
  
  
  
  
  

  ي جمعیتی در ایرانها ستیاستوسعه اجتماعی و 
 )1385 تا 1357ز سال بعد از انقالب، ا (

  ***باقر ساروخانی  ، **اهللا زنجانی حبیب  ، *سیامک حیدري
  24/12/95:پذیرش          3/11/95:دریافت

  
  چکیده

ي جمعیتـی، از  هـا  اسـت یسشـناختی   حاضر بررسی جامعـه  مقاله   هدف اصلی 
ي ها گونهگیري   ي توسعه، و شکل   ها  میپارادا ها و   طریق شناخت تحول گفتمان   

وسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهـاد خـانواده در         مختلف ت 
 1385سال   تا1357 هاي ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی و در خالل سال

اي بـوده و متناسـب بـا          روش تحقیـق در ایـن پـژوهش، کتابخانـه         . باشـد  یم
لـه  مقا. ي کمی و کیفی استفاده شده است ها  روش  از ، مقاله هاي مختلف   بخش

                                                
  ،، تهرانشناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دانشجوي دکتري جامعه*
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   )نویسنده مسئول (.، تهرانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دانشیار جمعیت**

ha_zanjani@yahoo.com 
 sarokhani@ut.ac.ir               .، تهرانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  استاد جامعه***
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ي توسـعه  هـا   گفتمـان ي از یک نگاه کالن، غلبه و چرخش         ریگ  بهرهحاضر، با   
، در شـکل  )نیافتـه پیرامـون     یافته مرکـز و توسـعه      مربوط به کشورهاي توسعه   (

نتیجه تأثیر آن بر نهاد  و در ي جمعیتیها استیسبخشیدن به توسعه اجتماعی،    
 تـا   1357هـاي     سال  که در فاصله   دهد یمبه تصویر کشیده و نشان       خانواده را 

 در ایــران بعــد از انقــالب، نظــام سیاســی جمهــوري اســالمی و       1385
 سیاسی آن، چگونه با توجه به شرایط قرارگرفتـه در وضـعیت       اندرکاران  دست

ي ها گونهي توسعه کالن، با اتخاذ ها گفتمان، منطبق با توسعه درحالیک کشور   
ینـه را بـراي تغییـر در    ي جمعیتی، زمها استیسمختلفی از توسعه اجتماعی و    

و در نتیجـه ظهـور       ...فرهنگی، اقتصادي، سیاسـی و       -ساختارهاي اجتماعی   
 .اند ساخته در نهاد خانواده، فراهم ها بیآسانواع مختلفی از 

توسعه اجتماعی، جمعیـت، پـارادایم، نهـاد خـانواده،           :هاي کلیدي   واژه
  .ي جمعیتیها استیس

  
  مقدمه

 در عرصه ملی و ها دولتي مستقیم ها گذاري یاستامروزه تحوالت جمعیتی با س
تري به خود  شکل مدرن ،ها دولتالمللی پیوند تنگاتنگی یافته است، و هر چه  بین

با وقوع انقالب ). 1346بهنام،  (، میزان این پیوند و نزدیکی بیشتر شده استاند گرفته
 اجتماعی دهه اول گیري نظام سیاسی جدید، با توجه به گفتمان توسعه اسالمی و شکل

ي ها استیسها و معیارهاي اسالمی و انقالبی قرار داشت،  انقالب، که بر پایه ارزش
جمعیتی به اجرا درآمده در دوره حکومت پهلوي، که بر محور پارادایم توسعه مربوط به 

متحده قرار داشت، توسط  به رهبري و مرکزیت ایاالت) مرکز(یافته  کشورهاي توسعه
ي استعماري و استکباري به کنار ها استیسعنوان  اندرکاران سیاسی، به ترهبران و دس

، با شروع )با پارادایم توسعه وابستگی(نهاده شد و با چرخش از گفتمان توسعه پیرامون 
در این مدت با توجه به . ي افزایش جمعیت آغاز گردیدها استیسجنگ تحمیلی، 
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دمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح ومیر، به دلیل توسعه شبکه ارائه خ کاهش مرگ
بهداشت عمومی و عوامل مختلف دیگري همچون، مهاجرت اتباع کشورهاي همسایه 

ي پرجمعیت ها خانوادهبه ایران، واگذاري برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به 
هاي تنظیم خانواده،  و از طرفی غفلـت از برنامه) واسطه ارزش و اهمیت نهاد خانواده به(

 درصد رسید، وضعیتی که 9/3 به رقم 1355 - 1365هاي  د جمعیت در فواصل سالرش
ي دولتی، که نقش ها استیسشود و از طریق  از آن تحت عنوان انفجار جمعیت یاد می

. ی در افزایش ناگهانی جمعیت داشت، در دهه اول انقالب پیگیري و اعمال گردیدمهم
 و بالفاصله بعد از انتشار نتایج 1365ال  دو سال پس از اجراي سرشماري ساین کهتا 

  . بود که هشدارها، پیرامون رشد روزافزون جمعیت جدي تلقی شد1367آن در سال 
هاي تحدید موالیـد، یعنـی       سال، از اجرایی شدن سیاست     15گذشت نزدیک به     با

ي فرهنـگ مـدرن در قالـب    هـا  شاخـصه ، و رسوخ بـسیاري از   1380 تا   1370بین دهه   
، در  )مرکـز (یافتـه     ي نوسازي، وابسته به گفتمـان توسـعه کـشورهاي توسـعه           اه  میپارادا

ویژه در نهاد خانواده و تغییرات ایجاد شـده در    ي مختلف فرهنگی و اجتماعی، به     ها  هیال
امـا تـداوم نهادمنـد    .  درصد کـاهش یافـت  6/1 درصد به  9/3آن، نرخ رشد جمعیت از      
 و سیر نزولی نرخ رشد جمعیـت  ي کاهش جمعیتها استیسسازي فرهنگی در عرصه    

هـاي اخیـر     در سالکننده نگراناي  ، به مسئله1390 درصد در سال 3/1به رقمی کمتر از     
، 1390شده در سرشماري سال       آوري  هاي جمع   که، بر اساس داده     طوري  به. تبدیل گردید 

 درصـد و کمتـر از حـد جانـشینی          29/1 در ایران به رقم بسیار پـایین         شاخص باروري 
کـه تبعـات    نحـوي  بـه . داد یمـ ، که از تحوالت مهمی در آینده جمعیتی ایران، خبر      رسید

گذاران جامعه ایـران را وادار   احتمالی کاهش شدید میزان باروري، دولتمردان و سیاست      
منظـور    هـایی بـه     ي جمعیتـی و تـصویب و اجـراي برنامـه          هـا   استیس در   دنظریتجدبه  

ها به زادوولد بیشتر      ینده و تشویق خانواده   هاي آ   جلوگیري از پیر شدن جمعیت در سال      
 بنـابراین بـا توجـه بـه سـاختار           ).176: 1389سـمیعی نـسب و دیگـران،         (نموده است 

 و 1385 تا 1357هاي    ایران در طول سال    جامعهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی      
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و ي توسعه اجتمـاعی  ها گفتماني عمده در عرصه ها چرخشپیروزي انقالب اسالمی و  
ي مختلف بعد از انقالب، که همسو   ها  دولتي مختلف جمعیتی توسط     ها  استیساتخاذ  

گرفتـه و بـا ورود        شـکل ) المللـی   بـین ( کـالن    در سـطح  ي توسـعه    هـا   گفتمـان با تغییر   
ي توسعه عمرانـی و اجتمـاعی کـشور، زمینـه را       ها  برنامهها به     ي این گفتمان  ها  شاخص

هاي کـاهش جمعیـت در    ر چه بیشتر سیاست براي تغییرات فرهنگی و نهادمند سازي ه      
ي هـا  گفتمـان جامعه و نهاد خانواده فراهم آورده، واکاوي نقش و تـأثیر ابعـاد مختلـف           

هاي مربوط به آن، بـر   بندي المللی و قطب بین بچارچوگرفته در   توسعه اجتماعی شکل  
ران، و تبعات حاصل از آن، براي نظام اجتماعی ای ي جمعیتی و شناختها استیساتخاذ 
ي مختلـف در نهـاد خـانواده، از اهمیـت وافـري           هـا   بیآسـ چگونگی گسترش    بررسی

عوامل  « کهباشد یم سؤالحاضر نیز پاسخ به این  پژوهشبرخوردار بوده و هدف اصلی 
ي جمعیتـی  هـا  اسـت یستوسعه اجتماعی و  گیري  در سطح کالن بر شکل  مؤثراجتماعی  

بعد » ی و همچنین نهاد خانواده در ایران      چیست و تبعات مختلف آن بر ساختار اجتماع       
  »باشد یم چگونه 1385 تا سال 1357هاي  از انقالب اسالمی، در طی سال

  
   پژوهشنهیشیپ

هاي مختلف تاریخی در ایران، با توجـه بـه       در برهه  که دهد  می نشان مختلف، تحقیقات
 عـددي مت هاي جمعیتی اجراشـده، عوامـل       الگوهاي مختلف توسعه اجتماعی و سیاست     

مـؤثر بـوده    در تغییر نهاد خانواده و سـاختار جمعیتـی آن       ... ازنظر اجتماعی، سیاسی و     
درمانی  بهداشتی هاي شبکه بهبود :به عوامل مختلفی چون توان که از این میان، می. است

 حمایـت  ،)زنـان  بـراي  خـصوصاً ( تحـصیالت  و نقش آن در کاهش جمعیت، گسترش      
هاي  کردن جامعه از طریق تأکید بر ارزش     مدرنیزه الید و مو تحدید هاي  برنامه از نخبگان

 هـا  آن کمیـت  نـه  فرزنـدان  کیفیت بر ها خانواده تمرکز ،)20-3: 1995آقاجانیان،  ( مدرن
نسل،  سه طی خانواده تحوالت و مدرنیته بین ارتباط بررسی ،)2001مهریار و دیگران، (
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را نـشان   در سـاختار خـانواده  فرا مادي و تغیر  به سمت مادي هاي ارزش از که حرکت
 جمعیتی و تـأثیر  رگذا جریان در خانواده  تغییر،)1381ارمکی،  شکوري و آزاد (دهد می

 و بنیادي تغییرات خانواده، با تأکید بر تحوالت ).1385سرایی، (شدن بر خانواده  جهانی
 بـاروري، تغییـر معیارهـاي    میـزان  چـشمگیر  کاهش ازدواج، سن در افزایش چشمگیر

 و شـوازي  عباسی (پس از انقالب هاي سال طی طالق میزان افزایش و همسر، تخابان
هاي اجراشـده   تولیدمثل در خانواده، از طریق برنامه   رفتارهاي  تغییر ،)2003 دونالد، مک

 میان طوالنی گذاري فاصله شدن، مادر یا پدر انداختن تعویق به شامل( ها از سوي دولت  
  .اشاره کرد... و ) 1375کاظمی پور، (، توسعه فرهنگی )ها بارداري
  

  چارچوب نظري پژوهش
هاي جمعیتی، و  در تحقیق حاضر، سعی شده، توسعه اجتماعی و ارتباط آن باسیاست

منطبق با تغییر و تحوالت تاریخی و همچنین  چگونگی تأثیر آن بر نهاد خانواده،
ي ها میپاراداها و  ي صورت گرفته در پرتو گفتمانها چرخشفرایندهاي شکل یافته و 

ي نظري جمعیتی ها میپارادا، همراه با )مرکز و پیرامون(کالن نظري در حوزه توسعه 
ي ها هینظرکالن /تلفیق بین سطوح خرد(ب تلفیقی چارچو، در یک ها آنمربوط به 
در ادامه به تغییر و تحوالت . مورد بررسی قرار گیرد) ي توسعهها میپارادامربوط به 

، و نقش ها آني وابسته به ها میپاراداي مرکز و پیرامون و ها گفتمانر حوزه یافته د انجام
گیري نوع خاصی از توسعه اجتماعی و سیاست جمعیتی، پرداخته  هریک در شکل

  :شود یم
  ي جمعیتیها استیس و گفتمان توسعه مرکز: الف

 :از قبیـل  (ي مختلف توسعه مربوط به گفتمان مسلط کـشورهاي مرکـز            ها  میپارادا
  ي اساسـی،  ازهـا ی ني مربوط به نوسازي قدیم و جدید، توزیع عادالنه درآمـد، ها  میپارادا



سطح کالن، میان و (ي جمعیتی بر سطوح مختلف ساختار ها استیسي توسعه، توسعه اجتماعی و ها گفتمانگیري   فرایند شکل-1نمودار 
  ادهی و تغییرات ایجاد شده در نهاد خانورامونی پمهینکشورهاي ) خرد

  سطح خرد سطح میان سطح کالن

  
  
  
  
  
  
 

 
  

  تغییر در ساختارهاي سطح خرد
  هاي شکل خانواده
  بی نسلی جریان ثروت

  پرورش فرزندان
  تشکیل خانواده، و ازدواج

  باروي میزان
  میزان طالق
  سن ازدواج
  بعد خانوار

  ها و استقالل مالی آن اشتغال زنان
  میزان تحصیالت در زنان و مردان

  داشتوضعیت به
  امید به زندگی

 ...بار تکفل و 

 

   توسط نگارندگانشده میترس: منبع
  

   تغییر ساختارهاي کالن
               

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

  تغییرات ساختاري در سطح میان
  

  تغییر ساختار طبقاتی
 ساختار خانوار تغییر

  تغییر ساختار آموزشی
  جنسیتیتغییر ساختار 

  تغییر ساختار سنی
  تغییر ساختار سالمت
  تغییر ساختار شغلی

  ...تغییر ساختار رفاهی و 

 

  تغییرات در ساختار
 افراد ذهنی

 میزان موالید

  هاي توسعه گفتمان
  

  

گیري  شکل
 هاي جمعیتی سیاست

  توسعه اجتماعی
  

  



   حاصـل فراینـد   تـوان  یمـ را ) وسعهتتوسعه انسانی، زن در توسعه، توسعه پایدار و پـسا        
بعـد از   و   1950 دهـه از  داري   تحوالت نظام جهانی و گسترش رو به رشد نظام سرمایه         

 و اقـدامات پیـشگیرانه آن در جهـت     یکـا مرآمتحـده     ظهور ایـاالت  و  دوم   جنگ جهانی 
ي توسعه اولیـه  ها  گفتمان نظري   يها  شهیر دانست، که    گسترش جنبش جهانی کمونیسم   

گرایــی و   تکامــلنظــري،در دو بنیــاد  تــوان یمــ در ایــن گفتمــان را) نظریــه نوســازي(
 توسـعه  رشـد و     برنامـه باهـدف تـدوین     کـه   ). 1378سـو، (کارکردگرایی رهگیري کرد    

 .نیافته پدید آمدند ورهاي توسعهاقتصادي کش

ي مربـوط بـه   هـا  میپـارادا ها و  این گفتمان وابسته به   گیري توسعه اجتماعی     جهت
ـ نظري جمعیتی و    ها  استیس، در بعد    ها  آن ی مـرتبط بـه آن را     شـناخت  تیـ جمعي  هـا   هی
 انتقال جمعیت   هینظرسازي   ي کاهش جمعیت، از طریق پیاده     ها  استیس، اجراي   توان یم
ي کالن و خـرد جمعیـت در   ها هینظرن یک رویکردي که به تلفیق ابعاد مختلف       عنوا به(

 همـه  آن است تـا موقعیـت        بر این نظریه . دانست) پردازد یمحوزه اقتصادي و فرهنگی     
 انتقـال  پـس از ، انتقـالی، و  )یـا سـنتی  (کشورها را در یک طرح تکاملی قبـل از انتقـال      

ت جمعیتی کشورهاي غربـی، بـه کـشورهاي     تحوالتجربه قرار داده تا با تعمیم     )مدرن(
بـا ایجـاد تغییـر در سـاختار      (ونیزاسـ یمدرن ریتـأث  را تحـت  ها  آن تیجمعنیافته،    توسعه

  ).1385 میرزایی، عسکري ندوشن،(تدریج، کاهش دهد  ، به)خانواده
 ایجـاد   واسـطه   بهتوسعه،     که در کشورهاي درحال    يا یتیجمعبنابراین در اثرگذار    

، با توجه به اجراي هر یـک  ها آنحات در ساختار اجتماعی و اقتصادي   نوسازي و اصال  
ي مربوط به نوسازي قـدیم و جدیـد، توزیـع    ها میپارادا(ي مختلف توسعه    ها  میپارادااز  

مربـوط  .. ي اساسی، توسعه انسانی، زن در توسعه، توسعه پایدار و         ازهای ن عادالنه درآمد، 
، تغییراتـی در سـاختار جمعیتـی        ونـدد یپ یم به وقوع ) به گفتمان مسلط کشورهاي مرکز    

ازآن کـه گـذار جمعیتـی اول را پـشت سـر             به صورتی کـه پـس     . گردد یم حادث   ها  آن
گذارند، و میزان باروي زنان به سطح جانـشینی و یـا زیـر سـطح جانـشینی کـاهش           می

                                                
1. Demographic transition 
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تدریج، بسته بـه نـوع سـاختار فرهنگـی و اجتمـاعی کـشورها، تغییراتـی در              یابد، به   می
که این تغییـرات شـامل کـاهش تـشکیل      . دهد یم رخ   ها  آنیت زناشویی و ازدواج     وضع

خانواده و ازدواج، افزایش تشکیل زنـدگی بـدون ازدواج، کـاهش عمـومی در بـاروي،           
، تـأخیر در ازدواج و فرزنـد آوري،   هـا   طـالق افزایش موالید خارج از ازدواج، افـزایش        

 .باشـد  یمـ ...  و هـا   آن و اسـتقالل مـالی       کاهش بعد خانوار، افزایش میزان اشتغال زنـان       
 .سازد یم، و درنتیجه زمینه را براي کاهش جمعیت فراهم )3: 2008کوستووا، (

  
  ي جمعیتی در کشورهاي نیمه پیرامونیها استیسگیري   فرایند شکل-2نمودار 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  )1974؛ چمپرنون، 1377تودارو، ( توسط نگارندگان، بر اساس مباحث نظري شده میترس: منبع

 گفتمان توسعه کشورهاي مرکز

 وسازيپارادایم ن 1960دهه 

سیاست کاهش 
 جمعیتی

 کالن  نظریه
کاهش 
 جمعیت

هاي خرد  نظریه
 کاهش جمعیت

 نظریه انتقال جمعیت

 کشورهاي نیمه پیرامونی

 پارادایم باز توزیع منابع

 پارادایم نیازهاي اساسی

 پارادایم توسعه انسانی

 1970دهه 

 1980دهه 

 1990دهه 

 زن در توسعه پارادایم

 ایدارپارادایم توسعه پ

 1990دهه 

 2000دهه 
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عنوان اولین پارادایم نظري وابسته بـه گفتمـان    ، به1پارادایم نوسازيبه صورتی که    
ازحـد، بـر    با توجه به تمرکز بـیش ، 1950، در دهه )مرکز(یافته  توسعه کشورهاي توسعه 

گـذار از سـنت بـه مـدرن، تمـایز      :  همچـون روي عناصر اقتصادي در سازوکار توسعه،     
 گـذاري دولتـی، شکـستن دور باطـل فقـر،          گ از طریـق سـرمایه      بـزر   جهش ساختاري،

طـور    ، بـه  1970 و در تمـامی دوره       1960دهـه   در اواخـر    ...  انسان متجدد و   گیري  شکل
 ي مختلف اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، به دلیل عدم تحقق توسعه          ها  حوزهامان، در     بی

 :1966،  ایزنشتاد(گرفت  نیافته، مورد نقد قرار       اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي توسعه     
ي افـزایش یافـت و     کـار   کم نرخ باالي رشد اقتصادي، نرخ بیکاري و         رغم یعل، زیرا   )2

 بیشتر گردید و نابرابري درآمد زمینـه        روز  روزبهشکاف بین درآمد ثروتمندان و فقرا نیز        
ي مختلف آموزشـی، بهداشـتی، قـدرت، رضـایت، آزادي،          ها  حوزهرا براي نابرابري در     

، و همین مسئله، خود زمینه را بـراي عـدم    )51: 1377تودارو،  (فراهم آورد   ...  و انتخاب
ي کنترل جمعیت در میان قشر عظیمی از تهیدستان کشورهاي          ها  استیسنهادمند سازي   

ي تنظـیم خـانواده   ها استیسنیافته، رشد موالید و بازگشت به رژیم قبل از اعمال    توسعه
وزیع عادالنه درآمد و نیازهاي اساسی، از سوي گفتمان پارادایم ت بنابراین. فراهم ساخت

باهـدف زدودن  سازوکارهاي توسـعه،   ، در راستاي تدوین)مرکز(یافته    کشورهاي توسعه 
  آن را،تـوان  یمـ ی نوع به ایجاد گردید که     1970نیافته، در دهه      در کشورهاي توسعه  فقر،  

پل اسـتریتن، مـک      دادلی سیرز، پردازانی نظیر    یافته، از طریق نظریه    تالش جوامع توسعه  
توسعه، ازدیاد جمعیت و عـدالت در کـشورهاي          در راستاي رفع چالش بین    ... و  نامارا  
  ).1376هانت، (دانست نیافته  توسعه و توسعه درحال

ي مختلف گفتمان مرکز محور بر رویکرد پارادایم ها میپارادابنابراین، نقادي 
تمرکز بر فرهنگ و خروج از  ولز، بانوسازي کالسیک، موجب شد، اینگلهارت و 

 هیاز نظري قدیمی نوسازي، نوع جدیدي ها هینظري اقتصادي و مکانیکی ها لیتحل

                                                
1. Modernization paradigm 
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اقتصادي، تغییر فرهنگی و دموکراتیک شدن  - نوسازي ارائه دهند که توسعه اجتماعی
شادي طلب،  (داد یمجوامع جهان سوم را تحت موضوع فراگیر توسعه انسانی قرار 

ي ها ارزشي آن را، تغییر فرهنگی، برابري جنسی و ظهور امدهایپ  و).159: 1390بیات، 
ي سکوالر ها ارزش، که سرانجام، این تساهل و برابري در کنار دانستند یمرهایی بخشی 

یافته فراهم ن گرایانه به دین، زمینه را براي کاهش هر چه بیشتر موالید در جوامع توسعه
  ).1386اینگلهارت، (خواهد ساخت 

توجه به ابعاد کیفی در ،  شدن توسعه مبتنی بر رشد اقتصاديرنگ کمتدریج با  به
طرح  که همزمان با طوريه ب. ي نظري توسعه، نمود بیشتري به خود گرفتها میپارادا

، در کنار سرانه تولید ناخالص ملی صرف، 1990نظریه توسعه انسانی در سال 
یی که ها شاخص، آموزش و بهداشت و ي دیگري همچون امید به زندگیها شاخص

 بیگی، ولی( قرار گرفت مدنظر آزادي نام برد، مثابه بهعنوان توسعه   از آن بهتوان یم
 و نقش فرهنگ و نهادمند سازي فرهنگی در راهبردهاي ).1381 ؛ سن،1389 پناهی،

 مختلف خانواده و کاهش هاي ي جمعیتی، در حوزهها استیستوسعه اجتماعی و 
  .تر گردید ها و رویکردهاي فرهنگی وابسته به آن برجسته  و تغییر ارزشباروري

عنوان یکی از  ، بعد از پارادایم نظري توسعه انسانی، نقش زنان بهتا جایی که
 در شیازپ شی بو زنان  مورد توجه قرار گرفتشیازپ شیبي اساسی توسعه، ها حلقه

حقوق مربوط به خویش در  آوردن به دستي مختلف فمینیستی، در ها جنبشقالب 
ب چارچو در به طوري که). 1384محمدي، (شدند ي اجتماعی درگیر ها رقابت

ي فمینیستی، ابعاد مختلفی چون حق داشتن آموزش، مساوات بین زن و مرد، ها هینظر
داشتن حق رأي، نگاه انتقادي به خانواده، گسترش تجرد و تقبیح ازدواج، تشویق زنان 

هر چه بیشتر، زمینه را براي ) 132 :1383،  زادهریمش... (ردانه وبه بروز رفتارهاي م
و در دو  ،فراهم ساخت... جنین، کنترل زنان بر بدن و استفاده از وسایل پیشگیري، سقط

در ابعاد  ها این تالش. اي را به خود جلب کرد العاده ی نیز توجه فوقلالمللی و م بعد بین
ي توسعه با محوریت نقش زنان، در کاهش ها میپارادامختلف، زمینه را براي ارتباط بین 
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هاگسون، (نمود توسعه ایجاد  نیافته و یا درحال یا افزایش جمعیت در کشورهاي توسعه
  .)1997واتیکنز، 

ویژه  ي مختلف جنسیتی، بهها حوزهبعد از توجه به ابعاد مختلف توسعه انسانی در 
براي برابري و عدالت جنسیتی، در مشکالت و مسائل موجود در حیطه زنان، و تالش 

نیافته و   با توجه به تداوم رشد جمعیت در کشورهاي توسعه1980همین راستا در دهه 
 آن رشد جمعیت جهان، زمینه براي ظهور پارادایم توسعه پایدار تبع بهتوسعه و  درحال

معیت و  مالتوس، دوباره رابطه رشد جهیاز نظربه صورتی که دو قرن بعد . فراهم گردید
ي ها بحرانی از منابع طبیعی و راصولیغ و هیرو یب، با توجه به استفاده ستیز طیمح

نظران مختلف  ي مختلف، در کانون توجه صاحبها حوزهایجاد شده توسط صنعت در 
 و توسعه پایدار از سه شاخصه اقتصادي، ،)24: 1379 ،یارمکآزاد (قرار گرفت 

 و از طریق ،)59: 1378مهشوري،  (دیگردزیست برخوردار  اجتماعی و محیط
ی به اهداف توسعه پایدار، که یکی از ابعاد آن ابی دستالمللی،  ي کالن بینها استیس

کنترل رشد جمعیت بود، از طریق راهبردهاي توسعه اجتماعی، مورد پیگیري قرار 
  .گرفت

  
  ي جمعیتیها استیسگفتمان توسعه پیرامون و : ب

جنگ دوم جهانی شکل گرفت، پایان یافتن از  نظم جهانی که بعد در درون
 هر گردید، که سازماندهی ،چندین پروژه راهبردي با ماهیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک

داري  جدیدي در اقتصاد سرمایهو پاد گفتمان  حامل گفتمان ،هاي یاد شده یک از پروژه
ترین  نوان اصلیع  به،هاي مارکسیستی گروه این کهدر این راستا، با توجه به . بود

هاي   توانستند گفتمان،1960 در دهه شوند، پردازان پادگفتمان توسعه محسوب می نظریه
توان به نظریاتی اشاره   می ، گفتماندر این.  با رهیافت نوسازي تولید کننديا انهیجو مقابله

 تالش داشتند تا که ،گرفته است   وابستگی جدید شکل وداشت که در مکتب وابستگی
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هاي مقابله  داري، رهیافت شده از سوي آمریکا و نظام سرمایه برابر رویکردهاي ارائهدر 
  .)122 :1387 ازکیا، (مبتنی بر ستیز تئوریک و تحلیلی را سازماندهی نمایند

ه در مورد این مسئله، در کنفرانس جهانی جمعیت در  بحث و منازعکه يطور به
 يها تالشی پیرامون ل دادن به اجماعک ش باهدفاساساًکه (ت  در بخارس،1974ل سا

به صورتی که کشورهاي . یدج خود رسبه او) ده بودجهانی تنظیم خانواده برگزار ش
وم، نظیر کمبود ت جمعیتی جهان سالحل معض راهجهان اول، معتقد بودند که علت و 

 ، رشد سریع جمعیت وو بیکاري را باید در خود جهان سوم یافتی افتگین توسعهغذا، 
ل در مقاب. دیگرد یمحل آن قلمداد  د جمعیت، راه و کنترل رشالت،لت این معضع

 وابستگی جهان سوم به يها از حلقهورهاي جهان سوم، همه این معضالت را ناشی کش
گفتمان پیرامون ، بنابراین، )28-38 :1382 مک کبین، (دانستند یمیافته  کشورهاي توسعه

نوعی از توسعه اجتماعی، در  شکل بخشیدن به، یک تالش نظري در عرصه توان یمرا 
ي مربوط به آن دانست، که با تمرکز بر ها میپارادامقابل گفتمان توسعه مرکز، با 

 مختلف در نهاد خانواده و راتییتغگیري  ساختارهاي نابرابر و استعمارگونه مرکز، شکل
 و اختالل در تبع آن رشد افسارگسیخته جمعیت غیر مولد را معلول نظام وابستگی به

نیافته، توسط کشورهاي قرار گرفته  کشورهاي توسعه... ساختار اجتماعی و اقتصادي و
، بنابراین در عرصه توسعه اجتماعی، با ارائه تبیین جدیدي از دانست یمدر مرکز 

سازوکارهاي اقتصادي و اجتماعی در تبادالت نظام جهانی، سعی در ایجاد نوعی از 
واسطه آن زمینه ارتقاء کیفی  ي بومی، که بهها يتوانمندا، بر محور ز اقتصاد تولیدي درون

  . بود،آمد یمنیروهاي انسانی فراهم 
  
 پژوهش روش

هاي کمـی، از طریـق    داده گردآوري و توصیفی ـ تحلیلی،   روش بر اساس پژوهش این
به صورتی کـه، سـعی شـده اسـت، بـا اسـتفاده از             . گرفته است   انجام اسنادي، مطالعات
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سرشـماري   رسـمی  ، به تحلیل آمارهـاي    )روش ترکیبی ( مختلف هاي  تکنیک ها و  روش
 در  اجراشـده هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی         و همچنـین بررسـی برنامـه       مسکن، و نفوس
  مربوطيدر همین راستا، آمارها. ، پرداخته شود1385 ي بعد از انقالب، تا سال     ها  دولت

 آمارهـاي  تحلیـل  تأکید بـر  ، با )1385 تا 1355 سال از (ي سرشمار هاي مختلف  دوره به
 بررسـی   د مـور  ....، بیکاري، شهرنشینی و    اشتغال با میزان موالید، سواد، مهاجرت،     مرتبط

  .قرار گرفته است
  

  هاي پژوهش یافته
  ي توسعه و ساختار اجتماعی بعد از انقالبها گفتمان

  :گرایی لیبرال دولت بازرگان و گفتمان ملی -1
 برالیلگراي  دار گفتمان ملی عنوان طالیه ی، بازرگان بهبعد از پیروزي انقالب اسالم

یافته  ، سعی در بازآفرینی و حمایت مجدد از پارادایم کشورهاي توسعه)1382 میالنی،(
 در دوره پهلوي به 1342، که در قالب نوسازي اقتصادي و اجتماعی، از سال )مرکز(

ي کاهش جمعیتی ها استیس و اجرا درآمده بود نمود، و در این راستا، توسعه اجتماعی
ی از این گفتمان مرکز محور، که بر توسعه اقتصادي و جزئعنوان  مربوط به آن نیز، به

اندرکاران سیاسی قرار  اجتماعی با گرایش لیبرالی متمایل بود، مورد توجه دوباره دست
  .گرفت

یی چون تسامح و مدارا با غرب، ها شاخصدر این گفتمان، با توجه به وجود 
دار، عدم توزیع  داوم اصالحات و نوسازي آرام، حمایت از طبقه متوسط و سرمایهت

ثروت، حمایت از توسعه اقتصادي، حمایت از سازوکارهاي لیبرال و آزادي گرایانه، 
دولت بازرگان به قهرمان ... حمایت از نظام سکوالر، مخالفت با بنیادگرایی مذهبی و

سلطنت منهاي شاه شناخته شد و خیلی » دار دوقصن«طبقه ثروتمندان و یا به عبارتی 
تر و انقالبیانی که سرنوشت انقالب و کنترل  زود پایگاه وي در میان طبقات پایین
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-267: 1382 میالنی، (اجتماعات خیابانی را در دست داشتند، رو به نقصان گذاشت
 موقت و درنتیجه تالش براي بازآفرینی گفتمان توسعه مرکز محور، توسط دولت). 262

ي مختلف، بخصوص در حوزه اجراي ها بخشتداوم اصالحات و توسعه اجتماعی در 
ي کنترل جمعیت، ناکام ماند و از صحنه سیاسی و اجتماعی ایران حذف و ها استیس
، که قرابت زیادي با )توسعه کشورهاي درحال(جاي آن گفتمان توسعه پیرامون  به

عنوان گفتمان  استعمارستیزي داشت، بهي اسالمی در خصوص استکبار و ها شهیاند
  .مسلط، بر عرصه اجتماعی ایران سایه افکند

  
  :شوراي انقالب و گفتمان چپ اسالمی -2

بعد از استعفاي دولت بازرگان، امام خمینی، مسئولیت اداره دولت را به شوراي 
). 228-229 :1391شفیعی فر، (واگذار نمود ) 1358 تا آذرماه 57 بهمن 22(انقالب 

ها بود، تحت تأثیر  مذهبی _ که اکثریت آن در اختیار ملی،عضاي شوراي انقالبا
 سوسیالیست داخلی، دولتی قدرتمند هاي یانکننده همسایه شمالی و جر عملکرد خیره

 به توزیع یاً امنیت اقتصادي الزم را براي انقالب مهیا کند، ثان، که اوالًخواستند یم
ها، فساد و  اوجود جوانان انقالبی در رأس این بنگاهمتناسب ثروت دست زند و ثالثاً ب

توان به   عملکرد شوراي انقالب را می،بنابراین. نمایدکن  اشرافی گري را ریشه
 اقتصادي سوسیالیستی با چاشنی صنعت با بهانه حفظ امنیت اقتصادي در هاي یمپارادا

را  گفتمان این يها نشانه ).223-236 :همان( دوران آشوبناك انقالب نزدیک دانست
 و اسالم حقانیت هایی چون، انگاره و در توان در خرده گفتمان چپ اسالمی، می

 بسیجی و جویی شهادت گرایی، مردم اجتماعی، عدالت آن، احکام برپا داشت بایستگی

 جهان، مستضعفان از پشتیبانی و  استکبارستیزي،اسالمی هواحد امت به باور گري،

 صفاریان، معتمد. (یافت شرق نگاه به سیاست و المللی ینب هاي سازمان به بدبینی
  .)111-112: 1387 دزفولی،
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 عدالت نشانه دو گرد به اقتصاد، حوزه در اسالمی چپ گفتمان هاي نشانه
طبقات  وفاداري نگه داشت بهو  بود شده بندي مفصل دولتی و اقتصاد اجتماعی
 هایی نشانه بر اجتماعی، هپهن گفتمانی که در). 41: 1385 کدي،(کرد  کمک فرودست

و انقالبی،  اسالمی فراگیر ایدئولوژي تحمیل قواعد شرعی، پاس داشت بایستگی چون
 به نداشتن باور خانواده، نقش بر تأکید فرهنگ، و اجتماعی هاي پهنه کردن دولتی

 و فرهنگی هاي فراورده بر نظارت دنیاي مدرن، هاي تشکل و نهاد مردم هاي سازمان
: 1378 ،نیا ظریفی(داشت  تأکید تهاجم فرهنگی و فرهنگی تبادل به باور نداشتن و هنري

 و یارانه طریق از ویژه به پایین، طبقات از مستضعفان، پشتیبانی بر گفتمان این  تأکید).79
 وزن بر» کپونیست «تعبیر با ها آن مخالفان از از برخی که بود اي گونه به کوپن،

توان   میرحسین موسوي را می، بنابراین).104 :1387 فوزي، (کردند می یاد ،»کمونیست«
با پارادایم فکري سوسیالیستی در حوزه اقتصاد دانست که به نقش بزرگ وزیري  نخست
 ،که در تصدي همه امور اقتصادبل ،تنها در نظارت و نهادسازي و تسهیل امور  نه،دولت

توان دوره ستیز  یم اسالمی را بنابراین دوره به قدرت رسیدن چپ. اعتقاد راسخ داشت
وسوي استیالي گفتمان توسعه  با گفتمان توسعه مرکز محور، و چرخش به سمت

دانست، و در عرصه توسعه اجتماعی نیز با رویکردي غرب ) گفتمان وابستگی (یرامونپ
ي سنتی در نظام فرهنگی با تمرکز بر نهاد خانواده ها ارزشستیزانه، سعی در پاسداشت 

در همین راستا نیز سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به اجرا درآمده در داشت و 
نمود که  یمسالهاي قبل از انقالب را سیاستی استعمارگرایانه و امپریالیستی قلمداد 

 و خوانش هاي مذهبی و فقهی به همراه وجود جنگ تحمیلی علیه ایران، ها برداشت
هاي  یاستسبیشتر به نهاد خانواده و اجراي ازپیش، زمینه را براي توجه هر چه  بیش

  .نمود یمافزایش جمعیت فراهم 
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  :هاشمی و گفتمان سازندگی دولت  -3
 و آزاد اقتصاد گفتمان آمدن کار روي و اسالمی چپ شدن گفتمان رانده حاشیه به
 یاد »سازندگی« بانام آن از که اقتصادي، زمینه را براي شکل گرفتن گفتمانی توسعه

 اقتصادي مسائل گرد به باید را گفتمان این مرکزي نشانه .اهم ساختشود، فر می

  ). 85: 1378 ،نیا ظریفی(. جست
 توان، توسعه اجتماعی مدنظر در این برهه تاریخی را، می کلی برداشتی در

 اسالمی، ایرانی داشت هویت نگه عین در فرهنگی تنوع و تولید افزایش از پشتیبانی

 و اجتماعی زندگی در مشارکت امکان افزایش اجتماعی، و فرهنگی تبادل به باور

 و نوین نهادهاي بچارچو در فرهنگی و اجتماعی هاي فعالیت فرهنگی و گسترش
 ).280: 1384 میرسلیم،( دانست جامعه سنتی نهادهاي در آن با انحصار مخالفت

ازهاي ترین نی  رشد اقتصادي از اساسی،)1368-1372( برنامه اول توسعه  دررو ازاین
هاي اقتصادي براي افزایش تولید در دستور کار قرار  توسعه ملی به شمار آمد و سیاست

ازاندازه جمعیت در دهه اول انقالب، مسئله جمعیت،  ، با توجه به رشد بیشگرفت
ها براي  عنوان یک عامل اساسی در کاهش میزان توسعه و درنتیجه افزایش هزینه به

ي توسعه ها شاخص از همین برنامه، با توجه به دولت مورد توجه قرار گرفت و
تبع آن نهاد  هاي عملی خاصی براي تغییر در نظام اجتماعی و به یاستساجتماعی، 

خانواده و درنتیجه کنترل و کاهش جمعیت، با توجه به خصیصه برنامه اول، که بر 
  .توسعه قرار داشت، به اجرا درآمد محور رشد اقتصادي و گسترش روزافزون

گذاري،   ایجاد تحرك در سرمایهتوان، یم را اهداف اصلی برنامه اول توسعه 
 کاهش نرخ رشد جمعیت و ،اشتغال مولد، رشد اقتصادي با تأکید بر کاهش وابستگی

 بازسازي و نوسازي و ،ومیر، افزایش نرخ باسوادي و پوشش تحصیلی کاهش نرخ مرگ
 سازماندهی فضایی و ،دیده یی خسارتهاي تولیدي و زیربنا تجهیز بنیه دفاعی و ظرفیت
ساله دوم   برنامه پنج).1372 وبودجه، سازمان برنامه. ( دانستتوزیع جغرافیایی جمعیت

 رشد و توسعه اقتصادي را از مانند برنامه اول توسعه،  به)1374-1378(توسعه 



   
  
  
  

 17  ...    هاي جمعیتی   توسعه اجتماعی و سیاست

 ، و با تداوم آن تأثیرات عمیقی در نظام اجتماعیدانست ترین اهداف خود می اصلی
ویژه نهاد خانواده نهاد، تا نرخ کاهش جمعیت، که از برنامه اول دنبال  ایران و به

  .گردید، کماکان به کاهش خود ادامه دهد یم
از بعد (سوي جامعه باز  حرکت به«می بر محور شها  سیاست کلی دولتبنابراین، 

ولت بر و کاهش کنترل دی، مذهب ـ پذیري در مورد الگوهاي سنتی ، انعطاف)فرهنگی
هاي  سازي و برنامه  خصوصی،ویژه  به).150 :1377رفیع پور،  (» قرار داشت،اقتصاد

 و تحول در ،تعدیل اقتصادي، تأثیرات خود را بر حوزه فرهنگ و تحوالت اجتماعی
 اگر تا قبل از دوره به طوري که .بر جاي گذاشت) ویژه در حوزه خانواده به(ها  ارزش

هاي   همگام با رشد برنامه،ازآن شد؛ پس جویی تشویق می فهگرایی و صر سازندگی، توده
 ینتر  در این میان، مهم.گرایی در بین جامعه رسوخ یافت آزاد اقتصادي، فرهنگ مصرف

هاي مادي و  سوي ارزش  معنوي و فرا مادي بهيها تغییر ارزشی حرکت از سوي ارزش
 و ترویج ،هنگی و هنريتساهل و تسامح دولت در امور فر. )199 :همان (دنیوي بود

 تا ،هاي عمومی، باعث شد سبک زندگی غربی، به شکلی خزنده و از طریق رسانه
  .)122 :1382رایت،  (گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود فرهنگ مصرف

  
  :دولت خاتمی و گفتمان اصالحات -4

 هاي اصلی پایه که دانست شهري جنبشی برآیند باید، را گفتمان اصالحات برآمدن

  دوران هساخت باید را افراد این از بود که بسیاري جدیدي متوسط هطبق دوش بر آن
  ).56-51: 2009 تضمینی،(دانست  رفسنجانی هاشمی
 سیاسی، توسعه قانون، چون مواردي توان به می اسالمی، دموکرات گفتمان هاي از نشانه

 حقوق فردي، يها آزادي و حقوق دولتی، دین جاي به دینی دولت مدنی، هجامع توسعه

 دین، از مالیم خوانش و برداشت باور به انسانی، کرامت و معنویت عدالت، شهروندي،

 و زنان حقوق داشت تحقق پاس براي تالش اخالق، بر استوار سیاست پویا، فقه
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 تعاونی و خصوصی بخش فعالیت به ایرانیان، باور براي ایران ،پاسخگو دولت ها، اقلیت
 ها، تمدن وگوي گفت قدرت، از تمرکززدایی خشونت، و نفی ريروادا اقتصاد، امر در

را مقتدر  هجامع و دولت رسانه، اندیشه، آزاد غرب، جریان ویژه به جهان، با ارتباط
 برنامه سوم توسعه، سعی در  بنابراین در).108-107 :1379 تاجیک،(دادند  می سامان

اساس، برنامه سوم با  این  بر.گردیدهاي تحقق یک توسعه پایدار  فراهم ساختن الزام
از طریق حرکت به » توسعه اقتصاد رقابتی«راهبرد اصالحات اقتصادي مبتنی بر رویکرد 

گیري نظام جامع تأمین اجتماعی و اصالحات   همراه با شکل،سمت آزادسازي اقتصادي
هاي مشارکت بخش   و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمینه،قانونی و نهادي
مدیریت و  سازمان(گري دولت طراحی و تدوین شد  هش تصديخصوصی و کا

برنامه چهارم  در دوره ریاست جمهوري آقاي خاتمی، ).1383ریزي کشور،  برنامه
محورهاي اصلی . شهرت یافتنیز » برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی« به ،توسعه
 ،اقتصاد جهانی تعامل فعال با ،بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي، برنامهاین 

 آمایش سرزمین و ،زیست  حفظ محیط، توسعه مبتنی بر دانایی،پذیري اقتصادي رقابت
 ارتقاي امنیت انسانی و عدالت ، ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی،اي توازن منطقه

توان آن را ادامه  نوعی می  که به.)36: 2009 تضمینی،(بود ...  و توسعه فرهنگی،اجتماعی
تماعی به اجرا درآمده در دولت سازندگی، با رویکرد گفتمان توسعه مرکز توسعه اج

ب نوسازي جدید، توسعه پایدار، چارچوهاي مربوط به آن در  محور با تسلط پارادایم
زن در توسعه و توسعه انسانی دانست، که در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعی و 

تبع آن ساختار   اجتماعی ایران و بهموجب ایجاد تغییرات اساسی در نظام... سیاسی و
هاي سوم و چهارم توسعه،  موجود در نهاد خانواده گردید، که از طریق تدوین برنامه

  .تداوم و پایداري آن حفظ گردید
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هاي  هاي جمعیتی، در برنامه هاي توسعه و الگوي سیاست ها و پارادایم  گفتمان-1جدول 
  بتوسعه اقتصادي و اجتماعی بعد از انقال

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ارندگان بر اساس رویکردهاي مختلف در برنامهنگ: منبع
  اجراشده بعد از انقالب

  
  هاي جمعیتی بعد از انقالب اسالمی سیاست

  ):1367-1357(هاي افزایش جمعیت در دهه اول انقالب  یاستس -1
ر و ناخواسته علیه  بروز جنگ نابراب، انقالب اسالمیيها  آغازین روزها و ماهيها بحران

 دینی و مذهبی در خصوص اهمیت و نقش نهاد خانواده و تقبیحایران و تبلیغات 

 پارادایم توسعه گفتمان توسعه هاي توسعه برنامه
هاي  سیاست

 جمعیتی

دهه اول انقالب 
)1357-1367(  

گفتمان توسعه 
  پیرامون

  افزایش جمعیت  وابستگی

 برنامه اول توسعه
)1372-1368( 

توسعه گفتمان 
 مرکز

 کاهش جمعیت  کالسیک نوسازي

برنامه دوم توسعه 
)1378-1374( 

گفتمان توسعه 
 مرکز

وسازي کالسیک و ن
 نوسازي جدید

 کاهش جمعیت

 برنامه سوم توسعه
)1379-1383( 

گفتمان توسعه 
 مرکز

توزیع عادالنه درآمد و 
نیازهاي اساسی، 

نوسازي جدید، زن در 
 توسعه

 کاهش جمعیت

برنامه چهارم توسعه 
)1384-1388( 

گفتمان توسعه 
 مرکز

توسعه پایدار، توسعه 
 انسانی

 کاهش جمعیت
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اي بود که به یک دهه   مهم و بازدارندهيها ها و سبب از انگیزه ،پیشگیري از بارداري
به صورتی . شناسی انجامید نظران، استادان، دانشمندان اقتصادي و جامعه سکوت صاحب

کی از اظهارنظرهاي موجود در این دوره از علماي دینی، نشان از وجود که، تعداد اند
هاي اسالمی همسو با  یدئولوژياهاي استعمار ستیزانه منبعث از  یمپاراداجو غالب 

شیرازي، ؛ 16-14:33 ش ،1363مجله پاسدار اسالم،  (گفتمان توسعه پیرامون دارد
  ).3:100 ج ،1379

هاي تاریخی این  با توجه به شرایط و ویژگیبعد از پیروزي انقالب اسالمی، 
، با چرخش گفتمان توسعه، از گفتمان 1365 تا سال 1357دوره، در طی سالهاي 

کشورهاي مرکز، با پارادایم نوسازي، به گفتمان کشورهاي پیرامون، با پارادایم وابستگی، 
هاد خانواده اثرات آن در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی، و تبعات ناشی از آن بر ن

، باروري در کل کشور، 1359 -1355تا جایی که در طی سالهاي . خوبی نمایان است به
در فاصله ). 10: 2005عباسی شوازي، مک دونالد، ( درصد، افزایش یافت 8/14به 

قرار گرفتن ساختار سنی جمعیت کشور در مرحله  ، با توجه به1365-1355هاي  سال
: مشفق، میرزایی( درصد رسید 45/45ل کل کشور به  سا15کودکی، رشد جمعیت زیر 

 به 1355 در هزار در سال 1/14ومیر نیز، از  روند رو به کاهش مستمر خام مرگ). 1389
سازي گفتمان پیرامون و  از طریق پیاده) 56:1376 سرایی، (1365 در هزار در سال 1/11

  .هاي مختلف دولتی، به روند رو به کاهش خود ادامه داد حمایت
در این دوره با توجه به اتخاذ سیاست افزایش جمعیت، زمینه براي ازدیاد نسبت 

تبع آن افزایش بار وابستگی جمعیت جوان فراهم آمد، و   سال و به15کودکان زیر 
به صورتی که، نسبت  .ها وارد شد درنتیجه فشار اقتصادي بیشتري بر دولت و خانواده

 به 1355 درصد در سال 48/92کل کشور، از  سال در 15وابستگی جمعیت جوان زیر 
 4/22و کاهش میانگین سنی جمعیت از .  افزایش یافت1365 درصد در سال 22/94

تر شدن جمعیت کشور  خوبی جوان  به1365 -1355 سال در طول سالهاي 7/21سال به 
، 105 به 106در این دوره با توجه به کاهش نسبت جنسی جمعیت از . دهد را نشان می
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بعد .  افزایش یافت1365 سال در سال 44/63 سال به 43/57ید به زندگی زنان، از ام
 رسید؛ که 1365 نفر در سال 1/5 به 1355 نفر در سال 5خانوار نیز در کل کشور از 

تعداد .  افزایش یافت1365 نفر در سال 5/5 به 2/5براي جامعه روستایی این میزان، از 
ره و بیشتر ف ن7یافته، به صورتی که خانوارهاي  فزایشاعضاي خانوار نیز در این مدت ا

  . درصد رسید0/27 درصد، به 5/25در این مدت از 
 سال براي زنان و 20و  18سن قانونی ازدواج نیز، که در قبل از انقالب، به ترتیب 

 13شده بود، بعد از انقالب اسالمی، در راستاي تبعیت از احکام اسالمی، به  مردان تعیین
 سال 15و )  سال نیز قابل کاهش بود9که با اجازه مراجع قضایی تا  (براي زنانسال 

بنابراین سیاست افزایش جمعیت ). 89: 1378بالدي موسوي،  (براي مردان کاهش یافت
و اقدامات مختلف در زمینه افزایش موالید، موجب شد که نرخ رشد جمعیت در کل 

 درصد افزایش 39/2ر مناطق روستایی به  و د41/5 و در مناطق شهري به 9/3کشور به 
دهند  آمارهاي سرشماري نشان می). 1390ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه(یابد 

 1365 سال در سال 6/23 به 1355 سال در سال 1/24که سن ازدواج مردان از 
 به 1355 سال در سال 7/19یافته است و تغییر محسوسی در سن ازدواج زنان از  کاهش

از طرفی با توجه به تأکید بر ). همان ( ایجاد نشده است1365 سال در سال 8/19
هاي اسالمی و اهمیت نهاد خانواده در دهه اول انقالب، درصد افراد هرگز  ارزش

 درصد رسیده 9/36 درصد به 2/38 از 1365 نسبت به سال 1355ازدواج نکرده از سال 
 درصد تجاوز نکرده 5/0ایجاد نشده و از و در همین دوره، در درصد طالق نیز، تغییري 

 درصد در سال 2/34نیز، از ) 15-19(زودرسی ازدواج زنان ). 1389مهاجرانی، (است 
  ).همان(یافته است   افزایش1365 درصد در سال 8/36 به 1355

 15/8 به 1355 درصد در سال 93/12، از )نرخ مشارکت زنان(میزان فعالیت زنان 
 روستایی، زنان مورد در این کاهش، نسبی مقدار یافته، که هش کا1365درصد در سال 

نرخ اشتغال ). همان( .بوده است گیرتر چشم بسیار  درصد،93/7 به درصد 56/16 از
 کاهش داشته 1365 درصد در سال 6/74 به 1355 درصد در سال 6/83زنان نیز از 
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 درصد 03/16 از 1365-1355هاي  و نرخ بیکاري زنان نیز در فاصله سال). همان(است 
بنابراین با توجه به توسعه اجتماعی و اتخاذ ). همان( درصد افزایش یافت 4/25به 

هاي افزایش جمعیت در دهه اول انقالب، رشد طبیعی ساالنه جمعیت کشور، از  سیاست
 افزایش یافت 1355 ـ 1365 ه درصد در ده4/3، به 1345ـ  1355 ه درصد در ده7/2

  .تغییرات ساختاري مهمی در نهاد خانواده داشتکه نشان از ایجاد 
  
  ):1365-1376(هاي جمعیتی در دهه دوم انقالب  یاستسو  میشها  دولت -2

مـورد   در مـدونی  سیاسـت  دهـه اول انقـالب،   اواخـر  تـا  دولت این که رغم علی
ولـی تبعـات شـتابان افـزایش موالیـد، بـا توجـه بـه          نداشت، خانواده تنظیم هاي برنامه

بسیاري از  حمایت جلب ابع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، زمینه را برايمحدودیت من
 هـاي  برنامـه  بـه  و. خانواده فراهم ساخت تنظیم هاي برنامه از روحانیون عظام و علماي
و درنتیجه موجـب تغییـرات شـگرفی در نهـاد            مشروعیت بخشید  دولت خانواده تنظیم

 سـاله  پـنج  برنامه با مقارن تقریباً انقالب، از بعد دوم  در دهه  تا جایی که  خانواده گردید،   
 ایـن  جمعیـت، در  ، کنترل )1368-1377 (کشور اقتصادي و اجتماعی توسعه دوم و اول
در  بـا شـرکت       و ).1380 فیـروز،  کـاوه ( گردید برخوردار اي  ویژه اولویت از برنامه، دو

بـا اکثـر   ، همگـام  در شـهر قـاهره     )1373 (1994المللی جمعیت و توسعه       بینکنفرانس  
  .ي تنظیم خانواده اقدام نمودها برنامهکشورهاي مسلمان، به پذیرش 

تأثیر  تحت زیادي، حد تا اول توسعه، برنامه اصلی توسعه اجتماعی در مشی خط
در بخش سالمت بیشتر از هر چیزي  همه، براي بهداشت رویکرد و) 1977( آلماتا بیانیه

 مراکز بهداشتی و درمانی با نگاه دولتی و کنترل جمعیت، توسعه فیزیکی هر چه بیشتر
تعدیل  موضوع. درآمده اجرا به 1368-1372 هاي سال طی که توسعه اول برنامه در. بود

 2/3 یعیطب رشد نرخ کاهش جمعیت، تحقق ارتقاء رشد اقتصادي، با توجه به رشد
هدف  نتری مهم عنوان به برنامه، این پایان  درصد در9/2به  برنامه ابتداي در درصد

توسعه،  اول برنامه در دولت). 1368 وبودجه، برنامه سازمان( شد گرفته نظر در جمعیتی
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 سطح بردن ویژه در نهاد خانواده، باال با تمرکز بر ایجاد تغییرات در ساختار اجتماعی، به
 دختران تحصیلی پوشش ضریب ویژه افزایش به و جامعه، افراد عمومی دانش و سواد
 افراد سالمت سطح اجتماعی، ارتقاي اقتصادي و امور در زنان شارکتالتعلیم، م الزم

در  جمعیت رشد مشوق مقررات کلیه  لغو،و کودکان مادران ومیر مرگ کاهش و جامعه
  ).1379 جهان فر،(کشور را به اجرا درآورد 

 1370-1371در طول سال هاي سیاست کنترل جمعیت  بنابراین در اجراي برنامه 
در سال .  میلیون دالر رسید15 و به بیش از ؛انواده در ایران دو برابر شدبودجه تنظیم خ

 میلیون 8/1و همچنین کمک  میلیون دالري صندوق جمعیت ملل متحد 150 وام 1372
ساله توسعه  و همچنین اجراي محورهاي برنامه پنجبراي تنظیم خانواده دالري یونیسف، 

عنوان مرکزي براي آموزش   و ایران به،در ایران اختصاص یافتاجتماعی مورد نظر 
 ).1372 ،وبودجه سازمان برنامه (شدکنترل جمعیت کشورهاي آسیاي میانه انتخاب 

نتایج اجراي توسعه اجتماعی بر ساختار جمعیتی ایران و نهاد  این اقدامات، متعاقب
 در فاصله  رشد سالیانه جمعیت، سال10طی خانواده نمایان گردید، به صورتی که 

  .فت درصد کاهش یا5/1 درصد به 9/3از ، 1375 -1365الهاي س
 تنظیم مسئله ضرورت پیگیري دلیل نیز، به )1374-1378(توسعه  دوم برنامه در
 هاي سیاست تقویت و ادامه جمعیت، ضمن رشد از ناشی عواقب کاهش و خانواده
قتصادي، هاي ا بخشبه اول، راهکارهاي مختلفی با توجه  ساله پنج برنامه جمعیتی

هاي مختلفی  در نهاد خانواده، برنامه تر اجتماعی و فرهنگی در جهت تغییرات گسترده
آموزش در مناطق  بیشتر هرچه ها، گسترش درآمد خانواده میزان افزایش :چون

 انجام و دانش بارداري، کسب از پیشگیري وسایل گسترده توزیع و دورافتاده، تأمین
 ارائه ها به بیمارستان فعالیت از بخشی رداري، اختصاصبا از پیشگیري امر در مطالعات
 تحقیقات و آموزش خدمات مرکز 12 از بارداري، تأسیس پیشگیري مستمر خدمات

 1373 سال در ایران اسالمی جمهوري خانواده تنظیم انجمن خانواده، و تأسیس تنظیم
جراي برنامه در دهه دوم پس از انقالب و در طول ا ).1385حلم سرشت،  (اجرایی شد



 
 
 
 
 
  

  1394 پاییز، 5 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیيمددکار پژوهشنامه    24  

 دو با روستایی مناطق در بارداري از جلوگیري هاي از روش استفاده شیوع اول، میزان
 درصد 47/0 به افزایش برابر 5/1با  شهري مناطق در  درصد و41/0 به افزایش، برابر

 استان 23 در دهه سوم پس از انقالب، و در طول اجراي برنامه توسعه، در. رسیده بود
  درصد70/0 به بارداري از جلوگیري هاي روش از استفاده میزان ور،استان کش 29 از

 با کاهش هر چه بیشتر شکاف بین شهر و روستا، این 1379 تا جایی که در سال .رسید
سازمان مدیریت و ( درصد رسید 2/67 درصد و در روستا به 4/77میزان در شهر به 

  ).1379 ریزي کشور، برنامه
 جمعیت در ایران، و ایجاد تغییرات در نهاد خانواده در هاي کنترل با آغاز سیاست

طول برنامه اول و دوم توسعه، در راستاي اجراي توسعه اجتماعی مبتنی بر گفتمان 
هاي ملهم از آن، در چارچوب  و بر اساس پارادایم) مرکز(یافته   توسعهيتوسعه کشورها

المللی در  هاي بین ا و سازمانهاي مختلفی از نهاده رویکرد پارادایم گذار جمعیتی، کمک
هاي کنترل جمعیت در اختیار ایران قرار گرفت؛ تا جایی که  جهت اجراي سیاست

 به اعتبار  دالر31000 ، مبلغ1371-1372 هاي سال طول در 1بهداشت جهانی سازمان

داد و  اختصاص خانواده همچنین تنظیم و کودکان و مادران بهداشت هاي برنامه
 شده هزینه اعتبارکه ، به اجرا درآمد، 1373-1376هاي  سال طول رکی درمشت هاي برنامه

  .)1383 خانواده و جمعیت، سالمت دفتر (بود دالر 900/154 حدود آن براي
 منظور به دالر 000/400/141 مبلغ ی به وامبهداشت، بخش درنیز  2جهانی بانک

 )همان( داد قرار ندولت ایرا اختیار در1372 سال در جمعیت و بهداشت طرح اجراي
 اندازي راه و تجهیز اقدامات مختلفی از قبیل احداث، جهانی، بانک اول قالب وام در که

 اندازي راه و تجهیز کشور، احداث، استان 14 روستایی در درمانی بهداشتی مرکز 623

NPMCسیستم  اولیه بخش طراحی و MIS 3بهداشت  مدیریت ملی مرکز
46 ، اعزام 

                                                
1. WHO 
2. WORLD BANK 
3. Management Information System 
4. National Park Medical Center 
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 مدرن وسایل از کشور، خرید خارج مدت کوتاه يها دوره در شرکت جهت نفر

  ).1383 ،همان(گرفت خانواده صورت  تنظیم احکام کتاب بارداري و چاپ از پیشگیري
بنابراین در دهه دوم پس از انقالب، با توجه به دستاورد بزرگ ایران درزمینه تغییر 

 ،نظیم خانواده ایرانانجمن تها باهدف کاهش جمعیت،  الگوي باروري در خانواده
 و متحد ملل صندوق جمعیت حمایت با ، غیردولتیيها  سازمانعنوان یکی از به

از .  آغاز نمود1374فعالیت خود را از سال  مجدداً خانواده، تنظیم المللی بین فدراسیون
صندوق المللی همچون  ي صورت گرفته از سوي نهادهاي بینها کمکطرف دیگر 

در زمینه  دالر، میلیون 30 بر  بالغ هاي بودجه با برنامه،  با سهحدجمعیت سازمان ملل مت
 و کارکنان بهداشت مدیران خانواده، آموزش تنظیم هاي زمینه در تحقیقات به کمک

به . )1383 همان،(درآمد  به اجرا... بارداري و از پیشگیري وسایل تأمین خانواده،
 مرکز 15 و اول، برنامه در روستا امام آموزش مرکز 30 امر، این اجراي صورتی که در

 ).2002صندوق جمعیت ملل متحد،  (شد تجهیز دوم، برنامه در

ــا اجــراي الگــوي جدیــدي از توســعه اجتمــاعی، و  1368از ســال   بــه بعــد و ب
اي در نهـاد خـانواده ایجـاد گردیـد، و بـا ورود           هاي جمعیتی، تغییرات گسترده     سیاست

گیري در موالیـد در کـشور    ار باروري، کاهش چشم ساختار جمعیتی به مرحله پنجم گذ     
-2003هـاي   این وضعیت سبب شد تـا ایـران طـی سـال    تا جایی که    به وقوع پیوست،  

 یا زیر سطح جایگزینی     ، کشورهایی بپیوندد که داراي باروري در سطح       جرگه، به   2006
زدیـک   در زیر و یا ن     1379هاي کشور در سال        درصد از استان   68به صورتی که     .بودند

سـاختار  . )12: 2007 ،حـسینی چاوشـی و همکـاران       (به سطح جایگزینی قرار گرفتنـد     
 درصـد از کـل   50/39، با قرار گـرفتن  1375جمعیت نیز، با توجه به جوانی آن تا سال          

مـشفق و  ( سال، با قرار داشتن در مرحله اول گذار سنی        15جمعیت در گروه سنی زیر      

                                                
1. UNFPA 
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 سال، به رقمی کمتر     15سبت درصد جمعیت کمتر از      براي اولین بار، ن   ) 1389میرزایی،  
  . درصد رسید40از 

، با توجـه بـه چـرخش دوبـاره گفتمـان توسـعه       1375-1365هاي   در فاصله سال  
وسـوي    اجتماعی، از گفتمان توسعه پیرامون اتخاذشده در دهه اول انقـالب، بـه سـمت              

اجراشده در قبل   ) فتهیا  کشورهاي توسعه (توسعه اجتماعی مبتنی بر گفتمان توسعه مرکز        
هـاي جمعیتـی از افـزایش بـه کـاهش       ، و تغییر در سیاست   )در دوره پهلوي  (از انقالب   

اهللا رفسنجانی، در طول اجـراي برنامـه اول و            جمعیت، در دوره ریاست جمهوري آیت     
دوم توسعه، تغییراتی اساسی در ساختار خانواده و جمعیت، در ابعاد مختلف، به وقـوع           

-1365هـاي     تی که نسبت وابستگی جمعیت کـشور، در فاصـله سـال           به صور . پیوست
 درصد رسید، و همزمان با این تغییر، نسبت جمعیـت  09/78 درصد به 22/94، از  1375

 درصـد   1/56 بـه    1365 درصد در سال     51/51کشور نیز، از    )  ساله 15-65(بالقوه فعال   
هـاي    ر فاصله سال  نسبت جنسی جمعیت کل کشور نیز، د       . افزایش یافت  1375در سال   

 کاهش یافت، که خبر از ارتقـاء هـر چـه بیـشتر کیفیـت                103 به   105 از   1375- 1365
میـزان خـام   . داد زندگی زنان و تغییرات هر چه بیشتر در سـاختار خـانواده ایرانـی مـی            

 رسـید، کـه   1375 در هـزار در سـال   9/6 بـه  1365 در هزار در سال 8ومیر نیز از     مرگ
ایان یافتن جنگ تحمیلی و همچنین ارتقاء سطح خدمات کیفـی و      بیشتر از هر چیزي، پ    

میزان . ویژه در حوزه بهداشت و سالمت، در آن نقشی اساسی داشت      کمی در جامعه، به   
 1375 سال در سال 67، به 1365 سال، در سال 59امید به زندگی نیز، در کل کشور، از         

 و امیـد    15/66 سال به    84/59، از   که در این راستا، امید به زندگی مردان       . افزایش یافت 
میـانگین سـنی   .  رسـید 1375 سـال در سـال   35/68 سال بـه   44/63به زندگی زنان، از     

 افـزایش  1375 سال در سـال    03/24 به   1365 سال در سال     7/21جمعیت کشور نیز از     
تحوالت در بعـد خـانوار و   . یافت، که نشان از ورود جمعیت به مرحله میانسالی داشت  

واسطه تأثیر پیامـدهاي عمیـق مدرنیتـه و اجـراي پـارادایم           میانگین آن، به   کوچک شدن 
هاي کنتـرل جمعیـت موجـب     نوسازي منتسب به گفتمان توسعه مرکز محور و سیاست      



   
  
  
  

 27  ...    هاي جمعیتی   توسعه اجتماعی و سیاست

.  کاهش یابد1375 در سال 85/4 به 1368 در سال 1/5گردید تا میانگین بعد خانوار، از   
 درصـد  3/21 درصد به 0/27 بیشتر از  نقره و 7به صورتی که تعداد اعضاي خانوارهاي       

 کاهش یافت، و به موازات کاهش میانگین بعد خانوار و تعـداد اعـضاي           1375در سال   
 درصـد بـه   22/94اي داشـته و از       مالحظه  آن، نسبت وابستگی جمعیت نیز کاهش قابل      

 خوبی نشان از بهبود وضعیت اشتغال جامعـه،    رسید، که به   1375 درصد در سال     09/78
  .ها با توجه به کاهش میزان موالید داشت فزایش توان اقتصادي خانوادهو ا

هاي   نظر وضعیت ازدواج، میانگین سن ازدواج که نشان از تأثیرگذاري سیاست           از
هاي مختلف در خصوص ارتقاء وضعیت آمـوزش          کنترل جمعیت در این دوره و برنامه      

 بـاال بـردن سـن ازدواج دارد،    زنان و ورود آنان به عرصه فعالیت در جامعه و درنتیجـه      
 1365 سال براي مردان در سال 8/23دهد که میانگین سن در اولین ازدواج، از     نشان می 

 سال در سال 4/22 سال به 9/19، و براي زنان این میزان از 1375 سال در سال  6/25به  
  . افزایش پیداکرده است1375

هـاي   و نهادمند سازي سیاستبا توجه به ارتباط عمیق بین میزان باسوادي جامعه          
، 1375دهد که در سال  شده بر نهاد خانواده نشان می  هاي اعمال   کنترل جمعیت، سیاست  

سـواد بـوده اسـت و علـت ایـن امـر            سن متوسط ازدواج زنان باسواد، بیش از زنان بی        
افزایش میزان تحصیالت زنان بوده است؛ به صورتی کـه سـن ازدواج زنـان باسـواد در      

 سـال رسـیده اسـت و در    8/22 این میـزان بـه   1375 سال و در سال    6/20 ،1365سال  
 سـال در سـال   6/19 سـال بـه   3/18 از  1365سواد در سـال       مقابل سن ازدواج زنان بی    

  .یافته است  افزایش1375
عنوان یک متغیر عمده در   سال به باال، به6سوادي جمعیت  از طرفی میزان بی
 1375 درصد در سال 9/63، به 1365د در سال  درص48/0کاهش میزان موالید، از 

و متعاقب آن، درصد جمعیت باسواد در سطوح مختلف تحصیلی نیز  رسیده است
یافته است، به صورتی که درصد باسوادان در مقطع تحصیلی راهنمایی، از  افزایش

 و همچنین درصد جمعیت 1375 درصد در سال 3/23 به 1365 درصد در سال 48/16
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 1375 درصد در سال 74/6 به 1365 درصد در سال 68/4 در مقطع عالی، از قرار گرفته
التحصیالن مقطع عالی مربوط به زنان  که بیشترین تغییر در آمار فارغ. یافته است افزایش

توان عنوان نمود که  بنابراین می.  درصد رسیده است7/4 درصد به 3/3باشد، که از  می
 زنان، یکی از عواملی است که منجر به باال رفتن ویژه براي بهافزایش سطح تحصیالت 

سن ازدواج و درنتیجه، منجر به افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده و میزان 
 ،حضور بیشتر زنان در بیرون از خانه.  استنمودهبیشتر را اشتغال زنان نسبت به گذشته 

و ش نرخ فرزند آوري منجر به کاهش تمایل زنان به فرزند آوري شده و در کاه
ي ها خانوادهگیري هر چه بیشتر   صورت گرفته در نهاد خانواده و شکلمختلفتغییرات 

هاي مختلف   نرخ مشارکت اقتصادي در گروه.در ایران تأثیرگذار بوده استاي  هسته
هاي اصلی در باالرفتن سن ازدواج و کاهش  عنوان یکی از مؤلفه سنی در بین زنان، به

  ساله، از19-15دهد که نرخ مشارکت زنان نیز، در گروه سنی  ، نشان میفرزند آوري
 افزایش داشته، که نشان از ورود آرام 1375 درصد در سال 97/5 درصد به 98/4

 در 1375-1365هاي  نرخ بیکاري زنان نیز در فاصله سال. دختران به بازار کار دارد
 درصد 4/25بود، از  همراه زنان براي اشتغال جدید امکانات ایجاد که با دوره سازندگی

روند  در خصوص .یافته است  کاهش1375 درصد در سال 3/12 به 1365در سال 
توان نشان داد که از سال  هاي مختلف اقتصادي، می تغییرات سهم اشتعال در بخش

، اشتغال در بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزي و صنعت از رشد بیشتري 1365
 8/44 درصد، به 4/42، به صورتی که اشتغال در بخش خدمات از برخوردار بوده است

یافته است، که نشان از بهبود شرایط اقتصادي، و گسترش طبقه متوسط  درصد افزایش
هاي جمعیتی ارتباط  نوعی با کاهش موالید و اجراي سیاست دهد که به در جامعه می

 نسبت باسوادي مردان از 1375 -1365نسبت باسوادي زنان شاغل از سال . یابد می
یافته، که   افزایش9/79 به 3/64، به صورتی که این میزان از شاغل، پیشی گرفته است

عنوان یکی از  افزایش میزان شهرنشینی نیز به. نشان از رشد باسوادي در میان زنان دارد
هاي کاهش جمعیت، با توجه به باال بردن  یاستسعوامل مهم در دستیابی به اهداف 
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 به خدمات ها آن آحاد مختلف اجتماعی، و همچنین دسترسی هر چه بیشتر آگاهی
اي  واسطه کاهش میزان موالید، از اهمیت ویژه  بهها آنبهداشتی و تغییر سبک زندگی 

هاي  یاستس، که میزان شهرنشینی با توجه به )37: 1390خلج آبادي، (برخوردار بوده 
 3/61 درصد به 3/54 از 1375 – 1365دولت در برنامه اول و دوم توسعه، از سال 

  .یافته است درصد افزایش
هاي  هاي مبتنی بر توسعه اجتماعی رشد محور، دسترسی خانواده با اجراي سیاست

ازپیش، زمینه را براي پذیرش عناصر مدرن  روستایی به امکانات زندگی جدید نیز، بیش
هاي   که در فاصله سالهاي تنظیم موالید مهیا نموده، به صورتی و همچنین سیاست

 درصد 59/64 درصد، برق از 71 درصد به 05/50کشی شده از   آب لوله1375 – 1365
 1/2 به 73/0کشی شده از   درصد، گاز لوله10 درصد به 2 درصد، تلفن ثابت از 88به 

  .یافته است  درصد افزایش37 درصد به 48/17درصد، حمام از 
  

 ):1376-1384( دهه سوم انقالب هاي جمعیتی در یاستسدولت خاتمی و 

 و 1385 تا 1375هاي  دوره ریاست جمهوري آقاي خاتمی نیز که مصادف است با سال
تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه، همگام با تغییر و تحوالت در عرصه گفتمان توسعه 

یدار هایی چون پارادایم زن در توسعه، توسعه انسانی، توسعه پا مرکز و موازي با پارادایم
وسوي ابعاد کیفی توسعه  یش از تمرکز بر ابعاد مختلف کمی به سمتپبیش از ... و 

پیش بر نهادمند سازي  از  هاي کاهش جمعیت، بیش سوق یافت و در عرصه سیاست
سازمان  (فرهنگی در ساختار خانواده، و اقشار مختلف اجتماعی، متمرکز گردید

» برنامه اصالح ساختاري«که به ، )1379-83( برنامه سوم توسعه). 1377، وبودجه برنامه
 اجتماعی اقتصادي، ابعاد در ي مختلف،ها ي آزادگسترش هر چه بیشترنیز مشهور بود، 

 حفظ و سالمت اجتمـاعی، ارتقاي عدالت انسانی، امنیت سیاسی، ارتقاي و
ایجاد عدالت توزیعی و تأسیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست  زیست، محیط
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توان عنوان نمود که برنامه  در کل می. را در دستور کار خود قرار داد ... جمهوري و
 رویکرد عدالت توزیعی همراه بااي است که در آن،  سوم توسعه کشور، اولین برنامه

گذاران، مبتنی بر باور مشارکت بیشتر   و با نگرش سیاست مدنظر قرار گرفتجنسیتی
-6: 1384، محتشمی (رهنگی همراه گردیدهاي اجتماعی و اقتصادي و ف زنان درصحنه

 بر اساسکشور،  توسعه سوم برنامه متحد، ملل صندوق جمعیت و همگام با اهداف ).7
 که حمایتی مربوط به آن قرار گرفت، هاي برنامه توسعه و و باروري، جمعیت بهداشت

 فترد(بود  دالر 92500 ، مبلغ1378-1377 هاي سال یافته به آن براي اختصاص اعتبار

  .)1383 خانواده و جمعیت، سالمت
ب گفتمان مرکز محور چارچونیز، با توجه به ) 1384-1388(برنامه چهارم توسعه 

ي غالب این گفتمان ها میپاراداي موجود در ها شاخصو ) یافته کشورهاي توسعه(
 ییدانا قرار دادن محور با  تدوین گردید؛ و)...پارادایم توسعه انسانی، توسعه پایدار و(

 نمـودن ، هدفمنـد)1385 ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه( توسـعه امر در
 و کارآفرینی توسعه اجتماعی، تأمین جامع و فراگیر و کارآمد نظام ، برپاییها ارانهی

 تدوین اندرکاران دست نگرش در ی کهبه صورت. داد قرار فقرا را مدنظر توانمندسازي
 کیفیت و آینده نسل منافع زیست، محیط ماننـد ایـدار،پ توسعه ابعاد  چهارم،برنامه

وبودجه،  سازمان برنامه( یافت رشـدي بـه رو جایگـاه ازپیش، فردي، بیش زندگی
محور در فرایند تدوین برنامه چهارم توسعه  ي انسانها نگرشکه نشان از وجود ) 1378

برنامه (واده دارد ي زندگی مدرن به ساختار نهاد خانها شاخصو ورود هر چه بیشتر 
 مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه گویاي آن است که ).1388-1384چهارم توسعه، 

 زن در توسعه و برنامه چهارم، بر اساس جنسیت و هبرنامه سوم توسعه؛ بر اساس اید
 مختلفی از برنامه چهارم و مواد). 144: 1385احمدي، (شده است   توسعه، تهیه و تنظیم

ي ها برنامهبه تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده و تهیه توسعه که 
پردازد،  یممنظور رفع خشونت علیه زنان  پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به

 بنابراین، تأثیر اجراي ).145: همان(شده است  اصطالحاتی است که از سند پکن گرفته
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هاي جمعیتی  یاستسحات، به همراه اجراي ي مختلف توسعه در دوره اصالها برنامه
اي در ابعاد مختلف نهاد خانواده  تغییر و تحوالت عمدهوابسته به آن، موجب گردید که 

ها، حاکی  گزارشبه صورتی که . و ساختار جمعیتی و مباحث مرتبط به آن شکل گیرد
وم انقالب و در دهه س بارداري، از پیشگیري هاي روش از استفاده میزان از آن است، که

 هاي استان به مربوط استفاده، کمترین رسیده بود؛ که درصد 77 به حدود 1389 سال در
 ،)63,77(شمالی  ، خراسان)55,16(بلوچستان  و سیستان نظیر باال، باروري داراي

 براي استفاده بیشترین و ،)70,69 (بویراحمد و کهگیلویه و )67,05 (هرمزگان
 ،)84,41(، همدان )84,78(کرمانشاه  ،)84,78(کردستان ، )85,3(مرکزي  هاي استان
 .بود )80,67(البرز  و )80,94 (تهران ،)82,12(گیالن  ،)83,63(زنجان  ،)83,64(ایالم 

 درصد 73,8 کشور کل  براي1389 سال در پیشگیري هاي روش از در کل میزان استفاده
موعه این عوامل در  مج).1389و جمعیت،  خانواده سالمت دفتر (است شده گزارش

 درصد در سال 96/1 موجب گردید که رشد جمعیت از 1385-1375هاي  فاصله سال
با توجه به .  کاهش یابد1390 در سال 29/1 و به 1385 درصد در سال 68/1 به 1375

 مرحله دومینکاهش موالید در این دوره، ساختار سنی جمعیت نیز با قرار گرفتن در 
ادامه  1390 سال تا تقریباً و شده  شروع 1375 سال از ، که)نیجوا مرحله( سنی انتقال
به . جمعیت جوان، در کل کشور فراهم گردید درصد ؛ زمینه براي افزایشداشت

 درصد در 08/25 به 1375 درصد در سال 50/39 ساله از 14-0صورتی که گروه سنی 
 30-54ی  رسید، و در عوض، گروه سن1390 درصد در سال 3/18 و به 1385سال 

 افزایش یافت، که 1385 درصد در سال 56/29 به 1375 درصد در سال 16/23ساله از 
به صورتی که نسبت .  همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد1425این میزان، تا سال 

 درصد در سال 09/78 از 1385 -1375هاي  وابستگی جمعیت کشور در فاصله سال
 رسیده است و همزمان با این تغییر، نسبت 1385 درصد در سال 4/43 به 1375

 7/69 به 1375 درصد در سال 6/56 کشور نیز از)  ساله15-65(جمعیت بالقوه فعال 
نسبت جنسی جمعیت کل کشور نیز در فاصله  .یافته است  افزایش1385درصد در سال 
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 هر یافته است، که از ارتقاء  کاهش1390 در سال 102 به 103 از 1385-1375هاي  سال
 در هزار، در 9/6 ومیر نیز از میزان خام مرگ. دهد چه بیشتر کیفیت زندگی زنان خبر می

که بیشتر از هر چیزي، ارتقاء  . رسیده است1385 در هزار، در سال 9/5، به 1375سال 
ویژه در حوزه بهداشت و سالمت در آن نقشی  سطح کیفی و کمی خدمات در جامعه، به

 به 1375 سال در سال 67 امید به زندگی نیز در کل کشور از میزان. اساسی داشته است
 35/68به صورتی که امید به زندگی در میان زنان، از .  رسیده است1385 در سال 1/72

میانگین سنی . یافته است  افزایش1385 سال در سال 1/73 به 1375سال در سال 
 1385ر سال  سال د97/27 به 1375 سال در سال 03/24جمعیت کشور نیز از 

در خصوص تحوالت در بعد خانوار، . یافته که نشان از میانسالی جمعیت دارد افزایش
 .یافته است  کاهش1385 نفر در سال 4 به 1375 در سال 85/4میانگین بعد خانوار از 

 به 1375 درصد در سال 3/21 نقره و بیشتر، از 7همچنین تعداد اعضاي خانوارهاي 
کاهش داشته، و به موازات کاهش میانگین بعد خانوار و  1385 درصد در سال 6/8

 09/78تعداد اعضاي خانوار، نسبت وابستگی جمعیت نیز کاهش فراوانی داشته و از 
خوبی نشان از   رسیده است که به1385 درصد در سال 4/43 به 1375درصد در سال 
به کاهش  سال و افزایش جمعیت در سن فعالیت و کار با توجه 14-0کاهش جمعیت 

ازنظر وضعیت ازدواج، میانگین سن ازدواج که نشان از تأثیرگذاري  .میزان موالید دارد
هاي توسعه کالن مرکز  هاي کنترل جمعیت مبتنی بر پارادایم توسعه اجتماعی و سیاست

ارتقاء وضعیت آموزش  را با هر چه بیشتر، تغییرات مختلف در نهاد خانواده محور دارد،
نان به عرصه فعالیت در جامعه و درنتیجه باال بردن سن ازدواج، نمایان زنان، و ورود آ

 به 1375 سال در سال 6/25به صورتی که میانگین سن در اولین ازدواج از . سازد می
 رسیده که براي زنان، این میزان از 1390 سال در سال 7/26 و 1385 سال در سال 2/26
از طرفی، درصد . یافته است  افزایش1385 در سال 3/23 به 1375 سال در سال 4/22

 1385 درصد در سال 23/1 به 1375 درصد در سال 63/0ناخالص طالق، در جامعه از 
 .یافته است افزایش
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هاي  با توجه به ارتباط عمیق بین میزان باسوادي جامعه و نهادمند سازي سیاست
، 1375ت به سال ، نسب1385دهد که در سال  کنترل جمعیت، آمارهاي موجود، نشان می

سواد بوده است، و علت این امر،  متوسط سن ازدواج زنان باسواد، بیش از زنان بی
 سال به 6از طرفی میزان باسوادي جمعیت . افزایش میزان تحصیالت زنان بوده است

 به 1375 درصد در سال 5/79عنوان یک متغیر عمده در کاهش میزان موالید از  باال، به
یافته است، و متعاقب آن، درصد جمعیت قرار گرفته در   افزایش1385 در سال 61/84

 ، رسیده است1385 درصد در سال 9/11 به 1375 درصد در سال 74/6مقطع عالی از 
باشد، که از  التحصیالن مقطع عالی، مربوط به زنان می که بیشترین تغییر در آمار فارغ

از طرفی، . یافته است فزایش ا1385 درصد در سال 3/12 به 1375 درصد در سال 7/4
دهد که نرخ مشارکت  هاي مختلف سنی، نشان می نرخ مشارکت اقتصادي در گروه

 رسیده است، 1385 درصد در سال 4/16  به1375 درصد در سال 1/9اقتصادي زنان، از 
نرخ . هاي شغلی در دولت اصالحات براي زنان دارد خوبی نشان از ایجاد فرصت که به

 همراه زنان براي اشتغال جدید امکانات ایجاد که با یز در دوره اصالحاتبیکاري زنان ن
 رسیده است که نشان از تغییرات 1385 در سال 2/11 به 1375 در سال 1/9بود، از 

  .اندك در میزان بیکاري زنان دارد
توان  هاي مختلف اقتصادي، می در خصوص روند تغییرات سهم اشتعال در بخش

 به اشتغال در بخش خدمات نسبت به بخش 1385-1375 نشان داد که از سال
 8/44کشاورزي و صنعت افزوده شده است، به صورتی که اشتغال در بخش خدمات از 

به صورتی که آمار زنان .  رسیده است1385 درصد در سال 1/45 به 1375در سال 
، 1385 درصد در سال 26/56 به 1375 در سال 86/45شاغل در بخش خدمات، از 

  .ان از ورود هر چه بیشتر آنان به بازار کار داردنش
از نسبت  نیز، 1385-1375 هايسال، در فاصله نسبت باسوادي زنان شاغل

 درصد در 9/79، به صورتی که این میزان از باسوادي مردان شاغل، پیشی گرفته است
  درصد شاغلین زن50 رسیده است که از این میزان 1385 در سال 7/87 به 1375سال 
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. اند، که نشان از رشد باسوادي در میان زنان دارد داراي تحصیالت عالیه دانشگاهی بوده
 1385 در سال 5/68 درصد به 3/61 از 1375افزایش میزان شهرنشینی نیز از سال 

ها به امکانات  دسترسی خانواده). 37: 1390خلج آبادي فراهانی،(یافته است  افزایش
هاي کاهش جمعیت،  ز اهداف توسعه اجتماعی و سیاستعنوان یکی ا رفاهی مختلف، به

 .همچنان در دستور کار دولت اصالحات قرار گرفت

 
 توجه با تاریخی، مختلف هاي دوره در اجتماعی و جمعیتی مختلف هاي شاخص -2جدول 

  توسعه هاي گفتمان و سیاسی تحوالت به
  بعد از انقالب

آغاز انقالب تا اتمام 
ولت میرحسین د

  موسوي

دوره ریاست 
  جمهوري

  هاشمی رفسنجانی

  دوره ریاست جمهوري
  محمد خاتمی

  ها شاخص  ها مؤلفه  )1384-1376(  )1365-1376(  )1357-1365(
توسعه اجتماعی 
مبتنی بر تسلط 
گفتمان توسعه 

 رامونیپکشورهاي 
  )پارادایم وابستگی(

توسعه اجتماعی مبتنی 
بر تسلط گفتمان 

 مرکزکشورهاي 
  )نوسازيپارادایم (

توسعه اجتماعی مبتنی بر 
تسلط گفتمان کشورهاي 

پارادایم نوسازي  (مرکز
جدید، توسعه انسانی، توسعه 

  )پایدار، زن در توسعه
ي ها استیس    

  افزایش جمعیت
ي کاهش ها استیس

  جمعیت
ي کاهش ها استیس

  جمعیت
  تعداد جمعیت

  )به هزار نفر(
49445  600055  70496  

  66/1  96/1  9/3  رشد جمعیت
   در هزار8/5  5/6  9/9  ومیر میزان مرگ

  03/4  85/4  11/5  ي ایرانیخانوارهابعد 

  جمعیتی

  4/43  09/78  22/94  نسبت وابستگی
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  5/68  3/61  3/54  میزان شهرنشینی  سکونت
ان کل سوادمیزان با

  کشور
8/61  8/72  7/91  

 درصد زنان شاغل
  باسواد

3/64  9/79  6/86  

 غلمیزان مردان شا
  باسواد

3/59  5/79  61/84  

  86,7  83,15  70,3  مردان باسواديمیزان 

  
  آموزش

 6میزان زنان باسواد 
  سال و بیشتر

6/50  05/72  35/77  

  2/33  3/35  9/38  میزان عمومی فعالیت
  2/89  5/91  1/87   مرداناشتغالنرخ 

  7/76  7/86  6/74  نرخ اشتغال زنان
  4/40  4/35  0/39  نرخ مشارکت کل

  9/63  8/60  3/68  نرخ مشارکت مردان
  4/16  1/9  2/8  میزان مشارکت زنان
بار معیشت هر فرد 

  شاغل
5/4  1/4  4/2  

مردان نسبت اشتغال 
  در بخش کشاورزي

7/29  4/23  18  

نسبت اشتغال در 
  بخش صنعت

28/25  7/30  7/31  

نسبت اشتغال در 
   خدماتبخش

45/42  8/44  1/45  

  اشتغال

ر میزان فعالیت زنان د
  بخش خدمات

1/49  5/48  26/56  
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  97/33  11/27  39/36  مردان
 نرخ

مشارکت 
نیروي کار 
گروه سنی 

 19 تا 15
  ساله

  0/9  97/5  98/4  زنان

  61/7  82/3  19/3  اقشار باال
 07/40 46/42 48/46  ي متوسط سنتیقشرها

 70/14 30/12 41/9ي متوسط جدیدقشرها

  
  طبقاتی

 61/37 41/41 92/40  اقشار کارگري و پائین

 ازدواج میانگین سن
  براي مردان

8/23  6/25  2/26  

 ازدواج میانگین سن
  براي زنان

9/19  4/22  3/23  

درصد مردان ازدواج 
   ساله19 تا 15کرده 

7/9  3/3  1/2  

درصد زنان ازدواج 
   ساله19 تا 15کرده 

8/36  6/18  8/16  

  23/1  63/0  71/0  میزان ناخالص طالق
درصد مردان طالق 

  گرفته
4/0  2/0  4/0  

درصد زنان طالق 
  گرفته

7/0  5/0  8/0  

  4/98  9/98  4/98عمومیت ازدواج مردان

  
خانواده 

و 
  ازدواج

  

  9/97  99  6/98  عمومیت ازدواج زنان
 مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج ایران، آمار مرکزهاي  نگارندگان بر اساس داده: منبع

    1385-1365هاي سال
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  گیري ندي و نتیجهب جمع
هاي سیاسی و  گیري مرزبندي فضاي سیاسی جهان، بعد از جنگ جهانی دوم و شکل

هاي مختلفی از توسعه  گیري گفتمان تقسیم آن به دو جبهه غرب، و شرق، موجب شکل
هاي جمعیتی مختلف، موجب تغییر و تحول در  ها و سیاست گردید که با ایجاد پارادایم

نیافته پیرامونی و قرار گرفته  ماعی و اقتصادي کشورهاي توسعهابعاد مختلف نظام اجت
  .در حاشیه گردید

گیري سازوکار یک حکومت   و شکل1357با پیروزي انقالب اسالمی در سال 
هاي سیاسی مختلفی بر فضاي اجتماعی و تاریخی ایران مسلط گردید  اسالمی، گفتمان

گرفته در  هاي شکل  از گفتمان و پارادایمهاي داخلی، که نشان از تأثیر باالي این گفتمان
گرفته در  هاي شکل المللی دارد، تا جایی که با پیروزي انقالب اسالمی، دولت عرصه بین

، با توجه به رویکرد لیبرالی در سیاست، بر )صدر دولت بازرگان و بنی(آغاز انقالب 
ي، با اعتقاد به مبانی اساس گفتمان مرکز محور و پارادایم به اجرا درآمده در دوره پهلو

این گفتمان، اقدام به تداوم راهبردهاي توسعه اجتماعی مبتنی بر نوسازي و اصالحات 
گرایی لیبرال، با خواست انقالبیون و   با تضاد گفتمان ملیاما. اجراشده در این دوره نمود

ن از صحنه انقالب ایران، کنار رفت و با روي کار آمداین گفتمان هاي مردم،  توده
، سامان سیاسی ایران، تحت حاکمیت )1368تا سال (شوراي انقالب و دولت موسوي 

گرا، تحت تأثیر همسایه شمالی و جریان سوسیالیست داخلی، با  یگانه گفتمان اسالم
متحده و  یافته مرکز، به رهبري ایاالت رویگردانی از گفتمان توسعه کشورهاي توسعه

ر قبل از انقالب، هر چه بیشتر به گفتمان توسعه پارادایم نوسازي به اجرا درآمده د
و بااهمیت یافتن نهاد خانواده و . کشورهاي پیرامون، با پارادایم وابستگی، نزدیک شد

ب اهداف توسعه اجتماعی، افزایش جمعیت، چارچوهاي مبتنی بر آن، در  ارزش
و حمایت عنوان یک نیروي محرك در رشد اقتصادي و استقالل سیاسی، مورد توجه  به

 تا 1355به صورتی که در طی سالهاي . هر چه بیشتر دولتمردان سیاسی قرار گرفت
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از  ایران جمعیت درصد افزایش یافت و 91/3 درصد به 71/2، رشد جمعیت از 1365
  .رسید 1365 سال در نفر میلیون 50 تقریباً به 1355 سال در نفر میلیون 34 حدود

 را در کشور، با توجه به مشکالت این مسئله، زنگ خطر افزایش جمعیت
ساختاري و کمبود منابع مختلف، به صدا درآورد، و همراه با تغییر و تحول در فضاي 

المللی، زمینه براي  هاي مختلف توسعه، در سطح بین گیري پارادایم نظام جهانی، و شکل
ه هاي کنترل جمعیت و چرخش گفتمان توسعه، از گفتمان توسع اجراي دوباره سیاست

که در طول  تا جایی.  فراهم آورد1367پیرامون، به گفتمان توسعه مرکز محور، از سال 
هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی، با نهادسازي دوباره، و  اجراي برنامه
هاي مربوط به کنترل  المللی، سیاست هاي ملی و بین ها و تخصیص بودجه تدوین برنامه

هاي مدرن غربی،  توسعه اجتماعی مرکز محور با شاخصو کاهش جمعیت، و همچنین 
. می و خاتمی گنجانیده شدشها  هاي عمرانی و اجتماعی کشور، توسط دولت در برنامه

هاي  هاي توسعه در سطح کالن، سیاست در این راستا نیز، همگام با تغییر در پارادایم
یشگیري از موالید، به هاي طبی و مکانیکی پ جمعیتی، هر چه بیشتر از تمرکز بر شیوه

در (هاي فرهنگی و چندبعدي توسعه  وسوي تعمیق و نهادمند سازي شیوه سمت
، با ...)هایی چون نوسازي جدید، توسعه انسانی، زن در توسعه، توسعه پایدار و  پارادایم

به صورتی که مجموعه . خانواده سوق یافت محوریت تغییر در ابعاد مختلف ساختار
در دهه سوم  بارداري، از پیشگیري هاي روش از استفاده میزانتا شد این عوامل، سبب 

هاي   تا جایی که در فاصله سالدرصد، رسد، 77 به حدود 1389 سال انقالب، و در
 درصد در سال 68/1 به 1375 درصد در سال 96/1، رشد جمعیت از 1385 – 1375
هاي توسعه و  ري گفتمانگی بنابراین، شکل.  کاهش یافت1390 در سال 29/1 و به 1385

هاي وابسته به آن، توسط کشورهاي  نهادسازي در سطوح فراملی، و ایجاد پارادایم
زا،  یافته، موجب شد تا با توجه به عدم وجود یک گفتمان و پارادایم توسعه درون توسعه

هاي جمعیتی در ایران  در مقاطع تاریخی مختلف بعد از انقالب، نوع خاصی از سیاست
، )گفتمان مرکز محور و گفتمان وابستگی(ها  ا درآید، که از میان این گفتمانبه اجر



   
  
  
  

 39  ...    هاي جمعیتی   توسعه اجتماعی و سیاست

هاي وابسته به آن، و تأثیر گسترده  استیالي گسترده گفتمان مرکز محور، با پارادایم
خوبی مشهود است،  ها بر نهاد خانواده در ایران قبل و بعد از انقالب، به هاي آن شاخص

م بعد از انقالب، تالش در جهت توسعه اقتصادي، در به صورتی که در دهه دوم و سو
ویژه،  هاي توسعه وابسته به آن، به راستاي گفتمان توسعه کشورهاي مرکز، و پارادایم

 و  هاشمی دولت به بعد، در 1368از سال (حرکت در راستاي پارادایم انتقال جمعیتی 
ت عمده در نهاد خانواده، با ، زمینه را براي ورود به گذار دوم جمعیتی، و تغییرا)خاتمی

کاهش میزان ازدواج، افزایش طالق، کاهش ازدواج مجدد، : هاي مختلفی چون شاخص
منظور کارآمدي و گسترش وسایل پیشگیري  کاهش باروري، نهادمند سازي فرهنگی به

هاي اجتماعی  زمینه گیري پس زمان بدون فرزند، و همچنین شکل از باروي، افزایش مدت
افزایش سطح سواد و آگاهی، استقالل فردي، دموکراسی، رهاسازي زنان : نمختلفی چو

هاي زندگی متفاوت،  و کاهش اقتدار مردانه، استقالل اقتصادي زنان، آینده باز و سبک
فراهم نمود، به صورتی که، نتیجه تحقیقات ... هاي سنتی و  با توجه به تضعیف ارزش

ها، با گسترش  یافتگی برخی استان  توسعهمختلف صورت گرفته در ایران، ارتباط بین
هاي خانوادگی و همچنین گسترش سکوالریسم و  هاي فردگرایانه، تضعیف ارزش ارزش

). 13 :1394 رستگار خالد، محمدي،(سازد  خوبی نمایان می پایین بودن موالید را به
امادي، هاي فر هاي اجتماعی در ایران و ظهور ارزش بنابراین، با وقوع تحول در ارزش

سوي تضعیف هر  اي از سبک زندگی در بین آحاد اجتماعی هستیم، که به شاهد گونه
ویژه در نهاد خانواده درحرکت است،  مدار سنتی، در جامعه و به چه بیشتر عناصر ارزش
هاي توسعه  شدن و گسترش هر چه بیشتر شاخص هاي جهانی و با محکم شدن پایه

فزونی خواهد یافت، و با سناریوهاي مختلفی که گفتمان مرکز محور، نهادمندي روزا
 دهد می  ارائه1420سازمان ملل متحد، در خصوص کاهش رشد جمعیت کشور، تا سال 

بینی نمود که در صورت عدم توجه به سطوح  توان پیش می ،)2012سازمان ملل متحد، (
ش ، پیشگیري از موالید، و کاه)در سطح کالن، میان و خرد(مختلف این جریان 

عنوان بخشی از توسعه فرهنگی و اجتماعی، به شیوه غالب زندگی، در نظام  جمعیت، به
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هاي   از نهاد خانواده، بدل خواهد شد، که آسیب اجتماعی ایران، و بخشی جداناشدنی
. مختلف مرتبط با آن، هر چه بیشتر در ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترش خواهد یافت

هاي  نشانه توان عنوان نمود که باوجود ظهور د، میولی با توجه به آمارهاي موجو
مختلفی از گذار دوم جمعیتی در ساختار جمعیتی و اجتماعی کشور، در ابعاد مختلفی 

، هنوز ...کاهش باروري، کاهش بعد خانوار، افزایش طالق، افزایش سن ازدواج و : چون
ت اساسی در ساختار ویژه در حوزه ازدواج و زناشویی، تغییرا در نهاد خانواده، به

هاي آخر کشورهاي قرار گرفته در این مرحله  شود، و در رتبه اجتماعی ایران، دیده نمی
بنابراین، با توجه به فرصت طالیی که در فاز پنجره ). 1392وکیل احمدي، (قرار دارد 

جمعیتی، ازنظر وجود قشر عظیمی از جوانان در سن فعالیت در ایران وجود دارد، 
هاي موجود در نهاد خانواده و ازدواج، که هنوز از  ز طریق تمرکز بر ارزشتوان ا می

 درصد ازدواج و تشکیل 99عمومیت باالي (باشد  اهمیت وافري در ایران برخوردار می
سازي بسترهاي الزم، با توجه به سطوح مختلف کالن، میان  ، با فراهم)خانواده در ایران

گذاري براي   سیاست-1 :هاي متنوعی چون مهو خرد نظام اجتماعی، به اجراي برنا
هاي مؤثر در جهت ارتقاي   سیاست-2 اشتغال، تقویت بازارهاي مالی و سرمایه انسانی

 ایجاد -3ویژه جوانان  آحاد مختلف جامعه به... بهداشت جسمی، روانی و
هاي الزم براي ورود به مرحله چهارم انتقال سنی در جهت کاهش بار  زیرساخت

 ایجاد سازوکار تنظیم مهاجرت در جهت تعدیل و تسهیل توسعه -4 سالمندان وابستگی
یافته، ازجمله  هاي جمعیتی در کشورهاي توسعه  استفاده از تجربه سیاست-5اي  منطقه

هاي حمایت اقتصادي، اجتماعی از نهاد خانواده، باهدف تسهیل در امر  اجراي برنامه
 ایجاد یک گفتمان -6 ...ات پرورش فرزند وفرزند آوري از طریق فراهم نمودن امکان

 توازن -7هاي جمعیتی  ویژه در عرصه سیاست  اسالمی، به–زاي ایرانی  توسعه درون
 تمرکززدایی در نظام -8یافته  جمعیتی از طریق توسعه مناطق مرزي و کمتر توسعه

 هاي اجتماعی هاي مؤثر در جهت کاهش آسیب  اجراي سیاست-9مدیریت سرزمینی 
   اجراي برنامه توسعه متوازن در کشور -10..) عتیاد، خودکشی، طالق، ایدز وا(
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ویژه در  هاي سنتی در جامعه، به هاي مدون در جهت تقویت ارزش  تدوین برنامه-11
منظور   تدوین یک برنامه مدون، جامع و مستمر فرهنگی، به-12حوزه خانواده و ازدواج 

 تقویت کیفی و کمی نهادها -13هاي مربوطه  افزایش جمعیت، توسط نهادها و سازمان
سازي   ترویج و نهادینه-14و نیروي انسانی الزم در حوزه آموزش و تعالی خانواده 

 باال بردن -15 ایرانی، از طریق نهادهاي آموزشی و پرورشی _سبک زندگی اسالمی
  .قدام نمود، ا...ویژه جوانان و  نشاط و سرمایه اجتماعی در بین آحاد مختلف جامعه به

  
 منابع

امید زندگی بیشتر و جمعیت سالمندي کمتر در  ،)1385 (.احمدي، بتول و دیگران -
دوره چهارم  ،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، زنان ایرانی

 .2 شمار

 تغییر نگرش نسبت به نابرابري جنسیتس در طی فرایند ،)1392. (احمدي، وکیل   -
، سال بیست و چهارم، شماره شناسی کاربردي امه جامعهفصلنگذار جمعیتی، 

  . شماره سوم،)51(پیاپی 
: ، تهراناقتصاد توسعه پایدار ،)1379( . افتخاري، ع؛آزاد ارمکی، غالمعلی -

 .هاي بازرگان انتشارات موسسه مطالعات پژوهش

  .کیهان:  تهران؛شناسی توسعه جامعه ،)1387 (. غفاري، غالمرضا؛ازکیا، مصطفی   -
مقدس و عرف؛ دین و سیاست در  ،)1386. (اینگلهارت، رونالد؛ نوریس، پیپا   -

  .کویر: مریم وتر، تهران: ، ترجمهجهان
-1335 (رانیا بررسی تحول ازدواج در ،)1379. (بالدي موسوي، صدرالدین   -

 .28 و 27، شماره فصلنامه جمعیت ،)1375

مؤسسه انتشارات :  تهران،شناسی عمومی یتجمع ،)1346. (بهنام، جمشید   -
 .مطالعات و تحقیقات اجتماعی
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  .نی نشر: انتهر ،خاتمی نگفتما در منا جامعه ،)1379 (.ضارمحمد ،تاجیک -
 غالمعلی:  ترجمه،سوم جهان دراقتصادي  توسعه ،)1377(. تودارو، مایکل -

  .ششم چاپ، ریزي عالی پژوهش در برنامه  مؤسسه:تهران. فرجادي
:  تهران، خانوادهمیتنظ و تیجمع ،)1379. (یستهجهانفر، محمد؛ جهانفر، شا -

 .چاپ دوم،  اورنجانتشارات

 جمعیت و تنظیم خانواده ،)1385 (. اسماعیل، دل پیشه؛حلم سرشت، پریوش -
 .نشر چهر : تهران،)ویرایش سوم(

 نامه ژهیو . دالیل باروري پایین در زنان ایرانی،)1390 (. فریده، فراهانیيخلج آباد -
 .جمعیت ایران

 جمهوري خانواده در تنظیم و جمعیت ،)1389. (جمعیت و خانواده سالمت دفتر -
 .تهران آموزش پزشکی، و درمان بهداشت وزارت انتشارات ،ایران اسالمی

ي جمهور درجمعیت و تنظیم خانواده  ،)1383 (. خانواده و جمعیتسالمت دفتر -
 . پزشکیآموزش وانتشارات وزارت بهداشت درمان :  تهران،اسالمی ایران

 : ترجمه، انقالب و تحول در ایران:آخرین انقالب بزرگ ،)1382 (. رابین،رایت -
  . رسا: تهران.احمد تدین و شهین احمدي

کوششی در جهت تحلیل انقالب : توسعه و تضاد ،)1377 (. فرامرز، پورعیرف -
  . شرکت سهامی انتشار: تهران،اسالمی و مسائل اجتماعی ایران

مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  ،)1377. (دجهبو و  برنامهسازمان  -
جلد ، وبودجه برنامهانتشارات سازمان : تهران ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 .اول

 ،اجتماعی و اقتصادي توسعه سوم برنامه سند ،)1378. (بودجه و  برنامه سازمان -
  .اول جلد، برنامه الیحه 2 شماره پیوست

 .چاپ اول،  قانون برنامه دوم اقتصادي،)1368 (.بودجه و  سازمان برنامه -
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مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  ،)1372 (.بودجه و  سازمان برنامه -
جلد ، وبودجه انتشارات سازمان برنامه: تهران ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 .اول

 جمهـوري انسانی عهتوس ملی گزارش اولین ،)1378. (بودجه و  برنامه سازمان   -
  .وبودجه برنامه سازمان :تهران .ایران اسالمی

 و نفوس سرشماري نتایج ،)1355-1385 (.ریزي کشور مدیریت و برنامهسازمان  -
 سایت در دسترسی قابل ،1385-1355هاي  هاي آماري مربوط به سال مسکن داده

 .WWW.SCI.IR: آمار مرکز

مبانی نظري و مستندات برنامه  ،)1383 (.ریزي کشور مدیریت و برنامهسازمان  -
 .جلد اول و دوم، چهارم توسعه

مبانی نظري و مستندات برنامه  ،)1385 (.ریزي کشور مدیریت و برنامهسازمان  -
 .جلد اول و دوم، توسعهچهارم 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ،)1379 (.ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه -
 ).1379 -1383(ي اسالمی ایران اجتماعی و فرهنگی جمهور

نامه علوم اجتماعی  ، مرحله اول گذار جمعیتی ایران،)1376 (.سرایی، حسن  -
 . 10 و 9، شماره ایران

نامه  و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی، تداوم ،)1385 (.حسن سرایی،  -
 .2، شماره شناسی ایران انجمن جامعه

 جمعیتی يها استیها و س شاخص ،)1389. ( مرتضی، ترابی؛سمیعی نسب، مصطفی -
  .12 و 11 شماره ،فصلنامه برداشتی دوم ،در ایران

 .کویر :تهران راغفر، حسین :ترجمه ،آزادي مثابه به توسعه ،)1381. (آمارتیا سن،  -

 ، محمود حبیبی مظاهري: ترجمه،تغییر اجتماعی و توسعه ،)1378(ي . آلوین.  سو -
 .برديپژوهشکده مطالعات راه: تهران
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 نوسازي فرهنگی در روستاهاي در حال ،)1390 (. بیات، مجتبی؛شادي طلب، ژاله -
 .43، سال یازدهم، شماره  پژوهشی رفاه اجتماعی–فصلنامه علمی گذار، 

 نشر . و پیامدهاها نهیزم ماهیت، :انقالب اسالمی ،)1391 (. محمد،شفیعی فر -
 .معارف

فصلنامه  ،رنیته و خانواده تهرانی مد،)1381. (شکوري، علی؛ آزاد ارمکی، تقی -
  .31 و 30، شماره )دانشگاه اصفهان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران ،)3ج  (نی نورساله ،)1379. (آزار ی بشیرازي،   -

 ،سقوط دولت بازرگان ،)1387(. فرامرز، معتمد دزفولی ؛  صفاریان، غالمعلی -
  .قلم: تهران

 تا 1358 انیرا سیاسی يها جناح کالبدشکافی ،)1378 (.ضارحمید ،نیا ظریفی -
 .ندیشها آزادي: انتهر ،1378

تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در  ،)1387 (. یحیی،فوزي -
  .1 لد، ج1387 . موسسه چاپ و نشر عروج،ایران

نامه ان،  توسعه فرهنگی در تحول باروري در ایر،)1375 (.کاظمی پور، شهال -
 .1شماره  ، پیش1375، تابستان پژوهش

هاي کنترل جمعیت و تأثیر   بررسی تغییرات سیاست،)1380 (. زینب،کاوه فیروز   -
 کارشناسی نامه انیپا در طی سه دهه اخیر، :آن بر تحوالت باروري در ایران

  .، دانشگاه تهرانشناسی ارشد جمعیت
: تهران ،یگواه میعبدالرح: ترجمه ،انریا انقالبي ها شهیر ،)1385 ( .ي، نیکیکد -

  .یاسالم فرهنگدفتر نشر 
  .33 شماره ،)1363 (.مجله پاسدار اسالم -
 قانون برنامه سوم توسعه 158گزارش اجراي ماده  ،)1384 (.محتشمی، بتول -

 .مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوري:  تهران،)1383-1379(
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فصلنامه مطالعات راهبردي  ،اده فمینیسم و خانو،)1384 (.محمدي، محمدعلی -
 .29 شماره 1384، سال هشتم، پاییز زمان

کل   نفوس و مسکنی نتایج تفصیلی سرشماري عموم،)1390. (مرکز آمار ایران -
 .1335-1390سال  مربوط به کشور

 سنی تحوالت :ایران در سنی  انتقال،)1389 (.محمود؛ میرزایی، محمد مشفق، -

 71 شماره ،فصلنامه جمعیتجمعیتی،  و تماعیاج يها گذاري و سیاست جمعیت
 .72و 

 وزارت علوم و :، تهراناي بر مطالعات زنان مقدمه ،)1383 (.زاده، حمیرا مشیر -
 .ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی دفتر برنامه: تهران. آوري تحقیقات و فن

 ،مجله سیاحت غرب ،فرزندي  تأملی درباره خانواده تک،)1382 (.مک کبین، بیل -
 .6، شماره 1382آذر 

 تحول وضع زناشویی و تغییر الگوي سنی ازدواج در ،)1389 (.اصغر یعلمهاجرانی،  -
 .فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشترایران، 

مجله مدیریت  ، توسعه پایدار و مدیریت دولتی در هند،)1378.(مهشواري، ف ش -
 .وزش و مدیریت دولتی، مجموعه نهم، انتشارات مرکز آمتوسعه

رویدادهاي : ي توسعهها برنامه ،)1385. ( ندوشن، عباس عسکري؛میرزایی، محمد -
دو ی در قرن بیستم، شناس تیجمعي مباحث ریگ جهتالمللی و  سیاسی بین

  .1، سال اول، شماره ی ایرانشناس تیجمعفصلنامه انجمن 
 انقالب اسالمی شناسی فرهنگی بعد از جریان ،)1384 (.   میرسلیم، مصطفی -

 .باز: تهران ،)1380-1357(ایران 

از سلطنت پهلوي تا : گیري انقالب اسالمی شکل ،)1382 (.میالنی، محسن -
  .چاپ پنجم، گام نو: تهران .مجتبی عطار زاده: ترجمه ،جمهوري اسالمی
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 يها می از پارادایلی تحل: توسعهي اقتصاديها هینظر ،)1376. (انای دا،هانت   -
  .نشر نی: تهران. ارمکی دکتر غالمرضا آزاد: ه ترجم،رقیب

 مقایسه در جهانی اقتصاد در ایران جایگاه ،)1389. (پناهی فاطمه ؛حسن بیگی، ولی -
ي اقتصادي و آزاد انسانی، توسعه هاي شاخص منظر از( منتخب کشورهاي با

  .43، دوره جدید، شماره هاي بازرگانی مجله بررسی، )فضاي کسب و کار
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