
  
  
  
  

  ي جمعیتی در ایرانها ستیاسشدن، نوسازي و  جهانی
  )1355 تا 1342قبل از انقالب، از سال (

  ***،  باقر ساروخانی **اهللا زنجانی حبیب ،  *سیامک حیدري
  25/8/1394:           تاریخ پذیرش25/3/1393: تاریخ دریافت

 
  چکیده

شدن از طریق  شناختی تأثیرات جهانی بررسی جامعه«حاضر   پژوهشهدف اصلی 
خصوص رویکرد نوسازي و تـأثیر آن بـر          هي توسعه، ب  ها  میپاراداشناخت تحول   

، قبـل از انقـالب اسـالمی و در خـالل          »ي جمعیتـی در ایـران     هـا   استیساتخاذ  
روش تحقیق در ایـن پـژوهش   .  تا پیروزي انقالب اسالمی است1342هاي   سال

هـاي   اي بوده و با استفاده از متدهاي کمی و کیفـی، متناسـب بـا بخـش      تابخانهک
. ي جمعیتی پرداخته شده اسـت   ها  استیس، به بررسی و مطالعۀ       پژوهشمختلف  
چنـین سـلطۀ    حاضر چگونگی ورود ایران به چرخۀ نظام جهانی و هـم          پژوهش
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لـب بـر فـضاي      ي غا هـا   میپـارادا عنـوان    را بـه  ) مرکـز (یافتـه    ي توسعه ها  گفتمان
هـاي    که در فاصله سـال دهد یمنیافته به تصویر کشیده و نشان     کشورهاي توسعه 

چگونه بـا  ) پهلوي دوم( در ایران قبل از انقالب، زمامداران وقت 1355 تا   1342
نیافتـه، بـا اسـتفاده از     توجه به شرایط قرارگرفته در وضعیت یک کـشور توسـعه        

گیـري از   یاست کاهش جمعیـت بـا بهـره     ، به اجراي س   »نوسازي«پارادایم مسلط   
اقدام کرده و متأثر از همین اقدامات، زمینه را براي تغییر           » انتقال جمعیتی «نظریۀ  

هـاي   ایـران، بـین سـال      کاهش رشد جمعیت در    در ساختار جمعیت و در نتیجه     
 . درصد، فراهم کردند6/2 درصد به میزان 2/3، از حدود 1355 تا 1342

  .ي جمعیتیها استیسشدن، نوسازي، جمعیت، پارادایم،  جهانی: مفاهیم کلیدي

  
  پژوهشمسألۀ 

 بـه    خصوصی و شخصی است و ظاهراً      کامالًهر چند مسأله باروري و زاد و ولد امري          
ولی واقعیت امـر آن اسـت کـه     . تبع آن دولت ندارد    هیچ عنوان ارتباطی با سیاست و به      

نام جامعـه     تري به   یج آن در بعد وسیع    بودن امر باروري در خانواده، نتا      رغم شخصی  علی
ي گوناگون،  ها  حکومتبنابراین  . دهد   قرار می  ریتأثمنعکس و زندگی اجتماعی را تحت       

ي هـا   اسـت یس... ي مختلف در قالب افـزایش جمعیـت، کـاهش جمعیـت و            ها  شکلبه  
و سعی در ایجاد توازن بین ساختار جمعیتی        ) 1346بهنام،  ( را اعمال می کنند      1جمعیتی

 . ابعاد مختلف ساختار اجتماعی دارندبا

، با توجه به وجود توازن نسبی بـین        1330در ایران نیز در حقیقت تا پیش از سال          
گـذاري جمعیتـی    هـا فاقـد سیاسـت    جمعیت و ابعاد مختلف ساختار اجتمـاعی، دولـت   
هاي خصوصی که    هاي خیریه و مطب     مشخصی در این زمینه بودند و تنها برخی انجمن        

تر بر تنظـیم خـانواده متمرکـز بـود،      نها تا حدودي بر بهداشت و سالمت و کم    فعالیت آ 
  .کردند فعالیت می

                                                
1. Planning policies 
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، به صورت جـسته و گریختـه   1342بنابراین هر چند مبحث جمعیت، قبل از سال       
خـصوص در   به... یکجانشینی و ي مربوط بهها استیس و یا ها يسرشمار اجراي   شکل  به

حکومتی قرار گرفته بود، ولی توجه ویـژه و اساسـی        دورة پهلوي اول مورد توجه نظام       
تـر    و ورود هـر چـه جـدي       1 با شروع نوسازي   1342 از سال    توان یمبه این موضوع را     

هم خوردن توازن بین جمعیت و منابع موجود اقتصادي  ایران به فرایند جهانی شدن و به
سترده آن، ي مختلـف جامعـه کـه ابعـاد گـ     هـا  بخشو اجتماعی و نیاز به اصالحات در   

. ، دانستگرفت یمرا دربر... ي مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، بهداشتی وها حوزه
ي هـا   برنامـه  حکومت پهلـوي بـه رهبـري محمدرضاشـاه،           1342بنابراین در آغاز سال     

صورت متمرکز و توسعه از باال، به اجـرا درآورد      مختلفی را در حوزة نوسازي جامعه به      
دلیل افزایش نرخ  به( مسائل اجتماعی نیتر مهمعنوان یکی از  ، بهکه از این میان، جمعیت

خصوص ایران داشت،  توسعه و به که تأثیر عمیقی بر روند رشد جوامع درحال) باالي آن
گذاران دولتی قرار گرفت و با اتخاذ پارادایم نوسازي   کانون توجه سیاست1350در دهۀ 

تر، مورد توجه قرار  تر و پررنگ هرچه بیشمشی توسعه، نقش و جایگاه آن        عنوان خط  به
ي جمعیتی در این مدت، رشد جمعیت ایـران         ها  استیسکه دامنۀ اجراي      تاجایی. گرفت

 درصد در فاصـلۀ  6/2 درصد بود، به میزان 2/3 حدود 1345 تا 1335هاي  را که در دهه  
 . رسانید1355 تا 1345هاي  سال

نگی، اقتصادي و سیاسی جامعۀ ایران در       بنابراین با توجه به ساختار اجتماعی، فره      
 و ورود جدي ایران در این دوره به چرخۀ نظام جهانی و 1357 تا   1342هاي   طول سال 

عنـوان یکـی از    اتخاذ رویکرد نوسازي با هدف دستیابی به نوعی از توسعۀ اقتصادي، به         
یتی و  شدن و اجراي انقالب سفید و تأثیر آن بر ساختار جمع           ي اصلی جهانی  ها  شاخص

ابعاد مختلف ساختار اجتماعی، واکاوي نقش و تأثیر ابعاد مختلف رویکـرد نوسـازي و        
ي جمعیتی و تبعات آن براي نظام اجتماعی ایران، از اهمیت وافري برخوردار ها استیس

                                                
1. Modernization 
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شـدن و    شـناختی جهـانی    بررسـی جامعـه   «حاضـر نیـز       پـژوهش بوده و هـدف اصـلی       
ي جمعیتی در   ها  استیس تأثیر آن بر اتخاذ      ي آن، همچون رویکرد نوسازي و     ها  شاخص

  . تا پیروزي انقالب اسالمی است1342هاي  قبل از انقالب اسالمی و در طی سال» ایران
  

  پیشینۀ پژوهش
 گیـري  شـکل  در مؤثر عوامل«در پژوهشی با عنوان ) 1390(زاده و همکاران  ملک الهام

 بـا ) 1304 ـ  1320هـاي   طـی سـال   (» رضاشاه دورة در جمعیتی تحوالت و اه سیاست

 عوامل تاریخی،  تحلیلی و،توصیفی مطالعات روش با و تاریخی هاي داده از گیري بهره

 امور را این در دولت جایگاه و نقش و پهلوي رضاشاه دوران تحوالت جمعیتی بر مؤثر

  ).1390زاده و همکاران  ملک الهام(اند  داده قرار بررسی مورد
 و هـا  نظریـه  نقـد  و بازکـاوي «هـشی بـا عنـوان    در پژو) 1392(فـوالدي   محمـد 

 نقـد  و واکـاوي  ، بـا )ایـران  اخیـر  جمعیتی سیاست بر تأکید با(» جمعیتی هاي سیاست

جمعیتی به سیاست راهبردي جمعیت در اسـالم مـی پـردازد و     هاي سیاست و نظریات
خصوص جمعیت را فزونی کمی و کیفی جمعیـت بـا توجـه بـه         گذاري اسالم در   هدف

قلیمی دانسته و هدف غایی از ازدیاد جمعیت را کسب قدرت جامعـۀ اسـالمی              شرایط ا 
 ).  1392فوالدي،  محمد (کند بیان می

در پژوهـشی  )  1391(شناس حق مطیع نادر محمودي و جواد محم مشفق، محمود
، »جمعیتی هاي سیاست در تجدیدنظر لزوم: ایران جمعیتی تحوالت انداز چشم«با عنوان 
 آن نگري ه آیند و 1385 تا 1280هاي سال طی کشور جمعیت گذشته تتحوال به بررسی

 حدود به1425 سال افق تا ایران اند که  جمعیت اند و نتیجه گرفته پرداخته1425 سال تا

 مـشفق، (بـود   خواهـد  مثبـت  جمعیـت  رشـد  و یافـت  افزایش خواهـد  نفر میلیون 97

  ).1391شناس،  حق مطیع محمودي و
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 اسـت یسي هـا   اسـت یس« در پـژوهش خـود بـا عنـوان           )2000(اسـدپور    و هودفر
 عناصر یبررس و رانیا در تیجمع استیس مختلف مراحل از یگزارش ۀارائ به» تیجمع

 در مـشارکت  و يبـارور  کنترل مورد در سیاسی رهبران دنظریتجد به منجر که یمختلف
ن پژوهش بـه  ای. دنپرداز یمدر زمان بعد از انقالب شد،        خانواده میتنظ ۀبرنام کی جادیا

 ،یاسـ یس کارشناسـان  که از طرف   يا  دهیچیپ یررسمیغ و یرسم شرحی از راهبردهاي    
بـه   مـورد  نیا به یابیدست منظور به یاسالم يجمهور دولت و یمذهب مقامات ها،  رسانه

 .)2000اسدپور،  و  هودفر(اجرا درآمده و تصویب شده، پرداخته است 

هـاي   اسـالم و حمایـت از سیاسـت     «نوان  پژوهشی با ع   در  ) 2009 (1کاترینا ریدل 
ي جمعیتـی در اسـالم      هـا   اسـت یسبـه مطالعـه روي قابلیـت تهدیدکننـدگی          »  جمعیتی

ي تـاریخی  ها انیبني جمعیت معاصر و ها گفتماناین پژوهش با شروع بحث   . پردازد می
که چگونه رشد جمعیت به یک موضوع براي تهدیـد امنیـت جهـانی             آن، به بررسی این   

یی از ایران و پاکستان به ارائـۀ درك  ها نمونهاو با پیش کشیدن . پردازد یم شود یمتبدیل  
امنیـت   توسعۀ پایدار جهـانی و  متفاوتی از تعامل کشورهاي اسالمی درخصوص مبحث  

  ).2009 ریدل، (پردازد یم
 »ایـران  جمعیتی هاي سیاست در زنان نقش«، در پژوهشی با عنوان )1997(هودفر 

 در زنان اجتماعی و اقتصادي جایگاه با نزدیک خانواده، پیوندي ظیمتن دهد که نشان می

حـال   عین در اما .دارد زناشویی زندگی هاي محدوده در آنان استقالل و امنیت جامعه و
 بنـاي  سـنگ  یعنـی  آنـان،  داري به خانه عقیده ویژه به زنان، نقش دربارة بنیادین مشکل

 ایران، حکومت چگونه حال. است دهش برخوردار حکومت حمایت از جامعۀ اسالمی،

 قابـل  موضـوع  خـود  کـرده،  جمـع  یکـدیگر  با را متفاوت هاي از اولویت دسته دو این

  ).1997هودفر،(است  شده پرداخته به آن نوشتار این در که است توجهی
  

                                                
1. Katrina Riddell 
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هـاي تنظـیم    هاي زیـادي در زمینـۀ تـأثیر برنامـه          پژوهشبنابراین با توجه به اینکه      
گسترش و استفاده از آن در ایران قبـل از انقـالب صـورت گرفتـه کـه      خانواده و میزان  

تر بر محور کاهش و یا افز ایش میزان باروري در میان زوجین متمرکـز اسـت کـه           بیش
 اسـت و بـا   1342ناشی از پایش و تحلیل برنامۀ تنظیم خانوادة به اجرا درآمده از سـال     

هـاي نظـري     تر به تحلیـل    نقالب، کم شناسی در قبل از ا     توجه به نوپا بودن علم جمعیت     
هاي جمعیتی و تأثیر و تأثر آن از نظام  خصوص سیاست نگر در حوزة جمعیت و به کالن

جهــانی و ســاختارهاي اجتمــاعی و اقتــصادي پرداختــه شــده؛ و بعــد از انقــالب نیــز  
هـاي   خصوص سیاسـت    هاي جمعیتی و به    تر به مبحث سیاست    داخلی، کم هاي    پژوهش

هـاي   نیـز کـه سیاسـت     هـا     تر پـژوهش   اند و در بیش    ز انقالب توجه کرده   جمعیتی قبل ا  
هاي جمعیتی، صـرفاً از   عنوان موضوع پژوهش آمده است، به مبحث سیاست   جمعیتی به 

تـر از نگـاه    نگاه جمعیتی و تغییر و تحوالت مختلف آمارهاي جمعیتی توجه شده و کم            
 پژوهش حاضر سعی شـده کـه بـا          بنابراین در . شناختی به آن پرداخته شده است      جامعه

هـاي   نگر و آمیخته با نوعی نگاه نظـري، مبحـث سیاسـت        شناختی و کالن   نگاهی جامعه 
  .    جمعیتی ایران قبل از انقالب، مورد کاووش و تحلیل قرار گیرد

  
  چارچوب نظري پژوهش

را در سطوح مختلـف بررسـی     آنتوان یمي جمعیتی ها استیسدر پرداختن به موضوع  
) کالن/تلفیق خرد (ي جمعیتی از منظري کالن و تلفیقی        ها  استیس این پژوهش    در .کرد

پـردازان ایـن سـطوح پرداختـه        مورد بررسی قرار گرفته که در زیر به هر یک از نظریـه            
  :شود یم
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ي ها استیسگیري   فرایند تأثیر سطوح کالن، میان و خرد بر چگونگی شکل-1 نمودار
  امونیپیر جمعیتی در کشورهاي نیمه

  
  نگارندگان: منبع

  



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     92 

 ، 2 والرشـتاین 1ي توسعه و در چارچوب نظریۀ نظام جهانیها هینظردر سطح کالن   
داري   سـرمایه ۀ نیـست، بلکـه آخـرین مرحلـه در توسـع        ي جدیـد  ة پدید »3شدن جهانی«

 سـاً  و اسا شـود  یمـ شدن فرایندي اسـت کـه از غـرب هـدایت             جهانی. المللی است  بین
  .)1380صباغ پور،؛ 1377 جنکینز، (هدد یم را نشان آنگسترش 

در ایـن سـاختار، کـشورهاي    و  شـده  منطق انباشت سـرمایه هـدایت    با کهجهانی  
 کنند یمبخش میان پیرامون و مرکز عمل  صورت واسطه و تعادل  همواره به 4پیرامونی نیمه

گیـري انـواع      و سازوکارهاي آن در یک فرایند تـاریخی موجـب شـکل            )1379 تقوي،(
ي مختلـف توسـعه در سـاختار تـاریخی کـشورهاي مرکـزي و کـشورهاي                 هـا  گفتمان

 نظام جهانی یگانه نظام فراگیر و کامل .سازد یمپیرامونی و خارج از صحنه را فراهم  نیمه
 سیاسـی و  ـکننده اقتصادي    ساختارهاي به هم متصل و کاملتوان یماجتماعی است که 

 .در دااجتماعی را درون آن یافت و مورد مطالعه قرا

در ) کـشورهاي مرکـز  ( گفتمان مـسلط  توان یمي نوسازي را ها هینظردر این راستا   
ي توسعه، حاصل فرایند تحوالت نظـام جهـانی و گـسترش رو بـه          ها  هینظرچهارچوب  

 ةظهور ایاالت متحدو دوم  بعد از جنگ جهانی   و   1950در دهۀ   داري   رشد نظام سرمایه  
در دو   تـوان  یمـ را   آن يهـا   شهیر که  دانست گسترش جنبش جهانی کمونیسم    و   امریکا
 در). 1376؛ هریسون، 138سو، (گرایی و کارکردگرایی رهگیري کرد   تکاملنظري،بنیاد 

 و بعد از جنـگ  1950کشورهاي مرکز، بعد از دهۀ  این گفتمان،ار طرف تقویت راستاي
 يهـا  رشته درنوسازي  انگارة به وابسته توسعۀ نظریات از انبوهی تدریج به جهانی دوم

اقتصاد، با هـدف تـدوین برنامـۀ رشـد و      اجتماعی، شناسی روان شناسی، جامعه مختلف
  .آمد پدید نیافته توسعۀ کشورهاي توسعه

                                                
1. Global system 
2. Wallerstein 
3. Globalization 
4. Semi-periphery 



   
  
  
  

 93   ...  هاي جمعیتی   جهانی شدن، نوسازي و سیاست

تر پیرامون محور تمایزات سـاختاري و        رویکردهاي نوسازي از نظر اجتماعی بیش     
و  ، هـوزلیتس اسملـسر  به پارسـونز،  توان یم از اندیشمندان این تفکر است کهاجتماعی 

 عنوان بانی نظریۀ کـارکردگرایی، در قالـب   پارسونز بهدر این میان ، کردآیزنشتاد اشاره 

 نهـایی  که هدف گرایانه و در چارچوب رهیافت تکامل نوسازي کالسیک ردازانپ نظریه

تعـادل   و حفـظ  »ارزشـی  نظـام «تغییـر   طریق از ،مدرن جامعۀ به رسیدن در آن، توسعه
کـه بـراي    بر مبناي اولـویتی     ). 35ـ37: 1380سو، (است اجتماعی   خودمحور در سیستم  

) 62: 1376روشـه،    (شـود  یمـ قائـل   ) خصوص فرهنـگ    به (اجتماعیساختارهاي کالن   
ي هـا   کنش که موجب هدایت، دوام و پایداري نسبی         دهد یممتغییرهاي الگویی را ارائه     

ـ     ).102: 1384چلبی،   (سازد یمافراد را فراهم     اي کـه     نـسخه  رهـا یمتغن   و در راستاي ای
رویۀ جمعیت و    خصوص مسألۀ رشد بی     و به براي حل مشکالت کشورهاي جهان سوم       

که در   یی است کارکردهاو کژ ها     حذف سنت  ،کند یتجویز م ي جمعیتی   ها  استیساتخاذ  
  ).2006جیمز کلمن و هارولد کربو، (نیافته مشوق باروري باال است  کشورهاي توسعه

نوسـازي در یـک چـارچوب کـالن       مکتـب شناسان هجامع گردی لوي نیزاز ماریون
 تـا  »شـده  نوسازي نسبتاً جوامع«از  پیوستاري یک روي بر با نشان دادن جوامع تاریخی

نیافتـه   به تفاوت موجود در ساختار جوامع مدرن و توسـعه  »نشده ي نوساز نسبتاً جوامع«
گرایـی،   پـایین تخـصص   نـشده را در درجـۀ          و مشکل جوامع نسبتاً نوسـازي      پردازد یم

گرایی، تقدم قواعد  سازمانی، تمرکزگرایی باال، تأکید بر سنت، خاص       وابستگی پائین میان  
 ضـمنی شـرایط سـاختاري       طـور   بهکه به نوعی    ). 39: 1380سو، (داند یم... خانوادگی و 

پیرامـونی   خاصی را براي رشد باالي جمعیت و در نتیجه توسعه نیافتگی کشورهاي نیمه  
  . در ابعاد مختلف، فراهم ساخته استاي، و حاشیه
 ،)در سطحی کالن(این مکتب  شناسان از جامعه عنوان یکی دیگر نیز به اسملسر نیل
دانـسته و وجـه تمـایز اصـلی جوامـع       1سـاختاري  تمایز بر مشتمل نوعی را به نوسازي

                                                
1. Structural diffeences 
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 خانواده،  که در نهاداي ؛ تفکیک ساختاري  کند یمنیافته را با چنین مفهومی تحلیل        توسعه
  .کوچک شدن بعد خانوار و در نتیجه کاهش موالید را در پی خواهد داشت

نظریـات   بـه  تـوان  یمـ نیز،   در سطح کالننوسازي پردازان اقتصادي نظریه میان در
: 1373پروین،( کرد اشاره اقتصاددانان و دیگر ، هیرشمن، نورکس2، آرتور لوئیس1روستو

 مرحلۀ از پنج یکی در جهان کشورهاي دادن تمامی ربا قرا میان روستو این در). 10 ـ 3

 حرکـت  و ]خیـزش [جهش  مرحلۀ جهش، ماقبل شرایط سنتی، جامعۀ( اقتصادي رشد

انبوه، کشورهاي جهان سوم را در مرحلۀ اول و  مصرف دوران و اقتصادي بلوغ سوي به
 ایـن   رفـت از    کـه راه حـل بـرون       داند یمنوعی از ساختارهاي ناکارآمدي      سنتی، داراي 

نیافتـه و رسـیدن    گانۀ رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه   وضعیت را اجراي مراحل پنج    
گـرفتن از رشـد       درصد، بـا هـدف پیـشی       20 تا   10گذاري، بیش از     به میزانی از سرمایه   

  .)39: 1380سو،( داند یمامان جمعیت  بی
 ي اقتصادي سطح کالن نوسازي که با هدف زدودن        ها  هینظرچنین درچارچوب    هم

پل اسـتریتن،   دادلی سیرز،پردازانی نظیر   به نظریهتوان ی م مطرح شده،1960فقر در دهۀ  
یافته بـراي رفـع       را تالش جوامع توسعه    ها  آن توان یماشاره کرد که به نوعی      مک نامارا   

نیافتـه   توسعه و توسعه چالش بین توسعه، ازدیاد جمعیت و عدالت در کشورهاي درحال    
  ).1974؛ چمپرنون، 1370باغیان، قره؛ 1376هانت،  (دانست
 نیـز ) در سـطح خـرد   (نوسازي مکتب اجتماعی شناسی ن روا يها هینظر شاخۀ در

 ،5هـیگن  اورت ،4لرنـر  دانیـل  ،3کللند مک هوسلیتز، دیوید مانند برت افرادي به توان یم
 عوامل ایجـاد تجـدد را افـزایش آمـوزش و     نیتر مهماشاره کرد که  7راجرز و 6اینکلس

                                                
1. Walter. W. Rosto 
2. Arthur Lewis 
3. McClelland 
4. Daniel Lerner 
5. Evertt. E. Hagen 
6. Inkeless 
7. Rajers 
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سـو،   (داننـد  یمـ ...  وهـا  رسانهیالت، اشتغال در امور صنعتی، شهرنشینی، گسترش  تحص
 در راستاي کـاهش جمعیـت   توان یمي موجود،  ها  شاخصکه با ارتقاي    ) 58ـ56: 1380

  .قدم برداشت
شدة نوسازي در سطح کالن اجتماعی و سطح خرد  بنابراین براساس نظریات مطرح

 عـدم نوسـازي،    تـوان  یمـ نیافته را    شورهاي توسعه شناختی، روند ازدیاد جمعیت ک     روان
تفکیک ساختاري و وجود ساختارهاي سنتی و کژکارکردهاي مختلف فرهنگی و روانی        

ازحـد   دانست که جامعه را از حالت تعادل خارج کرده و شرایط را براي افـزایش بـیش       
نـد  جمعیت فراهم آورده است و راه حل اساسی، پذیرش ساختارهاي مدرن و طی فرای             

 شرایط توان یمبا حذف متغییرهاي سنتی در آن،       اي است که   تکاملی کشورهاي پیشرفته  
  .را براي تعادل دوبارة جمعیتی برقرار ساخت

، با توجـه بـه   1گیري پارادایم نوسازي جهت شناختی، ي جمعیتها هینظراما در بعد    
 ي کــاهش جمعیــت، از طریــقهــا اســتیساولویــت آن در توســعۀ اقتــصادي، اجــراي 

عنوان یـک رویکـرد تلفیقـی کـه بـه تلفیـق نظریـۀ           به(سازي نظریۀ انتقال جمعیت      پیاده
  .است) پردازد یم ي کاهش جمعیتها هینظرنوسازي و 

را پیوند بین   آنتوان یمنوعی   شناختی، نظریۀ انتقال جمعیت، که به      در بعد جمعیت  
نظریات کـالن  با تلفیق سطوح کالن و خرد رویکردهاي نظري کاهش جمعیت دانست،     

با نظریـات خـرد کـاهش جمعیـت        ...)  و رواقیان همچون مالتوس، اپیکوریان،  (جمعیت  
 و خـانوار  بـاروري  اقتصاد کننده، مصرف رفتار نظریۀهمچون جریان ثروت بین نسلی، (

بر آن است تا موقعیت همۀ کشورها را در یـک طـرح تکـاملی    ) اجتماعی منزلت نظریۀ
 قـرار داده و بـا تعمـیم تجربـۀ     )مـدرن (نتقالی و پس از انتقال ، ا)یا سنتی(قبل از انتقال   

 را تحـت  هـا آن  تیـ جمعتحوالت جمعیتی کشورهاي غرب به کشورهاي توسعهۀنیافته،        
 هر دو در سطوح باالیی  ها  آناي که باروري و مرگ و میر          مدرانیزاسیون، از مرحله   ریتأث

                                                
1. Modernization paradigm 
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 و بـاروري، هـر دو در سـطح     ، به وضعیتی که مرگ و میـر       )ۀ قبل از انتقال   مرحل(است  
در این فرایند، ابتدا مرگ و میر و بـا  ). مرحلۀ پس از انتقال(پایینی قرار دارد، منتقل کند     

عـسکري ندوشـن و      (گـذارد  یمـ تـدریج رو بـه کـاهش         قدري تأخر زمانی، باروري به    
  ).1385میرزایی، 

  
  پیرامونی یمهي جمعیتی در کشورهاي نها استیسگیري   فرایند چگونگی شکل-2نمودار

  
  )1974؛ چمپرنون، 1377تودارو، (دست نگارندگان براساس مباحث نظري  ترسیم شده به: منبع
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اي که در کـشورهاي مختلـف در حـال توسـعه            1که در اثرگذاري جمعیتی    تا جایی 
 بـه وقـوع   هـا  آنواسطۀ ایجاد نوسازي و اصالحات در ساختار اجتماعی و اقتـصادي       به
صورتی کـه پـس از آن    به. گردد یم حادث ها آندر ساختار جمعیتی ، تغییراتی   ونددیپ یم

گذارند و میزان باروي زنان به سطح جانـشینی و         که گذار جمعیتی اول را پشت سر می       
تدریج بسته به نوع ساختار فرهنگی و اجتماعی      یابد، به   یا زیر سطح جانشینی کاهش می     

این تغییرات شـامل  . دهد یم رخ ها آنکشورها، تغییراتی در وضعیت زناشویی و ازدواج     
کاهش تشکیل خانواده و ازدواج، افزایش تشکیل زندگی بدون ازدواج، کاهش عمـومی            

، تـأخیر در ازدواج و      هـا   طـالق در باروي، افـزایش موالیـد خـارج از ازدواج، افـزایش             
...  و هـا   آنو اسـتقال مـالی       فرزندآوري، کاهش بعد خانوار، افزایش میزان اشتغال زنـان        

  ).3: 2008کوستووا،  (.است
، پیونـدي  2 با استفاده از نظریه بوردیـو      توان یمدر نهایت در یک چارچوب تلفیقی       

ي نوسازي و تأثیر آن بر بعد جمعیتی برقـرار  ها هینظربین سطوح کالن و خرد در حوزة    
کرد و با اتصال ساختارهاي جهانی به ساختار جوامع مختلف در سطح کالن تا خرد، از      

ساختارهاي کالن در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، ساختارهاي میانه از قبیـل سـاختار             قبیل  
ي هـا  کـنش آموزشی، خانواده، طبقاتی، با ساختارهاي موجود در سطح خرد بـه تحلیـل     

که با استفاده از  صورتی به. پرداخت) خصوص در حوزة افزایش و کاهش موالید     به(افراد  
ن و ساختارهاي طبقاتی و حوزه اي کـه فـرد در آن             تغییرات سرمایه در بعد کالن و میا      
اي کـه هـر کنـشگر از فـضاي           واره و سلیقۀ شخـصی     پرورش یافته و با توجه به عادت      

سرمایۀ اقتصادي،  (يها هیسرمابا توجه به  ) ي کنش ها  حوزهطبقات یا    (اجتماعیساختار  
لیـل کـنش   توان بـه تح  ، میکند یمدر دسترس خویش اخذ ) اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

  ).1380 ،بوردیو(کنشگران مبادرت کرد 
  

                                                
1. Demographic transition 
2. Pierre Bourdieu 
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سطح کالن، ( فرایند چگونگی تأثیرگذاري نوسازي و گذار جمعیتی بر ساختار -3 نمودار
  پیرامونی و کاهش موالید کشورهاي نیمه) میان و خرد

  سطح خرد سطح میان  سطح کالن
  

  
  
  
  

  
  

 
  

  ایجاد خانواده هاي هسته اي
ل هاي سالمند جریان ثروت از نس

  تر به کودکان
  هزینه هاي زیاد پرورش فرزندان

  کاهش تشکیل خانواده، و ازدواج
افزایش تشکیل زندگی بدون 

  ازدواج
  کاهش عمومی در باروي

  افزایش موالید خارج از ازدواج
  افزایش طالق ها

  تأخیر در ازدواج و فرزند آوري
  کاهش بعد خانوار

افزایش میزان اشتغال زنان  و 
  ال مالی آنهااستق

افزایش تحصیالت در زنان و 
  مردان

  باال رفتن سن ازدواج
  افزایش بهداشت مادر و کودك

  افزایش امید به زندگی
  ...کم شدن بار تکفل و 

  

  
 نگارندگان: منبع

  
 پژوهش روش

 گـردآوري  و هاي کمی داده مبناي بر و توصیفی ـ تحلیلی  روش براساس پژوهش این

 از پـژوهش  ایـن  در مجمـوع  در. گرفته اسـت  انجام اسنادي عاتمطال کمک به ها داده

هـاي عمرانـی    چنـین بررسـی برنامـه    و هم مسکن و سرشماري نفوس رسمی آمارهاي

  نوسازي
 

  نظریه  انتقال
 جمعیتی

  
 تغییرات ساختاري

  کالن
د سرمایه         در ابعا

   اقتصادي-
   اجتماعی-
   فرهنگی-
 ... و جمعیتی-

تغییرات ساختاري در 
  سطح میانه سرمایه

  
  ختار طبقاتیتغییر سا

 تغییر  ساختار خانوار

  تغییر ساختار آموزشی
  تغییر ساختار جنسیتی

  تغییر ساختار سنی
  تغییر ساختار سالمت
  تغییر ساختار شغلی

  تغییر ساختار سالمت
تغییر ساختار رفاهی و 

...  
 

 گذار جمعیتی

تغییرات در ساختار   
 ذهنی   افراد          

کاهش تعداد موالید
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 تحلیل، بهره براي مختلف هاي تکنیک ها و روش از  و1356 تا 1327شده  از سال  اجرا

 اسـت  1355 تا 1335 سال از سرشماري هاي دوره به آمارها مربوط. است شده گرفته

با میزان موالیـد، سـواد، مهاجرت،اشـتغال، بیکـاري،      مرتبط آمارهاي تحلیل تکیه بر که
  .است... شهرنشینی و

  
  ي پژوهشها هیافت

  نوسازي اقتصادي و اجتماعی در ایران
... توان در وجوه مختلف اقتـصادي، اجتمـاعی و     ابعاد تأثیرگذاري جریان نوسازي را می     

ررسی قرار داد و به تحلیل تقدم و تـأخر هـر یـک از ایـن ابعـاد      صورت مجزا مورد ب   به
عنوان  یافتۀ نوسازي، به چنین پارادیم شکل با توجه به ماهیت نظام جهانی و هم. پرداخت

عنوان مرحلۀ آغازین توسعه، در  یک سیستم توسعۀ اقتصادي، عموماً، توسعۀ اقتصادي به  
ه و در مرحلۀ بعد، توسعۀ اقتصادي، زمینه       نیافته، مورد توجه قرار گرفت      کشورهاي توسعه 

. را براي ایجاد تغییراتی در ساختار اجتماعی و فرهنگی این کشورها فراهم ساخته است      
، با توجه به قرارگرفتن در چارچوب ساختار تاریخی         1342هاي قبل از   ایران نیز در سال   
هـاي   اي برنامـه نیافته، اقدامات اساسی خاصی را در طی تدوین و اجر         کشورهاي توسعه 

با محوریت و اولویت نوسازي اقتصادي به اجرا        ) از برنامۀ دوم تا برنامۀ پنجم     (مختلف  
آرامی با دور شدن از توجه صـرف بـر ابعـاد          درآورد و با تدوین برنامۀ پنجم توسعه، به       

اقتصادي پارادایم نوسازي، با رویکرد توسعۀ اجتمـاعی و بـا هـدف تغییـر در سـاختار                 
هـاي   هایی در این حوزه پرداخته است که در ادامـۀ شـاخص          تدوین برنامه  اجتماعی، به 

هـاي توسـعۀ اجتمـاعی در قبـل از        مختلف نوسازي اقتصادي و در مرحله بعد شاخص       
گیرد تا به خوبی ارتباط بین هر یک   مورد بررسی قرار می1355 تا 1342انقالب از سال 

از سـال   » سیاست کـاهش جمعیـت    «ي  از از ابعاد اقتصادي و اجتماعی نوسازي با اجرا        
خوبی نمایان گشته و نشان دهیم که چگونه در دوران پهلوي دوم براي رسیدن    به1342
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هاي جمعیتی به جزء جدانشدنی از تغییرات نوسازي تبدیل      به توسعۀ اقتصادي، سیاست   
و دولتمـردان وقـت بـراي رسـیدن بـه توسـعۀ اقتـصادي، مجبـور بـه اتخـاذ                   شـود     می

گیري از پارادایم انتقال جمعیتی که جزئی از پارادایم   کاهش جمعیت با بهرههاي سیاست
شوند و در مرحلۀ دوم با توجه به ابعاد اجتماعی نوسازي، سـعی در               نوسازي است، می  

تر اصول نوسازي براي رسیدن هر  هاي مختلفی با هدف تعمیق هرچه بیش    تدوین برنامه 
هاي کاهش جمعیـت     تر سیاست  نگی هرچه بیش  تر به توسعۀ اقتصادي و نهادی      چه سریع 

  .کنند در بین قشرهاي مختلف اجتماعی می
  

 :نوسازي اقتصادي
 ۀ جامعـ ، میالدي19فت که از اوایل قرن رتحوالتی شکل گدرپی نوسازي در ایران    

 با توجه با تغییرات مختلـف ایجادشـده   1340 ایران در دهۀ .تأثیر قرار داد   ایران را تحت  
المللی، با تأثیرپذیري از فضاي ایجادشدة نظام جهانی، به چرخۀ           ات بین در عرصۀ مناسب  

هـاي سیاسـی     زمینـه توسعۀ نوسازي در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعی وارد شـد و          
بعد مریکا بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ ا از جمله نفوذ ،موجود در ایران  

عنوان خط مقدم در برابر   ایران بهراهبردي  در ایران و اهمیت1332 مرداد 28از کودتاي 
 .)220 :1373ی  وروسـک یگاز (شود مدرنیزاسیون در ایران آغاز       موجب شد که   کمونیسم

 پهلوي دوم، عمدتاً طی پنج ة اقتصادي در دورةابعاد، روند و نتایج مدرنیزاسیون در حوز
 انجـام  1356 -1335هـاي   هاي دوم تا پـنجم در سـال    عمرانی و مخصوصاً برنامه  ۀبرنام

  ).327 :1375 ي،کد(گرفت 
دلیل درآمدهاي روزافزون حاصل از فروش نفت که قسمت بسیار اعظمی از     شاه به 

هاي مولد اقتصاد جامعه تزریق شد، به نوسازي در حوزة اقتصادي  این درآمدها به بخش 
 کـل  1353 تا 1343هاي  در سال. ـ اجتماعی، بدون توجه به نوسازي سیاسی، اقدام کرد 

   میلیـارد دالر  38 بـه    1356 تـا    1353هاي       میلیارد دالر و از سال     13درآمدهاي نفتی به    
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  هاي عمرانی قبل از انقالب هاي توسعۀ اقتصادي در برنامه  شاخص-1 جدول

شاخص هاي توسعه اقتصادي در برنامه هاي مختلف اجرا شدهه قبل از انقالب 
)1355-1342( 

برنامه هاي 
عمرانی قبل از 

 قالبان
ي ها بخشي زیر بنایی از جمله سیستم حمل و نقل و ها طرحي عمرانی اول، ها برنامهدر 

 در کل .ي بزرگ آبرسانی مورد نظر بودها طرحکشاورزي به ویژه اصالحات ارضی و 
 . بودمحور برنامه به توصیه مشاورین امریکایی کشاورزي

برنامه عمرانی 
-1334(اول 

1327( 

د و افزایش صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور، ترقی افزایش تولید، بهبو
 بهره برداري از معادن و ثروت هاي زیر زمینی،  کشاورزي و صنایع، اکتشافات و

اصالح و تکمیل وسایل ارتباطی، اصالح امور بهداشت عمومی و اتمام کلیه طرح هاي 
 .ه شده بودنیمه تمام عمرانی کشور، و بهبود وضع معیشت عمومی گنجاند

برنامه عمرانی 
-1341(دوم

1335( 

 خصوصیات  از.آمد در اجرا مرحله به ارضی اصالحات اجراي با همگام که برنامه این
 گذاري سرمایه بینی پیش در برنامه ،جامعیت ها هدف  نمودن مشخص برنامه این بارز

 چون اهدافی. بود عمرانی هاي سیاست نمودن همانگ و خصوصی و عمومی بخش
 در ویژه به درآمد عادالنه توزیع و تولیدي هاي فعالیت طریق از اشتغال افزایش و ایجاد
 ویژه سود در کارگران کردن سهیم و ارضی اصالحات طریق از کشاورزي بخش

 .برداشت در را ها کارخانه

برنامه عمرانی 
-1346(سوم

1342( 

رنامه سازگاري داشته در این برنامه سعی شد تا اهداف بخشی با هدف رشد اقتصادي ب
باشند  سیاست کلی سرمایه گذاري بخش دولتی در این برنامه مانند برنامه هاي قبلی 
سرمایه گذاري در امور زیربنایی و ایجاد و تکمیل زیر ساخت ها مانند راه ،فرودگاه 
،بندر برق،مخابرات و آموزش و پرورش بوده است عالوه بر آن ایجاد واحدهاي زراعی 

و ایجاد برخی از صنایع که جنبه حیاتی  و براي حفظ مصالح ملی ضروري بوده و اداره 
است همچنین واگذاري بعضی از رشته ها به بخش خصوصی و تقویت ان از طریق 

 .مساعدت هاي فنی و مالی در جهت افزایش توانایی رقابت با رقباي خارجی

برنامه عمرانی 
-1351(چهارم

1347( 
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ل از برنامه هاي گذشته در روند نوسازي کشور و افزایش با توجه به تجربیات حاص
رشد اقتصادي حاصل از فروش نفت، این استنباط به وجود آمد که رشد سریع درآمد 
ملی با توزیع عادالنه درآمد بین گروههاي مختلف اجتماعی همراه نیست بدین ترتیب 

ه عمران روستایی و برنامه ریزان سعی داشتند با اتخاذ سیاست هایی از جمله توجه ب
رفاه اجتماعی، توزیع متعادل سرمایه گذاري هاي زیر بنایی، خدمات و تسهیالت رفاهی، 

تاکید خاص بر ارتقائ . متعادل نمودن در آمد ها  در جهت تعدیل فاصله بین شهر و ده
سطح معیشت گرو ه هاي کم در آمد،  پی ریزي شهرهاي آینده کشور،  تقلیل تعداد بی 

تاها  ،گسترش برنامه هاي آموزش همه جانبه قشرهاي مختلف جامعه شمار روس
هاي  روستایی در جهت تحکیم مبانی فرهنگ و استقالل ملی و ایجاد زمینه پذیرش پدیده

نو به منظور سازندگی هاو باالخره پوشش حداکثر جمعیت روستایی از خدمات و 
 .تسهیالت فوق این مشکالت را تعدیل نمایند

نی برنامه عمرا
-1356(پنجم 

1352(  

 ) 1327ـ1356(هاي عمرانی اول تا پنجم قبل از انقالب  برنامه قانون :منبع

  
  میلیـارد   5/9بنابراین در راستاي اجراي برنامۀ سوم و چهارم توسعه کـه بـیش از    . رسید

 8 بـه  1349 تـا  1341هـاي   دالر هزینه داشت، رشد ساالنۀ تولید ناخالص ملی، در سال         
ي هـا  برنامهدر .  درصد رسید30 به 1352 درصد و در سال 14 به 1351ل درصد، در سا 
ي کـشاورزي  هـا  بخـش ي زیربنایی، از جمله سیستم حمل و نقل و  ها  طرحعمرانی اول   

  .)1381آبراهامیان،  (رسانی مورد نظر بود ي بزرگ آبها طرحویژه اصالحات ارضی و  به
ـ         ۀ برنام در   ترابـري و    يهـا   ستمیـ ویـژه س   ه دوم، گسترش زیربناي اقتـصاد ایـران ب

 مورد توجه قـرار گرفـت و       ،سازي واردات  ارتباطات و نیز ایجاد صنایعی براي جانشین      
هاي بزرگ از سوي  اي از فراهم آوردن سرمایه صنایع جانشین واردات تا اندازه   گسترش  

گـذاري   هیسرما) 1346 تا 1342( سوم ۀدر اثر برنام. تأمین شد دولت و از منابع خارجی      
گـذاري، عمـدتاً و       ایـن رشـد در سـرمایه      . رشدي فراوان یافـت   ) دولتی(بخش عمومی   

مستقیماً متوجه زیربناي اقتصادي و صنایع سنگین، از جمله صنایع فوالد و دیگر فلزات            
  ).120 ـ40: 1967بالدوین، (آالت بود  و پتروشیمی و ابزار و ماشین
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 بـا تـر    اصـالحات جـامع  ۀامـ  یک برن  ۀ مقدم  که  چهارم، اصالحات ارضی   ۀدر برنام 
 اجـرا درآمـد و   ۀها در آمریکا بـه مرحلـ   بود نیز با فشار دموکرات  » انقالب سفید « عنوان  

بنـابراین بـا تمرکـز بـر توسـعۀ      . اجتماعی کـشور را دگرگـون کـرد    ـ  ساختار اقتصادي
 میلیارد دالر صرف امور زیـر بنـایی     9/3ي سوم و چهارم، بیش از       ها  برنامهاقتصادي در   

  .)527: 1381آبراهامیان، (شد 
 میلیارد دالر به صنعت، ایران به دنبال 5/2ي دوم و سوم با تخصیص بیش از ها برنامهدر 

   شاهد انقالب1355 تا 1342هاي  ي دولتی هنگفت در سالها يگذار سرمایه
  بـه 11که سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی از     طوري  به. صنعتی کوچکی بود  

چنین شـمار   هم. درصد افزایش یافت 20 به 5ید و رشد صنعتی ساالنه از    درصد رس  17
ي هـا  کارخانـه ، 7000 به بیش از 1502از )  نفر کارگر 40 تا   10با  (ي کوچک   ها  کارخانه
 500بـیش از  (ي بـزرگ  هـا  کارخانـه  و 830 بـه    295از  )  کـارگر  500 تا   50با  (متوسط  

  ).528: همان( رسید 159 به 105از ) کارگر
توان افزایش میـزان    میرا   اقتصاد   ةحوز ترین پیامد مدرنیزاسیون در     جموع مهم در م 

در کنار آن کاهش تولید و اشتغال در بخش کشاورزي، گسترش           و  نرخ رشد تولید ملی     
که ایـن امـر   دانست خدمات در تولید ناخالص ملی      صنایع سبک و افزایش سهم بخش     

مدهاي نفتی به کاهش اشـتغال و کـاهش   در کنار افزایش واردات با اتکاي شدید به درآ       
 ؛ حجاریان،1380 رازقی،(صادرات غیرنفتی، تورم و مشکالت دیگر اقتصادي منجر شد          

1372.(  
  

  نوسازي اجتماعی
 چهل با اعالم اصول انقالب سفید خود سعی کرد تا تحول فرهنگی را        ۀشاه در ده  

کـردن آمـوزش    فـراهم « عنـوان  بـا  ،تسریع کند و با تأسیس سپاه دانش و اعـالم اصـلی         
بعدها بـا افـزایش اسـتقالل و قـدرت     .  در این راه برداشت   ییها  قدم» همگانی و رایگان  
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 تغییر در الگوي مصرفی و رفع نیازهـاي جدیـد    بهدولت، در کنار این اقدامات فرهنگی   
شـد، بـه    نامیده مـی » فساد« سنتی ۀکه از دید جامع نوین و ترویج مظاهري     متوسط ۀطبق

 سـنتی جامعـه پرداخـت       يهـا    غربی در جامعـه و تـضعیف ارزش        يها گسترش ارزش 
  ).32ـ31: 1979هویدا، (

 میلیارد دالر هم به بخـش منـابع انـسانی       9/1ي سوم و چهارم توسعه،      ها  برنامهدر  
ــد  ــصیص داده ش ــتانی از   . تخ ــت بیمارس ــمار تخ ــه، ش ــه 24، 26در نتیج ؛ 48000 ب

 نفـر و  4105 به 1965مار پرستاران از    واحد؛ ش  2800 به   700ي بهداشتی از    ها  درمانگاه
بـردن    در کنار ازبینها شرفتیپاین .  نفر افزایش یافت12750 به 4500شمار پزشکان از    

شمار کودکـان  . ي واگیردار، نرخ مرگ و میر کودکان را کاهش داد   ها يماریب و   ها یقحط
 نفر 33491000 به 1355 را در سال    1345 نفري سال    25840000را باال برد و جمعیت      

 سال و دوسوم آن    16، نیمی از جمعیت کشور زیر       1350بنابراین، در میانۀ  دهۀ      . رساند
  ).530ـ 529: 1381آبراهامیان، . ( سال بود30زیر 

شده در بخش منابع انسانی، وضعیت آموزشی کشور را بهبود      ي هزینه ها  بودجهاین  
 نفـر، در  13296 از ها  دکستانکوشدگان در    نام  شمار ثبت  1356 تا   1342از سال   . بخشید
   و در مـدارس فنـی  741000 به 369069 از ها رستانیدب نفر، و در    691000 از   ها  دبستان
افزون بر این شمار دانشجویان .  نفر رسید227497 به   14240اي و تربیت معلم از       حرفه
حـدود  ویژه امریکاي شمالی و اروپاي غربـی از   ي خارجی، بهها  دانشگاهشده در    نام  ثبت

 دانـشگاه   12خـصوص تأسـیس        نفر افزایش یافت؛ و بـه      80000 نفر به بیش از      18000
در کـل در ایـن چهـارده    .  نفـر رسـانید  154215 به 24885جدید آمار دانشجویان را از      

  .سال، نظام آموزشی کشور از لحاظ کمی بیش از سه برابر رشد یافت
 شـهرها  صنعتی اغلب در ها نهکارخاجاکه مدارس جدید، امکانات بهداشتی و  از آن 

 موجـب رشـد   1356 تـا  1342هـاي   متمرکز شده بود، توسعۀ اقتصادي ـ اجتماعی سال 
  ).530ـ529: همان (. شد1355درصد در سال  48 به 1345 درصد در سال 38شهري از 
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کـه شـمار    صورتی  رشد چشمگیري داشت، بهها سالي گروهی نیز در این     ها  رسانه
 دسـتگاه و شـمار   1700000 بـه    120000میلیـون، تلویزیـون از       4ه   میلیون ب  2رادیو از   

  ).527: همان. (میلیون قطعه رسید 110 به 20شدة سینما از  هاي فروخته بلیط
ي مختلف طبقاتی در جامعه شکل گرفت که در ها هیالدر راستاي رشد شهرنشینی، 

 یـک هـزار نفـر را    تـر از  اي قرار داشت که در مجمـوع کـم    طبقۀ باال و مرفه ها  آنرأس  
  .گرفت یمدربر

  
ي مختلف تغییر در بعد ساختار نیروي ها شاخصي مربوط به نوسازي و محورها -2 جدول

  1355 تا 1345چنین ساختار طبقاتی از سال  انسانی شاغل و هم

  1345سال   شاخص هاي تغییر  محرهاي نوسازي
  

  1355سال 
  

  1/2  2/2  کارفرمایان

  0/32  8/38  کارکنان مستقل

  0/19  7/9  مزد و حقوق بگیران بخش عمومی

  9/34  4/38  مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی

  

ساختار نیروي 

  انسانی شاغل 

  5/11  2/10  کارکنان خانوادگی دون مزد

  3/1  /.9  اقشار باال

  4/32  3/42  قشر هاي متوسط سنتی

  7/18  9/6  قشر هاي متوسط جدید

  ساختار طبقاتی

   درصد9/45   درصد3/45  ائیناقشار کارگري و پ

  )15: 1386سرایی، بحرانی، : ( منبع
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در رتبۀ بعد طبقۀ متوسط مرفهی قرار داشت که اعضاي آن نزدیک به یک میلیـون               
طیف گسترده اي از بازرگانان تا صاحبان کارگاه و روحانیان در ابعـاد   خانواده بودند که  

یع مدرن، این طبقۀ متوسط مرفه رغم رشد و گسترش صنا علی. گرفت یممختلف را دربر
که نیروي سنتی مهمی بود، میزان زیادي از قدرت خود را پس از اصـالحات ارضـی و             

ي کوچکی که به منظور برآوردن نیاز روزافزون به کاالهاي مصرفی در اواخر          ها  کارخانه
بگیري قرار    تأسیس شد، کسب کرده بود و در مرتبۀ بعد طبقۀ متوسط حقوق            1340دهۀ  
یعنـی  . را دوبرابـر کـرده بـود    ، تعداد اعضاي آن 1340ي توسعۀ دهه    ها  برنامهت که   داش
  عبـارت که . 1355 نفر در سال 630000 به بیش از     1335 نفر در سال     310000تر از    کم

اي، مهندسـان، مـدیران و    بودند از کارمندان اداري، آموزگاران و دیگر کارکنـان مدرسـه     
  .سفید کارگران یقه

وجود آورد بود که  دیده به عه چنان کمبودي در زمینۀ کارکنان آموزشي توسها طرح
 و زنـان را بـه کـار در      گرفـت  یمـ ي خـارجی را بـه خـدمت         ها  نیتکنسدولت همواره   

؛ بنابراین شمار   کرد یمویژه آموزشی و پرستاري تشویق       ي خدماتی و عمومی به    ها  حوزه
 به  1345 نفر در سال     10000دود  ویژه امریکایی و اروپایی از ح      ي خارجی به  ها  نیتکنس

چنین شمار بانوان مشغول بـه تحـصیل در          هم.  رسید 1356 نفر در سال     60000بیش از   
 نفـر در سـال   74000 به بیش از    1345 نفر در سال     5000مراکز آموزش عالی از حدود      

 درصد کارکنان 30 درصد کارمندان اداري، 28 زنان، 1356در سال .  افزایش یافت1356
 درصـد کارکنـان     100 درصد کارکنـان مـدارس ابتـدایی و تقریبـاً            54 متوسطه،   مدارس

وارد دانـشگاه    درصـد دانـشجویان تـازه      36چنـین    هـم . دادند یم را تشکیل    ها  کودکستان
. اي دانشسراها زنان بودنـد  وارد مدارس حرفه آموزان تازه  درصد دانش86تربیت معلم و    

. ماري را براي مـشاغل متوسـط تربیـت کـرد          بدین ترتیب این نظام آموزشی، زنان پرش      
  ).533ـ532: همان(

 کاغذ نیـز از  ۀ منتشرشده و افزایش میزان مصرف سران     يها  رشد مطبوعات و کتاب   
سازي بـراي مدرنیزاسـیون فرهنگـی در         ه زمین ةدهند  شانه ن هاي دیگري است ک    شاخص
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مریکـا،  ا  فارسـی  ۀ و تقویـت برنامـ     1950 ۀ کتاب در ده   90 حدود   ۀ ترجم .جامعه است 
اندازي چنـدین کتابخانـه مهـم همگـانی در            مریکا و راه  اگسترش کانون انجمن ایران و      

 ة مجلـه بـه زبـان فارسـی و دور         يانـداز   هاي ایران و راه     روزنامه  حمایت مالی از   ،ایران
پاشـا صـالح،   (شـمار آورد    جزئی از این اصالحات بـه توان یم را  آموزش زبان انگلیسی  

  .)130ـ35: 1976
بـا  اي تـدوین شـده بـود کـه            به گونه ) 1352ـ 56( پنجم عمرانی    ۀ برنام يها هدف

ي پیـشین از  هـا   برنامـه  بـه دلیـل برخوردارنبـودن        هـا   سالافزایش قیمت نفت، طی این      
در ایـن برنامـه   بهـره مانـدن قـشرهاي زیـادي از مـردم،        جامعیت و فراگیري الزم و بی     

 اجتماعی کـشور، حفـظ رشـد        قشرهاي ۀ همچون ارتقاي کیفیت زندگی هم     ییها  هدف
، گـسترش عـدالت    هـا   متیسریع و مداوم و متوازن اقتصادي همراه با حداقل افزایش ق          

اجتماعی، ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهـاي صـنعتی، حـداکثر اسـتفاده از                 
چنـین   و هـم  ) 166ــ   75 :1977آموزگـار،   (منابع ارزي براي جبران کمبودهاي داخلـی        

، توزیـع عادالنـۀ خـدمات و مـشارکت مردمـی در      هـا   اسـتان متعـادل   توسعۀ اقتـصادي    
 نیتـر   مهـم  در مجمـوع     .)252:1383زیاري،(گرفت   مورد تأکید قرار  ي عمرانی   ها  برنامه
بـود  ي کلی این برنامه، ارتقاي سطح دانش، فرهنگ، بهداشت و رفاه اجتمـاعی     ها  هدف

  ).13:1377صرافی،(
مانند اسـتفاده از روابـط    ( گرفته بود شکلبین طبقات نوین الگوي مصرفی خاصی     

 الکلی، استفاده از    ۀ روابط جنسی آزادتر، پوشاك غربی، مصرف نوشاب         زن و مرد،   ۀآزادان
اي را در کـشور   قشر جداگانهکه )  مذهبیيها اعتنایی به ارزش  موسیقی و هنر غربی، بی    

؛ تـشکیل  )135 :1976پاشا صالح،  (کرد     و حکومت نیز آنان را تقویت می       داد یتشکیل م 
 ایـن  ر اقدامات قانونی و قضایی دیگـ     ي دینی حکومتی و   ها  آموزهدین براي ترویج    سپاه  

در  1346 سـال    »ةحمایـت از خـانواد    «قـانون   از جمله تصویب    . کرد یروند را تسریع م   
 و 18 بـه  15 در آن بدون توجه به شـریعت، سـن ازدواج دختـران را از         مجلس بود که  
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چنین زنان به حق درخواست طالق دست یافتنـد   هم. فزایش داد ا20 به   18پسران را از    
  .)404 :1373ی، وروسکیگاز( همسر اول منع شدند ةو مردان از ازدواج دوم بدون اجاز

  
  ي جمعیتی در ایرانها استیسگیري  شکل

ي جمعیتی در ها استیسو شروع  تاریخچه تحوالت جمعیت دنیا از گذشته دور تا کنون
 نحوي با تاریخ تحوالت نظام جهانی و به  و در نهایت ایران،جهان و خاورمیانه

داري در ابعاد جهانی آن گره خورده است،  صورتی محدودتر با گسترش نظام سرمایه به
 با وجود انقالب فرهنگی رنسانس و انقالب صنعتی در اروپا، 1940سال  که تا طوري به

ولی در  .)7: 1383حسینی، (. دیرس یم درصد در سال 1رشد جمعیت به کمی بیش از 
گیري که در عرضۀ مواد غذایی و  دورة بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل افزایش چشم

ومیر و ثبات نسبی  زا صورت گرفت، زمینه براي کاهش سطح مرگ کنترل عوامل بیماري
 توسعه و رشد شتابان جمعیت آنان، فراهم شد ویژه در جوامع درحال سطح باروري، به

ي رو به افزایش نهاد و در آور سرسام و جمعیت جهان با سرعت )12: 1372 سرایی،(
  ).75: 2002ویک،  (دیرس میلیارد نفر 5/2 به جهان تیجمع 1950 سال

 میلیون نفر نوسان داشته     30جمعیت خاورمیانه نیز که در طول صدها سال، حدود          
مـۀ دوم قـرن بیـستم،     میلیون نفر رسـید و در نی 60است؛ در اوائل قرن بیستم به حدود    

رشد جمعیت در این منطقه به شـدت افـزایش یافـت و کـل جمعیـت طـی یـک دورة          
 رسید و میزان باروري به طور متوسط  1950 میلیون نفر در سال      100ساله به حدود     50
سوم جمعیت این منطقـه    که یک   جاییتا . رسید 1960 بچه براي هر زن در حدود سال         7

بنابراین بدون توجه به سطح توسعۀ اقتصادي یا . داد یمتشکیل  سال 15تر از  را افراد کم
اي در زمینـۀ فـراهم آوردن نیازهـاي     شـکل فزاینـده    درآمد ملی، کشورهاي خاورمیانه به    

رشـد و بهبـود اسـتاندارد زنـدگی آنـان، دچـار         به اساسی براي شماري از شهروندان رو     
  .چالشی اساسی شدند
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، 1950هـاي بعـد از    تلف رشد جمعیـت در سـال   ي مخ امدهایپبنابراین با توجه به     
ي مختلف جمعیتی، در سـطح جهـانی،        ها  استیسحساسیت خاصی نسبت به مسائل و       

گیـري   کـه همـین شـرایط زمینـه را بـراي شـکل             اي و ملـی برانگیخـت، تاجـایی        منطقه
المللی فراهم آورد و در اولـین نشـست       بین ي جمعیتی در سطح کالن ملی و      ها  استیس

، ایـن واقعیـت کـه    1965 و 1954 متحد در درباره جمعیت جهان در سـال  سازمان ملل 
نیـافتگی را تـشدید کـرده و مـانع از توسـعۀ              رشد سریع جمعیت شرایط فقر و توسـعه       

  ).1381 حسینی،(. شود، مورد تأکید قرار گرفت کشورهاي با منافع محدود می
رهاي این منطقه، در    عنوان یکی از کشورهاي خاورمیانه، همانند دیگر کشو        ایران به 

هـاي جنـگ جهـانی دوم، بـا توجـه بـه افـزایش             ساختار جمعیتی خـود، بعـد از سـال        
زا صورت گرفته بود، دچار  گیري که در عرضۀ مواد غذایی و کنترل عوامل بیماري       چشم

و میر  که کاهش سطح مرگ  طوري ؛ به)1374؛ امانی، 1376سرایی،  (تغییرات اساسی شد
 ناشـی از  تـوان  یمـ  آغاز و تا سه دهه بعد ادامه داشت، 1335 تا 1320هاي    را که ازسال  

در ) 1376سـرایی،    (دانـست  و میر از کشورهاي پیـشرفته بـه ایـران             انتقال کنترل مرگ  
 در 7/40آرامی از  ، میزان خام موالید به1345 تا 1325ي ها سالراستاي این تأثیرات طی    

 درصـد   83ابراین، جمعیت ایـران بـا حـدود         بن.  در هزار افزایش پیدا کرد     6/48هزار به   
امـانی،  (میلیون نفـر رسـید    25 میلیون نفر به بیش از 2/14افزایش در طی این دوره، از       

   ).80 ـ73: 1374
شـناختی را    ۀ گذار جمعیـت   مرحلعنوان نخستین    بنابراین گذار مرگ و میر ایران به      

ربارة گذار سنی، با توجه  و د)1376سرایی،  (دانست 1330ـ1335ي ها سال طی توان یم
 ساختار سنی جمعیت ایران را در       توان یم،  1355 تا   1345هاي   به شرایط ایران بین سال    

 15 درصد از کل جمعیت کشور زیر 40مرحلۀ اول دوران گذار سنی که همواره بیش از 
  ).36ـ 35: 1387سرایی،  (کردبندي  سال بوده است، دسته

 اعالم نتـایج سرشـماري عمـومی جمعیـت در سـال       ایران تا قبل ازها سالدر این   
ي محدودسازي جمعیت بود ولی بعد از اعـالم نتـایج       ها  استیس مخالف پذیرش    1345
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 و از رشد بـاالي   داد یممیلیون نفر نشان     28  جمعیت ایران را   که 1345سرشماري سال   
ز به همـراه  ، ایران نیداد یم میلیون نفر خبر  18 با   1335آن در مقایسه با سرشماري سال       

طـور رسـمی    اي بودند که به یافته تر توسعه مصر و ترکیه از جمله نخستین کشورهاي کم       
  ).1993، 1عبدل (کردندي تنظیم خانواده را پذیرفته و از آن حمایت ها برنامه

 از هـم  تـوان  یمـ شناسی تاریخی ایران دو دورة کلی را  بنابراین در بررسی جمعیت 
ي قبل از سرشماري عمومی نفوس و مـسکن در سـال   ها ل سادورة اول به : تفکیک کرد 

 ردیـ گ یمـ  را دربر1335ي بعـد از سرشـماري   هـا   سـال  و دورة دوم،     گـردد  یم باز 1335
 ).22ـ23: 1372سرایی، (

ي ها يگذار  و دورة رضاشاه، هر چند سیاست1335هاي قبل از   که در سال   طوري  به
 بـه   تـوان  یمـ ده که در این زمینـه       ریزي و اجرا ش    جمعیتی گاه براساس اهداف کمی پی     

ي هـا   اسـت یسي داخلی و خارجی اشاره کرد؛ اما برخی از          ها  مهاجرتکنترل و هدایت    
ي کیفی جمعیت، همچون آمـوزش  ها جنبهجمعیتی در این دوره نشانگر توجه دولت به       

 8 مـصوب    هـا   دبستاني  ها  نامه نظام مدارس قابلگی یا تصویب      سیتأسي ماهر و    ها  قابله
  ).2001: مهیار، رودي (است 1313آبان 

صورت جسته   نیز به1342بنابراین هرچند که توجه به مسائل جمعیتی قبل از سال           
، ولی براي اولین بـار در  شد یمو گریخته در بعضی قوانین و تأسیس مراکز دولتی دیده       

طورجـدي مـورد توجـه دولتمـردان در دورة           ي جمعیتی بـه   ها  برنامه بود که    1341سال  
  . دوم قرار گرفتپهلوي

 با اعالم نظر کارشناسان شوراي جمعیتی مستقر در امریکا، 1345در اواخر سال 
 و نهادهایی همچون شوراي عالی بهداشت و تنظیم خانواده، ستاد عالی ها سازمان

ي دولتی، معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداري ها دستگاههماهنگی با 
، 1345حدود موالید و رشد آن در سرشماري سال شدن  تأسیس شد و با مشخص

ي عمرانی چهارم و ها برنامهصورت علنی و رسمی در  ي کنترل جمعیت بهها استیس
                                                

1. Abdel R.Omran 
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 1346ي مهم رژیم شاهنشاهی گنجانیده شد و درسال ها برنامهعنوان یکی از  پنجم به
ر دانسته پس از صدور اعالمیۀ تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیۀ بش

برنامۀ ملی  و شد سیتأس 1346 سال در بهداشت وزارت در خانواده تنظیم شورايبود، 
 و رسماً کرد کار به شروع وزارت بهداشت يها معاونت از یکی نظر زیر خانواده تنظیم
 درصد از زنان واجد شرایط 20ي کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شد و حدود ها برنامه

  )Deputy of Health: 2009 .( گرفتندوشش این خدمات قرار تنظیم خانواده، تحت پ
ي جمعیتی و اجراي برنامۀ تنظیم خانواده ها استیس تاریخ شروع توان یمبنابراین 

 دهه اوایل اولین مرحله که ازدر . مرحله تشریح کرد سه  را درپهلوي دوم در دوران
 در دسترس و خانواده تنظیم انتخاب در زوجین توانمندسازي بریی شد، اجرا 1340

شد و در  از طریق بخش خصوصی و تجاري متمرکز پیشگیري يها روش دادن قرار
برنامۀ  ، تمرکز اصلی دولت بر اجراي یک1340دهۀ  بعد از يها سال در و مرحلۀ دوم

عمومی معطوف  يها کینیکلاز طریق  پیشگیري يها روش و توزیع خانواده تنظیم فعال
 ارتباط وسایل از طریق عظیمی را مبارزة که تهاجمی برنامۀ یک سوم، مرحلۀ و در شد

 اقتصاد رشد جمعیت بر رشد سوء اثرات بر غلبه و خانواده تنظیم ترویج جمعی براي
  ).2001 :اریمهر؛ 1987آقاجانیان،  (آورددر به مرحلۀ اجرا دیطلب یم 1970 هۀ ددر اواسط

چنـین برنامـۀ     و هـم  1351 ا تـ  1347 يهـا   سالدر دورة برنامۀ عمرانی چهارم بین       
پوشـش خـدمات    :  اقدامات مختلفی از قبیل    1356 تا   1352ي  ها  سالعمرانی پنجم طی    

 دارو و وسایل جلوگیري نیتأم نفر زن در سن باروري، 518659بهداشت باروري براي  
، ) میلیون نفـر   30کل جمعیت حدود    ( بار مراجعه کلینیکی     17373671از بارداري براي    

ي اختصاصی مثل پرستاران،  ها  گروه نفر از    222622نفر کادر پزشکی و      16629آموزش  
تـر افـراد در مـورد       به منظور توجیه بیش   ... ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاهیان بهداشت و     

ي تنظیم خانواده، آموزش قشرهاي مختلـف جامعـه از طریـق وسـایل ارتبـاط                ها  برنامه
 پـروژة پژوهـشی در زمینـۀ    75راي جمعی، کارشناسان و مروجین شاغل در برنامه، اجـ      

ي اصـفهان،  هـا  دانـشگاه شناسـی در    مرکز جمعیت 4 سیتأسجمعیت و کنترل جمعیت،     
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روزي سپاهیان خدمات اجتماعی زنـان،    مرکز شبانه8شیراز، آذربایجان و تهران، تشکیل  
ي الزم، هـا  مهـارت  مرکز اسناد جمعیت و تنظیم خانواده، براي کسب آموزش و   سیتأس

ي هـا   سـازمان  نفر از کارشناسان و مسئولین وزارت بهداري و سـایر            340یش از   اعزام ب 
 طرح پژوهشی در زمینـۀ      125چنین بیش از     بهداشتی و درمانی به خارج از کشور و هم        

ـ فعالمسائل جمعیتی، اجتمـاعی و پزشـکی و نیـز ارزشـیابی مـداوم عملکـرد                  ي هـا  تی
د و بودجۀ مصوب تنظـیم خـانواده        آموزشی، کلینیکی و پژوهشی عملیاتی به اجرا درآم       

 1350 میلیارد ریال مصوب و هزینه شد و در سال 3/1طی برنامۀ عمرانی چهارم بالغ بر 
  .سازي داوطلبانه در ایران برداشته و تصویب شد اولین گام قانونی براي عقیم

 کودك در مـدت    1300000 جلوگیري از تولد     )1352ـ56(در برنامۀ عمرانی پنجم     
 برنامۀ جمعیت و تنظیم خانواده قرار گرفـت و هـدف جمعیتـی سـازمان          سال، هدف  5

درصد بود، محقق نگردیـد و میـزان رشـد      1/0برنامه که وصول به میزان رشد جمعیت        
  . رسید6/2 به 2/3جمعیت از 

ي اجراشده میزان موالید سیر نزولی بـه خـود گرفـت و رشـد             ها  استیسدر نتیجۀ   
 تـا  1356(ي ها سالدر طول  . از انقالب، تقلیل یافت    قبل   9/1 به   6/2 ازطبیعی جمعیت   

 تقریباً یک میلیارد تومان یعنی بـه نـرخ آن        )؛ برنامۀ چهارم و پنجم قبل از انقالب       1347
سالۀ عمرانی  در برنامۀ پنج.  براي تنظیم خانواده هزینه شد ) میلیون دالر  150معادل  (روز  

تقریباً چهار برابر دوره    (ور تهیه شد    ششم، حدود دو میلیارد تومان بودجه براي این منظ        
ۀ برنام مورد در ایران دولت ۀانیسال ۀنیهز ،1359 سال رسمی آمار طبق  بر.)سالۀ قبلی ده

نـورتمن،   (بـود   کـشور 16 میـان  در شـده  داده اختـصاص  مقدار دومین تنظیم خانواده،
  ).1979 هوفستیتر،
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چهارم و پنجم  يها برنامهواده در شدة تنظیم خان مقایسۀ بودجه و خدمات ارائه -3جدول 
  عمرانی قبل از انقالب

  بودجه به ریال  برنامه

تعداد زنان 
تحت پوشش 

در سنین 
  باروري

تعداد مراکز 
درمانی تجهیز 

  شده

تعداد مراجعات 
جهت تامین دارو 

و امکانات 
  جلوگیري

کادر پزشک و غیر 
  پزشکی تعلیم دیده

  اقدامات جدید

برنامه چهارم 
1351-1347  

000/000/300/1  659/518  1926  670/373/17  
 پزشک و 629/16
 ماما و 622/222

  افراد دوره دیده

اولین گام هاي 
عقیم سازي و 
  بستن لوله ها

برنامه پنجم 
1356-1352  

000/941/056/8  000/090/1  20622  244/428/30  
 پزشک و 404/13
 ماما و 051/512

  افراد دوره دیده

مطرح شدن 
موضوع سقط 

 عنوان جنین با
هاي  سقط

  غیرایمن

   (Family planning Health office, 2009): منبع  
  

بنابراین، هماهنگ با شروع اصالحات، سیاست کاهش میزان جمعیت در چارچوب 
نظریۀ گذار جمعیتی به مرحلۀ اجرا گذاشته شد و تبعات آن موجب تغییراتی در ساختار 

 سـال که سرشماري  ، فراهم آورد، تاجایی1355 تا   1342هاي   جمعیتی ایران را، بین سال    
در سـال،   درصـد  1/3 آن را رشـد  نـرخ  و نفـر   میلیون8/25 را  که جمعیت ایران1345

 و نفـر  میلیـون  7/33 را ایـران   جمعیت1355 در سرشماري سومینکرد، در  برآورد می
  .داد نشان درصد 7/2 آنرا رشد نرخ

 باروري میزان درصد رسید و 5/44 درصد به 1/46از نظر ترکیب سنی، جمعیت از 

 فرزند 3/6 فرزند به میزان 7/7 از 1345 سال کشور روند کاهشی داشت و در نیز در کل
 )1999آقاجانیان، مهریار،  (. رسید1355در سال 
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ي مختلف تغییر در بعد جمعیتی و ها شاخصي مربوط به نوسازي و محورها -4جدول 
  1355 تا 1345نیروي انسانی از سال 

  1355سال   1345سال   شاخص هاي تغییر   حرهاي نوسازي م
 میلیون 25,8  میزان جمعیت 

  نفر
 میلیون 7/33

  نفر
  71/2  13/3  رشد جمعیت 

   فرزند3/6   فرزند7/7  میزان باروري کل 
  7/11  4/15  میزان مرگ و میر 

  65/2  63/2  درصد رشد خانوار هاي ایرانی 
  0/5  0/5   ایرانی بعد خانوار هاي

ترکیب  ( ساله کشور15نسبت جمعیت کمتر از 
  )سنی

   درصد5/44  1/46

  56/19   درصد5/21   سال6جمعیت کمتر از 
  5/44  1/36   سال14 تا 0درصد جمعیت 
  0/52  0/50   سال65 تا 15درصد جمعیت 
  5/3  9/3   ساله بیشتر65درصد جمعیت 

  
  ساختار جمعیتی

  5/92  82/99  نسبت وابستگی جمعیت

   درصد47  7/38  میزان شهرنشینی  اختار سکونتس

  5/47  4/29  ان کل کشورسوادمیزان با
  2/31  5/11  درصد زنان شاغل  باسواد 
  2/42  5/19  میزان مردان شاغل  باسواد

  ساختار آموزشی

  درصد4/10  درصد7/8  میزان محصلین زن
  1/29  4/30  میزان عمومی فعالیت

  9796000  7842000  جمعیت فعال 
  2/85  8/86  جمعیت فعال مرد
  8/14  2/13  جمعیت فعال زن

  2/86  7/86  جمعیت شاغل مرد
  8/13  3/13  جمعیت شاغل زن
  6/42  1/46  میزان مشارکت کل

  ساختار اشتغال

  8/70  4/77  میزان مشارکت مردان



   
  
  
  

 115   ...  هاي جمعیتی   جهانی شدن، نوسازي و سیاست

  )1345-1355(هاي  مرکز آمار ایران، داده هاي مربوط به سال: منبع
  

 272به  شهري کانون 199 با سال در درصد 31 میزان شهرنشینی و نرخ رشد آن از
  کـانون 373به   و در نهایت1345 درصد افراد شهرنشین در سال 7/38کانون شهري با 

تقدیـسی،   (.رسـید  1355 سـال   درصـد افـراد شهرنـشین در   47بـا بـیش از    شـهري 
  )1391شاپورآبادي، محمدعلی،

  9/12  5/12  میزان مشارکت زنان
  8079900  7011600  جمعیت شاغل 

  74/46  05/38   درصد جمعیت شاغل
  درصد0/68  درصد67/  مردان غیرفعال محصل

  2/10  3/9  میزان بیکاري
   درصد6/83  درصد91   اشتغال زنان فعالنرخ

  8/98   درصد3/91  توزیع نسبی جمعیت فعال و غیرفعال 
   درصد1/89  درصد4/90  میزان اشتغال 

  نفر65/3  نفر95/3  بار معیشت هر فرد شاغل
   درصد34   درصد5/47  در بخش کشاورزيردان منسبت اشتغال 

   درصد 2/34  درصد5/26  نسبت اشتغال در بخش صنعت
   درصد8/31   درصد0/26   خدماتنسبت اشتغال در بخش

   درصد34   درصد23  میزان فعالیت زنان در بخش خدمات 
   درصد10   درصد11  زنان نرخ فعالیت عمومی 

   درصد14/45   درصد60/58   ساله19 تا 15سهم مشارکت نیروي کار گروه سنی 
   سال24   سال25   براي مردان ازدواج میانگین سن
  7/19  4/18   براي زنانازدواج میانگین سن

  6/6   7/5   ساله19 تا 15درصد مردان ازدواج کرده 
  1/34  8/46   ساله19 تا 15درصد زنان ازدواج کرده 

  3/0  5/0  ق گرفته درصد مردان طال

ساختار خانواده و 
  ازدواج

  

  7/0  0/1  درصد زنان طالق گرفته



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     116 

، تعداد 1345در سال ،  درصد بود4/15 میزان باسوادي در کل کشور 1335در سال 
 که وضـع  1355در سال و  درصد 4/29تر به  ساله و بیش 7باسوادان کشور در جمعیت     

 12تر مورد پرسش قرار گرفت، تعداد باسوادان کشور به   بیشساله و 6سواد از جمعیت 
 . درصد رسید5/47 هزار نفر و میزان باسوادي به 877میلیون و 

 8/26 درصد در منـاطق شـهري و         2/73 از مجموع باسوادان کشور      1335در سال   
درصـد در   67 بـه  1355در سال که  درحالی ؛درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند    

  . رسید درصد در مناطق روستایی33شهري و مناطق 
تر از افزایش جمعیـت بـوده         دهد که افزایش باسوادان خیلی سریع        نشان می  آمارها

 7 درصد به جمعیت 2/31، حدود 1335 نسبت به سال 1345که در سال  طوري  به؛است
در سـال  .  درصد به تعداد باسـوادان اضـافه شـده اسـت      4/150تر و حدود     ساله و بیش  

تـر افـزوده     سـاله و بـیش  7 درصد به جمعیت 2/38، حدود   1345 نسبت به سال     1355
  . درصد به جمعیت باسواد افزوده شده است8/121شده در صورتی که در حدود 

 1351 و   1345،  1335هـاي     توزیع نسبی جمعیت فعال به تفکیک جنس در سـال          
 در درصـد  3/90بـه   1335 در سال  درصد 1/97 که نسبت شاغلین مرد از       دهد یم نشان
میزان اشتغال زنان فعـال طـی       و   رسیده است    1351 سال در   درصد 8/98 و   1345سال  

  . در نوسان بوده استدرصد 3/98 و درصد 91 تا درصد 6/99ها از  این سال
اند کـه در سـال         محصل بوده  درصد 5/47،  1335مردان غیرفعال کشور در سال      از  

میـزان  ،   رسـیده  درصد 0/68 به   1351 سال    و در  درصد 4/67 نسبت محصلین به     1345
 در سـال  درصـد  7/8 بـه   1335 جمعیت زنـان در سـال        درصد 3/3 از    نیز محصلین زن 

  . رسیده است1351 در سال درصد 4/10 و 1345
 کشور شاغل ي سال به باال10 نفر از جمعیت فعال 6858396 تعداد 1345در سال 

 درصد 3/13 نفر یا 909983 مرد و    درصد 7/86 نفر یا    5948413اند که از این عده        بوده
 4/88 سهم شاغلین مرد افزایش یافته و به ترتیب به     1351 و   1349در سال   . اند  زن بوده 

در منـاطق روسـتایی   . ها رسیده اسـت   از کل جمعیت شاغل در این سال    درصد 1/90و  
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ـ  علت گسترش امر آموزش و جذب بیش   به ان تر دختران به مدارس از تعداد و درصد زن
 تا 1345 در سال درصد 2/14که نسبت زنان شاغل از       طوري   است، به  شدهشاغل کاسته   

  . سیر نزولی داشته است1351 در سال درصد 7/9 و 1349 در سال درصد 4/12
ال بـه تحـصیل   شـتغ علـت ا   در مناطق شـهري بـه  1345میزان بار معیشت در سال      

کاهش نسبت نیروي فعال کـشور       با   1349در سال   و  تر ازمناطق روستایی      بیش ،جوانان
تـر متوجـه منـاطق شـهري       که این افزایش بـیش رسد یمنفر   95/3میزان بار معیشت به     

 به همراه افزایش نیروي فعال نسبت به سـال      1351کشور بوده است و باالخره در سال        
 27/4این میزان در منـاطق شـهري برابـر    . رسد  می نفر 86/3 معیشت به    ر میزان با  1349

  . است بودهنفر 61/3در مناطق روستایی مساوي  و نفر
 درصد 6/46 به 1335درصد در سال  7/56نسبت اشتغال در بخش کشاورزي از 

 9/25درصد به  20در مقابل بخش صنعت از حدود .  کاهش پیدا کرده1345در سال 
  . افزایش یافته استدرصد 5/27 به درصد 8/23 و خدمات نیز از درصد

بـه ایـن    . کشاورزي براي هر دو جنس کاهش یافته اسـت        سهم شاغالن در بخش     
سـال   درصـد در   34بـه    درصـد    2/46از   1345سال  در  ترتیب که این سهم براي مردان       

 متفـاوتی   ي الگوها ، سهم شاغالن در بخش صنعت بر حسب جنس        . است رسیده 1355
ه  بـود  افـزایش  در حـال 1355 تـا  1345براي مردان، این سهم از سال   . دهد  را نشان می  

  .است
صـورت تـوأم در حـال          مربوط به خدمات، به    يها  تیدرصد زنان و مردان در فعال     

و است داشته تري  در مقایسه با مردان شدت بیش افزایش بوده و این افزایش براي زنان    
 که از جملـه دالیـل    درصد رسیده است  34 درصد به    23از   1355 تا   1345هاي    از سال 

  . خدماتی بوده استيها تیالاین وضعیت، گسترش شهرنشینی و فع
شده سهم جمعیت   درصد از جمعیت اضافه  41  حداقل 1355 تا   1345هاي   در سال 

با در نظر گرفتن جمعیت فعـال، رشـد سـاالنۀ نیـروي انـسانی در                . غیرفعال بوده است  
 زیـر نسبت جمعیت که   طوري به.  درصد بوده است   6/2،  1355 تا   1345هاي    فاصلۀ سال 
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 5/44و بـه    1345 درصد در سال     1/46 به   1335 درصد در سال     2/42سال کشور از    15
 سـال بـه   65بنابراین با اضافه کردن درصد جمعیت    .  رسیده است  1355درصد در سال    

  .گیرند باال، حدود نیمی از کل جمعیت ایران در سن جمعیت غیرفعال قرار می
 ۀفاصـل  سـاله در  14 تـا  10درصد مشارکت نیروي کار گروه سنی بر همین اساس   

نزولی و رو بـه  روندي ، 12/14با  1355 درصد نسبت به سال    12/29با   1345 يها  سال
 سـاله، در   19 تـا    15 سهم مشارکت نیروي کار گـروه سـنی          .کاهشی را طی کرده است    

 درصـد  14/45 درصد بـه     60/58و از   روندي نزولی داشته    نیز   1355 تا   1345 يها  سال
  .رسیده است

هرگـز   افراد درصد. است ازدواج سن باروري، کاهش با مرتبط مهم عوامل از یکی
 ایـن  اسـت و  بـوده  افـزایش  بـه  رو 1355 تا 1345 سال از ساله29 تا 15 نکردة  ازدواج

  .است بوده تر بیش باال تحصیالت داراي افراد افزایش براي
 سـال کـاهش     24 سال بـه     25 میانگین مذکور براي مردان از       ها  سالدر فاصله این    

  . سال افزایش داشته است7/19 به 4/18 ازراي زنان یافته و ب
 بـه  1345 و تعـداد و شـمار جمعیـت از سـال          ها  ازدواجاي تعداد    شاخص مقایسه 

 نسبت بـه افـزایش جمعیـت اسـت؛     ها ازدواج نیز حاکی از کاهش هر چند اندك    1355
د و  درصـ 7/2 برابر با 1355 تا 1335که رشد ساالنۀ افزایش جمعیت در سال         صورتی  به

  . درصد بوده است1/1 برابر با ها ازدواجمیزان ساالنۀ افزایش 
 رونـد رو بـه   1345 تا 1335از سال ) 19 -15(از لحاظ زودرسی ازدواج نزد زنان  

 چه در شهر و چه در روستا این 1355 تا 1345 ولی از سال میکن یمافزایشی را مالحظه 
  .روند در حال کاهش است

خـوبی نـشان      انجام گرفته به   1355 تا   1345هاي    سال هاي مختلفی که بین    پژوهش
 بـوده اسـت؛   مـؤثر  هـا  آن بر تعـداد موالیـد   اصوالً که تغییرات سن ازدواج زنان       دهد یم

 موالید یک واحد و در دکه در ازاي سه سال افزایش در سن ازدواج زنان، تعدا صورتی به
ـ با .ه اسـت  واحد کاهش یافت5/2مقابل هشت سال افزایش، تعداد موالید     خاطرنـشان  دی
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کرد باال رفتن سن ازدواج، عالوه بر کوتـاهی دوره بیولوژیـک بـا تحـصیالت بـاالتر و                  
احتماالً اشتغال و فعالیت اقتصادي زنان نیز همراه است کـه در حقیقـت ایـن دو عامـل       

  ).1380امانی، (کننده و محدودگر در امر باروري و موالید است  تر منشأ رفتار کنترل بیش
محدودة  در ها مهاجرت اکثر که دهد ی منشان مهاجران مقصد و مبدأ رسیبر

 از مهاجران سوم حدود یک در فقط و افتاده اتفاق سرشماري محل استان یا شهرستان
 آمارها میزان مهاجرت به 1345که در سال  صورتی  به؛اند رفته دیگر استان به یک استان
  .دهد یم درصد نشان 2/27، 1355 درصد و در سرشماي سال 4/26شهرها را 

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

عنـوان   داري را بـه  گیري و گـسترش سـرمایه   خوبی چگونگی شکل نظریۀ نظام جهانی به 
یک نظام مسلط در روابط بین الملل و تقسیم جهان در قالب کشورهاي پیشرفتۀ مرکزي   

 کـه چگونـه   دهـد  یمـ  و نشان کشد یمنیافتۀ در حاشیه را به تصویر     تا کشورهاي توسعه  
صورت نـوعی از گفتمـان توسـعه در     داري، به ي سرمایهها انیبنتفکر اقتصادي غالب در  

عنـوان یـک سیاسـت      ظهـور یافتـه و بـه      1950ي اقتصادي در دهـۀ      ها  هینظرچارچوب  
پیرامـونی و   ي اجتماعی و اقتصادي کـشورهاي نیمـه  ها نظامراهبردي، به شکل بخشیدن    

 .اي پرداخته است حاشیه

 میالدي و قرار 19گرفته از اوایل قرن  در این میان ایران نیز به دنبال تحوالت شکل        
یافتگی در ابعـاد مختلـف اقتـصادي،        ن  گرفتن در ساختار نظام جهانی، با توجه به توسعه        

عنـوان گفتمـان مـسلط     اجتماعی و سیاسی، با بهره گیري از پارادایم غالب نوسـازي بـه   
حمایت ایـاالت متحـدة امریکـا، در دورة پهلـوي دوم،            کشورهاي مرکزي، با رهبري و      

ي روزافزون حاصل از فروش نفت، در قالب پنج برنامۀ عمرانـی، بـه              درآمدهاواسطۀ   به
اي از اصالحات از قبیل تفکیک ساختاري، حذف کژکارکردهاي مختلف نظـام            مجموعه
رهنگـی جامعـه   براي رسیدن به متغییرهاي الگویی مدرن، در نظام ارزشی و ف          ... سنتی و 
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گیـري از نظریـۀ روسـتو در چـارچوب      ایران، اقدام کـرد و در بعـد اقتـصادي بـا بهـره        
ي نوسازي به اجراي مرحله به مرحلۀ این نظریه در سازوکار نظام اقتصاد ایران،   ها  هینظر

 درصــد، در راســتاي 10گــذاري بــه میــزان  مبــادرت کــرد و شــرایط را بــراي ســرمایه
از رشد جمعیت فراهم ساخت؛ ولی با توجه به تأکید بـیش            گرفتن رشد اقتصادي     پیشی

ي عمرانـی، بـا هـدف ایجـاد        ها  برنامهاز اندازه به توسعۀ اقتصادي، در تدوین و اجراي          
گیري نوعی از توسـعۀ   ، زمینۀ شکل )ویژه از برنامۀ اول تا چهار      به(شرایط خیز اقتصادي    

واسطۀ این نتایج، دولت پهلوي  ه به را سبب شد کها تودهگیر در بین  ناموزون و فقر دامن
ي هـا  استیسدر تدوین برنامه پنجم و ششم عمرانی، با توجه به نظریۀ نیازهاي اساسی،  

مشی جدیدي در امتـداد پـارادایم    عنوان خط مربوط به توزیع عادالنه درآمد و منابع را به  
  .ي عمرانی و اجتماعی کشور وارد کردها برنامهنوسازي در 

 به نوعی به تاریخ تحوالت نظـام  توان یمي جمعیتی در ایران را   ها  ستایسبنابراین  
واسـطۀ    داري در ابعاد جهانی، بـه      صورتی محدودتر به گسترش نظام سرمایه      جهانی و به  

تأثیرات مختلف انقالب صنعتی و ارتقاي سطح بهداشتی و معیشتی و تبعـات ناشـی از               
شتاب رشد موالید در خاورمیانه پیونـد  انتقال کنترل مرگ و میر از کشورهاي پیشرفته و   

، 1335 تا 1330هاي  که ایران با پشت سرگذاشتن گذار مرگ و میر، طی سال     تاجایی. زد
 سـال   15 درصد از جمعیت کشور را افـراد زیـر           50وارد گذار سنی کودکی، که حدود       

د شماري را در ابعاد مختلـف، از جملـه کمبـو       ، شد و این خود تبعات بی      داد یمتشکیل  
گذاري با رشد جمعیت     سوادي جمع کثیري از افراد، ناهماهنگی سرمایه       نیروي فعال، بی  

کـه شـرایط موجـود در کـشورهاي خاورمیانـه و ایـران در             . را براي ایران رقـم زد     ... و
اي و ملــی   حـساسیت خاصـی را در سـطح جهـانی و منطقـه     1950هـاي بعـد از    سـال 

ي کـاهش جمعیـت در      ها  استیسگیري   کلبرانگیخت و همین شرایط، زمینه را براي ش       
 در پرتـو نظریـۀ انتقـال جمعیتـی فـراهم آورد و بـا       1342خاورمیانـه و ایـران از سـال    

اي جمعیتـی بـا هـدف     هـ   استیسنهادسازي و تصویب قوانین در سطح ملی، با اجراي          
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 13/3 ازتنظیم خانواده، میزان موالید سیر نزولی به خود گرفت و رشد طبیعی جمعیـت              
  . تقلیل یافت1355 درصد در سال 71/2 به 1345در سال درصد 

بنابراین با توجه به اجراي اصالحات اقتصادي و اجتماعی در سطح کالن از طریق       
اتخاذ گفتمان توسعۀ کشورها مرکزي و از طریق پارادایم نوسازي، تغییراتـی سـاختاري           

ایـران بـه وقـوع    در نظـام اجتمـاعی   ) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی  (در ابعاد مختلف    
پیوست که زمینه را براي تغییر در ابعاد مختلف سطح میان، از قبیـل سـاختار خـانواده،                
ساختار طبقاتی، ساختار آموزشی، ساختار اشتغال، ساختار جنسیتی و در نهایت تغییر در 

  .ساختار جمعیتی از طریق اجراي پارادایم انتقال جمعیت فراهم کرد
ي مختلـف در بعـد کـالن از طریـق     ها  هیسرما با تغییر    توان گفت   به این ترتیب می   

نوسازي در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی، تغییرات مختلفی در سـطوح              
ي مربـوط بـه آمـوزش و دانـش،          هـا   هیسرماي موجود در سطح میان، از قبیل        ها  هیسرما

واسطۀ  وست که به به وقوع پی  ... سرمایه اجتماعی و ارتباطات، رفاه اقتصادي، بهداشتی و       
آن ساختار طبقاتی نیز دستخوش تغییراتی شد که شرایط را براي گسترش قشر متوسـط       

اي شدن خانواده، باالرفتن سن ازدواج،  و در نتیجه تغییرات در سطح خرد در ابعاد هسته
و در نهایـت، شـکل بخـشیدن بـه          ... افزایش تحصیالت زنان، هزینۀ پرورش فرزندان و      

کـه نوسـازي     صورتی ؛ به ساخت یمفراهم   گران براي کاهش موالید را    ساختار ذهنی کنش  
 1342توانست، تغییرات نسبتاً محسوسی را در طی اجراي اصالحات در کشور از سـال    

 در ابعاد مختلف ساختار جمعیتی از جمله، کاهش رشد جمعیت، کاهش میزان         1356تا  
و میر و تغییر در ابعـاد   سال، کاهش میزان مرگ 15باروري، کاهش نسبت جمعیت زیر    

ساختار آموزشی از جمله افزایش میزان باسوادان کل کشور، افزایش میزان باسـوادي در      
چنـین   و هـم  ...  درصد زنان و مردان شاغل باسـواد و        شیافزا مناطق شهري و روستایی،   

تغییر در ابعاد مختلف ساختار شغلی نظیر، افزایش میزان مشارکت زنان، افزایش نـسبت   
 جمعیـت   شیافـزا  ي صنعت و خدمات به نسبت بخش کـشاورزي،        ها  بخشل در   اشتغا

چنین تغییر در ابعاد مختلف ساختار خانواده از جمله، افزایش میـانگین            و هم ... شاغل و 
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ایجاد کند که ...  سال و19 تا  15کردة   سن ازدواج براي زنان، کاهش درصد زنان ازدواج       
ون مهاجرت به شـهرها و تـشکیل یـک طبقـۀ     تمامی این تغییرات به همراه رشد روزافز  

ي سـنتی در ابعـاد مختلـف فرهنگـی و     هـا  ارزشمتوسط در کشور، زمینه را براي تغییر   
کسب نوعی از زندگی مدرن که از طبقات باال و متوسط جامعه به سطوح پایین ساختار       

سازي سیاست کـاهش جمعیـت و تنظـیم       طبقاتی در حال گسترش بود به موازات پیاده       
  .فراهم کردواده خان

هاي نوسازي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و  شدن با شاخص بنابراین جهانی
فرد خویش، با ایجاد تحوالت مختلف در ساختار اجتماعی ایـران، در        فرهنگی منحصربه 

شناختی، تغییرات مختلفی را در حوزة خانواده ایجاد کرده که ایـن            جریان گذار جمعیت  
شدن خانواده و گسترش دایرة اختیار در انتخاب همسر شروع شد و        اي تغییرات با هسته  

تر و تقلیل سطح فرزندآوري ادامـه   پذیري هرچه بیش سوي آسیب از نظر دوام ازدواج به    
شدن و نوسازي در  تر حوزة جهانی یافته و پیداست  که با تعمیق و گسترش هرچه بیش         

ناختی دوم، در ایران شـاهد تغییـرات        ش ابعاد اقتصادي و اجتماعی و آغاز گذار جمعیت       
  ).1385سرایی، (اي در نهاد خانواده باشیم  بسیار گسترده

سـبک  کردن     ترین راهکار براي کندکردن این جریان، عالوه بر نهادینه         بنابراین مهم 
چنین تـدوین سـازوکارهاي مناسـب بـراي      زندگی ایرانی ـ اسالمی در بین جوانان، هم 

ها و ملزومـات ایـن شـرایط          زندگی مدرن و ایجاد زیرساخت     شدن با تغییرات   هماهنگ
ها و تدوین قوانین مختلـف، زمینـه را بـراي          ها باید با ایجاد زیرساخت     لذا دولت . است

چنـین ایجـاد فرصـت و        تر تربیت، نگهداري و رشد کـودك و هـم          سهولت هرچه بیش  
 و اجتمـاعی در  هـاي عـاطفی   هاي مالی به زوجین با عنایت به بـاالبردن سـرمایه         مشوق

خانواده و جامعه، احساس ایجاد عالقه به تشکیل خانواده و تمایل به داشـتن فرزنـد در     
  . جوانان را  ترغیب کنند و زمینه را براي تداوم ثبات جمعیتی در آینده فراهم سازند
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 .انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران: تهران. ایران
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: تهران .قادري طاهره ترجمۀ .هتوسع و شدن صنعتی ).1377 (رایس جنکینز، -
 .طباطبائی عالمه انتشارات دانشگاه

 نظم نظري تحلیل و تشریح نظم؛ شناسی جامعه). 1384(مسعود  چلبی، -
 .نی نشر: تهران .چاپ سوم .اجتماعی

 سیاسی در کشورهاي ۀیند توسعاناموزونی فر« ).1372( سعید ،حجاریان -
 .65 ص .2 . راهبردۀنامفصل .»پیرامونی

هاي آن در خاورمیانه و  روندهاي جمعیتی و چالش« ).1381(حسینی، حاتم  -
 .40 و30. فصلنامۀ جمعیت. »افریقاي شمالی

شناسی اقتصادي ـ اجتماعی و  درآمدي بر جمعیت). 1383(حسینی، حاتم  -
 .سینا انتشارات دانشگاه بوعلی: همدان. تنظیم خانواده

 .نشر نی: تهران .اقتصاد ایرانآشنایی با  ).1388 (، ابراهیمرازقی -

 .شانزدهم چاپ .وثوقی منصور ترجمۀ .اجتماعی تغییرات). 1383(گی  روشه، -
 .نشر نی: تهران .دوم ویراست

: یزد. اي ریزي منطقه هاي برنامه اصول و روش. )1383(... زیاري، کرامت آ -
 .انتشارات دانشگاه یزد

نامۀ . »نگاهی به ایران یتی دوم در ایران با نیمگذار جمع«). 1387(سرایی، حسن  -
 .140ـ118 ص .6. شناسی ایران انجمن جمعیت

 .»1365 تا 1335هاي رشد جمعیت در ایران  دربارة نرخ«. )1370(سرایی، حسن  -
 111ـ97 ص .)1(2 و 1. فصلنامۀ علوم اجتماعی

. »نها و ایرا نظري اجمالی به جمعیت جهان، قاره«). 1372 (سرایی، حسن -
 .22 ص).1 (4 و 3. فصلنامۀ علوم اجتماعی

نامۀ علوم اجتماعی . »مرحلۀ اول گذار جمعیتی ایران«). 1376(سرایی، حسن  -
 .61 -51. 10 و 9. ایران
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ي ها يسرشمارکاربرد نتایج «). 1386 (ی، محمد حسینبحرانسرایی، حسن؛  -
 انجمن ۀنام .»عمومی در بررسی ساختار و تحوالت قشربندي اجتماعی ایران

 .3. شناسی ایران جامعه

 نوسازي، نظریات بر مروري توسعه؛ و اجتماعی تغییر). 1380( ي .آلوین سو، -
 پژوهشکدة: تهران .مظاهري حبیبی ترجمۀ محمود .جهانی نظام وابستگی و

 .راهبردي مطالعات

. »درایران قومی وتنوع ملی حاکمیت شدن، جهانی« ).1381 (اصغر علی پور، صباغ -
 .161ـ 143ص . 11. ملی پژوهشی مطالعات علمی ـ فصلنامۀ

انتشارات : تهران. اي ریزي توسعۀ منطقه مبانی برنامه). 1377(مظفر  صرافی، -
 .ریزي سازمان مدیریت و برنامه

هاي توسعه؛ رویدادهاي  برنامه«). 1385(عسکري ندوشن، عباس؛ میرزایی، محمد  -
نامۀ ، »ختی در قرن بیستمشنا گیري مباحث جمعیت و جهت المللی سیاسی بین

 .105 ـ 81ص. 1. شناسی ایران انجمن جمعیت

  : قبل از انقالبپنجم تا اول یعمران يها برنامه قانون -

 http://fa.wikisource.org/w/index.php?title 

 . نینشر :تهران . توسعهاقتصاد رشد و ).1370 (مرتضیباغیان،  قره -

: تهران. یگواه میعبدالرح ترجمۀ. رانیا انقالبي ها شهیر. )1375(ی کیني، کد -
 .یاسالم فرهنگانتشارات دفتر نشر 

. زنگنه جمشید ترجمۀ .شاهی آمریکا و پلماسید). 1373 (ماركی، وروسکیگاز -
 .نشر رسا: تهران

ري عمومی نفوس و نتایج تفصیلی سرشما ).1355ـ1335(مرکز آمار ایران  -
 .انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور:  تهران.مسکن کل کشور
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گزارش کشوري جمعیت و توسعه در ). 1385(میرزایی، محمد و همکاران  -
شناسی ایران با پروژة صندوق جمعیت در  طرح مشترك انجمن جمعیت. ایران

 .دانشگاه تهران

انتشارات . تهران . با تأکید بر ایرانجمعیت و توسعه). 1384 (میرزایی، محمد -
 .هاي آسیا و اقیانوسیه مرکز مطالعات و پژوهش

 . رقیبيها می از پارادایلی تحل؛ توسعهي اقتصاديها هینظر). 1376 (انای دا،هانت -
 .نشر نی: تهران. ارمکی دکتر غالمرضا آزادۀ ترجم

 .کلدي علیرضا ترجمۀ .توسعه و نوسازي شناسی جامعه). 1376 (دیوید هریسون، -
 .بخشی ن توا و بهزیستی علوم  انتشارات دانشگاه:تهران

 
- Abdel R.Omran & Larzaneh Roudi. (1993). The Middlc cast Population 

Bulletin 48,no.1(Washington,DC: Population reference Bureau. 

- Aghajanian, A. (1989). Population Policy, Fertility and Family 

Planning in Iran, In: K. Mahadevan (ed) Fertility Policies OF Asian 

Countries (New Deihi: Sage Publications). 

- Pasha Saleh, Ali. (1976). Cultural Ties Between Iran and the U.S 

Tehran: n. p.130-35. 

- Champernowne, D. G. (1974). A Comparison of Measures of Inequality 

of Income Distribution. The Economic Journal. Vol. 84. 

- Coleman,J.W and H. R. Kerbo. (2006). Social Problems,Ninth Edition, 

Person Prentice Hull Press. 

- Deputy of Health. (2009). History of and family planning in Iran. family 

planning Office. Ministry of Health and Medical Education. Tehran, 

Iran. [In Persian]. Available from:  

  http://www.fhp.hbi.ir/fhppages/Tanzim Office/ Tanzim Office History.htm 

  Accessed 16 June 2014. 



   
  
  
  

 127   ...  هاي جمعیتی   جهانی شدن، نوسازي و سیاست

- Family Planning Office. (2009). Family Planning Graphs,Deputy of 

Health Ministry of Health and Medical Education. Available 

from:http://www.fhp.hbi.ir/FHPPages/H 

- Fereydoun Hoveyda. (1979). The Fall of the Shah. New York: 

Wyngham. 

- Gebrge B. Baldwin. (1967). Planning and Development in Iran. 

Baltimor:John Hopkins Press. 

- Hoem, J. M. & Dora, k. (2008). Traces of the Second Demographic 

Transition in Four Selected Countries in Central and Eastern 

Europe: Union Formation as a Demographic Manifestation. Euro J 

Population. DOI 10.1007/s10680-009-9177-y. 

- Amuzegar, Jahangir. (1977). Iran: An Economic Profile Washington: 

middle East Institute. 166-75& Razavi, Op. Cit. P. 68-77. 

- Mehryar A. H. & Roudi.F. & Aghajanian, A & Tajdini, F. (2001). 

Repression and revial of the family Planning program and its impact 

on the fertility levels and demographic transition in the Islamic 

republic of Iran.Working Paper 2022, Economic Reserch. 

- Nortman, D. & Hofstatter, E. (1979). Population and Family Planning 

Programs, Newyork. Oxford and New York: Oxford University 

Puplishers the Hague. 

- Weeks,John. (2002). Population: an Introduction To Concepts and 

Issus, NEWYORK. Wadsworth Publishimg Company. Seventh 

Edition, P 190. 


