اﻧﺠـﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺳﻰ اﯾـﺮان

︠﹑︮ــ﹤ ﹞﹆ــ︀﹐ت

ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠّﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ اﯾﺮان

︎ـ﹢︀ــ︺﹝︗ ﹩ــ﹫️
و
︨︣﹞︀﹤ ا﹡︧ــ︀﹡ ﹩در ا︣ان

 20و  21آ︋︀ن﹞ـ︀ه 1398
ﺗﻬـﺮان ،ﺗﺎﻻر اﯾﻮان ﺷــﻤﺲ
ﺳﺎﻟـﻦ آﻓﺘــﺎب

به نام خدا

نهمین همایش انجمن جمعیتشناسی ایران

پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران

خالصه مقاالت

 20و  21آبان ماه 1398
تاالر ایوان شمس
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

دبیر کنفرانس:
دکتر محمدجالل عباسیشوازی
دبیران علمی:
دکتر رسول صادقی ،دکتر ابوالقاسم پوررضا
دبیران اجرایی:
دکتر حسن عینیزیناب ،دکتر محمد ساسانیپور
برگزارکننده:
انجمن جمعیتشناسی ایران
ویراستار:
سمیه سجادی راد
صفحه آرا:
معصومه پورحجازی

با همکاری:
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
پژوهشکده آمار
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مرکز آمار ایران
سازمان ثبت احوال کشور
صندوق جمعیّت سازمان ملل متّحد
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
انجمن جامعهشناسی ایران
انجمن انسانشناسی ایران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اعضای کمیته علمی (برحسب حروف الفبا):
دکتر ابولقاسم پوررضا ،دکتر حاتم حسینی ،دکتر حجیه بیبی رازقی نصرربباد ،دکترر حمر
ساسانیپور ،دکتر حسن سرایی ،دکتر سی حم سیّ یرزایی ،دکترر حمر رریرد ،دکترر
رسول صادقی ،دکتر حم جالل عبّاسیروازد ،دکتر حم صادق علریپرور ،دکترر حسرن
عینیزیناب ،دکتر فری ه خلجببادد فراهانی  ،دکتر سیّ حمود قاضی طباطبایی ،دکتر رهال
کاظمی پور ،دکتر جی کورشی ،دکتر حسین حمودیان ،دکتر ا یرهورنگ هریرار ،دکترر
حمّ یرزایی ،دکتر غال علی فرجادد ،دکتر برش نصراصفهانی ،دکتر زینب نصیرد.

اعضای کمیته اجرایی (برحسب حروف الفبا):
ژیال بور ،نصیبه اسماعیلی ،حجوبه ا انی ،فاطمه براتی ،ضیاء پورسررخی ،قربران حسرینی،
لیال دارری ،علی رحیمی ،ریم رضایی ،دکتر حم ساسانیپور ،سهیال سرجاددراد ،دکترر
رسول صادقی ،دکتر حسن عینیزیناب ،فاطمه کاوه ،عالمه قاسمی ،سعی قائمی ،وی ا زین،
سی علی هارمیان.

فهرست مطالب
عنوان  ............................................................................................................................صفحه
سخن سردبیر همایش 1 .................. ................................ ................................ ................................ ................................
بخش اول) مقالههای پذیرفته شده در بخش سخنرانی5....................................................
نشست اول:سر ایه انسانی در ایران :راخصها و الگوها 7.............................................................
سر ایه انسانی :رهیافتهاد نظرد و خألهاد روشرناختی ان ازهگیرد 8.......................................
ب وزرهاد هارتی و سر ایه انسانی در ایران 10 .................................................................
بازار کار و ارتغال تحصیلکردگان در ایران 11 ....................................................................
نشست دوم:ب وزش ،هارت و سر ایه انسانی 13 .....................................................................
توسعه سر ایه انسانی و بازر ن دو ین پنجره جمعیتی در ایران :اثر توسعه سر ایهگذارد ب وزری بر رر
بهرهورد14 ........................................................................................................
سر ایهگذارد ز انی وال ین در ب وزش فرزن ان در ناطق رهرد ایران 15 .....................................
جایگاه ایران بین کشورهاد بسیایی از نظر راخص سر ایه انسانی :قایسه سیاستها و عوا ل پیشران کالن 16
ظرفیت تحصیلی ،بهرهمن د از نیرود کار و سر ایه انسانی در استانهاد کشور در سال 17 ............ 1395
تحصیالت و ج اییگزینی فضایی در کالنشهر تهران 18 ........................................................
نشست سوم:سر ایه انسانی ،بازار کار و ارتغال19 ....................................................................
فرصتها و چالشهاد سر ایه انسانی زنان در ایران 20 .............................................................
ان ازهگیرد و قایسه راخص سر ایه انسانی وردانتظار براد ورود به بازار کار در ایران و قایسه بن با
کشورهاد نتخب جهان21 .......................................................................................
تفاوتهاد قو ی -نطقهاد راخصهاد سر ایه انسانی در بستر تحوالت جمعیتی در ایران22 ..................
ارتغال زنان و ردان در اقتصاد ایران :ثبات یا بیثباتی (23 ....................................... )1370-1396
واکاود ز ینهها و علل تمایل به تغییر رغلی دانشب وختگان ب وزش عالی در ایران :چالشها و توصیههاد
سیاستی24 .........................................................................................................
نشست چهارم :سال ت و سر ایه انسانی 25 ..........................................................................
نگاه تحلیلی به سر ایه انسانی و سال ت اجتماعی26 ............................................................
تأثیر سر ایه انسانی و سال ت اجتماعی بر بُع خانوار :بتنی بر دادههاد خرد 27 ...............................
ارزیابی وضعیت سال ت جوانان در ایران 28 ......................................................................
اثر توسعه بر سر ایه انسانی از دست رفته ناری از رگ زودرس :طالعه قایسهاد دو استان یزد و سیستان
و بلوچستان در سال 29 .....................................................................................1395
نشست پنجم :هاجرت و سر ایه انسانی 31 ..........................................................................
توصیف و پیشبینی ساختار فضایی هاجرتهاد بین استانی در ایران 32 ........................................
سر ایه انسانی و هاجرت داخلی -بین رهرستانی در ایران 33 ..................................................

تحلیل فضایی نقش توسعه انسانی در هاجرت رهرستان هاد رزد ایران 34 .................................
نقش سر ایه انسانی دیاسپورا در توسعه زادگاهی :فرا لیگرایی ایرانی در بوته نق 35 ..........................
چرخش نخبگان :برنا ه همکارد با تخصصان و کاربفرینان ایرانی خارج از کشور36 ..........................
بخش دوم) مقالههای پذیرفته شده در بخش پوستر 37 .....................................................
تأثیر ساختار سنی جمعیت بر سطح توسعه انسانی :فرصتها و الزا ات سیاستی 39 ...............................
عوا ل ؤثر بر نرخ شارکت زنان در اقتصاد ایران (40 ........................................... )1369-1396
ب وزش ،هارت و ایجاد رغل :تجاربی از صنایع تولی د در ایران در برنا ههاد توسعه41 ......................
بررسی تأثیرات اجراد طرح کارورزد دانشب وختگان دانشگاهی بر بازار کار بنها 42 ...........................
سر ایه انسانی اقتصادد از دست رفته ناری از بیکارد در استانهاد ایران :بر اساس نتایج سررمارد 431395
بررسی اثرات نهادد و سر ایه انسانی تحصیالت بر تأخیر ازدواج زنان در ایران 44 .............................
عوا ل ؤثر بر تأخیر در سن ازدواج زنان و ردان تأهل در رهر تهران 45 .....................................
بربورد راخص یانگین سالهاد تحصیل در چهل سال اخیر در ایران ( )1355-95با تأکی بر تفاوتهاد
جنسیتی :سطح و رون ها 46 .......................................................................................
بررسی وضع و سطح سواد در ایران از دی گاه ب ارهاد جنسیتی با تأکی بر نتایج سررمارد 47 ........ 1395
نیرود انسانی بیسواد و شخصات اقتصادد و اجتماعی بن در ایران :بر اساس نتایج سررمارد 48 .... 1395
وضعیت اجتماعی تحصیلکردگان دورهی عالی طی سررماریهاد اخیر 49 .....................................
بررسی تغییر یزان توسعه اجتماعی استان هاد کشور در دوره 50 .................................. 1390-95
بررسی عوا ل جمعیتی و سر ایه انسانی بر هاجرتهاد داخلی 51 .............................................
بررسی اثرات هاجرت نیرود انسانی با رویکرد عوا ل اقتصادد 52 .............................................
بررسی الگوها و علل هاجرت در استان کهگیلویه و بویراحم (53 .............................. )1355-1395
بررسی عوا ل جمعیتی ،اقتصادد ،و اجتماعی ؤثر بر فقر خانوارهاد رهرد54 ........................ 1395 ،
ارائه ل بهبود سر ایه اجتماعی درکارکنان دانشگاه یزد با استفاده از لسازد ساختارد تفسیرد 55 ........
بررسی یزان سر ایه اجتماعی و فرهنگی و تأثیر بن بر تعالی عملکرد کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناورد 56 .........................................................................................................
لزوم بازنگرد نحوه سر ایهگذارد در نیرود انسانی و برگشت سر ایه 57 .......................................
رناسایی افراد کمتوان (افراد علول) در سررمارد  1395با تکیه بر روش ترکیبی الگوریتم درخت تصمیم و
طبقه بن د بیز 58 .................................................................................................
بررسی هزینه و درب خانوارهاد داراد فرد سالمن طی سالهاد  1386تا 59 ............................1396
سر ایه انسانی و تمایزات در هزینههاد به ارت و در ان ناطق رهرد استانهاد ایران طی دوره ز انی
60 ...................................................................................................... 95-1385

سخن دبیر همایش:
بهرهگیری از سرمایه انسانی ،ضرورتی اجتنابناپذیر و اولویت برنامههای توسعه کشور
تحوالت جمعیتی کشور در دهههاد اخیر پیا هاد ختلف جمعیتی ،اقتصادد و اجتماعی را ب نبال دارته
که بثار بن در سطوح ختلف خرد و کالن شهود است .کاهش ستمر رگ و یر همراه با افزایش کوتاه
ت بارورد و سپس کاهش ر ی بارورد در سه دهه اخیر به تغییر ساختار سنی جمعیت کشور نجر ر ه
است .با افزایش تع اد کودکان و جمعیت الزم التعلیم در دهه  ،1360افزایش نیازهاد ب وزری در کشور
شهود بود که با سر ایهگذارد توام در حوزههاد ب وزش و سال ت به رکلگیرد و توسعه سر ایه انسانی
در دهههاد بع نجر ر  .افزایش تحصیالت جوانان بویژه دختران در سالهاد اخیر همراه با گذار ساختار
سنی به سنین جوانی و سپس به دوران یانسالی بیانگر پتانسیلهاد ارزرمن د است که نتیجه سیاستهاد
توسعه حور کشور بویژه در دوران پس از انقالب اسال ی و تحوالت جمعیتی تعاقب بن بوده است.
ویژگیهاد جمعیتی همراه با تحوالت اجتماعی و گسترش تکنولوژد ارتباطات قرن بیست و یکم به تغییر
نگرشهاد جوانان و خانواده ها در ورد ازدواج و فرزن بورد نجر ر ه ،و کاهش بارورد و به تبع بن
کاهش رر جمعیت را ب نبال دارته است .ت اوم کاهش رر جمعیت از یکسو به رون رو به رر یانسالی
و سالخور دگی ساختار سنی نجر ر ه ،و از دیگر سو ،تحوالت ساختار سنی نیازهاد ج ی د در حوزههاد
به ارتی ،ب وزری ،سکن ،ارتغال ،رفاه و  ....را ایجاد نموده است .ابالغ سیاستهاد کلی جمعیت توسط
قام عظم رهبرد در سال  1393راهکارد رورن براد حققین ،سیاستگزاران و برنا ه ریزان کشور
بمنظور تا ین نیازهاد ج ی جمعیت (به ویژه جوانان) و پیشگیرد از تبعات نفی تحوالت جمعیتی در
بین ه کشور است .در صورتی که نیازهاد جمعیت بطور عام ،و نیازهاد نسل جوان بطور خاص تا ین نشود
پتانسیلهاد ارزرمن این سر ایه انسانی عظیم استفاده نگردد ،ضرر ضاعفی به کشور وارد خواه ر .
اول ،اینکه فرصت طالئی که از حاصل برنا ههاد جمعیت و توسعه در دهههاد قبل بوده است ه ر ی-
رود .دوم ،در صورت ع م بهرهگیرد از این سر ایه ارزرمن  ،مکن است نتایج نفی اجتماعی و اقتصادد
براد کشور در بر دارته بار  .تحقق اه اف سیاستهاد کلی جمعیت از جمله تشکیل و تحکیم خانواده،
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افزایش بارورد ،و نیز تمهی ات یریت دوران سالخوردگی جمعیت نیز ستلزم بهرهورد از سر ایه انسانی
از طریق ایجاد ارتغال ،رونق تولی  ،پسان از و سر ایهگذارد است .توسعهد همه جانبه در حوزههاد
ب وزش ،به ارت ،ارتغال ولّ و بهبود وضعیّت اقتصادد از ابعاد هم و راهبردد بهرهورد از سر ایهد
انسانی در کشور قلم اد یرون  .رهبر عظم انقالب نیز در بیانیه گام دوم به ناسبت چهلمین سالگرد
انقالب اسال ی ،خطاب به جوانان کشور به اهمیت سر ایه انسانی کشور ب ینگونه اراره ی کنن که:
" همترین ظرفیّت ا ی بخش کشور ،نیرود انسانی ستع و کارب با زیربناد عمیق و اصیل ایمانی و
دینی است .جمعیّت جوان زیر  40سال که بخش همّی از بن نتیجه وج جمعیّتی ایجاد ر ه در دهه 60
است ،فرصت ارزرمن د براد کشور است 36 .یلیون نفر در سنین یانه  15و  40سالگی ،نزدیک به 14
یلیون نفر داراد تحصیالت عالی ،رتبه دوّم جهان در دانش ب وختگان علوم و هن سی ،انبوه جوانانی که
با روحیه انقالبی رر کرده و ب اده تالش جهادد براد کشورن  ،و جمع چشمگیر جوانان حقّق و
ان یشمن د که به بفرینشهاد علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره ارتغال دارن ؛ اینها ثروت عظیمی براد
کشور است که هیچ ان وخته ادّد با بن قایسه نمیتوان ر ".
با توجه به اهمیت وضوع ،نهمین کنفرانس انجمن جمعیترناسی ایران با عنوان پویایی جمعیت و
سرمایه انسانی در ایران با همکارد انجمنهاد علمی ،وسسات پژوهشی و ساز انهاد اجرایی در
روزهرراد  20و  21ببرران اه سال  1398در جموعره ایوان رمس عاونت ا ور اجتماعی و فرهنگی
رهردارد تهران برگزار یگردد .عالوه بر حققین و ان یشمن ان جمعیتی ،تخصصین ب وزش ،نیرود کار
و ارتغال و سال ت نیز در این نشست علمی حضور خواهن دارت .نشستهاد این کنفرانس در پنج
حور زیر سا ان هی ر ه است:
نشست اول :سر ایه انسانی در ایران :راخصها و الگوها
نشست دوم :ب وزش ،هارت و سر ایه انسانی
نشست سوم :سر ایه انسانی ،بازار کار و ارتغال
نشست چهارم :سال ت و سر ایه انسانی
نشست پنجم :هاجرت و سر ایه انسانی
همچنین دو یزگرد تخصصی با عناوین"تغییرات ساختار سنی ،اشتغال و سرمایه انسانی"
و "سیاستهای جمعیتی و بهرهگیری از سرمایه انسانی" با حضور اساتی برجسته و سیاستگذاران
حوزههاد سر ایه انسانی و ارتغال برگزار خواه ر .
این جموعه را ل  45قاله است که پس از بررسی کمیته علمی کنفرانس و با توجه به حورهاد
پنجگانه براد ارائه بصورت سخنرانی و پوستر انتخاب ر هان  .با توجه به این که کنفرانس در پنج نشست
طی دو روز برگزار و در هر نشست فرصت ارائه بیش از چهار یا پنج قاله وجود ن ارت ،بناچار کمیته علمی
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در جموع  23قاله را براد ارائه به صورت سخنرانی انتخاب ،و سایر قالههاد پذیرفته ر ه به صورت
پوستر ارائه یرون .
از حمایتهاد ارزرمن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،عاونت ا ور اجتماعی و فرهنگی رهردارد
تهران ،پژوهشک ه ب ار ،رکز ب ار ایران ،ساز ان ثبت احوال کشور ،صن وق جمعیت ساز ان لل ،رکز
بررسیهاد استراتژیک ریاست جمهورد ،پایگاه استنادد علوم جهان اسالم ،وسسه طالعات جمعیتی
کشور ،وسسه عالی ب وزش و پژوهش یریت و برنا هریزد ،وسسه پژوهش و برنا هریزد ب وزش
عالی ،پژوهشک ه طالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناورد ،دانشک ه علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ،انجمنهاد علمی جا عهرناسی ،انسانشناسی ،و طالعات فرهنگی و ارتباطات سپاسگزارد
ینمایم .همچنین از اعضاء هیات یره انجمن جمعیترناسی ایران ،و نیز دبیران و اعضاء کمیتههاد
علمی و اجرایی کنفرانس که نام بنها در این جموعه درج گردی ه است صمیمانه ق ردانی ی رود .به
ص اق " ن لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق" از حمایتهاد ارزرمن و بیدریغ جناب بقایان دکتر حم
یرزائی ،دکتر رسول صادقی ،دکتر ابوالقاسم پوررضا ،دکتر حسن عینی زیناب ،دکتر حم ساسانیپور،
سرکار خانم سهیال سجاددراد ،دکتر حم صادق علیپور ،دکتر حم رضا جواددیگانه ،دکتر برش
نصراصفهانی و سایر اعضاد کمیتههاد علمی و اجرایی کنفرانس که با احساس تعه د ستودنی و ب ون
هیچ چشم ارتی در اههاد اخیر در برگزارد کنفرانس انجمن زحمت کشی ه و برگزارد این همایش
علمی را ا کانپذیر نمودن  ،ق ردانی ی نمایم .خ اون تعال پشت و پناه همه بنان بار .
ا ی است این زحمات ارزرمن ق ی کوچک براد رناخت بهتر و عمیقتر سر ایه انسانی بی نظیر
کشور ،و دستیابی به راهکارهاد علمی و اجرائی براد بهرهبردارد از فرصتهاد کم نظیر جمعیتی ایران
بار .
محمدجالل عباسیشوازی
استاد دانشگاه تهران،
رئیس انجمن جمعیتشناسی ایران

بخش اول) مقالههای پذیرفته شده در بخش سخنرانی
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سرمایه انسانی :رهیافتهای نظری و خألهای روششناختی اندازهگیری


محمد شیری*  ،اشکان شباک**  ،ایوب فرامرزی

چکیده
فهوم سر ایه انسانی اولین بار توسط برتور سسیل پیگو در سال  1928طرح و بع ها توسط رولتز( )1962و
گرد بکر ( )1964بسط و توسعه یافت .رولتز سر ایه انسانی را در ابت ادانش ،هارت و توانایی افراد راغل در
ساز ان تعریف کرد که در سال  1981این تعریف با در نظر گرفتن سر ایهگذارد و ارزش افزوده سر ایه انسانی
بازتعریف ر  .بکر( )1993در تعریف سر ایه انسانی ،بع سال ت را ب ان اضافه نمود و سر ایه انسانی را دانش،
اطالعات ،ای هها ،هارتها و سال ت افراد راغل در ساز ان تعریف کرد .در تعریف جا عترد ،تو اس()2013
سر ایه انسانی را عملکردها و ظرفیتها افراد یک ساز ان تعریف نموده است .یکی از چالشهایی که در بررسی
ادبیات پژوهشی سر ایه انسانی به چشم یخورد و ز ینه را براد بروز رویکردهاد تفاوت در ان ازهگیرد سر ایه
انسانی فراهم ساخته ،انتقاد بر بنا قرار دادن فهوم سر ایه انسانی بر دانش ،هارت و قابلیتهاد افراد در
ساز ان و لزوم تأکی بر سر ایه انسانی سطح ساز انی همسنگ با سر ایه سطح فردد است .نتایج بررسی نشان
داد رویکرد واح د در ان ازهگیرد سر ایه انسانی وجود ن ارد و ساز انها بر اساس اه اف خود به ان ازهگیرد
سر ایه انسانی پرداختهان  .رویکرد چن سطحی ،که سطح فردد و ساز انی سر ایه انسانی را در ان ازگیرد دخیل
یدان  ،از رویکردهاد پژوهشی ج ی د است که بر بناد تأثیر و تأثرپذیرد سر ایه انسانی ساز ان و افراد
ساز ان رکل گرفته است .به طور کلی ان ازهگیرد سر ایه انسانی در بستر سیاستگذارد در دو سطح خرد و
کالن انجام یرود .در سطح خرد ،ان ازگیرد با اه اف ساز انی طمح نظر است .در سطح کالن که بیشتر در
سطح بینالمللی است و با ه ف تعیین جایگاه کشورها در بستر توسعه ان ازهگیرد یرود ،رویکرد تعیین
ظرفیتهاد سر ایه انسانی براد سیاستگذارد نظر است .دو راخص سر ایه انسانی بانک جهانی و راخص
جهانی سر ایه انسانی از همترین راخصهاد بررسی توسعه انسانی در سطح بینالمللی است که با ه ف
شخص نمودن وضعیت سر ایه انسانی و سر ایهگذارد براد توسعه بن تولی یگردد .راخص سر ایه انسانی
بانک جهانی با تکیه بر سه ولفه بقاء ،سالهاد تحصیل ورد انتظار تع یل ر ه با یادگیرد و سال ت ان ازه-
گیرد ر ه است .در راخص جهانی سر ایه انسانی جمع جهانی اقتصاد که بیشتر بر ب وزشهاد کمی و کیفی،
هارتها وتواناییها ،ارتغال و شارکت اقتصادد تأکی یکن بر چهار ولفه اصلی :ظرفیت ،توسعه ،بکارگیرد
و دانش فنی استوار است .نتایج حاکی از تفاوت کشورها هم از نظر راخص سر ایه انسانی بانک جهانی و هم از
نظر راخص جهانی سر ایه انسانی است .ق ار راخص سر ایه انسانی با رویکرد بانک جهانی براد ایران برابر با
 0/59و با رتبه  71و با رویکرد جمع جهانی اقتصاد برابر با  54/6و رتبه  104است .از اینرو ،طالعه و سیاست-
گذارد سر ایه انسانی در نظام ب ارد کشور با تکیه بر رویکرد رنسازد نظام ب ارد از دو نظر بایستی ورد
توجه قرار گیرد -1 :ایجاد بسترهاد الزم در توسعه سر ایه انسانی نظام ب ارد  -2رنسازد فربین هاد تولی
ب ارهاد رسمی در تولی راخص سر ایه انسانی.
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،رهیافت نظرد ،راخص جهانی ،نظام ب ارد ،ان ازهگیرد.
*عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار
** عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار
عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار

mshiri@srtc.ac.ir
ashkan@srtc.ac.ir
faramarzi.ayoub@srtc.ac.ir
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پویایی جمعیت و سرمایه انسانی :مقایسه ایران با کشورهای منتخب مسلمان


محمدجالل عباسیشوازی

چکیده
کشورهاد سلمان در دهههاد اخیر تغییرات جمعیتی و اجتماعی بیسابقهاد را تجربه کردهان  .پویایی
جمعیت در بیشتر این کشورها نجر به پی ایش ساختار سنی جوان ر ه است .کشورهاد با بارورد باال
انن یمن و افغانستان بیشترین نسبت کودکان را در جمعیت دارن  ،در حالی که کشورهایی انن ان ونزد و
بنگالدش که به بارورد سطح جایگزینی نزدیک ی رون  ،درص باالیی از جمعیت بنها در سنین جوانی
( 15تا  29سالگی) قرار دارن  .ایران طی دو دهه اخیر یزان بارورد زیر سطح جایگزینی را تجربه کرده ،و
با ورود به پنجره جمعیتی ،سیر یانسالی را طی یکن  .تحصیالت ،بهعنوان راخص سر ایه انسانی ،در
کلیه کشورهاد سلمان با وجود تنوع قابل توجه ویژگیهاد اجتماعی واقتصادد ،در حال پیشرفت است.
دستیابی به تحصیالت و بویژه کاهش رکاف تحصیالت زنان و ردان در ایران قابل توجه است .تحوالت
فوق فرصتها و چالشهایی را در ز ینههاد اقتصاد ،توزیع ثروت ،سال ت ،حاکمیت سیاسی و ساختارهاد
اجتماعی -اقتصادد ب نبال دارته است .ه ف از این قاله بررسی و قایسه تحوالت جمعیتی و سر ایه
انسانی در ایران و کشورهاد نتخب سلمان است .با توجه به تنوع فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادد در بین
کشورهاد سلمان ،تجزیه و تحلیل بسترهاد ویژه بنها الزم است تا درک عمیقترد از این وضوعات
ربوط به جمعیت و همچنین سیرهاد دستیابی به اه اف سیاستگذارد جمعیت فراهم رود .نتایج این
طالعه بیانگر این است که علیرغم پتانسیلهایی که در ساختار سنی جمعیتی این کشورها نهفته است،
استفاده از این سر ایههاد ارزرمن به درستی و کا ل صورت نمیگیرد .راخصهاد تفاوت و پائین
ارتغال ،بویژه ارتغال زنان تحصیلکرده در ایران ،بیانگر اتالف سر ایه انسانی در این کشورهاست .از اینرو،
سیاستهاد لی توسعه بای با تأکی بر توسعه انسانی ا کان بهرهگیرد از این تحوالت و رون هاد نوظهور
جمعیت در راستاد توسعه پای ار در همه سطوح را فراهم نماین .
واژگان کلیدی :پویایی جمعیت ،سر ایه انسانی ،پنجره جمعیتی ،توسعه پای ار ،کشورهاد سلمان.

 استاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران و رئیس وسسه طالعات جمعیتی کشور

mabbasi@ut.ac.ir
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آموزشهای مهارتی و سرمایه انسانی در ایران
محمدجواد صالحی

*

چکیده
سر ایه انسانی که به عنی نهادینه ر ن دانش در نیرود کار است از راههاد ختلفی ایجاد یرود که
همترین بنها ب وزش و تجربه است .ب وزشهاد فنی و حرفهاد به دلیل توأم نمودن نظر و عمل ،توانایی
زیادد در ایجاد سر ایه انسانی و تربیت کارگر دانشی دارن  .نیرود انسانی بر اساس ا کانات ،هارتها،
دانش و نگرری که از هارتب وزد کسب کرده یتوان وجب افزایش بهرهورد که خود نوعی سر ایه
انسانی است گردد .این قاله بر بن است تا دو دسته از دانشجویان کشور یعنی دانشجویان فنیر حرفه اد
و علمیر کاربردد را بهعنوان ب وزشهاد هارتی کشور ورد توجه قرار داده و از صور ختلف انن سهم
از کل دانشجویان ،تفکیک دورههاد تحصیلی ،دورههاد ب وزری و غیره ورد ارزیابی قرار ده  .در پایان
نیز ارارهاد به چالشهاد ب وزشهاد هارتی در کشور دارته و پیشنهاداتی نیز براد رفع چالشها و
بهبود این نوع از ب وزش خواهیم دارت.
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،ب وزش فنی و حرفهاد ،بهرهورد ،ب وزشهاد هارتی.

*عضو هیئت علمی وسسه پژوهش و برنا هریزد ب وزش عالی

j_salehi@irphe.ir
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بازار کار و اشتغال تحصیلکردگان در ایران


غالمعلی فرجادی

چکیده
بیکارد ،یکی از همترین چالشهاد اقتصادد کشور است .بر اساس اعالم رکز ب ار ایران نرخ بیکارد
کشور در ح ود  11-12درص است .نکته هم این است که این رقم یانگین نرخ بیکارد در کل کشور
است که مکن است از نظر برخی کاررناسان چن ان نگرانکنن ه نبار  .ولی چنانچه نرخ بیکارد را بر
حسب ویژگیهاد جمعیتی بن ورد بررسی قرار دهیم شاه ه خواهیم کرد که تفاوتهاد عنادارد بین
یانگین نرخ بیکارد و بیکارد بر حسب سن ،جنس ،تحصیالت و ناطق وجود دارد .نتایج بررسی نشان
یده در حالیکه نرخ بیکارد کل ح ود  11درص است ،نرخ بیکارد تحصیلکردهها بهویژه زنان
تحصیلکرده بیش از دو برابر نرخ بیکارد کل است .به نظور رناسایی علل باال بودن نرخ بیکارد
تحصیکردها ضرورد است بازار ب وزش عالی از یک طرف و بازار کار تحصیکرده ها از طرف دیگر ورد
تحلیل قرار گیرد .با رناسایی دالیل باال بودن نرخ بیکارد تحصیکردهها یتوان پیشنهادهاد سیاستی
ناسب را در جهت ارتغالزایی بیشتر بنان ارائه کرد.
واژگان کلیدی :بازار کار ،ارتغال ،نرخ بیکارد ،بیکارد تحصیکردهها ،ب وزش عالی.

 عضو هیئت علمی وسسه ب وزش و پژوهش یریت و برنا هریزد

g_farjadi@yahoo.com

نشست دوم:
آموزش ،مهارت و سرمایه انسانی

 14خالصه قاالت نهمین همایش انجمن جمعیت رناسی ایران  /پویایی جمعیت و سر ایه انسانی در ایران

توسعه سرمایه انسانی و بازشدن دومین پنجره جمعیتی در ایران:
اثر توسعه سرمایهگذاری آموزشی بر رشد بهرهوری


مجید کوششی ، لیلی نیاکان ، علی حصاری

چکیده
ستقل از اینکه گذار رگو یر در چه رحلهاد بار  ،بالفاصله پس از کاهش بارورد ،ساختار سنی جمعیت
رو به تغییر خواه گذارت و اثرات این تغییر در ارکال و راحل ختلف برکار خواه ر  .سالخوردگی
جمعیت هرگز اولین رحله از پیا هاد نوپ ی این تغییرات نیست .پیش از ظهور اثرات بلن تتر تغییرات
ساختار سنی جمعیت ایران ،کاهش سریع و بزرگی که در سطح بارورد کشور در فاصله سالهاد -1380
 1365رخ داده ،به کاهش نرخ سربارد کودکی هم براد دولت و هم براد خانوادهها نجر ر ه است .این
کاهش داراد دو اثر اقتصادد بوده :در رحله اول ،با کاهش سهم جمعیت کودکان و در حالیکه سهم جمعیت
سالمن ان افزایش همی ن ارته ،رمار و سهم جمعیت در سن کار و تولی افزایش یافته و تا  1/6واح به
افزایش رر اقتصادد کمک کرده است .در رحله دوم ،کاهش نرخ سربارد کودکی ت ریجاً از طریق افزایش
سر ایهگذارد دولتی و خصوصی در سر ایه انسانی (در بخش ب وزش) ج داً فرصت جمعیتی نوپ ی د براد
رر اقتصادد و افزایش رفاه فراهم کرده و در بین ه نیز خواه کرد .ه ف این قاله طالعه نقش بخشی از
سازوکار رحله دوم پنجره فرصت جمعیتی است که به واسطه توسعه سر ایه انسانی از طریق سر ایهگذارد
در بخش ب وزش ،باز ر ه و به عنوان یکی دیگر از اثرات کاهش بارورد وضوع تحقیقات گستردهاد در
سراسر جهان بوده است .براد تحقق این ه ف ،با استفاده از یک ل اقتصادد ساده و دادههاد حسابهاد
لی انتقاالت و تحلیل رون تغییرات سر ایهگذارد ب وزری ،یزان تأثیر توسعه سر ایه انسانی در ایران بر
افزایش بهرهورد و در نتیجه رر اقتصادد بربورد و تحلیل یرود .نتایج به طورکلی نشان یده که
سر ایهگذارد سرانه (نسبت هزینههاد ب وزری بخش عمو ی به جمعیت  6تا  35سال به قیمت ثابت سال
 )1395در فاصله دورههاد  1370-75تا  1390-95از ح ود  5یلیون ریال به ح ود  11یلیون ریال افزایش
یافته که به عنی افزایش دوبرابرد در سرانه سر ایهگذارد است .با این حال ،به دلیل نرخ بیکارد دانش-
ب وختگان و خصوص ًا اتالف سر ایه انسانی زنان ،به افزایش ورد انتظار و تناظر در رر اقتصادد نجر
نش ه است .به عبارت دیگر ،وانع تع د از جمله وانع اجتماعی و بازدارن ههاد رفتارد -اقتصادد بازار کار،
انع افزایش نرخ بهرهورد به ازاد هر واح سر ایهگذارد انسانی در بخش ب وزش ر ه است .این قاله
همچنین براساس جزئیات پژوهشی انجام یافته ،پیشنهاداتی براد سیاستگذارد در بهرهگیرد از سر ایهگذارد
توسعه انسانی در کشور ارائه خواه کرد.
واژگان کلیدی :توسعه سر ایه انسانی ،ب وزش ،تغییرات ساختار سنی ،بهرهورد عا ل انسانی ،سود
جمعیتی..
 استادیار جمعیترناسی ،دانشک ه علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران
استادیار اقتصاد ،پژوهشک ه بیمه
دکترد جمعیترناسی و کاررناس ساز ان برنا ه و بودجه

kooshesh@ut.ac.ir
leili.niakan@yahoo.com
ali.hesari@ut.ac.ir
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سرمایهگذاری زمانی والدین در آموزش فرزندان در مناطق شهری ایران


فاطمه ترابی

چکیده
یکی از راههاد ارتقاء سر ایه انسانی ،توسعه ب وزش و هارت هاد جمعیت است که از دوران کودکی و در
کانون خانواده بغاز ی رود .از این رو ،نقش وال ین در ب وزش فرزن ان و رکل گیرد سر ایه انسانی را
نمی توان نادی ه گرفت .این قاله داده هاد طرح گذران وقت  1393-94ناطق رهرد کشور را به کار
ی برد تا ت ز ان اختصاص یافته توسط وال ین به ب وزش فرزن ان را توصیف کن و با استفاده از
رویکردهاد اقتصادد و فرهنگی تفاوت هاد وجود در سر ایه گذارد ز انی وال ین در ب وزش فرزن ان را
بر حسب جنسیت وال ین تبیین کن  .یافته ها از نابرابرد هاد جنسیتی قابل توجهی در این سر ایه گذارد
و عوا ل رتبط با بن حکایت دارن  .اگرچه رابطه ت ز ان اختصاص یافته به ب وزش فرزن ان با
تحصیالت پ ران رابطه ح ودترد دارد ا ا این رابطه فارغ از جنسیت وال ین با رویکرد فرهنگی همخوانی
دارد زیرا بر خالف پیش بینی رویکرد اقتصادد ،ادران و پ ران تحصیلکرده تر ز ان بیشترد را صرف
ب وزش فرزن ان ی کنن  .به نظر ی رس تحصیالت بیشتر به عنوان ابزارد براد چانه زنی در جهت
کاهش شارکت در ب وزش فرزن ان به کار نمی رود و عا لی در جهت افزایش هزینه فرصت ب وزش
فرزن ان نمی بار ؛ بلکه با ایجاد نگرش هاد برابرد طلبانه در ورد نقشهاد جنسیتی و تقویت نگرش
ثبت درباره نقش ستقیم وال ین در پرورش فرزن ان همراه ی بار  .رابطه شارکت پ ران در ب وزش
فرزن ان با شارکت بنان در فعالیتهاد خانگی و غیر خانگی با رویکرد اقتصادد همخوانی دارد زیرا تنها
شارکت بیشتر در فعالیت هاد رغلی است که از ت ز انی که صرف ب وزش فرزن ان ی کنن ی
کاه  .ا ا رفتار ادران را نمیتوان صرفاً با رویکرد اقتصادد تبیین کرد زیرا این رابطه نفی به فعالیت هاد
خانه دارد ،اجتماعی و فردد نیز گسترش ی یاب  .با توجه به ناسازگارد ب وزش فرزن ان با فعالیت هاد
رغلی پ ران و اکثر فعالیت هاد ادران ی توان چنین نتیجه گیرد کرد که اجراد برنا ههاد سازگار
کنن ه نقشهاد وال ینی و غیر وال ینی ی توان در بهبود کمی و کیفی جمعیت و تحقق اه اف سیاست-
هاد کلی جمعیت وثر واقع گردد .ا کان تلفیق ارتباطات اجتماعی ،وظایف خانه دارد و فعالیت هاد
ب وزری ،تفریحی و رغلی با سئولیت هاد وال ینی نه تنها سال ت جسمی و روانی وال ین را ارتقاء خواه
داد بلکه با تسهیل پرورش فرزن انی سالم ،دانا و اهر ،انگیزه بیشترد براد افزایش فرزن ان و بستر
ناسبی براد تقویت سر ایه انسانی ایجاد خواه کرد.
واژگان کلیدی :سر ایهگذارد ز انی ،ب وزش ،نقش وال ینی ،نقشهاد جنسیتی ،گذران وقت.
 عضو هیات علمی گروه جمعیت رناسی دانشگاه تهران

fatemeh_torabi@ut.ac.ir
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جایگاه ایران بین کشورهای آسیایی از نظر شاخص سرمایه انسانی:
مقایسه سیاستها و عوامل پیشران کالن


محمود مشفق

چکیده
سر ایه انسانی عا ل رکزد رر پای ار و کاهش فقر است .از بنجا که اهیت کار تکا ل یافته است و در
رون نوسازد کارها و شاغل به طرف تخصص گرایی یل نموده است ،سر ایه گذارد در سر ایه انسانی
اهمیت روز افزن یافته است .ه ف این قاله قایسه راخص سر ایه انسانی در کشورهاد نتخب بسریایی
است و روش تحلیل داده هاد ثانویه و روش طالعه تطبیقی است .راخص سر ایه انسانی( )HPIراخصری
است که توسط بانک جهانی طراحی ر ه و داراد سه ولفهد ب وزش ،بقاء و سرال ت اسرت .قر ار ایرن
راخص بین صفر تا یک است که ق ار یک کل قابلیت ول بودن است و هر چه قر ار کمترر ری ررود
قابلیت ول بودن کاهش ی یاب  .ق ار این راخص براد ایران در سال  2018به تفکیرک برراد رردان
 0/56و براد زنان  0/59بوده است .در بین کشورهاد بسیایی کشورهاد کره جنوبی و ژاپن با نمرره 0/84
و کشور سنگاپور با نمره  0/88باالترین نمره و پاکستان و افغانستان با نمره  0/39کمترین نمرره را کسرب
نموده ان  .قایسه نظام هاد ب وزری و سال ت کشورهاد ورد طالعه نشان ی ده که اه اف ،سراختار
و کاربیی نظام ب وزری جوا ع با سر ایه انسانی باالتر دقیق تر ،رفاف تر ،قابل سنجش تر و کارب تر است.
سیستم ب وزری ژاپن از وفقترین سیستمهاد ب وزری دنیا است ،باالترین سرانه هراد دانرش ب روزد و
سرانه تخت بیمارستانی ربوط به این کشور است ،نسبت دانش ب وز به علم در سه کشور سرنگاپور ،کرره
جنوبی و ژاپن  15دانش ب وز است .در افغانستان و پاکسرتان  45و در ایرران  28اسرت .نحروهد گرزینش
علمان و حق و زایاد بنها در کشورهاد با سر ایه انسانی باال ،تفراوت بسریار عمیقری برا کشرورهاد برا
سر ایه انسانی پائین دارد .ژاپن داراد باالترین سرانه تخت بیمارستانی( 14تخت به ازاء هر  100هزار نفرر)
است ،در حالیکه در ایران و ترکیه ح ود 2/5تخت بیمارستانی به ازاء هر  100هزار نفر است.
واژگان کلیدی :راخص سر ایه انسانی ،نظام ب وزری ،نظام سال ت ،سیاستهاد سر ایه انسانی.

عضو هیات علمی دانشگاه عال هطباطبائی

m_moshfegh@yahoo.com

بخش اول /نشست دوم :ب وزش ،هارت و سر ایه انسانی 17

ظرفیت تحصیلی ،بهرهمندی از نیروی کار و سرمایه انسانی
در استانهای کشور در سال 1395


زهرا قربانی

چکیده
توسعه سر ایه انسانی در دراز ت تعیین کنن ه همی در پیشرفت و وفقیت کشورها نسبت به هر عا ل
دیگرد است .سر ایه انسانی جهانی به عنوان دانش و هارتی عنی ر ه که افراد را قادر ی سازد تا به ایجاد
ارزش در نظام اقتصادد بپردازن و از این رو سر ایه انسانی فهو ی پویاست و عا ل کلی د براد رر ،
توسعه و رقابت پذیرد است .ه ف از حاسبه و نمایش سر ایه انسانی استان ها فراهم کردن ارزیابی جا عی
از وضعیت این راخص در کل کشور است ،زیرا نجر به بررسی پیشرفت عملکرد استان ها در قایسه با
استان هاد دیگر و برنا ه ریزد هاد وثرتر خواه ر  .براد حاسبه راخص سر ایه انسانی جهانی در
ایران به دلیل ح ودیت دسترسی به داده ها تنها از دو زیر راخص ظرفیت (پتانسیل تحصیلی) و بهره ن د
(وضعیت نیرود کار) استفاده ر ه است .داده هاد ورد استفاده اطالعات سررمارد سال  1395براد 31
استان کشور بوده و از روش نمره استان ارد و یانگین وزنی راخص ها به حاسبه راخص سر ایه انسانی
پرداخته ر ه است .یافته ها نشان دهن ه بن است که راخص کل سر ایه انسانی در ایران  51/15درص
است .باالترین یزان راخص ربوط به استان تهران با  57/09درص و کمترین ان ازه سر ایه انسانی تعلق
به استان سیستان و بلوچستان با  43/42درص ی بار  .استان تهران با باالترین سطح ظرفیت تحصیلی،
 70/95درص و بیشترین یزان بهره ن د از نیرود کار 43/22 ،درص رتبه اول را به خود اختصاص داده
است و استان سیستان و بلوچستان با  50/71درص داراد کمترین ظرفیت تحصیلی و استان لرستان با
 32/20درص پایین ترین رتبه را در بهره ن د از نیرود کار در سال  1395دارته است .نتایج حاکی از بهبود
ظرفیت هاد تحصیلی در کشور است ،ا ا تأسفانه نحوه استقرار و بهره ن د از نیرود کار تناسب با
پتانسیل هاد ب وزری کشور نبوده است .لذا توجه به ولفه هاد کمی و کیفی تشکیل دهن ه راخص سر ایه
انسانی به عنوان اهرم هاد بالقوه توسعه انسانی از الحظات کلی د براد سیاستگذاران و صاحبان شاغل
است تا به افزایش کارایی و ارزش در نظام اقتصادد کشور نجر رود.
واژگان کلیدی :راخص ،سر ایه انسانی جهانی ،ظرفیت ،بهره ن د ،پتانسیل تحصیلی ،نیرود کار.

 دکتراد جمعیت رناسی دانشگاه تهران z_1404.ghorbani@yahoo.com
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تحصیالت و جداییگزینی فضایی در کالنشهر تهران


نورالدین فراش ، حمیدرضا ربیعی دستجردی ، محمود قاضیطباطبایی، رسول صادقی

چکیده
ج اییگزینی فضایی به تراکم فضایی افراد با وضعیتهاد اجتماعی شابه ،صرف نظر از اینکه الکهاد
تفاوت اجتماعی بنها با دیگران چه بار  ،اراره دارد .این فهوم ارتباط نزدیک و پیچی هاد با نابرابردهاد
اجتماعی دارد .الگوهاد ج اییگزینی قواع ساز ان هی فضاد رهرد را تشکیل یدهن و باعث جمعیت
نا تجانس در رهرها یرون  .در کالنرهر تهران نیز به دلیل افزایش ظرفیت دانشگاهها و وسسات
ب وزری ،تع اد افرادد که تحصیالت دانشگاهی دارن به طور قابل الحظهاد افزایش یافته است ،ا ا هنوز
شخص نیست که تا چه یزان ج اییگزینی فضایی براساس سطوح تحصیلی در این رهر وجود دارد .از
اینرو ،ه ف این قاله بررسی ج اییگزینی فضایی گروههاد ختلف تحصیلی و تمایزات کانی این
گروهها در سطح حوزههاد ب ارد کالنرهر تهران بر بناد دادههاد سررمارد  1390است .دادههاد
ورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،نرم افزار  GeoDaو تحلیل ج اییگزینی
فضایی ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که یزان ج اییگزینی فضایی افراد داراد
تحصیالت دانشگاهی بیشتر از سایر گروههاد تحصیلی است و گروههاد داراد یزان تحصیالت پایینتر
در هم یگر ادغام ر هان و بیشتر در ناطق جنوب و جنوب ررق سکونت دارن  .همچنین نتایج نشان داد
که ج اییگزینی فضایی زنان داراد تحصیالت دانشگاهی بیشتر از ردان است .توزیع و تحلیل فضایی
تفاوت یان بخش جنوبی و رمالی رهر را نمایان یسازد .بعالوه ،نتایج داللت بر بن دارد که افراد به
صورت خورهاد و با توجه به ویژگیهاد اقتصادد و اجتماعیران در کنار گروههاد شابه قرار گرفتهان .
در نهایت اینکه ،کالنرهر تهران در حال تجربه ج اییگزینی قابل الحظهاد یان اقشار ختلف خود به
ویژه با تحصیالت دانشگاهی است.
واژگان کلیدی :ج اییگزینی فضایی ،دادههاد کانی ،تحصیالت ،پویایی جمعیت ،تهران.

دانشجود دکترد جمعیت رناسی ،دانشگاه تهران
دکتراد برنا هریزد فضایی و توسعه رهرد ،دانشک ه علوم کا پیوتر ،دانشگاه لی ایرلن  ،کالج دوبلین

n_farrash@yahoo.com

استاد گروه جمعیت رناسی ،دانشگاه تهران
دانشیار گروه جمعیت رناسی ،دانشگاه تهران و حقق وسسه طالعات جمعیتی کشور

hamid.rabiei@ucd.ie
smghazi@ut.ac.ir
rassadeghi@ut.ac.ir

نشست سوم:
سرمایه انسانی ،بازار کار و اشتغال
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فرصتها و چالشهای سرمایه انسانی زنان در ایران


شهال کاظمیپور

چکیده
سر ایه انسانی به عنوان دانش ،هارت ،خالقیت وسال ت فرد تعریف ر ه است(بکر .)2002 ،سر ایه
انسانی ،به هرچیزد غیر از سر ایه فیزیکی از قبیل ا وال ،تجهیزات و سر ایه الی گفته یرود .بکر به
این وضوع اراره یکن که سر ایه انسانی ،سر ایه فیزیکی و سر ایه الی ،همه به نحود ،از ارکال
سر ایه حسوب یرون  ،ا ا تفاوت بنها از این جا ناری یرود که یک فرد را نمیتوان از هارت،
سال ت و ارزشهایش ج ا کرد در حالی که این ا کان در ورد دارایی ها و ا وال فرد وجود دارد .این ب ان
عناست که پای ارترین سر ایه ،همان سر ایه انسانی است .نتایج پژوهشها در سالهاد اخیر ،حاکی از
اثر انکارناپذیر قوله کاهش نابرابرد جنسیتی و سر ایه انسانی بر رون فزاین ه تولی و بهرهورد است .به
رغم اهمیت نقش زنان در فراین توسعه ،در اغلب کشورهاد توسعهیافته و بعضی از کشورهاد در حال
توسعه ،کشور ایران از این نظر ،با ررایط طلوب فاصله قابل توجهی دارد.
بررسی هاد تطبیقی نرخ شارکت و بیکارد نیرود کار زنان در ایران با سایر کشورها نشان یده
که زنان در شارکت اقتصادد از نرخ بسیار پایین ولی در نرخ بیکارد از نرخ باالیی برخوردار هستن  .از
این نظر ،ایران از وضعیتی شابه کشورهاد توسعهنیافته با ساختار فرهنگی و اجتماعی نظیر پاکستان و
عربستان برخوردار است .در حالیکه به لحاظ چگونگی تحصیالت ،نرخ ثبت نام ردان و زنان در ب وزش-
هاد رسمی پیش از دانشگاه شابه یک یگر است و حتی در راکز ب وزش عالی بطور حسوسی نرخ
ثبتنام زنان از ردان پیشی گرفته و بیش از  60درص کل ثبتنام کنن گان دانشگاهی زنان هستن  ،که از
این نظر یتوان ایران را با کشورهاد صنعتی و پیشرفته قایسه نمود.
کاهش یزان بارورد در ایران طی سه دهه اخیر ،نجر به تغییرات بنیادد در ساختار سنی جمعیت ر ه
است .در نتیجه این تحوالت و در سیر انتقال ساختار جمعیت از جوان ،به ساختار سالخورده ،از سال 1385
براد جمعیت ایران ،فرصت جمعیتی(پنجره یا دریچه جمعیتی) ایجاد ر ه که در بن تمرکز اصلی جمعیت
بر سنین  15تا  64سال ی بار  .دورهاد که فرصتی بالقوه ،بینظیر و تکرارنش نی براد رر وتوسعه
اقتصادد فراهم یکن  .در دوره فرصت جمعیتی کشور که سهم جمعیت در سنین فعالیت به بیشترین
ق ار خود یرس  ،نیرود کار زنان اهمیت به راتب بیشترد ییاب و یتوان در صورت فعال ر ن،
نقشی وثر در اقتصاد کشور ایفا نمای  .افزایش شارکت زنان در نیرود کار ،ا تیاز جمعیتی را تقویت ی-
کن  .از اینرو،ه ف این قاله ،بررسی فرصتها و چالشهاد سر ایه انسانی زنان در ایران است که با
استفاده از روشهاد اسنادد و فرا تحلیل ،اطالعات وجود ورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار یگیرن .
واژگان کلیدی :پنجره جمعیتی ،ارتغال زنان ،شارکت اقتصادد ،یزان بیکارد ،سر ایه انسانی.

دانشیار و عضو هیئت علمی وسسه طالعات و

یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور skazemipour@gmail.com
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اندازه گیری و مقایسه شاخص سرمایه انسانی موردانتظار برای ورود به بازار کار در
ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب جهان
احمد دراهکی  ،نیلوفر کوشککی
*

**

چکیده
با تغییر اهیت کار ،بازار کار بیش از هر ز انی تقاضی نیرود کار با سر ایه انسانی باالتر است .با این
وجود رکاف زیادد در ز ینه سر ایه انسانی در سطح جهانی وجود دارد .در این یان اینکه افراد با چه
سر ایه انسانی وارد بازار کار یرون اهمیت فزاین هاد دارد .ه ف از این طالعه ان ازهگیرد راخص
سر ایه انسانی به هنگام ورود به بازار کار در ایران و قایسه بن با ناطق و کشورهاد نتخب یبار  .در
این راستا از دادههاد پروژه سر ایه انسانی که توسط بانک جهانی در سال  2018انجام ر ه است استفاده
گردی  .پروژه سر ایه انسانی از سه عا ل بر ان ازهگیرد راخص سر ایه انسانی ورد انتظار براد ورود به
بازار کار استفاده کرده است این سه عا ل را ل :بقاد کودکان ،ب وزش و سال ت است که هرک ام داراد
ولفههایی براد ان ازهگیرد یبار که در نهایت تب یل به سهم بهرهورد هر ک ام در نیرود کار بین ه
ر ه است .نتایج این طالعه نشان داد نمره ایران در سر ایه انسانی  0/59یبار  .این ب ان عناست که
یک کودکی که در ایران تول یرود تا سن  18سالگی که سن ورود به بازار کار در نظر گرفته ر ه است
تنها به  0/59سطح بهرهورد بالقوه خود در سر ایه انسانی خواه رسی  .براساس دستهبن د انجام گرفته
در بین کشورهاد جهان ،ایران از بین چهار دسته شخص ر ه در دسته دوم قرار گرفت .همچنین در این
تحقیق راخص سر ایه انسانی ایران و ولفههاد بن با سایر کشورهاد نطقه و کشورهاد برتر در این
ز ینه ورد قایسه قرار گرفت .نتایج قایسات ،نشان دهن ه بن بود که همترین رکاف ایران با کشورهاد
برتر در راخص سر ایه انسانی در ولفه ب وزش است .انتظار یرود یک کودک تول ر ه در ایران تنها
به 62درص از بهرهورد بالقوه خود در ب وزش برس در حالی که یانگین کشورهاد برتر انتخاب ر ه در
این ز ینه ح ود 87درص است .بنابراین هرگونه اخله در جهت بهبود ب وزش در ایران به افزایش سر ایه
انسانی و در نهایت چرخه نیک فرجام اقتصادد ،اجتماعی و فرهنگی نجر خواه ر .
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،بانک جهانی ،احتمال بقاد کودکان ،سال ت ،هارتهاد رناختی.

* استادیار جمعیترناسی دانشگاه عال ه طباطبائی
** دانشجود کاررناسی ارر شاوره دانشگاه عال ه طباطبائی

ahmaddorahaki@gmail.com
niloofarkoshkaki@gmail.com
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تفاوتهای قومی -منطقهای شاخصهای سرمایه انسانی
در بستر تحوالت جمعیتی در ایران


سعید خانی* ،حسین دانشمهر  ،پیمان امینی
**

چکیده
رهاورد تحوالت ساختار سنی جمعیت ،افزایش جمعیت بالقوه فعال اقتصادد و در یک کالم ،گشایش پنجره
جمعیتی است .این جمعیت انبارته با دستیابی به راخصهاد سر ایه انسانی ،عم تاً عا ل افزایش
بهرهورد نیرود کار ،تش ی سر ایه و در نهایت ،دستیابی به رر و توسعه اقتصادد است .در ناطق و
استانهاد ختلف ایران ،تحوالت ساختار سنی جمعیت تقریباً بهطور شابه نجر به ظهور جمعیتی ر ه
است که در سن فعالیت اقتصادد قرار دارن  ،پ ی ههاد جمعیتی بین ه را رقم یزنن و براد شارکت در
فراین توسعه ستلزم تقویت سر ایه انسانی یبارن  .پژوهش حاضر به روش اسنادد -کتابخانهاد و با
تکیه بر تحلیل ثانویه دادههاد راکز ب ارد ایران ربوط به  10استان تنوع کشور از نظر جغرافیایی و
داراد ساختار تفاوت قو ی انجام گرفته است تا نشان ده که وضعیت راخصهاد سر ایه انسانی
برحسب ساختار قو ی -نطقهاد چگونه است .نتایج طالعه نشان یده که عالوه بر کمترتوسعهیافتگی
برخی از استانها بهطور کلی (همچون سیستانوبلوچستان ،کردستان و لرستان) ،از نظر راخصهاد
سر ایه انسانی در ابعاد ب وزش ،سال ت ،نیرود کار و ارتغال ،و حیط توانمن ساز ،پراکن گیهاد
نطقهاد و تفاوتهاد قو ی چشمگیرد هم وجود دارد و راخصهاد سر ایه انسانی در برخی از
استانهاد تمایل به رکز (همچون اصفهان ،سمنان ،بذربایجان ررقی ،و ازن ران) بیشتر و انبارتهتر
است .این نتایج لزوم توجه به تقویت سر ایه انسانی جمعیت بالقوه فعال در استانها و ناطق کمبرخوردار
و رزد از یک طرف ،و درگیر کردن بنان در فراین توسعه با توجیه ان گار کردن جمعیت جوان و ارتقاد
راخصهاد توسعه تا ح استانهاد توسعهیافته و نیز افزایش کیفیت جمعیت براد ت اوم فراین هاد
جمعیتی در بین ه از طرف دیگر را یطلب .
واژگان کلیدی :تحوالت جمعیتی ،پویایی ساختار سنی ،جمعیت ایران ،سر ایه انسانی ،تفاوتهاد
قو ی -نطقهاد.

*دکتراد جمعیترناسی ،استادیار گروه جا عهرناسی ،دانشگاه کردستان
** دکتراد جا عهرناسی توسعه ،استادیار گروه جا عهرناسی ،دانشگاه کردستان
دکتراد حساب ارد ،استادیار گروه حساب ارد ،دانشگاه کردستان

s.khani@uok.ac.ir
hdaneshmehr@yahoo.com
p.amini@uok.ac.ir

بخش اول /نشست سوم :سر ایه انسانی ،بازار کار و ارتغال 23

اشتغال زنان و مردان در اقتصاد ایران :ثبات یا بیثباتی ()1370-1396


منصور مهینیزاده ، فاطمه حاجیصادقی ، زهرا ذوالفقاری

چکیده
توجه ویژه به وضوع ارتغال در اسناد باالدستی نظیر سن چشمان از جمهورد اسال ی ایران در افق 1404
حاکی از اهمیت این وضوع در بین سایر وضوعات بتالبه اقتصاد ایران است .به رغم توجه ویژهاد که
دولتهاد ختلف در ایران به وضوع ارتغال دارتهان ولی ارتغال ردان و زنان در اقتصاد ایران در خالل
ز ان با نوسانات و بیثباتی نیز واجه بوده است .این پژوهش با ه ف بنالیز بیثباتی ارتغال ردان و زنان
در اقتصاد ایران در قالب دو جزء ج ا از هم را ل جزء رون ارتغال (ارتغال رود رون )وجزءارتغال تصادفی
(ارتغال حول رون ) برنا هریزد ر ه است .افزایش بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال،نشانه ناپای ارد و
تزلزل بودن برنا هریزدهاد اقتصادد است و این خود ته ی د براد توسعه نابع انسانی در رون توسعه
پای ار کشور رناخته یرود .از اینرو ،در این پژوهش سعی یرود با تکیه بر دادههاد رکز ب ار ایران و
بانک جهانی براد سالهاد  1370-1397دادهها و اطالعات ربوط به ارتغال نیرودکار استخراج و با
بهرهگیرد از روش بنالیز واریانس و بز ون برابرد واریانسها ،یزان بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال به
تفکیک ردان و زنان در کشور و به تفکیک بخشهاد عم ه اقتصادد بربورد و ورد قایسه قرار گیرد.
یافتههاد این تحقیق حاکی از بن است که بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال بین ردان و زنان در کل
کشور و همچنین در بخشهاد کشاورزد و صنعت در قایسه با یک یگر اختالف عنیدارد ن ارد .ولی
بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال ردان در بخش خ ات بالغ بر دو برابر بیثباتی ،در جزء تصادفی ارتغال
زنان بوده و اختالف عنیدارد دارن  .از نظر ساختار اقتصادد نتایج نشان یده بیشترین بیثباتی در
جزء تصادفی ارتغال به تفکیک ردان و زنان ربوط به راغلین بخش کشاورزد و کمترین بن براد
ردان تعلق به راغلین بخش صنعت و براد زنان تعلق به راغلین بخش خ ات بوده است .بر پایه این
نتایج ،بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال ردان در بخش صنعت در قایسه با بخش خ ات اختالف
عنیدارد ن ارد ،در حالیکه ارتغال تصادفی ردان در بخش کشاورزد  2/5برابر بیثباتتر از بخش
صنعت بوده و این اختالف عنیدار است .بعالوه بیثباتی در ارتغال تصادفی زنان در بخش کشاورزد
نزدیک به  2/5برابر بخش صنعت و  3برابر بخش خ ات بوده و این اختالف عنیدار است .حال بنکه
بیثباتی در جزء تصادفی ارتغال زنان بین بخشهاد صنعت و خ ات اختالف عنیدارد ن ارد.
نتیجهگیرد نهایی اینکه بروز همه ته ی ها و فرصتهاد اقتصادد وجود در دوره پژوهش ،براد کل
ارتغال تصادفی ردان و زنان به یک ان ازه بیثباتی ایجاد کرده و این دو اختالف عنیدارد ن ارن  ،به-
لحاظ ساختارد بیشترین بیثباتی در ارتغال تصادفی ردان و زنان ربوط به بخش کشاورزد و کمترین
بن براد ردان در بخش صنعت و زنان در بخش خ ات شاه ه یرود.
واژگان کلیدی :ارتغال زنان ،ارتغال ردان ،بیثباتی ارتغال تصادفی ،ارتغال تصادفی ،رون ارتغال،
ساختار اقتصادد.
استادیار اقتصاد دانشگاه یزد (نویسن ه سئول)
دانشجود کاررناسی ارر اقتصاد دانشگاه یزد
دانشجود کاررناسی ارر اقتصاد دانشگاه یزد

Mahinizadeh@yazd.ac.ir
F.Hajisadeghi2019@gmail.com
Zahrazt72@gmail.com
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واکاوی زمینهها و علل تمایل به تغییر شغلی دانشآموختگان آموزش عالی در ایران:
چالشها و توصیههای سیاستی


محمد میرزایی ، نادر مطیع حقشناس

چکیده
پویایی جمعیت و ؤلفه هاد بن (بارورد ،رگ و یر ،هاجرت ،یزان رر جمعیت و ساخت سنی) ،هرچن
تأثر از حیط و بستر اجتماعی تغیر پیرا ون خود هستن  ،ا ا به نوبه خود ،ابعاد ختلف توسعه را تحت تأثیر
قرار ی دهن  .نتیجه و بربین طالعات اقتصادد دال بر این است که سطح ب وزش جمعیت فعال در رون
توسعه اقتصادد ،اهمیت تعیین کنن ه دارد .یکی از اه اف توسعه هرکشورد ،سر ایه انسانی بن و به ویژه
ارتغال وثر نیرود انسانی تخصص (دانش ب وختگان ب وزش عالی) است .ب وزشعالی درکشورهاد توسعه
یافته دردهه هاد اخیر از رر قابل توجه از یکسو و تنوع از سود دیگر برخوردار بوده است.سیاستها و
اق ا ات حاکم بربن نیز درکشورهاد توسعه یافته درقالب فاهیم اجتماعی -اقتصادد وسیع ترد که بر
تصمیمات اثرگذار بوده ،گسترش یافته است .تجربیات تع د کشورهاد ختلف نشان داده که غالباً بین
وضعیت عرضه و تقاضاد نیرودکار ،یک ناهماهنگی وع م تعادل وجود دارد .بنابراین ،نقشی که نیرود
تخصص وتحصیلکرده ی توان در رون توسعه اقتصادد ،اجتماعی و فرهنگی کشور دارته بار حائز اهمیت
است .ا روزه ،به دلیل تغییر تکنولوژد ،افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادد و تغییرات در ساختار رغل ،به
نوبه خود ،تمایل به تغییر رغل طی دورهها و در گروههاد سنی ختلف دچاردگردیسی ر ه و این سأله
دربین دانش ب وختگان راغل داراد تحصیالت ب وزش عالی درکشور ،نمود بیشترد دارد .ه ف اصلی این
طالعه ،رناخت ز ینه ها و علل تمایل به تغییر رغلی در یان دانشب وختگان داراد تحصیالت عالی ایران
در دوره  1384 -1394یبار  .دادههاد پژوهش بتنی بر دادههاد طرح ب ارگیرد نمونهاد نیرود کار
رکز ب ار ایران طی دوره  1384تا  1394بوده است .جا عه ب ارد تحقیق را تع اد کل راغالن دانشب وخته
تحصیالت عالی واقع درگروههاد سنی  20تا  64ساله تشکیل داده که  259085نفر بوده ان  .نتایج نشان داد
الگود علت تمایل به تغییر رغلی دانشب وختگان داراد تحصیالت عالی بر حسب سن  ،جنس ،وضع
زنارویی ،تجربه هاجرت ،ررته تحصیلی وگروههاد عم ه رغلی تفاوت بود .همترین علل تمایل به تغییر
رغل به افزایش درب ( 67/3درص ) و سپس استفاده بهینه از هارت و تخصص ( 24/4درص ) اختصاص
دارت که نکته قابل تأ لی بود .این سأله با رواه تجربی طالعه بنی بر ع م تطابق و طلوب نبودن
وضعیت ارتغال دانشب وختگان دانشگاهی سازگار است .توجه کافی به اهمیت و اثرگذارد عوا ل
جمعیترناختی بر بازارکار نیرود انسانی تخصص در ب نه سیاستگذاردهاد کالن اقتصادد و اجتماعی
کشور از همترین توصیههاد سیاستی این قاله به رمار یبی .
واژههای کلیدی :پویاییرناسی جمعیت ،سر ایه انسانی ،تمایل به تغییر رغل ،دانشب وختگان ب وزش
عالی.
استاد جمعیترناسی دانشگاه تهرانmmirzaie@ut.ac.ir ،

استادیار جمعیترناسی ،وسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور(نویسن ه سئول)
nader.haghshenas@psri.ac.ir

نشست چهارم:
سالمت و سرمایه انسانی
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نگاه تحلیلی به سرمایه انسانی و سالمت اجتماعی


ابوالقاسم پوررضا

چکیده
سال ت و ب وزش دو بُع هم رکلگیرد سر ایه انسانی در هر جا عهاد است .اگر بارورد را عا ل اصلی
توسعه نیرود انسانی ب انیم ،کم و کیف بن یتوان به ر ّت تحتتأثیر ب وزش و سال ت بار  .توسعه
جوا ع ا روزه اساساً تحتتأثیر راخصهاد ب وزش و سال ت است .به هرحال برخی نارسائیها در ساختار
و سیاستهاد نظام سال ت یتوان به نوعی بطور ستقیم و غیر ستقیم به رر و کاربیی سر ایه انسانی
لطمه زن  .یکی از واردد که در نظام سال ت کمتر ب ان پرداخته ر ه است ،سئلهد سال ت اجتماعی و
نگاه جا ع به سال ت و بیمارد است .غفلت از ابعاد اجتماعی سال ت و تمرکز عم ه بر سال ت جسمانی
بهنوعی به توسعه نا توازن در نظام سال ت یانجا و ناکارایی ،نابرابرد و حیف و یل نابع انسانی و
اقتصادد را دا ن یزن  .بر این اساس ،در این قاله بربنیم که فهوم بیمارد و سال ت را بهعنوان یک
پ ی ه اجتماعی تحلیل و بررسی کنیم .رسالت اصلی نظام سال ت ،دفع بیمارد و تا ین سال ت نه فقط در
بُع جسمی ،بلکه در ابعاد روانی و اجتماعی است .در واقع نیرود انسانیاد که فقط به لحاظ جسمی سالم
بار  ،نمیتوان بهعنوان سر ایه انسانی ایفاد نقش کن  ،چراکه انسان وجودد اجتماعی است و بیش از
هرچیز به رابطه با دیگران و همزیستی سازن ه با بنها نیاز دارد و نبود سال ت اجتماعی یتوان اختالالت
ج د در ع الت و کیفیت زن گی ببار بورد و بسیبهاد اجتماعی گستردهاد را دا ن بزن  .بر این اساس،
کالب رکافی فهوم سال ت و بیمارد بهویژه در رابطه با حیات اجتماعی انسانی و عنا و حتواد تکا لی
بن به این نظور ضرورد به نظر یرس .
واژگان کلیدی :سال ت اجتماعی ،سر ایه انسانی ،نابرابرد ،بسیبهاد اجتماعی ،نظام سال ت.

 استادگروه علوم یریت و اقتصاد سال ت ،دانشگاه علوم پزرکی تهران

abolghasemp@yahoo.com
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تأثیر سرمایه انسانی و سالمت اجتماعی بر بُعد خانوار :مبتنی بر دادههای خرد


عالءالدین ازوجی

چکیده
در عیارهاد بینالمللی ،خانوار دربرگیرن ه افرادد است که براد تا ین عیشت روزانه ،سهیم یبارن  .هر چن
این فهوم نگاه اقتصادد دارد ولی ویژگیهاد اقتصادد -اجتماعی حاکم بر یک خانواده ،نقش کلی د در ان ازه
خانوار دارد .تحوالت حاکم بر جمعیترناختی ان ازه و حجم خانوار در اقتصاد ایران در طی دهه گذرته ،حاکی از
ضرورت نگاه عمیقتر به ابعاد این تحوالت دارد .بر اساس نتایج ب ارهاد رسمی کشور ایران ،یانگین ُبع
خانوارهاد ایران از  8.4نفر سال  1335به  5.1نفر در سال  1365رسی ه است .اقتصاد کشور طی این دوره ها با
افزایش نرخ رر جمعیت همراه بوده است .با کن ر ن رتاب رر جمعیت از سال  1365به بع تا کنون ،بع
خانوار رون کاهن ه خود را ادا ه داده و از رقم  4.85نفر در سال  1375به رقم هاد  3.5و  3.3نفر به ترتیب در
سال هاد  1390و  1395رسی ه است .ضمن بنکه در حال حاضر ،این وضعیت در ساختار اجتماعی -اقتصادد
خانوارها نیز تفاوتهاد حسوس دارد .بر اساس نتایج ب ار هزینه-درب رکز ب ار ایران در سال  1397تفاوت
اساسی بین ان ازه خانوارهاد رهرد و روستایی در دهک هاد درب د شاه ه ی رود .به طورد که در این
سال ،توسط بع خانوار در سه دهک اول و پایین ناطق رهرد در ح ود  2.42نفر بوده و در سه دهک باالد
درب د این ناطق نیز  3.52نفر ی بار  .در حالی که توسط بع خانوار در سه دهک اول و پایین جا عه
روستایی کشور ایران در این سال ح ود  2.31نفر بوده و در سه دهک باالد درب د این ناطق نیز  4.15نفر
ی بار  .به عبارت دیگر ،از بع الگود ان ازه و سایز خانوار ،طبقات پردرب ناطق رهرد بسیب پذیرتر از
طبقات پردرب ناطق روستایی ی بارن و برعکس ،طبقات کم درب روستایی بسیبپذیرتر از طبقات کم
درب رهرد هستن  .کوچک ر ن سایز و ان ازه خانوارها در چن دهه گذرته اقتصاد ایران و در کنار بن با
تغییرات این راخص در دهک هاد ختلف درب د ،با تحوالت ختلف اقتصادد و اجتماعی را ل افزایش
سطح تحصیالت خانوار و در قابل بروز انواع بسیب هاد اجتماعی در یان برخی خانواده ها همراه بوده است که
نقش همی در تغییرات سایز و ان ازه خانوار در طبقات ختلف اجتماعی جا عه رهرد و روستایی دارته است .بر
همین اساس ،ه ف این قاله ،بررسی سنجش کمی ارتباط بین سر ایه انسانی و سال ت اجتماعی با ان ازه
خانوارها در درون خانوارهاد رهرد و روستایی است .براد این نظور ،بر اساس ویژگی هاد ختلف فردد و
اجتماعی خانوارها و با بکارگیرد ریزداده هاد نتایج طرح ب ارگیرد هزینه -درب خانوارهاد رهرد و روستایی،
الگود بع خانوارها در یان طبقات درب د خانوارهاد یاد ر ه ل سازد ر ه و با استفاده از تکنیک اقتصاد
سنجی رگرسیون چن ک( )QRالگوهاد یاد ر ه بربورد و تحلیل ی رون  .انتظار بر این است به دلیل ساختار
تفاوت انبارت سر ایه انسانی و یزان سال ت اجتماعی خانوارها در چن دهک هاد باال و پایین جا عه رهرد و
روستایی ،الگود بع خانوار تفاوت بار  .ب یهی است مکن است نوع سیاستگذارد و نظام انگیزری و نهادد
براد رسی ن به ان ازه خانوار طلوب و همچنین الگود ناسب یریت سالمن د در دهک هاد باال و پایین
جا عه رهرد و روستایی تفاوت بار و بای دقیق تر و بسیب رناسانه تر ،نتایج الگوهاد یاد ر ه را ورد بررسی
قرار داد و تحلیل نمود.
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،سال ت اجتماعی ،خانوار ،سالمن د ،بسیب پذیرد.
دکترد اقتصاد از دانشگاه تربیت رس و رس گروه یریت ب وزش عالی دانشگاه رهی بهشتی
alaezo@gmail.com
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ارزیابی وضعیت سالمت جوانان در ایران

حسین محمودیان ،حبیب صادقی
چکیده
به سبب تغییرات ایجادر ه در ساختار سنی ،جمعیت ایران دوره تورم جوانی جمعیت را تجربه یکن .
جوانان نیاز ن خ ات و ا کانات خاص خود است و دولتها یکورن در جهت تأ ین سال ت بنها
سیاستهاد الزم را اعمال کن  .این قاله ،به روش اسنادد و تحلیل ثانویه دادههاد وجود در تالش است
تا فرا تحلیلی از وضعیت سال ت به ارت گروه سنی جوانان ایران به دست ده  ،و سال ت جوانان را در دو
بع سال ت عمو ی و عوا ل خطرزا رتبط با سال ت بررسی نمای  .نتایج نشان داد که در وضعیت سال ت
عمو ی ،تحقیقات ختلف نشان یده  85درص جوانان وضعیت سال ت خود را خوب ارزیابی کردهان .
در وضعیت سال ت روانی نیز نتایج نشان یده  17درص جوانان دچار افسردگی هستن و ریوع
لحظهاد اختالل در سال ت نیز ح ود  70درص بوده است .در بع رفتارهاد پر خطر ته ی کنن ه سال ت
جوانان نیز نتایج نشان داد که حوادث ناری از تصادفات براد گروه سنی جوان بسیار باالتر از سایر سنین
است به طورد که در ح ود نیمی از رگهاد دوره جوانی به دلیل تصادفات بوده است .از نظر صرف
واد خ ر ،جوانان بسیبپذیرترین افراد هستن و صرف دخانیات در ایران براد پسران و دختران دو برابر
ر ه است .به طورد که  70درص جوانان  15تا  22ساله قبل از  20سالگی رروع به استعمال دخانیات
یکنن  .الگو براد صرف الکل نیز به همین ترتیب است و در ح ود  22درص نوجوانان دبیرستانی  14تا
 19ساله تجربه نوری ن الکل در  12اه گذرته را دارتهان و این نسبت در حال افزایش است در نهایت
یتوان گفت  70درص صرفکنن گان واد خ ر زیر  30سال سن دارن  .در بحث وضعیت اچ بد ود و
روابط جنسی ناایمن بای گفت که تقریباً  55درص جوانان درگیر ،با جنس خالف رابطه دارته که از این
تع اد  40درص از وسایل پیشگیرد استفاده نمیکنن  .در ایران در سال  1392ح ود  27هزار نفر بتال به
اچ بد ود رناسایی ر ن که  57درص بنها در گروه سنی  15تا  34ساله بودن  .سهم اعتیاد تزریقی و
روابط جنسی ناسالم در انتقال اچ بد ود در جوانان به ترتیب  68و  13درص  ،گزارش ر ه است.
خودکشی در جوانان نیز از همترین علل ته ی کنن ه سال ت است ،چرا که بع از تصادفات ،خودکشی در
ح ود 10درص علت رگ جوانان را به خود اختصاص یده  .ا ی است با رناخت وضعیت سال ت و
به ارت جوانان ،بسترهاد الزم براد اعمال سیاستهاد دقیق و برنا هریزدر ه به نظور تأ ین به ارت
و سال ت این گروه را فراهم بی .
واژگان کلیدی :سال ت جوانان ،سال ت عمو ی ،سال ت روانی ،رفتارهاد پرخطر.
دانشیار گروه جمعیترناسی دانشگاه تهران
دانشجود دکتراد جمعیترناسی دانشگاه تهران

hmahmoud@ut.ac.ir
habib.sadeghi@ut.ac.ir
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اثر توسعه بر سرمایه انسانی از دست رفته ناشی از مرگ زودرس:
مطالعه مقایسهای دو استان یزد و سیستان و بلوچستان در سال 1395


مریم صباغچی ، عباس عسکریندوشن ، محمد ترکاشوند

چکیده
نیرود انسانی ،به ویژه نیرود انسانی جوان به عنوان سر ایه اصلی هر جا عه حسوب یرود .حفظ
نیرود انسانی به لحاظ کمیت و کیفیت از ضرورتهاد سیاستگذارد است .پژوهش حاضر با ه ف
طالعهد سالهاد عمر از دست رفتهد ناری از رگ زودرس ( )YLLافراد گروه سنّی  64-15سال (که
به نوعی از دست رفتن سر ایه انسانی حسوب یرود) ،در استانهاد یزد و سیستان و بلوچستان در سال
 1395انجام گردی  .روش این طالعه قطعی و با استفاده از تحلیل دادههاد ثانویه است .کلیهد وارد
فوت ر هد (گروه سنّی  64-15ساله) استانهاد یزد و سیستان و بلوچستان در سال  1395به عنوان
جا عهد ه ف نظرن  .دادههاد ورد استفاده از عاونتهاد به ارت دانشگاه علوم پزرکی و خ ات
به ارتی و در انی استانهاد یزد و سیستان و بلوچستان به نظور حاسبه و قایسه سالهاد از دست
رفتهد عمر ،اخذ گردی و  YLLبا استفاده از روش استان ارد ساز ان جهانی به ارت حاسبه ر ه است.
یافتهها نشان یده که علل اصلی رگ و سالهاد عمر از دست رفتهد جمعیّت سنین نیرود کار ،با
کلّ جمعیّت و سایر گروههاد عم ه سنّی انن کودکان و سالمن ان در استانهاد ورد طالعه تفاوت
است .در گروههاد سنّی جوان نیرود کار ( 44-15سال) ،حوادث غیرعم د و در سنین باالد نیرود کار
( 45-64سال) ،بیماردهاد قلبی -عروقی و سرطانها علل غالب رگ هستن  .از اینرو ،گذار
اپی یولوژیک در ایران رخ داده است و عم هد رگها به دلیل بیماردهاد غیرواگیر و رتبط با سبک
زن گی رخ یدهن  .این وضعیّت تقاضاد ورود سیاستگذاردهاد اجتماعی در برنا ههاد سال ت را براد
حفظ کمیت و کیفیت نیرود انسانی دوچن ان یکن .
واژگان کلیدی :سر ایهد انسانی ،سالهاد از دست رفتهد عمر ( ،)YLLحوادث غیرعم د ،یزد،
سیستان و بلوچستان.

کاررناسی ارر جمعیّترناسی ،دانشگاه یزد
دانشیار جمعیّترناسی دانشگاه یزد
استادیار جمعیّترناسی دانشگاه یزد

maryam_sabaghchi@yahoo.com
aaskarin@yazd.ac.ir
m.torkashvand@yazd.ac.ir

نشست پنجم:
مهاجرت و سرمایه انسانی
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توصیف و پیشبینی ساختار فضایی مهاجرتهای بین استانی در ایران :مدلهای خطی


لیال زندی ، عباس عسکریندوشن

چکیده
قاله حاضر با به کارگیرد لهاد خطی به توصیف و پیش بینی ساختار فضایی هاجرتهاد بین
استانی ایران در دوره ز انی  1390-1395پرداخته است .این لها ابزار ق رتمن د را براد تحلیل و پیش
بینی ساختار فضایی هاجرت فراهم یکن  .دادههاد هاجرتی بین استانی در دو دوره سررمارد  1390و
 1395ورد تحلیل قرار گرفته و سپس برپایه این اطالعات ،جریان هاد هاجرتی بین استانی در افق
 1400پیشبینی یگردد .در تحقیق حاضر ،نمودارها و اتریسهاد هاجرتی بر بناد طبقه بن د استانی
راخص توسعه انسانی در کشور ارائه گردی ه است .در این قاله براد پردازش اطالعات از نرم افزار اکسل
و  CIRCOSاستفاده ر ه است .یافتههاد تحقیق بینش ج ی د در ارزیابی الگوهاد اخیر هاجرتهاد بین
استانی ایران ارائه یکن  .شاه ه ساختار فضایی هاجرتهاد داخلی در کشور بیانگر بن است که
جریانهاد هاجرتی بین استانی در بین ه نزدیک احتماالً در ا ت اد رون هاجرتهاد دورهاد اخیر به وقوع
خواه پیوست .در این ساختار فضایی ،تهران بعنوان استانی که رتبه اول راخص توسعه انسانی را دارد،
بیشترین سهم را از نظر ب أ و قص هاجرتی خواه دارت.
واژگان کلیدی :لهاد خطی ،ؤلفههاد چن گانه ،هاجرت ،هاجرت بین استانی ،ایران.

دانشجود دکترد جمعیت رناسی ،دانشک ه علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد (نویسن ه سئول)
doniazandy2007@yahoo.com

دانشیار جمعیّترناسی دانشگاه یزد

aaskarin@yazd.ac.ir
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سرمایه انسانی و مهاجرت داخلی -بین شهرستانی در ایران


نصیبه اسمعیلی ، رسول صادقی ، محمدجالل عباسیشوازی

چکیده
طالعات و رواه نظرد و تجربی بیانگر رابطه پیچی ه ،چن وجهی و تقابل سر ایه انسانی (تحصریالت و
هاجرت) است .ا روزه هاجرت داخلی یکی از عوا ل رؤثر در پویرایی و جابرهجرایی جمعیرت و سرر ایه
انسانی در ایران یبار  ،و تحصیالت نقش همی در تصمیمگیرد و اقر ام بره هراجرت افرراد برهویرژه
جوانان دارد .ه ف اصلی این قاله بررسی رابطه تحصیالت با هاجرت داخلری در سرطح رهرسرتانهراد
کشور بر اساس دادههاد سطح خرد (فردد) و سطح کالن سررمارد  1395یبار  .یافتهها بیرانگر ایرن
است که در دوره  1390-95یزان خالص هاجرتی  72درص رهرستانهاد کشور نفی ،و در قابرل 28
درص وازنه هاجرتی بین رهرستانی ثبرت وجرود داررتهاسرت .همچنرین ،نترایج بیرانگر رابطره ثبرت
تحصیالت دانشگاهی با یزان خالص هاجرت است .یافترههرا نشران داد کره رابطره نسربت جمعیرت برا
تحصیالت دیپلم و دانشگاهی با یزان خالص هاجرتی ،در بسترهاد ختلف توسعهاد تفراوت اسرت .در
رهرستانهاد با سطح توسعه پایین ،نسبت باالد تحصیالت (دیپلم و دانشگاهی) جمعیت با وازنه نفری
هاجرتی بیشتر همراه است و در قابل ،در رهرستانهاد با سطح توسعه باال ،نسربت براالد تحصریالت
(دیپلم و دانشگاهی) جمعیت با وازنه ثبت هاجرتی بیشتر همراه است .عالوه بر بن ،نتایج سرطح فرردد
نشان داد که ر ّت هاجرت بین رهرستانی با افزایش سطح تحصیالت افزایش رییابر  .بطرور کلری ،در
وازنه هاجرتی ،رهرستانهاد هاجرپذیر سر ایه انسانی بیشترد ب ست بورده و در قابل رهرستانهاد
هاجرفرست ،سر ایه انسانی از دست یدهن  .با رر رهرنشرینی و نرابرابردهراد توسرعهاد در کشرور،
سر ایه انسانی تمایل به تجمع در ناطق رکزد کشور به ویرژه تهرران دارد .انتظرار ریرود تر اوم ایرن
وضعیت نجر به تش ی نابرابردهاد نطقهاد در کشور رود .ت وین سن جا ع هاجرت به نظور بهرره
گیرد سر ایه انسانی در نقاط هاجر فرست و هاجر پذیر ضرورد است.
واژههای کلیدی :سر ایه انسانی ،خالص هاجرت ،تحصیالت دانشگاهی ،هاجرت بین رهرستانی.

دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران
دانشیار جمعیت رناسی دانشگاه تهران و حقق وسسه طالعات جمعیتی کشور
استاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران و رئیس وسسه طالعات جمعیتی کشور

n.esmaeli@gmail.com
rassadeghi@ut.ac.ir
mabbasi@ut.ac.ir
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تحلیل فضایی نقش توسعه انسانی در مهاجرت شهرستان های مرزی ایران


رضا نوبخت ، ولیاله رستمعلیزاده

چکیده
راخص توسعه انسانی یکی از همترین فاهیم ،جهت نشان دادن یزان توا ن سازد انسانها در ناطق
ختلف ،جهت دستیابی به سطوح باالد زن گی است .بنچه بحث اصلی این قاله به بن اختصاص دارد این
است که ناطق رزد ایران بنهم در سطح رهرستانی به لحاظ راخص توسعه انسانی و با در نظر گرفتن
تغیرهاد اقتصادد ،ب وزری و به ارتی چه وضعیت و ویژگی هایی دارن و اینکه تفاوت و وجود نابرابرد
این ناطق به لحاظ راخص توسعه انسانی ،بیا رفتارهاد جمعیتی این ناطق از جمله هاجرت و جابه
جایی کانی بنها را تحت تأثیر قرار داده است .در این طالعه از روش تحلیل ثانویه و اطالعات و داده هاد
جمع بورد ر ه توسط رکز ب ار ایران براد سنجش راخص توسعه انسانی و یزان هاد هاجرت استفاده
ر ه است و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  ArcGisو  GeoDaاستفاده ر ه است .یافته هاد طالعه
نشان یده که رهرستان هاد رمال و جنوب کشور در قایسه با رهرستان هاد ررقی و غربی از
توسعه انسانی باالترد برخوردان که ی توان به عوا لی انن نقش نفت و گاز ،وجود ررایط براد
کشاورزد بهتر ،ارتباط بیشتر با پایتخت از جمله عوا ل ؤثر در این تفاوت است .نتایج بیانگر این است که
دارتن رغل ،نقش همی در یزان هاد هاجرت رهرستانهاد رزد ایران دارد .همچنین ارتباط عنی
دار هاجرت با نرخ باسوادد ،ارتغال ،نسبت پزرک به جمعیت و بیکارد تحصیکرده ها در رهرستان هاد
جنوب ررقی عنادارتر بوده است .عالوه بر این ،رکل گیرد صنایع ،نقش تعیین کنن ه اد در هاجرت
خالص و راخص هاد توسعه رهرستان هاد رزد ایران ایفا نموده است .بطور کلی ی توان بیان نمود
که نابرابرد هاد فضایی در راخص هاد توسعه ،یزان هاد تفاوت هاجرتی را براد رهرستان هاد
رزد به همراه دارته است.
واژگان کلیدی :توسعه انسانی ،هاجرت ،رهرستان هاد رزد ،تحلیل فضایی ،نابرابرد هاد فضایی.

استادیار جمعیترناسی ،دانشگاه پیام نور (نویسن ه سئول) rznobakht@gmail.com

استادیار جا عهرناسی توسعه ،وسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور،
rostamalizadeh@gmail.com
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نقش سرمایه انسانی دیاسپورا در توسعه زادگاهی :فراملیگرایی ایرانی در بوته نقد


سعیده سعیدی

چکیده
هاجرت تخصصان به عنوان سئلهاد اجتماعی تأثیرات ستقیم و غیر ستقیمی بر پیشرفت و توسعه لی دارد.
رون رو به افزایش برون کوچی تحصیلکردگان و نیروهاد اهر در سالهاد اخیر به عنوان یکی از چالشهاد
عرصه سیاستگذارد قلم اد ی رود و نیاز ن بسیبرناسی جا ع است .نخبگان و تخصصان به عنوان ثروت
لی هر سرز ین تأثیر همی در فراین توسعه دارن  .هاجران ایرانی در دیاسپورا به عنوان عا ل همی در توسعه
پای ار ،با سر ایههاد تنوع اقتصادد ،فرهنگی و اجتماعی فرصتهاد گرانبهایی هستن که یتوانن با رکل-
دهی به جریان ارسال پول ،تجارب ،هارتها و دانش روز دنیا کمک بزرگی به توسعه کشور ب أ نماین  .حمایت
همه جانبه از هاجران تخصص و تالش در جهت جذب ح اکثرد بنان تضمینکنن ه نافع لی و توسعه و
پیشرفت پای ار جا عه یبار  .در این قاله تالش خواه ر تا با رناخت ختصات دیاسپوراد ایرانی ضمن
تأکی بر سیاست چرخش غزها به نظور انتفاع از سر ایه انسانی هاجران به چالشهاد وجود در تعا ل
دوسویه کشور ب أ/دیاسپوراد تخصص پرداخته رود .پژوهش پیشرود با تمرکز بر رابطه بین هاجرتهاد
بینالمللی و توسعه زادگاهی درص د پاسخگویی به این دو سؤال بنیادین است :ختصات دیاسپوراد ایرانی
چیست؟ و تخصصان (بکاد یک) در دیاسپوراد ایرانی چه نقشی در توسعه زادگاهی یتوانن ایفا نماین و با چه
چالش هایی روبرو هستن (با تأکی بر نهاد ب وزش عالی به عنوان همترین بستر جذب سر ایه انسانی
تخصصان بکاد یک)؟ این پژوهش با طالعه نظریات فرا لیگرایی به بسیبرناسی تعا ل دیاسپوراد ایرانی با
جا عه ب أ یپردازد .روش پژوهش کیفی بوده و عالوه بر طالعات اسنادد به نظور دستیابی به تحلیلی جا ع
از  65صاحبه نیمه ساختار یافته با تخصصان بازگشتی به کشور 12 ،صاحبه با یران گروههاد دانشگاهی و
همچنین نهادهاد دولتی و خصوصی ذیربط در حوزه سیاستگذارد هاجرت هاد بازگشتی در ایران صورت
گرفته است .ع م ارتباط ناسب ،دوسویه ،پویا و تعا لی یان کشور ب أ و دیاسپوراد ایرانی که در نتیجه ضعف
سیاستگذارد ،کلیشههاد ذهنی از هر دو طرف ،تحریمهاد بینالمللی و تأثیر فراواقعیت در رکلگیرد ذهنیت
طرفین به ظهور دیاسپورایی تکهتکه و چن پاره نجر ر ه است که بر انتقال فرهنگ بو ی درروابط بین نسلی،
دیپلماسی دیاسپورا ،تصمیم به بازگشت هاجران ذهنی (بالقوه) و ع م بهره ن د کشور ب أ از سر ایه انسانی
( هارت و تخصص و توان کاربفرینی) هاجران ایرانی ر ه است .از سود دیگر به نظر یرس رویکرد نهاد
ب وزش عالی به انتفاع از سر ایه انسانی تخصصان بازگشتی در قالبی ح ود و کوتاه ت بوده و ادغام دراز
ت در چارچوب فراین جذب نیرو با چالشهاد تع دد همچون ع م انطباق تخصص و هارتهاد هاجران
بازگشتی با نیازهاد اعال ی دانشگاههاد کشور ،نبود زیرساختهاد الزم در به فعلیت رسی ن تخصص هاجران،
از دست دادن ربکههاد حمایتگر بکاد یک و تصلب بودن روابط در یان گروه هاد دانشگاهی همراه یبار .
واژگان کلیدی :دیاسپورا ،سر ایه انسانی ،هاجرت تخصصان ،توسعه زادگاهی ،چرخش نخبگان.
 دکتراد انسان رناسی و طالعات فرهنگی دانشگاه بر ن بلمان ،عضو هیئت علمی گروه طالعات زنان ،پژوهشک ه طالعات
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  saidi.university@gmail.comو saidi@iscs.ac.ir

 36خالصه قاالت نهمین همایش انجمن جمعیت رناسی ایران  /پویایی جمعیت و سر ایه انسانی در ایران

چرخش نخبگان :برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور


علی حسینی

چکیده
هاجرت براد کسب دانش برتر ،ا رد نفی نیست ،ا ا ع م بازگشت و یا قطع ارتباط اثر بخش با وطن و از دست
دادن سر ایههاد انسانی سئلهاد است که ذهن اغلب سیاستگذران با بن درگیر است .ا روزه با رون رو به رر
جهانی ر ن ،هاجرت نیروهاد تخصص از کشورد به کشور دیگر ا رد طبیعی و اجتناب ناپذیر ر ه است.
کشور ا ایران نیز تأثر از این رون بوده بهگونه اد که در حال حاضر حققان و تخصصان ایرانی توانمن د در
خارج از ایران زن گی یکنن  .این گروه به دلیل پیون احساسی با وطنشان ،تواناییهاد زیادد براد شارکت در
توسعه کشور دارن  .یکی از وظایف اصلی دولت در راستاد جذب این افراد ،کاهش ریسک حضور ایشان در کشور
از طریق تأ ین نیازهاد ادد و عنود بنها در ب و ورود به کشور و یا دوره تصمیمگیرد یبار  .دولت
یبایست برنا ههاد ویژهاد را براد جذب این افراد که تمایل دارن یک دوره  6تا  12اه را با ه ف انتقال
دانش و تجربه در کشور حضور دارته بارن  ،در نظر بگیرد .نکته هم در فراهم نمودن ررایط تردد تخصصان و
کاربفرینان ایرانی خارج از کشور ،افزایش یزان تعه ایشان در هر بار حضور خود در کشور جهت شارکت در
فعالیتهاد رتبط با حوزه علم و فناورد یبار  .ه ف ایجاد وابستگی و احساس سئولیت در نخبگان ایرانی
نسبت به کشور است که یبایست رحله به رحله و با القاد حس تأثیرگزار بودن ایشان در حوزه تخصصی
خود ایجاد رود .یکی از همترین وانع در بازگشت تخصصین و دانشمن ان ایرانی غیر قیم که از دانشگاهها و
راکز علمی عتبر بین المللی فارغالتحصیل یرون  ،ع م وجود فضاد رفاف جهت ارتغال در حوزههاد
ختلف علمی و فناورد یبار  .بهعالوه فارغالتحصیالن دکتراد ایرانی دانشگاههاد برتر دنیا که تمایل به
بازگشت به کشور را دارن  ،ت ز ان طوالنی را یبایست صرف تأیی رک تحصیلی و نیز بررسی و رناسایی
راکز و ؤسسات علمی و فناورد حوزه تخصصی خود جهت رروع بهکار نماین  .با توجه بهاینکه تخصصان و
استع ادهاد برتر ایرانی خارج از کشور دا نه رمول گستردهاد دارته و داراد تخصص و تجارب تفاوت علمی و
تخصصی در سطوح ختلف یبارن  ،ب یهی است که تنها با ارائه یک طرح و برنا ه نمیتوان پاسخگود
نیازهاد تما ی این افراد بود .در این راستا پس از طالعه کیفی و کمی جوا ع تخصصان ایرانی خارج از کشور و
بررسی نیازها و چالشهاد پیشرو ،برنا ه همکارد با تخصصان و کاربفرینان ایرانی خارج از کشور در سال
 1394با ه ف ایجاد ساز و کارد جهت بهره ن د از دانش و تجارب ارزرمن حققان و تخصصان ایرانی
خارج از کشور در قالب برنا ههایی همچون پسادکترد ،فرصت طالعاتی ،اساتی عو و عین ،تأسیس ررکت
فناور و برگزارد سخنرانی و کارگاه تخصصی ،پروژه تخصصی جایگزین خ ت سربازد با تأکی بر ل چرخش
غزها طراحی و اجرایی ر ه است .خاطبان این طرح را ل دانش ب وختگان دوره دکترا از یکی از  100دانشگاه
برتر دنیا ،اساتی یکی از  200دانشگاه برتر دنیا و تخصصان و کاربفرینان فعال در یکی از ؤسسات راخص
علمی و فناورد یا ررکتهاد دانش بنیان خارجی یبار .
واژگان کلیدی :چرخش نخبگان ،سر ایه انسانی ،تخصصان ،کاربفرینان ،هاجرت بینالمللی.



عاون توسعه روابط علمی و سر ایه انسانی ،رکز تعا الت بین المللی علم و فناورد ali.hosseini1364@yahoo.com

بخش دوم) مقالههای پذیرفته شده در بخش پوستر

تأثیر ساختار سنی جمعیت بر سطح توسعه انسانی :فرصتها و الزامات سیاستی


علی رحیمی ، نادر مطیع حقشناس ، منصور شریفی



،عادل عبداللهی

چکیده
در سالهاد اخیر با توجه به رون هاد در حال تغییر جمعیت کشورهاد جهان ،رویکرد و کانیزم پویایی
جمعیت و توسعه انسانی اهمیت فزاین هاد یافته است .تحلیل پویایی ساختار سنی جمعیت ،نهتنها رون و
سیر گذرته را نشان داده ،بلکه دورنمایی از بین ه تحوالت جمعیتی را فرارود سیاستگذاران یگشای و
درک ناسبی از فرصتها و چالشهاد پیش رو فراهم یکن  .با توجه به تجارب تفاوت اقتصادد،
اجتماعی و جمعیترناختی کشورها ،ه ف اصلی این قاله واکاود اثرات ساختار سنی جمعیت با تأکی بر
راحل ختلف رکلگیرد ،تکوین و ا ت اد پنجره جمعیتی بر سطح توسعه انسانی در کشورهاد ختلف
جهان در سال  2015است .پی بردن به رابطه علّی ساختار سنی جمعیت (گروههاد سنی 15-24ساله،
 50-25ساله و  50ساله به باال) و راخص توسعه انسانی ( )HDIه ف نهایی این طالعه را تشکیل
یده  .دادههاد این طالعه بتنی بر ب ار بخشهاد جمعیت و توسعه ساز ان لل تح در سال 2015
است .نتایج طالعه نشان یده که ارتباط بین سهم نسبی گروه سنی  15-24ساله و سطح توسعه انسانی
در قایسه با دو گروه سنی دیگر ضعیفتر بوده و این به دلیل ارتغال به تحصیل این گروه سنی و ع م
شارکت بنها در فعالیتهاد اقتصادد یبار  .نکته قابلتوجه اینکه ،این ارتباط در بین گروه سنی 50
ساله به باال قودتر بوده که در کشورهاد توسعهیافته از نمود بیشترد برخوردار است .نتایج تحلیل
رگرسیونی برکار ساخت که تأثیر گروه سنی  50ساله به باال بر سطح توسعه انسانی در بین کشورهاد
ختلف جهان ح ود  0/8بوده و به لحاظ ب ارد در سطح بیش از  99درص اطمینان عنادار است.
واژگان کلیدی :پویایی ساختار سنی جمعیت ،راخص توسعه انسانی ،پنجره جمعیتی ،فعالیت
اقتصادی.

دانشجود دکترد جمعیت رناسی ،دانشگاه بزاد اسال ی واح علوم و تحقیقات و کاررناس پژوهشی ؤسسه طالعات و
ali.rahimi@psri.ac.ir
یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور
استادیار جمعیترناسی وسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور nader.haghshenas@psri.ac.ir
sharifi@ut.ac.ir
استادیار جمعیترناسی دانشگاه بزاد اسال ی واح گر سار
استادیار جا عهرناسی اقتصادد و توسعه ؤسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور
adel.abdollahi@psri.ac.ir
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عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران ()1369-1396


منصور مهینیزاده ، فاطمه حاجیصادقی

چکیده
یکی از عوا ل تولی که اغلب در کشورهاد در حال توسعه ورد غفلت واقع ر ه ،نیرودکار زنان است .به
رغم بنکه بیش از نیمی از جمعیت سن کار در اقتصاد را زنان تشکیل یده  ،ولی نرخ شارکت زنان در
بازار کار ایران در سطح پایینی قرار دارد .در اقتصاد ایران این نرخ تحت تأثیر عوا ل اقتصادد تع د نظیر:
رر اقتصادد ،نرخ ثبتنام زنان در قاطع ختلف تحصیلی ،هزینههاد زن گی و تورم ،نرخ بارورد و غیره،
تغیر بوده است .ه ف اصلی این تحقیق ،تعیین درجه اهمیت تأثیر هر یک از این عوا ل بر نرخ شارکت
زنان در اقتصاد ایران طی دوره ز انی  1369-1396است .جهت دستیابی به ه ف این پژوهش از الگوهاد
اقتصادسنجی و روش ح اقل ربعات وزون ( )WLSاستفاده ر ه و دادههاد ورد نیاز نیز از پایگاه
دادههاد سرد ز انی بانک جهانی طی سالهاد  1990-2017یالدد صادف با سالهاد 1369-1396
هجرد رمسی استخراج گردی ه است .در طالعه پیشرو تغیر نرخ شارکت زنان به عنوان تغیر وابسته و
تغیرهاد لگاریتم تولی ناخالص داخلی ،نرخ بارورد ،یانگین نرخ ناخالص ثبتنام زنان در قاطع ختلف
تحصیلی و راخص ضمنی تولی (راخص تع یل کنن ه تولی ناخالص داخلی) به عنوان تغیرهاد توضیحی
در نظر گرفته ر ه است .نتایج این پژوهش در دوره طالعه ،رابطه  Uرکل بین نرخ شارکت زنان و رر
اقتصادد در ایران را ورد تأیی قرار یده  .به این عنی که نرخ شارکت زنان در نرخهاد رر اقتصادد
پایین ،رون نزولی و در نرخهاد باالد رر اقتصادد ،رون صعودد خواه دارت .همچنین نرخ شارکت
زنان در ایران با یانگین نرخ ناخالص ثبتنام زنان در قاطع تحصیلی رابطه ستقیم و عنیدارد دارد،
بعالوه نرخ بارورد و راخص ضمنی تولی تأثیر ثبت و عنیدارد بر نرخ شارکت زنان در اقتصاد ایران
دارد .بر پایه نتایج ب ست ب ه از این تحقیق ،کاهش نرخ بارورد و راخص ضمنی تولی و نیز افزایش
یانگین نرخ ثبتنام زنان در قاطع تحصیلی ختلف باعث افزایش نرخ شارکت زنان در ایران یرود.
واژگان کلیدی :نرخ شارکت زنان ،نرخ بارورد ،رر اقتصادد ،یرانگین نررخ ناخرالص ثبتنرام زنران،
روش ح اقل ربعات وزون.

استادیار اقتصاد ،دانشگاه یزد (نویسن ه سئول)
دانشجود کاررناسی ارر اقتصاد ،دانشگاه یزد

Mahinizadeh@yazd.ac.ir
F.Hajisadeghi2019@gmail.com
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آموزش ،مهارت و ایجاد شغل :تجاربی از صنایع تولیدی در ایران
در برنامههای توسعه




محمدعلی فیضپور  ،مهدیه پیروی

چکیده
اگرچه دو بع ب وزش و هارت از عم هترین وجوه طرح در سر ایه انسانی تلقی یرود و این نیز خود
یتوان ز ینه را براد ایجاد رغل فراهم نمای  ،ا ا رواه وجود در اقتصاد ایران نشاندهن ه بن است که
این دو بع نتوانسته است همانن سایر کشورهاد جهان ،ز ینه را براد ایجاد و افزایش ارتغال فراهم نمای .
این وضوع بهویژه در سالهاد اخیر و با افزایش نرخ بیکارد فارغالتحصیالن دانشگاهی از اهمیت
بهسزایی برخوردار بوده و از اینرو این پژوهش کوری ه است تا تأثیر ب وزش و هارت را در ایجاد رغل و
در صنایع تولی د ایران طی برنا ههاد سوم ،چهارم و پنجم توسعه بررسی نمای  .دادههاد این طالعه را
نرخ خالص ایجاد رغل در صنایع تولی د و در سطح ک هاد  ISICتشکیل داده و تغیرهاد سهم
دانشب وختگان ب وزش عالی و هارت نیرودانسانی راغل در صنایع تولی د ،تغیرهاد ستقل این
طالعه را تشکیل دادهان  .با استفاده از ل رگرسیونی دادههاد تابلوئی (پنل دیتا) نتایج این طالعه نشان
یده اگرچه ارتغالزایی خالص در صنایع تولی د ایران بهصورت عنیدارد از سهم راغالن با
تحصیالت عالی و هارت نیرودانسانی راغل تأثیر پذیرفته ،ا ا برخالف بانی تئوریک و اکثر طالعات
این حوزه ،رابطهاد نفی را نتج گردی ه است .به عبارت دیگر ،افزایش راغالن با سطح ب وزش عالی و
داراد هارت ،نتوانسته است تأثیرد ثبت بر ارتغالزایی خالص دارته بار  .وضوعی را که یتوان با دو
واژهد ناهماهنگی ب وزری و ناهماهنگی هارتی در بازار کار تبیین نمود .از اینرو و از حیث سیاستگذارد،
بازنگرد در ب وزشهاد دانشگاهی و همسو نمودن بنها با نیازهاد بازار کار از ضروردترین نیازهاد هر
دو بخش بوده تا ع م هماهنگیهاد ذکور به هماهنگی تب یل رود.
واژگان کلیدی :ارتغالزایی خالص ،فارغالتحصیالن دانشگاهی ،هارت ،ناهماهنگی در بازار کار ،صرنایع
تولی د ایران.

استادیار اقتصاد ،دانشگاه یزد
دانشجود کاررناسی ارر علوم اقتصادد ،دانشگاه یزد(نویسن ه سئول)

feizpour@yazd.ac.ir
m.peyravi71@yahoo.com
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بررسی تأثیرات اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی بر بازار کار آنها


ثریا گودرزی ، کیانا ملکپور

چکیده
طرح کارورزد دانشب وختگان دانشگاهی با ه ف افزایش قابلیت جذب و ارتغال دانشب وختگان از طریق
انتقال هارت و تجربه در حیط کار براد ورود به بازار کار ،ایجاد انگیزهد کار بفرینی و کسب و کار دانش
ب وختگان ،ارتقاء صالحیت حرفه اد بنها و فراهم ساختن ز ینهد انتقال دانش از دانش ب وخته به بنگاه
اقتصادد به دانش ب وختگان طرح و در حال اجرا ی بار  .روش ورد استفاده در نگارش این قاله
ترکیبی(کمی -کیفی) یبار که در روش کمی اطالعات از نابع رتبط و وجود جمعبورد گردی ه و در
روش کیفی از شاه ه ی انی (بررسی و بازدی هاد استانی)و روش صاحبهاد ( صاحبه با کارفر ایان
توسط رابطین استانی) بهره گرفته ر ه است .طابق بررسیهاد صورت پذیرفته شخص گردی که
بیشترین قطع تحصیلی کارورزان ربوط به قطع کاررناسی و بع از بن به ترتیب قاطع کاردانی و
کاررناسی ارر و باالتر بوده است .نتایج اخذ ر ه از استانهاد کشور نشان ی ده که از بین 22452
تقاضی واح پذیرن ه براد  9428واح  ،توسط ساز ان ب وزش فنی و حرفه اد کشور جوز کارورزد
صادر ر ه است .از تع اد  131000واج ررایط تقاضی کارورزد ،تع اد  13169به گذران ن دوره کارورزد
شغول ر هان  .اهم نتایج شارکت در دوره طرح کارورزد دانشب وختگان دانشگاهی ،ایجاد ز ینههاد
الزم براد جذب سریعتر دانشب وختگان دانشگاهی توسط کارفر ایان به بازار کار و فراهم نمودن
هماهنگی بین عرضه نیرودکار و نیاز بازار کار یبار .
واژگان کلیدی :بازارکار ،ارتغال ،فارغ التحصیل دانشگاهی،کارورز ،واح پذیرن

دکترد جا عه رناسی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کاررناسی ارر ب ار ریاضی  ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ه.

sorayasun2001@yahoo.com
malekpour_kiana@yahoo.com
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سرمایه انسانی اقتصادی از دست رفته ناشی از بیکاری در استانهای ایران:
بر اساس نتایج سرشماری 1395




مریم شاهسواری  ،محمد ترکاشوند

چکیده
ا روزه ،نقش و اهمیت نیرود انسانی در فراین تولی و ارائه خ ات در جوا ع بشرد به عنوان همترین
عا ل ،شخص ر ه است .با نگاهی به راحل تم ن بشرد شخص یرود که نقش نیرود انسانی از
نیرود کار ساده به سر ایه انسانی تکا ل یافته است ،چرا که پیشرفت تکنولوژد ب ون تحوالت نیرود
انسانی فاق کارایی است .در عصر حاضر پیون ستحکمی بین نیرود کار و بهرهورد بنها در فربین تولی
وجود دارد .رواه وجود در بیشتر کشورهاد صنعتی ،ؤی این حقیقت است که بین سر ایهگذارد در
ارتغال نیرود انسانی و رر اقتصادد ،ارتباط قود وجود دارد ،و به تبع بیکارد باال وجب از دست رفتن
بخشی از سر ایهد انسانی یرود .ب ین لحاظ ،ا روزه بیشتر جوا ع در حال توسعه ،بالغ هنگفتی را در
این بخش سر ایهگذارد یکنن  .در جا عهد ا روز ایران نیز یکی از دغ غههاد اصلی به ویژه براد
جوانان ،سئله بیکارد است .بیکارد پیا هاد نفی بسیارد را در حوزههاد اقتصادد و اجتماعی براد
افراد به وجود یبورد .در این قاله با اتکا به دادههاد رکز ب ار ایران بر اساس سررمارد  1395سعی
ر ه است تا تصویرد از بیکاران بر بناد شخصههاد فردد ،سن ،جنس و سطح تحصیالت ارائه رود.
بنابر دادههاد رکز ب ار ایران ،جمع کل بیکاران کشور  3258215نفر هستن که از این تع اد2278572 ،
نفر ردان که ح ود  70درص بیکاران و تع اد  979643نفر زنان که ح ود  30درص بیکاران را تشکیل
یدهن  .نتایج ب ست ب ه از این طالعه گویاد این است که نرخ بیکارد در بین زنان بیشتر از ردان
(تقریبا دو برابر ردان) ،و در بین گروههاد جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی بیشتر از سایر گروهها
است .در برنا هریزدهاد کشورد براد رفع عضل بیکارد و استفاده از این سر ایه انسانی اقتصادد بای
بر رود گروههاد جوان تحصیلکرده و تواناییهاد بنان تمرکز نمود .زنان تحصیلکرده از پتانسیلهاد
فعالیت در کشور هستن و دردوران سالمن د جمعیت ،یتوان شکالت کاهش جمعیت فعال را با
شارکت بنها در بازار کار رفع نمود .کاهش نرخ باالد بیکارد زنان تحصیلکرده و جوان یتوان شوق
زنان براد شارکت در بازار کار بار .
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی اقتصادد ،جمعیت بیکار ،وضعیت اقتصادد و اجتماعی ،استانهاد ایران،
سررمارد .1395

دانشجود کاررناسی ارر جمعیترناسی دانشگاه یزد
استادیار جمعیترناسی دانشگاه یزد

mrymshahswary26@gmail.com
m.torkashvand@yazd.ac.ir
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بررسی اثرات نهادی و سرمایه انسانی تحصیالت بر تأخیر ازدواج زنان در ایران


فاطمه تنها ، رسول صادقی

چکیده
در چن دهه گذرته سطح تحصیالت زنان در ایران بطور قابل توجهی افزایش دارته است .بطورد که
ا روزه بیش از  60درص دانشجویان را زنان تشکیل یدهن  .بر اساس بانی نظرد و رواه تجربی در
جوا عی که سطح تحصیالت زنان افزایش ی یاب  ،رابطه غیر خطی بین ازدواج و تحصیالت ایجاد یرود
و در سطوح تحصیلی بسیار پایین و باال ،ازدواج کاهش ی یاب  .ه ف از این قاله بررسی رابطه بین
تحصیالت و تأخیر در ازدواج زنان ایرانی در سنین  25تا  39سال یبار  .ب ین نظور از روش تحلیل
ثانویه دادههاد خام دو درص د سررمارد سالهاد  1390 ،1385و  1395استفاده ر ه است .نتایج
بررسی نشان داد که اثرات نهادد و حضور در راکز ب وزری تأثیر قابل توجه در کاهش ازدواج زنان دارد.
همچنین ،نتایج این طالعه نشان داد که رابطه غیر خطی بین سطح تحصیالت زنان و ازدواج وجود دارد.
در سطوح تحصیلی توسط در قایسه با سطوح تحصیلی پایین و باال ،احتمال ازدواج افزایش یافته است
که نشان دهن ه اثر ثبت تحصیالت در سطح توسط و اثر نفی بن در سطوح پایین و باال بر ازدواج است.
اتخاذ و اجراد سیاستها و برنا ههاد خانواده حور به ویژه در حیطهاد ب وزری(دانشگاهها) یتوان در
کاهش اثرات نهادد و سر ایه انسانی تحصیالت بر تأخیر ازدواج بکاه .
واژگان کلیدی :تأخیر ازدواج ،تحصیالت ،نظریه اقتصادد ازدواج ،اثر نهادد ،اثر سر ایه انسانی.

 دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران
دانشیار جمعیت رناسی دانشگاه تهران و حقق وسسه طالعات جمعیتی کشور

f.tanhaa@gmail.com
rassadeghi@ut.ac.ir
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عوامل مؤثر بر تأخیر در سن ازدواج زنان و مردان متأهل در شهر تهران


مهسا سعادتی ، آرزو باقری

چکیده
ا روزه ازدواج در بین جوانان با توجه به ررایط اجتماعی -اقتصادد وجود در جا عه به یکی از باحث
هم در طالعات اجتماعی و اقتصادد تب یل ر ه است .ب ین نظور ه ف از طالعه حاضر ،بررسی عوا ل
ؤثر بر تأخیر در سن ازدواج زنان و ردان تأهل در رهر تهران یبار .
در این طالعه از دادههاد  612زن  49-15ساله و  588رد  59-20ساله تأهل که با روش نمونهگیرد
طبقهبن د دو رحلهاد از ناطق ختلف رهر تهران در ز ستان  1395و بهار  1396از طریق پرسشنا ه
ساختاریافته جمعبورد ر ه بود ،استفاده گردی  .به نظور بررسی تأثیر تغیرهاد پیشبین جنسیت ،سن،
سطح تحصیلی ،وضع فعالیت ،قو یت ،وضعیت هاجرت ،نحوه انتخاب همسر ،نوع ازدواج ،نطقه حل
سکونت ،هزینه خانوار ،استفاده از اینترنت و تع اد فرزن ان ای هبل بر رود تغیر تأخیر در سن ازدواج،
رگرسیون لجستیک به دادهها برازش یافت.
در این طالعه ،ح ود  51درص نمونه را زنان 42 ،درص را گروه سنی 39-30سال 88 ،درص را
غیر هاجران و  59درص را راغلین تشکیل دادن  .همچنین 70 ،درص ازدواجها غیرخویشاون د 47 ،درص
افراد داراد تحصیالت دانشگاهی 55 ،درص داراد هزینه خانوار کمتر از  2یلیون تو ان و  54درص ،
فارس بودن  .از دی گاه ردان ،یانگین سن ای هبل ازدواج براد زنان و ردان به ترتیب برابر 22/50±3/34
و  26/77±3/45سال و از دی گاه زنان به ترتیب برابر  23/93±3/20و  28/31±3/20سال ب ست ب .
ح ود 15/3درص افراد عتق بودن که با تأخیر ازدواج کردهان  .همترین دالیل تأخیر در سن ازدواج،
دالیل رخصی ( 21/9درص ) ،تأ ین هزینهها ( 16/9درص ) ،ن ارتن گزینه ناسب ( 10/9درص ) و
ن ارتن رغل ( 9/8درص ) ذکر ر ن  .براساس نتایج ل رگرسیون لجستیک با افزایش سن ،بخت تأخیر
در سن ازدواج کاهش ییاب ؛ راغلین ،هاجران و افراد ساکن در خانوارها با هزینه کمتر از  2یلیون
تو ان ،به ترتیب نسبت به غیرراغلین ( ،)OR=0/542غیر هاجران ( )OR=0/509و افراد ساکن در
خانوارها با هزینه بیشتر از  3/5یلیون تو ان ( )OR=0/512از بخت کمترد براد تأخیر در سن ازدواج
برخوردارن  .این در حالی است که اقوام فارس و افراد با ازدواج خویشاون د به ترتیب نسبت به سایر اقوام
( )OR=1/830و افراد با ازدواج غیرخویشاون د ( )OR=1/693بخت بیشترد براد تأخیر در ازدواج دارتن .
با توجه به نتایج به دست ب ه ،وضعیت رغلی و هزینه خانوار ،دو عا ل تأثیرگذار در تأخیر در سن ازدواج
هستن که سیاستگذاران در این حوزه یتوانن با ایجاد بستر ناسب براد ارتغال افراد که درب کافی
براد گذران زن گی بنان را تأ ین نمای  ،این تأخیر را کاهش دهن .
واژگان کلیدی :سن ازدواج ،تأخیر در سن ازدواج ،وضعیت اقتصادد -اجتماعی ،تهران ،رگرسیون
لجستیک.
دانشیار ب ار زیستی ،ؤسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور
دانشیار ب ار کاربردد ،ؤسسه طالعات و یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور(نویسن ه سئول)

mahsa.saadati@psri.ac.ir
arezoo.bagheri@psri.ac.ir
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برآورد شاخص میانگین سالهای تحصیل در چهل سال اخیر در ایران ()1355-95
با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی :سطح و روندها


سمیه حقشناس ، نادر مطیع حقشناس

چکیده
کانیزم پویایی جمعیت و سر ایه انسانی در سال هاد اخیر با توجه به رون هاد در حال تغییر جمعیتی
کشورهاد درحال توسعه ،اهمیت فزاین ه اد یافته است .بررسی نقش سر ایه انسانی در تبیین پ ی ه هاد
ختلف اقتصادد ،ورد توجه نظریه پردازان اقتصاد قرار گرفته است .فهوم سر ایه انسانی ،هسته اصلی
بسیارد از طالعات ربوط به اقتصاد ب وزش را تشکیل داده و ب وزش ،یکی از ابعاد هم سر ایه انسانی است.
تغییرات در رگ و یر و بارورد و بطور کلی انتقال جمعیت همراه با تغییر در ان ازه جمعیت ،پیا هاد ختلف
اقتصادد و اجتماعی در بردارته است .با این وجود  ،ابعاد ج ی در هم کنش جمعیت و حوزه هاد اقتصادد و
اجتماعی بیش از پیش نمایان ر ه است.کشور ایران نیز تأثر از این تحوالت جمعیت رناختی و تغییرات
درسطح ب وزش بوده و پیشرفت هاد خوبی در سطح ب وزش عالی کشور حاصل ر ه است .ه ف اصلی این
قاله ،بربورد یانگین سال هاد تحصیل به عنوان راخص طلوب برخوردارد ب وزری به تفکیک جنس در
چهل سال اخیر در ایران است .بررسی تفاوت ها ،سطح و رون این راخص در دو سررمارد اخیر به تفکیک
استانها از اه اف فرعی بن به رمار ی بی  .نبع داده هاد قاله از نتایج سررمارد هاد نفوس و سکن
رکز ب ار ایران در فاصله سال هاد  1355تا  1395برگرفته ر ه است .نتایج تحقیق بیانگر تفاوت قابل
الحظه یانگین سال هاد تحصیل در بین دو جنس در سررمارد هاد ختلف در قیاس کل کشور در
فاصله سال هاد  1355تا  1395و به تفکیک استانها در دو سررمارد اخیر بوده است .در چهل سال اخیر،
سرعت تغییرات راخص در بین زنان نسبت به ردان بیشتر بوده ،بطورد که در ردان به بیش از  4برابر ودر
زنان به بیش از  7برابر افزایش یافته است .بطورد که این راخص ،براد ردان طی این دوره ز انی به بیش
از  4برابررسی ه و در بین زنان نیز راه افزایش چشمگیر بن بوده ایم .همچنین تفاوت در یانگین سال هاد
تحصیل درسطح استان ها از دا نه  9/22سال در استان تهران تا  5/1سال در استان سیستان و بلوچستان
درسال  1390تغیر بوده و در سال  1395نیز از همان رون قبلی تبعیت کرده است .توجه کافی به اهمیت و
اثرگذارد تحوالت اجتماعی و جمعیترناختی در ب نه سیاستگذاردهاد کالن اقتصادد و اجتماعی کشور از
همترین توصیههاد سیاستی این طالعه به رمار یبی .
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،جنسیت ،یانگین سالهاد تحصیل ،انتقال جمعیتی.
دانشجود دکترد جمعیترناسی ،دانشگاه بزاد اسال ی واح علوم و تحقیقات (نویسن ه سئول)
s.haghshenas2018@gmail.com

استادیار جمعیترناسی وسسه طالعات و

یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور nader.haghshenas@psri.ac.ir
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بررسی وضع و سطح سواد در ایران از دیدگاه آمارهای جنسیتی
با تأکید بر نتایج سرشماری 1395




الهام فتحی  ،نورمحمد جاوید

چکیده
نسبت باسوادد از همترین راخصهاد توسعهیافتگی همگانی کشورها یبار  .تعمیم سوادب وزد و
ب وزش ح اقل تا سطح ابت ایی در سطح بینالمللی و لی ،در نیم قرن اخیر ورد تأکی بوده و ابعاد ج ی د
به رابطه جمعیت و ب وزش بخشی ه است .در ب ارهاد جنسیتی یکی از وضوعات هم ،رکاف جنسیتی در
وضع و سطح سواد است که یتوان در کاهش رکاف نابرابردهاد اجتماعی و اقتصادد بین زنان و
ردان نقش کلی د را بازد نمای  .با توجه به اهمیت وضوع ،این تحقیق به بررسی وضع و سطح سواد در
ایران از نگاه ب ارهاد جنسیتی با استفاده از نتایج سررماردها از جمله نتایج سررمارد عمو ی نفوس و
سکن  1395یپردازد .روش تحقیق از نوع تحلیل ثانویه و دادههاد ورد استفاده دادههاد دست دوم
(نتایج سررماردهاد عمو ی نفوس و سکن) هستن  .با توجه به نوع دادهها طالعه در سطح توصیفی و
تحلیلی یبار  .یافتهها نشان داد در نیم قرن اخیر سوادب وزد و نیز رکاف جنسیتی باسوادد در ایران
روبه کاهش گذارته است .با وجود این در ایران هنوز ح ود  9یلیون نفر افرادد حضور دارن که قادر به
خوان ن و نورتن یک تن ساده نیستن (بیسواد) و بالغ بر  63درص بنان را زنان تشکیل یدهن  .نکته
قابل توجه این که بیش از نیمی از زنان بیسواد ( 57درص ) در سنین 50سال و بیشتر هستن  .عالوه بر
این ،در سال  1395هنوز بین نسبت باسوادد ردان و زنان ساکن در نقاط رهرد و روستایی رکاف
حسوسی الحظه یرود .در سال  ،1395در بین دانشجویان راکز ب وزش عالی رکاف جنسیتی با
ق ار  0/86به نفع ردان شاه ه یرود .همچنین بررسی ترکیب جنسی فارغ التحصیالن دانشگاهها نیز
نشان یده ترجیح راخص جنسیتی با رقم  0/9به نفع ردان است .نسبت بی سوادد در یان زنان
سالمن و یانسال در قایسه با ردان چشمگیر است ا ا در قابل زنان جوان به ویژه در سطوح توسطه و
عالی رقابت تنگاتنگی با ردان دارن  .جوانان  20تا  34ساله بیشترین سهم را در تحصیالت دانشگاهی
دارن و این ا ر گرایش جوانان ا روزد از جمله زنان را به ادا ه تحصیل در سطوح تحصیلی عالی نشان
یده  .در سال  ،1395سهم زنان راغل داراد تحصیالت عالی نزدیک به  55درص است .در حالیکه
این سهم براد ردان  21درص یبار  .رک تحصیلی  66درص از جمعیت بیکار ایران دیپلم و باالتر
است .بیکاران رد سطح تحصیلی پایینترد در قایسه با زنان بیکار دارن .
واژگان کلیدی :ب ارهاد جنسیت ،راخص جنسیتی ،نسبت باسوادد ،رکاف جنسیتی باسوادد ،سطح
سواد.
 دانشجو دکترا جمعیت رناسی دانشگاه بزاد اسال ی واح علوم و تحقیقات ،رکز ب ار ایران ،رییس گروه ب ارهاد جمعیت و
سال ت fathiel@yahoo.com
javid457@jmail
کاررناس ارر جمعیت رناسی ،رکز ب ار ایران ،کاررناس ب ارهاد جمعیت
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نیروی انسانی بیسواد و مشخصات اقتصادی و اجتماعی آن در ایران:
بر اساس نتایج سرشماری 1395


فریدون اشکواری ،محمد ترکاشوند مرادآبادی

چکیده
سواد و تحصیالت یکی از عوا ل اصلی کیفیت نیرود انسانی و به عنوان سر ایه انسانی اصلی یک جا عه
به حساب یبی  .در جوا ع ا روزد دارتن ح اقل سواد خوان ن و نورتن از ضروریات زن گی به حساب
ب ه و سیاستها در جهت رفع کا ل بیسوادد است .ه ف طالعه حاضر بررسی وضعیت جمعیت بیسواد
در ایران است .طالعه حاضر یک طالعه توصیفی و قطعی است و بر اساس اطالعات رکز ب ار ایران در
سررماردها به بررسی وضعیت جمعیت بیسواد کشور و شخصات اقتصادد و اجتماعی بنها پرداخته
است .به طور کلی در جمعیت  6ساله و باالتر کشور در ح ود  8یلیون و  795هزار نفر فرد بیسواد وجود
دارد .باالترین درص بیسوادان در استانهاد کمتر توسعه یافتهد کشور چون سیستان و بلوچستان،
کردستان و بذربایجان غربی و کمترین ق ار بن در استانهاد توسعه یافته تهران و البرز قرار دارن .
بیسوادد در روستاها بیشتر از رهرها و همچنین باالترین نرخ بیسوادد در گروه سنی  75ساله و بیشتر
که ح ود  83درص زنان و  64درص ردان در این گروه سنی شاه ه ر ه است .بیسوادد زنان در تمام
ردههاد سنی بیش از ردان است .با توجه به اینکه جمعیت بیسواد کشور را عم تاً زنان در سنین باال و
در استانهاد کمتر توسعه یافته تشکیل یدهن  ،طراحی برنا ههاد سوادب وزد ناسب بزرگساالن و به
ویژه زنان بزرگسال از ضروریات جا عه ایرانی به رمار یرود .تجربه وفق نهضتهاد سوادب وزد در
گذرته و ضرورت ادا ه و افزایش برنا ههاد شابه ورد تأکی است.
واژگان کلیدی :نیرود انسانی ،جمعیت بی سواد ،سررمارد عمو ی نفوس و سکن ،ایران.

دانشجود کاررناسی ارر جمعیت رناسی دانشگاه یزد (نویسن ه سئول) fereydounashkvari69@gmail.com

 استادیار جمعیت رناسی دانشگاه یزد

m.torkashvand@yazd.ac.ir
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وضعیت اجتماعی تحصیلکردگان دورهی عالی طی سرشماریهای اخیر


مریم پوررضا انور ، بهناز سرخیل

چکیده
نیرود انسانی تخصص یک کشور نقش تعیین کنن هاد در پیشبرد اه اف توسعهاد و رر اقتصادد ایفا
یکن  .بررسیها نشان یده هرگونه برنا هریزد ب وزری ب ون طالعه و کنکاش در ساختار جمعیت
باسواد و رون تغییرات بن ا کانپذیر نمیبار  .به ویژه بگاهی نسبت به تع اد ،ساختار و ویژگیهاد جمعیت
داراد تحصیالت عالی و انطباق ان با نیازهاد جا عه براد برنا هریزان و سیاستگذاران از اهمیت به سزایی
برخوردار یبار  .این طالعه به صورت اسنادد و بر اساس نتایج سررماردهاد  90-1385-95صورت
گرفته و ه ف بن بررسی وضعیت اجتماعی افراد داراد تحصریالت عالری بر حسب دورههاد دانشگاهی،
وضع فعالیت ،وضع زنارویی و هاجرت بنان یبار .
واژگان کلیدی :دورههاد تحصیلی ،تحصیالت عالی ،وضع فعالیت ،وضع زنارویی ،هاجر.

کاررناس ارر جمعیت رناسی ،رئیس گروه سررمارد رکز ب ار ایران
 کاررناس ارر ب ارریاضی ،کاررناس سررمارد رکز ب ار ایران

pourrezamaryam@yahoo.com
behnazsar63@gmail.com
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بررسی تغییر میزان توسعه اجتماعی استان های کشور در دوره 1390-95


قدرت طاهری ، مریم اسکندرپور ، پریسا بخشی

چکیده
در تبیین فهوم توسعه اجتماعی ،برخی ان یشمن ان تعریف هاد گوناگونی ارائه کرده ان  .دد .سی کرتن
بن را توجه به انسان ها به جاد توجه صرف به کانون اقتصاد ی دان  ،سی .ان .پادنکارن بر بهبود کیفیت
زن گی ردم تأکی ی کن و رکز توسعه نطقه اد لل تح توسعه اجتماعی را ت ارک خ ات
اجتماعی ورد نیاز رهرون ان ی دان  .توسعه اجتماعی ،بع د از توسعه بر بناد نیازهاد حیاتی و
اجتماعی شترک انسان ها ،سیرد است براد ارتقاد ستمر جا عه و نظام اجتماعی ،بهبود روابط
اجتماعی و ا کان رر افراد از جنبه هاد گوناگون انسانی و نیز نهادسازد و تقسیم دوباره نقش هاد
اجتماعی براد دستیابی به ع الت ،وفاق و افزایش ضریب ا نیت اجتماعی .به عبارت دیگر یکی از ابعاد
اصلی فراین توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستاد دستیابی به ع الت اجتماعی ،ایجاد
یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،افزایش کیفیت زن گی انسانها و ارتقاد بن است .بر اساس این تعاریف،
ه ف توسعه اجتماعی کاهش ع م تعادل ها و تبعیض بین افراد است و انتظار ی رود از طریق بن فاصله
طبقاتی ،تبعیض و استثمار در جا عه به ح اقل برس  .از طریق انسجام اجتماعی انتظار ی رود تضاد و
کشمکش ،که از هر نوع تفاوت در فرهنگ ،اعتقادات سیاسی یا عالیق اقتصادد نشأت ی گیرد از بین
برود و یکپارچگی افراد جا عه فراهم رود .با توجه به اهمیت توسعه اجتماعی و کارکردهاد ختلف بن،
این وضوع در بین استانهاد کشور با استفاده از راخص هاد نتخب ،در سالهاد  1390و  1395ورد
بررسی قرار ی گیردو تغییرات سطح توسعه اجتماعی استان ها و رتبه بنها شخص خواه ر  .براد رتبه
بن د تعیین توسعه اجتماعی استان ها از روش  TOPSISو براد قایسه عنی دارد تغییرات رتبه بنها از
روش همبستگی اسپیر ن استفاده ی رود.
واژگان کلیدی :توسعه اجتماعی ،تغییرات توسعه اجتماعی ،قایسه رتبه استان ها.

حوزه شاوران ساز ان برنا ه و بودجه کشور
رییس گروه زیر بنایی و تولی د ساز ان یریت و برنا ه ریزد استان کر انشاه MP9112514@aut.ac.ir
رییس گروه – دفتر حاسبه راخص برنا ه ها و سیاست هاد کالن رکز ایران

qt3752@gmail.com
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بررسی عوامل جمعیتی و سرمایه انسانی بر مهاجرتهای داخلی


طاهره آقایی ، محمد میرزایی

چکیده
هاجرت ا روزه یکی از ارکان اصلی طالعات جمعیتی است و به ر ت تحت تأثیر اوضاع و احوال اقتصادد و
اجتماعی قرار یگیرد که سیاستگذاران جا عه براد نظم دادن به این جابجاییها بن را ورد توجه قرار ی
دهن  .هاجرتها و جابجاییهاد داخلی کشور از اهمیت ویژهاد برخوردار است زیرا این جابجاییها در داخل
کشور یتوان باعث رر و توسعه یک نطقه و ع م رر نطقه دیگر رود .این ع م توازن در ب أ و قص
و همچنین توزیع نابرابر ثروت و رسی ن به ررایط طلوب براد دستیابی به اه اف باعث یرود که افراد
تصمیم به هاجرت به ناطق توسعه یافتهتر گیرن  .دادههاد ورد استفاده در این پژوهش دادههاد فردد دو
درص سررمارد  1390است که با استفاده از روش رگرسیون لجستیک دو وجهی و نرم افزارهاد  Spssو
 Excelبه تحلیل این داده پرداخته ر ه است .با توجه به یافتهها به طور خالصه یتوان گفت که تغیرهاد
ستقلی که براد بررسی احتمال هاجرت برگزی ه ر هان  ،پیشبینی کنن ههاد ناسبی براد تغیر وابسته
هستن  .این تغیرهاد ستقل انتخاب ر ه براد بررسی سر ایه انسانی از همترین راخصهاد سر ایه
انسانی بودن که براد این پژوهش انتخاب ر ن  .از بین تغیرهاد ستقل در تحلیل ،سن و سطح تحصیالت
افراد دو تغیر هم در اق ام به هاجرت افراد هستن که افراد جوان و با سطح تحصیالت بیشتر هاجرت
بیشترد دارتهان  .فرضیات بیان ر ه براد این پژوهش با توجه به نتایج رگرسیونی حاصله از نرم افزار Spss
تأیی ر ن  .بنابراین ،نتایج این پژوهش نشان یده که هاجرت به نواحی ختلف به لحاظ ویژگیهاد
جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادد جریانی کا الً انتخاب کنن ه است .این ا ر یتوان سائل و شکالت تع دد
از نظر جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادد را به دنبال دارته بار  .همانطور که نتایج نشان دادن افرادد که سر ایه
انسانی باالترد دارن احتمال هاجرتشان بیشتر از بقیه افراد جا عه است .علت اینکه افراد با سر ایه انسانی
بیشتر هاجرتشان نیز بشتر است ناری از ع م توسعهیافتگی یکسان در استانها و ناطق ختلف ایران است.
ناطق توسعه یافته ایران عمو اً کالن رهرها و رهرهاد بزرگ هستن که ا کانات و عوا ل جاذبه براد
هاجرت را در خود جاد دادهان  .این نابرابردها وجب یرون که یک نطقه سر ایه انسانی خود را از
دست داده و کالنرهرها سر ایههاد انسانی دیگر ناطق را در خود جذب کنن که همین تراکم و ع م تراکم
در بعضی نقاط شکالت جمعیتی و رهرنشینی فراوانی را براد کشور به بار یبورد.
واژگان کلیدی :هاجرت داخلی ،عوا ل جمعیتی ،سر ایه انسانی ،رگرسیون لجستیک دو وجهی،
سررمارد.
 کاررناسی ارر جمعیت رناسی دانشگاه تهران
 استاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران

tahere.aghaei70@yahoo.com
mmirzaie@ut.ac.ir
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بررسی اثرات مهاجرت نیروی انسانی با رویکرد عوامل اقتصادی


معصومه احمدی

چکیده
با خروج نیرود انسانی تخصص از کشورهاد ب أ بثار نفی بر اقتصاد کشورهاد در حال توسعه بر جاد
یگذارد .این کشورها براد رسی ن به اه اف توسعه اد انن  :کاهش فقر و بیکارد ،نیاز ن نیرود انسانی
تخصص و کارب ی بار  .طبق طالعات انجام پذیرفته هاجرین با ابجاد بازخوردد ثبت به خصوص
وجوه ارسالی از کشورهاد قص به کشورهاد ب أ نقش ؤثرد در کاهش فقر کشورهاد در حال توسعه
دارته ان  .با این حال این پیا نتوانسته است بثار نفی ناری از ع م حضور تخصصین در این کشورها
را جبران نماین  .ذخیره دانش ،هارت ،صالحیت و توانایی نیرود هاد انسانی که از طریق ب وزش انجام
ی رود باعث ی گردد که بر کیفیت کار تأثیر ثبتی دارته و افزایش ارزش اقتصادد بن در بازار کار
شاه ه رود .با هاجرت نیرود هاد کارب و تخصص کشورهاد در حال توسعه این خالء کا الً شهود
ی بار و جا عه تهی از بنها ی رود.
واژگان کلیدی :هاجرت ،سر ایه انسانی ،نیرود انسانی تخصص ،عا ل اقتصادد ،عا ل غیر اقتصادد.

 کاررناس ارر جمعیت رناسی و دکترد  ،MBAرکز ب ار ایران nikan.andishmand@gmail.com
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بررسی الگوها و علل مهاجرت در استان کهگیلویه و بویراحمد ()1355-1395


علی حاتمی ، فرزاد قربانی ، رامین بدیهی

چکیده
هاجرت هرچن بی ثبات ترین ؤلفه تغییرات جمعیتی است ،ا ا یتوان تغییرات جمعیتی حسوسی را در
دو جا عه قص و ب أ ایجاد نمای  .روش طالعه تحلیل ثانویه نتایج سررمارد ها از  1355تا  1395است.
طابق یافته ها ،سهم استان کهگیلویه و بویراحم در هاجر پذیرد در قایسه با کشور در  40سال اخیر به
یک سوم کاهش یافته است ولی سهم استان در هاجر فرستی تغییر چن انی ن ارته است .یکی از
شخصات رون هاد هاجرتی در استان کهگیلویه و بویراحم در دهههاد گذرته این بوده که بیش از 80
درص تبادل جمعیتی استان کهگیلویه و بویراحم با  5استان فارس ،خوزستان ،اصفهان ،تهران و بورهر
بوده ا ا از سررمارد سال 1390به بع  ،تبادل جمعیت از تنوع بیشترد برخوردار ر ه و سایر استان هاد
کشور نیز سهم بیشترد دارته ان  .بر اساس نتایج به دست ب ه در دو سررمارد  1355-65و 1365-75
استان ذکور بیشترین تبادل هاجرتی را با استان خوزستان دارته ولی بع از بن ز ان تاکنون با استان
فارس بیشترین تبادل را دارته است که البته در سررمارد  ،1395وازنه هاجرتی استان ذکور با استان
فارس براد اولین بار نفی ر  .همچنین در ورد دالیل هاجرت در دوره د  1375-85و  1385-90بای
گفت که هاجرت هاد استان کهگیلویه و بویراحم بیشتر تحت تأثیر پیرود از خانوار ( 49/4درص و
 49/8درص ) ،بوده است .این پیرود در ورد زنان بسیار چشمگیرتر از ردان است .پس از این دلیل ،علت
بیشتر هاجرت ها تحصیلی ( 13/7درص و  19/1درص ) ،بوده است .پس از تحصیل جستجود کار و یا
کار بهتر در جموع  10درص علل هاجرت ها را دهه  1375-85تشکیل ی ده  .از اینرو ،استان
کهگیلویه و بویراحم در طی دهه هاد گذرته رون تفاوتی از هاجرت را نشان داده است .این استان
همواره در دهه هاد اخیر (بجز دهه  ،)1355-65جزء استانهاد هاجر فرست کشور بوده است .هاجران
در این ز ینه به دو دسته تقسیم ی رون  :دسته اول افرادد هستن که به علت برخوردارد از ا کانات
الی ،استان هاد فارس ،اصفهان و تهران را به عنوان قص هاجرت خود در نظر گرفتهان و دسته دیگر
افرادد هستن که به علت شکل ارتغال و بیکارد به استان هاد خوزستان و بورهر هاجرت کرده ان .
واژگان کلیدی :هاجرت ،هاجرت پذیرد ،هاجرت فرستی ،کهگیلویه و بویر احم .
دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران ،عضو هیئت علمی پژوهشک ه فرهنگ ،هنر و عمارد جهاد دانشگاهی
alihatami@ut.ac.ir
دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران farzad92ghorbani@gmail.com

دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران

rbadihi4000@gmail.com
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بررسی عوامل جمعیتی ،اقتصادی ،و اجتماعی مؤثر بر فقر خانوارهای شهری1395 ،


محمد میرزایی ،عاطفه کبریایی

چکیده
سئلهد فقر بسیار گسترده بوده و در هر جا عه تناسب با ویژگیهاد اجتماعی ،جمعیتی ،اقتصادد و ،...
نحصر به فرد خود از عوا ل پیشین تفاوتی تأثیر یپذیرد .در این پژوهش عوا ل تعیین کنن هد فقر از
نقطه نظر ویژگیهاد جمعیتی ،اقتصادد و اجتماعی خانوار بررسی یرون  .نمونهد ورد استفاده در این
پژوهش را ل  66038نفر و در جموع  18809خانوار رهرد از کل نمونهد استخراجی کشور است که به
روش نمونهگیرد چن رحلهاد در سال  1395توسط رکز ب ار ایران انتخاب ر ه و اطالعات ربوط به
هزینه درب بنها جمعبورد ر ه است .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دو سطح رفاهی تفاوت به بررسی
احتمال خروج از فقر یپردازد .سطح پایین رفاهی ،بر اساس طالعات پیشین نمونهد ورد بررسی به سه
گروه درب د پایین ،توسط و باال تقسیم ر  .بر این اساس رز درب د براد خروج خانوار از فقر برابر با
 115یلیون ریال در سال حاسبه ر  .براد سطح باالد رفاهی ،خط فقر بربورد ر ه توسط افقه و
نصورد ( )1397به دلیل ویژگیهاد طلوب بن ورد استفاده قرار گرفته است .به این ترتیب خط فقر
توسط بربورد ر ه براد خانوارهاد رهرد ایران در سال  1395برابر با  264یلیون ریال حاسبه ر ه
است .در این پژوهش اثر  12تغیر جمعیتی ،اقتصادد ،اجتماعی بر احتمال فقیر ر ن خانوار تحت یک
ل رگرسیون پروبیت با روش ح اقل راستنمایی سنجش ر  .بر اساس نتایج ل ،همترین عا ل
اثرگذار در خروج از فقر خانوار در سطح رفاهی پایینتر ،وضعیت درب د سرپرست خانوار و در سطح رفاهی
باال تر ،نسبت تع اد افراد داراد درب در خانوار بوده و همچنین تع اد طلق افراد داراد درب در خانوار نیز
اثر قابل توجهی در خروج خانوار از فقر دارته است .افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار عا ل
دیگرد در خروج از فقر بود .همچنین افزایش تع اد افراد تحصیلکرده در خانوار نیز اثر قابل توجهی در
خروج از فقر دارته است .با افزایش بع خانوار احتمال فقیر ر ن کاهش ییاب ا ا با ر ت گرفتن ( جذور
تع اد افراد خانوار) احتمال فقر افزایش ییاب .
واژگان کلیدی :فقر ،خانوار ،ویژگیهاد جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادد ،ل پروبیت.

 استاد جمعیت رناسی ،دانشگاه تهران
 کاررناس ارر جمعیت رناسی ،دانشگاه تهران atefehkebriaei.ak@gmail.com

mmirzaie@ut.ac.ir
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ارائه مدل بهبود سرمایه اجتماعی درکارکنان دانشگاه یزد با استفاده از مدلسازی
ساختاری تفسیری




پوریا مالکینژاد  ،محدثه عابدی دیزناب

چکیده
ا روزه یکی از همترین و پرکاربردترین فاهیم در هر جا عه فهوم "سر ایهد انسانی" است که در
حوزههاد ختلف اقتصادد ،اجتماعی ،انسانی و  ...جایگاه ویژهاد دارد .تمرکز بر قوله سر ایه اجتماعی
بتنی بر نقشی است که سر ایه اجتماعی در تولی و افزایش سر ایه هاد انسانی  ،اقتصادد و حیطی ایفا
ی کن  .سر ایه اجتماعی در بسیارد از ساز انهاد اجتماعی از جمله دانشگاهها حائز اهمیت است.
پژوهش حاضر به طالعه عوا ل ؤثر بر سر ایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه یزد با استفاده از لسازد
ساختارد تفسیرد پرداخت .یافتهها نشان داد سن افراد در استخ ام در دانشگاهیان هم به نظر یرس و
این یتوان بر رود جنسیت افراد راغل در دانشگاه یزد ؤثر به نظر برس  .دو تغیر سن و جنسیت بر
رود وضعیت تحصیالت و سطح بن به صورت قطع اثر گذار است .یزان تحصیالت فرد و راغل بودن و
یا نبودن فرد که همان وضعیت فعالیت فرد است یتوان بر رود وضعیت تأهل فرد به صورت قطع اثر
گذار بار و پایگاه اقتصادد فرد را بهبود بخش  .از سود دیگر ی توان ا کان هاجرت فرد و ت اقا ت
در رهر را نیز تحت تأثیر قرار ده .
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،نظریه سر ایه انسانی ،روشرناسی  ، ISMکارکنان دانشگاه یزد.

 دانشجود دکتراد یریت صنعتی دانشگاه یزد
دانشجود کاررناسی ارر جمعیت رناسی دانشگاه یزد

Pooria.malekinejad@stu.yazd.ac.ir
mohadese.abedi@stu.yazd.ac.ir
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بررسی میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن بر تعالی عملکرد
کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری


سیدهمژگان پژوهش ، سیدهمهناز پژوهش

چکیده
سر ایه اجتماعی وفرهنگی یکی از نابع هر کشور است که ی توان درراه رسی ن به پیشرفت وتوسعه
نقش همی ایفا کن  .ه ف این قاله بررسی یزان سر ایه اجتماعی و فرهنگی و تأثیر بن برتعالی
عملکردکارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناورد است.روش تحقیق از نوع تحقیقات کمی با استفاده
ازروش پیمایش ی بار .جا عه ب ارد این تحقیق را ل کلیه کارکنان وزارت عتف به تع اد  1327نفر
بوده که  210نفر از بنها به روش نمونه گیرد تصادفی انتخاب ر ن  .نتایج تحقیق نشان داد بین یزان
اعتماد اجتماعی ،شارکت وانسجام اجتماعی ( ولفه هاد سر ایه اجتماعی وفرهنگی) وتعالی عملکرد
ساز انی در کار ن ان وزارت عتف همبستگی عنادارد وجوددارد.سر ایه اجتماعی برتعالی عملکرد تاثیرگذار
است.همچنین بین دوگروه زنان و ردان از جهت تأثیر یزان سر ایه اجتماعی بر تعالی عملکرد ،تفاوت
عنادارد وجود ن ارت .ز ینه هاد نظرد و تجربی کار این سأله را حمایت ی کن  .حوریت توصیه ها و
پیشنهادات تحقیقاتی ،رود انجام تحقیق ستقل در ز ینه تأثیر سر ایه اجتماعی بر تعالی عملکرد هیأت
علمی وزارت علوم و تأثیر سر ایه اجتماعی بر سایر راخص هاد ساز انی انن کارایی واثر بخشی است.
واژگان کلیدی :سر ایه اجتماعی  ،راخص هاد عملکردد وکارکنان وزارت عتف.

 کاررناس ا ور هیأت علمی ،دانش ب وخته کاررناسی ارر جا عه رناسی از دانشگاه بزاد اسال ی گر سار
mojgan_pajouhesh@yahoo.com

دانش ب وخته کاررناسی ارر جا عه رناسی از دانشگاه بزاد اسال ی گر سار
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لزوم بازنگری نحوه سرمایهگذاری در نیروی انسانی و برگشت سرمایه
به منظور تبدیل آن به سرمایه انسانی




منصور شریفی  ،رضا شیدانی

چکیده
دستیابی به توسعهد علمی از طریق ازدیاد دانشب وختگان به ویژه در سطح ب وزش عالی و پایه یسر
است ،بنابراین جوا عی که ا کانات و تسهیالت بیشترد را براد نیرود انسانی خود در نظر یگیرن و در
ا ور ختلف این نیرود انسانی را بیشتر به کار یگمارن  ،از وفقیت بیشترد بهره ن هستن  .با توجه به
جوانی جمعیت کشور و لزوم توجه دولت در ب ادهسازد و بکارگیرد این نیرود جوان ،سر ایه گذارد در
این أ ر براد رر اقتصادد کشور هم تلقی یرود .طبق نظریه سر ایه انسانی ،ب وزش ،ق رت تولی د
کار را افزایش یده که به دنبال بن افزایش رر و توسعه اقتصادد فراهم یگردد .تب یل نیرود انسانی
به سر ایه انسانی تابعی تشکل از پول ،ز ان و تجربه است .درصورتی که این سر ایه در کشور فراهم
بار  ،چهطور بای به انجام فعالیت اقتصادد پرداخته رود و دستیابی به توسعه یسر گردد؟ طی فربین
تب یل نیرود انسانی به سر ایه انسانی ،سر ایهاد که هزینه خارج اولیه نیرود انسانی ر ه است از چه
طریقی بر یگردد و اثر این برگشت سر ایه به چه نحود بای ان ازهگیرد رود؟ کشور براد تولی سر ایه-
هاد انسانی هزینهاد را تحمل یرود ،در صورتی که برگشت سر ایه طلوب نبار و به رر و توسعه
اقتصادد نجر نشود ،بایستی نحوه سر ایهگذارد و انتخاب نیرود انسانی دستخوش تغییرات گردد .این
پژوهش با روش راجعه به نابع کتوب در حوزه اقتصادد و سر ایهاد و همچنین با رویکردد جمعیت-
رناختی به وضوع پرداخته و بن را ورد تحلیل و بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از این بررسی نشان
یده که براد دسترسی به سر ایههاد انسانی ؤثر در رر و توسعه اقتصادد ،الزم است بازنگردهایی
در نحوه ب وزش و به کارگیرد نیرود انسانی انجام ر ه ،تا بتوان این نیرود انسانی را به سر ایهانسانی
ؤثر تب یل نمود و همچنین طلوب است تا ه فگذارد دقیقترد براد تب یل نیرود انسانی کشور به
سر ایههاد انسانی انجام گیرد تا با برگشت سر ایه اولیه ،دستیابی به توسعه پای ار در دراز ت یسر گردد.
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،برگشت سر ایه ،ب وزش عالی ،توسعه اقتصادد.

استادیار گروه جمعیترناسی دانشگاه بزاد اسال ی – واح گر سار
دانشجود دکتراد جمعیترناسی دانشگاه بزاد اسال ی – واح علوم و تحقیقات r.sheidani@gmail.com
sharifim@ut.ac.ir
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شناسایی افراد کمتوان (افراد معلول) در سرشماری  1395با تکیه بر روش ترکیبی
الگوریتم درخت تصمیم و طبقه بندی بیز


کیانا ملکپور ، حسین علیزاده ، پریسا طالع

چکیده
بررسی ویژگی هاد فردد و اقتصادد -اجتماعی بحاد ختلف جا عه با اه اف گوناگون از جمله رناسایی هرم
سنی و حاسبه راخصهاد جمعیتی (توصیه ر ه ساز انهاد بینالمللی) صورت ی پذیرد .یکی از گروه
هاد هم به نظور این بررسی ها ،افراد کمتوان هستن  .همواره کسب اطالعات ربوط به افراد کمتوان
شکل و نسبت به سایر گروه هاد بسیب پذیر انن زنان و کودکان کمتر ورد توجه قرار گرفته است .ا ا
اکنون بر اساس توصیه ساز انهاد بین المللی ،برخی از دولتها اق ام به طراحی ب ارگیرد تخصصی نموده و
برخی دیگر به افزودن ح اقل پرسشهایی در سررمارد ها یا ب ارگیرد ها بسن ه کردن  .در ایران علی رغم
پرسش رتبط با وضع جسمانی طی چن دوره سررمارد عمو ی نفوس و سکن به صورت تک پرسش ،در
سررمارد نفوس و سکن سال  ،1395سؤال ذکور در پرسشنا ه گنجان ه نش  .این ا ر کمبود اطالعات در
خصوص این جا عه را دو چن ان نمود .لذا براد کاستن از این کمبود اطالعاتی بربن ر یم تا با استفاده از
نابع ثبتی انن سا انه ثبت دجویان ساز ان بهزیستی کشور و تلفیق بن با اطالعات سررمارد عمو ی
نفوس و سکن ،تا ح د اطالعات اخذ نش ه را بازسازد کنیم .براد این نظور در رحله اول ،با استفاده از
ویژگیهاد فردد ثبت ر ه در سا انه ثبت دجویان ساز ان بهزیستی کشور و تطبیق بن با اطالعات فردد
سررمارد نفوس و سکن سال  1395با ریوه الگوریتم درخت تصمیم  ،به استخراج جا عه ح ودد از افراد
رسی یم .سپس در رحله دوم ،براد رناسایی دقیقتر افراد کم توان ( افراد علول) از این جا عه ح ود  ،با
تکیه بر الگوریتم بیز ،افراد کم توان شخص ی ر ن  .لذا طابق بنچه بیان ر  ،براد جا عه رهرستان کرج
فراین ذکور صورت پذیرفت که در نهایت نتج به ارائه بربورد تع اد افراد کم توان بر حسب جنس ،نطقه
جغرافیایی( رهر /روستایی) حل سکونت ،وضع فعالیت  ،اه و سال تول گردی به طور ثال تع اد ردان کم
توان که تول خرداد  1368ساکن رهرستان کرج  ،رهرنشین و سرپرست خانوار ی بارن  ،تقریبا  150نفر
ب ست ب ه است .با توجه به بنچه بیان گردی  ،ی توان بر اساس اطالعات تفصیلی اخذ ر ه در سا انه هاد
ثبتی اطالعات جمعیتی را بازسازد نمود.
واژگانکلیدی:کمتوانی( علولیت) ،افراد کمتوان ،الگوریتم درخت تصمیم ،الگوریتم طبقهبن د بیز،
سررمارد.

 کاررناسی ارر ب ار ریاضی  ،رکز ب ار و اطالعات راهبردد ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی( نویسن ه سئول)
malekpour_kiana@yahoo.com
 کاررناسی ارر ب ار ریاضی ،رکز انفور اتیک دانشگاه تهران alizadeh.stat68@gmail.com

 کاررناسی ارر ب ار اقتصادد  -اجتماعی ،رکز فناورد اطالعات ،ارتباطات و تحول ادارد ساز ان بهزیستی کشور
parisa.taleh@gmail.com
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بررسی هزینه و درآمد خانوارهای دارای فرد سالمند طی سالهای  1386تا 1396


آسیه عباسی ، حسن رنجی

چکیده
ب ارهاد سررماردهاد عمو ی نفوس و سکن نشان یده جمعیت باالد  60سال (جمعیت سالمن ) در
کشور رو به افزایش است .هر چن سالمن د جمعیت ،پیا هاد اقتصادد فی د انن ایجاد پنجرههاد
فرصت و تغییر در سهم جمعیت فعال و واقع در سنین کار را به دنبال دارد ا ا از دی گاه دیگر افزایش افراد
سالمن  ،هزینههایی را نیز ایجاد یکن که بخشی از این هزینهها در قالب حمایتهاد اجتماعی و برخی بر
دوش خانوارهاد داراد فرد سالمن است .ه ف این قاله ،بررسی وضعیت هزینه و درب خانوارهاد داراد
یک یا چن فرد سالمن در قابل هزینه و درب خانوارهایی است که فرد سالمن ن ارن  .در این بررسی از
دادههاد طرح ب ارگیرد هزینه و درب خانوار از سال  1386تا  1396استفاده یرود .در این ب ارگیرد که
در سطح رهرد و روستایی استانهاد کشور انجام یرود ،هزینههاد ختلف یک خانوار از جمله
هزینههاد خوراکی ،دخانی ،سکن ،به ارت و در ان و  ...همچنین درب به همراه ویژگیهاد
جمعیترناختی اعضاد خانوار پرسی ه یرود .در این قاله ،ابت ا هزینههاد پرداخت از جیب خانوار براد
به ارت بین خانوارهاد داراد فرد سالمن و ب ون فرد سالمن بررسی یرود و همچنین درص خانوارهاد
واجه با هزینههاد کمررکن سال ت در ناطق رهرد و روستایی براد این دسته خانوار حاسبه ر ه
است .با قایسهد دادههاد خانوارهاد داراد افراد سالمن در سرد ز انی شاه ه یکنیم که این
خانوارها عالوه بر اینکه به طور عنادارد هزینههاد به ارت و در ان باالترد نسبت به سایر خانوارها
دارن  ،سهم هزینههاد به ارت و در ان از هزینهد کل این خانوارها نیز بیشتر است .همچنین درص
باالترد از خانوارهاد داراد فرد سالمن با هزینههاد کمررکن سال ت واجه هستن که این درص در
ناطق روستایی از ناطق رهرد باالتر است .لذا یتوان گفت خانوارهاد داراد فرد سالمن در ناطق
روستایی در عرض شکالت بیشترد به دلیل وجود فرد سالمن هستن .
واژگان کلیدی :جمعیت سالمن  ،طرح ب ارگیرد هزینه و درب خانوار ،هزینههاد به ارت و در ان،
پرداخت ستقیم از جیب ) ،(OOPهزینههاد کمررکن سال ت.

کاررناس ب ارهاد اقتصادد ،دفتر جمعیت ،نیرود کار و سررمارد ،رکز ب ار ایران (نویسن ه سئول)
asieh_abasi@yahoo.com
 یر کل دفتر روشرناسی ب ارد و طرحهاد نمونهگیرد ،رکز ب ار ایرانhranji@yahoo.com :
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سرمایه انسانی و تمایزات در هزینههای بهداشت و درمان مناطق شهری استانهای
ایران طی دوره زمانی 1385-95


حمیده نظریندوشن ، ملیحه علیمندگاری

چکیده
یکی از همترین اه اف نظام جمهورد اسال ی ایران ،حفظ ،تأ ین و ارتقاد سطح سال ت همه افراد
جا عه است .به ارت در واقع نوعی توانمن دست که به زن گی انسان ارزش یبخش  .در برنا ههاد
توسعه هزاره سوم ساز ان لل تح قوله سال ت بهعنوان یکی از راخصهاد اصلی توسعهیافتگی
جوا ع رمرده یرود .سال ت یکی از عیارهاد تعیینکنن ه راخص سر ایه انسانی است و از طرفی دیگر
یتوان گفت افراد با سر ایه انسانی باالتر در وضوعات ربوط به سال ت خود بیشتر سر ایهگذارد
یکنن  .بنابراین خارج صرفر ه در بخش به ارت و در ان را یتوان بهعنوان یکی از انواع
سر ایهگذارد در سر ایه انسانی بهحساب بورد .در این قاله ،سعی بر این است که رابطه بین تمایزات در
هزینههاد بخش به ارت و در ان ناطق رهرد کشور و سر ایهد انسانی بررسی رود .ب ین نظور
خارج صرف ر ه در بخش به ارت و در ان توسط خانوارهاد رهرد با استفاده از دادههاد نتایج بررسی
بودجه خانوار در ناطق رهرد ایران که بهصورت ساالنه توسط بانک رکزد ایران نتشر یرود ،و نیز
چن راخص ربوط به سر ایه انسانی استانهاد کشور (تع اد افراد فارغالتحصیل دوره توسطه ،تع اد افراد
فارغالتحصیل دورههاد ب وزش عالی و یزان اعتبار اختصاص دادهر ه به بخش ب وزش توسط دولت) در
استانهاد ایران طی دوره ز انی  1385-95از سالنا ههاد استانی نتشرر ه توسط رکز ب ار بهدست
ب ه و با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا این تعا ل و تأثیر ورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج
نشاندهن ه رابطهد ثبت بین تع اد افراد فارغالتحصیل دورههاد ب وزش عالی و خارج صرفر ه در
بخش به ارت و در ان توسط خانوارهاد رهرد و رابطهاد نفی بین یزان اعتبار اختصاص دادهر ه به
بخش ب وزش توسط دولت و خارج ذکور است.
واژگان کلیدی :سر ایه انسانی ،هزینههاد به ارت و در ان ،ناطق رهرد.
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