2کرده است )نارایان و سینگ

های اخیر، با مطرح شدن بحث جغرافیای جمعیت و پیوستگی زمان و مکان و نیز با در سال

ومیر کامل شدن گذار اول جمعیتی در بسیاری از نقاط دنیا و کمرنگ شدن نقش باروری و مرگ

جمعیتی و تغییر الگوهای سکونتی عنوان عامل مهم در تغییرات در تغییرات جمعیتی، مهاجرت به

ای های سکونتی، تأثیرات گسترده(. مهاجرت داخلی با تغییر الگوی2015، 3مطرح شده است )بل

 هایسیاستگذاریتبع آن ای و بههای منطقهریزیبر خدمات و امکانات مناطق مبدأ و مقصد، برنامه

عرضه و تقاضای کاال در بازار  ایه ولحاظ فراهم کردن بازار سرمملی دارد. بخش خصوصی نیز به

شدت تحت تأثیر دلیل بههمینبه آگاهی و اطالعاتی در مورد جمعیت منطقه وابسته است، و به

گیری (. این شرایط موجب شکل1395زاده و مؤمنی، قلی) روندهای مهاجرت قرار دارد

بینشی روشن از وضعیت دست دادن ویژه بههای علمی و عملی زیادی در زمینه مهاجرت بهتالش

خألهای زیادی در این زمینه وجود  همچنانها، رغم این تالشآتی مهاجرت شده است. علی

دارد که یکی از آنها نداشتن شناخت و آگاهی در مورد  احتمال و نیز تعداد تحرکات افراد طی 

فرضیات، صورت مطرح شده است که با درنظرگرفتن برخی اینی مشخص است. این نیاز بهزمان

 است. توان برای هر فرد در طول عمر وی متصور شد، چه تعداد تعداد تحرکاتی است که می
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گویی به این نیاز، در این مقاله تالش شده است که روی به این خأل و ضرورت پاسخباتوجه

توان تواند منجر به پاسخ این نیاز شود، تمرکز شود. این نیاز را میتوسعه و توضیح تکنیکی که می

. شانس هر فرد برای مهاجرت در طول عمرش چقدر است؟ 1در قالب دو سؤال زیر مطرح کرد: 

تکنیکی است که « 1جداول امید». هر فرد چندبار در باقی عمرش، مهاجرت خواهد داشت؟. 2

 است.  شدهبرای پاسخگویی به این قبیل سؤاالت طراحی 

در حوزه متغیرهای  1960ر سال د 2تکنیک جداول امید برای نخستین بار، توسط جف

(. مطالعات دیگری نیز با استفاده از این تکنیک 1960جمعیتی مورد استفاده قرار گرفت )جف، 

ورود به  (، امید1945، 3است؛ مانند احتمال ازدوا  یا تجرد فرد )گرابیل صورت گرفته

و یا شاغل شدن و... . بیکاری  (، جداول امید1928، 4های روانی )اُگبرن و وینستونبیمارستان

هایی که فرد جدول عمر است که متوسط تعداد سال ترین این جداول،پرکاربردترین و معروف

دهد. جداول امید، اطالعاتی در مورد تعداد دست میزندگی را به عبارتی امیدکند یا بهعمر می

 دهند.را ارائه می مشخصرخدادهای یک واقعه معیّن در مدت زمانی 

دنبال شدت ای مانند ایران که بهتوسعهویژه مهاجرت داخلی در جوامع درحالمهاجرت، به

گرفتن توسعه ناموزون در سالیان اخیر، روا  بیشتری پیدا کرده است موجب مشکالت و مسائل 

ای، تراکم های منطقههای غیررسمی، بزهکاری، نابرابرینشینی، سکونتگاهمتعددی مانند حاشیه

لحاظ حجم به این مسائل، مهاجرت چه بهضعف مدیریت شهری و... شده است. باتوجه شهرها و

های جدید شهرنشینی، آثار منفی کوتاه و بلندمدتی های جمعیتی و چه از نظر گرفتاریجابجایی

(. تحت این 1389مشفق، ) های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و... همراه داشته استرا در زمینه

ای کلیدی در گیران کشوری به مسئلهها، مسئوالن و تصمیمبرای دولتشرایط مهاجرت 

ویژه کاهش مشکالت شهری مثابه پایه اساسی ساماندهی امور و بهگذاری مبدل شد و بهسیاست

هایی پایدار در حلبه آن نگریسته شد. برهمین اساس، تالش در جهت حل این مسئله و ارائه راه

های علمی پژوهشگران برای رسید. درنتیجه این شرایط تالشینظر ماین زمینه ضروری به

درستی نشان دهد و هایی که بتواند این عنصر مهم جعیتی را بهدست دادن شاخص و سنجهبه
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شناخت و آگاهی نسبی از آن را ایجاد کند، قوت گرفت. راه عملیاتی کردن این مهم در جامعه 

دادن نمایی از حجم دستکشور برای به مهاجرتیهای جز در سایه اطالع از حجم و روند و مسیر

 و ساختار احتمالی جمعیت منطقه، ممکن نخواهد شد. 

هایی که در این حوزه مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است استفاده از یکی از تکنیک

بود. این شاخص برای  1جداول امید در حوزه مهاجرت و درنتیجه ارائه شاخص امید مهاجرت

رود هر فرد در باقی عمر خود که انتظار می استدادن متوسط تعداد تحرکات جغرافیایی دستبه

بینی تواند درمورد پیشاطالع درمورد امید مهاجرت می (.2002داشته باشد )بل و همکاران، 

ها و ریزیتوان از این شاخص در برنامهروندهای مهاجرتی مفید باشد. همچنین می

های شهری ویژه برای کشورهای با مهاجرتای و توسعه پایدار بهسعه منطقههای توسیاستگذاری

گسترده استفاده کرد. تجربه کشورهای دیگر ثابت کرده است که استفاده از این شاخص عالوه 

تواند در کنترل تحرکات جمعیتی نیز مورد استفاده قرار گیرد )بل ها میریزیبر استفاده در برنامه

  (.2002و همکاران، 

به شرایط مهاجرت داخلی ایران بر آن شدیم در این مطالعه با بنا به همین دالیل، باتوجه

، با درنظر گرفتن مسیرهای مهاجرت 1395تشکیل جداول امید مهاجرت برای کشور در سال 

داخلی )روستایی و شهری(، تعداد حرکات مورد انتظار هر فرد را با مبدأهای شهری و روستایی 

دنبال پاسخگویی به دو تر، مطالعه حاضر بهدست دهیم. به بیان روشنیک جنسیت بهو به تفک

سؤال عمده است: شانس هر فرد برای مهاجرت از منطقه خود )شهر و یا روستا( در باقی عمرش 

 چقدر است؟ و اینکه هر فرد چندبار ممکن است دست به مهاجرت بزند؟ 

 پیشینه تحقیق

مستقیم روی حجم و ساختار جمعیت، موجب تغییرات مهاجرت عالوه بر تأثیرات 

شود. تغییراتی که گاه و حتی اقتصادی مناطق می اجتماعی، فرهنگی هایچشمگیری نیز در حوزه

گیرد، اما در شرایطی نیز برعکس عمل کرده و مشکالت و سازنده و در راستای توسعه قرار می

آورد. آگاهی از شرایط ناشی از مهاجرت در یهمراه ممسائل زیادی برای مناطق مبدأ و مقصد به

حل آن خواهد بود. های پیشگیری از مشکالت و یا تالش در جهت ارائه راهمناطق از راه

                                                      
1. Migration Expectancy  
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دادن اطالعاتی از روند و تحوالت مهاجرت در این راه دستدلیل، تالش در جهت بههمینبه

مسیر بسیار مفید و  هایی است که در اینضروری است. شاخص امید مهاجرت از شاخص

مانند سن و جنس و...( ) های جمعیتی مهاجرانکاربردی است. اطالع از حجم مهاجرت و ویژگی

ریزان و سیاستگذاران قرار تواند در اختیار برنامهترین و بهترین اطالعاتی است که میاز مهم

طالعاتی در خار  از کشور ای وجود ندارد. در این زمینه مبگیرد. اما در این زمینه ادبیات گسترده

صورت گرفته است که مستقیم به بررسی و برآورد امید مهاجرت در مناطق مختلف پرداخته 

 است؛ اما جای خالی این مطالعات در ادبیات داخلی مهاجرت کامالً محسوس است.

توسط جف آغاز شد.  1960اولین مطالعه و درواقع ساخت جداول امید مهاجرت در سال 

(. 1960کار برده شد )جف، ساله بهساله و دهمهاجرتی پنج دورهول ساخت جف برای اولین جدا

برای  1963بعد از معرفی جدول امید مهاجرت اولین نمونه کاربردی آن توسط ویلبر در سال 

ساله سرشماری ایاالت متحده آمریکا ساخته شد. ویلبر با استفاده از اطالعات مهاجرتی یک

نشان داد که در این سال امید مهاجرت برای هر فرد  1958عمر سال  عمومی جمعیت و جدول

مهاجرت است. زمانی که مهاجرت داخلی را تنها مهاجرت  99/12متولدشده در ایاالت متحده 

 .(1963، 1مهاجرت برای هر فرد رسید )ویلبر 01/2بین ایالتی در نظر گرفت این شاخص به 

های ( با استفاده از داده1973) 2ت متحده، النگدر مورد مهاجرت ایاال در مطالعه دیگری

برای این کشور جدول  1967( و جدول عمر سال 1971-1966ساله )مهاجرتی یک دوره شش

دست آورد. امید امید مهاجرتی را تشکیل داد. النگ نیز در این جدول همان نتیجه ویلبر را به

مهاجرت و امید  93/12ساله برابر با ششمهاجرت ایاالت متحده در مطالعه النگ در این دوره 

 دست آمد. النگ نشان داد که طی این دورهمهاجرت به 29/2مهاجرت بین ایالتی برابر با 

 (. 1973های با مسافت زیاد افزایش پیدا کرده است )النگ، مهاجرت

ای تالش کردند تا الگوی امید مهاجرت مناطق ( در مطالعه1984و همکارانش ) 3سینگ

دست دهند. نتایج را بر حسب جنس، مذهب و سطح تحصیالت به 4تایی ایالت اوتارپرادشروس

ها نشان داد که امید مهاجرت در بدو تولد و در سنین سالمندی برای مردان بیشتر از زنان آن
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دست آمد. همچنین ( به27/2) ( بیشتر از مسلمانان55/3است. همچنین امید مهاجرت هندوها )

( نسبت به امید مهاجرت با تحصیالت 5) ح تحصیالتی باالتر امید مهاجرتی باالتریافرادی با سطو

  (.1984، همکاران( دارند )سینگ و 77/0) ترپایین

تری اقدام به محاسبه این شاخص کردند. آنها گیری از رهیافت متفاوتبا بهره 1بیلی و سالی

های ساله اقامت که در سرشماری سالپنج هایاز داده استفادهتالش کردند که امید مهاجرت را با 

آمده دستهای مهاجرت بهدست دهند. بیلی و سالی با ضرب نرخموجود است، به 1980و  1970

های عمرشده و سپس تقسیم بر تعداد افراد بازمانده در های سرشماری در تعداد نفرسالاز داده

آمده در محاسبات این دو باالتر دستهر سن، شاخص امید مهاجرت را محاسبه کردند. نتیجه به

های دلیل تفاوت در دورهاز نتایج ویلبر و النگ بود که این افزایش میزان امید مهاجرت به

مهاجرتی مورد نظر هر یک از دو مطالعه بوده است. همچنین جالب توجه است که بیلی و سالی 

که این نیز نقطه متمایز مطالعه آنها سال در نظر گرفته بودند  5-9نخستین گروه سنی را برابر با 

 84/25برابر با  1965-1970شده برای دوره بود. بر اساس این محاسبات، امید مهاجرت محاسبه

 (.1987دست آمد ) بیلی و سالی، به 53/28برابر با  1975-1980و برای دوره 

ا، امید مهاجرت کشور استرالی 1985-1986های سرشماری سال ( با استفاده از داده1996بل )

به جنسیت برآورد نمود. او در این مطالعه نشان های مختلف مهاجرتی و باتوجهافراد را در حالت

داد که امید مهاجرت درون منطقة محل زندگی برای زنان و مردان استرالیایی به ترتیب برابر با 

الت برای زنان ای در یک ایمنطقهکه این شاخص برای مهاجرت بیناست درحالی 3/6و  7/6

های یابد، یعنی مهاجرتاست. اما زمانی که بُعد مسافت افزایش می 5/3و برای مردان  6/3

برای  3/1و  2/1شود، این شاخص برای هر دو جنس کاهش یافته و به ایالتی درنظر گرفته میبین

ان است )بل، رسد. بل نشان داد که مهاجرت زنان در هر سه حالت بیشتر از مردزنان و مردان می

1996 .) 

های اخیر این مطالعات ادامه پیدا کرده است. در اخیرترین این مطالعات نارایان و در سال

برای سال  ( تالش کردند که جدول امید مهاجرت روستایی بنارس هندوستان را2014سینگ )

 اهای دورافتادهروستا را به دو دسته روست 6ها دست دهند. در این مطالعه آنبرای مردان به 2012

ها در مجموع با مطالعه سه روستا( تقسیم کردند. آن) دورافتادهسه روستا( و روستاهای نیمه)

                                                      
1. Bailey & Sly 
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ها نشان داد که یک را محاسبه کردند. نتایج آن هرروستا، امید مهاجرت  6خانوار از این  1300

است. نارایان و سینگ  8/1و در روستاهای نیمه دورافتاده  2/3امید مهاجرت روستاهای دورافتاده 

شود، در این مطالعه نشان دادند که همراه با افزایش سن، امید مهاجرت در هر دو منطقه بیشتر می

دورافتاده است. های سنی امید مهاجرت در روستاهای دورافتاده بیشتر از نیمهاما در همه گروه

روستاهای دورافتاده و در  های شغلی و امکانات زندگی درآنها علت این امر را کمبود موقعیت

دورافتاده ( برای روستاهای نیمه1)بنارس تربه شهر بزرگ مقابل بهبود شرایط زندگی و نزدیکی

 (. 2014معرفی کردند )نارایان و سینگ، 

های متعدد صورت گرفته است. در زمینه استفاده از جداول امید، مطالعات مختلفی در زمینه

در ایران مورد استفاده قرار گرفته  1330جدول عمر است که از دهه پرکاربردترین این تکنیک، 

توان به محاسبه جدول امید اشتغال (. در این زمینه می1397؛ کوششی 1397پور، است )ساسانی

(  و نیز جداول امید زندگی مجردی )رازقی نصرآباد و 1399)صادقی نژاد و حسنی درمیان، 

ای با استفاده از در زمینه مهاجرت مطالعه در داخل کشور ( نیز اشاره کرد. اما1393رحیمی، 

مشخصات  تکنیک جداول امید صورت نگرفته است. اغلب مطالعات در زمینه مهاجرت به تفاوت

به تمرکز این مقاله روی امید مهاجرت بر حسب جنس، سن اند. باتوجهجمعیتی مهاجران پرداخته

ها بر میزان مهاجرت تفاوت این ویژگی به تأثیر کهو نیز مناطق شهری و روستایی ذکر مطالعاتی 

 اند، خالی از فایده نخواهد بود.پرداخته

پیشینه غنی برخوردار است. عمده مطالعات  ازادبیات مهاجرت داخلی در کشور نیز 

اند. جنسیت و سن های مختلف مهاجرت داخلی کشور پرداختهگرفته به بررسی ویژگیصورت

است. نتایج تحقیقاتی که  ن مطالعات مورد بررسی قرار گرفتهاز مهمترین مسائلی است که در ای

های داخلی غلبه جنسیتی با مردان اند نشان داده که در مهاجرتجنسیت را مورد بررسی قرار داده

(. 1393؛ میرزایی و قاسمی اردهایی، 1388آبادی، ؛ موثقی و خاتون1388است )قاسمی سیانی، 

های داخلی توزیع سنی مهاجران، مهاجرت نظردهد که از می همچنین عمده این مطالعات نشان

، تقدیسی 1392)محمودیان و قاسمی اردهایی،  دهدمیسالگی رخ  40تا  20ایران عمدتاً در سنین 

تدریج این الگو در حال تغییر است و سهم زنان در حال ( اما به1391و احمدی شاپورآبادی،

؛ محمودیان و 1384؛ مشفق و خزایی، 1388اسماعیلی، ؛ 1384افزایش است )صادقی و ولدوند، 

                                                      
1.  Varanasi 
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 (.1392قاسمی اردهایی، 

های دهد که درصد باالیی از مهاجرتمطالعه مسیرهای مهاجرت داخلی کشور نیز نشان می

های از مجموع مهاجرت 1375-1385های شهری است. در دوره سرشماری داخلی، مهاجرت

درصد مربوط به  29های با مبدأ شهری و مهاجرتها مربوط به درصد آن 71داخلی کشور، 

های شهری است )مرکز آمار هایی با مبدأ روستایی است که حاکی از باال بودن مهاجرتمهاجرت

 (.1392؛ محمودیان و قاسمی اردهایی، 1391؛ تقدیسی و احمدی شاپورآبادی، 1388ایران، 

زنان و از سویی تغییر سهم  سوی مهاجرت بیشترتغییر الگوهای مهاجرت از مردانه به

صورت پراکنده و مسیرهای مهاجرت از موضوعاتی است که در مطالعات مهاجرت کشور به

به این امر لزوم کاربرد تکنیک و است. باتوجهصرفاً با اعداد و ارقام توصیفی به آن پرداخته شده 

ا را باهم نشان دهد و های مهاجرت داخلی کشور که بتواند هر سه این متغیرهروشی برای داده

ها را ارائه دهد، بیشتر احساس شد. تکنیک جدول امید مهاجرت این امکان نمایی از روند آتی آن

های موجود مهاجرت، ضمن بررسی وضعیت سن و جنس سازد که با استفاده از دادهرا فراهم می

احتمالی آینده آن هایی، نمایی از وضعیت در مسیرهای مهاجرتی مختلف با درنظرگرفتن فرضیه

 نمایش داده شود.

 هاروش تحقیق و داده

دنبال دستیابی به الگوی امید مهاجرت بر حسب سن و جنس و مناطق مبدأ و مطالعه حاضر به

، به اطالعاتی شامل تعداد مهاجران بر حسب سن اساسبرایناست.  1395مقصد کشور در سال 

به اینکه تنها نیاز است. باتوجه 1395سال  و جنس و جمعیت مناطق شهری و روستایی کشور در

های عمومی نفوس و مسکن است، های داخلی سرشماریمنبع اطالعاتی کشور در مورد مهاجرت

اخذ شده است. منظور از جمعیت مهاجر در این  1395های مورد نظر از سرشماری سال داده

ها در مقایسه با سرشماری آن مطالعه، شامل همه افرادی است که بنابر اظهار خود، محل سکونت

های مهاجرت داخلی بر حسب محل سکونت فعلی و قبلی مهاجران قبلی تغییر کرده است. داده

های عمرشده سال-بندی شد. اطالعات مربوط به جدول عمر، شامل نفربرای زنان و مردان طبقه

اس جداول امید زندگی ( نیز بر اسlx( و تعداد بازماندگان در هر سن )nLx) برای هر گروه سنی

محاسبه شده است،  (.1395 ،ی)کوشش 1395کشور بر حسب مناطق شهری و روستایی سال 
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های مورد نیاز با استفاده از و همچنین محاسبه شاخص اطالعاتها و سازی دادهپردازش و آماده

 صورت گرفته است. Excellو نیز  spss20افزار نرم

 نحوه محاسبه شاخص امید مهاجرت

های مورد انتظار برای هر محاسبه متوسط مهاجرت برای میمستق یکیتکنمحاسبه امید مهاجرت 

(. این جدول بر اساس 2002آید )بل و همکاران، دست میکه طی چند مرحله به است فرد

آوردن تعداد حرکات مورد انتظار در باقی عمر هر دستبرای به 1963در سال  1مراحلی که ویلبر

آید. دست می( ارائه کردند، به2010رد و نیز تصحیحی که ریس و همکارانش )فرد معرفی ک

که در تفسیر نتایج باید مورد توجه قرار  شودیمجدول امید مهاجرت تحت دو شرط کلی ساخته 

گیرد. شرط اول در این جداول این است که در دوره مورد مطالعه برای هر فرد تنها یک حرکت 

دومین شرط اینکه مبنای مهاجر بودن یا نبودن افراد، اظهارات خود فرد و  شودیمدرنظر گرفته 

(. این 1996مبنی بر تغییر محل اقامت فرد در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره است )بل، 

 مراجعه شود(.  5تا  2آید )به جداول دست میبه زیرمراحل یی است که از هاستونجدول دارای 

های سنی، تعداد مهاجران و جمعیت هر گروه سنی است. ل گروهاطالعات اولیه جدول شام

برای محاسبه این شاخص صرفاً مهاجرت در یک  داخلیهای مهاجرت الزم به ذکر است که داده

شوند. درنتیجه در اینجا سال است؛ لذا گروه سنی اول یعنی افراد زیر یکسال وارد محاسبات نمی

ی یکسال محل اقامت خود را به شهر و یا روستایی در منظور از مهاجران افرادی است که ط

دادن این اطالعات از مهاجرت بر حسب مدت زمان دستاند. که برای بهداخل کشور تغییر داده

اقامت استفاده شده است. همچنین جمعیت در معرض مهاجرت در اینجا تعداد جمعیت در پایان 

رجی وارد شده باشد )ریس و همکاران، خا مهاجراندوره است. این جمعیت باید خالص از 

های جدول و (. بر اساس جمعیت در معرض مهاجرت و نیز تعداد مهاجران سایر ستون2010

 اساس، سنجه امید مهاجرت عبارتست از: درنهایت امید مهاجرت محاسبه شده است. براین

(1) 𝐸𝑀𝑥
𝑛

𝑥+𝑛  =  ∑
((𝑚𝑥)( 𝐿𝑥+𝑛𝑥

𝑗
))

𝑙𝑥

𝐿=𝑥+𝑛

𝐿=𝑥

 

𝐸𝑀𝑥که  
𝑛

𝑥+𝑛  که هر فرد در سن  استتعداد حرکاتیx  تاx+n  در باقی عمر خود خواهد
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 داشت.

 𝑚𝑥  (. که حاصل رابطه زیر است:2)ستون  دهدمینرخ مهاجرت در هر سن را نشان 

(2) 𝑚𝑥 =
𝑀𝑥

𝑃𝑥
 

𝑀𝑥  تعداد مهاجران داخلی در هر گروه سنی و𝑃𝑥  جمعیت در معرض در هر گروه سنی

 است. 

𝐿𝑥+𝑛𝑥
𝑗   و𝑙𝑥   و تعداد های زندگی شده در فاصله دو سن نفرسالدهنده ترتیب نشانکه به

(، اطالعاتی است که مستقیماً از جدول 4و  3های دهند )ستونافراد زنده در هر سن را نشان می

ها اخذ شود تواند از آنی کشور میامنطقهجداول عمر  وجودشود که در صورت عمر گرفته می

. در این مطالعه، از جداول عمر شودیا اینکه از جداول عمر الگوی کول و دمنی بهره گرفته  و

 ( استفاده شده است.1397کوششی، ) رانیامنطقه شهری و روستایی 

 ∑ 𝑗𝐿=𝑥+𝑛
𝐿=𝑥دهد.ضرب نرخ مهاجرت در جمعیت ثابت هر گروه سنی را نشان میجمع حاصل  

کنندة کل تحرکات جغرافیایی در هر گروه سنی بیان ترتیببه( جدول، 6( و )5های )ستون

دست است و بر اساس روابط زیر به xترین سن تا سن و جمع تجمعی این حرکات از پایین

 آیند:می
(3) 𝐿𝑚𝑥 = 𝐿(𝑥,𝑛) ∗ 𝑚𝑥 

  

(4) 
𝑇𝑚𝑥 = ∑ 𝐿𝑚𝑥,𝑛

𝑥

0

 

𝐿𝑚𝑥  ی مورد انتظار برای هر گروه سنی است و هامهاجرتمجموع𝑇𝑚𝑥  جمع تجمعی

ی مورد انتظار هامهاجرتو از مجموع  دهدمیی هر گروه سنی تا سنین آخر را نشان هامهاجرت

، نیز شاخص امید مهاجرت 7ستون آخر، ستون . شودمی(، برآورد 𝐿𝑚𝑥ی سنی )یعنی هاگروه

 آید.دست می( به1که بر اساس رابطه شماره )است 

ت بر مناطق مبدأ و مقصد دارد و نیز تفاوت امکانات و خدمات به تأثیراتی که مهاجرباتوجه

دادن اطالعاتی که ضمن نشان دادن دستهای سنی مختلف، بهمورد نیاز زنان و مردان و نیز گروه

های ریزیاین تفاوت با جزئیات بیشتر، نمایی از تحرکات آینده را نشان دهد، در جهت برنامه

به این مهم و با تأکید بر تفاوت نرخ . لذا باتوجهاستی ضروری های ملای و سیاستگذاریمنطقه
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، در این مطالعه تالش بر در میان زنان و مردان کشورنسبت بازماندگی  مهاجرت، امید زندگی و

ارائه شود تا بتوان تصویری روشن از انتظار تعداد  یتاین است که امید مهاجرت به تفکیک جنس

به های مهاجرتی کشور ارائه داد. همچنین باتوجهاز جریان ی داخلی برای هر یکهامهاجرت

های شهری و روستایی، مهاجرت به تفکیک این دو نوع مهاجرت داخلی تفاوت میزان مهاجرت

هایی اینجا مهاجرت شهری مهاجرتدر )یعنی شهری و روستایی( مورد بررسی قرار گرفته است. 

امید  ،اقامت خود را به شهر تغییر داده است. بنابراینشود که فرد با هر مبدائی، محل را شامل می

دهد. معنی تعداد حرکات مورد انتظار برای جابجایی به شهر را نشان میمهاجرت شهری به

هایی است که با هر روستا( مهاجرتبهروستا و شهربه، مهاجرت روستایی )روستاترتیبهمینبه

این مسیر مهاجرتی نیز منظور از امید مهاجرت گیرد. در مبدائی به سوی روستاها صورت می

 روستا، تعداد حرکات مورد انتظار برای تغییر مکان به روستا خواهد بود. 

 هایافته
 8/82که  اندشدهعنوان مهاجر داخلی ثبت نفر به 4177679تعداد  1395در سرشماری سال 

به درصد مهاجران با مقصد روستا بودند. باتوجه 2/17شهری و  مقصدها مهاجرانی با درصد از آن

ساله (، این تعداد مهاجر ثبت شده مربوط به دوره پنج1395الی  1390فاصله دو سرشماری )

ساله  برای محاسبه شاخص های مهاجرت یکبه لزوم کاربرد دادهاست؛ اما باتوجه 1395-1390

گیری از جدول مدت زمان اقامت مهاجرین، با بهره(، 2010امید مهاجرت )ریس و همکاران، 

-1395ساله ساله کشور به دست داده شد. از کل مهاجرین دوره پنجداده مهاجرت داخلی یک

نفر،. مهاجرینی بودند که طی  722950ها، تعداد درصد از آن 17.3نفر،  4177679،  یعنی 1390

دست به 1به شرح جدول مهاجرت یکساله  هایاقدام به مهاجرت کره بودند. ویژگی 1395سال 

 آمده است. 

 1395داخلی کشور بر حسب جنس و مقصد مهاجرت،  ساالنه: توزیع نسبی مهاجران 1جدول 

 کل روستایی شهری 

 1/52 1/10 42 مرد

 9/47 9/7 1/40 زن

 100 18 82 کل

 (1395منبع: مرکز آمار ایران )
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های شهری یکساله، بیشترین سهم مربوط به مهاجرتدهد از کل مهاجرین نشان می 1جدول 

درصد( بوده است، یعنی مهاجرانی که با هر مبدائی )شهر و یا روستا(، مقصد آنها شهرهای  82)

اند. عالوه بر وجود تفاوت درصد افراد دارای مقصد مهاجرتی روستا بوده 18کشور بوده است، و 

های دهد که در مهاجرتها نشان میکشور، داده داخلیهای و ترجیحات مکانی در مهاجرت

درصد از کل  1/52داخلی کشور تفاوت جنسیتی  نیز قابل رؤیت است. مردان با اختصاص 

درصد( دارا بودند. این تفاوت  9/47ساله، سهم بیشتری نسبت به زنان مهاجر )مهاجرین یک

شود. به یکسان مشاهده می های عمده شهری و روستاییجنسیتی در تجزیه مهاجرت به جریان

درصد  40درصد مهاجرت مردان در مقابل  42های شهری این تفاوت جنسیتی به در مهاجرت

های درصد مهاجرت زنان در مهاجرت 8درصد مهاجرت مردان در مقابل  10مهاجرت زنان و 

 رسد. روستایی می

 دهد. را نشان می 1395، به ترتیب امید مهاجرت شهری مردان و زنان در سال 3و  2جداول 

 1395: امید مهاجرت ساالنه شهری مردان کشور، سال 2جدول 

 سن
(1) 

)x(m 



𝑙(𝑥) 
 

 𝐿(𝑥,𝑛) 
 

𝐿𝑚𝑥 


𝑇𝑚𝑥



𝑒𝑚𝑥



4-10109/0 98330 392410428262239 63/0
9-50087/0 979514886184395795759/0
14-100083/0 9749748669940565371855/0
19-150190/0 9718348476392144966251/0
24-200185/09669148182089344044942/0
29-250137/096018478373 65393151433/0
34-300119/09532447473256452497526/0
39-350101/09455047049147371933020/0
44-400082/09361046511938251459316/0
49-450063/09237645786728961076712/0
54-500049/0906734476222194787109/0
59-550037/0882244327701587567706/0
64-600032/0846524108531301409005/0
69-650025/079336378311962279004/0
74-700022/071463329930739182703/0
75+0020/0597685499391088108802/0
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سالگی در باالترین میزان  34تا  10آمده نرخ مهاجرت مردان در سنین دستبر اساس نتایج به

تدریج از نرخ مهاجرت افراد کاسته شده و در سنین سالمندی به قرار دارد، اما با افزایش سن به

میر و سطح وبه الگوی مهاجرت و نیز الگوی مرگرسد. باتوجهممکن میترین میزان پایین

حاصل شده است که نشان 63/0سالگی برابر با  1مانی، شاخص امید مهاجرت مردان در سن زنده

رود هر فرد تا ومیر انتظار میدهد در صورت ثابت باقی ماندن الگوی مهاجرت و نیز مرگمی

ت به مناطق شهری را تجربه کند. با افزایش سن از اندازه امید مهاجر 63/0پایان عمرش تعداد 

ترین حد ممکن سالگی به باال عمالً رقم این شاخص به پایین 50مهاجرت کاسته شده و از سن 

 شود.رسیده و درواقع انتظار مهاجرت برای افراد واقع در این سنین به صفر نزدیک می

ن نیز الگویی مانند مردان دارد. نرخ مهاجرت بر اساس نتایج حاصل شده نرخ مهاجرت زنا

رود و این سالگی رو به کاهش می 25سالگی رو به افزایش رفته، اما به مرور از سن  15از سن 

به الگوی مهاجرت زنان، اندازه امید کند. باتوجهروند کاهشی تا سنین سالمندی ادامه پیدا می

دهنده متوسط حاصل شده است که نشان 61/0سالگی برابر با  1مهاجرت شهری برای زنان در 

نرخ مهاجرت  3تواند تا پایان عمرش داشته باشد. جدول هایی است که هر زن میتعداد مهاجرت

 دهد. نشان می 1395و نیز امید مهاجرت شهری زنان را در ایران در سال 

 1395: امید مهاجرت ساالنه شهری زنان کشور، سال 3جدول 
 سن
(1) 






2

𝑙(𝑥) 
3 

 𝐿(𝑥,𝑛) 
4 

𝐿𝑚𝑥 
5

𝑇𝑚𝑥

6

𝑒𝑚𝑥

7

4-10109/098308392487426160150 61/0
9-50086/09801048954442115588957/0
14-100084/09780748864540875167953/0
19-150172/09765148765583864759249/0
24-200193/09137948607593823920543/0
29-250149/097024484147 71922982331/0
34-300113/09662848203854262263123/0
39-350087/09617347950541651720518/0
44-400064/09560447619730511304014/0
49-450049/0978324715762321998811/0
54-500038/0937284647881746766708/0
59-550030/0920724544711381592106/0
64-600027/0895274383291181454005/0
69-650024/085487412538979815335904/0
74-700022/078966370456815238003/0
75+0024/0683066463451565156502/0
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دهد که مقایسه نرخ مهاجرت شهری مردان و زنان نشان می، 3و  2به نتایج جداول باتوجه

این میزان برای هر جنس بر حسب سن متفاوت است و از سویی این نرخ در میان زنان و مردان 

توجه این است که زنان و مردان الگوی سنی مهاجرت کاماًل نیز متفاوت است؛ اما نکته مهم قابل

فراد زیر چهار سال در سطح باالیی قرار دارد؛ این یکسانی دارند. در هر دو جنس، مهاجرت ا

 15دلیل خطای گزارش مهاجرت در سنین پایین است. سنین زیر نرخ باالی مهاجرت عمدتاً به

سالگی نرخ مهاجرت رو  15های مهاجرتی مواجه هستند؛ حال آنکه از سن سال با کمترین نرخ

سالگی که نقطه او  مهاجرتی  25-29ن رود و این افزایش نرخ مهاجرت تا سنیبه افزایش می

انجامد. بعد از این سنین نرخ مهاجرت شهری افراد رو به کاهش رفته و افراد است به طول می

سالگی همچنان نرخ مهاجرت  29یابد. گرچه تا سن این کاهش تا سنین پایان عمر ادامه می

نیز همزمان آغاز شده و تا  شهری افراد در سطح باالیی قرار دارد، اما حرکت رو به کاهش آن

باال روند آن حالت سکون گرفته و در بهسالگی 65کند و در سن سنین سالمندی ادامه پیدا می

جنسی مهاجرت را نشان –تفاوت و شباهت الگوی سنی 1ماند. نمودار ترین میزان باقی میپایین

 دهد.می

 

 1395 مردان کشور، و : نرخ مهاجرت ساالنه شهری زنان1 نمودار

 
 

۰.۰۰۰

۰.۰۰۵

۰.۰۱۰

۰.۰۱۵

۰.۰۲۰
مردان زنان
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، شاخص امید مهاجرت است که متوسط  3 و 2مشاهده در جداول اما شاخص مهمتر قابل

طور که جداول امید دهد. همانهای مورد انتظار در طول عمر برای هر فرد را نشان میمهاجرت

دلیل دهد این شاخص برای هر دو جنس متفاوت است و این امر بهمهاجرت شهری نشان می

مید مهاجرت شهری زنان مقایسه اندازه ا ها است.ومیر متفاوت آننرخ مهاجرت و الگوی مرگ

ومیر و الگوی که شرایط مرگدرصورتی اساس،ارائه شده است. براین 2و مردان در نمودار 

طور ساله هستند به 1-4رود دخترانی که در این سال مهاجرت زنان ثابت باقی بماند، انتظار می

عبارتی، برای نند. بهشهر را تا پایان عمر تجربه ک مقصدتحرک جغرافیایی به  61/0متوسط تعداد 

رود. این شاخص برای مردان در همه هر زن در ایران کمتر از یک مهاجرت شهری انتظار می

(، اما الگویی مشابه با امید مهاجرت شهری زنان 2دست آمده است )جدول سنین باالتر از زنان به

رود ت؛ یعنی انتظار میدست داده شده اسبه 63/0ساله برابر با  1-4دارد. این شاخص برای مردان 

 تحرک جغرافیایی را تجربه کنند.  63/0ساله در این سال، تا پایان عمر خود تعداد  1-4پسران 

واقعیت است که با  نیاآنچه در باب تفاوت جنسیتی مهاجرت شهری قابل اشاره است 

هایی را وجود تشابه الگوی جنسی نرخ مهاجرت، اما میزان این شاخص در هر دو جنس تفاوت

سالگی  10-14، نرخ مهاجرت هر دو جنس تا 1دهد. بر اساس نمودار در سنین مختلف نشان می

سالگی مردان و زنان در معرض نرخ  14دهد؛ درواقع تا سن میزان تفاوت اندکی را نشان می

 های نسبتا برابری قرار دارند و اختالف میزان مهاجرت اندکی بین آنها وجود دارد، امامهاجرت

کند. درواقع از سن سالگی شروع به افزایش می 15-19تفاوت جنسیتی نرخ مهاجرت از سنین 

کند اما این افزایش در میان مردان سالگی نرخ مهاجرت برای هر دو جنس افزایش پیدا می 15

که مردان کاهش نرخ مهاجرت را تجربه سالگی درحالی 20-24باالتر بوده است. بین سنین 

سالگی به بعد در هر دو جنس  25اند. اما از سن با افزایش نرخ مهاجرت ربرو شده کنند، زنانمی

که اختالف بین دو جنس به نفع مردان درحال تغییر شاهد کاهش نرخ مهاجرت هستند درحالی

است؛ یعنی میزان مهاجرت در میان مردان باالتر از زنان قرار گرفته است و این برتری جنسیتی 

سال به باال از  60ماند هرچند که از سنین مهاجرت تا سنین سالمندی باقی میمردان در میزان 

 شود. تفاوت بین دو جنس کاسته می
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 1395 مردان کشور، و ساالنه شهری زنانامید مهاجرت : 2 نمودار

 
 

گیرد( دارای شرایط متفاوتی هایی که با مقصد روستا صورت میمهاجرت روستایی )مهاجرت

تری برخوردار است و شدت کمتری در مقایسه با پایین هاینرخاست. مهاجرت روستایی از 

های مهاجرت و امید مهاجرت روستایی زنان و نرخ 5و  4های شهری دارد. جداول مهاجرت

ری و روستایی های شهها نشان از الگوی سنی مشابهی بین مهاجرتدهد. یافتهمردان را نشان می

های مهاجرت و امید تر از نرخهای مهاجرتی روستایی با فاصله زیادی، بسیار پاییندارد، اما نرخ

 مهاجرت شهری قرار گرفته است. 

 

 

 

 

 

 

۰.۰۰

۰.۱۰

۰.۲۰

۰.۳۰

۰.۴۰

۰.۵۰

۰.۶۰

۰.۷۰ مردان زنان
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 1395 سال : امید مهاجرت ساالنه روستایی مردان کشور،4جدول 

 سن

(1) 
)x(m 



𝑙(𝑥) 
 

 𝐿(𝑥,𝑛) 
 

𝐿𝑚𝑥 


𝑇𝑚𝑥



𝑒𝑚𝑥



4-1003/097960390670102016626 17/0

9-5002/0974744862959211560616/0

14-10002/09704448444311061468515/0

19-15006/09673448251730641357914/0

24-20007/09624047954133851051511/0

29-25004/095555476011 1775713007/0

34-30003/0948404722461215535506/0

39-35002/094037467827999414004/0

44-40002/093055462189777314103/0

49-45001/091755454528615336303/0

54-50001/089951443635473174802/0

59-55001/087339427754379127401/0

64-60001/08351240422730289501/0

69-65001/07780036929220759301/0

74-70001/06936431772616338601/0

75+000/05698449950622422400/0

 

های ( شرایط متفاوت مهاجرت4بررسی جدول امید مهاجرت روستایی مردان )جدول 

دهد. نرخ مهاجرت روستایی مردان در مهاجرت ساالنه روستایی در کشور را به خوبی نشان می

که این نرخ از مهاجرت رسد درحالیسال می 20-24 سنیندر  007/0در باالترین میزان خود به 

دهد؛ این درحالیست که نرخ مهاجرت ساالنه سال مردان رخ می 40-44ساالنه شهری در سنین 

تر از نرخ مهاجرت شهری یعنی پایین 002/0سالگی برابر با  40-44روستایی مردان در سنین 

 ساله قرار دارد.  70مردان 
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که الگوی سنی مهاجرت روستایی همانند الگوی سنی اما آنچه در اینجا قابل اشاره است این

سالگی و سپس نرخ  15های شهری است. پایین بودن نرخ مهاجرت روستایی تا سن تمهاجر

سالگی و سپس طی کردن روند کاهشی تا سنین سالمندی،  20-24افزایشی آن تا گروه سنی  

 کند.همان الگوی سنی مهاجرت شهری را یادآوری می

 1395سال  : امید مهاجرت ساالنه روستایی زنان کشور،5جدول 

 سن

(1) 
)x(m 



𝑙(𝑥) 
 

 𝐿(𝑥,𝑛) 
 

𝐿𝑚𝑥 


𝑇𝑚𝑥



𝑒𝑚𝑥



4-1003/098123391776100811505 12/0

9-5002/0978254883179071049611/0

14-10002/097502486929987958910/0

19-15003/0972704854931483860209/0

24-20004/0969034832751790712007/0

29-25003/096391480641 1315533006/0

34-30002/098858477827929401504/0

39-35002/095257474516725308603/0

44-40001/094519470275558236202/0

49-45001/093540464479415180402/0

54-50001/092170456167318138902/0

59-55001/090167443886267107101/0

64-60000/08718242531221180501/0

69-65000/08261539681717759401/0

74-70000/07559335254914341701/0

75+000/06462561440427427400/0

 

دهد. بررسی نرخ نرخ و امید مهاجرت ساالنه روستایی را برای زنان نشان می 5جدول 

دهد که در میان مسیرهای مهاجرتی داخلی، کمترین نرخ مهاجرت ساالنه روستایی زنان نشان می

های روستایی زنان( است. اما الگوی سنی مهاجرت -مهاجرت مربوط به این مسیر )روستایی

که در طوری(. به3و نمودار  5کند )جدولهای دیگر پیروی میالگوی مهاجرتزنان نیز از همان 

 20-24و  15-19( روبرو هستیم. در سنین 002/0) مهاجرتسال با کمترین نرخ  15سنین زیر 
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گیرد. سالگی نرخ مهاجرت افزایش پیدا کرده و دوباره تا پایان عمر روند کاهشی به خود می

هاجرتی مربوط به نرخ های خیلی پایین مهاجرتی در مقایسه با مردان تفاوت عمده در این مسیر م

 خوبی نشان داده شده است.به 3های شهری است. این تفاوت در نمودار و نیز مهاجرت

 1395 مردان کشور، و : نرخ مهاجرت ساالنه روستایی زنان3 نمودار

 
های ظر در مهاجرتشاخص امید مهاجرت روستایی شرایط متفاوتی نسبت به شاخص متنا

سال( برابر با  1-4دهد. امید مهاجرت روستایی مردان در اولین گروه سنی )شهری را نشان می

مهاجرت  17/0طور متوسط ساله، به 1-4دست داده شده است، یعنی برای هر فرد به 17/0

شود شود که با افزایش عمر از رقم این شاخص کاسته میبینی میروستایی در طول عمرش پیش

رسد. در مهاجرت روستایی زنان نیز با گذر سن، امید مهاجرت و در سنین سالمندی به صفر می

سالگی زنان  1-4که رقم این شاخص در سنین نحویشود؛ بهترین میزان نزدیک میبه پایین

شود و به صفر نزیک می 01/0سالگی با رسیدن به رقم  55-59است و در سنن  12/0روستایی 

که تا سن های روستایی، درحالیرسد. در مهاجرتسالگی و باالتر کامالً به صفر می 75در سن 

سالگی با شروع  15های مهاجرتی هستیم اما از سن سالگی شاهد برابری جنسیتی در نرخ 14

سالگی ادامه  24دهد و این تفاوت تا سن ها، تفاوت جنسیتی باالیی رخ میرشد این مهاجرت

سالگی با کاهش نرخ مهاجرت روستایی تفاوت جنسیتی این نوع  25-29 یابد. از سنینمی

 رود. باال این تفاوت جنسیتی از بین میسالگی به 35مهاجرت نیز دوباره کاهش یافته و در سنین 
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 1395 مردان کشور، و روستایی زنان ساالنه امید مهاجرت: 4 نمودار

 
دهنده اختالف مسیرهای مهاجرت در تفاوت میزان امید مهاجرت شهری و روستایی نشان

شوند، درحالی که روستاها کشور است. هر ساله حجم باالیی از مهاجرین وارد شهرهای کشور می

شوند. رو میپذیری روبرو بوده و به مرور زمان با کاهش جمعیت روبهبا کمترین نرخ مهاجرت

دهد تفاوت جنسیتی در این مسیر مهاجرتی های روستایی خود را نشان میهاجرتاما آنچه در م

های شهری تفاوت جنسیتی اندکی در مهاجرت دیده که در مهاجرتبه سود مردان است. درحالی

شود و حتی در برخی سنین این تفاوت جنسیتی معکوس شده و برتری زنان در نرخ مهاجرت می

 را نشان داد. 

 گیریبحث و نتیجه

، داده و روش است. این پیوند، نظریهتوسعه و پیشرفت در مطالعات مهاجرت نیازمند ترکیبی از 

، 2؛ وارنز1995، 1دست آمده است )کارگوهای طول عمر بهدر ادبیات مهاجرت در باب مهاجرت

 توجهی درهای قابلهای مهاجرت پیشرفت(. باوجود نقص در داده1991، 3؛کارگو و لیلیور1992

های مهاجرتی وجود، تکیه بر دادههای مهاجرت ایجاد شده است. بااینزمینه فهم پویایی

ای سختی و تنگناهایی بر مطالعات مهاجرتی تحمیل طور فزایندهبه آمده از سرشماریدستبه

                                                      
1. Courgeau 

2. Warnes 

3. Courgeau & Lelievre 
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گیری و اندیشه در مورد های جدیدی برای اندازهکند. در جهت حل این مشکالت، روشمی

ها استفاده از تکنیک جداول . یکی از مهمترین این روشاستایی اتخاذ شده مهاجرت و جابج

 باشد.دادن شاخص امید مهاجرت میدستامید و به

-در این راستا نیز، مهمترین هدف این مطالعه معرفی و توسعه روشِی این تکنیک برای داده

انتظار برای هر فرد  های موردمهاجرت متوسطواسطه آن های مهاجرتی کشور بوده است تا به

-دادن اطالعاتی درباب تعداد جابجاییدستدر ایران محاسبه شود. جدول امید مهاجرت باعث به

ومیر و مهاجرت فعلی، هر فرد در هر سنی رود بر اساس الگوهای مرگهایی است که انتظار می

رخ های تا پایان عمرش داشته باشد. این شاخص با خالصه کردن چند سنجه مهاجرتی ) ن

به وابستگی دهد. باتوجهمهاجرتی سنی، جنسی و نسلی(، همه آنها را در قالب یک عدد ارائه می

استفاده از این روش به جداول عمر، درواقع در هرجایی که به یک جدول عمر مناسب دسترسی 

 های مختلفی مانند وضع تحصیالت،توان شاخص امید مهاجرت را بر حسب ویژگیباشد می

 و ریس تحقیقات و مطالعات از تأسی به حاضر مطالعه در. کرد محاسبه... و ازدوا  ،اشتغال

 تالش( 1963) ویلبر و( 1973) النگ ،(1996) بل ،(2002) همکاران و بل ،(2010) همکاران

. شود معرفی آن انجام مراحل و روش و شده محاسبه مهاجرت امید شاخص که است شده

 مهاجرت هایداده به تکنیک این کاربرد برای زمینه این در گرفتهصورت مطالعات بهباتوجه

 با اساس،براین. بود نیاز ومیرمرگ وضعیت از اطالعاتی و معرض در جمعیت سرشماری،

 و سن اساس بر کشور مهاجرت امید معرض، در جمعیت نیز و مهاجرتی هایداده به دسترسی

 شهری مهاجرت نرخ تفاوت بهباتوجه فوق موارد بر عالوه. است گرفته قرار محاسبه مورد جنس

 محاسبه روستایی، و شهری مناطق حسب بر عمر جدول اختیارداشتن در با سویی از و روستایی و

 امید درواقع،. است شده انجام کشور در مهاجرتی مسیر دو این بهباتوجه مهاجرت امید شاخص

مسیر  و جنس سن، یعنی مهاجران ویژگی دسته سه حسب بر کشور برای شدهمحاسبه مهاجرت

 .باشدمی مهاجرت

های شهری است که نتایج نشان داد که باالترین امید مهاجرت در کشور مربوط به مهاجرت

های شهری این برتری کمّی هم در میان زنان و هم در میان مردان قابل مشاهده است. مهاجرت

و  61/0دارند )امید مهاجرت شهری  های روستاییامکان وقوعی پنج برابر بیشتر از مهاجرت

(. بر اساس مطالعات مختلفی نیز که در زمینه 12/0و  17/0در مقابل امید مهاجرت روستایی 63/0
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های شهر به شهر همواره حجم مهاجرت 1395تا  1355مهاجرت داخلی انجام شده است از سال 

آمارایران،  )مرکزده است های روستایی بوو همچنین روستا به شهر کشور باالتر از مهاجرت

(. همین امر دلیلی بر پایین بودن امید 1391شاپورآبادی، ؛ تقدیسی و احمدی1388؛ سیانی، 1386

در کشور این امر طبیعی  شهرنشینیبه روند افزایش درصد باتوجه مهاجرت مناطق روستایی است.

روستایی افزایش یابد های اتفاق افتاده بین دو نقطه شهری نسبت به نقاط که مهاجرت است

( و درنتیجه این شرایط، امید مهاجرت مناطق شهری در 1392اردهایی،  قاسمی )محمودیان و

( نیز در مطالعه امید مهاجرت 2019گونه که راتنا و بات )مقابل نقاط روستایی افزایش دارد. همان

مترین دالیل پایین های شغلی یکی از مهاند، کمبود امکانات و همچنین فرصتکشور هند یافته

بودن امید مهاجرت روستایی است. محاسبه و مقایسه امید مهاجرت بر حسب منطقه در مطالعات 

( امید مهاجرت مناطق روستایی 2014متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. نارایان و سینگ )

( به 1984) اند. سینگ و همکارانشدورافتاده با روستاهای نزدیک مراکز شهری را مقایسه کرده

اند و همچنین ریس و محاسبه و مقایسه امید مهاجرت مناطق مختلف روستایی پرداخته

ای ضمن بررسی مسائل و مشکالت محاسبه امید مهاجرت به ( در مطالعه2010همکارانش )

 اند. مقایسه این شاخص برای دو کشور ایاالت متحده آمریکا و استرالیا پرداخته

عنوان یکی از عوامل مهم دخیل در های این مطالعه، تأکید بر سن بهیکی از مهمترین یافته

و روستایی و نیز در هر دو جنس  شهریباشد. در هر دو مسیر مهاجرت های داخلی میمهاجرت

دست آمد. با افزایش سن، امید مهاجرت کاهش الگوی سنی یکسانی در شاخص امید مهاجرت به

تدریج تا سن هاجرت در سنین اولیه باالترین میزان را داشته و بهاساس، امید مکند. براینپیدا می

شود و در سنین سالگی کاهش یافته و از این سن به بعد بر شدت کاهش آن افزوده می 35

(، 1996رسد. این الگوی سنی مهاجرت در مطالعات بل )ترین سطح خود میسالمندی به پایین

( و مطالعات بسیاری دیگر مورد تأکید بوده 2010(، ریس و همکاران )2012سینگ و سینگ )

روشنی نشان داده شده است. بر است. تفاوت سنی در مهاجرت در میزان مهاجرت ویژه سنی به

های مهاجرت که عمدتاً ساله میزان 5های مطالعه حاضر، در سنین اولیه و زیر اساس یافته

ما از این سن به بعد با شروع دوران صورت مهاجرت تبعی است در سطوح باالیی قرار دارد ابه

تحصیل و حضور افراد در مدارس، با نرخ پایین مهاجرت روبرو هستیم. بعد از این سنین 

موازات افزایش سن و درنتیجه ورود افراد به دانشگاه و بازار کار و نیز شروع دوره خدمت به
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افزایش نرخ مهاجرت و  تداوم کند. تدریح افزایش پیدا میسربازی برای پسران، نرخ مهاجرت به

سالگی شدت بیشتری به خود  20سالگی و برای مردان عمدتاً از سن  15آن برای زنان از سن 

سالگی شدت  25گیرد. گرچه این شدت افزایش نرخ مهاجرت برای مردان روستایی از سن می

رد و بعد از آن سالگی ادامه دا 40این افزایش نرخ مهاجرت تا حدود سن  کند.بیشتری پیدا می

مهاجرت برای هر دو جنس در هر  نرخسالگی  50کند. بعد از با آهنگ مالیمی کاهش پیدا می

رسد. این یافته با الگوی ترین میزان میکند و به پایینشدت کاهش پیدا میدو نوع مهاجرت به

یی و (، میرزا1392) سنی و جنسی مهاجرت کشوری کامالً تطابق دارد. محمودیان و قاسمی

( در مطالعات خود در مورد مهاجرت داخلی نشان 1394) ( و مشفق و خزایی1393) قاسمی

گیرد. سال صورت می 40 تا 20های داخلی کشور در محدوده سنی دادند که عمده مهاجرت

های سنی مورد اشاره عموماً در سنین کار و فعالیت، تحصیل، ازدوا  و انجام خدمت گروه

های سنی اقدام به مهاجرت مردان( بوده و جوانان جویای کار و تحصیل در این گروه) سربازی

 کنند. می

های مهم مورد بررسی و تأکید در محاسبه امید مهاجرت است. جنسیت نیز یکی از ویژگی

در مطالعاتی که به محاسبه امید مهاجرت پرداخته شده است همواره تأکید بر جنسیت وجود 

(. همچنین نتایج 2010؛ ریس و همکاران، 1996؛ بل، 1973؛ النگ، 1963لبر، ) ویداشته است 

گزین است. امید مهاجرت مردان همواره باالتر از زنان نشان داد که مهاجرت در ایران جنس

های روستایی در سنین جوانی امید مهاجرت در زنان کمی باالتر از مردان است. تنها در مهاجرت

افزایش سن از این برتری زنان در شاخص کاسته شده و در سنین باالتر،  قرار گرفته است که با

های به اینکه عمده مهاجرتکنند. باتوجهدوباره مردان میزان باالتری از مهاجرت را تجربه می

گیرد، مردان بیش بهتر صورت می هایداخلی کشور به دالیل اقتصادی و در پی کسب موقعیت

و « پیروی از خانوار»های زنند. عمده مهاجرت زنان، مهاجرتاز زنان دست به مهاجرت می

 مهاجرت مردان چهار برابر زنان است احتمالهای اقتصادی است. در مهاجرت« تحصیلی»

 (. 1392قاسمی اردهایی،  و محمودیان)

ها صرفنظر از مبدأ روستایی و شهری، طورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر مهاجرتبه

به ساختار سنی و گیرد باتوجهسالگی صورت می 40تا  20جوانی و میانسالی یعنی بین سنین در 

شود شدت مهاجرت بینی میجنسی کشور و حجم نسبتاً باالی افراد این سنین در کشور، پیش
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این رفتار و تالش در جهت رفع دغدغه و درواقع علت  شناسیرو، علتاینکند. ازادامه پیدا 

دنبال تر جمعیت کشور را بهتواند توزیع بهینه و مناسبن گروه از افراد جامعه میمهاجرت ای

نسبی  یهاتیمز و هاتیاز قابل یریگمنظور بهرهشغلی به یهاتوسعه فرصتداشته باشد. 

ویژه به سمت رویه داخلی و بهبی یهابا مهاجرت مقابلهی راهکارها نیتر، از مهمیامنطقه

 یهارویکرد مشارکتی به برنامه با توسعه کارآفرینی و نیز توانیم. استشهرهای کشور کالن

د. ، ضمن تقویت روحیه و رشد انگیزه از این طریق، انگیزه ماندگاری را افزایش دامحلیتوسعه 

با  توانندیم دولتی مدیرانت. سبر مهاجرت مؤثر ا دولت نیزی هاو برنامه گذاریالبته سیاست

 محصوالت کشاورزی خرید تضمین داخلی، از تولیدکنندگان ، مانند حمایتییهاتیانجام فعال

. یکی دیگر ، بر مهاجرت مسلط شوند...و هاآن برای و خارجی فروش داخلی بازارهای و ایجاد

های مهاجرت داخلی، های توصیه شده در این زمینه و برای کاهش و تعدیل جریانحلاز راه

ای میان مناطق مختلف اجرای آمایش سرزمینی و توزیع برابر و عادالنه منابع و امکانات توسعه

ویژه برای مناطق های مناسب در این زمینه بهگذایهای شغلی و سرمایهکشور، ایحاد فرصت

 روستایی کشور است.

ی داخلی و قابلیت جذب و دفع هاهای مهاجرتطورکلی، عدم توجه به نظام و مکانیسمبه

ای در توجهی به نحوه اسکان و توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقهجمعیت مناطق، بی

های بخش گذاریای سبب خنثی شدن و به هدر رفتن سرمایههای کالن ملی و منطقهریزیبرنامه

سیاسی در  گیری اقتصادی،های تصمیمشود. پرهیز از تمرکزگرایی قدرتدولتی و خصوصی می

شناختی مناطق از حیث کمّی و کیفی های جمعیتتنها نیازمند بررسیبعضی نواحی کشور، نه

ای آن نواحی نیز حائز توجه فزاینده های توسعهها و طرحها با برنامهاست، بلکه انطباق این داده

 ت گیرد.طور هماهنگ و پایدار صوریافتگی در پهنه سرزمین بهاست، تا سطوح رشد و توسعه

داخلی است که از طریق کاربرد  در انتها باید خاطرنشان کرد که این مطالعه اولین مطالعه

های موجود مهاجرت داخلی سه ویژگی مهم تکنیک جدول امید مهاجرت و با استفاده از داده

مهاجرتی یعنی سن، جنس و مسیر مهاجرت را در قالب یک شاخص محاسبه کرده است. نتایج 

به اینکه تنها برای یک قبولی دارد، اما باتوجهه با مطالعات داخلی دیگر همخوانی قابلارائه شد

دوره مهاجرتی محاسبه شده است قادر نیست که روند تغییرات را نشان دهد. درصورت وجود 

های مهاجرتی محاسبه کرد تا بتوان روند سایر دورهتوان این شاخص را برای جداول عمر می
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های قابل توجه این مطالعه که دست داد. یکی از محدودیتاجرت در کشور را بهتغییر شدت مه

هایی مانند باید به آن اشاره کرد این مهم است که باوجود اینکه نرخ مهاجرت بر حسب ویژگی

سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل و... متفاوت است و با محاسبه شاخص امید 

تر از وضعیت مهاجرت و روندهای آتی توان سیمایی روشنا میهمهاجرت بر حسب این ویژگی

های مهاجرت بر حسب مبدأ دست داد، اما در مطالعه حاضر به دو دلیل عمدة عدم انتشار دادهبه

های ذکر شده و نیز نبود جداول عمر بر حسب و مقصد و به تفکیک جنس، سن و ویژگی

 های مهاجران نبودیم. ه تفکیک ویژگیهای فردی، قادر به محاسبه این شاخص بویژگی
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Abstract 
In recent decades with relative stability in mortality and fertility levels, migration has 

become one of the most important factors influencing population change. However, 

due to the lack of data in this area, there are few indicators to determine the level and 

patterns of migration. The Migration Expectancy Table is one of the few techniques 

that, based on the rate and age pattern of migration and mortality, provides an 

individual indicator of migration that is used in forecasting the volume of population 

movements. In this study, using the 2016 census data, tables of urban and rural Iran’s 

migration expectancy were constructed according to the gender and age. The findings 

show the same age pattern but different rates of migration expectancy for both urban 

and rural routes. The annual urban migration expectancy of women with 0.61 mobility 

compared to the men with 0.63 mobility shows lower migrations for women. 

Expectancy to annual rural migration is lower for both sexes than for urban migration, 

but both follow the same age pattern. With these interpretations, it should be stated 

that with the predominance of urban migration in the country, we will see a continuous 

increase in urbanization and due to the peak of these migrations at a young and activity 

age, it is expected that unemployment sustain in the cities. 
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 عمر مدل یهاجدول با آنها قیو تطب رانیا یهادر استان ریوممرگ یسن یالگوها

 ، عاطفه عزیزی شاکر، محمد ترکاشوند مرادآبادیحاتم حسینی

 (21/9/1399تاریخ پذیرش:    12/5/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 شتتناستتانجمعیت استتت. جمعیت کیدر  ریوممرگ تیوضتتع فیتوصتت یابزار برا نیجدول عمر بهتر

که  ییکشورها ریوممرگوضعیت  لیامکان تحل تااند عمر استاندارد برآمده یهاجدولانواع  هیدرصدد ته

 کی کدام ستیهستند فراهم آورند. هنوز مشخص ن تیفیکیفوت ب یهاداده اینظام ثبت ناقص و  یدارا

ساس داده بر این مقاله،دارد.  رانیدر ا ریوممرگ یسن یبا الگو یها انطباق بهتراز مدل فوت  یثبت یهاا

آن  یهاو استان رانیدر ا ریوممرگ یسن یالگواست:  پرسش نیا یبرا ییهاپاسخ ، در جستجویکشور

های مقطعی نویه دادهتحلیل ثا روش پژوهش ؟دارد یانطباق بهترعمر جدول  هایمدلیک از با کدام 

پس از ارزیابی و و اقتباس شتتد.  یو ستتازمان ثبت احوال کشتتور گردآور رانیمرکز آمار ا استتت که از

افزار های جمعیت و مرگ هر استتتتان، جدول عمر هر استتتتان تهیه و با استتتتفاده از نرماصتتتالح داده

MORTPAK توان ها بیانگر آن است که نمیهای عمر مدل بررسی شد. یافتهمیزان انطباق آنها با جدول

سن و جنس در بین تمامی ومرگ  یک الگوی شترک به تفکیک  ستاندارد م ستانمیر ا شور  یهاا پیدا ک

هایی در جهت گرفته در زمینه پوشتتش ثبت مرگ، الزم استتت تالشبا توجه به بهبودهای صتتورت کرد.

 .صورت بگیردآن  یهاو استان رانیا ویژه های مرگهای استاندارد جدول بقا بر اساس دادهتهیه مدل

 . رانیا های عمر الگو، پوشش ثبت مرگ، الگوی سنی مرگ،جدول عمر، جدول :هاکلیدواژه
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 مقدمه

خوبی ترکیب سنی که به شناسی استترین ابزارهای تحلیلی جمعیتجدول عمر یکی از مهم

بینی جمعیت، های بسیاری در پیشسازد. این ابزار کاربردمرگ در یک جمعیت را نمایان می

جدول عمر، تهیه  های بیمه و... دارد. با وجود کاربردهای گستردهتعیین وضعیت سالمت، بررسی

ر حسب سن و های توزیع مرگ بهای واقعی مستلزم دسترسی به دادهو ساخت آن در جمعیت

یکسانی از دقت در دسترس نیست. بنابراین،  جا و با درجهها همیشه، همهجنس است. این داده

و همکاران،  1های ثبت مرگ با تفصیل مورد نیاز در دسترس نیست )مولتریدر کشورهایی که داده

سازمان ثبتی یا خطای گزارش است )کم دچار( یا به دلیل ضعف نظام ثبت وقایع حیاتی، 2013

 ( تهیه و ساخت جدول عمر همواره دشوار خواهد بود. 1983ملل 

تر گفته شد، منبع اصلی آمارهای حیاتی از جمله طور که پیشنظام ثبت وقایع حیاتی، همان

عمر مستلزم آن است که ثبت واقعه مرگ  از آمارهای مرگ در تهیه جدول مرگ است. استفاده

های ونقص صورت بگیرد. دادهعیبطور کامل و بیی واقعه بهاز نظر پوشش و نیز اقالم موضوع

الزم برای تهیه و ساخت جدول عمر اگرچه محدود است، اما الزم است که بسیار دقیق باشد. 

از جمله ایران، با وجود همه  توسعهو درحال یافتهدر بسیاری از کشورهای کمتر توسعه

ثبت واقعه مرگ هنوز صددرصد نیست  پوششه، گرفته در مقایسه با گذشتهای صورتپیشرفت

ها و اطالعات دقیق در این زمینه چندان (. از سوی دیگر، دسترسی به داده1398)عزیزی شاکر، 

: دسترسی به این اطالعات مستلزم آن است که مردم گویدمی( 112: 1384آسان نیست. زنجانی )

خ درست بدهند و از هر نوع های پرسشگر پاسسن خود را دقیق گزارش کنند، به پرسش

که مردم از سطح سواد و هایی در جمعیت هامشکل نیاها بپرهیزند. داوری در مورد پرسشپیش

 دیترد دهیبا د زیچو به همه شناسندیسن و زمان را نم قیبرخوردارند، مفهوم دق ینییپا التیتحص

عمر بر اساس آمارهای  هایی ساخت جدولتردید، در چنین جمعیتبی بیشتر است. نگرندیم

 دست خواهد داد. انتظاری بهثبتی نتایج غیرقابل

 یشناسجمعیت یپژوهش مراکزو  شناسانکه به آن اشاره شد، جمعیت هاییحل مشکل یبرا

 هموارسازیو  لیتعد ی،ابیارز یبرا یمطمئن یهاروشها و راهتا از طرفی در صدد برآمدند 

از سوی  .ابندیب ستیاز دقت الزم برخوردار ن یجمعیت یکه آمارها یدر جوامع یجمعیت یهاداده

                                                      
1. Moultrie 
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 ی،جمعیت یآمارها یهایاز آن کشورها، کاست یادیمربوط به شمار ز یهاداده یبا بررسدیگر، 

 عمر یهاکنند و با استفاده از آنها جدول حیو تصح یرا شناسائ ،مربوط به مرگ یویژه آمارهابه

هایی فراهم ساختند که ضمن تعدیل شناسان قالبدر واقع، جمعیتزند. فراهم سا یاعتمادترقابل

قبولی را از روی همان آمارها های قابلو شاخص اطالعاتهای نظام ثبت وقایع حیاتی، کاستی

 (. 16: 1379دهد )زنجانی و نوراللهی، دست میبه

عمر مدل  یهاجدول شیدایبه پ ریوممرگ یسازگرفته در زمینه مدلصورت یهاشرفتیپ

 طیرا در سطوح و شرا ریوممرگ لیامکان تحل هاقالباین (. 174: 1395 ،1منجر شد )پرسا

 یواقع ای یعمر معمول یهاجدول هیعمر مدل از هر نظر شب یهاجدول .دنسازیمختلف فراهم م

: 1382، 2)نیول ستندیمربوط ن یمکان خاص ایزمان  چیاست که به ه نیاست. تنها تفاوت آنها در ا

را  ریمومرگ طیشرا یبازساز هستند که اجازه یعمر فرض یهااز جدول یامجموعه آنها .(195

این  یبرا یگوناگون یکاربردها .(112: 1384)زنجانی،  سازندیفراهم م هادر همه جمعیت

(. در 173-172: 2011 ،3واسانینی؛ سر175: 1395 ،ها مطرح شده است )پرساجدول

مناسب  ندهیآ میترس یگذشته آنها برا یهاداده ایندارند  یقیکه جدول عمر دق ییهاتجمعی

 نیکرد. ا فادهو ساخت جدول عمر است هیته یعمر مدل برا یهااز جدول توانیم ست،ین

 یروندها ینیبشیها در پمدل نیا گریعمر مدل است. کاربرد د یهاکاربرد جدول نیتریعموم

در برآورد  نیعمر مدل همچن یهاجمعیت است. جدول ینیبشیبه هنگام پ ریوممرگ ندهیآ

که  یدر جمعیت ریوممرگ میمستق ریمحدود و برآورد غ یهاداده یکودکان از رو ریوممرگ

 . رندیگیمورد استفاده قرار م ستیاعتماد ن قابلو  قیدق ،برآورد یالزم برا یهاداده

ای به استفاده از این های عمر مدل، انتقادهای گستردهی فراوان از جدولبا وجود استفاده

های محدودی های عمر مدل از نمونهها صورت گرفته است. از طرفی، در تدوین جدولجدول

ها قابل تعمیم به همه کشورها نباشد. از سوی دیگر، در شرایط استفاده شده و ممکن است مدل

ومیر ناشی از سوانح در ویژه افزایش مرگ، بهاپیدمیولوژیکومیر و با طی شدن گذار کنونی مرگ

ها نتوانند ومیر تغییر کرده است. بنابراین، محتمل است که مدلسنین جوانی، توزیع سنی مرگ

است که  نیا مهم ینکتهخوبی منطبق بر ساختار سنی مرگ جاری در کشورها باشند. به

                                                      
1. Pressat 

2. Newell 

3. Srinivasan 
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 ریمومرگ یالگو با توجه به اینکه .هستند ریومگذشته مرگ یبر تجربه یمبتنمدل های عمر جدول

خاص آن منطقه را در  یهر منطقه الگو یبتوان برا رودمیانتظار ، بوده رییدر حال تغهمواره 

که  شودیمیی تعیین هاعامل لهیوسبه ریوممرگالگوهای  .دست آوردبهزمانی گوناگون  هایبرش

ها اغلب تحت تأثیر وضعیت اقتصادی . این عاملگذارندیممرگ تأثیر  یم بر مخاطرهمستق طوربه

دیگر متفاوت باشند. با توجه به این موضوع که  منطقهای به اند و ممکن است از منطقهاجتماعی

 توانینمبه پایان خود نزدیک شده است یا خیر،  ریوممرگمشخص نیست تحول در الگوی 

حاکم بوده است.  ریوممرگمختلف، کدام الگوی  یهادورهقطع گفت در یک منطقه، در  طوربه

میر به وبر مرگ یمبتن یالگوها یسازگارهای عمر مدل در کاربرد جدول بنابراین، نگرانی جدی

است،  افتهینقاط جهان کاهش  بیشترمیر کودکان در ومرگ کهی. درحالاست کنونیجمعیت 

 تصویر دقیقیها ممکن است جدول نیمیر کودکان و بزرگساالن در اومرگ نیب یضمن هایارتباط

 نباشد.  کلی ریوممرگ یاز تجربه

مورد  یشناختجمعیت یهالیهمچنان در اغلب تحل ی عمر مدلها، جدولهانیاهمه  با

ایران استفاده ومیر در ( برای دستیابی به سطوح مرگ1384اگرچه میرزائی ). دنریگیاستفاده قرار م

کند، اما هنوز معلوم نیست که آیا الگوی های کول ت دمنی را توصیه میجدول 1از مدل غرب

( استفاده از این 1396ومیر ایران مشابه مدل غرب است یا خیر. کوششی و ترکاشوند )سنی مرگ

 یک از گفت هنوز مشخص نیست کدام توانیم ،بنابرایندانند. مدل را برای ایران مناسب نمی

های صورت عدم انطباق جدول دارد. در ایراندر  ریومها انطباق بهتری با الگوی سنی مرگمدل

ه در واقعیت رخ چشده از این طریق با آنردهای برآومرگ شمارومیر، مدل با الگوی واقعی مرگ

در های ثبتی مرگ بر اساس داده کنیممیتالش  د. در این مقالهمتفاوت خواهد بو دهدیم

 های زیر بیابیم:هایی برای پرسشپاسخ های ایراناستان

 عمر مدل انطباق دارد؟ یهااز جدول کیبا کدام های ایران ستاندر ا ریوممرگ یسن یالگو 

 بندی شود؟ گروههای ایران دیده میومیرِ استانهایی در الگوهای سنی مرگآیا مشابهت

 بود؟ خواهدها چگونه ها بر اساس این مشابهتاستان

 

                                                      
1. West 
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 های جدول عمرمدل

عمر مدل  یهاآنها را به دو دسته جدول یکل یبنددسته کی. در اندمتنوع عمر مدل یهاجدول

 یها(. جدول195: 1382 ،ولی؛ ن193: 2011 ،واسانینی)سر کنندیم میتقس یاو رابطه یتجرب

توسط  1964براس است که ابتدا در سال  یدو پارامتر تیمدل الج املش یاعمر مدل رابطه

(. 341: 2013 ،و همکاران ی)مولتر افتیبسط و تکامل  1971و  1968براس مطرح و بعدها در 

عمر مدل سازمان  یهاجدولکه دربرگیرنده  است یعمر تجرب یهابر مدل جدول مقاله نیتمرکز ا

 است. یکول ت دمن یاعمر مدل منطقه یهاملل و جدول

بخش جمعیت سازمان  شناسانبار توسط جمعیت نینخستسازمان ملل عمر مدل  یهاجدول

با استفاده از اطالعات  دندی. آنها کوش(175: 1395)پرسا،  ابداع شد 1950 دهه مهیملل در ن

 نیکنند. در تهیه ا نیتدو ریوماز سطوح مرگ کیهر  یبرا یمناسب یسن یموجود، الگو یتجرب

 نیا نیدتریکشور جهان استفاده شده است. جد 50به  لقجدول عمر متع 158از  ،هاجدول

 مربوط است 1890-1900 آنها به دوره نیتریمیو قد 1950-1951 یهاریموها به مرگجدول

سازمان  های مورد استفادهبیشتر جدول. (114: 1384؛ زنجانی، 19: 1379)زنجانی و نوراللهی، 

یا اروپائیان مهاجر و ساکن در سایر کشورهای جهان است. در  1ی اروپاییملل متعلق به کشورها

زن و ت  هر دو جنس یبراها سازمان ملل، جدولعمر مدل  یهاجدولهای آغازین تهیه مرحله

ها در این جدولشد.  کیتفک یونیرگرس یهابا استفاده از مدل ،سپس .با هم محاسبه شد ت مرد

 ت 0q1ت  اطفال ریومسطح مرگ رییتغ یبندسطح اریمحاسبه و معاساس سطح تنظیم شدند.  40

 xqیا احتمال مرگ تابع درجه دومی از  xqها فرض شده است که هر در تهیه این مدلبود. 

 1q4و  0q1یعنی  1-4و  0-1قبل از آن به استثنای دو گروه سنی  مربوط به گروه سنی پنج ساله

توان از طریق آگاهی از مقدار تنها پارامتر . با این فرض، می(19: 1379است )زنجانی و نوراللهی، 

صورت اینیا سطح معادل آن به جدول عمر کامل دست یافت. روش کار به 0q1ومیر یعنی مرگ

های مربوط به های رگرسیونی مبتنی بر دادهکارگیری معادلهبهو  0q1بود که از طریق دسترسی به 

  1q4بینی ی هر دو جنس محاسبه شد. برای مثال، برای پیشها برا xqnجدول عمر، همه  158

متغیر وابسته است قرار   1q4متغیر مستقل آن و  0q1ای که مناسب در معادله رگرسیونی 0q1یک 

است  کیدر هزار و متعلق به سطح  20برابر  0q1 مقدار نیترنییپا ،هاجدول نیدر اشود. داده می

                                                      
1. European Countries 
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 دیکه با اماست در هزار  330مقدار آن  نیسال هماهنگ است و باالتر 7/71 یزندگ دیکه با ام

: 1379)زنجانی و نوراللهی،  ها استجدول 40سطح  کنندهدر بدو تولد مشخص 83/18 یزندگ

های مدل های عمر مدل سازمان ملل دربرگیرندهمجموعه از جدول نی. ا(115: 1384؛ زنجانی 19

است.  6مدل عمومی و 5، شرق آسیا4جنوب آسیا ،3شیلیایی ،2آمریکای جنوبی، 1آمریکای التین

های عمر مدل را شناسان سازمان ملل مجموعه جدیدی از جدول، جمعیت1982بعدها، در سال 

 های عمر مدل پیشین را برطرف کنند. مجموعهارائه و تالش کردند تا برخی از ایرادهای جدول

توسعه در یک گستره های عمر تجربی کشورهای درحالاساس جدول ای و برجدید با دید منطقه

جغرافیایی وسیع تنظیم و در پنج مدل آمریکای التین، مدل شیلیایی، مدل آسیای جنوبی، مدل 

جدول به تفکیک برای زنان و مردان )زنجانی،  41شرق دور و مدل عمومی که هر کدام مشتمل بر 

مربوط  هیالگوها، اطالعات پا نیا یگذارنام یمبنارائه شد. ( بود ا208: 1382؛ نیول 120: 1384

  (.194: 2011واسان، )سرینی آنها بوده است ییایبه مناطق جغراف

، به دلیل نیالت یکایآمر مدلهای خاص خود را دارد. در ها ویژگیهر یک از مدل

فراد بزرگسال باال و ومیر اومیر کودکان و اطفال باال، مرگهای انگلی و اسهال، مرگبیماری

عروقی  های قلبی تاز بیماری ناشیومیر در سنین سالخوردگی به سبب کمتر بودن مرگ مرگ

 یتنفس یهایماریبدر اثر  اطفال یباال اریبس ریوممرگ یاییلیمدل شنسبتاً پایین است. مشخصه 

 یهایماریبه علت ب ی،جنوب یایآسدر مدل  هاست.از موعد بچه شیگرفتن پ ریو احتماالً از ش

باال سال  15 ریز نیدر سن ریوممرگ، در هند و بنگالدش، از جمله نییپا نیو اسهال در سن یانگل

ومیر در سنین باالست، اما مرگ یتنفس یهایماریبه علت بنیز سال  55 یباال نیو در سن

 نیدر سن ومیرمرگ یباال یهازانیم ،دورمدل شرق  بزرگسالی نسبتاً پایین است. مشخصه

 ریسا نیانگیم ی،عموم مدل .است ترجوان نیبا سن سهیدر مقاویژه برای مردان، سالخوردگی، به

واسان، ؛ سرینی12: 1983 ،است )سازمان ملل هیشب اریبس یهاست و به مدل غرب کول و دمنمدل

 .(208: 1382؛ نیول، 194: 2011

                                                      
1. Latin America 

2. South America 

3. Chile 

4. South Asia 

5. East Asia 

6. General 
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ناپذیری آنها در انعکاس و انعطاف 1للسازمان م مدلهای عمر شده در جدولضعف مشاهده

شناسان قرار های جدید در دستور کار جمعیتومیر، سبب شد تا تدوین مدلالگوهای متنوع مرگ

های سازمان ملل بود )زنجانی و های جدید نیز مانند مدلبگیرد. اگرچه رویکرد تجربی مدل

های عمر مدل شده در جدولهده(، اما تالش شد تا ایرادهای اساسی مشا21: 1379نوراللهی، 

 2شناسان دانشگاه پرینستوندو تن از جمعیت هاپژوهشپیشگام این سازمان ملل را نداشته باشند. 

جدول عمر واقعی  326به بررسی  1966بودند. آنها در سال  4و پل دمنی 3های انسلی کولبه نام

پرداختند  20و  19های های ساکن سایر کشورهای دنیا در قرناز کشورهای اروپایی و اروپایی

جدول عمر واقعی را به تفکیک جنس و بر اساس مقادیر  326(. کول و دمنی، 175: 1395)پرسا، 

xq  های خام آمد مبتنی بر دادهنظر میهایی را که بها جدولتقسیم کردند. آنه 5چهار خانوادهبه

ها را در همه سنین از باالترین رقم  xq اند کنار گذاشتند. سپس،نیستند و به طریقی تعدیل شده

نموداری ترسیم نمودند.   xqمقادیر ترین رقم مرتب کردند. برای هر سن با استفاده از تا پایین

های مدل اولیه از طریق صورت دستی اصالح کردند. جدولا را بههنظمیسپس، نقاط پِرت و بی

   (.22-21: 1379)زنجانی و نوراللهی، های هم رتبه ساخته شد  xq کنار هم گذاشتن

ومیر های مرگکه، الگوی تفاوتها دو نتیجه مشخص دربر داشت. نخست ایناین بررسی

های مختلف شباهت زیادی با هم زمان های عمر هر یک از کشورهای مورد بررسی دردر جدول

ومیر کشورهای واقع در یک منطقه جغرافیایی زیاد های مرگها در جدولدارند. دوم، این شباهت

کار بستند و ها بهای را در تدوین این جدولاساس، کول و دمنی نگرش منطقهبوده است. براین

 6ومیر به تفکیک جنس استخرا مرگ جدول عمر را با چهار الگوی متفاوت 192از میان آنها، 

ای شمال، های مدل منطقه( و آنها را در چهار خانواده یا مدل به نام194: 2011واسان، )سرینی

                                                      
( و زنجانی و 1382(، نیول )1384(، زنجانی )2011واستتتان ). برای اطالعات بیشتتتتر در این زمینه به ستتترینی1

 ( رجوع کنید.1379نوراللهی )

2. Princeton University 

3. Ansley Coale 

4. Paul Demeny 

5. Four families 

در سال  Regional Model Life Tables and Stable Populationsها در کتابی با عنوان . نتایج این بررسی6

 با نام انسلی کول و پل دمنی منتشر شد. 1983
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های رگرسیونی عمر مدل با استفاده از روش هایجدولگذاری کردند. نام 1جنوب، شرق و غرب

طور جداگانه محاسبه شده ه بهرگرسیونی برای هر سن، جنس و منطق اند. معادلهساخته شده

بندی آنها بر اساس افزایش جدول عمر محاسبه و سطح 24است. در این مجموعه، برای هر منطقه 

ترین مقدار این امید زندگی سال در امید زندگی در بدو تولد زنان صورت گرفته است. پایین 5/2

است. تفاوت امید  24ه سطح سال و مربوط ب 5/77سال و مربوط به سطح یک و باالترین آن  20

ای ترین سطح در دامنهزندگی مردان از چنین نظمی برخوردار نیست. امید زندگی مردان در پایین

سال  61/72سال در مدل شمال و در باالترین سطح بین  32/19سال در مدل جنوب و  5/17بین 

متفاوت از هم است.  آن در سطوح مختلف نیز تبعسال قرار دارد و به  43/74در مدل جنوب و 

سطح  25ومیر به ، سطوح مرگ1983های کول ت دمنی در سال مدل شدهبازنگری در نسخه

سال افزایش یافت و به تبعِ آن امید زندگی  80افزایش یافت. در این سطح امید زندگی زنان به 

جانی، ؛ زن202-203: 1382ها معادل یک سطح افزایش یافت )نیول، مردان نیز در همه مدل

1384 :117 .) 

های عمر کشورهای معینی است. ای کول ت دمنی مبتنی بر جدولهای منطقههر یک از مدل

، مدل جنوب بر اساس 4و سوئد 3، نروژ2های عمر کشورهای ایسلندمدل شمال بر اساس جدول

، 8های آلمانو مدل شرق بر اساس جدول 7و ایتالیای جنوبی 6، پرتغال5های عمر اسپانیاجدول

تدوین شد.  14و اسلواکی 13و چک 12، لهستان11، ایتالیای شمالی و مرکزی10، مجارستان9اتریش

هایی که آمارهای حیاتی نسبتاً ومیر در جمعیتمرگ های عمر مدل غرب بر اساس تجربهجدول

های مدل اولیه نشان از جدول ها راانحراف ازخوبی داشتند تدوین شده و الگوی منظم و ثابتی 

                                                      
1. North, South, East, and West 

2. Iceland 

3. Norway 

4. Sweden 

5. Spain 

6. Portugal 

7. Southern Italy 

8. Germany 

9. Austria 

10. Hungary 

11. Northern and Central Italy 

12. Poland 

13. Czech  

14. Slovakia 
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جدول  130بر مبنای مجموعه بزرگی از  هامدل(. این 24: 1379دهند )زنجانی و نوراللهی، نمی

دست گرفتند بههای شمال، جنوب و شرق قرار نمیعمر که دقیق بودند ولی در هیچ یک از مدل

ای غرب بسیار شبیه به ومیر در مدل منطقه(. الگوی سنی مرگ203: 1382آمده است )نیول، 

های این مدل مبتنی بر شمار زیاد و های عمر مدل سازمان ملل است. از آنجا که جدولجدول

کنند. بنابراین، در تری را عرضه میعمومی ومیرمرگهای عمر است، الگوی متنوعی از جدول

عنوان ز این مدل بههای کافی برای انتخاب مدل مناسب وجود ندارد، استفاده اکشورهایی که نشانه

 (.24: 1379شود )زنجانی و نوراللهی، اولین انتخاب توصیه می

 های عمر مدل های تجربی در استفاده از جدولبررسی

های ومیر در ایران با جدولالگوی سنی مرگ انطباقهای بسیار محدودی در رابطه با پژوهش

میر وهای ثبتی مرگاستفاده از داده ( با1396عمر مدل صورت گرفته است. کوششی و ترکاشوند )

، نشان دادند که برخالف تصور رایج در استفاده از مدل 1و با استفاده از روش لوجیت براس

تری ومیر کشور مطابقت بیشومیر ایران، الگوی مرگالگوی مرگ توصیفغرب کول ت دمنی در 

ها در وجود آمار باالی تصادفاین مطابقت به دلیل  های کول ت دمنی دارد.با مدل شمال جدول

دمنی  های عمر مدل، مدل شمال کول تسنین جوانی در ایران است چراکه در زمان تدوین جدول

بیماری سل باعث مرگ  آمده است که در آنها دستومیر کشورهایی بههای مرگبر اساس داده

 رانیا ریوممرگ یالگو که دادنشان  قیتحق نیا یتجرب یهاافتهبسیاری از جوانان شده بود. ی

و مدل شمال صرفًا تفاوت نسبی  ستینهای عمر مدل جدولاز  کی چیهطور کامل منطبق با به

اساس، نویسندگان مقاله استدالل نمودند که براین .کمتری با الگوی سنی مرگ در کشور دارد

 . ستیمدل ن نیابا  رانیا ریمومرگ یتشابه الگو یبه معنا یدمن تانطباق با مدل شمال کول 

 زانیم اشده بمیر شناختهومرگ یهامدل انطباق زانیم( در پژوهشی 2014) 2کزاروانی

داد. نتایج نشان داد قرار  یمورد بررس 2010تا  1970 یهاسال یدر طهند را  میر جمعیتومرگ

 نیا بااست. هر دو جنس نوزادان و کودکان  ریوممرگ برای بهترین مدلالگوی جنوب آسیا  که

 .است یهند النمیر بزرگساومرگ الگوی دهندهنشان یخوببه کول ت دمنی یمدل شمال ،وجود

                                                      
1  . Brass 

2  . Kesarwani 
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عمر  هایجدولبا  توسعهدرحالهای میر کشورو( در بررسی انطباق الگوی مرگ1972) 1آدلخا

 شدهینیبشیپسطوح باالتر از  بررسیمورد  یهامیر نوزادان در جمعیتوکه مرگ مدل نشان داد

انطباق وضعیت جمعیت است.  نیا بزرگساالنمیر ومرگ طحمربوط به س یهاتوسط مدل

 یهاعمدتاً از تجربه ،ردیگیمدل صورت م عمرهای که در ساخت جدول یشده با انتخابمشاهده

 یمیر جمعیت در کشورهاومرگ راتییروند تغ .شودیحاصل م یغرب یکشورها یخیتار

  متفاوت است. گیرد،یاستفاده م موردکه  های مدلیمقایسه با جدول، در توسعهدرحال

عمر مدل سازمان ملل در  یهاجدول ایکه آ مسئله نیبردن به اپی  ( با هدف2007) 2ژائو

 یدر کشورها ریمومرگ یاز الگوها یبهترایی بازنم یدمن تکول مدل عمر  یهابا جدول سهیمقا

در کشورهای  ریوممرگکه با کاهش سطح  رسیدبه این نتیجه  ،کنندیارائه م افتهیتر توسعهکم

عمر مدل  یهاجدولبا  رفتیمکه گمان  در این کشورها ریوممرگ، الگوهای توسعهدرحال

تری های عمر مدل کول ت دمنی مطابقت بیشمنطبق باشد، تغییر یافته و با جدول سازمان ملل

 رییشده تغانتخاب یکشورها ترشیدر ب ریوممرگ یلگوهاکه ا یافته است. این بررسی نشان داد

 رییکشور تغ نیساختار سنی مرگ ا ،یلیدر ش ریوممرگ زانیبا کاهش م ،مثال یاست. برایافته 

دادند که  نشان( 1968) 3دمنی و شاورتر شده است. ترکینزد یدمن تکرده و به مدل غرب کول 

های عمر جدول .ندارد مطابقتدمنی  ت های کولاز جدول کیچیومیر در ترکیه با همرگ تجربه

که  است های عمر کشورها ساخته شدهجدول ی ازمعدودشمار بر اساس  زیسازمان ملل نمدل 

( 2007)ژائو ل، حانیا با(. 1983، )سازمان ملل کردآنها اعتماد  یهاکامل به دادهطور بهتوان نمی

توسعه نتیجه درحال یی کشورهارادمنی ب ت ن ملل و کولمدل سازماهای عمر جدول در مقایسه

ومیر در این کشورها بهتری در توصیف الگوی سنی مرگ ییدمنی کارا ت که مدل کول گرفت

( نشان دادند با وجود کاربرد فراوان 2003و همکارانش ) 4در بررسی دیگری، مورای دارد.

سنی در  ومیر ویژههای کول ت دمنی، این الگوها، تغییرهای گسترده در الگوهای مرگجدول

ومیر بینی قوی از سطوح مرگها توانایی پیشگیرند. بنابراین، مدلجوامع امروزی را دربر نمی

 واقعی مناطق ندارند.

                                                      
1. Adlakha 

2  . Zhao 

3. Shorter 

4. Murray 
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شناسی، نسبتًا های جمعیتبا سایر حوزه ومیر، در مقایسهمرگ در حوزه های داخلیپژوهش

های ثبتی دقیق و با کیفیت مرگ در کشور محدود است. عامل اصلی این محدودیت، نبود داده

های آماری نامهدر قالب سال 1384های مربوط به ثبت مرگ از سال است. انتشار عمومی داده

های تری به خود گرفته است. بررسیتر و تفصیلیبه بعد شکل منسجم 1391شروع شده و از سال 

های در دسترس هنوز آن است که داده گویای( 1399شده )ترکاشوند مرادآبادی و فالح، انجام

جایی محل سکونت و محل ثبت ویژه در سطح شهرستان، متأثر از خطای جابهکامل نیست و به

گرفته بیشتر در مقیاس ملی انجام شود. های صورتبررسی است. اینها سبب شده است تا معدود

های عمر مدل با جدول عمر ( انطباق جدول1396تنها در یک پژوهش )کوششی و ترکاشوند، 

گرفته نظر بر این است که الگوی صورت هایپژوهشحال، در کشور بررسی شده است. با این

؛ کوششی، 1399مرادآبادی و فالح،  های کشور متفاوت است )ترکاشوندسنی مرگ در استان

های (. بنابراین، بررسی انطباق جدول1392پور، ؛ کوششی و ساسانی1393ترکاشوند و علیزاده، 

 عمر مدل در سطح استان ضروری است. 

 هاروش تحقیق و داده

های است. داده 1ها، رویکرد مقطعیبرای تحلیل داده اتخاذشدهروش پژوهش، اسنادی و رویکرد 

و سازمان ثبت احوال  رانیمرکز آمار ا یعنی کشور یاز دو منبع و مرجع آمارعیت و مرگ جم

های ثبت جاری مرگ سازمان ثبت احوال کشور در داده .است شدهو اقتباس  یآورگِردکشور 

و به  های سنی پنج سالهگروهحسب  برهای بین دو سرشماری( )سال 1395 تا 1390های سال

 سنو ج جمعیت دارای تابعیت ایرانی بر حسب سنهای تفکیک جنس استفاده شده است. داده

شده استفاده استان  31برای  1395 و 1390 عمومی نفوس و مسکن سال هایدر سرشماری

 یسرشمارآخرین در  رانیا هایاستان یتمام این بررسی دربرگیرنده ی. جمعیت آماراست

 یکشور ماتیتقس نی. بر اساس آخرانجام شد 1395 ت که در سالاس نفوس و مسکن یعموم

از  یواحد استاناست.  استان لیتحل واحد است. بوده استان 31 ازمتشکل  رانیا ،1395 سال در

 است. ی استانداریاست که دارا یکشور ماتیتقس

                                                      
1. Cross-Sectional Approach 
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 هاارزیابی کیفیت داده

 های جمعیتداده

های سرشماری از مورد استفاده، ابتدا به ارزیابی کیفیت دادههای منظور اطمینان از کیفیت دادهبه

پرداخته شد. معموالً تمایل به  1لحاظ کیفیت گزارش سن و جنس با استفاده از شاخص ویپل

تر از سایر ارقام است. شاخص ویپل برای گرد کردن سن به ارقام مختوم به صفر و پنج بیش

رود. در گام بعدی خطاهای ناشی وارد مختلف به کار میگیری این تمایل و مقایسه آن در ماندازه

تر از یک سال )صفر منظور، در سنین کماینهای سرشماری تعدیل شد. بهاز گزارش سن در داده

های سال( از میانگین 80تا  2های اسپراگ و برای سایر سنین )از ساله( و یک سال از ضریب

های (. از پانل اول ضریب1384اده شد )میرزایی، کارگیری روش پنج دوره استفبا به 2متحرک

ساله( به پنج سن منفرد  0-4ساله )اسپراگ، برای تبدیل جمعیت اولین گروه سنی پنج

  آن یعنی سنین صفر، یک، دو، سه، و چهار استفاده شده است. دهندهتشکیل

های رگ در استانثبتی است، ابتدا پوشش ثبت مهای مرگ در ایران دچار کماز آنجا که داده

منظور برآورد پوشش های مرگ پرداختیم. بهمورد بررسی را برآورد کردیم. سپس، به اصالح داده

 مرگ استفاده کردیم. شمار (1984، 1981) 4و هوریوچی 3بنت یافتهثبت مرگ، از روش توسعه

ترتیب اینتقسیم و به جنس کیتفک به آمدهدستبهپوشش  هایبیبر ضررا  یسن یهادر گروه

 .شمار مرگ در هر استان را تصحیح کردیم

 کیو به تفک یسن یهادر گروهشده اصالحشده بر جمعیت حیمرگ تصح شمار میبا تقس

ومیر و با های مرگکردیم. بر اساس میزان محاسبهرا  یسنگروه  ژهیوومیر مرگ زانیجنس، م

میر وبه بررسی انطباق الگوهای مرگ Mortpakافزار در نرم COMPAR استفاده از برنامه

میر ومرگی مرکز هایتجربی میزان مجموعههای عمر مدل پرداختیم. این برنامه ها با جدولاستان

                                                      
سنین 1 شاخص  سبه این  سبه قرار میسال  62تا  23. در محا سیلهمبنای محا شاخص به و سری که  گیرد. این  ک

های صفر سال قرار دارند و سن آنها به رقم 62تا  23صورت آن پنج برابر مجموع افرادی است که در گستره سنی 

آید. معموالً حاصل این کسر را در ساله است به دست می 62تا  23شود و مخر  آن مجموع افراد یا پنج ختم می

 کنند.ضرب می 100د عد

2. Moving Averages 

3. Bennett 

4. Horiuchi 
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عمر جدول  یهابا تمام مدل( را xqnگروه سنی ) ویژه احتمال مرگ ا( یxmnگروه سنی ) ویژه

)بخش جمعیت  دهدیم دستبهرا  تطابق یهاو شاخصی مقایسه دمن تسازمان ملل و کول 

  کرد. نیگزیجا یعنوان ورودبه l(x)با مقدار  توانیرا م xqnمقادیر  .(2013سازمان ملل متحد، 

صورت است که یک مقدار امید زندگی در بدو تولد متناظر با هر یک از اینروش کار به

شود. های عمر مدل محاسبه میولگروه سنی به تفکیک هر یک از جد ومیر ویژههای مرگمیزان

های سنی مشابه ومیر ویژه گروهشده بر اساس میزان مرگمنطق این است که امید زندگی محاسبه

متناظر بر  های تجربی است که در آن امید زندگی برآوردشدهباشد. بنابراین، مدلی منطبق بر داده

های رای هر یک از مجموعه امید زندگیاساس، بهر گروه سنی اختالف کمتری داشته باشند. براین

ها از میانه . شاخص مجموع اختالفشدمتناظر بر هر گروه سنی در هر مدل یک میانه محاسبه 

شد. هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد نشان از انطباق عنوان شاخص انطباق درنظر گرفته به

 های ورودی با مدل مورد نظر است. بهتر داده

ها، از ساختار جمعیت استان یساختار سن تفاوت حذف اثرمنظور ها و بهاستان در مقایسه

صورت اینعنوان معیار استفاده و استانداردسازی انجام شد. روش کار بهسنی جمعیت کشور به

شده برای هر استان در جمعیت کل کشور ضرب شد و از این طریق بود که میزان مرگ محاسبه

ها به این معنی است که اگر هر استان دارای جمعیت دست آمد. این شمار از فوتهشمار فوت ب

مبنای مشابه و قابل مقایسه برای  یکداشت. بنابراین، مشابه کشور باشد، چه تعداد مرگ می

شده درصد گرفته شد. تفاوت درصد های استانداردسپس، از شمار مرگ کند.ها ایجاد میاستان

ها ها محاسبه شد و از مجموع تفاوت درصدسنی در هر استان با سایر استانمرگ در هر گروه 

ها استفاده عنوان معیار مشابهت ساختار سنی مرگ در استانتحت عنوان شاخص اختالف نسبی به

: 1382آید )سرایی، دست میهای سنی بهشد. این شاخص از مجموع تفاوت سهم درصدی گروه

افات درصد مرگ در گروه سنی دو استان کمتر باشد، ساختار سنی (. هر اندازه مجموع انحر84

مربوط به شاخص  یهاداده سیماتر ت،یدر نها تر است.مرگ در آن دو استان به هم نزدیک

هایی که د. استانش میها ترساستان ریهر استان نسبت به سا مرگ یدرصدها یاختالف نسب

 نسبی را داشتند در یک گروه قرار گرفتند.دو با یکدیگر کمترین اختالف صورت دوبهبه
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 هایافته

 برآورد امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس و استان

 ها در دوره، مقدار امید زندگی در بدو تولد را به تفکیک جنس در کل کشور و استان1جدول 

در  کشور در که هر مولود زنده به دنیا آمده گر آن استدهد. نتایج بیاننشان می 1395-1390

انتظار  توانمیبت ماندن شرایط زیست، اگر پسر باشد اث طشر ، به1390-1395های سال فاصله

 سال عمر کند.  6/74 حدودسال و اگر دختر باشد  8/72حدود  داشت

های مرگ انجام ثبتی دادهها پس از اصالح کمبرای استان شدهامید زندگی برآورد مقایسه

های شد. از آنجا که برآوردها و نتایج حاصل از آن با استفاده از روش مستقیم و بر مبنای داده

 آمده را بادستگرفت و نتایج به درنظردست آمده است، همواره باید احتمال خطا را ثبتی به

 درنظر گرفت.( ±5/1ی اطمینان )( باید در یک فاصله1396ترکاشوند مرادآبادی ) توجه به بررسی

سیستان و بلوچستان  ، استان1390-1395 ، در دوره1بر اساس اطالعات مندر  در جدول 

های دارای کمترین مقدار امید زندگی در بدو تولد مردان و پس از آن استان 5/67با امید زندگی 

راسان جنوبی، ایالم، کردستان و هرمزگان قرار دارند. در مقابل، باالترین مقدار امید زندگی در خ

است. بر مبنای مقایسه مقادیر های یزد، قم، تهران، البرز و اصفهان بدو تولد مردان مربوط به استان

ان در کل کشور ها با مقدار امید زندگی در بدو تولد مردامید زندگی در بدو تولد مردان استان

استان باالتر از  16سال(، گویای آن است که مقدار امید زندگی در بدو تولد مردان در  8/72)

  تر از آن بوده است.استان دیگر پایین 15میانگین کشوری و در 

-1395کشور در دوره کل در بدو تولد زنان در  یزندگ دیام نیانگیم این بررسی، بر پایه

در بدو تولد زنان در  یزندگ دی، مقدار امهااستان سهیل بوده است. در مقاسا 6/74معادل  1390

در  ج،ینتا نیبوده است. بر اساس ا یکشور نیانگیتر از ماستان کم 15استان باالتر و در  16

در بدو تولد را به خود  یزندگ دیمقدار ام نیو قم زنان باالتر ، تهران، یزداصفهان، البرز یهااستان

 زین هرمزگانو  یو بلوچستان، خراسان جنوب ستانیس یهااستاندر مقابل، اند. اختصاص داده

( نشان 1397فر و همکاران، ها )نظمبررسیاند. کشور داشته یهااستان نیرا در ب تیوضع نیبدتر

  دارد. هااستان از همبستگی مقدار امید زندگی در بدو تولد با سطح توسعه
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 1390-1395: رانیاو استان،  . امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس1جدول 

 استان ردیف
 امید زندگی در بدو تولد

 تفاضل
 زنان مردان

 8/1 6/74 8/72 کشور 1
 7/1 9/73 2/72 آذربایجان شرقی 2
 5/1 1/74 6/72 آذربایجان غربی 3
 5/1 7/73 2/72 اردبیل 4
 6/2 7/75 1/73 اصفهان 5
 8/1 1/75 3/73 البرز 6
 6/1 3/72 7/70 ایالم 7
 6/1 8/72 71.2 بوشهر 8
 3/2 3/75 0/73 تهران 9

 6/1 9/72 2/71 چهارمحال و بختیاری 10

 6/1 7/71 1/70 خراسان جنوبی 11
 9/0 1/73 2/72 خراسان رضوی 12
 2/1 8/71 6/70 خراسان شمالی 13
 8/0 7/72 9/71 خوزستان 14
 8/1 2/73 4/71 زنجان 15
 1/2 4/74 3/72 سمنان 16
 8/0 4/68 5/67 سیستان و بلوچستان 17
 2/2 9/74 7/72 فارس 18
 7/1 3/74 6/72 قزوین 19
 1/2 1/75 0/73 قم 20
 0/2 2/72 2/70 کردستان 21
 2/2 7/73 5/71 کرمان 22
 9/1 4/73 5/71 کرمانشاه 23
 1/2 1/73 0/71 بویراحمدکهگیلویه و  24
 8/1 6/73 8/71 گلستان 25
 1/2 9/74 9/72 گیالن 26
 8/1 0/73 2/71 لرستان 27
 2/2 9/74 8/72 مازندران 28
 1/2 3/73 2/71 مرکزی 29
 1/1 9/71 8/70 هرمزگان 30
 1/2 1/74 0/72 همدان 31
 0/2 3/75 3/73 یزد 32
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 های عمر مدلجدولها با ومیر استانانطباق الگوی مرگ

های عمر مدل در جدول های ایران با جدولمیر استانونتایج مربوط به بررسی انطباق الگوی مرگ
های سنی و در میر کشور در کل گروهوگزارش شده است. بر اساس این نتایج، الگوی مرگ 2

دارد. این یافته  های عمر کول ت دمنیترین انطباق را با مدل شمال جدولبین هر دو جنس، بیش

( است. در این بررسی معلوم شد برخالف 1396کوششی و ترکاشوند ) بررسیهمسو با نتایج 
ومیر ایران، الگوی تصور رایج در استفاده از مدل غرب کول ت دمنی در توصیف الگوی مرگ

این مطابقت به  های کول ت دمنی دارد.تری با مدل شمال جدولومیر کشور مطابقت بیشمرگ

های در ایران است، چرا که در زمان تدوین جدول جوانیدلیل وجود آمار باالی سوانح در سنین 
 ومیر کشورهایی تنظیم شد که در آنهاهای مرگدمنی بر اساس داده عمر مدل، مدل شمال کول ت

 بیماری سل باعث مرگ بسیاری از جوانان شده بود. 
های ایران، به استثنای گلستان، الگوی ستان، در همه ا2بر اساس اطالعات مندر  در جدول 

های عمر کول ت دمنی انطباق دارد. در استان گلستان الگوی ومیر مردان با مدل شمال جدولمرگ
ومیر مردان منطبق با مدل عمومی است. این وضعیت در مورد زنان تاحدودی متفاوت است. مرگ
ومیر زنان با مدل شمال، ان( الگوی مرگاست 31استان از  15های کشور )درصد استان 4/48در 
استان( با مدل جنوب، در سه استان با مدل عمومی و  31استان از  11ها )درصد استان 5/35در 

 در دو استان با مدل شرق انطباق دارد. 

های خود پیشنهاد کردند که به نتایج کلی ( بر اساس نتایج بررسی1396کوششی و ترکاشوند )
 اساس،های سنی نیز صورت بگیرد. براینهای الگو در دامنهنشود و انطباق با جدولانطباق اکتفا 
های عمر مدل ها با جدولمیر کل کشور و استانوالگوهای مرگ مطابقتبررسی ، به 3در جدول 

 13 در ،نتایجطبق . و باالتر پرداختیم 60و  40-60، 10-40، 0-10های سنی چهارگانه هدر باز
عمر مدل  یهاجدول یشرق یایبا مدل آسسال  10زیر مردان  ریمومرگ یالگو ،ایراناستان 

استان با  ششو در  یدمنتلوعمر مدل ک یهاهفت استان با مدل غرب جدول، در سازمان ملل

 یتنها در سه استان الگو یمورد بررس هایاستانمجموع از  .منطبق استملل  مانساز یمدل عموم
. منطبق است یدمنتلوعمر مدل ک یهابا مدل شمال جدول یادشده یمردان در بازه سن ریمومرگ
دارند. عمر مدل سازمان ملل انطباق  یهاجدول یجنوب یایبا مدل آسمیان، تنها دو استان  نیدر ا

استان ، پنج عمر مدل سازمان ملل یهاجدول یومیر زنان با مدل عموممرگ یالگواستان  17در 
 .است منطبق یدمنتعمر مدل کول یهاجدولاستان با مدل غرب  هنُو تعداد  یجنوب یایآسمدل با 
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عمر مدل به  یهاساله و باالتر با جدول صفر یسن در بازه ریوممرگ ی. تطابق الگوها2جدول 

  1390-1395 :رانیا، استان کیتفک

 استان فیرد
 باالتر و ساله صفر

 زن مرد
 شمال شمال کشور 1
 جنوب شمال یشرق جانیآذربا 2
 شمال شمال یغرب جانیآذربا 3
 شمال شمال لیاردب 4
 شمال شمال اصفهان 5
 جنوب شمال البرز 6
 شمال شمال المیا 7
 یعموم شمال بوشهر 8
 جنوب شمال تهران 9
 شمال شمال یاریبخت و چهارمحال 10
 جنوب شمال یجنوب خراسان 11
 جنوب شمال یرضو خراسان 12
 شرق شمال شمالی خراسان 13
 یعموم شمال خوزستان 14
 جنوب شمال زنجان 15
 یعموم شمال سمنان 16
 شمال شمال بلوچستان و سیستان 17
 شمال شمال فارس 18
 جنوب شمال نیقزو 19
 جنوب شمال قم 20
 شمال شمال کردستان 21
 شمال شمال کرمان 22
 شمال شمال کرمانشاه 23
 شمال شمال راحمدیبو و کهگیلویه 24
 شرق یعموم گلستان 25
 جنوب شمال النیگ 26
 شمال شمال لرستان 27
 جنوب شمال مازندران 28
 شمال شمال مرکزی 29
 شمال شمال هرمزگان 30
 شمال شمال همدان 31
 جنوب شمال یزد 32
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ومیر برای هر سال، الگوی مرگ 40تا  10سنی  بینید، در بازهمی 3طور که در جدول همان

های عمر مدل کول ت دمنی منطبق است. این ها با مدل شمال جدولدو جنس در اکثر استان

ومیر مردان ها، الگوی مرگتر است. در همه استانانطباق در بین مردان در مقایسه با زنان بیش

ومیر ها الگوی مرگدرصد استان 71که در سنی یادشده با مدل شمال انطباق دارد، در حالی در بازه

ومیر زنان در شش استان مانده، الگوی مرگزنان با مدل شمال منطبق است. از میان نُه استان باقی

سنی با مدل جنوب، در دو استان با مدل غرب و در یک استان با مدل شرق انطباق دارد. در بازه 

با مدل آمریکای التین، در یک استان با مدل  استان 18ومیر مردان در سال، الگوی مرگ 60تا  40

های عمر مدل سازمان ملل منطبق است. عمومی و در یک استان با مدل جنوب آسیای جدول

همچنین، در هفت استان الگوی مذکور با مدل شمال و در هفت استان دیگر با مدل جنوب 

میر زنان در مقایسه با مردان متفاوت ومر مدل کول ت دمنی انطباق دارد. الگوی مرگهای عجدول

 است. 

استان(، الگوی  11های مورد بررسی )سوم استاننتایج بیانگر آن است که در بیش از یک

های عمر مدل کول ت دمنی سال با مدل جنوب جدول 60تا  40سنی  میر زنان در بازهومرگ

مچنین، الگوی یادشده در دو استان با مدل شرق، در یک استان با مدل غرب و منطبق است. ه

در یک استان با مدل شمال این خانواده انطباق دارد. نتایج همچنین گویای آن است که الگوی 

با مدل جنوب آسیا و در هفت استان با مدل  استانسنی یادشده در نُه  میر زنان در بازهومرگ

 های عمر مدل سازمان ملل انطباق دارد.آمریکای التین جدول

های عمر مدل و به ساله و باالتر با جدول 60سنی  ها در بازهمیر استانوالگوی مرگ تطابق

ساله  60ومیر مردان بیانگر آن است که الگوی مرگ 1390-1395زمانی  تفکیک جنس در دوره

استان با مدل شمال، در یک استان با مدل  13استان با مدل آمریکای التین، در  16و باالتر در 

دارد. الگوی یادشده برای زنان متفاوت است؛  انطباقشرق و در یک استان با مدل شیلیایی 

ی عمر هاساله و باالتر با مدل شمال جدول 60میر زنان واستان الگوی مرگ 18که در طوریبه

ها هر کدام با پنج جنوب این جدولهای غرب و مدل کول ت دمنی انطباق دارد. همچنین، مدل

های کول ت دمنی و یک گیرند. یک استان نیز با مدل شرق جدولهای بعد قرار میاستان در رده

 های سازمان ملل انطباق دارد.استان با مدل شرق آسیا از جدول
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جنس  ،یبزرگ سن یهاگروه کیبه تفک مدل عمر یهاجدول با ریومگمر یتطابق الگوها .3جدول 

 1390-1395: رانیا ،و استان

 استان ردیف
 سال 40تا  10 سال 10صفر تا 

 زن مرد زن مرد

 شمال شمال عمومی آسیای شرقی کشور 1

 شمال شمال عمومی آسیای شرقی آذربایجان شرقی 2
 شمال شمال عمومی عمومی آذربایجان غربی 3
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی اردبیل 4
 شمال شمال غرب آسیای جنوبی اصفهان 5
 شمال شمال آسیای جنوبی عمومی البرز 6
 شمال شمال غرب غرب ایالم 7
 جنوب شمال عمومی غرب بوشهر 8
 جنوب شمال عمومی عمومی تهران 9
 شمال شمال غرب شمال چهارمحال و بختیاری 10
 شمال شمال عمومی شمال جنوبیخراسان  11
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی خراسان رضوی 12
 شرق شمال عمومی غرب خراسان شمالی 13
 جنوب شمال عمومی آسیای شرقی خوزستان 14
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی زنجان 15
 غرب شمال عمومی آسیای شرقی سمنان 16
 شمال شمال جنوبیآسیای  عمومی سیستان و بلوچستان 17
 شمال شمال غرب غرب فارس 18
 شمال شمال آسیای جنوبی آسیای شرقی قزوین 19
 جنوب شمال آسیای جنوبی آسیای شرقی قم 20
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی کردستان 21
 شمال شمال غرب غرب کرمان 22
 شمال شمال عمومی عمومی کرمانشاه 23
 شمال شمال غرب شمال کهگیلویه و بویراحمد 24
 غرب شمال آسیای جنوبی عمومی گلستان 25
 جنوب شمال عمومی آسیای جنوبی گیالن 26
 شمال شمال غرب غرب لرستان 27
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی مازندران 28
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی مرکزی 29
 شمال شمال غرب غرب هرمزگان 30
 شمال شمال عمومی آسیای شرقی همدان 31
 جنوب شمال غرب آسیای شرقی یزد 32
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 ... 3ادامه جدول           

 سال و باالتر 60 سال 60تا  40 استان ردیف
 زن مرد زن مرد

 شمال نیالت یکایآمر ایجنوب آس نیالت یکایآمر کشور 1
 جنوب شمال شرق نیالت یکایآمر آذربایجان شرقی 2
 شمال شمال ایجنوب آس نیالت یکایآمر آذربایجان غربی 3
 شمال نیالت یکایآمر ایجنوب آس نیالت یکایآمر اردبیل 4
 شمال شمال جنوب شمال اصفهان 5
 شمال نیالت یکایآمر شمال شمال البرز 6
 شمال نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر ایالم 7
 غرب نیالت یکایآمر غرب نیالت یکایآمر بوشهر 8
 شمال شمال جنوب جنوب تهران 9
 شمال نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر چهارمحال و بختیاری 10
 جنوب شمال نیالت یکایآمر شمال خراسان جنوبی 11
 غرب شمال ایجنوب آس جنوب خراسان رضوی 12
 شرق شمال ایجنوب آس جنوب خراسان شمالی 13
 غرب نیالت یکایآمر ایجنوب آس نیالت یکایآمر خوزستان 14
 جنوب شمال جنوب یعموم زنجان 15
 غرب نیالت یکایآمر شرق جنوب سمنان 16
 شمال نیالت یکایآمر ایجنوب آس شمال سیستان و بلوچستان 17
 شمال نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر فارس 18
 شمال شمال ایجنوب آس نیالت یکایآمر قزوین 19
 غرب ایشرق آس جنوب نیالت یکایآمر قم 20
 جنوب نیالت یکایآمر جنوب نیالت یکایآمر کردستان 21
 شمال شمال نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر کرمان 22
 شمال شمال جنوب نیالت یکایآمر کرمانشاه 23
 نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر کهگیلویه و بویراحمد 24
 ایشرق آس ییایلیش ایجنوب آس ایآس جنوب گلستان 25
 شمال شمال جنوب نیالت یکایآمر گیالن 26
 شمال شمال نیالت یکایآمر نیالت یکایآمر لرستان 27
 شمال نیالت یکایآمر جنوب نیالت یکایآمر مازندران 28
 شمال نیالت یکایآمر جنوب نیالت یکایآمر مرکزی 29
 شمال نیالت یکایآمر ایجنوب آس شمال هرمزگان 30
 جنوب نیالت یکایآمر جنوب شمال همدان 31
 شمال نیالت یکایآمر جنوب شمال یزد 32
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 ومیراستانی الگوهای مرگبین  مقایسه

های عمر مدل بر اساس سن و جنس طور که اشاره شد، تنوع زیادی در مطابقت با جدولهمان

ومیر در توان یک الگوی ثابت را برای مرگهای ایران وجود دارد. بنابراین، نمیدر بین استان

منظور پاسخ به پرسش دوم مقاله، به بررسی مشابهت الگوهای کشور درنظر گرفت. در ادامه و به

هایی در توان مشابهتپردازیم. پرسش این است: آیا میکشور می هایاستانومیر در مرگسنی 

 بندی آنها پرداخت؟ اساس به گروههای ایران یافت و براینومیر در استانالگوهای سنی مرگ

های کشور متفاوت است، با استفاده از جمعیت ازآنجاکه ساختار سنی جمعیت در استان

ومیر ها استاندارد شد. در ادامه، میزان مرگومیر هر یک از استانعنوان مرجع، میزان مرگکشور به

شده ضرب و توزیع نسبی شده در هر استان را در جمعیت استانداردگروه سنی مشاهده ویژه

شده در هر استان را به تفکیک گروه سنی محاسبه کردیم. سپس با استفاده از این انداردمرگ است

منظور پاسخ به ها محاسبه شد. بهها شاخص اختالف نسبی هر استان نسبت به سایر استاننسبت

ها ترین اختالف بین استانها با یکدیگر مشابه است، کماین پرسش که الگوی سنی کدام استان

های مربوط به شاخص دست آمد. درنهایت، ماتریس دادهشاخص اختالف نسبی به بر اساس

ها ترسیم شد. برای پاسخ به این اختالف نسبی درصدهای فوت هر استان نسبت به سایر استان

های مربوط به ماتریس اختالف نسبی ها مشابه است، دادهمیر کدام استانوپرسش که الگوی مرگ

و نمودار  4ها پرداختیم )جدول بندی استانا را با هم مقایسه و به گروههدرصدهای فوت استان

1 .) 

 1390-1395: رانیا ،یسن یهاگروه در ریوممرگ یالگو اساس بر هااستان یبندگروه .4جدول 

 استان گروه

 گیالن، تهران، سمنان 1

 البرز، قزوین، قم، اصفهان، یزد، زنجان، بوشهر 2

 آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان شمالیگلستان،  3

 کرمانشاه، لرستان، هرمزگان، کرمان، فارس 4

5 
اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، همدان، 

 مرکزی، کردستان

 ایالم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد 6

 سیستان و بلوچستان 7
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ومیر در هفت گروه قرار های کشور بر اساس الگوی مرگبینید، استانطور که میهمان

میر استان سیستان و ودر الگوی مرگ گیریچشمگیرند. بر اساس این بررسی، تفاوت می

تنهایی در یک که این استان بهطوریهای ایران وجود دارد، بهبلوچستان نسبت به سایر استان

 است. این تفاوت در نمودار یک به وضوح قابل مشاهده است.  گروه قرار گرفته

 1390-1395 :رانیا یهااستان ریمومرگ یسن یالگو سهیمقا. 1نمودار 

 
 

های سنی را نشان ومیر در گروهها بر اساس الگوی مرگ، نمایش فضایی استان1نقشه 

های سنی نشان از این مرگ در گروه درصدمیانگین  ها و محاسبهبندی استاندهد. نتیجه گروهمی

بندی آنها بر اساس ها و گروهاستان واقعیت دارد که یک همبستگی معکوس بین سطح توسعه

باال و  های گروه یک و دو در سطوح توسعهگروه سنی وجود دارد. استان ومیر ویژهالگوی مرگ

 هستند.  ترین سطح توسعه در کشورهای گروه شش و هفت در پاییناستان
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  1390-1395 ،یسن یهادر گروه ریوممرگ یبر اساس الگو ایران یهااستان ییفضا شینما :1 نقشه

ومیر در دوران کودکی و نوجوانی در گروه هفت ت استان سیستان و بلوچستان ت مرگ

تر از سایر ومیر در سنین سالمندی پایین، نسبت مرگمقابلها و در تاحدودی باالتر از سایر گروه

ومیر تر، مرگهای با سطح توسعه پاییندر استان کهها همچنین گویای آن است ها است. یافتهگروه

 سالی باالتر است. در سنین جوانی و میان

 گیریبحث و نتیجه

 1390-1395 یهاسال اصلهآمده در کشور در ف اینشان داد که هر مولود زنده به دن این بررسی

سال و اگر دختر  8/72حدود  رودیاگر پسر باشد انتظار م ست،یز طیبه شرط ثابت ماندن شرا

 رانیمرکز آمار ا جیبه نتا کینزد اریمردان بس یبرا ریمقاد نیسال عمر کند. ا 6/74باشد حدود 

برآورد کرده است. مرکز  5/72را  1395در بدو تولد مردان کشور در سال  یزندگ دیکه ام تاس

که حدود است سال اعالم کرده  6/74 یادشدهرا در سال  زنان یزندگ دی( ام1397) رانیآمار ا

 یکوشش یدر بررس ن،ی( است. همچن5/75پژوهش حاضر ) جیتر از نتاسال( کم 9/0سال ) کی
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 نیسال برآورد شده است. ا 2/76و  2/73 بیترتن کشور بهمردان و زنا یزندگ دی( ام1397)

مردان  یدر بدو تولد را برا یزندگ دیاز ام یحاضر سطوح باالتر قیتحق جیبا نتا سهیدر مقا ریمقاد

 ریبودن مقاد کیبخش با توجه به نزد نیآمده در ادستبه جی. در مجموع، نتادهدیو زنان نشان م

 .قبول استاعتبار قابل یدارا ران،یمرکز آمار ا یبه برآوردها

 نیترنییپوشش ثبت فوت در پا زانیو بلوچستان همچنان که به لحاظ م ستانیس استان

در بدو  یزندگ دیها به لحاظ اماستان یبندکشور قرار داشت، در رده یهااستان انیدر م گاهیجا

زنان و مردان ثابت است. به  انیدر م گاهیجا نیآخر را به خود اختصاص داد. ا گاهیجا زیتولد ن

استان کشور دارا  31 نیرا در ب یزندگ دیام رامقد نیتراستان کم نیزنان و مردان ا گر،ید انیب

کودکان و اطفال و  ریوممانند باال بودن مرگ یبه عوامل توانیم افتهی نیا نیی. در تبباشندیم

ش یافزا ایبدون واسطه بر کاهش  عوامل نیااگرچه مادران اشاره نمود.  ریمومرگ یسطوح باال

سطح سواد  ،یبه امکانات بهداشت یمانند دسترس یانهید، اما عوامل زمنگذارمی ریثتأ یزندگ دیام

 نی. اگذارندیو... بر عوامل بالفصل اثر م یسالم و بهداشت یدنیبه آب آشام یمادران، دسترس

 کی سطح توسعه یاصل یهاعنوان شاخصبه توانیم یکل یبندجمع کیرا در  یانهیعوامل زم

و  ستانیاستان س نییسطح توسعه پاتوان گفت می ن،ی. بنابرادرنظر گرفتکشور  ایاستان 

استان  نیمردان و زنان در ا یزندگ دیام نییبر سطوح پا مؤثر یاز عوامل اصل یکیبلوچستان 

 یزندگ دیام نیکشور، باالتر افتهیعهتوس یهااز استان یکیعنوان به زی. زنان استان اصفهان ناست

 رابطه دیمؤ تواندیخود م نوبهبه زیامر ن نیاند. ااستان کشور به خود اختصاص داده 31 نیرا در ب

میر و ارتباط آن ومرگ ها باشد. دربارهدر بدو تولد و سطح توسعه استان یزندگ دیام نیب میمستق

د که در باورنمتفاوت وجود دارد: گروهی بر این  اهبا توسعه در کشورهای جهان سوم دو دیدگ

توسعه، مستقل از میر در کشورهای درحالو، کاهش مرگجهانی دوم های پس از جنگسال

 فنون ارد کردناجتماعی و تنها در اثر ارتباط با کشورهای پیشرفته صنعتی و و ت توسعه اقتصادی

میر را در وگروه دوم کاهش مرگ ،مقابلها از این کشورها بوده است. در درمان و کنترل بیماری

که در شرایط نامناسب بهداشتی  کننداستدالل میکنند و اجتماعی جستجو می ت توسعه اقتصادی

اهد نابرابری و عدم تعادل و تناسب در توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی بایستی همچنان ش

 ینیهای بررسی حسباشیم. یافته لدمیر و افزایش شاخص امید زندگی در بدو توودر کاهش مرگ

دار بین امید زندگی در مستقیم و معنی ( دیدگاه گروه دوم را تأیید و نشان داد که رابطه1380)
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تاحدود  هانییتب نیهای ایران وجود دارد. الزم به ذکر است که ابدو تولد و توسعه در استان

 تیبا قطع توانیحوزه بوده و نم نیدر ا وجودم ینظر یو مبان نیشیپ یهابر پژوهش یمبتن یادیز

دنبال پاسخ به به توانندیحوزه م نیدر ا دیجد یهایبررس بنابراین،کامل از آنها استفاده نمود. 

 یزندگ دیکشور تا چه اندازه بر سطوح ام یهااستان باشند که سطح توسعه یپرسش اساس نیا

 نیاز ارتباط ب یمختلف یپرسش به الگوها نیبه ا ییپاسخگو ریچه بسا در مس ؟استآنها اثرگذار 

 کنند. دایعوامل دست پ ریسا یاثرگذار یو چگونگ یزندگ دیسطح توسعه و ام

های آن با استانسنی و جنسی در ایران و  ومیر ویژهاین بررسی نشان داد که الگوی مرگ

های استاندارد مطابقت کامل ندارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران انتظار هیچ یک از مدل

های سازمان ملل مطابقت داشته باشد. میر آن با مدل آسیای جنوبیِ جدولورفت الگوی مرگمی

میر ناشی از ومرگدنبال خود باعث افزایش های رانندگی که بهافزایش روزافزون شمار تصادف

میر ایران ومیر کشور تأثیر گذاشته است. مطابقت الگوی مرگوگردد بر الگوی مرگاین سوانح می

ها در های کول ت دمنی به دلیل وجود آمار باالی تصادفهای آن با مدل شمال جدولو استان

 دل شمال کول تعمر، م های جدولسنین جوانی در ایران است، چرا که در زمان تدوین مدل

بیماری سل باعث مرگ  آمد که در آنها دستبه کشورهاییومیر های مرگدمنی بر اساس داده

ویژه در مردان، های کشور نیز تبعیت از الگوی شمال، بهبسیاری از جوانان شده بود. برای استان

میر وکه الگوی مرگطوریباشد، بهها میمیر استانوتأییدی بر نقش سوانح در انطباق الگوی مرگ

میر مردان وابهت الگوی مرگاستان کشور با مدل شمال کول ت دمنی تطابق دارد. مش 30مردان 

سال با مدل  60تا  40سال با مدل آسیای شرقی، مردان گروه سنی  10در گروه سنی صفر تا 

 آمریکای التین و... گویای عدم مشابهت کامل در همه سنین با مدل شمال کول ت دمنی است.  

ه است. یکی از رخ داد های مختلف واقعه مرگهای اخیر تغییرهای وسیعی در جنبهدر سال

طور که گفته شد، افزایش روزافزون است. همان گرفته در علل مرگترین تغییرهای صورتمهم

میر ایران با مدل شمال کول ت دمنی شده ومرگ الگویها در سنین جوانی منجر به تطابق تصادف

نده، در صحت بینی ادامه این تغییرها در آیمرگ و همچنین پیش است. تغییرهای وسیع در حوزه

میر ورود الگوی مرگهای استاندارد تردید ایجاد کرده و انتظار میو درستی استفاده از جدول

 بسیاری از کشورها تغییر کرده و با الگوهای قبلی مطابقت نداشته باشد. 

آب آشامیدنی سالم، افزایش  کوبی، توسعه شبکهبهداشت، مایه در ایران گسترش شبکه
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های ایش پوشش تحصیلی و باالرفتن سطح تحصیالت و... سبب کاهش میزانشهرنشینی، افز

میر کودکان و اطفال و در نتیجه افزایش امید زندگی شده است. این وویژه مرگمیر، بهومرگ

های کشور شده است. تبعِ آن استانمیر کشور و بهوتغییرهای اساسی سبب تغییر در الگوی مرگ

پذیری الزم باشد. با های عمر مدل باید با احتیاط و همراه با انعطافجدولبنابراین، استفاده از 

ها ومیر استانتوجه به پیشرفت ثبت مرگ در کشور از یک طرف و عدم انطباق کامل الگوی مرگ

های عمر با استفاده از های عمر مدل، وقت آن رسیده است تا به تهیه و ساخت جدولبا جدول

های ور و مناطق مختلف آن بپردازیم. نتایج نشان داد هیچ یک از استانهای واقعی در کشداده

رسد زمان آن فرا نظر میمطابقت ندارند. به استانداردهای طور کامل با هیچ یک از مدلکشور به

های مرگ در ابعاد مختلف آن و تالش آوری دادهجمع رسیده باشد که با غنا بخشیدن به نحوه

میر مختص ایران وهای رخ داده، امکان دستیابی به الگوهای مرگو کامل فوتهنگام برای ثبت به

 های آن فراهم شود.و استان

بندی شدند. میر در هفت خوشه طبقهوهای کشور به لحاظ مشابهت الگوی مرگاستان

تان هایی مانند البرز و اصفهان و یا استان سیستان و بلوچسقرارگیری استان بوشهر در کنار استان

برانگیز است. چه عواملی باعث ایجاد مشابهت که خود به تنهایی در یک خوشه جای گرفته تأمل

ها در مشابهت الگوی استان های مختلف شده است؟ آیا سطح توسعهمیر استانودر الگوی مرگ

ایط ها که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و حتی شرمیر آنها مؤثر بوده است؟ چرا برخی استانومرگ

ها ین پرسشجوی پاسخ اومیر مشابهی دارند؟ جستویافتگی مشابه نیستند الگوی مرگتوسعه

 های بعدی در این حوزه باشد.تواند موضوع پژوهشمی

 منابع

اهلل زنجانی، احمد کتابی، حسن سرائی، ین حبیبترجمم ،شناسیدانشنامه جمعیت .(1395) دپرسا، روالن

طباطبائی، طه نوراللهی، حسین سیدرضا معینی، محمد میرزایی، محمدحسین نجاتیان، محمود قاضی

 .پژوهشکده آمارتهران: رضا زاهدیان و زهرا رضایی قهرودی، محمودیان، علی

های ارزیابی ثبت مرگ بزرگساالن وشتحلیل حساسیت و بازآزمون ر(. 1396مرادآبادی، محمد ) ترکاشوند
 دکتری، دانشگاه تهران. رساله(، 1385-90و  1375-85های ایران طی های استان)با استفاده از داده

(. ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال 1399فالح )حسن  و محمد ،مرادآبادی ترکاشوند

 .21-34، صص 3، شماره 31سال دی، شناسی کاربرجامعه، 1395مورد مطالعه: استان یزد، سال  ،ایران
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، 17 شماره ،یعلوم اجتماع نامه ران،یا یهاو توسعه در استان ریوممرگ رابطه .(1380حاتم ) ،ینیحس

 .71-96صص 

، چاپ پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب یشناختجمعیت لیتحل(. 1384اهلل )، حبیبزنجانی

 ها )سمت(.دانشگاهعلوم انسانی 

بر حسب جنس در  1375ومیر ایران برای سال جداول مرگ(. 1379اهلل و طه نوراللهی )، حبیبزنجانی
 عالی پژوهش و تأمین اجتماعی. ، تهران: مؤسسهها به تفکیک شهری و روستاییکل کشور و استان

 یسن بیبر ترک دیکأ)با ت تیجمع بیو ترک عیتوز لیتحل یمقدمات یهاروش .(1382حسن ) ،ییسرا
 .ییتهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا (،تیجمع

آن  انطباقو  1390-1395 های ایران در دورههای عمر استانساخت جدول(. 1398شاکر، عاطفه ) عزیزی
 دانشکدهشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، کارشناسی ارشد جمعیت نامه، پایانهای عمر مدلبا جدول

 علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.

با جداول عمر  رانیومیر در اسنی مرگ یانطباق الگو یبررس(. 1396، مجید و محمد ترکاشوند )کوششی

 .39-63صص  ،1شماره  ،3 دوره ،یمطالعات جمعیت دوفصلنامه، مدل

 ،رانیثبت مرگ در ا یآمارهابراساس  1395جداول عمر کشور در سال (. 1397) دیمج ،یکوشش
: رانی .ا.ا یمرکز مهیب یسفارش یاشخاص، گزارش پژوهش یهامهیب یگروه پژوهش مه؛یپژوهشکده ب

 .8شماره 

گیری راهنمای اندازه تهیه و توسعه(. 1393، مجید، محمد ترکاشوند و مرجان علیزاده )کوششی
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طرح پژوهشی با حمایت سازمان ثبت احوال کشور و  هزار نفری و بیشتر ایران(، 100های شهرستان

 جمعیت ملل متحد.صندوق 

سال  در کشور ومیردر مرگ عمدی حوادث سهم (. مطالعه1392پور )ساسانی محمد مجید؛ کوششی،

 .42-46 صص، 3شماره ، 11 دوره ،ایران شناسیجمعیت انجمن نامهآن.  جمعیتی پیامدهای و 1385

 قابل دسترس در: سایت مرکز آمار ایران.(. 1397) رانیمرکز آمار ا
 www.amar.org.ir/news/ID/5328 

انتشارات  ، چاپ سوم، تهران، مؤسسهیکاربرد یشناسدر باب جمعیت یگفتار(. 1384، محمد )میرزایی

 دانشگاه تهران.و چاپ 

 یهاتوسعه در استان یهاینابرابر ی(. بررس1397) یاکبرمجید  ی ودیحم یمحمدسمیه  ،نیحس ،فرنظم

 .297-340، صص 94، شماره 25، سال مجلس و راهبرد. داریپا تحقق توسعه یکشور در راستا
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Abstract 
Life table is the best tool for describing a population’s mortality status. Demographers 

developed different model life tables to analyze mortality in countries that have an 

incomplete vital registration system or poor death data. However, it is not yet clear 

which set of the model life tables is more consistent with the age pattern of mortality 

in Iran. Using death data registered by National Organization for Civil Registration of 

Iran (NOCRI), this study seeks answers to this question: which of the model life tables 

is more consistent with the age pattern of mortality in Iran and its provinces? The 

research method is secondary analysis of cross-sectional data taken from the Statistical 

Center of Iran and NOCRI. After evaluating and correcting the population and death 

data, a life table was constructed for each province and its adaptation with the model 

life tables was evaluated by MORTPAK. Results show that it is not possible to find a 

common standard mortality pattern by gender and age in all provinces. Considering 

the improvements made in the field of death registration coverage, it is necessary to 

make efforts to develop standard model life tables based on the death data specific to 

Iran and its provinces. 

 

Keywords: Life Table, Model Life Tables, Death Registration Coverage, Age 

Mortality Pattern, Iran. 
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 1وری در ایرانبر رشد اقتصادی و بهره تیجمع یسن ساختاربررسی اثر 

 ، مصطفی غالمی، علیرضا شکیباییمهدی نجاتی

 (18/1/1400تاریخ پذیرش:    9/9/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شد   ستیابی به نرخ ر ست. یکی از الزامات د شور ا صادی هر ک صادی از اهداف مهم کالن اقت شد اقت ر

ست. تحوالت  سایی عوامل مؤثر بر آن ا شنا سی و  صادی باال، برر سنی جمعیتی یکی از  ساختاراقت

وری کشتتورها اثرگذار استتت. ستتهم جمعیت در ستتن کار عواملی استتت که در رشتتد اقتصتتادی و بهره

ستگی کودکی و )جمعیت  سهم واب ستگیفعال(،  ستند که کهن واب سالی ازجمله متغیرهای جمعیتی ه

باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تأثیر گر تحول ساختار جمعیتی میتغییرات آنها نشان

صادی و بهره شد اقت سنی جمعیت بر ر ست. دراینساختار  ستا، از روش وری نیروی کار در ایران ا را

ل مربعات معمولی برای بررستتتی رابطه میان متغیرهای ستتتاختار جمعیت و رشتتتد اقتصتتتادی و حداق

ست. دوره زمانی تحقیق بهره شده ا ستفاده  شان میمی 1354-1396وری نیروی کار ا شد. نتایج ن دهد با

سال اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور  64-15سال و همچنین جمعیت  0-14که افزایش تعداد جمعیت 

درجه وری نیز اثر مثبت بر رشتتد اقتصتتادی دارد. در مورد بهرهستتالی درصتتد وابستتتگی کهنو  داشتتته

 وری دارند.  اثر مثبت و همچنین درجه وابستگی کودکی اثر منفی بر بهره سالیوابستگی کهن

 یوابستگ ،یکهنسال یوابستگوری نیروی کار، ، رشد اقتصادی، بهرهجمعیتسنی  ساختارها: کلیدواژه

 ی.کودک
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 مقدمه

و  هافرصت و همچنین مسبب  توسعه ریمس کننده شکلتواند تعیینمی تیجمع ختاریسا رییتغ

در  کنندهمسئله نگرانیک  یریکه پ. درحالیباشد  از کشورها یاریدر بسی فراوانی هاچالش

های آتی در دهه تیجمع عیسررشد  ی فقیرکشورها دربا درآمد باال و متوسط است،  یاقتصادها

جمعیت در سن کار  در سهم داریپا شیکشورها شاهد افزا نیحال، انی. درعخواهد داشتادامه 

افزایش و  یرشد اقتصادبهبود  تواندمی که افزایش سهم جمعیت در سن کارخود خواهند بود 

 (.2018، 1همراه داشته باشند )احمدبهرا  وریبهره
 راتیی، تغ. اوالًاثرگذار است یبر رونق اقتصاداز چند طریق  تحوالت ساختار سنی جمعیت

باعث  هستند، نسبت تعداد افراد شاغل که قادر به کار کردن رییتغ از کانال 2جمعیت در سن کار

تواند بر در سطح خانوار می یساختار سن ریی، تغثانیاً .شودانداز میدرآمد و پس شیافزا

داشته  ات نامتناسبی، تأثیری دارندبه فرزند باالتر یوابستگ نزایکه اغلب م رتریفق یهاخانواده

سودهای اول و دوم حاصل از عنوان به ی جمعیتسن ساختاردر  ییرتغ ایتوسعه اثرات. باشد

تعداد افراد در سن کار به جمعیت  شیافزا جهیسود نت نیاولشوند. می هربتجتحوالت جمعیتی 

 یمعن نیبه ا در سن کارتر از افراد بزرگ نسبت زیرا رسد.مینظر بهاثر ساده  نیاشناخت است. 

آنها خواهد بود.  یزندگ طولدر  قادر به تولید بیشتر این جمعیت، تناسباقتصاد به که است

وجودآمدن سبب به یدر ساختار سن رییتغ شود کهمی جادیا یدرصورت یمیسود تقس نیدوم

و  یانسان هیگذاری در سرماسرمایه شینجر به افزام خودنوبه که به شود شتریب اندازهایپس

 (.2018، 3)احمد و کروز شودمی یکیزیف

های اقتصادی مباحث زیادی مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجادکننده آن همواره در تحلیل

همراه داشته است. مطالعات متعددی در زمینه شناسایی اثر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی را به

گرفته است. بر مبنای بررسی تجربیات کشورهای مختلف بسیاری صورت کار یروین وریبهرهو 

تدریج از نقش و اهمیت سرمایه فیزیکی کاسته شده نظران اقتصادی بر این باورند که بهاز صاحب

عنوان عامل کلیدی رشد اقتصادی افزایش یافته است. بنابراین، اهمیت و توجه به سرمایه انسانی به

ویژه کیفیت و روزافزون سرمایه انسانی و جمعیت موجب شده است که نقش کمیت و به

                                                      
1. Ahmed  

2. Working-Age Population 

3. Ahmed & Cruz  
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وری نیروی کار بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا سهم و تأثیر این عامل مهم بر رشد بهره

 (.2018درستی مشخص شود )احمد، اقتصادی به

بینی نیازها و اگزیر به پیشجانبه نامروزه هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه

مدت و سپس طراحی و اجرای مدت و بلندمدت و میانهای زمانی کوتاهامکانات خود در بازه

راستا، جمعیت، ساختار و های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازهاست. دراینبرنامه

تحوالت جمعیتی شود. های اقتصادی و اجتماعی محسوب میگذاریپویایی آن محور سیاست

تقریباً همه جوانب زندگی و دنیای پیرامون ما را تحت تأثیر قرار داده است و اثرات متعددی بر 

شناسی رو، پویاییگذارد. ازاینهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی بر جای مینظامخرده

و رشد جمعیت  ها و پیامدهای تغییرات در ساختار، توزیعکنندهجمعیت که با بررسی تعیین

دهد تنها روند مسیر گذشته را نشان میسروکار دارد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا نه

گشاید و شناخت و درک گذاران میبلکه دورنمایی از آینده تحوالت جمعیتی را فراروی سیاست

گذارارن تواند به سیاستکند. این وضعیت میهای آینده فراهم میها و چالشمناسبی از فرصت

ها و مقابله با برداری از فرصتریزان کمک کند تا محیط و بستر مناسبی را برای بهرهو برنامه

 (.1391ها ایجاد کنند )صادقی، چالش

کارگیری دستیابی به نرخ رشد باالی اقتصادی نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه و به

م سنی جمعیت( که درنتیجه تغییر نرخ رشد درست آنهاست. تغییر در ساختار سنی جمعیت )هر

وری نیروی ای بر رشد اقتصادی و بهرهکنندهتواند اثرات مهم و تعیینآید، میوجود میجمعیت به

های مختلفی بر رشد اقتصادی و فقر اثر کار داشته باشد. تغییر ساختار سنی جمعیت از راه

ر از کل جمعیت، بازار نیروی کار را متأثر طرف با تغییر سهم جمعیت در سن کاگذارد. ازیکمی

انداز و دیگر، بر اساس نظریه چرخه زندگی، مصرف و درنتیجه پسکند و ازطرفمی

درصدی جمعیت در  9/3دهد. در ایران با وجود نرخ رشد گذاری را تحت تأثیر قرار میسرمایه

ین جمعیت جوان که به وجود آمد. اینک اانبوه جمعیت جوان به 1355-1365های فاصله سال

سن کار رسیده و آماده ورود به بازار کار هستند. این تغییر ساختار سنی مشروط به اینکه این 

تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی و کاهش جمعیت بتواند وارد بازار کار شده و شاغل شود می

 (.1383فقر داشته باشد )عرب مازار و کشوری شاد، 

 یرویوری نو بهره یبا رشد اقتصاد تیجمع یارتباط ساختار سن یررسب به مطالعه نیا در
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 تیجمعسنی کار از ساختار  یرویوری نو بهره یرشد اقتصاد یریتأثیرپذ زانیو م میپردازیکار م

 . میدهیمرا نشان  رانیدر ا

 چارچوب نظری

  وریاقتصادی و بهره بر رشدتأثیر تحوالت ساختار جمعیت  سمیمکان 

 یشود )ل یبنددوم طبقه واول  یتیجمعسود  قالب دو درتواند می یدر ساختار سن راتییتغتأثیر 

. استجمعیت فعال در جامعه سهم  شیافزامستقیم  سود جمعیتی نتیجه نی. اول1(2006 سون،یو م

 ید، استانداردهانباش مشغول به کار یک کشور تیاز جمع یشتریب تعداد افراداگر صورت که اینبه

شاغل افراد  تیجمع عیآید که رشد سروجود میبه یسود دوم زمان رود.میباالتر  یمتوسط زندگ

 گذاریسرمایه اندازها موجب. این پسمدت شوددر کوتاه انداز بیشترپسمنجر به  و کارآزموده

سود تقسیمی حاصل از ساختار جمعیتی  .شودروی نیروی انسانی در بلندمدت می شتریب سرانه

 است.  آمده 1 جدول درطورخالصه به

گذرا اما درنهایت  ،دهه ادامه داشته باشد نیچند یممکن است برا جمعیتی سود نیاول  

 تیها و درون جمعدر داخل خانواده 2به کودکان یوابستگ نسبت ،ی. با کاهش بارورخواهد بود

 چنانچهکند. می دایپ شیچند نسل افزا یبرا در سن کار تیجمعکه سهم درحالی ،یابدکاهش می

 یسطح زندگ ارتقای لیپتانس مولد به کارگرفته شوند،طور بهافزایش یافته و  در سن کار تیجمع

حاصل و پیامد نیروی کاری  یمیسود تقس نیاولوجود، بااین. خواهد داشتدر اقتصاد وجود 

 فرزندان کمتری تحت تکفل آنها وجود دارد.فرزندآوری کمتری داشته یا  است که

انداز باالتر و منجر به پس یبرا زمینه الزم جادکنندهیا جمعیت، سنی در ساختار رییاگر تغ

آید. وجود میبه یمیسود تقس نیمو، دشود یکیزیو ف یانسان هیگذاری در سرماسرمایه شیافزا

در اقتصاد  شتریمنابع بو  دیبه تول منجر ت،یبه کل جمع نسبتسهم کارگران در اقتصاد  شیافزا

 یکیزیف هیع سرمایگذاری و تجمانداز، سرمایهپس شیتواند موجب افزاحال میشود که درعینمی

 از ینیسطح مع وجود با گذارد.تأثیر مینیز کار  یرویوری نبر بهره امر نیشود. ا یو انسان

درنهایت موجودی  خواهد شد. شتریب هر کارگر یبرا سرانه هیسرما یموجودگذاری سرمایه

انداز پس زانیمهمراه دارد. الزم به ذکر است که سرمایه سرانه بیشتر، رشد باالتر اقتصادی را به

                                                      
1. Mason & Lee 

2. Child Dependency Ratios 
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 معموالًهستند،  فعال تیعضو جمع که یافراد زمان .دارد جمعیت سنیترکیب به  یخانوار بستگ

هستند.  خالص کنندگانمصرف ، جزءقراردارند سالیکم سن درکه یهنگام و هستند اندازکنندهپس

انداز گر پسسالی کمتر نشاندهد که وابستگی کمگرفته در این زمینه نشان میمطالعات صورت

سالی و وابستگی دهند که افزایش در هردوی وابستگی کمبعضی از مطالعات نشان می باالتر است.

 (. 2018د، دهد )کروز و احمانداز را کاهش میپس 1سالیکهن

 زمیو مکان 1در ستون اول جدول  یاثرگذار کانالاول و دوم،  یتیجمعهر دو سود  یبرا

شده  فیتوص 1در ستون دوم جدول  ،یرشد اقتصاد یآنها بر رو یاثرگذار زمیمکان ایانتقال 

 است.
 : سود تقسیمی جمعیت و مکانیزم انتقال آن1جدول

 یمیسود تقس انتقال سمیمکان کانال

 کار یروین

 

 اندازپس

 

 یانسان هیسرما

کار مؤثر به مصرف کنندگان مؤثر(  یروین)نسبت  2تینسبت حما شیافزا

 کار یروین ستترانه درآمد و اندازپس لیقب از رهایمتغ ریستتا ثبات فرض با

  مؤثر

 و کار یروین درآمد ،3مؤثر کار یروین ستترانه هیانداز و ستترمادر پس رییتغ

 .دهدمی رییتغ را کار یروین سرانه یدارائ نیهمچن
 یبهداشتتتت و آموزش برا نهیهز به شتتتتریب لیتما ستتتبب یکاهش بارور

 شود.کودکان می

 

 اول

 

 دوم

 

 دوم

 .69: 2018منبع: کروز و احمد، 

تعداد فرزندان در  شیافزا ،یتیجمع گذاردر مرحله اول ( معتقدند که 2018کروز و احمد )

منجر به کاهش سهم  این امر .افراد سالمند است ایو  در سن کار تیاز جمع به نسبت بیشتر

درآمد و  افزایش سطح. با است سهم فرزندان شیاز افزا یشود که ناشمی در سن کار تیجمع

 تیسهم جمع شیافزا که پیامد آن یابدومیر کاهش میو مرگ یبارورنرخ ، ارتقای سرمایه انسانی

مرحله از انتقال  نی. او بزگسالی( است سالیی کل )کمکاهش وابستگ در سنین کار و همچنین

 یتیکند. مرحله سوم انتقال جمعرا فراهم می یمیسود تقس نیاول یبرا طیاست که شرا یتیجمع

کم است که منجر  زیومیر نمرگ زانیاست و م نییپا اریبس یافتد که نرخ باروراتفاق می یزمان

                                                      
1. Aged Dependency 

2. Support Ratio 

3. Saving and Capital per Effective Worker 
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از کاهش سهم  ترعیسالخورده سر تیمرحله رشد جمع نیشود. در امی یزندگ دیام افزایش به

پس از مقدمه  قیتحق نیا در شود.می ینسبت کل وابستگ شی، که منجر به افزاخواهد بودکودکان 

. میپردازمدل می حیدر مرحله بعد به تصرسپس انجام شده و  مطالعاتو  ینظر یمبان یبه بررس

مدل با روش  یرهایمتغ نیب ییزادرون یبررس نیمدت و همچنروابط بلندیی، مانا یپس از بررس

 یتیجمع یساختارها یبررس مطالعه نیا قوت نقاط ازبرآورد شده است.   یمعمول مربعات حداقل

 .باشدمی تیجمع کیتفک بدون و تیجمع کیتفک با

 وریو بهره رشد و یتیجمع راتییتغ نیببنیادین  ارتباط

 لهیوسهب است که رشد و یتیجمع راتییتغ نیب بنیادی ارتباطچارچوب اصلی مدل مورد استفاده، 

 :شودمی فیتوص یحسابدار اصل کی قیطر ازارائه شده است. این رابطه  (2004) کانن و بلوم
𝑌

𝑁
=

𝑌

𝐿
 
𝑊𝐴𝑃

𝑁
 

𝐿

𝑊𝐴𝑃
                           (1) 

 

 کارگران تعداد( L) ودر سن کار   تیجمع 1(WAP) ت،یجمع کل( N) ، درآمد( Y) که

 سرانه هر دیتولحاصلضرب  با برابر( Y / N) ه درآمد سرانهک دهدمی نشان( 1) معادله .است

و نرخ مشارکت  (WAP / N)، نسبت جمعیت در سن کار (Y / L) وری نیروی کار()بهره کارگر

 دیتولدر  شیافزا ،با ثبات سایر موارد که. دهدمی نشان معادله نیا .است( L / WAP) نیروی کار

نرخ مشارکت نیروی  ای( WAP / N)نسبت جمعیت در سن کار ای( Y / L) کار نیروی سرانه

لگاریتم ( 1) چنانچه ابتدا از رابطه .را افزایش خواهد داد (Y / N) درآمد سرانه ،(L / WAP)کار

 :رابطه زیر را خواهیم داشت و سپس دیفرانسیل کامل گرفته شود،

𝑔𝑦 = 𝑔𝑧+𝑔𝑤+𝑔𝑙                                         (2) 
 

جمعیت  رشدنرخ   𝑔𝑤 کار، نیروی ورینرخ رشد بهره 𝑔𝑧 ، سرانه درآمدنرخ رشد   𝑔𝑦  که

 وریبهره رشد که است نیا بر فرضاست.  کار یروین مشارکت نرخ رشد gl و کار در سن

نرخ  رشد و (.gz=a1+bf(x)عنوان مثال )به است x یرهایمتغ بردار از یتابع نیروی کار

بنابراین  باشد.می  a= a1+a2 و gl = a2 کهیطوربه ،باشدمی ثابت کار یروین مشارکت

                                                      
1. Working Age Aopulation 
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 برای نرخ رشد درآمد سرانه تعریف نمود. 2شماره  تابعای مانند توان رابطهمی

𝑔𝑦= 𝑎 + 𝑏𝑓(𝑥) + 𝑔𝑤 + 𝜀                                  (3) 
 

مشتمل بر حجم تجارت و  xدهد. در این تحقیق بردار را نشان می تابعجزء خطای  ε که

 موجودی سرانه است.

 باعث کاردر سن  تیجمع سهم شیافزا ،با ثبات سایر موارد که دهدیم نشان( 3) معادله

 رابطه کی از( 3)معادله  که است نیای اصل مسئله .شودمی سرانه یداخل ناخالص دیتول شیافزا

 نیب یعلّ رابطه کی دادننشان یبرا یقو فروض از یامجموعه شود،می حاصل یحسابدار

 ریمتغ دو از ،منظورنیایبرا .است الزم وریو بهره رشد وکار  سن در تیجمع سهم در راتییتغ

 یوابستگ نسبت :در سن کار است تیجمع سهم در راتییتغکننده تعیین که میکنمی استفاده یدیکل

 شده فیتوص (4) معادله توسط که ،(𝑔𝐴𝐷𝑅سالی)کهن یوابستگ نسبت و (𝑔𝐶𝐷𝑅سالی )کم

استفاده  𝑔𝐶𝐷𝑅و  𝑔𝐴𝐷𝑅از متغیرهای توضیح دهنده آن یعنی  𝑔𝑤دیگر به جای عبارتبه .ستا

 شده است.

𝑔𝑦= 𝑎 + 𝑏𝑓(𝑥) + 𝑔𝐶𝐷𝑅 + 𝑔𝐴𝐷𝑅 + 𝜀                                           (4) 

 

روی  کار در سن تیجمع سهم گذاریتأثیر تواند میزانکه می مهم یها لفهؤم از گرید یکی

 تیجمع باالتر سهم .استمستتر  آن در که است یانسان هیسرما ،دهدنشانرشد تولید سرانه را 

 شیافزا اما .دنبگذار تأثیربر رشد  کار یروین عرضهافزایش  قیطر از است ممکن کار در سن

 بر است ممکن که دهد رخ یانسان هیسرما انباشت موازات به تواندمی در سن کار تیجمع سهم

در  تیجمع اثر کنترل یبرا یانسان هیسرما ن،یبنابرا .گذار باشداثر   𝑔𝑧  نیروی کار یا وریبهره

 (. 2018)احمد و کروز، متغیرهای تحقیق لحاظ شده است  در وریبهره رشد کار بر سن

 پیشینه تحقیق

های پس از جنگ جهانی دوم به ما آموخته است که رشد اقتصادی در حفظ ملل، تجربه سال

ها با حکومت دارای اهمیت حیاتی است. راه انسان رابطه شدن محکمپایدار ماندن شئون ملی و 

رسیدن به رشد متناسب با توان تولید اقتصاد ملی باید با تأمل و شکیبایی فراوان برگزیده شود و 
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در این میان سود بردن از تمامی دانش اقتصاد امروزی و تجربیات گذشته بسیار حائز اهمیت 

ادی بر تمامی ابعاد زندگی انسان مؤثر است. بدون است. امروزه ما آگاهیم که پدیده رشد اقتص

اجتماعی و  –درمانی–رشد اقتصادی توسعه مبانی فرهنگ ملی، گسترش خدمات بهداشتی 

پذیر نیست. در ادامه به بررسی تحقیقات مرتبط با برخورداری از نیروی دفاعی کارآمد امکان

 یق اشاره خواهد شد.پردازیم و در پایان به نقاط قوت این تحقتحقیق حاضر می

( به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی 1384عرب مازار و کشوری شاد ) 

پرداختند نتایج برآورد  1های توزیعیبا روش خودبازگشتی با وقفه 1338-1381کشور برای دوره 

سال به کل جمعیت در بلندمدت  15-64دهد که یک درصد رشد نسبت جمعیت ها نشان میمدل

سال به کل  15-64درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت  27/1باعث 

 سرانه خواهد شد. GDPدرصد رشد 89/1جمعیت باعث 

دف بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر اندازه ( در مطالعه خود با ه1385کیهانی حکمت )

تنها بر رشد اقتصادی دولت و رشد اقتصادی در ایران، به این نتیجه رسید که متغیرهای جمعیتی نه

کنند. بار تکفل سنین پیر و جوان با گذارند، بلکه اندازه دولت را نیز مشخص میکشور تأثیر می

که متغیرهای جمعیتی وارد معادالت ز آن گذشته هنگامیطور مثبت رابطه دارد. ااندازه دولت به

باشد. متغیرهای داری منفی میطور معنیشوند، تأثیر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی بهرشد می

جمعیتی مورد استفاده در این کار تحقیقی شامل نرخ رشد جمعیت، بار تکفل سنین پیر و جوان 

 باشد.می 1338-1379های مل سالباشد. دوره زمانی مورد بررسی شامی

( تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار 1388مهرگان و رضایی )

دهنده تأثیرپذیری باالی رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. های آنها نشاناند. یافتهداده

بار تکفل سنین جوان سال به کل جمعیت و  15که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر طوریبه

سال و باالتر  65سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت  64تا  15دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 

به کل جمعیت و بار تکفل سنین پیری دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. آنها همچنین، 

دی است. های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادریافتند که نرخ های رشد گروه

( کمترین 64-15سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال ) 15که نرخ رشد جمعیت زیر طوریبه

 اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

                                                      
1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 



 301      رانیدر ا یورو بهره یبر رشد اقتصاد تیجمع یاثر ساختار سن یبررس

 

 

( به بررسی اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد 1393نیکو قدم و همکارانش )

های توزیعی روش خودرگرسیونی با وقفه سرانه در ایران پرداختند. آنها برای بررسی الگو از

استفاده کردند. نتایج حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به افزایش  1347-1389برای دوره 

سال و کشش منفی درآمد سرانه نسبت به افزایش  64تا  15های سنی سهم جمعیت در گروه

 اشد.بسال و باالتر می 65سال و  15سهم جمعیت در دو گروه سنی زیر 

( در تحقیقی به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت و نرخ 1397دودکانلوی و همکارانش )

اند. در این تحقیق از رگرسیون چندک پرداخته 1345-1395انداز بر رشد اقتصادی طی دوره پس

دهنده این است که تأثیر نسبت وابستگی عنوان ابزار مفید تخمین استفاده شده است. نتایج نشانبه

دار ها منفی و معنیعنوان شاخصی از ساختار سنی جمعیت بر درآمد ملی سرانه در همه دهکهب

 های انتهایی است.های ابتدایی بیشتر از دهکگذاری در دهکاست و تأثیر

به نقش جمعیت در اثرگذاری بازده بخش صنعت  2007ای در سال دال و پالت در مطالعه

  تیجمع نیرابطه ب یبه بررس ایدر مقاله ( نیز2007) 1. جیمز فیرراندکردهمدت تأکید بر رشد بلند

کار با  یروین یدر ساختار سن راتییرسد تغ. به نظر میاندپرداختهوری کل کار و بهره یروین

ممکن است مربوط به تقریبًا  یتیمختلف جمع یوری کل ارتباط دارد. ساختارهادر بهره راتییتغ

درآمد کم یکشورهاو  2یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار نیب یوربهره داریچهارم شکاف پاکی

 باشد. 1990و  1960های سال نیب یوربهره ییاز واگرا یبخش نیو همچن

در مطالعه خود اثر پذیری باالی رشد درآمد سرانه از رشد جمعیت   (2009) 3بلوم و فینلی

ا به اثبات رسانده اند. بلوم و کشور جنوب و شرق آسی 13سال برای  15-64گروه سنی 

( ضمن بررسی تأثیر پیر شدن جمعیت بر کاهش و کند شدن رشد و توسعه 2011همکارانش )

های توانمند، سخت و جدی کنند که بحث پیر شدن جمعیت، چالشگیری میاقتصادی نتیجه

 هستند اما غیرممکن نیستند.

ممکن  یشناختتیجمع راتییتغ هاآن قیرا که از طر یاصل یهازمیمکان (2018کروز و احمد )

 تیدر سهم جمع راتییتغ نیو ارتباط ب دادندرا تحت تأثیر قرار دهد نشان  یاقتصاد جیاست نتا

 تیجمع سهم شیافزا دادند نشان آنها. کردند یابیفقر را ارز زانیکارآزموده با رشد سرانه و م
                                                      

1. Feyrer 

2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. Bloom & Finlay 
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در  یناخالص داخل دیرشد تول شیفزابه کودکان با ا یوابستگ زانیو کاهش م نیروی کارآزموده

  .داده شده استنشانو اثرات مثبت آن بر کاهش فقر  همراه استسرانه 

ی کشورها یبر رشد اقتصاد یتیجمع راتییتأثیر تغ ای( در مقاله2020) 1و پارک یل حانت

 یابیارزعضو این سازمان را مورد ریغ یو کشورها اقتصادیسازمان همکاری و توسعه  عضو

و  شرفتهیاقتصاد پ 27کشور متشکل از  71 برای مجموعه داده پانل ساالنه کآنها ی. قرار دادند

)مدل  ونیدو نوع مدل رگرس نمودند و، استفاده 1981-2014 یاقتصاد نوظهور در دوره زمان 44

اثرات ساختار  یبررس یبرا یتیجمع ریمتغ نیو مدل آستانه مداوم پانل( شامل چند انلپ ونیرگرس

بر  یتیجمع یاز تأثیرگذار یدارتفاوت معنی این محققان مطالعه جی. نتاکردنداستفاده  یتیجمع

 .دادنشان  را یبررس مورد یکشورها از گروه دو یرشد اقتصاد

های دیگر که جمعیت را به دو گروه در تحقیق پیش رو سعی شده است بر خالف پژوهش

وری در ایران بر اساس درجه وابستگی فرزندان د، نرخ رشد و بهرهکننفعال و غیرفعال تقسیم می

 شود.در کشور بررسی می سالیکهنبه والدین و میزان جمعیت فعال و همچنین درجه وابستگی 

 هاروش تحقیق و داده

ترتیب اینتوصیفی است. به-تحلیلی آنروش انجام  واین مطالعه بر اساس هدف از نوع کاربردی   

آوری و سپس مدل و الگوی های تحقیق جمعنظری و مطالعات تجربی و داده مباحثکه ابتدا 

های شده و با روشآوریهای جمعانتخاب شده است. در مرحله بعد با استفاده داده مناسبتحلیل 

به تخمین الگوهای موردنظر   Excelو  Eviewsکارگیری نرم افزارهای اقتصادسنجی و با به

از آمار  های سری زمانیصورت دادهتحقیق پرداخته شد. اطالعات مورداستفاده در این پژوهش به

های ملی مرکز آمار ایران و نیز اطالعات جمعیتی آن از نتایج سرشماری عمومی نفوس حساب

به تفکیک و مسکن کل کشور استخرا  شده است. درواقع، اطالعات سری زمانی جمعیت 

 یبرا یمتعدد یهاداده منابع آوری شده است.های سنی از سایت مرکز آمار ایران جمعگروه

 مربوط اطالعات از. اندشده بیترک سرانه یداخل ناخالص دیتول بر یتیجمع راتییتغ اثرات لیتحل

مکانی این  گردید. قلمرو استفاده های بانک جهانیپایگاه داده در سرانه یداخل ناخالص دیتول به

 باشد.می 1354-1396های های سری زمانی موجود، بین سالمطالعه کشور ایران است و داده

                                                      
1. Thanh Le & Park 
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 و متغیرهای مورد استفاده الگومعرفی 

 بررسی رابطه رشد و جمعیت

شده از بلوم و ( در قسمت مبانی نظری که برگرفته4تا  1براساس معادالت مطرح شده )روابط 

بازنویسی شده است. با استفاده از این رابطه به بررسی میزان  5 شماره( است، رابطه 2004کانن )

  پردازیم.اثرگذاری متغیرهای جمعیتی و متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی برای کشور ایران می

𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐵1 + 𝐵2𝑅𝑊𝐴𝑃𝑡 + 𝐵3𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝐵4𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑡 + 𝐵5𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑡           (5) 

1در تابع رگرسیون 
RWAP دهنده نرخ رشد جمعیت در سن کار  است، نشانCAP نرخ 

های تحصیل است که دهنده لگاریتم سالنشان Schoolرشد موجودی سرمایه فیزیکی است؛ 

دهنده لگاریتم نشان  Tradeشود؛دادن سرمایه انسانی استفاده میعنوان یک پروکسی برای نشانبه

یکی از عواملی که  نسبت تجارت )مجموع صادرات و واردات( به تولید ناخالص داخلی است.

توسعه داشته، تجارت خارجی است. السزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای درحتأثیر به

دلیل وابستگی شدید این کشورها طورکلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، بهبه

عنوان استفاده بهدیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت به درآمدهای صادراتی و ازطرف

حال حساسی ارناپذیر و درعینو انک اساسی، تجارت خارجی نقشی کاالهای واسط در امر تولید

های رشد اقتصادی در این کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسیرا ایفا می

کند. چنانچه تحقیق ینده را دچار خطا میآهای مربوط به بینیکشورها، نتایج تحقیقات و پیش

مهم و مؤثر در رشد  صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عاملبه

صورت اریب )تورش دار( برآورد نموده و درنتیجه را به مدلاقتصادی، ضرایب برآورد شده در 

 شود.مدل دارای خطای تصریح می

 سرانه یداخل ناخالص دیتولنرخ رشد  شیافزا باعثدر سن کار  تیجمع سهم شیافزا  

در  تیجمع سهم راتییتغ برای تعیین یدیکل ریمتغ دو از، گردیدطور که قبال ذکر همان .شودمی

)نسبت  یسالیعنی بار تکفل جوان 2(CHD) فرزند به یوابستگ راتییتغ :شودسن کار استفاده می

یعنی بار  3(AGED) سن به یوابستگ نسبت و سال( 15-64به جمعیت فعال ) 0-14جمعیت 

                                                      
1. Working-Age Population 

2. Child-Dependency Ratios 

3. Aged-Dependency Ratios 
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 𝑅𝑊𝐴𝑃سال(. بنابراین متغیر  15-64سال به جمعیت  65)نسبت جمعیت باالی  سالیکهنتکفل 

 نمائیم. بازنویسی می AGEDو  CHDبه تفکیک  5را در رگرسیون شماره

(6)𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐵1 + 𝐵2𝐶𝐻𝐷𝑡 + 𝐵3𝐴𝐺𝐸𝐷𝑡 + 𝐵4𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑡 + 𝐵5𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑡 + 𝐵6𝐶𝐴𝑃𝑡   

سالی گر نرخ رشد نسبت وابستگی کهنترتیب نشانبه CHDو  AGEDکه  استالزم به ذکر 

 باشند.سالی میو نسبت وابستگی کم

 وری نیروی کاربررسی اثر ساختار جمعیتی بر بهره

 یسطح زندگ شیافزا لیپتانس تشکیل شودکارآمد  تیاز جمع یاندهیطور فزابه تیجمعاگر       

موجب  کندمی تیحما یکه از کودکان کمتر ی جمعیتمیسود تقس نیاقتصاد وجود دارد. اولرد

سبب در ساختار سن  راتییاگر تغ ،یمیسود تقس نی. دومشودافزایش استانداردهای زندگی می

 یانسان هیگذاری در سرماسرمایه شیانداز باالتر و منجر به افزاپس یبراای وجود آمدن زمینهبه

منجر به  ت،یبه کل جمعن در اقتصاد باتوجهسهم کارگرا شیآید. افزاوجود میشود، به یکیزیو ف

انداز، پس شیتواند موجب افزاحال میشود که درعیندر اقتصاد می شتریو منابع ب شتریب دیتول

کار  یرویوری نبر بهره ماتیتصم نیشود. ا یو انسان یکیزیف هیع سرمایگذاری و تجمسرمایه

به ساختار جمعیتی به آن اشاره شده است. باتوجه که در رابطه رشد بلوم و کانن نیز گذاردتأثیر می

وری و آموزش تأثیرگذار بر نیروی کار رگرسیون زیر را برای تأثیر ساختار جمعیتی بر میزان بهره

 کنیم.محاسبه می

𝑃𝑅𝑂𝑡 = 𝐵1 + 𝐵2𝐶𝐻𝐷𝑡 + 𝐵3𝐴𝐺𝐸𝐷𝑡 + 𝐵4𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑡 + 𝐵5𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑡 + 𝐵6𝐶𝐴𝑃𝑡  (7)  

 Pro  دهد.وری نیروی کار را نشان مینرخ رشد بهره 

 

 هایافته

نخستین مرحله در برآورد یک الگوی سری زمانی، بررسی ایستایی متغیرهای آن الگوست. 

شود که میانگین و واریانس آن در طی زمان طورکلی، هر سری زمانی هنگامی ایستا نامیده میبه

ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی 

ها از نوع سری که دادهو ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد.ازآنجائیداشته 
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های مانایی ممکن است منجر به های سری زمانی انجام آزمونزمانی هستند و در قالب داده

خودهمبستگی اجزای اخالل در فرایند خودتوضیح مربوط به هر کدام از متغیرها شود، عالوه بر 

تعمیم یافته از آزمون فیلیپس پرون نیز جهت آزمون مانایی استفاده  فولریری روش دیکی کارگبه

 ( گزارش شده است.2شده است. نتایج این آزمون در جدول )

 رهایمتغ ییمانا یبررس یبراپرون  _ پسیلیحاصل از انجام آزمون ف جینتا: 2جدول

 نام متغیر
 آماره

 فیلیپس پرون
مقدار بحرانی درسطح 

99 % 

مقدار بحرانی 

 % 95درسطح 

آماره دیکی فولر 

 تعمیم یافته
 وضعیت

RGDP 44/4- 58/3- 92/2- 05/4- (0)I 
RWAP 58/5- 58/3- 92/2- 54/5- (0)I 

CAP 63/3- 58/3- 92/2- 29/3- (0)I 

School 60/8- 58/3- 92/2- 98/8- (0)I 

Trade 68/5- 58/3- 92/2- 67/5- (0)I 

CHD 95/2- 58/3- 92/2- 97/2- (0)I 

AGED 88/5- 58/3- 92/2- 84/5- (0)I 

PRO 57/4- 58/3- 92/2- 51/4- (0)I 

 های تحقیق منبع: یافته

مانا هستند و متغییرهای  I(0)دهد، تمام متغیرها در سطح نشان می 2گونه که جدول همان

RGDP، RWAP ،CAP، School،Trade ، AGED  ،PRO ، POV  مانا هستند.  95در سطح %

توان تابع رگرسیون را به روش حداقل مربعات معمولی بدون نگرانی از رگرسیون بنابراین، می

 نمود. برآوردکاذب 

است که  یحیتوض یرهایمتغ زاییروندموضوع  ون،یاز مسائل مهم در برآورد رگرس  یکی

داشته   یمعنادار یاخالل همبستگ یزاست اگر با اجزادرون ریمتغ کی .ردیگ قرار آزمون مورد دیبا

صورت برآورد مدل با استفاده نیزا باشند، درادرون ونیمدل رگرس یحیتوض یرهایباشد. اگر متغ

 جهیرا نت ناسازگاری و دارتورش یبرآوردها یاادلهمعتک یت معمولااز روش حداقل مربع

مشاهده ، عوامل غیرقابل5که در رگرسیون شماره آنجائی(. از1397)منجذب و نصرتی،  خواهد داد

طور همزمان بر درآمد سرانه و جمعیت در سن کار اثرگذار باشند و موجب همزمانی توانند بهمی

ایی زباشد. بنابراین با استفاده از آزمون درونزایی میزایی شوند، نیاز به انجام آزمون درونو درون
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 6های پرداخته شده است. این امر برای رگرسیون RWAPزایی متغیر به بررسی درون 1هاسمن

مردان تصمیم به افزایش نرخ رشد جمعیت مثال چنانچه دولتعنواننیز صادق است. به 7و 

وری نیروی شود و هم بهرهطور خودکار هم موجب افزایش جمعیت در سن کار میبگیرند، به

سالی سالی و کهندیگر، نسبت وابستگی کمگیرد. ازطرفد سرانه تحت تأثیر قرارمیکار و درآم

 گزارش شده است. 3زایی هاسمن در جدول شماره نماید. نتایج آزمون درونتغییر می

 هاسمن  ییزادرونحاصل از آزمون  جی: نتا3 جدول

 رگرسیون ها آماره سطح احتمال

 5رگرسیون  -06/1 29/0

 6رگرسیون  73/0 48/0

 7رگرسیون  27/0 76/0

 های تحقیقمنبع: یافته

شود زا بودن متغیرها تأیید می، فرضیه صفر مبنی بر برون3اساس نتایج مندر  در جدول  بر

است. بنابراین، نیازی به روش  CHDو  RWAP ،AGEDدهنده برونزا بودن متغیرهای که نشان

های باشد. درمجموع براساس نتایج آزمونهای رگرسیون نمیمتغیرهای ابزاری برای برآورد مدل

های تواند روش مناسبی برای برآورد مدلمی 2زایی، روش حداقل مربعات معمولیمانایی و درون

برای کاهش اثرات  robustفرم  شده باشد. برآورد توابع رگرسیون با استفاده ازرگرسیون مطرح

 7و  6، 5شماره  یونهایبرآورد رگرس جینتاناهمسانی واریانس جمالت اخالل، انجام شده است. 

 6 و 5 ، 4 جداول براساس که است ذکر به الزم. است شده ارائه 6 و 5، 4در جداول  بیبه ترت

 ونیرگرس کیکالس فروض که دهدیم نشان یناهمسان انسیوار یخودهمبستگ یهاآزمون جینتا

 .باشدیم برقرار

های تحصیل نیروی توان نتیجه گرفت که سالمی 4های مندر  در جدول یافته بهباتوجه

(، اثر مثبت و معناداری Trade( و همچنین نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی )Schoolکار)

نتیجه گرفت که موجودی  تواندرصد بر رشد اقتصادی دارند. همچنین می 95در سطح اطمینان 

                                                      
1. Hausman Test for Endogeneity  

 

 

2. Ordinary Least Squares )OLS) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjaXYm9LuAhXRK80KHVO8DQQQFjACegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.statisticshowto.com%2Fhausman-test%2F&usg=AOvVaw2OTje1GQEfV6xuoU6VD7JT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjaXYm9LuAhXRK80KHVO8DQQQFjACegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.statisticshowto.com%2Fhausman-test%2F&usg=AOvVaw2OTje1GQEfV6xuoU6VD7JT
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درصد رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد اما جمعیت  10سطح  درسرمایه فیزیکی 

درصد رابطه منفی و معناداری با رشد اقتصادی دارد  10مشغول به کار یا جمعیت فعال در سطح 

( 1399زاده )کریمدائیکه به لحاظ نوع اثرگذاری بر رشد اقتصادی، مطابق با نتایج تحقیق دیانی و 

توان گفت که اشتغال تابعی از تولید است و تولید نیز به نوبه خود تابعی از باشد. میمی

های مولد از سوی دولت گذاریباشد. بنابرین، هرگونه کاهش در حجم سرمایهگذاری میسرمایه

نیز با کاهش شود. در این بین افزایش جمعیت فعال یا بخش خصوصی موجب بروز بیکاری می

سرمایه سرانه، جریان تعمیق سرمایه در اقتصاد را به تأخیر انداخته و سبب کاهش رشد اقتصاد 

 شود.می
     1354-1396 هایسال یبرا یمعمول مربعات حداقلحاصل از برآورد مدل به روش  جی: نتا4 جدول

 متغیر ضریب tآماره  احتمال

004/0 99/2 0.097185 School 

06/0 92/1- 2/1- RWAP 

000/0 33/6 307/0 Trade 

08/0 788/1 398/0 CAP 

027/0 29/2- 152/0- C 

 آماره دوربین واتسون برای خودهمبستگی  79/1

 =آماره آزمون واریانس ناهمسانی005/0 94/0سطح احتمال=

 های تحقیقمنبع: یافته

سالی که درجه وابستگی کهن توان نتیجه گرفتمی 5های مندر  در جدول به یافتهباتوجه

(AGED( و همچنین موجودی سرمایه فیزیکی )CAPاثر مثبت و بی ) معنی بر رشد اقتصادی

 معنی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین( اثر منفی و بیCHDسالی )دارند، درجه وابستگی کم

درصد بر  95ثر مثبت و معناداری در سطح اطمینان ( ا Schoolهای تحصیل نیروی کار )سال

درصد رابطه مثبت و معناداری با رشد  10(، در سطح Tradeتجارت ) رشد اقتصادی دارد.

 AGEDاست اما در مورد ضریب مثبت  نظریهموافق با  CHDاقتصادی دارد. بخش ضریب منفی 

جمعیتی در ادامه انتقال ساختار  میتقس حاصل از سود نیدومگونه توضیح داد که توان اینمی

با پیر شدن جمعیت  .شودرحله سالمندی و پس از پایان سود اول جمعیتی حاصل میسنی به م
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منظور تأمین مالی یابد، افراد سالمند بهبه دلیل بهبود در امید زندگی تقاضا برای ثروت افزایش می

شود. های بازنشستگی نیاز به ثروت زیاد دارند. این نیاز به ثروت به دو صورت پاسخ داده میسال

انداز و انباشت سرمایه ریزی عمومی دولت مانند بیمه و حقوق بازنشستگی ب( پسف( برنامهال

گذاری در بخشهای مختلف توسط سالمندان. اگر منبع اصلی تأمین هزینه های سالمندان و سرمایه

شود بلکه به تنها هیچ سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمیهای عمومی دولت باشد، نهبرنامه

شود. در صورتی که بخش اال رفتن سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میدلیل ب

های مختلف گذاری در بخشهای سالمندی از طریق انباشت سرمایه و سرمایهعظیمی از هزینه

و  زندگیعنوان عاملی برای بهبود استانداردهای تواند بهاقتصادی تأمین گردد، پیری جمعیت می

 اقتصادی مطرح شود. رشد و توسعه

         1354-1396های : نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای سال5جدول 
 متغیر ضریب tآماره  احتمال

21/0 26/1 48/0 AGED 

27/0 1/1- 2/0- CHD 

02/0 33/2 102/0 School 

066/0 89/1 28/0 Trade 

18/0 35/1 58/0 CAP 

048/0 04/2- 21/0- C 

 آماره دوربین واتسون برای خودهمبستگی 8/1

 = آماره آزمون واریانس ناهمسانی27/0 6/0سطح احتمال = 

 های تحقیقمنبع: یافته

(، AGEDسالی )توان نتیجه گرفت درجه وابستگی کهنمی 6های جدول به یافتهباتوجه

( و Tradeناخالص داخلی ) (، درصد تجارت در تولیدSchoolهای تحصیل نیروی  کار )سال

وری درصد با بهره 95( رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان CAPفیزیکی ) سرمایهموجودی 

وری معنی با بهره( رابطه منفی و بیCHDسالی )نیروی کار دارند و همچنین درجه وابستگی کم

توان وری نیروی کار میهرهسالی بر روی بنیروی کار دارد. در مورد اثر مثبت درجه وابستگی کهن

توجه و اینگونه توضیح داد که افزایش امید زندگی در میان افراد مسن اثرات و پیامدهای قابل

وری نیروی و سرمایه انسانی دارد. انداز، بهرههای مختلف اقتصادی نظیر پسداری بر جنبهمعنی
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اند که افزایش امید زندگی ( در مطالعات خود به این نتیجه رسیده2003بلوم و همکارانش )

شود، چرا که مطابق فرضیه انداز در جامعه میداری سبب افزایش نرخ های پسطور معنیبه

، نیروی کار در سن فعالیت به امید این که در سن بازنشستگی بتواند 1مودیگیلیانی و بلومبرگ

ز در سنین باال موجب انداکند، و اگر این پسانداز میمقدار مصرف ببیشتری داشته باشد پس

وری نحوی در خدمت تولید داخلی قرار گیرد موجب افزایش بهرهمصرف در کاالهای داخلی و به

خود، افزایش  2001اساس سازمان بهداشت جهانی در گزارش سال شود. برهمیننیروی کار می

وری نیروی بهره عنوان یک عامل اصلی برایامید زندگی در میان افراد مسن را به بهبودسالمتی و 

 کند.مدت معرفی میکار و رشد اقتصادی و توسعه بلند

     1354-1396های : نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای سال6جدول 
 متغیر ضریب tآماره احتمال

04/0 1/2 46/0 AGED 

92/0 096/0- 018/0- CHD 

001/0 44/3 09/0 School 

000/0 3/5 27/0 Trade 

004/0 3 53/0 CAP 

004/0 06/3- 18/0- C 

 آماره دوربین واتسون برای خودهمبستگی 77/1

 =آماره آزمون واریانس ناهمسانی24/0 6/0سطح احتمال=

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیریبحث و نتیجه
سال بر رشد اقتصادی است. میل نهایی به مصرف  0-14جمعیت  منفیاثر  بیانگرنتایج این تحقیق 

دنبال آن منابع موجود برای شود که بهانداز خانوار میباال در این گروه موجب کاهش نرخ پس

یابد. این امر موجب کاهش تولید و رشد اقتصادی اندازها کاهش میگذاری از محل پسسرمایه

انداز باال در باال بر رشد اقتصادی مثبت است. وجود پس سال به 65خواهد شد. اما اثر جمعیت 

انداز برای مصرف در دوران بازنشستگی و پیری شود که میل نهایی به پسموجب می فعال نیسن

                                                      
1. Bloomberg 
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حساب گذاری بهمنظور تأمین منابع مالی جهت سرمایهافزایش یابد و همین امر یک عامل بالقوه به

گذاری در بخش تولید و تر باشند منابع بیشتری برای سرمایهاندازها بیشآید. هرچه این پسمی

وری گذاری بر روی منابع انسانی در دسترس خواهد بود که موجب افزایش بهرههمچنین سرمایه

 شود. و افزایش درآمد می

سال بر رشد اقتصادی بیانگر عدم وجود یا وجود خیلی کم  15-65اثر منفی جمعیت 

علت توان بهگذاری غیرمولد را میتولید است. این نوع سرمایه بخشدر های مولد گذاریسرمایه

رنگ وجود وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی و نقش مسلم دولت در نظام اقتصادی کشور و کم

تنها در دهند که کشور ایران نهشدن سازوکار بازار در تخصیص منابع دانست. آمارها نشان می

افته، بلکه نسبت به کشورهای موفق جنوب آسیای شرقی نیز نسبت مقایسه با کشورهای توسعه ی

آمده دستوجود نتایج بهگذاری کرده است، اما بااینبیشتری از تولید ناخالص داخلی را سرمایه

وری دهنده بهرهدهد که این امر نشاننرخ رشد کمتری را در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می

گذاری در فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه ری در کشور است.گذاو کارایی پایین سرمایه

های غیر های مولد با ارزش افزوده باالتر، منجر به رشد فعالیتگذاران به فعالیتهدایت سرمایه

های تولیدی تنها در خدمت بخشها نهکه این بخشطوریمولد به اشکال گوناگون شده است؛ به

های غیرمولد عنوان رقیب این بخش سبب انتقال سرمایه به بخشکه بهاند، بلکشور قرار نگرفته

های به نتایج ارائه شده در این تحقیق سالهای واقعی اقتصاد شده است. باتوجهو تضعیف بخش

عنوان شاخص سرمایه انسانی در مدل استفاده شده است اثر مثبتی بر رشد اقتصادی تحصیل که به

توان نتیجه گرفت توجه به رشد شاغالن با تحصیالت است که میو همچنین کاهش فقر داشته 

وری نیروی کار و نیز امکان کارگیری نیروهای متخصص سبب افزایش بهرهعالیه و همچنین به

 توجهی بر رشد اقتصادی داشته است.که اثرات قابل شودمیهای نوین تولید خلق شیوه

 دیتول از یتابع اشتغال که گفت توانمی یداقتصا رشد بر فعال، تیجمع یمنف اثر مورد در

 حجم در کاهش هرگونه نیبنابرا. باشدمی گذاریسرمایه از یتابع خود نوبه به زین دیتول و است

 نیا در. شودمی یکاریب بروز موجب یخصوص بخش ای دولت یسو از مولد یها گذاریسرمایه

 ریتاخ به را اقتصاد در هیسرما قیتعم انیجر سرانه، هیسرما کاهش با زین فعال تیجمع شیافزا نیب

 .شودمی یاقتصاد رشد کاهش سبب و انداخته

 محمدپور یاقتصاد رشد بر تیجمع یسن یساختارها اثر یبررس جینتا با قیتحق نیا شواهد
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 15-64 تیجمع رشد نرخ سرانه، درآمد مذکور قیتحق. در دارد یهمخوان( 1392)ش همکاران و

با  رهمسویغ یجینتا نی. همچناست داشته سرانه درآمد بر یمنف اثر کل تیجمع رشد نرخ و سال

بر درآمد  تیجمع یساختار سن یتأثیرگذار یبر بررس ی( مبن1393)ش و همکاران کوقدمین قیتحق

 یهاگروه تیجمع سهم شیافزا به نسبتسرانه  آمداز کشش مثبت در یکه حاک رانیسرانه در ا

 باالتر و سال 65 و سال 15 ریز یسن یهاگروه در سرانه درآمد یمنف کشش و سال 15-64 یسن

 . باشدمی

های مناسب به نیروی آمده، اوالً ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزشدستبراساس نتایج به

وری نیروی کار داشته تواند اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی و همچنین افزایش بهرهکار می

وری نیروی کار و دهنده بهرهیکی از فاکتورهای مهم توضیح جمعیتیر ساختار باشد. ثانیاً، تغی

ریزی مناسب توسط باشد. لذا توجه به تغییر ساختارها در جمعیت و برنامهرشد اقتصادی می

 رسد.     نظر میسیاستگذاران جهت بهره گرفتن از این تغییرات، امری ضروری به

 منابع

: رانیا یاقتصاد رشد بر اندازپس نرخ و تیجمع یسن ساختار ریثأت(. 1397) همکاران و یدودکانلو

 . 27 شماره ، 8 دوره ،یاقتصاد کاربردچندک،  ونیرگرس کردیبارو

(. تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و 1391صادقی، رسول )

 .95-150، صص 55، شماره اجتماعی زنان و خانوادهفصلنامه شورای فرهنگی الزامات سیاسی، 

(. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، 1384عرب مازار، عباس و علی کشوری شاد )

 .27-51، صص 15، شماره های اقتصادیفصلنامه پژوهش

 ،رانیدر ا یقتصادبر اندازه دولت و رشد ا یتیجمع یرهایمتغ ریتأث یبررس(. 1382کیهانی حکمت، رضا )
 . همدان نایس یبوعل دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه دورهپایان

(. بررسی اثر ساختار 1392عشر )محمدپور، غالمرضا، رسول بخشی دستجردی سمیه جعفری و هاجر اثنی

 .201-224، صص 2، شماره 48، دوره تحقیقات اقتصادیسنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران، 

، مؤسسه کتاب مهربان های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتامدل(. 1397منجذب، نصرتی )

 نشر.

 های اقتصادیپژوهش(. اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، 1388اهلل رضایی، )مهرگان، نادر و روح

 . 137-146، صص 39، شماره ایران

 رانیا در سرانه درآمد بر تیجمعی سن ساختار راتییتغ یگذار اثر یبررس (.1393و همکاران ) کوقدمین
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Investigating the effect of population Age structure on economic 

growth and productivity in Iran 

Mehdi Nejati, Alireza shakibaee, Mostafa gholami 

  
Abstract 
Economic growth is an important macroeconomic goal of any country, but achieving 

high economic growth requires examining the factors that affect it. Changing the age 

structure of the population is one of the factors that affect the economic growth and 

productivity of countries. The share of the working-age population, the child 

dependency ratio, and the aged dependency ratio are among those demographic 

variables whose changes indicate the evolution of population structure. Therefore, the 

main goal of this study is to investigate and analyze the effect of population age 

structure on economic growth and labor productivity in Iran. In this regard, we have 

used the ordinary least squares(OLS) method to investigate the relationship between 

the population structure, economic growth, and labor productivity over the period 

1975-2017. The results show that the increase in the population aged 0-14 years and 

population aged 15-64 years has a negative impact and the aged dependency ratio has 

a positive impact on economic growth. An increase in the aged dependency and a 

reduction in the child dependency ratio is found to be associated with an increase in 

productivity. 
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 ارزیابی رویکرد قوانین و اسناد باالدستی به ُبعد کیفی افزایش جمعیت

 معصومه شهریاری، لیال ثمنی
 (21/4/1400تاریخ پذیرش:    1/2/1400تاریخ دریافت: )

 

 چکیده
 و است گرفته قرار یاساس تحوالت دستخوش ریاخ یهاسال در ران،یا در تیجمع یگذاراستیس

 و مجلس کار دستور در تیجمع شیافزا درخصوص یسازنهیزم و قیتشو به ناظر نیقوان حاضردرحال

 رانیا ازجمله جوامع در همه تیجمع کاهش و کنترل کردیرو یاساس عامل نکهیانظربه. قرار دارد دولت

 رودیم انتظار لذا هست؛ و بوده تیجمع یفیک بُعد از ینگران بهمعطوف  -هاخانوادهدر سطوح  یحت-

. باشد شده یاژهیو توجه تیجمع یفیک بُعد ارتقاء به کالن، و خرد یهایگذارقانون و هایاستگذاریس در

 یفیک بُعد به آنها اهتمام زانیم یبررس و یباالدست اسناد مضمون لیتحل به پژوهش نیا در ،رونیازا

 در تیجمع شیافزا یفیک عدبُ  مطلوب و موجود تیوضعو هدف این است که  شده پرداخته تیجمع

 یحاک جینتا. ردیگ قرار یابیارز مورد ت،یجمع شیافزا هدف ای باعنوان نوظهور نیقوان و یباالدست اسناد

 یهاآموزش ارائه لیازقب) یباالدست اسناد در موجود یفیک مفاد انعکاس عدم و یاساس یخألها وجود از

 میتکر و یمهارت -یروان یهامشاوره و امکانات ارائه ؛یمعنو و یجنس ،یفکر ،یجسم یفرزندپرور

 الزامات به این مطالعه یریگجهینت در. است بیتصو حال در یهاطرح و اسناد در( تیپرجمع یهاخانواده

 .  است شده پرداخته تیجمع شیافزا با مرتبط نیقوان در هاآن ادغام لزوم و تیجمع یفیک رشد

  ارزیابی، قوانین، اسناد باالدستی. ،جمعیتیهای ی، سیاستفرزندآورجمعیت،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 جمعیت آن کشور تشکیل را کشوری هر واقعی ثروت ،توسعه انسانیهای بر اساس گزارش

و  شمار رفتهها بهقدرت دولت یهاترین مؤلفهعنوان یکی از اصلیهمواره به جمعیتدهد و می

تأثیر (. 14-16 :1394 ،انیکاتوزهاست )آن نیترتیپرجمعاز میان  هادولتهنوز هم نیرومندترین 

 یهاشرفتیاست که حتی با افزایش نقش عواملی نظیر پ یااندازهجمعیت در قدرت ملی به

فناوری در تولید ثروت و قدرت کشورها، توانسته اهمیت خود را حفظ کند. لذا جمعیت از 

ها و یک عنصر کلیدی ت دولت، یکی از عناصر اصلی قدرخودیخودبه ،هادیدگاه استراتژیست

و ساختار جمعیت هر کشور  ترکیب و چگونگی گرددیدر دفاع و راهبرد دفاعی محسوب م

 باشد. گویای وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور تواند می

در  روند کاهشیاین  است.رو شده روبه باروریکاهش  چالشدو دهه اخیر، ایران با  طی

باروری در  نرخ کاهش روند ترینسریعبوده و باعث شده که ایران  سابقهیتاریخ کشور بطول 

 جمعیتی هایسیاست رسمی تغییر رغمیعلحال، دهد. با اینرا به خود اختصاص  جهانتاریخ 

باالی  به و رسیدن نرخ باروری سطح فرزندآوری شیاو تأکید بر لزوم افز 1393 سال از کشور

. کمترین هستیمباروری و رشد جمعیت مواجه  میزان کاهشی با روندهمچنان جانشینی،  سطح

درصد و 12 ،1397که در مقایسه با سال  ثبت شد 1398سال اخیر در سال  10والدت طی  تعداد

گرفته برای این . برآوردهای صورتدهدمی نشانرا  کاهشدرصد  22، 1393در مقایسه با سال 

 طبق. (1399داده است )سازمان ثبت احوال کشور، نشان فرزند  77/1را  کل باروری میزان سال،

 شاخص میزانهم ادامه داشته و  1399در سال فرزندآوری روند کاهشی  ،هاآخرین بررسی

 (. 1400)مرکز آمار ایران،  رسیده است به ازای هر زن فرزند 76/1 به کل در این سال باروری

های ظهور مسائل و چالش رو، در چند سال اخیر، با توجه به شرایط خاص واز این

نیز دستخوش تغییر و تحوالت اساسی  یجمعیت یهایگذاراستیسشناختی در کشور، جمعیت

ی کلی جمعیت و هااستیسشده است. بر این اساس، در اسناد باالدستی نظام حقوقی ایران، 

صوب های کلی خانواده ابالغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و طرح مسیاست

 .اندپرداختهبه این مهم « و حمایت از خانواده جمعیتجوانی »مجلس شورای اسالمی با عنوان 

برای اقناع تفکر  سازیگفتمانو  جمعیت مسایلها به دولت توجهدلیل  نیمهمتراز طرفی، 

فرزندآوری، مواردی است که ناظر بر عدم مطلوبیت  افزایشضرورت  در رابطه باخواص و عوام 
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کم بودن »ی بدون توجه به رشد کیفی جمعیت است. جمالتی در بین مردم همچون رشد کمّ

ارجحیت کیفیت جمعیت »، «بهتر از زیاد بودن جمعیت بدون کیفیت است!، تیفیباکجمعیت ولی 

فدای  نباید کیفیت نسل را»، (36-60: 1396 ی،میرح و یعبدالله)« !نسبت به کمّیت جمعیت

تولد فرزندان بدون وجود ساختارها و امکانات کافی  یعنیکیفیت  بدونجمعیت و  کمّیت آن کرد

ها است. ای از آن گفتماننمونه«  آموزشی، فرهنگی، حمایتی، اقتصادی و... یهاعرصهدر 

شده، گسترده و عملیاتی مطرح شد که دهیقدری سریع، سازمانسازی این گفتارها بهنهادینه

سازی و معه شد. گذشته از ارزیابی جریان گفتمانی جاعموم افکارسرعت جزء الینفک به

شده، حل ارائهسازی آن و فارغ از بررسی میزان صحت و سقم اصل وجود مشکل و راهنهادینه

جمعیت امری بسیار مهم بوده و توجه به آن پیش از توجه به بُعد  کیفیباید پذیرفت که بُعد 

 ناپذیر، اهم و ضروری است.افزایش کمّی، اجتناب

 منطقناشی از عمدتاً کمتر  به فرزندِ هاخانوادهگرایش ها نشان داده که اگرچه نتایج پژوهش

های انباشته وجود نیامده و حاصل تجربهباره بهکه یک هاستآن یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد

اما دقت در مسئله حاکی از تغییرات عمیق فرهنگی  (1394)حسام، و طی سالیان طوالنی است 

باورهای عرفی است که بیش از آنکه مبتنی بر منطق باشد، از تلقین در افکار عمومی جامعه در 

ناشی شده است. بنابراین، جهت حمایت از سیاست افزایش فرزندآوری، ابتدا الزم است با توجه 

سازی ها و موانع زیرساختی، با ارائه راهکارهای تقنینی با امکان عملیاتیها، ضرورتبه اولویت

 سازی و رفع موانع پرداخت. کردن جمعیت به ظرفیتدارای ضمانت اجرا در خصوص کیفی و

فرض فرض اساسی استوار شده است: پیشبا توجه به مسئله تحقیق، این مقاله بر دو پیش

نخست اینکه افزایش کمّی جمعیت مبتنی بر اهمیت فراوان ذخیره انسانی، در هر کشوری الزامی 

زایش رشد کمّی جمعیت بدون توجه به رشد کیفی، مضرات اقتصادی، است. دوم اینکه اف

، بیانگر کیفیت جمعیت. لذا دارد دنبالبه برای جامعهمتعددی  زیستیمحیطفرهنگی، اجتماعی، و 

و متناظر در  زمانهم ،می و کیفیعد کّتوجه به بُ ،بنابراین. ستا و سرمایه محتوای این ذخیره

مطلوب جمعیتی کشور، مؤثر باشد.  توسعه و رسیدن به اهداف  تایدر راستواند می ،کنار هم

های کالن و اسناد باالدستی ایران و همچنین در قوانین خرد رود در سیاسترو، انتظار میازاین

دو قطب صورت بهبلکه  ،دو قطب متقابلصورت نه به ،مورد دو اینمرتبط با افزایش جمعیت، به 

جمعیت هر دو مدنظر قرار گرفته باشد. لذا  کیفیی و کمّرشد تعادل توجه شده و در کنار هم 
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مرتبط مورد بررسی قرار گرفته تا میزان  قوانیندر این پژوهش با روش تحلیل مضمون، اسناد و 

 رعایت تعادل بین دو بُعد کمّی و کیفی افزایش فرزندآوری مورد بررسی قرار گیرد.

 نظری  چارچوب

که ناظر بر تشویق و ترغیب زوجین  شودیمیت شامل مواردی ی رشد کمّی جمعهاشاخصه

 شیافزا بری کیفی مواردی هستند که عالوههاشاخصهو  ستی و ازدیاد جمعیت افرزندآورجهت 

 صورتبهکیفیت زندگی  1960 دهه. از پردازدیمروحی و روانی  سالمت بهتعداد جمعیت، 

واقع  بحث موردیک نگرانی بین مردم و دولت  عنوانبهی علمی و هاحوزهگسترده در سراسر 

(. نگرانی از 2000، 4؛ وینهون2000و همکاران،  3؛ راهتز1986، 2و داینر 1شده است )اندریو

 (. 19:2003، 5معاصر است )پاسیو جامعهی هامشخصهکیفیت زندگی یکی از 

 عام ندارد. هپذیرفت تعریف یکلکن  ،معنی عام دارد ی اگرچه جذابیت وزندگ کیفیت اژهو

 مردم زندگی در کمتر یا بیشتر رضایتمندی یا کامیابی (های)لفهؤم به زندگی کیفیت ،هرحالبه

 که دارد قرار کمّیت مقابل در تیفیک مفهوم ،گریدعبارتبه .(66: 1388 ،یلطف) شودمی مربوط

 از یامجموعه توانیم را یزندگ تیفیک. است برآورد قابل و یکیزیف ،یانتزاع مفهوم کی کمّیت

 و تیمالک احساس خانواده، کار، ازدوا ، سالمت، مانند یاجتماع رفاه ،یروان ،یجسم طیشرا

 .(140: 1391 ،ییطال) دانست شودیم درک گروه ای شخص لهیوسبه که گرانید با یهمکار

 آنها به او که ییزهایچ در فقط نه البته دهد،یم نشان را فرد برخورداری زانیم یزندگ تیفیک

 یزندگ تیفیک، گریدانیببه. دارد را آنها انتخاب فرصت شخص که ییهانهیگز تمام بلکه ده،یرس

 یواقع هایفرصت از یآگاه و اهداف و هاتیموفق به دنینرس و دنیرس برای آزادی به وابسته

 مهم بودن زنده ،یزندگ تیفیک به مربوط هایبحث در. دارد گرانید با سهیمقا در فرد که است

 مطالعه ییغا هدف لذا(. 104: 2004، 6)کرامر است تیاهم دارای ستنیز تیفیک بلکه ست،ین

 تیفیک با یزندگ کی داشتن به قادر مردم که است نیا برای آن متعاقب کاربرد و یزندگ تیفیک

                                                      
1. Andrews 

2. Diener 

3. Rahtz 

4. Veenhoven 

5. Pacio 

6. Cramer 
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 (. 238: 2005و پارکر،  1)موره باشد بخشلذت هم و هدفمند هم یزندگ کهطوریبه ؛باشند باال

ی هامؤلفهتوان از دو دیدگاه بررسی کرد: دیدگاه غرب که  ی کیفیت زندگی را میهاشاخصه

 ،یجسمان سالمت لیقبهایی از دهد؛ مؤلفهرشد کیفی را از دیدگاه مادی مورد بررسی قرار می

 خدمات ،(217-240: 2006 ،2وی)ل یشادمان احساسی و اجتماع عوامل ،یاقتصاد تیوضع

اما دیدگاه اسالم، عالوه بر . تیامن و یروان مشکالت ،یزندگ به دیام الت،یتحص سطح ،یبهداشت

مرگ را  لحظهکند که از قبل از تولد انسان تا دیدگاه مادی، از بعد معنوی نیز به مسئله توجه می

ل، گِاز  و تمام مراحلقبل از تولد زمان  از کیفیت زندگی فرددر دیدگاه قرآن،  .شودیمشامل 

ن تنها به آقر همچنین .ردیگیمرا دربر  مرگ لحظهو بعد از تولد تا  مضغه، عظام و لحمنطفه، 

نپرداخته بلکه مسائل و روابط اجتماعی را نیز مطرح ساخته و کیفیت  زندگی جنبه زندگی فردی

؛ 72-81: 1392پور و همکاران، ؛ یداهلل1391ضیایی، ) رمانی را بیان کرده استآ یاجامعه

 (. 7-26: 1393مقی و همکاران، نژادمحمدنا

برای باال بردن کیفیت جمعیت تنها نباید به فرد و توانمندی او توجه کرد بلکه برای خانواده 

ی هاتیظرفبرای  توانیمهم باید برنامه داشت؛ یعنی چگونه  هاآن توانمند کردنو اجتماع و 

؛ زمینه ظهور و بروز بیشتری فراهم کرد ییتنهابهبالقوه و بالفعل خانواده و اجتماع در کنار افراد 

باید به ابعاد سالمت  میکنیمبنابراین، عالوه بر اینکه به ابعاد سالمت جسمی آحاد جامعه فکر 

( و روحی هم توجه 81-86: 1387زاده و همکاران، (، معنوی )حمیدی78: 1388روانی )پناغی، 

جتماع صعب و سخت نباشد، بلکه بتواند اهلل برای فرد، خانواده و اکنیم. یعنی طی مسیر الی

ی به عرصه ظهور برساند و به مقام راحتبهیی را که خدا برای انسان قرار داده است هاتیظرف

خلیفة الهی برسد. در نگاه اسالمی کیفیت تنها زندگی مادی و سالمت جسمی نیست، بلکه 

. افزایش شودیما نیز شامل ر هاتیظرففردی برای بروز و ظهور تمامی  در بعدسالمت روحانی 

 .سازدیمکیفیت آحاد جامعه را بینش، گرایش و رفتار 

 قیتحق نهیشیپ

هایی نیز در ایران انجام شده است. برای و پژوهش مطالعاتدر رابطه با موضوع این تحقیق، 

مطالعات »اند: پرداخته سؤال( در پژوهش خود به پاسخ به این 1391مثال، غفاری و کریمی )

                                                      
1. Moore & Parker  

2. Liu 
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را طی نموده  یروندچه  1361کیفیت زندگی در ایران از ابتدای آغاز این مطالعات تا پایان سال 

ی شناسبیآس»ی با عنوان امقاله( نیز در 1398غمامی ). «؟و از چه ابعاد دچار تغییر شده است

به این نتیجه  «ی مطلوبهاشاخص ارائهی تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران و هااستیس

ی جمعیتی، مصالح عامه، توجه به هااستیسجهت تقنین،  هاشاخص نیترمهمیده است که رس

یی و تمرکز گرامنطقهی آن در قوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن اثربخشاسناد باالدستی و 

 بر اصل تناسب است.

رل موالید سیاست کنت یشناسبیآس»ی با عنوان امقاله( در 1397زاده اردبیلی و جاللی )عظیم

سیاست کنترل جمعیت در ایران، مطالعه  یریکارگبه خچهیتاربا بررسی  «خانواده و قانون تنظیم

که اجرای این رسیده است بررسی نظرات فقها، به این نتیجه  نیهمچن و هااستیساهداف این 

جلوگیری  هااستیسباید از اجرای این  بنابراین، .دنبال داردفراوانی را به یهابیآس هااستیس

کار گرفته برای مدیریت آن به ییهاروشبه تکثیر نسل،  هاخانوادهعمل آید و ضمن تشویق به

رغم انجام چندین مطالعه در این حوزه، اما این مطالعات به بررسی بُعد کیفی افزایش د. علیشو

و این موضوع مورد راند. بر این اساس، در مقاله پیشفرزندآوری در اسناد باالدستی نپرداخته

 توجه قرار گرفته است. 

 هاو داده قیتحق روش

 کاربردی روشی مضمون تحلیل. است 1مضمون لیتحل مقاله نیا در استفاده مورد قیتحق روش

 هایداده الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای که است اسناد محتوای تحلیل جهت ساده و

 متنوع و پراکنده و متنی هایداده روش، این در. گیردمی قراد استفاده مورد( اسناد اینجا در) کیفی

 اندآورده روش این تعریف . در(1998، 2شود )بویاتزیسمی تبدیل تفصیلی و غنی هایداده به

 تحلیل نامرتبط، ظاهراً اطالعات از مناسب درک و برداشت متن، دیدن برای مضمون تحلیل» که

 تبدیل فرهنگ و یا و سازمان موقعیت گروه تعامل شاخص مندنظام مشاهده کیفی، اطالعات

 یآورجمع روش(. 153 :1390 ،تسلیمی و زادهشیخ) «است کمی هایداده به کیفی هایداده

 اسناد در موجود ینیتقن یهااستیس یتمام ابتدا ،نیبنابرا. است یاکتابخانه-یاسناد اطالعات،

 یبنددسته از پس و شودیم کیتفک موجود نیقوان یفیک و یکمّ ابعاد  سپس و یگردآور یباالدست

                                                      
1. Analysis Thematic 

2. Boyatzis  
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 یکم و یفیک عدبُ به یباالدست اسناد و نیقوان یکردهایرو نیب یاسهیمقا موجود، نیقوان یابیارز و

ی هااستیس»تحلیل در این مقاله مبتنی بر چهار سند سیاستی شامل . ردیگیم صورت تیجمع

قانون برنامه ششم »ابالغی مقام معظم رهبری، « خانوادههای کلی سیاست»و « کلی جمعیت

« جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»و طرح مصوب مجلس شورای اسالمی با عنوان « توسعه

 پردازیم. باشد که در ادامه به معرفی آنها میمی

 ی مقام معظم رهبری(ابالغ) های کلی جمعیت و خانوادهسیاست

 است جانبههمه و جامع نگاه یک ایجاد برای سیاستی مسیری هایبسته سیاستی: هایبسته تعریف

 حتی بلکه نکند ایجاد را جدیدی مشکل تنهانه مشکالت حل برای شدهبینیپیش هایحلراه تا

 بلندمدت نگاه دارای اغلب سیاستی هایبسته این همچنین. باشد نیز هاحلراه سایر کنندهتقویت

 این اساس بر. نمایند پشتیبانی را خاصی اهداف بلندمدت در تا اندشدهطراحی طوری و هستند

 مشورت با رهبری معظم مقام ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 110 اصل مطابق و گفتمان

 مختلف هایحوزه در را سیاستی بسته 51 تاکنون 1372 سال از نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 شدهکارشناسی هایسیاست این لذا اند؛فرموده ابالغ ایرانی اسالمی الگویی به دستیابی باهدف

 مجموعه داشت توجه باید. گیرد قرار خانواده مباحث منظومه در مهم اسنادی عنوانبه تواندمی

 که است انقالب معظم رهبر نظرات و مطالبات مدیریتی،-حکومتی اندیشه عصاره هاسیاست این

 فکری منظومه بررسی برای الزم جامعیت حیث این از و گرددمی پیگیری و ابالغ ایشان توسط

 کلی هایسیاست بند و 16در  «خانواده» کلی هایسیاست داشت. خواهد را ایشان مطالبات و

 قانون 110 اصل کی بند یاجرا راستای در ی،رهبر معظم مقام توسط بند 14در  «جمعیت»

 شده ابالغ گانه سه یقوا یؤسا، به رنظام مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از پس و یاساس

 30 دربا هدف جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری  تیجمع یکل یهااستیس .است

 خانواده یاجتماع نهاد از تیحما محور حول زین «خانواده» یکل یهااستیس و 1393 بهشتیارد

 . است شده ابالغ 1395 وریشهر 13 در
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 (1396-1400و فرهنگی ) یاجتماع ی،اقتصاد توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون

 و هااستیس ها،یاستراتژ ارائه و کشور نیادیبن مسائل یبندتیاولو منظوربه استگذاریس مقام

 سال از که هایاستگذاریس نیا .کندیم نیمع یزیربرنامه یبرا ی راچارچوب یی،اجرا اقدامات

ت توسط مجلس به قانون تبدیل شده و برای اجرا به اس رسیده برنامه ششبه  تاکنون 1368

های بند و شامل سرفصل 80ششم توسعه دارای  یهای کلی برنامهسیاستشود. دولت ارسال می

ر اقتصادی، فناوری اطالعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی امو

های کلی برنامه ششم توسعه در سیاست و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری است.

اهلل توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت 9/4/1394تاریخ 

 1395اسفند  14در  تبصره 128ماده و  124(. قانون این برنامه مشتمل بر 1394ای، عظمی خامنه

وی مجمع تشخیص از س 21/12/1395در تاریخ توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و 

 . مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

 خانواده از تیحما و تیجمع یجوان طرح

 بازنگری در یرهبر معظم مقام یرهنمودها برهیتک با یفرهنگ انقالب یعال یشورا 1391 سال در

 تا تیجمع یکمّ رشد در فرزند، 5/2 ی کل بهبارورمیزان  به نیل و باهدف جمعیتی هایسیاست

 طرح» عنوان با را طرح این 1430 سال تا آن تثبیت و جمعیت کیفی ارتقای با توأم 1404 سال

 سال اسفند در. کرد شنهادیپ مجلس به ماده 55 قالب در «خانواده از تیحما و تیجمع جامع

 با رتیمغا عدم یبررس منظوربه و رسید بیتصو به یاسالم یشورا مجلس در طرح نیا 1399

 یهایبررس از پس مرجع نیا. شد ارسال قانون اساسی نگهبان یشورا به یفقه منابع و شرع

 مجلس به اصالح جهتآن را  و نموده وارد آن بر را یمتعدد ابهامات و اشکالت کارشناسانه

که  مطرح نموده مجلس جلسه در ( آن را1400مرداد  6اخیراً ) زین مجلس ندگانینمانمود.  اعاده

 .ندینما ارسال نگهبان یشورا به را آن وارده اشکاالت و ابهامات رفع ازالزم است پس 

 هاافتهی

 نظام ی کلیهااستیسابعاد کیفی جمعیت در 

های ناظر به با محوریت استخرا  شاخصه کلی جمعیت، ابالغی مقام معظم رهبری، یهااستیس

های صورت بندیمورد بررسی قرار گرفت. با توجه به کدگذاری و مقوله جمعیتابعاد کیفی 
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شده تحت عناوین جمعیت توانمندشده، جمعیت حمایت 1کلی به شرح جدول  مورد 4گرفته 

شده توسط دولت تحت ابعاد کیفی جمعیت استنتا  شده و حمایتتوسط خانواده، جمعیت تربیت

 شد. 

 کلی جمعیت یهااستیکیفی جمعیت مطابق با تحلیل مضمون س دابعاناظر به  یهاشاخصه: 1جدول 

 مقوالت  هاشاخص

شده . جمعیت1 اعم  ابعاد همه در توانمند

 .اجتماعی از فردی، خانوادگی و

سازی مثل  ستای در مهارتی لحاظبه جمعیت توانمند ستقالل را  در ا

 رشتتتد کارآمد، و صتتتالح نستتتل تربیت و زندگی هایهزینه تأمین

 جامعه.  رشد برای باانگیزه و دارهدف کارآمد، جمعیت

شتتده توستتط خانواده جمعیت حمایت. 2

سالمندی در  در همه سنین از نوزادی تا 

مه عاد ه آموزشتتتی، فرهنگی، اعم از  اب

 .اقتصادی و... 

 

نه هادی  تعلق به خانواده توستتتط همه افراد در همهکردن حسمثل ن

 .خانوادهبخشی به کانون سنین با اصالت

 ستتبک با مطابق شتتدهتربیت . جمعیت3

ندگی مه در استتتالمی ز عاد ه  از اعم اب

 . ...و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی،

 تکمیل و اصتتالح غربی، زندگی ستتبک نامطلوب ابعاد با مقابله مثل 

 به احترام و تکریم ستتازیفرهنگ فرزندپروری، عمومی هایآموزش

 و... سالمندان

سط شدهحمایت . جمعیت4  در دولت تو

ابعتاد اعم از  همته در ستتتالمتت حفظ

 . ...و فکری روانی، جنسی، جسمی،

یل طریق از   آموزش ازدوا ، ترویج آن، موانع رفع و ازدوا  تستتته

هارت ندگی هایم باطی، و ز قاء ارت ندگ دیام ارت ئه ،یز  خدمات ارا

شاوره سالمی هایارزش و فرهنگ مبنای بر ایم شگیری ایرانی، ا  پی

 و محیطیزیستتتت هایآلودگی ستتتوانح، اجتماعی، هایآستتتیب از

 .هابیماری

 
کشور جمعیت  به ابعاد مختلف ی و کیفیبخشی کمّ، تعادلجمعیت کلیهای هدف سیاست

 رنگی شده است. بندهای با بنددستهبند  14جمعیت در  کلیی هااستیس 1. در شکل است

دهند. روشن توجه به ابعاد کمّی جمعیت را نشان می رنگ با یبندهاتیره، توجه به ابعاد کیفی و 

موضوعات حائز اهمیت در راستای  نیترمهمی به خوببهکه مشهود است در این سند  گونههمان

 ارائهی کیفی هاشاخصو راهبردها متناسب با  هاشنهادیپاست و  شدهپرداختهرشد کیفی جمعیت 

 است. شده
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  تیجمع کلی یهااستیس در تیجمع( رهیت)رنگ  یفیک و( روشن)رنگ  یکمّ ابعاد به توجه: 1شکل 

 
 

های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و ی کلی خانواده نیز همانند سیاستهااستیس

تیره ابعاد کیفی این  رنگشده با ، بندهای مشخص2بند ابالغ شده است. در شکل  16در 

ها را روشن ابعاد کمّی این سیاست رنگ باشده مشخص یبندهادهد و ها را نشان میسیاست

ها به ابعاد کیفی و تقویت بند این سیاست 16بند از مجموع  10طورکلی، در کند. بهبازگو می

گذاری و به تبع نهاد خانواده پرداخته شده است که نشانگر اهمیت باالی ابعاد کیفی در سیاست

شود. ها به وضوح دیده میگذاریت و این مهم در سیاستگذاری و اجرای قوانین اسآن در قانون

صورت شعار باقی مانده است و راهکارهای عملیاتی مناسب برای گذاری بهلکن در مقام قانون

 آن اتخاذ نشده است و در اجرا و عمل نیز نمودی ندارد.
 

و پویایی، بالندگی. 1
جوانی جمعیت

رفع موانع ازدواج.2

اختصاص . 3
تسهیالت مناسب 

برای مادران

تحکیم بنیان و . 4
پایداری خانواده

توانمندسازی جمعیت . 8
در سن کار

تکریم سالمندان. 7

ارتقاء امید زندگی. 6

ترویج و نهادینه . 5
سازی سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی

بازتوزیع فضایی و . 9
جغرافیایی جمعیت

حفظ و جذب جمعیت . 10
در روستاها و نقاط مرزی 

و کم تراکم

مدیریت مهاجرت به . 11
داخل و خارج

تشویق ایرانیان خارج . 12
از کشور برای حضور و 

سرمایه گذاری

رصد مستمر . 14
سیاست  های جمعیتی

تقویت مؤلفه های . 13
هویت بخشی ملی
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  خانواده کلی یهااستیس در تیجمع( رهیت)رنگ  یفیک و( روشن)رنگ  یکمّ ابعاد به. توجه 2شکل 

 
 

 ابعاد کیفی جمعیت در قانون برنامه ششم توسعه

 قانون برنامه ششم توسعه یتیجمع مواد در تیجمع یفیک و یکم ابعاد: 2 جدول

 مقوالت ابعاد شماره ماده

 101ماده 

 عدبّ

 یکم

 ؛ابالغی ستاد ملی زن و خانواده هایشاخصه ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس

 ءها و رصد مستمر ارتقادستگاه یهاها و طرحها، برنامهارزیابی و تطبیق سیاست

ارسال  توسط معاونت امور زنان و خانواده و ای وضعیت زنان و خانوادههشاخصه

 .رانیوز ئتیطور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هگزارش آن به

 عدبّ

 یفیک

و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه  خانوادهجایگاه زن در  تقویت

مندی جامعه از سرمایه انسانی بهره؛ ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانعرصه

و تقویت جایگاه سازمانی  یدهزنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازمان

اصول اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای ؛ امور زنان و خانواده در دستگاه

 . تقویت نهاد خانواده ؛خود یهاها و طرحها، برنامهاسالمی در سیاست

 102ماده 
 عدبُ

 یکم

معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، ء سطح پشتیبانی و ارتقا

محور و های تولیدی روستایی و خانوادهزودبازده اقتصادی و تعاونی یهابنگاه

ایجاد جامعه ای . 1
خانواده محور

محور قرار گرفتن . 2
خانواده در قوانین و 

مقررات

برجسته کردن .3
کارکردهای ارتباط 

خانواده و مسجد

ایجاد نهضت فراگیرملی. 4
برای ترویج و تسهیل 

ازدواج

اء تحکیم خانواده و ارتق. 5
سرمایه اجتماعی آن بر 
پایه رضایت و انصاف

ارائه و ترسیم الگوی . 6
اسالمی خانواده

اصالح و تکمیل نظام. 7
حقوقی و رویه های 

قضایی در حوزه خانواده

ایجاد فضای سالم و . 8
رعایت روابط اسالمی زن

و مرد در جامعه 

ساماندهی نظام مشاوره .9
ای و آموزش قبل، حین و 

پس از تشکیل خانواده

تشویق خانواده در جهت .10
جلب مشارکت برای پیشبرد 
اهداف و برنامه های کشور در 

همه عرصه ها

حمایت از عزت و کرامت . 11
همسری، نقش مادری و 

خانه داری زنان و نقش پدری و 
اقتصادی مردان

ارتقاء معیشت و اقتصاد . 12
خانواده ها درباره اشتغال، 

ازدواج و مسکن

حمایت حقوقی، اقتصادی و . 13
تی های با سرپرسفرهنگی از خانواده

زنان 

اعی پیشگیری از آسیب های اجتم. 14
و عوامل تزلزل نهاد خانواده

روش های حمایتی و اتخاذ. 15
تشویقی مناسب برای تکریم 

سالمندان در خانواده 

ارتقاء سالمت همه جانبه . 16
خانواده ها به ویژه سالمت باروری
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 مقوالت ابعاد شماره ماده

ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره  ؛هافعالیتافزایش نرخ رشد مستمر 

تمهیدات  ؛ اتخاذدارای فرزند در قالب بودجه سنواتی یاهمسکن با اولویت زو 

و درمان ناباروری در الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدوا  

حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای  ؛قالب بودجه سنواتی

 جلسات لیتشک ؛مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

ها، نظارت کالن بر برنامه ،یبخش نیب یهماهنگ جادیو ا تیهدا جهت مستمر

 ربطیذ ییااجر یهاها و دستگاهعملکرد مربوط به وزارتخانه یابیاقدامات و ارز

جلب مشارکت  یبرا یمل جیبس زیو ن یمردم یهاو تشکل یعموم یو نهادها

تحوالت  شیو رصد و پا جمعیت یکل یهااستیتحقق سراستای در  ریفراگ

 یت. خانواده و جمع

 عدبُ

 یفیک

و تربیت  یپشتیبانی و حمایت از ترویج ازدوا  موفق، پایدار و آسان، فرزندآور

از طریق تمهید و سازوکارهای  یارزش دانستن ازدوا  و فرزندآور ؛فرزند صالح

سازی مناسب جهت کنترل و کاهش نهیزم ؛قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات

محور و تقویت و خانواده ، تقویت و تحکیم جامعهتیحما ؛میانگین سن ازدوا 

الگو و  یهاتحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص

مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه  ؛ایرانی -سبک زندگی اسالمی

سازی، آموزش، پژوهش و ها و برنامههای مخل ارزشخانواده و منع نشر برنامه

سازی جهت زمینه؛ ربط در جهت تحکیم خانوادهذی یهاتبلیغ توسط کلیه دستگاه

هر زن در سن  یفرزند به ازا 5/2( به حداقل TFR) کل افزایش نرخ باروری

آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت  ؛یبارور

 یهاکم پنج سال پس از ازدوا  توسط همه دستگاهها قبل، حین و دستخانواده

وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش های آموزشوزارتخانه ژهیوربط، بهذی

ان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش ورزش و جوانان، سازم ،پزشکی

عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای 

ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای ذی

مندی از قضات و وکالی تمهیدات الزم جهت بهره؛ اتخاذ های پایه و تکمیلیبیمه

های الزم در جهت تشویق صلح ولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزشمجرب با ا
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 مقوالت ابعاد شماره ماده

الزم نسبت به  یهاهای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقها در پروندهو سازش زو 

 ه. های مختومپرونده

 104ماده 

 عدبُ

 یکم

سال پایه در طول اجرای قانون  درصد ستیب میزانکنترل و کاهش نرخ طالق به 

های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و مرکز فوریت از یریگکمک ؛برنامه

های پیشگیری از اختالف و بحران توسط بهزیستی؛ یشناختخدمات روان

توسط سازمان  خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالقو با کمک نهادهای مردمی

 بهزیستی. 

موارد 

 کیفی

ها و اجتماعی آن برای زو  یهابیضد ارزش بودن طالق و آس ؛ترویج ازدوا 

عنوان ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده بهفرهنگ پایبندی زو ؛ ترویج فرزندان

 .مایس و سازمان صدا توسط ایرانی -محورهای اصلی سبک زندگی اسالمی

 113ماده 
 عدبُ

 یفیک

ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی ارائه خدمات مشاوره

 توسط سازمان بهزیستی.

 

نیز بر ضرورت تغییر ( 1395 سال مصوب) ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج 102ماده  در

آنچه از فحوای اسناد جمعیتی  ،بنابراین .است شدهتأکید  یفرزندآورکلی جمعیت و  یهااستیس

قدرت و امنیت ملی و  ءافزایش جمعیت در تضمین و ارتقا ژهی، نقش و جایگاه ودیآیدست مبه

خصوص عنوان یک فرصت و امتیاز مدنظر دولت بههمچنین رشد و توسعه کشور است که باید به

که این مهم  (125-151: 1397 ی،جالل و یلیاردب زادهمیعظنهادهای مرتبط اجرایی قرار گیرد )

 .دیآینمدست جز با ارتقاء کیفی جمعیت به

 ابعاد کیفی جمعیت در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

عنوان اولین قانون ویژه در خصوص افزایش جمعیت و حمایت از خانواده به تیجمع یجوان طرح

اخته باشد. تحلیل مضمون این نحو شایانی به بُعد کیفی جمعیت پردرود بهاست که انتظار می

های ابعاد کمی و کیفی جمعیت پرداخته به شاخصه 3طرح و بررسی موارد آن به شرح جدول 

 : است نموده اشاره تیجمع شیافزا یفیک عدبُ به آن ماده 74 مجموع از ماده 12 تنها واست 
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 خانواده از تیحما و تیجمع یجوان طرح در تیجمع یفیک ابعاد: 3 جدول

 موارد کیفی شماره ماده

ریزی و ها، برنامهکارگیری طالب در شیرخوارگاهها؛ بهتوسعه کمّی و کیفی شیرخوارگاه 23ماده 
 ها.نظارت جهت محتوای آموزشی و تربیتی شیرخوارگاه

های صدا و صیانت از تحکیم خانواده و حمایت از خانواده؛ ارتقاء کمّی و کیفی برنامه 28ماده 
 های ارتقاء جمعیت.رابطه با شاخصسیما در 

 تسهیل ازدوا  جوانان. 30ماده 

 کاهش سن ازدوا  و تسهیل ازدوا  جوانان؛ استحکام نهاد خانواده با رویکرد دینی. 31ماده 

 تعالی نهاد خانواده. 32ماده 

های سبک زندگی اسالمی ایرانی؛ رشد شخصیت فردی و تربیت و آموزش مهارت 33ماده 
های فردی؛ ترویج فرهنگ ازدوا  و خانواده جهت تعالی اجتماعی؛ ارتقاء مهارت
های دوران بلوغ و ازدوا ؛ تربیت کادر توانمند برای درس خانواده؛ آموزش مهارت

 مدیریت خانواده و سبک زندگی.
های تحصیلی متناسب با جایگاه زن و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی تقویت رشته 34ماده 

 اسالمی.
های ازدوا  و بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدوا ؛ آموزش مهارتترویج و آگاهی 35ماده 

 فرزندآوری؛ نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده.
 تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسالمی در مراکز آموزش عالی. 36ماده 

 جوانان.تسهیل و ترویج ازدوا   37ماده 

 های اخالقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدوا .آموزش 38ماده 

 های روحی روانی مادران باردار.کاهش هزینه 48ماده 

 مقایسه مقوالت چهار سند در حوزه افزایش جمعیت

سند مورد مطالعه، در این قسمت به  4پس از استخرا  موارد ناظر به ابعاد کیفی جمعیت در هر 

 سند موجود در حوزه 4های مستخر  از هر با یکدیگر پرداخته شده است. شاخصه مقایسه آنها

 به شرح ذیل تجمیع شدند: 4افزایش جمعیت در ایران، به جهت تطبیق در جدول 
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  تیجمع حوزه در اسناد باالدستی: مقایسه مقوالت 4جدول 
 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برنامه ششم توسعهقانون  های کلی جمعیت و خانواده، ابالغی مقام معظم رهبریسیاست

 . تحکیم بنیان و پایداری خانواده.1

 ی سبک زندگی ایرانی و اسالمی.سازنهینهاد. ترویج و 2

 . ارتقاء امید زندگی.3

 . تکریم سالمندان.4

 . توانمندسازی جمعیت در سن کار.5

 ملی. بخشتیهوی هامؤلفه. تقویت 6

 ی جمعیتی.هااستیس. رصد مستمر 7

 ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده..ایجاد جامعه8

ها و قوانین و نظامات . محوریت بخشیدن به خانواده در تمام برنامه9

 آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی.

 . برجسته کردن کارکردهای ارتباط جامعه و مسجد.10

 یل ازدوا  و نفی تجرد.. ایجاد نهضت فراگیر تسه11

سازی رضایت، انصاف، مودت، رحمت در خانواده با . نهادینه12

 سازی و آموزش.فرهنگ

های قضایی در حوزه اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه .13

 . خانواده

 . ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه. 14

حین و پس از تشکیل  ،آموزش قبلای و ساماندهی نظام مشاوره. 15

 . خانواده

تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت برای پیشبرد اهداف و  .16

 .هاهای کشور در همه عرصهبرنامه

داری مادری و خانه ،حمایت از عزت و کرامت نقش همسری .17

 .زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان

 ،اشتغال در حوزهها و اقتصاد خانواده یمعیشتسطح رفاه ارتقاء  .18

 .ازدوا  و مسکن

های اقتصادی و فرهنگی از خانواده ،حمایت حقوقی.19

 سرپرست. زن

 . های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانوادهپیشگیری از آسیب. 20

برای تکریم  های حمایتی و تشویقی مناسبروش اتخاذ .21

 . سالمندان در خانواده

 . ویژه سالمت باروریها بهجانبه سالمت خانوادههمه ارتقاء. 22

و تحکیم جامعه  تیتقو .1

 . محور خانواده

تقویت و تحکیم و تعالی . 2

خانواده و کارکردهای اصلی 

 یهاشاخصآن با رعایت 

الگو و سبک زندگی 

 .ایرانی -اسالمی

مقابله فعال و هوشمند با . 3

 .جنگ نرم در عرصه خانواده

های مخل برنامهمنع نشر . 4

سازی، و برنامه هاارزش

در  آموزش، پژوهش و تبلیغ

 .جهت تحکیم خانواده

آموزش و مشاوره مستمر . 5

نوجوانان و  مسئوالنهو 

ها جوانان با اولویت خانواده

قبل، حین و در دوره 

پس از  سال پنجکم دست

 .ازدوا 

خدمات مشاوره و . 6

 برای افراد.روانشناسی 

نگ افزایش فره. ارتقاء 7

به خانواده و  هازو پایبندی 

 حفظ حرمت خانواده

محورهای اصلی  عنوانبه

 -سبک زندگی اسالمی

 و صداسازمان  توسط ایرانی

 .مایس

 .ایارائه خدمات مشاوره. 8

جایگاه زن در  تقویت. 9

و استیفای حقوق  خانواده

 . شرعی و قانونی زنان

ها، رخوارگاهیش یفیو ک یتوسعه کمّ.1

-ها، برنامهرخوارگاهیطالب در ش یریکارگبه

و  یآموزش یو نظارت جهت محتوا یزیر

 . هارخوارگاهیش یتیترب

از  تیخانواده و حما میاز تحک انتیص.2

 . خانواده

صدا و  یهابرنامه یفیو ک یکم ءارتقا. 3 

 .مایس

ازدوا   لیسن ازدوا  و تسه کاهش. 4

 .جوانان

 .نهاد خانواده یتعال. 5

 یاسالم یسبک زندگ یهامهارت آموزش. 6

 ی. رانیا

و  یاجتماع ی،فرد تیشخص ارتقاء .7

فرهنگ ازدوا  و  جیترو ی؛فرد یهامهارت

 .خانواده یخانواده جهت تعال

 ؛دوران بلوغ و ازدوا  یهاآموزش مهارت. 8

 تیریدرس مد یکادر توانمند برا تیترب

 ی. خانواده و سبک زندگ

متناسب با  یلیتحص یهارشته تیتقو. 9

 یرانیزن و خانواده بر اساس فرهنگ ا گاهیجا

 ی. اسالم

نسبت به  یبخشیو آگاهازدوا   جیترو. 10

ازدوا   یهاآموزش مهارت آن؛وجوه مثبت 

 یکردن هنجارها نهینهاد ی؛و فرزندآور

 .خانواده میاز تحک انتیص

بر سبک  یمراکز مشاوره مبتن سیسأت.11

 ی. در مراکز آموزش عال یاسالم یرانیا یزندگ

و  یحقوق ،یاخالق یهاآموزش.12

 . ازدوا  نیح یروانشناس

 دوران یروان یروح یهانهیهز کاهش.13

  .یباردار
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 یریگجهینت و بحث

گیری از روش تحلیل مضمون به بررسی چگونگی توجه به ابعاد کمّی و در این مطالعه، با بهره

های کلی ، سیاستتیجمع یکل یهااستیس )شامل:کیفی جمعیت در اسناد و قوانین باالدستی 

( پرداخته شد. از خانواده تیو حما تیجمع یطرح جوان و قانون برنامه ششم توسعه، خانواده

 :گرفت قرار یبررس و بحث مورد لیذ شرح به مطالعه جینتا نیمهمتر

 یکمّ رشد یهاشاخصه به ناظر شتریب است یبررس مورد نیقوان و اسناد در آنچه :کی

 کهیدرحال .است تیجمع ادیازد و یفرزندآور به نیزوج بیترغ و قیتشو مانند تیجمع

 سالمتبه جامعه، افراد تعداد شیافزا بر عالوه که هستند یموارد تیجمع یفیک رشد یهاشاخصه

 توجه مورد کمتر موارد نیا و دارد نظر یاجتماع و یروان ،یروح ،یجسم ابعاد همه در تیجمع

  .است بوده

 مقام یابالغ تیجمع یکل یهااستیس مرجع سند ،تیجمع رشد شیافزا یراستا در :دو

 از تیحما و تیجمع یجوان طرح و توسعه ششم برنامه قانون یبررس و است یرهبر معظم

 در. است دیجد نیقوان در تیجمع یفیک رشد بعد شدن گرفته دهیناد از یحاک ،خانواده

 رشد ضرورت ت،یجمع یکمّ رشد کنار در ،یرهبر معظم مقام یابالغ تیجمع یکل یهااستیس

 از بند 7 کهیبطور ؛است شده آن یمبنا بر یگذاراستیس مطالبه و گرفته قرار توجه مورد یفیک

 اصالح و یفرزندآور یفیک موانعرفع  بحث به ی کلی جمعیتهااستیساین  بند 14 مجموع

های خانواده به بحث کیفی زندگی اشاره سیاستبند  16بند از مجموع  10و  آن یهارساختیز

 بر یمبتن تیجمع یجوان طرح شودیم ادعا کهیدرحال مسئله نیا رغمیعل. است کرده

 بر ناظر طرح نیا توجه تیاکثر اما هست یرهبر معظم مقام یابالغ تیجمع یکل یهااستیس

 به ازین که است یمهم لهئمس تیجمع یفیک بحث از تیحما عدم. است یفرزندآور یکمّ بعد

 است مشکل دچار زین قانون نظارت و اجرا ،یقانون خأل بر عالوه. دارد قانونگذار شتریب یبررس

 .شود دهیشیاند یریتداب جداگانه هرکدام یبرا دیبا که

 تیغا با یمواد ت،یجمع یکمّ رشد یبرا یسازنهیزم بر عالوه است الزم نیقوان در :سه

 بر یمبتن تیجمع تیفیک ارتقاء یهاشاخصه یبرخ. گردند وضع زین تیجمع یفیک رشد تحقق

 بالقوه یهاتیظرف نمودن بالفعل و یتوانمندساز یبرا یزیربرنامه از عبارتند یباالدست اسناد
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 یسازنهیزم و ینید یسازفرهنگ نگاه با تیجمع تیفیک ارتقاء ،یاجتماع و یخانوادگ ،یفرد

 در سالمت نیتأم به توجه ،یاجتماع و یخانوادگ ،یفرد یهاعرصه در یاله نیفرام یاجرا یبرا

 . یجسم سالمت ابعاد به توجه کنار در یروح و یمعنو ،یروان ابعاد

 افراد به یریناپذجبران لطمات به منجر یفیک بعد از فارغ ی جمعیت،کمّ عدبُ به توجه :چهار

 نرخ شیافزا جهت ینیتقن شدهارائه یراهکارها از یکی مثال یبرا. شودیم خانواده اصالت و

 امر نیا اما است؛ شاغل مادران کار لیتسه جهت هامهدکودک تعداد شیافزا ،تیجمع رشد

 گذارقانون هدف کنندهنیمأت یعنی) شودینم یمنته مادران خاطر یآسودگ به تنهانه ییتنهابه

 شودیم مشاهده اریبس رایز .شودینم محسوب هم یفرزندآور یبرا یمناسب قیتشو بلکه( ستین

 .کنندیم یخوددار مهدها به خود کودکان سپردن متعهد از و دلسوز انیمرب نبود دلیلبه افراد که

 و آموزش ضمن ستیبایم است یکمّ عدبُ به ناظر که مهدها شیافزا راهکار کنار در ،نیبنابرا

 یراهکارها ازجمله. شود توجه زین این مراکز یآموزش مفاد و محتوا به ارتقاء هامهد انیمرب تیترب

 نهیهز شدن گانیرا ،شتریب و فرزند سه یدارا یهاخانواده یبرا امکانات شیافزا یقانون شدهارائه

 از استفاده افراد نیا یبرا که است یدرحال نای .است مادران یبرا یعموم ونقلحمل از استفاده

 یکمتر تیاولو از هاستآن یاصل یدغدغه که گرید مهم موارد با اسیق در یعموم ونقلحمل

 نیقوان زین تیجمع یکمّ بعد به صرف نگاه صورت در که حتی داشت توجه دیبا. است برخوردار

 رایز. شود وضع خانوارها نیا یهادغدغه یبندتیاولو به توجه باو  نانهیبواقع نگاه با دیبا

 رشد و تیترب موضوع یفرزندآور با در رابطه نیزوج دغدغه نیشتریب شد اشاره که طورهمان

 .آنهاست سعادت و تیموفق یبرا فرزند

 مد یترخاص محدوده عام، نیعناو از استفاده وجود با دیجد نیقوان در رسدیم نظربه :پنج

 رایز. است داده رخ اتفاق نیا تیجمع شیافزا موضوع در نکهیا حداقل و است گرفته قرار نظر

 شده توجه یفیک و یکمّ عدبُ  هردو به تیجمع یکل یهااستیس یباالدست سند در کهیدرحال

 و است گرفته شکل مذکور اسناد یسازییاجرا یراستا در که تیجمع یجوان طرح در اما ،است

 90 از شیب است، دهیرس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به1399 سال در تالش هاسال از پس

 در ی،رهبر معظم مقام یابالغ یهااستیس در. است تیجمع یکمّ رشد به ناظرموارد  درصد

 موضوع و ستهیشا توجه امعان مورد نیز یفیک رشد ضرورت ت،یجمع یکمّ رشد کنار

 عدبُ هها بگذاریبند مجموع سیاست 30 مجموع از بند 17 و است گرفته قرار یگذاراستیس
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 یکمّ رشدبه  آن متن در که تیجمع یجوان قانون اما ؛است شدهپرداخته تیجمع شیافزا یفیک

 پرداخته یفیک ابعاد به ماده 55 مجموع از ماده 6 در تنها ،است عنوان هدف اشاره شدهی بهفیک و

 آن یمکّ رشد اندازهبه ستیبایم تیجمع یفیک رشد تیاهم که است یدرحال نیا. است شده

 است وارد مذکور طرح بر که یراداتیا نیتریجد از یک، یبنابراین. گرفتیم قرار توجه مورد

 و مشکالت و مسائل کهدرحالی ؛است تیجمع یکمّ شیافزا یهاچالش به صرف توجه

 . است نگرفته قرار مداقه مورد ستهیشا طوربه یفیک یهادغدغه

 مسائل نیمهمتر از یکی افراد سالمت حفظ یبرا الزم یهامشاوره و هاآموزش رتقاءا :شش

 و یقانونگذار مورد یباالدست اسناد با مطابق که است یضرور و است تیجمع شیافزا امر در

جمعیت تحت عنوان مشاوره قبل،  کلیهای گذاریاین مهم در سیاست. شوند داده قرار مطالبه

 مانند یجسم سالمت لیقب از مختلف یهانهیزم در آموزشحین و بعد از ازدوا  ذکر شده است. 

 سالمت ،استرس و وسواس عدم مانند یفکر و یروان سالمت ،الکل و مخدر مواد به ادیاعت عدم

 شناخت انسان، کرامت و خود یواقع گاهیجا شناخت و یزیگرنید عدم مانند یمذهب و یمعنو

 ،(خود به نکردن ظلم و یروح و یجسم) یفرد اتیح حفظ خود، یهایژگیو و تیهو

 رابطه عادالنه، یستیهمز و وحدت استقامت، و صبر نفس، با التیتما با مبارزه و یدارشتنیخو

 مال ،یزادگحالل ،یدرون یغنا ،یمذهب اهداف و یمعنو رابطه ،یشیاندمرگ عت،یطب با حیصح

 که هستند یموارد از یجملگ آن، حفظ و مؤثر ارتباط جادیا توان مانند یارتباط سالمت ،حالل

 از یآموزش یهاکارگاه یبرگزار با دیبا نهیزم نیا در. هستند تیجمع یفیک رشد به ناظر

 .برد بهره یسازمان و یدولت مراکز ،هارسانه ها،دانشگاه مدارس، ن،یوالد یهاتیظرف

 موارد تمام در مهیب پوشش تحت ای و گانیرا یروانشناس و مشاوره خدمات ارائه :هفت

. بماند مغفول دینبا نیقوان در که دارد باالیی ارزش فرزند خود طهیح در آن بر عالوه و مذکور

پایین  یمال توان اما ،مشاوره مراکز توسط یروانشناس و مشاورهخدمات  ارائه تیاهم رغمعلی

لذا . است شده مراکز نیا به افراد رجوع کاهش به منجر، مشاوره حق پرداخت در هاخانواده

 . است ریناپذباجتنا یضرورت خانواده مسائل و یفرزندپرور حوزه در مشاوره یبرا مهیب پوشش

 نهیزم در مؤثر یهامشاوره ارائه و یاسالم یزندگ سبک و فرزند تیترب یهاآموزش :هشت

 که است تیجمع یفیک رشد ءارتقا موانع کردنبرطرف یبرا راهکارها نیمهمتر از یفرزندآور
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 شرفتهیپ یهامارستانیب در ریاخ انیسال یط نکهیا رغمیعل. است گرفته قرار غفلت مورد همواره

 در فرزند با ارتباط جادیا و رفتار نحوه اما شودیم انجام امر نیا یهامشاوره یردهیش مبحث در

 داده آموزش وجه چیه به یانسالیم و یجوان ،ینوجوان ،یکودک ،ینوزاد ،ینیجن نیسن از کیهر

 مسائل نیا با نبودن آنها آشنا یفرزندآور تمایل به عدم در هاخانواده یاساس مشکل .شودینم

 نیقوان که اسالم نید در خصوص نیا در الزم یهاآموزش و یمبان این در حالی است که و است

 یبرا دسترس در و یاجبار آموزش تنها ،حاضر حال در. دارد وجود است، آن بر یمبتن رانیا

 به واحد دو در قالب 1395 سال از قبل تا که است ازدوا  از قبل یهاآموزش ها،خانواده

 سال از پس و است پرداختهیم یباردار از یریشگیپ یهاراه ی وبهداشت مسائل به ناظر یهابحث

ی حقوق و یاخالق ،یارتباط یهامهارت مباحث و کرد دایپ ءارتقا واحد 6 به هاآموزش نیا 1395

 حیصح نحو به واحد 6 نیا شدن ییاجرا عدم از یحاک پژوهشگر قاتیتحق. شد اضافه آن به نیز

 قالب در یاجبار یهاکالس که کرونا یماریب گیریهمه دوران در خصوصاً. است ستهیشا و

 زهیانگ ،مختلف لیدال به نیزوج معموالً و شودیم داده قرار نیزوج اریاخت در یآموزش یهابسته

 ازین بر عالوه موجود یهاآموزش ،درواقع. ندارند را یآموزش یهابسته نیا از استفاده فرصت و

 یبرا مشاوره و آموزش خصوص در تیحما معهذا. دارد نظارت به ازین ،حیتصح و لیتکم به

 نگرفته قرار توجه مورد ینیتقن موارد از کیچیه درگذار رغم توجه سیاستعلی فرزند تیترب

 . شود داده قرار خاص توجه مورد تیجمع شیافزا به ناظر قانون در رودیم انتظار و است

 دیجد نیقوان در ورود یالزام موارد از زین سالمندان میتکر و احترام برای یسازفرهنگ :نه

خانواده به موارد مهم از  کلیهای سیاست 15جمعیت و  کلیی هااستیس 7 ادومکه در  است

 اختصاص خود به راکشور  تیجمع از یتوجهقابل تعداد سالمندان چراکهها اشاره شده است؛ آن

 فنالند کشور در ایمطالعه در موضوع نیا. دارند مختلف یهاتیحما به ازین و لذا دهندیم

29-: 2007، 1)لیو برندیم رنج ییتنها از سالمندان سومکی از شیب که هشد مشخص و بررسی

 انزواست و ییتنها ،یسالمند نیسن در یسالمت دکنندهیتهد بالقوه خطرات از یکی ،نینابرا( ب9

 موانع رفع یبرا ییاجرا یراهکارها از یکی سالمندان میتکر یطرف (. از59-33: 2006، 2)جیون

 نداشته را یریپ دوران در فرزندان تیحما حس پدر و مادر کهیهنگام. است یفرزندآور یفیک

                                                      
1. Lio 

2. Jiuan 
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 کاسته یفرزندآور به لیماز  عتاًیطب ،باشد نگرفته صورت نهیزم نیا در یسازفرهنگ و باشند

 است سالمندان یسرپرست با ییهامهدکودک سیتأس خصوص نیا در یشنهادیپ حلراه. شودیم

 زین ینسلبین ارتباطکاهش  ،نیا بر عالوه. اجراست حال در طرح نیا نیز گرید یکشورها در که

 یهاخانه رشدروبه شیافزا باعث است رفتهیپذ صورت هانسل کیتفک نیتلق با امروزه که

 قیتشو یبرا مهم مانع کموضوع ی. این است شده سالمندان یهاخانه و دیسف ازدوا  ی،مجرد

 قابلمراقبت سالمندان از کودکان  طرح یاجرا با که است یفرزندآور به زوجین بیترغ و

 یبرا الزم طیشرا جادیا و سالمندان میتکر و احترام یبرا یسازفرهنگرو، ازاین. است شدنحل

 و تجارب از یمندبهره یبرا الزم سازوکار ینیبشیپ ،خانواده در آنان ینگهدار و سالمت نیتأم

 یمناسب برا یقیو تشو یتیحما یهاروش اتخاذ ،مناسب یهاعرصه در سالمندان یهایتوانمند

، آنان از یعاطف و یروح و یجسم یهامراقبت تیتقو تیسالمندان در خانواده و درنها میتکر

 وهیش و مراقبت یهابرنامه اجرای با  سالمندان سالمت ءارتقا راستای در مداخله و رییشگیپ

 ر،یوممرگ علل در مداخله سالمندان، بستری یهابخش یدهسامان منزل، در خدمت ارائه

 هستند یموارد ازجمله ی،آموزش یزیربرنامه و سالمندان، یهایتوانمند و تجارب از یمندبهره

 .ردیگ قرار گذارانقانون موردتوجه یستیبا نهیزم نیا در که

 میتکر ،دیجد نیقوان در است الزم ،جامعه توسط تیپرجمع یهاخانواده طرد به توجه با :ده

 یاعطا و امکانات ارائه بر عالوه که،نحویبه. ردیگ قرار نظر مورد زین تیپرجمع یهاخانواده

 ازین بدون و احترام و میتکر با همراهارائه خدمات به آنها  دیبا ت،یپرجمع یهاخانواده به ایهدا

 صورت ینحوبه یسازفرهنگ است الزم همچنین. باشد هاخانوادهاین  مکرر یهایریگیپ به

 خود فرزندان تعداد انیب از سطوح مختلف جامعه در تیپرجمع یهاخانوادهوالدین  که ردیگ

 .باشند نداشته هراس احساس شرم یا

 منابع

 یهایژگیو و یزندگ تیفی(. ک1388)ی محسن دهقان ی ونادر منصور ی،زهره ابارش ی،لیل ،یپناغ

، صص 12، شماره 4دوره  ،رانیا یمجله سالمندمرتبط با آن در سالمندان شهر تهران.  یشناختتیجمع

77-87 . 

 کیاستراتژ یهایمرکز بررس تهران: ،خانواده یو تعال تیبر طرح جامع جمع ینقد(. 1394حسام، فرحناز )

 ریاست جمهوری.
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Abstract 
Population policy-making in Iran has undergone fundamental changes in recent years,  

and currently, regulations aimed to encourage population growth are on the agenda of 

the parliament and the government. Considering that the main concern of the 

population control and reduction approach in all societies, including Iran -even at the 

family level- has been about the qualitative dimension of the population; therefore, it 

is expected that special attention has been paid to improving the qualitative dimension 

of the population in micro and macro level policies and legislations. In this study, the 

contents of upstream documents are analyzed and their attention to the qualitative 

dimension of population is examined. The aim is to evaluate the current and desirable 

status of the qualitative dimension of population growth in upstream documents and 

emerging regulations with the purpose of population growth. The results indicate that 

there are  fundamental gaps and lack of reflection of qualitative aspects between the 

upstream documents and new rules (such as providing physical, mental, sexual and 

spiritual parenting education; providing psychological and skill-based counselling and 

honoring large families). In conclusion, this study addresses the requirements of 

qualitative population growth and the need to integrate them into the laws and 

regulations related to population growth.  

Keywords: Population, Childbearing, Population Policies, Assessment, laws, 

Upstream documents. 
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