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 ن دبیر همایش:خس

 کشور توسعههای ناپذیر و اولویت برنامهگیری از سرمایه انسانی، ضرورتی اجتناببهره

هاد اخیر پیا  هاد  ختلف جمعیتی، اقتصادد و اجتماعی را ب نبال دارته تحوالت جمعیتی کشور در دهه
که بثار بن در سطوح  ختلف خرد و کالن  شهود است. کاهش  ستمر  رگ و یر همراه با افزایش کوتاه 

سنی جمعیت کشور  نجر ر ه    ت بارورد و سپس کاهش ر ی  بارورد در سه دهه اخیر به تغییر ساختار
، افزایش نیازهاد ب وزری در کشور 1360است. با افزایش تع اد کودکان و جمعیت الزم التعلیم در دهه 

گیرد و توسعه سر ایه انسانی هاد ب وزش و سال ت به رکلگذارد توام در حوزه شهود بود که با سر ایه
بویژه دختران در سالهاد اخیر همراه با گذار ساختار  هاد بع   نجر ر . افزایش تحصیالت جواناندر دهه

هاد ارزرمن د است که نتیجه سیاستهاد سنی به سنین جوانی و سپس به دوران  یانسالی بیانگر پتانسیل
توسعه  حور کشور بویژه در دوران پس از انقالب اسال ی و تحوالت جمعیتی  تعاقب بن بوده است. 

حوالت اجتماعی و گسترش تکنولوژد ارتباطات قرن بیست و یکم به تغییر هاد جمعیتی همراه با تویژگی
هاد جوانان و خانواده ها در  ورد ازدواج و فرزن بورد  نجر ر ه، و کاهش بارورد و به تبع بن نگرش

کاهش رر  جمعیت را ب نبال دارته است. ت اوم کاهش رر  جمعیت از یکسو به رون  رو به رر   یانسالی 
هاد دگی ساختار سنی  نجر ر ه، و از دیگر سو، تحوالت ساختار سنی نیازهاد ج ی د در حوزهو سالخور

به ارتی، ب وزری،  سکن، ارتغال، رفاه و .... را ایجاد نموده است.  ابالغ سیاستهاد کلی جمعیت توسط 
ن کشور راهکارد رورن براد  حققین، سیاستگزاران و برنا ه ریزا 1393 قام  عظم رهبرد در سال 

بمنظور تا ین نیازهاد ج ی  جمعیت )به ویژه جوانان( و پیشگیرد از تبعات  نفی تحوالت جمعیتی در 
در صورتی که نیازهاد جمعیت بطور عام، و نیازهاد نسل جوان بطور خاص تا ین نشود بین ه کشور است. 

به کشور وارد خواه  ر .  هاد ارزرمن  این سر ایه انسانی عظیم استفاده نگردد، ضرر  ضاعفیپتانسیل
-هاد قبل بوده است ه ر  یهاد جمعیت و توسعه در دههاول، اینکه فرصت طالئی که از حاصل برنا ه

گیرد از این سر ایه ارزرمن ،  مکن است نتایج  نفی اجتماعی و اقتصادد رود. دوم، در صورت ع م بهره
ی جمعیت از جمله تشکیل و تحکیم خانواده، براد کشور در بر دارته بار . تحقق اه اف سیاستهاد کل
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ورد از سر ایه انسانی افزایش بارورد، و نیز تمهی ات   یریت دوران سالخوردگی جمعیت نیز  ستلزم بهره
هاد د همه جانبه در حوزهتوسعهگذارد است. ان از و سر ایهاز طریق ایجاد ارتغال، رونق تولی ، پس

د ورد از سر ایهبهبود وضعیّت اقتصادد از ابعاد  هم و راهبردد بهره ب وزش، به ارت، ارتغال  ولّ  و
رهبر  عظم انقالب نیز در بیانیه گام دوم به  ناسبت چهلمین سالگرد  رون .انسانی در کشور قلم اد  ی

انقالب اسال ی، خطاب به جوانان کشور به اهمیت سر ایه انسانی کشور ب ینگونه اراره  ی کنن  که: 
 و ایمانی اصیل و عمیق زیربناد با کارب   و  ستع  انسانی نیرود کشور، ا ی بخش ظرفیّت ین همتر"

 60 دهه در ر ه ایجاد جمعیّتی  وج نتیجه بن از  همّی بخش که سال 40 زیر جمعیّت جوان. است دینی
 14 به نزدیک سالگی، 40 و 15  یانه سنین در نفر  یلیون 36. کشور است براد ارزرمن د فرصت است،

 که جوانانی انبوه  هن سی، و علوم در دانش ب وختگان جهان دوّم رتبه عالی، تحصیالت داراد نفر  یلیون
 و  حقّق جوانان جمع چشمگیر و کشورن ، براد جهادد تالش ب اده و کرده رر  انقالبی روحیه با

 عظیمی براد ثروت اینها دارن ؛ ارتغال غیره و صنعتی و فرهنگی و علمی بفرینشهاد به که ان یشمن د
 . "ر  نمیتوان   قایسه بن با  ادّد ان وخته هیچ که است کشور

و  ی جمعیتپویای رناسی ایران با عنوانبا توجه به اهمیت  وضوع، نهمین کنفرانس انجمن جمعیت

رایی در هاد علمی،  وسسات پژوهشی و ساز انهاد اجبا همکارد انجمن سرمایه انسانی در ایران

ماعی و فرهنگی در  جموعره ایوان رمس  عاونت ا ور اجت 1398ببرران  اه سال  21و  20روزهرراد 
ود کار وزش، نیرگردد. عالوه بر  حققین و ان یشمن ان جمعیتی،  تخصصین ب رهردارد تهران برگزار  ی

پنج  انس درهاد این کنفرنشستت نیز در این نشست علمی حضور خواهن  دارت.  و ارتغال و سال 
  حور زیر سا ان هی ر ه است:

 ها و الگوهادر ایران: راخص سر ایه انسانی نشست اول:

 ب وزش،  هارت و سر ایه انسانی نشست دوم:

 سر ایه انسانی، بازار کار و ارتغال نشست سوم:

 یه انسانیسال ت و سر ا  نشست چهارم:

   هاجرت و سر ایه انسانی نشست پنجم:

 "نسانیتغییرات ساختار سنی، اشتغال و سرمایه ا"چنین دو  یزگرد تخصصی با عناوینهم

اران یاستگذسبا حضور اساتی  برجسته و  "گیری از سرمایه انسانیسیاستهای جمعیتی و بهره"و 

 هاد سر ایه انسانی و ارتغال برگزار خواه  ر .حوزه
 قاله است که پس از بررسی کمیته علمی کنفرانس و با توجه به  حورهاد  45این  جموعه را ل 

ان . با توجه به این که کنفرانس در پنج نشست گانه براد ارائه بصورت سخنرانی و پوستر انتخاب ر هپنج
وجود ن ارت، بناچار کمیته علمی طی دو روز برگزار و در هر نشست فرصت ارائه بیش از چهار یا پنج  قاله 



 

 

 

 

 

 3  سخن سردبیر  همایش 

 

 

هاد پذیرفته ر ه به صورت  قاله را براد ارائه به صورت سخنرانی انتخاب، و سایر  قاله 23در  جموع 
 رون .پوستر ارائه  ی

هردارد رهنگی رفعی و از حمایتهاد ارزرمن  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  عاونت ا ور اجتما
 رکز  ان  لل،ساز   رکز ب ار ایران، ساز ان ثبت احوال کشور، صن وق جمعیتتهران، پژوهشک ه ب ار، 

ی ت جمعیتالعابررسیهاد استراتژیک ریاست جمهورد، پایگاه استنادد علوم جهان اسالم،  وسسه  ط
ب وزش  ریزدریزد،  وسسه پژوهش و برنا هکشور،  وسسه عالی ب وزش و پژوهش   یریت و برنا ه

جتماعی علوم ا شک هطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناورد، دانعالی، پژوهشک ه  
سگزارد طات سپاارتبا رناسی، انسانشناسی، و  طالعات فرهنگی وهاد علمی جا عهدانشگاه تهران، انجمن

هاد هتضاء کمیان و اعرناسی ایران، و نیز دبیرچنین از اعضاء هیات   یره انجمن جمعیتنمایم. هم ی
د. به ی  ی روردانعلمی و اجرایی کنفرانس که نام بنها در این  جموعه درج گردی ه است صمیمانه ق 

ر  حم  یان دکتب بقادریغ جنااز حمایتهاد ارزرمن  و بی " ن لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق" ص اق 
پور، نیم  ساسا ح ب، دکتر یرزائی، دکتر رسول صادقی، دکتر ابوالقاسم پوررضا، دکتر حسن عینی زینا

ر برش ه، دکتیگانپور، دکتر  حم رضا جواددراد، دکتر  حم صادق علیسرکار خانم سهیال سجادد
ون نی و ب ستود هاد علمی و اجرایی کنفرانس که با احساس تعه دنصراصفهانی و سایر اعضاد کمیته

مایش هد این زحمت کشی ه و برگزارهاد اخیر در برگزارد کنفرانس انجمن هیچ چشم ارتی در  اه
 ار .نان ببپذیر نمودن ، ق ردانی  ی نمایم. خ اون   تعال پشت و پناه همه علمی را ا کان

ر بی نظی نسانیتر سر ایه اا ی  است این زحمات ارزرمن  ق  ی کوچک براد رناخت بهتر و عمیق

ایران  جمعیتی نظیر هاد کمارد از فرصتبردکشور، و دستیابی به راهکارهاد علمی و اجرائی براد بهره

    بار .

 شوازیمحمدجالل عباسی

 استاد دانشگاه تهران،

 شناسی ایرانرئیس انجمن جمعیت



 

 



 

 

 

 سخنرانی در بخشهای پذیرفته شده قاله( مبخش اول
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 ها و الگوهادر ایران: شاخص سرمایه انسانی
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 گیریشناختی اندازههای نظری و خألهای روشسرمایه انسانی: رهیافت
 ایوب فرامرزی،  **اشکان شباک،  *محمد شیری

 چکیده
( و 1962توسط رولتز)  طرح و بع ها 1928در سال  گویپ لیتوسط برتور سسبار   فهوم سر ایه انسانی اولین

اغل در رافراد  و توانایی . رولتز سر ایه انسانی را در ابت ادانش،  هارتبسط و توسعه یافت( 1964گرد بکر )
انسانی  ش افزوده سر ایهگذارد و ارزاین تعریف با در نظر گرفتن سر ایه 1981ساز ان تعریف کرد که در سال 

انش، دسانی را و سر ایه ان ( در تعریف سر ایه انسانی، بع  سال ت را ب ان اضافه نمود1993بازتعریف ر . بکر)
( 2013س)رد، تو اتجا ع ها و سال ت افراد راغل در ساز ان تعریف کرد. در تعریفها،  هارتاطالعات، ای ه

 ر بررسید ایی کههز چالشاز ان تعریف نموده است. یکی ها افراد یک ساها و ظرفیتسر ایه انسانی را عملکرد
گیرد سر ایه هر ان ازدتفاوت خورد و ز ینه را براد بروز رویکردهاد  ادبیات پژوهشی سر ایه انسانی به چشم  ی

 هاد افراد درقابلیت وهارت ،  انسانی فراهم ساخته، انتقاد بر  بنا قرار دادن  فهوم سر ایه انسانی بر دانش
رسی نشان تایج برن ست.ساز ان و لزوم تأکی  بر سر ایه انسانی سطح ساز انی همسنگ با سر ایه سطح فردد ا

گیرد ن ازهبه اود اه اف خ بر اساسها گیرد سر ایه انسانی وجود ن ارد و ساز انرویکرد واح د در ان ازهداد 
 ازگیرد دخیل ا در انسانی رساز انی سر ایه ان که سطح فردد و ،ان . رویکرد چن  سطحیسر ایه انسانی پرداخته

ان و افراد نی ساز ه انسادان ، از رویکردهاد پژوهشی ج ی د است که  بر  بناد تأثیر و تأثرپذیرد سر ای ی
د و سطح خر رد در دودر بستر سیاستگذاسر ایه انسانی گیرد ساز ان رکل گرفته است. به طور کلی ان ازه

تر در که بیش سطح کالن گیرد با اه اف ساز انی  طمح نظر است. دردر سطح خرد، ان ازرود.  ی انجامکالن 
یین تع ویکردررود، گیرد  یالمللی است و با ه ف تعیین جایگاه کشورها در بستر توسعه ان ازهسطح بین

ص نی و راخجهاانک دو راخص سر ایه انسانی ب هاد سر ایه انسانی براد سیاستگذارد    نظر است.ظرفیت
ف ه با ه است ک المللیهاد بررسی توسعه انسانی در سطح بینجهانی سر ایه انسانی از  همترین راخص

سانی  ایه اناخص سرگردد. رگذارد براد توسعه بن تولی   ی شخص نمودن وضعیت سر ایه انسانی و سر ایه
- ت ان ازهد و سالیادگیر تظار تع یل ر ه باهاد تحصیل  ورد ان ولفه بقاء، سال سهبانک جهانی با تکیه بر 

یفی، کد کمی و هازشگیرد ر ه است. در راخص جهانی سر ایه انسانی  جمع جهانی اقتصاد که بیشتر بر ب و
، بکارگیرد ، توسعهظرفیت :ی ولفه اصل چهارکن  بر ها، ارتغال و  شارکت اقتصادد تأکی   یها وتوانایی هارت

نی و هم از انک جهاانی بست. نتایج حاکی از تفاوت کشورها هم از نظر راخص سر ایه انسو دانش فنی استوار ا
رابر با بهانی براد ایران ق ار راخص سر ایه انسانی با رویکرد بانک ج  ست.نظر راخص جهانی سر ایه انسانی ا

- طالعه و سیاسترو، از این ت.اس 104و رتبه  6/54و با رویکرد  جمع جهانی اقتصاد برابر با  71و با رتبه  59/0
 ورد ایستی ب نظر  رد از دوسازد نظام ب ارویکرد   رنبر گذارد سر ایه انسانی در نظام ب ارد کشور با تکیه 

سازد فربین هاد تولی   رن  -2اد الزم در توسعه سر ایه انسانی نظام ب ارد ایجاد بستره -1توجه قرار گیرد: 
 سر ایه انسانی. ب ارهاد رسمی در تولی  راخص 

 یرد. گسر ایه انسانی، رهیافت نظرد، راخص جهانی، نظام ب ارد، ان ازه :واژگان کلیدی

                                                           
 shiri@srtc.ac.irm                       عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار                                                         * 

 shkan@srtc.ac.ira                      عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار                                                         **
                                                        عضو هیأت علمی پژوهشک ه ب ار     aramarzi.ayoub@srtc.ac.irf  
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 پویایی جمعیت و سرمایه انسانی: مقایسه ایران با کشورهای منتخب مسلمان

  شوازیمحمدجالل عباسی

 چکیده
ویایی پان . هبه کرداد را تجرسابقههاد اخیر تغییرات جمعیتی و اجتماعی بیکشورهاد  سلمان در دهه

اال ارورد بببا  جمعیت در بیشتر این کشورها  نجر به پی ایش ساختار سنی جوان ر ه است. کشورهاد
ن  ان ونزد و ایی  انشوره انن  یمن و افغانستان بیشترین نسبت کودکان را در جمعیت دارن ، در حالی که ک

نی نین جواسا در  ی رون ، درص  باالیی از جمعیت بنهبنگالدش که به بارورد سطح جایگزینی نزدیک 
کرده، و  ا تجربهیگزینی رسالگی( قرار دارن . ایران طی دو دهه اخیر  یزان بارورد زیر سطح جا 29تا  15)

انی، در ایه انسص سر عنوان راخکن . تحصیالت، بهبا ورود به پنجره جمعیتی،  سیر  یانسالی را طی  ی
ست. یشرفت اپحال  هاد اجتماعی واقتصادد، درمان با وجود تنوع قابل توجه ویژگیکلیه کشورهاد  سل

الت ست. تحواوجه دستیابی به تحصیالت و بویژه کاهش رکاف تحصیالت زنان و  ردان در ایران قابل ت
هاد ساختار وسیاسی  هاد اقتصاد، توزیع ثروت، سال ت، حاکمیتهایی را در ز ینهها و چالشفوق فرصت

ر ایه عیتی و سبال دارته است. ه ف از این  قاله بررسی و  قایسه تحوالت جماقتصادد ب ن -جتماعیا
د در بین اقتصاد عی وانسانی در ایران و کشورهاد  نتخب  سلمان است. با توجه به تنوع فرهنگی، اجتما
ات ن  وضوعز ایترد اکشورهاد  سلمان، تجزیه و تحلیل بسترهاد ویژه بنها الزم است تا درک عمیق

ن تایج این ود.  ربوط به جمعیت و همچنین  سیرهاد دستیابی به اه اف سیاستگذارد جمعیت فراهم ر
ست، انهفته  شورهاکهایی که در ساختار سنی جمعیتی این  طالعه بیانگر این است که علیرغم پتانسیل

پائین  وتفاوت  هاد . راخصگیردهاد ارزرمن  به درستی و کا ل صورت نمیاستفاده از این سر ایه
رو، است. از اینن کشورهر ایدارتغال، بویژه ارتغال زنان تحصیلکرده در ایران، بیانگر اتالف سر ایه انسانی 

د نوظهور رون ها وحوالت تگیرد از این کی  بر توسعه انسانی ا کان بهرههاد  لی توسعه بای  با تأسیاست
 همه سطوح را فراهم نماین . جمعیت در راستاد توسعه پای ار در 

 ن. د  سلماورها: پویایی جمعیت، سر ایه انسانی، پنجره جمعیتی، توسعه پای ار، کشواژگان کلیدی

  

                                                           
                 استاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران و رئیس  وسسه  طالعات جمعیتی کشورbasi@ut.ac.irmab 
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 های مهارتی و سرمایه انسانی در ایرانآموزش
 *محمدجواد صالحی

 

 چکیده

ود که رجاد  یفی ای ختلهاد سر ایه انسانی که به  عنی نهادینه ر ن دانش در نیرود کار است از راه
وانایی عمل، ت ونظر  م نمودنأاد به دلیل توهاد فنی و حرفهب وزش  همترین بنها ب وزش و تجربه است.

ها،  هارت  کانات،ساس ادارن . نیرود انسانی بر ای زیادد در ایجاد سر ایه انسانی و تربیت کارگر دانش
ه ی سر اید نوعکه خو وردتوان   وجب افزایش بهرهب وزد کسب کرده  یدانش و نگرری که از  هارت

ر حرفه اد یان فنینشجو. این  قاله بر بن است تا دو دسته از دانشجویان کشور یعنی داگردد انسانی است
نن  سهم ختلف  از صور  اهاد  هارتی کشور  ورد توجه قرار داده و عنوان ب وزشر کاربردد را بهو علمی

ر پایان د.  ر دهبی قراهاد ب وزری و غیره  ورد ارزیاهاد تحصیلی، دورهکیک دورهاز کل دانشجویان، تف
ا و هچالش راد رفعبهاد  هارتی در کشور دارته و پیشنهاداتی نیز هاد ب وزشاد به چالشنیز اراره

 بهبود این نوع از ب وزش خواهیم دارت.

 .تیهاد  هارب وزش ،وردبهره ،ادب وزش فنی و حرفه : سر ایه انسانی،واژگان کلیدی

  

                                                           
 j_salehi@irphe.ir                               ب وزش عالیریزد عضو هیئت علمی  وسسه پژوهش و برنا ه* 

mailto:j_salehi@irphe.ir
mailto:j_salehi@irphe.ir
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 بازار کار و اشتغال تحصیلکردگان در ایران
 غالمعلی فرجادی

 چکیده

یکارد ن نرخ بایرا هاد اقتصادد کشور است. بر اساس اعالم  رکز ب اربیکارد، یکی از  همترین چالش
ور بیکارد در کل کشرقم  یانگین نرخ این درص  است. نکته  هم این است که  11-12کشور در ح ود 

ا بر یکارد ررخ بنچه نکنن ه نبار . ولی چنااست که  مکن است از نظر برخی کاررناسان چن ان نگران
ین ادارد بد  عنهابن  ورد بررسی قرار دهیم  شاه ه خواهیم کرد که تفاوت جمعیتی هادحسب ویژگی

ان ررسی نشبایج ق وجود دارد. نت یانگین نرخ بیکارد و بیکارد بر حسب سن، جنس، تحصیالت و  ناط
ویژه زنان هبها درص  است، نرخ بیکارد تحصیلکرده 11که نرخ بیکارد کل ح ود ده  در حالی ی

د خ بیکاردن نر نظور رناسایی علل باال بوتحصیلکرده بیش از دو برابر نرخ بیکارد کل است. به
ورد دیگر   طرف ار کار تحصیکرده ها ازتحصیکردها ضرورد است بازار ب وزش عالی از یک طرف و باز

یاستی سهادهاد پیشن توانها  یتحلیل قرار گیرد. با رناسایی دالیل باال بودن نرخ بیکارد تحصیکرده
 زایی بیشتر بنان ارائه کرد. ناسب را در جهت ارتغال

 

 ی. ، ب وزش عالهابیکارد تحصیکرده ،: بازار کار، ارتغال، نرخ بیکاردواژگان کلیدی

 

                                                           
  ریزدعضو هیئت علمی  وسسه ب وزش و پژوهش   یریت و برنا ه     g_farjadi@yahoo.com 

mailto:g_farjadi@yahoo.com


 

 



 

 

 

 نشست دوم:

 آموزش، مهارت و سرمایه انسانی
 

 

  



 

 

 

 

 

 انی در ایره انسانخالصه  قاالت نهمین همایش انجمن جمعیت رناسی ایران / پویایی جمعیت و سر ای    14 

  

 

 ایران: در جمعیتی پنجره دومین بازشدن و انسانی سرمایه توسعه

 وریبهره رشد بر آموزشی گذاریسرمایه توسعه اثر 

 علی حصاری ، لیلی نیاکان ، مجید کوششی
 چکیده

جمعیت  ختار سنیرد، سااد بار ، بالفاصله پس از کاهش باروو یر در چه  رحلهکه گذار  رگ ستقل از این
گی د. سالخوره  ر  ختلف برکار خوارو به تغییر خواه  گذارت و اثرات این تغییر در ارکال و  راحل 

ر تغییرات تلن   تبرات   هاد نوپ ی  این تغییرات نیست. پیش از ظهور اثجمعیت هرگز اولین  رحله از پیا
-1380اد هالساختار سنی جمعیت ایران، کاهش سریع و بزرگی که در سطح بارورد کشور در فاصله س

ین ه است. اجر ر ها  نبراد دولت و هم براد خانواده رخ داده، به کاهش نرخ سربارد کودکی هم 1365
که سهم جمعیت یر حالکاهش سهم جمعیت کودکان و دکاهش داراد دو اثر اقتصادد بوده: در  رحله اول، با 

اح  به و 6/1تا  ته وسالمن ان افزایش  همی ن ارته، رمار و سهم جمعیت در سن کار و تولی  افزایش یاف
فزایش ز طریق ااً اکاهش نرخ سربارد کودکی ت ریج ،کمک کرده است. در  رحله دوم افزایش رر  اقتصادد

راد وپ ی د بیتی نگذارد دولتی و خصوصی در سر ایه انسانی )در بخش ب وزش(  ج داً فرصت جمعسر ایه
ی از ش بخشطالعه نقله  رر  اقتصادد و افزایش رفاه فراهم کرده و در بین ه نیز خواه  کرد. ه ف این  قا

گذارد ق سر ایهطری سازوکار  رحله دوم پنجره فرصت جمعیتی است که به واسطه توسعه سر ایه انسانی از
در  ادستردهات گدر بخش ب وزش، باز ر ه و به عنوان یکی دیگر از اثرات کاهش بارورد  وضوع تحقیق

هاد سابهاد حدهدا ساده و سراسر جهان بوده است. براد تحقق این ه ف، با استفاده از یک   ل اقتصادد
ر ایران بر دانسانی  ر ایهگذارد ب وزری،  یزان تأثیر توسعه س لی انتقاالت و تحلیل رون  تغییرات سر ایه

  که دهان  یکلی نشرود. نتایج به طورورد و در نتیجه رر  اقتصادد بربورد و تحلیل  یافزایش بهره
ه قیمت ثابت سال سال ب 35تا  6زری بخش عمو ی به جمعیت هاد ب وگذارد سرانه )نسبت هزینهسر ایه
یش  یلیون ریال افزا 11 یلیون ریال به ح ود  5 از ح ود 1390-95تا  1370-75هاد ( در فاصله دوره1395

-ارد دانشنرخ بیک دلیل گذارد است. با این حال، بهیافته که به  عنی افزایش دوبرابرد در سرانه سر ایه

دد  نجر ر  اقتصاردر  وصًا اتالف سر ایه انسانی زنان، به افزایش  ورد انتظار و  تناظرب وختگان و خص
ار کار، اقتصادد باز -دفتاررهاد نش ه است. به عبارت دیگر،  وانع  تع د از جمله  وانع اجتماعی و بازدارن ه

قاله ت. این   ه اسش رگذارد انسانی در بخش ب وزورد به ازاد هر واح  سر ایه انع افزایش نرخ بهره
گذارد ایهرد از سر گیههمچنین براساس جزئیات پژوهشی انجام یافته، پیشنهاداتی براد سیاستگذارد در بهر

 توسعه انسانی در کشور ارائه خواه  کرد.

ود سانی، سل انورد عا : توسعه سر ایه انسانی، ب وزش، تغییرات ساختار سنی، بهرهواژگان کلیدی
 ..جمعیتی

                                                           
  رناسی، دانشک ه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران                   استادیار جمعیتh@ut.ac.irkooshes 
                                                  استادیار اقتصاد، پژوهشک ه بیمهi.niakan@yahoo.comleil  
 رناسی و کاررناس ساز ان برنا ه و بودجه                         دکترد جمعیتut.ac.ir@ali.hesari 
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 گذاری زمانی والدین در آموزش فرزندان در مناطق شهری ایرانسرمایه
 فاطمه ترابی

 

 چکیده
دکی و در وران کواز د هاد ارتقاء سر ایه انسانی، توسعه ب وزش و  هارت هاد جمعیت است کهیکی از راه

نسانی را ر ایه اسیرد کانون خانواده بغاز  ی رود. از این رو، نقش وال ین در ب وزش فرزن ان و رکل گ
هرد کشور را به کار  ناطق ر 1393-94نمی توان نادی ه گرفت. این  قاله داده هاد طرح گذران وقت 

ده از ا استفاو ب  ی برد تا   ت ز ان اختصاص یافته توسط وال ین به ب وزش فرزن ان را توصیف کن 
ن ان را وزش فرزر ب  انی وال ین درویکردهاد اقتصادد و فرهنگی تفاوت هاد  وجود در سر ایه گذارد ز

یه گذارد ین سر اادر  بر حسب جنسیت وال ین تبیین کن . یافته ها از نابرابرد هاد جنسیتی قابل توجهی
زش فرزن ان با   ت ز ان اختصاص یافته به ب و و عوا ل  رتبط با بن حکایت دارن . اگرچه رابطه

خوانی ی همد فرهنگویکرنسیت وال ین با رابطه فارغ از جتحصیالت پ ران رابطه  ح ودترد دارد ا ا این ر
ا صرف یشترد ران بدارد زیرا بر خالف پیش بینی رویکرد اقتصادد،  ادران و پ ران تحصیلکرده تر ز 

هت نی در جزانه ب وزش فرزن ان  ی کنن . به نظر  ی رس  تحصیالت بیشتر به عنوان ابزارد براد چ
 وزش برصت ن به کار نمی رود و عا لی در جهت افزایش هزینه فکاهش  شارکت در ب وزش فرزن ا

گرش نتقویت  ویتی هاد جنسفرزن ان نمی بار ؛ بلکه با ایجاد نگرش هاد برابرد طلبانه در  ورد نقش
 وزش بران در ت پ  ثبت درباره نقش  ستقیم وال ین در پرورش فرزن ان همراه  ی بار . رابطه  شارک

یرا تنها زی دارد خوانمهغیر خانگی با رویکرد اقتصادد  هاد خانگی ونان در فعالیتفرزن ان با  شارکت ب
ن   ی ی کن  شارکت بیشتر در فعالیت هاد رغلی است که از   ت ز انی که صرف ب وزش فرزن ان 

د لیت هافی به فعاابطه  نراین  با رویکرد اقتصادد تبیین کرد زیرا توان صرفاًکاه . ا ا رفتار  ادران را نمی
عالیت هاد ان با فرزن خانه دارد، اجتماعی و فردد نیز گسترش  ی یاب . با توجه به ناسازگارد ب وزش ف

ازگار هاد سهرنا برغلی پ ران و اکثر فعالیت هاد  ادران  ی توان چنین نتیجه گیرد کرد که اجراد 
-استه اف سیاحقق ی جمعیت و تهاد وال ینی و غیر وال ینی  ی توان  در بهبود کمی و کیفکنن ه نقش

هاد  فعالیت رد وهاد کلی جمعیت  وثر واقع گردد. ا کان تلفیق ارتباطات اجتماعی، وظایف خانه دا
تقاء خواه  ن را ارال یب وزری، تفریحی و رغلی با  سئولیت هاد وال ینی نه تنها سال ت جسمی و روانی و

ن و بستر فرزن ا زایش اهر، انگیزه بیشترد براد اف داد بلکه با تسهیل پرورش فرزن انی سالم، دانا و
  ناسبی براد تقویت سر ایه انسانی ایجاد خواه  کرد.

  ن وقت. گذراهاد جنسیتی، نقش وال ینی، نقشگذارد ز انی، ب وزش، سر ایهواژگان کلیدی: 

                                                           
  دانشگاه تهران     عضو هیات علمی گروه جمعیت رناسیfatemeh_torabi@ut.ac.ir           



 

 

 

 

 

 انی در ایره انسانخالصه  قاالت نهمین همایش انجمن جمعیت رناسی ایران / پویایی جمعیت و سر ای    16 

  

 

 جایگاه ایران بین کشورهای آسیایی از نظر شاخص سرمایه انسانی: 

 و عوامل پیشران کالن   ها مقایسه سیاست
 محمود مشفق

 

 چکیده 
است و در  یافته  لتکا کار  اهیت که بنجا از. است فقر کاهش و پای ار رر    رکزد عا ل انسانی سر ایه

 انسانی ر ایهس در گذارد سر ایه است، نموده  یل ییگرا تخصص طرف به  شاغل و کارها رون  نوسازد 
ایی  نتخب بسری ه ف این  قاله  قایسه راخص سر ایه انسانی در کشورهادروز افزن یافته است.  اهمیت

ی ( راخصرHPIراخص سر ایه انسانی) .است و روش تحلیل داده هاد ثانویه و روش  طالعه تطبیقی است
 قر ار ایرن ب وزش، بقاء و سرال ت اسرت.  داست که توسط بانک جهانی طراحی ر ه و داراد سه  ولفه

 ر  ری رروداست که  ق ار یک کل قابلیت  ول  بودن است و هر چه  قر ار کمتر راخص بین صفر تا یک
ک برراد  رردان به تفکیر 2018قابلیت  ول  بودن کاهش  ی یاب .  ق ار این راخص براد ایران در سال 

 84/0پن با نمرره ی کشورهاد کره جنوبی و ژایبوده است. در بین کشورهاد بسیا 59/0و براد زنان  56/0
کمترین نمرره را کسرب  39/0باالترین نمره و پاکستان و افغانستان با نمره  88/0نگاپور با نمره و کشور س

اختار سراه اف،  نموده ان .  قایسه نظام هاد ب وزری و سال ت کشورهاد  ورد  طالعه نشان  ی ده  که
ارب تر است. کش تر و جو کاربیی نظام ب وزری جوا ع با سر ایه انسانی باالتر دقیق تر، رفاف تر، قابل سن

زد و ، باالترین سرانه هراد دانرش ب روهاد ب وزری دنیا استترین سیستمسیستم ب وزری ژاپن از  وفق
ر، کرره ر سرنگاپوسرانه تخت بیمارستانی  ربوط به این کشور است، نسبت دانش ب وز به  علم در سه کشو

گرزینش  دحروهناسرت.  28و در ایرران  45دانش ب وز است. در افغانستان و پاکسرتان  15جنوبی و ژاپن 
اد برا ی برا کشرورهتفراوت بسریار عمیقر ،کشورهاد با سر ایه انسانی باالدر  علمان و حق و  زایاد بنها 

هزار نفرر(  100ازاء هر  تخت به 14سر ایه انسانی پائین دارد. ژاپن داراد باالترین سرانه تخت بیمارستانی)
 فر است. هزار ن 100تخت بیمارستانی به ازاء هر  5/2در حالیکه در ایران و ترکیه ح ود ،است

 نسانی. هاد سر ایه ا: راخص سر ایه انسانی، نظام ب وزری، نظام سال ت، سیاستواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 طباطبائی            عضو هیات علمی دانشگاه عال هm_moshfegh@yahoo.com  

mailto:طباطبائی%20%20%20%20%20%20m_moshfegh@yahoo.com
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 مندی از نیروی کار و سرمایه انسانی ظرفیت تحصیلی، بهره

     1395های کشور در سال در استان
 زهرا قربانی

 چکیده
ل ه هر عا بسبت نتوسعه سر ایه انسانی در دراز  ت تعیین کنن ه  همی در پیشرفت و  وفقیت کشورها 

 د تا به ایجادر  ی سازقاد دیگرد است. سر ایه انسانی جهانی به عنوان دانش و  هارتی  عنی ر ه که افراد را
رر ،  ی د براد ل کلسر ایه انسانی  فهو ی پویاست و عاارزش در نظام اقتصادد بپردازن  و از این رو 

بی جا عی دن ارزیام کرتوسعه و رقابت پذیرد است. ه ف از  حاسبه و نمایش سر ایه انسانی استان ها فراه
ا ب قایسه  ا دراز وضعیت این راخص در کل کشور است، زیرا  نجر به بررسی پیشرفت عملکرد استان ه

ر دی جهانی نسانا ه ریزد هاد  وثرتر خواه  ر . براد  حاسبه راخص سر ایه استان هاد دیگر و برنا
هره  ن د یلی( و بتحص ایران به دلیل  ح ودیت دسترسی به داده ها تنها از دو زیر راخص ظرفیت )پتانسیل

 31براد  1395ال )وضعیت نیرود کار( استفاده ر ه است. داده هاد  ورد استفاده اطالعات سررمارد س
سانی ر ایه انساخص تان کشور بوده و از روش نمره استان ارد و  یانگین وزنی راخص ها به  حاسبه راس

درص   15/51ران پرداخته ر ه است. یافته ها نشان دهن ه بن است که راخص کل سر ایه انسانی در ای
ر ایه انسانی  تعلق ه سدرص  و کمترین ان از 09/57است. باالترین  یزان راخص  ربوط به استان تهران با 

طح ظرفیت تحصیلی، سدرص   ی بار . استان تهران با باالترین  42/43به استان سیستان و بلوچستان با 
ه خود اختصاص داده بدرص  رتبه اول را  22/43درص  و بیشترین  یزان بهره  ن د از نیرود کار،  95/70

تان لرستان با ترین ظرفیت تحصیلی و اسدرص  داراد کم 71/50است و استان سیستان و بلوچستان با 
ست. نتایج حاکی از بهبود ادارته  1395درص  پایین ترین رتبه را در بهره  ن د از نیرود کار در سال  20/32

ب با ار  تناسود کسفانه نحوه استقرار و بهره  ن د از نیرهاد تحصیلی در کشور است، ا ا  تأ ظرفیت
یه اخص سر ارهن ه داست. لذا توجه به  ولفه هاد کمی و کیفی تشکیل پتانسیل هاد ب وزری کشور نبوده 

ن  شاغل و صاحبا ارانانسانی به عنوان اهرم هاد بالقوه توسعه انسانی از  الحظات کلی د براد سیاستگذ
 است تا به افزایش کارایی و ارزش در نظام اقتصادد کشور  نجر رود.   

         ود کار.، نیر ن د، پتانسیل تحصیلیهانی، ظرفیت، بهرهراخص، سر ایه انسانی ج واژگان کلیدی:

 

                                                           
     دکتراد جمعیت رناسی دانشگاه تهران.ghorbani@yahoo.com1404z_ 
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 شهر تهران   گزینی فضایی در کالنتحصیالت و جدایی
 

 رسول صادقی، طباطباییمحمود قاضی ، دستجردی حمیدرضا ربیعی ، نورالدین فراش

 

 چکیده
هاد که  الکنر از ایاجتماعی  شابه، صرف نظهاد گزینی فضایی به تراکم فضایی افراد با وضعیتج ایی

هاد رابردد با ناباو پیچی ه ها با دیگران چه بار ، اراره دارد. این  فهوم ارتباط نزدیکتفاوت اجتماعی بن
یت اعث جمعبن  و دهگزینی قواع  ساز ان هی فضاد رهرد را تشکیل  یاجتماعی دارد. الگوهاد ج ایی

ات ا و  وسسهگاهرهر تهران نیز به دلیل افزایش ظرفیت دانشون . در کالنرنا تجانس در رهرها  ی
، ا ا هنوز فته استش یااد افزایب وزری، تع اد افرادد که تحصیالت دانشگاهی دارن  به طور قابل  الحظه

 ارد. ازجود دوگزینی فضایی براساس سطوح تحصیلی در این رهر  شخص نیست که تا چه  یزان ج ایی
ن کانی اییزات  هاد  ختلف تحصیلی و تماگزینی فضایی گروهو، ه ف این  قاله  بررسی ج اییراین

هاد است. داده 1390هاد سررمارد رهر تهران بر  بناد دادههاد ب ارد کالنها در سطح حوزهگروه
گزینی تحلیل ج اییو   GeoDa ورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، نرم افزار 

راد فراد دااایی گزینی فضفضایی  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  یزان ج ایی
تر نت پاییتحصیال هاد داراد  یزانهاد تحصیلی است و گروهتحصیالت دانشگاهی بیشتر از سایر گروه

ن داد ایج نشانین نتسکونت دارن . همچان  و بیشتر در  ناطق جنوب و جنوب ررق در هم یگر ادغام ر ه
ایی حلیل فضع و تگزینی فضایی زنان داراد تحصیالت دانشگاهی بیشتر از  ردان است. توزیکه ج ایی

فراد به اارد که در بن . بعالوه، نتایج داللت بسازدتفاوت  یان بخش جنوبی و رمالی رهر را نمایان  ی
ان . تهرار گرفق شابه  هادران در کنار گروهقتصادد و اجتماعیهاد ااد و با توجه به ویژگیصورت خوره
خود به  ر  ختلفاقشا اد  یانگزینی قابل  الحظهرهر تهران در حال تجربه ج اییکه، کالندر نهایت این

 ویژه با تحصیالت دانشگاهی است. 

 تهران. جمعیت، تحصیالت، پویایی  کانی، هادداده فضایی، گزینی: ج اییواژگان کلیدی

                                                           
                                             دانشجود دکترد جمعیت رناسی، دانشگاه تهران          farrash@yahoo.com_n   
 لینالج دوبفضایی و توسعه رهرد، دانشک ه علوم کا پیوتر، دانشگاه  لی ایرلن ، ک ریزددکتراد برنا ه  

hamid.rabiei@ucd.ie 
                                              استاد گروه جمعیت رناسی، دانشگاه تهران                        mghazi@ut.ac.irs 
          دانشیار  گروه جمعیت رناسی، دانشگاه تهران و  حقق  وسسه  طالعات جمعیتی کشور  assadeghi@ut.ac.irr 



 

 

 

 نشست سوم:

 سرمایه انسانی، بازار کار و اشتغال
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 های سرمایه انسانی زنان در ایرانها و چالشفرصت
 پورشهال کاظمی

 چکیده 

سر ایه (. 2002، دانش،  هارت، خالقیت وسال ت فرد تعریف ر ه است)بکرسر ایه انسانی به عنوان 
بکر به  ود.رفته  یلی گانسانی، به هرچیزد غیر از سر ایه فیزیکی از قبیل ا وال، تجهیزات و سر ایه  ا

رکال ااز  ،حودهمه به ن ، الی کن  که سر ایه انسانی، سر ایه فیزیکی و سر ایهاین  وضوع اراره  ی
رت، توان از  هارود که یک فرد را نمیها از این جا ناری  یا ا تفاوت بن ، رون ایه  حسوب  یسر 

. این ب ان جود داردوهایش ج ا کرد در حالی که این ا کان در  ورد دارایی ها و ا وال فرد سال ت و ارزش
کی از هاد اخیر،  حادر سالها نتایج پژوهشهمان سر ایه انسانی است.  ،ر ایهس عناست که پای ارترین 

 ورد است. بههرهلی  و به تواثر انکارناپذیر  قوله کاهش نابرابرد جنسیتی و سر ایه انسانی بر رون  فزاین 
ال حهاد در کشور یافته و بعضی ازرغم اهمیت نقش زنان در فراین  توسعه، در اغلب کشورهاد توسعه

 لوب فاصله قابل توجهی دارد.توسعه، کشور ایران از این نظر، با ررایط  ط
ده  ن  یرها نشاکشو بررسی هاد تطبیقی نرخ  شارکت و بیکارد نیرود کار زنان در ایران با سایر     

هستن . از   رخورداربیی که زنان در  شارکت اقتصادد از نرخ بسیار پایین ولی در نرخ بیکارد از نرخ باال
و اکستان پی نظیر جتماعنیافته با ساختار فرهنگی و اتوسعه این  نظر، ایران از وضعیتی  شابه کشورهاد

- وزشبنان در ن و زکه به لحاظ چگونگی تحصیالت، نرخ ثبت نام  رداعربستان برخوردار است. در حالی

ی نرخ حسوسز ب وزش عالی بطور  هاد رسمی پیش از دانشگاه  شابه یک یگر است و حتی در  راک
 گاهی زنان هستن ، که ازنام کنن گان دانشدرص  کل ثبت 60گرفته و بیش از  نام زنان از  ردان پیشیثبت

 توان ایران را با کشورهاد صنعتی و پیشرفته  قایسه نمود.این  نظر  ی
ر ه معیت ر سنی جاختاسکاهش  یزان بارورد در ایران طی سه دهه اخیر،  نجر به تغییرات بنیادد در     

 1385ال سده، از الخورسو در سیر انتقال ساختار جمعیت از جوان، به ساختار است. در نتیجه این تحوالت 
ت معیاصلی ج مرکزتبراد جمعیت ایران، فرصت جمعیتی)پنجره یا دریچه جمعیتی(  ایجاد ر ه که در بن 

توسعه ونی براد رر  نش نظیر و تکراراد که فرصتی بالقوه، بیدوره سال  ی بار . 64تا  15بر سنین 
یشترین بت به کن . در دوره فرصت جمعیتی کشور که سهم جمعیت در سنین فعالیصادد فراهم  یاقت

 ن، فعال ر ر صورتدتوان  یاب  و  یرس ، نیرود کار زنان اهمیت به  راتب بیشترد  ی ق ار خود  ی
-ا تقویت  یتی رمعیجیاز نقشی  وثر در اقتصاد کشور ایفا نمای . افزایش  شارکت زنان در نیرود کار، ا ت

ه با کان است ن در ایرهاد سر ایه انسانی زناها و چالشبررسی فرصت،  قاله ه ف این و،راز این  کن .
 گیرن .ر  یابی قراارزی هاد اسنادد و فرا تحلیل، اطالعات  وجود  ورد تجزیه و تحلیل واستفاده از روش

  نسانی.ا ایه اقتصادد،  یزان بیکارد، سر: پنجره جمعیتی، ارتغال زنان،  شارکت واژگان کلیدی

  
                                                           

  دانشیار و عضو هیئت علمی  وسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشورskazemipour@gmail.com 

mailto:skazemipour@gmail.com


 

 

 

 

 

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

 

 

گیری و مقایسه شاخص سرمایه انسانی موردانتظار برای ورود به بازار کار در اندازه

 ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب جهان
 **نیلوفر کوشککی ، *احمد دراهکی

 چکیده
است. با این  باالتر نسانیاکار با سر ایه با تغییر  اهیت کار، بازار کار بیش از هر ز انی  تقاضی نیرود 

که افراد با چه نن ایوجود رکاف زیادد در ز ینه سر ایه انسانی در سطح جهانی وجود دارد. در این  یا
گیرد راخص اد دارد. ه ف از این  طالعه ان ازهرون  اهمیت فزاین هسر ایه انسانی وارد بازار کار  ی

بار . در ب  یاد  نتخشورهکبه بازار کار در ایران و  قایسه بن با  ناطق و  سر ایه انسانی به هنگام ورود
ام ر ه است استفاده انج 2018هاد پروژه سر ایه انسانی که توسط بانک جهانی در سال این راستا از  داده

د ورود به ابر  نتظاراگیرد راخص سر ایه انسانی  ورد گردی . پروژه سر ایه انسانی از سه عا ل بر ان ازه
م داراد ه هرک است کبقاد کودکان، ب وزش و سال ت ا :بازار کار استفاده کرده است این سه عا ل را ل

ورد هر ک ام در نیرود کار بین ه بار  که در نهایت تب یل به سهم بهرهگیرد  یبراد ان ازه ییها ولفه
بار . این ب ان  عناست که  ی 59/0نسانی ر ه است. نتایج این  طالعه نشان داد نمره ایران در سر ایه ا

ظر گرفته ر ه است سالگی که سن ورود به بازار کار در ن 18رود تا سن یک کودکی که در ایران  تول   ی
فته بن د انجام گرورد بالقوه خود در سر ایه انسانی خواه  رسی . براساس دستهسطح بهره 59/0تنها به 

ر این مچنین دت. هز بین چهار دسته  شخص ر ه در دسته دوم قرار گرفایران ا ،در بین کشورهاد جهان
این  برتر در هاد بن با سایر کشورهاد  نطقه و کشورهادتحقیق راخص سر ایه انسانی ایران و  ولفه
کشورهاد  یران باکاف ا همترین رکه نشان دهن ه بن بود  ،ز ینه  ورد  قایسه قرار گرفت. نتایج  قایسات

تنها  ر ایراندک  تول  ر ه رود یک کودراخص سر ایه انسانی در  ولفه ب وزش است. انتظار  یبرتر در 
ه در نتخاب ر اورد بالقوه خود در ب وزش برس  در حالی که  یانگین کشورهاد برتر درص  از بهره62به 

یه ایش سر ابه افزیران درص  است. بنابراین هرگونه   اخله در جهت بهبود ب وزش در ا87این ز ینه ح ود 
 انسانی و در نهایت چرخه نیک فرجام اقتصادد، اجتماعی و فرهنگی  نجر خواه  ر .

     هاد رناختی.سر ایه انسانی، بانک جهانی، احتمال بقاد کودکان، سال ت،  هارت واژگان کلیدی:

 

  

                                                           
 hmaddorahaki@gmail.coma                                        رناسی دانشگاه عال ه طباطبائی   استادیار جمعیت * 

  farkoshkaki@gmail.comniloo                           دانشجود کاررناسی ارر   شاوره دانشگاه عال ه طباطبائی **



 

 

 

 

 

 انی در ایره انسانخالصه  قاالت نهمین همایش انجمن جمعیت رناسی ایران / پویایی جمعیت و سر ای    22 

  

 

 های سرمایه انسانی ای شاخصمنطقه -های قومیتفاوت

 در ایراندر بستر تحوالت جمعیتی 
 پیمان امینی ، **حسین دانشمهر ،*سعید خانی

 چکیده
 گشایش پنجره الم،کرهاورد تحوالت ساختار سنی جمعیت، افزایش جمعیت بالقوه فعال اقتصادد و در یک 

ش ل افزایعا  هاد سر ایه انسانی، عم تاًجمعیتی است. این جمعیت انبارته با دستیابی به راخص
ناطق و ت. در  د استش ی  سر ایه و در نهایت، دستیابی به رر  و توسعه اقتصاد ورد نیرود کار،بهره

ی ر ه ر جمعیتظهو طور  شابه  نجر بههاد  ختلف ایران، تحوالت ساختار سنی جمعیت تقریباً بهاستان
در  شارکتبراد   زنن  وهاد جمعیتی بین ه را رقم  یاست که در سن فعالیت اقتصادد قرار دارن ، پ ی ه

اد و با تابخانهک -بارن . پژوهش حاضر به روش اسناددفراین  توسعه  ستلزم تقویت سر ایه انسانی  ی
ور از نظر جغرافیایی و استان  تنوع کش 10هاد  راکز ب ارد ایران  ربوط به تکیه بر تحلیل ثانویه داده

نسانی اهاد سر ایه اخصداراد ساختار  تفاوت قو ی انجام گرفته است تا نشان ده  که وضعیت ر
یافتگی رتوسعهکمت ده  که عالوه براد چگونه است. نتایج  طالعه نشان  ی نطقه -برحسب ساختار قو ی

هاد اخصظر روبلوچستان، کردستان و لرستان(، از نطور کلی )همچون سیستانها بهبرخی از استان
هاد راکن گیز، پسر ایه انسانی در ابعاد ب وزش، سال ت، نیرود کار و ارتغال، و  حیط توانمن سا

ز ارخی هاد سر ایه انسانی در بهاد قو ی چشمگیرد هم وجود دارد و راخصاد و تفاوته نطق
تر بارتهتر و انبیش هاد  تمایل به  رکز )همچون اصفهان، سمنان، بذربایجان ررقی، و  ازن ران(استان

برخوردار کم طقها و  ناناست. این نتایج لزوم توجه به تقویت سر ایه انسانی جمعیت بالقوه فعال در استا
و ارتقاد  یت جوانجمع و  رزد از یک طرف، و درگیر کردن بنان در فراین  توسعه با توجیه  ان گار کردن

د راین هاوم فیافته و نیز افزایش کیفیت جمعیت براد ت اهاد توسعههاد توسعه تا ح  استانراخص
 طلب .جمعیتی در بین ه از طرف دیگر را  ی

هاد فاوتی، تت جمعیتی، پویایی ساختار سنی، جمعیت ایران، سر ایه انسانتحوال واژگان کلیدی:

 اد. نطقه -قو ی

 

                                                           
  s.khani@uok.ac.ir                                   رناسی، دانشگاه کردستانا عهگروه ج رناسی، استادیاردکتراد جمعیت* 

  hdaneshmehr@yahoo.com            رناسی، دانشگاه کردستانرناسی توسعه، استادیار گروه جا عهدکتراد جا عه **
 دکتراد حساب ارد، استادیار گروه حساب ارد، دانشگاه کردستان                                      p.amini@uok.ac.ir 

mailto:s.khani@uok.ac.ir
mailto:hdaneshmehr@yahoo.com
mailto:p.amini@uok.ac.ir
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 (1370-1396ثباتی )اشتغال زنان و مردان در اقتصاد ایران: ثبات یا بی
 زهرا ذوالفقاری ، صادقیفاطمه حاجی ،  زادهمنصور مهینی

 چکیده

 1404فق ایران در اان از جمهورد اسال ی توجه ویژه به  وضوع ارتغال در اسناد باالدستی نظیر سن  چشم
اد که هوجه ویژغم ترحاکی از اهمیت این  وضوع در بین سایر  وضوعات  بتالبه اقتصاد ایران است. به 

یران در خالل زنان در اقتصاد ا ان  ولی ارتغال  ردان وهاد  ختلف در ایران به  وضوع ارتغال دارتهدولت
 ردان و زنان  ثباتی ارتغالثباتی نیز  واجه بوده است. این پژوهش با ه ف بنالیز بیز ان با نوسانات و بی

تغال تصادفی ار(وجزءرون  رون  ارتغال )ارتغال روددر اقتصاد ایران در قالب دو جزء ج ا از هم را ل جزء 
ی ارد و ناپا هننشافی ارتغال،تی در جزء تصادثبار ه است. افزایش بی ریزد)ارتغال حول رون ( برنا ه

ون  توسعه هاد اقتصادد است و این خود ته ی د براد توسعه  نابع انسانی در رریزد تزلزل بودن برنا ه
ان و هاد  رکز ب ار ایررود با تکیه بر دادهرو، در این پژوهش سعی  یاز این رود. پای ار کشور رناخته  ی
کار استخراج و با ها و اطالعات  ربوط به ارتغال نیرودداده 1370-1397هاد بانک جهانی براد سال

ثباتی در جزء تصادفی ارتغال به ها،  یزان بیگیرد از روش بنالیز واریانس و بز ون برابرد واریانسبهره
یرد. گسه قرار هاد عم ه اقتصادد بربورد و  ورد  قایتفکیک  ردان و زنان در کشور و به تفکیک بخش

کل  زنان در وثباتی در جزء تصادفی ارتغال بین  ردان این تحقیق حاکی از بن است که بی هادیافته
لی دارد ن ارد. وهاد کشاورزد و صنعت در  قایسه با یک یگر اختالف  عنیکشور و همچنین در بخش

دفی ارتغال اثباتی، در جزء تصثباتی در جزء تصادفی ارتغال  ردان در بخش خ  ات بالغ بر دو برابر بیبی
ثباتی در یبده  بیشترین دارد دارن . از  نظر ساختار اقتصادد نتایج نشان  یزنان بوده و اختالف  عنی

ن براد برین جزء تصادفی ارتغال به تفکیک  ردان و زنان  ربوط به راغلین بخش کشاورزد و کمت
ین ار پایه بست. اخ  ات بوده  ردان  تعلق به راغلین بخش صنعت و براد زنان  تعلق به راغلین بخش 

اختالف  ثباتی در جزء تصادفی ارتغال  ردان در بخش صنعت در  قایسه با بخش خ  اتنتایج، بی
تر از بخش ثباتبرابر بی 5/2شاورزد ککه ارتغال تصادفی  ردان در بخش دارد ن ارد، در حالی عنی

زد خش کشاوربدر ارتغال تصادفی زنان در  ثباتیدار است. بعالوه بیصنعت بوده و این اختالف  عنی
که دار است. حال بنبرابر بخش خ  ات بوده و این اختالف  عنی 3برابر بخش صنعت و  5/2نزدیک به 

دارد ن ارد. هاد صنعت و خ  ات اختالف  عنیثباتی در جزء تصادفی ارتغال زنان بین بخشبی
ل ، براد کهاد اقتصادد  وجود در دوره پژوهشرصت ی ها و فهکه بروز همه تگیرد نهایی ایننتیجه

-دارد ن ارن ، بهعنیثباتی ایجاد کرده و این دو اختالف  ارتغال تصادفی  ردان و زنان به یک ان ازه بی
ترین رزد و کمثباتی در ارتغال تصادفی  ردان و زنان  ربوط به بخش کشاولحاظ ساختارد بیشترین بی

  رود.ت و زنان در بخش خ  ات  شاه ه  یبن براد  ردان در بخش صنع

ثباتی ارتغال تصادفی، ارتغال تصادفی، رون  ارتغال، : ارتغال زنان، ارتغال  ردان، بیواژگان کلیدی
 . ساختار اقتصادد

                                                           
                                          )استادیار اقتصاد دانشگاه یزد )نویسن ه  سئول              ahinizadeh@yazd.ac.irM 
  دانشجود کاررناسی ارر  اقتصاد دانشگاه یزد                                        @gmail.com2019F.Hajisadeghi 
 ر  اقتصاد دانشگاه یزد                                          دانشجود کاررناسی ار           ahrazt72@gmail.comZ 
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آموختگان آموزش عالی در ایران: ها و علل تمایل به تغییر شغلی دانشواکاوی زمینه

 های سیاستیها و توصیهچالش
 شناسنادر مطیع حق ، میرزایی محمد

  چکیده
ن  نی(، هرچساخت پویایی جمعیت و  ؤلفه هاد بن )بارورد،  رگ و یر،  هاجرت،  یزان رر  جمعیت و س

یر عه را تحت تأثختلف توساد   تأثر از  حیط و بستر اجتماعی  تغیر پیرا ون خود هستن ، ا ا به نوبه خود، ابع
ون  عال در رفمعیت بربین   طالعات اقتصادد دال بر این است که سطح ب وزش جقرار  ی دهن . نتیجه و 

ه ویژه ی بن و بنساناتوسعه اقتصادد، اهمیت تعیین کنن ه دارد. یکی از اه اف توسعه هرکشورد، سر ایه 
عه رهاد توسعالی درکشوارتغال  وثر نیرود انسانی  تخصص )دانش ب وختگان ب وزش عالی( است. ب وزش

ها و ست.سیاستاوده بود دیگر برخوردار سو و تنوع از سهاد اخیر از رر  قابل توجه از یک فته دردههیا
بر  ترد که عاقتصادد وسی -اق ا ات حاکم بربن نیز درکشورهاد توسعه یافته درقالب  فاهیم اجتماعی

بین  ه غالباًه کادتصمیمات اثرگذار بوده، گسترش یافته است. تجربیات  تع د کشورهاد  ختلف نشان د
ود شی که نیرکار، یک ناهماهنگی وع م تعادل وجود دارد. بنابراین، نقوضعیت عرضه و تقاضاد نیرود

اهمیت  ار  حائزته ب تخصص وتحصیلکرده  ی توان  در رون  توسعه اقتصادد، اجتماعی و فرهنگی کشور دار
رغل، به  ر ساختاردیرات تغی از نظر اقتصادد واست. ا روزه، به دلیل تغییر تکنولوژد، افزایش جمعیت فعال 

أله هاد سنی  ختلف دچاردگردیسی ر ه و این  سها و در گروهرغل طی دوره نوبه خود، تمایل به تغییر
ین  ف اصلی اب وختگان راغل داراد تحصیالت ب وزش عالی درکشور، نمود بیشترد دارد. ه دربین دانش

لی ایران حصیالت عاب وختگان داراد تایل به تغییر رغلی در  یان دانش طالعه، رناخت ز ینه ها و علل تم
کار  اد نیرودهاد طرح ب ارگیرد نمونههاد پژوهش  بتنی بر دادهبار . داده ی 1384 -1394در دوره 

ب وخته ل راغالن دانشکبوده است. جا عه ب ارد تحقیق را تع اد  1394تا  1384 رکز ب ار ایران طی دوره 
ن . نتایج نشان داد انفر بوده  259085ساله تشکیل داده که   64تا  20هاد سنی تحصیالت عالی واقع درگروه

، وضع ب وختگان داراد تحصیالت عالی بر حسب سن ، جنسالگود علت تمایل به تغییر رغلی دانش
غییر تمایل به تعلل  هاد عم ه رغلی  تفاوت بود.  همترینزنارویی، تجربه  هاجرت، ررته تحصیلی وگروه

رص ( اختصاص د 4/24درص ( و سپس استفاده بهینه از  هارت و تخصص ) 3/67رغل به افزایش درب   )
نبودن  و  طلوب طابقدارت که نکته قابل تأ لی بود. این  سأله با رواه  تجربی  طالعه  بنی بر ع م ت

وا ل ی به اهمیت و اثرگذارد عازگار است. توجه کافسب وختگان دانشگاهی وضعیت ارتغال دانش
اجتماعی  ون اقتصادد هاد کالگذاردرناختی بر بازارکار نیرود انسانی  تخصص در ب نه سیاستجمعیت

 بی .   قاله به رمار  ی هاد سیاستی اینترین توصیهکشور از  هم
ب وختگان ب وزش رناسی جمعیت، سر ایه انسانی،  تمایل به تغییر رغل، دانشپویاییهای کلیدی: واژه
 عالی.

                                                           
 رناسی دانشگاه تهران، استاد جمعیتmmirzaie@ut.ac.ir 
 رناسی،  وسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور)نویسن ه  سئول(استادیار جمعیت 

 nader.haghshenas@psri.ac.ir 

mailto:nader.haghshenas@psri.ac.ir
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 سالمت اجتماعی سرمایه انسانی و نگاه تحلیلی به 
 ابوالقاسم پوررضا

 چکیده
صلی اا عا ل ارورد رباد است. اگر گیرد سر ایه انسانی در هر جا عهبُع   هم رکلسال ت و ب وزش دو 

وسعه تبار .  سال ت تأثیر ب وزش وت تحتتوان  به ر ّتوسعه نیرود انسانی ب انیم، کم و کیف بن  ی
اختار سها در ارسائیهاد ب وزش و سال ت است. به هرحال برخی نتأثیر راخصجوا ع ا روزه اساساً تحت

نسانی ر ایه اساربیی کتوان  به نوعی بطور  ستقیم و غیر ستقیم به رر  و هاد نظام سال ت  یو سیاست
ماعی و سال ت اجت دلطمه زن . یکی از  واردد که در نظام سال ت کمتر ب ان پرداخته ر ه است،  سئله

انی  ت جسمر سالبتمرکز عم ه . غفلت از ابعاد اجتماعی سال ت و نگاه جا ع به سال ت و بیمارد است
ع انسانی و یل  نابیف و  حانجا   و ناکارایی، نابرابرد و نوعی به توسعه نا توازن در نظام سال ت  یبه

عنوان یک ت را بهسال  وم که  فهوم بیمارد در این  قاله بربنی ،. بر این اساسزن اقتصادد را دا ن  ی
فقط در  ال ت نهین سسالت اصلی نظام سال ت، دفع بیمارد و تا پ ی ه اجتماعی تحلیل و بررسی کنیم. ر

سمی سالم جه لحاظ قط باد که فع  جسمی، بلکه در ابعاد روانی و اجتماعی است. در واقع نیرود انسانیبُ
ش از ست و بیاجتماعی اعنوان سر ایه انسانی ایفاد نقش کن ، چراکه انسان  وجودد بهتوان  میبار ، ن

وان  اختالالت تعی  یجتمااابطه با دیگران و همزیستی سازن ه با بنها نیاز دارد و نبود سال ت هرچیز به ر
اس، ر این اسزن . بب اد را دا نهاد اجتماعی گستردهبورد و بسیبدر ع الت و کیفیت زن گی ببار ج د 

اد تکا لی و  حتو  عنا ویژه در رابطه با حیات اجتماعی انسانی وکالب رکافی  فهوم سال ت و بیمارد به
  رس .بن به این  نظور ضرورد به نظر  ی

  ال ت.  ظام سهاد اجتماعی، ن: سال ت اجتماعی، سر ایه انسانی، نابرابرد، بسیبواژگان کلیدی

  

                                                           
  دانشگاه علوم پزرکی تهران     استادگروه علوم   یریت و اقتصاد سال ت ،comabolghasemp@yahoo.    
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 های خردتأثیر سرمایه انسانی و سالمت اجتماعی بر بُعد خانوار: مبتنی بر داده
 عالءالدین ازوجی

 چکیده
ارن . هر چن  بهیم  یزانه، سالمللی، خانوار دربرگیرن ه افرادد است که براد تا ین  عیشت رو عیارهاد بیندر 

در ان ازه  قش کلی دم بر یک خانواده، ناجتماعی حاک -هاد اقتصادداین  فهوم نگاه اقتصادد دارد ولی ویژگی
ذرته، حاکی از ی دهه گن در طوار در اقتصاد ایرارناختی ان ازه و حجم خانخانوار دارد. تحوالت حاکم بر جمعیت

گین ُبع  ن،  یانر ایراتر به ابعاد این تحوالت دارد. بر اساس نتایج ب ارهاد رسمی کشوضرورت نگاه عمیق
د کشور طی این دوره ها با رسی ه است. اقتصا 1365نفر در سال  5.1به  1335نفر سال  8.4خانوارهاد ایران از 

ه بع  تا کنون، بع  ب 1365جمعیت همراه بوده است. با کن  ر ن رتاب رر  جمعیت از سال  افزایش نرخ رر 
نفر به ترتیب در  3.3و  3.5اد به رقم ه 1375نفر در سال  4.85خانوار رون  کاهن ه خود را ادا ه داده و از رقم 

اقتصادد  -ماعیساختار اجتکه در حال حاضر، این وضعیت در رسی ه است. ضمن بن 1395و  1390د سال ها
تفاوت  1397ر سال د ار ایران درب    رکز ب-. بر اساس نتایج ب ار هزینهداردهاد  حسوس خانوارها نیز تفاوت

این  د که دره طورباساسی بین ان ازه خانوارهاد رهرد و روستایی در دهک هاد درب  د  شاه ه  ی رود. 
ه و در سه دهک باالد نفر بود 2.42ایین  ناطق رهرد در ح ود سال،  توسط بع  خانوار در سه دهک اول و پ

جا عه  ک اول و پاییننفر  ی بار . در حالی که  توسط بع  خانوار در سه ده 3.52درب  د این  ناطق نیز 
فر ن 4.15ین  ناطق نیز نفر بوده و در سه دهک باالد درب  د ا 2.31روستایی کشور ایران در این سال ح ود 

ب پذیرتر از هرد بسیاطق ربه عبارت دیگر، از بع  الگود ان ازه و سایز خانوار، طبقات پردرب    ن  ی بار .
کم  ز طبقاتایرتر پذطبقات کم درب   روستایی بسیب ،طبقات پردرب    ناطق روستایی  ی بارن  و برعکس

ر بن با در کنا وران د ایدرب   رهرد هستن . کوچک ر ن سایز و ان ازه خانوارها در چن  دهه گذرته اقتصا
 افزایش را ل تغییرات این راخص در دهک هاد  ختلف درب  د، با تحوالت  ختلف اقتصادد و اجتماعی

بوده است که  ا همراهاده هسطح تحصیالت خانوار و در  قابل بروز انواع بسیب هاد اجتماعی در  یان برخی خانو
ه است. بر یی دارتروستا وطبقات  ختلف اجتماعی جا عه رهرد نقش  همی در تغییرات سایز و ان ازه خانوار در 

 ازه ی با انجتماعهمین اساس، ه ف این  قاله، بررسی سنجش کمی ارتباط بین سر ایه انسانی و سال ت ا
ردد و ف ختلف  ی هادخانوارها در درون خانوارهاد رهرد و روستایی است. براد این  نظور، بر اساس ویژگ

رد و روستایی، هاد رهردرب   خانوا -ا و با بکارگیرد ریزداده هاد نتایج طرح ب ارگیرد هزینهاجتماعی خانواره
کنیک اقتصاد تاده از استف الگود بع  خانوارها در  یان طبقات درب  د خانوارهاد یاد ر ه   ل سازد ر ه و با

ار یل ساختست به دلار این ( الگوهاد یاد ر ه بربورد و تحلیل  ی رون . انتظار بQRسنجی رگرسیون چن ک)
 عه رهرد و ایین جاپ و ک هاد باالده تفاوت انبارت سر ایه انسانی و  یزان سال ت اجتماعی خانوارها در چن 

و نهادد  انگیزری گذارد و نظامروستایی، الگود بع  خانوار  تفاوت بار . ب یهی است  مکن است نوع سیاست
پایین  باال و ک هادهمچنین الگود  ناسب   یریت سالمن د در ده براد رسی ن به ان ازه خانوار  طلوب و

ی ه را  ورد بررسیاد ر  گوهادجا عه رهرد و روستایی  تفاوت بار  و بای  دقیق تر و بسیب رناسانه تر، نتایج ال
 قرار داد و تحلیل نمود. 

  پذیرد.سر ایه انسانی، سال ت اجتماعی، خانوار، سالمن د، بسیب واژگان کلیدی: 

                                                           
  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   
 حبیب صادقی، حسین محمودیان

 چکیده  

 .کن ی به ا تجرر تیجمع جوانیدوره تورم  رانیا تیجمع ی،در ساختار سن جادر هیا راتییتغ به سبب
ها ت بنسال  نیأ در جهت ت کورن یها  خاص خود است و دولت تخ  ات و ا کانا از ن ین جوانان

الش است  وجود در ت دهاهداد هیثانو لیو تحل دروش اسناد قاله، به  نیا .الزم را اعمال کن  دهااستیس
را در دو  جوانان  تو سال ،ده  به دست رانیجوانان ا یسال ت به ارت گروه سن تیاز وضع یلیتا فرا تحل

 ت سال تیضعوه در نشان داد ک جینتا .نمای  یو عوا ل خطرزا  رتبط با سال ت بررس یعمو بع  سال ت 
. ان کرده یابیزسال ت خود را خوب ار تیدرص  جوانان وضع 85 ده نشان  ی  ختلف قاتیتحق ،یعمو 

 وعین  و رهست یدرص  جوانان دچار افسردگ 17 ده ینشان   جینتا زین یسال ت روان تیدر وضع
 سال ت  کنن هیته  پر خطر درفتارها . در بع ده استدرص  بو 70ح ود  زیاختالل در سال ت ن دالحظه

 نیسن ریاستر از باال رایجوان بس یگروه سن داز تصادفات برا یحوادث نار هنشان داد کنتایج  زیجوانان ن
 صرف  نظر. از ستاتصادفات بوده  لیبه دلجوانی  دورهد هااز  رگ یمیدر ح ود ن که داست به طور

و برابر ددختران  وپسران  براد رانیدر ا اتیهستن  و  صرف دخان ترین افرادریپذبیبس انجوان  خ ر،  واد
 اتیستعمال دخانرروع به ا یسالگ 20ساله قبل از  22تا  15درص  جوانان  70که  دبه طور .ر ه است

تا  14 یرستانیانان دبدرص  نوجو 22در ح ود  و است بیترت نیبه هم نیز الکل د  صرفالگو برا .کنن ی 
 تیدر نها است شیال افزاح درنسبت  نیاو ان   اه گذرته را دارته 12الکل در   نیساله تجربه نور 19
و  دو داچ ب تیدر بحث وضع .ن دارن سال س 30 ریکنن گان  واد  خ ر زدرص   صرف 70 گفت توانی 

 نیکه از ا دارتهابطه ربا جنس  خالف  درگیر، درص  جوانان 55 باًیگفت که تقر  یمن بایناا یروابط جنس
هزار نفر  بتال به  27 دح و 1392در سال  رانیدر ا .کنن یاستفاده نم دریشگیپ لیدرص   از وسا 40 تع اد
اعتیاد تزریقی و سهم . اله بودن س 34تا  15 یها در گروه سندرص  بن 57ر ن  که  ییرناسا دو داچ ب

 ش ر ه است.گزار ،درص  13 و 68 بد ود در جوانان به ترتیبدر انتقال اچ  ناسالم یروابط جنس
ی در شخودک ،تز تصادفاچرا که بع  ا ،سال ت است  کنن هیعلل ته  نیتراز  هم زیدر جوانان ن یخودکش
و  سال ت تیرناخت وضع. ا ی  است با ده یعلت  رگ جوانان را به خود اختصاص   درص  10ح ود

ه ارت ب نیبه  نظور تأ  ر هدزیرو برنا ه قیدق دهااستیاعمال س دالزم برا، بسترهاد به ارت جوانان
 . یگروه را فراهم ب نیو سال ت ا

 . د پرخطررفتارهای، سال ت روان ،یسال ت جوانان، سال ت عمو  :یدیکلواژگان 

                                                           
 رناسی دانشگاه تهران                         دانشیار گروه جمعیتhmahmoud@ut.ac.ir 
 رناسی دانشگاه تهران             دانشجود دکتراد جمعیتi@ut.ac.irhabib.sadegh 
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 اثر توسعه بر سرمایه انسانی از دست رفته ناشی از مرگ زودرس:

 1395یزد و سیستان و بلوچستان در سال  ای دو استانمطالعه مقایسه
 محمد ترکاشوند،  ندوشنعباس عسکری،  مریم صباغچی

 

 چکیده
رود. حفظ یوب  نیرود انسانی، به ویژه نیرود انسانی جوان به عنوان سر ایه اصلی هر جا عه  حس

 با ه ف حاضر گذارد است. پژوهشهاد سیاستنیرود انسانی به لحاظ کمیت و کیفیت از ضرورت
سال )که  64-15( افراد گروه سنّی YLLزودرس )  رگ از ناری دههاد عمر از دست رفتسال ده طالع

 سال در ستانبلوچ و سیستان و یزد هاداستان در رود(،به نوعی از دست رفتن سر ایه انسانی  حسوب  ی
  وارد دهکلی است. ثانویه هادداده تحلیل از استفاده با و  قطعی  طالعه ینانجام گردی . روش ا 1395
 وانعن به 1395بلوچستان در سال  و سیستان و یزد هادستانا( ساله 64-15گروه سنّی ) دهر  فوت
 تخ  ا و پزرکی علوم شگاهدان به ارت هاد عاونت از استفاده  ورد هادداده.   نظرن  ه ف دهجا ع

 ستد از هادسال ایسه ق و  حاسبه ر نظو به بلوچستان و سیستان و یزد هاداستان در انی و به ارتی
. است ر ه  حاسبه رتبه ا جهانی استان ارد ساز ان روش از استفاده با YLLو  گردی  اخذ ،عمر دهرفت

 با کار، دنیرو سنین جمعیّت دهدست رفت از عمر دهاسال و اصلی  رگ علل که ده  ی نشان هایافته
ت  تفاو  طالعه  ورد هاداستان در سالمن ان و کودکان  انن  سنّی عم ه هادگروهسایر  و جمعیّت کلّ

کار  دنیرو دباال در سنین و دغیرعم  سال(، حوادث 44-15کار ) دنیرو جوان سنّی دهاگروه در. است
گذار  ،رو رگ هستن . از این علل غالب هاسرطان و عروقی -قلبی دهاسال(، بیمارد 45-64)

ا سبک بهاد غیرواگیر و  رتبط ها به دلیل بیمارد رگ دهاپی  یولوژیک در ایران رخ داده است و عم 
براد  هاد سال ت راهاد اجتماعی در برنا هگذارد . این وضعیّت تقاضاد ورود سیاستدهنزن گی رخ  ی

 کن .حفظ کمیت و کیفیت نیرود انسانی دوچن ان  ی
 

، یزد ،دغیرعم  حوادث (،YLLعمر ) دهرفتست هاد از دنسانی، سالا دهسر ای واژگان کلیدی:

 .سیستان و بلوچستان

 

                                                           
   دانشگاه یزد، رناسیجمعّیتکاررناسی ارر                      abaghchi@yahoo.commaryam_s              
 رناسی دانشگاه یزد دانشیار جمعیّت                                                    askarin@yazd.ac.ira    
 دانشگاه یزدرناسی استادیار جمعیّت                                        orkashvand@yazd.ac.irm.t  



 

 



 

 

 

 نشست پنجم:

 مهاجرت و سرمایه انسانی
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 های خطیمدل های بین استانی در ایران:بینی ساختار فضایی مهاجرتتوصیف و پیش

 ندوشنعباس عسکری،  لیال زندی

 چکیده

 نیب دها هاجرت ییفضا ساختار ینیب شیپ و فیتوص به هاد خطیبا به کارگیرد   ل حاضر  قاله
 شیپ و لیتحل دبرارا  دابزار ق رتمن  هارداخته است. این   لپ 1390-1395دوره ز انی در  رانیا یاستان

و  1390 دوره سررمارد دو در یاستان نیب ی هاجرت دهاداده. کن  ی فراهم  هاجرت ییفضا ساختار ینیب
 فقادر  یناستا نیب ی هاجرت دها انیجر ،اطالعات نیا رپایهو سپس ب  ورد تحلیل قرار گرفته 1395
 ید استان طبقه بنناد  ببر ی هاجرت دهاسینمودارها و  اتر حاضر، قی. در تحقگردد ی ینیبشیپ 1400

ر اکسل رم افزانعات از در این  قاله براد پردازش اطالاست. ارائه گردی ه  شورک ی درراخص توسعه انسان
 نیب دهات هاجر ریخا دالگوها یابیدر ارز د یج  نشیب قیتحق هاداستفاده ر ه است. یافته CIRCOSو 

 ن است کههاد داخلی در کشور بیانگر ب شاه ه ساختار فضایی  هاجرت. کن ارائه  ی رانیا یاستان
به وقوع  اد اخیرههاد دور هاجرت رون   ت ادادر  احتماالً کینزد ن هیدر بی استان نیب ی هاجرت دانهایجر

 دارد، ی راانسوسعه انرتبه اول راخص ت که بعنوان استانی  تهران ساختار فضایی، نیاخواه  پیوست. در 
 خواه  دارت.بیشترین سهم را از نظر  ب أ و  قص   هاجرتی 

 . رانیا ،یاستان نیب  هاجرت ، هاجرت هاد چن گانه،لفهی،  ؤخط دها  ل: یدیکل واژگان

 

  

                                                           
  )دانشجود دکترد جمعیت رناسی، دانشک ه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد )نویسن ه  سئول

doniazandy2007@yahoo.com  
 رناسی دانشگاه یزد دانشیار جمعیّت                                          askarin@yazd.ac.ira    

mailto:doniazandy2007@yahoo.com
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 بین شهرستانی در ایران -سرمایه انسانی و مهاجرت داخلی
 شوازیمحمدجالل عباسی ،  رسول صادقی ، نصیبه اسمعیلی

 چکیده

صریالت و سانی )تح طالعات و رواه  نظرد و تجربی بیانگر رابطه پیچی ه، چن وجهی و  تقابل سر ایه ان
ایه یرت و سرر جرایی جمعثر در پویرایی و جابرهؤ هاجرت( است. ا روزه  هاجرت داخلی  یکی از عوا ل  ر

یرژه وافرراد بره اقر ام بره  هراجرتگیرد و بار ، و  تحصیالت نقش  همی در تصمیمانسانی در ایران  ی
اد هرهرسرتانجوانان دارد. ه ف اصلی این  قاله بررسی رابطه تحصیالت با  هاجرت داخلری در سرطح ر

ا بیرانگر ایرن هبار . یافته ی 1395هاد سطح خرد )فردد( و سطح کالن سررمارد کشور بر اساس داده
 28هاد کشور  نفی، و در  قابرل رهرستان درص  72 یزان خالص  هاجرتی  1390-95است که در دوره 

 ابطره  ثبرتاسرت. همچنرین، نترایج بیرانگر ردرص   وازنه  هاجرتی بین رهرستانی  ثبرت وجرود داررته
معیرت برا هرا نشران داد کره رابطره نسربت جتحصیالت دانشگاهی با  یزان خالص  هاجرت است. یافتره

ر داوت اسرت. اد  تفردر بسترهاد  ختلف توسعهتحصیالت دیپلم و دانشگاهی با  یزان خالص  هاجرتی، 
نفری  ا  وازنه بهاد با سطح توسعه پایین، نسبت باالد تحصیالت )دیپلم و دانشگاهی( جمعیت رهرستان

الت االد تحصریهاد با سطح توسعه باال، نسربت بر هاجرتی بیشتر همراه است و در  قابل، در رهرستان
طح فرردد ، نتایج سر ثبت  هاجرتی بیشتر همراه است. عالوه بر بن)دیپلم و دانشگاهی( جمعیت با  وازنه 

ر دور کلری، یابر . بطرنشان داد که ر ّت  هاجرت بین رهرستانی با افزایش سطح تحصیالت افزایش  ری
هاد تانقابل رهرسهاد  هاجرپذیر سر ایه انسانی بیشترد ب ست بورده و در   وازنه  هاجرتی، رهرستان

 ر،اد در کشروهراد توسرعهینی و نرابرابردبا رر  رهرنشردهن . انسانی از دست  ی  هاجرفرست، سر ایه
وم ایرن رود تر ای رکزد کشور به ویرژه تهرران دارد. انتظرار  ربه تجمع در  ناطق  یلتما یانسان یهسر ا

ه هرربرت به  نظور رود.  ت وین سن  جا ع  هاجاد در کشور هاد  نطقهوضعیت  نجر به تش ی  نابرابرد
 گیرد سر ایه انسانی در نقاط  هاجر فرست و  هاجر پذیر ضرورد است. 

 نی.هرستار: سر ایه انسانی، خالص  هاجرت، تحصیالت دانشگاهی،  هاجرت بین های کلیدیواژه

 

  

                                                           
  تهران                                                    دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاهn.esmaeli@gmail.com 
  کشور                 دانشیار جمعیت رناسی دانشگاه تهران و  حقق  وسسه  طالعات جمعیتیrassadeghi@ut.ac.ir 
  کشور                       استاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران و رئیس  وسسه  طالعات جمعیتیmabbasi@ut.ac.ir 

mailto:n.esmaeli@gmail.com
mailto:rassadeghi@ut.ac.ir
mailto:mabbasi@ut.ac.ir
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 تحلیل فضایی نقش توسعه انسانی در مهاجرت شهرستان های مرزی ایران 
 زادهاله رستمعلیولی،   رضا نوبخت

 چکیده

ناطق  ها در نسانجهت نشان دادن  یزان توا ن سازد ا ،راخص توسعه انسانی یکی از  همترین  فاهیم
د این صاص داراخت جهت دستیابی به سطوح باالد زن گی است. بنچه بحث اصلی این  قاله به بن ، ختلف

فتن نظر گر ا دربهم در سطح رهرستانی به لحاظ راخص توسعه انسانی و است که  ناطق  رزد ایران بن
ابرابرد وجود ن وکه تفاوت  تغیرهاد اقتصادد، ب وزری و به ارتی چه وضعیت و ویژگی هایی دارن  و این

ابه جاجرت و ه  هاین  ناطق به لحاظ راخص توسعه انسانی، بیا رفتارهاد جمعیتی این  ناطق از جمل
ت و داده هاد اطالعا ونویه از روش تحلیل ثاجایی  کانی بنها را تحت تأثیر قرار داده است. در این  طالعه 

فاده جرت است ها جمع بورد ر ه توسط  رکز ب ار ایران براد سنجش راخص توسعه انسانی و  یزان هاد
ته هاد  طالعه استفاده ر ه است. یاف GeoDaو  ArcGisر ه است و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 

از  غربی وجنوب کشور در  قایسه با رهرستان هاد ررقی ده  که رهرستان هاد رمال و نشان  ی
اد رایط بررجود وتوسعه انسانی باالترد برخوردان  که  ی توان به عوا لی  انن  نقش نفت و گاز، 

ین است که ا رنتایج بیانگ ثر در این تفاوت است.ؤکشاورزد بهتر، ارتباط بیشتر با پایتخت از جمله عوا ل  
ی باط  عنن ارت. همچنیداردهاد  رزد ایران در  یزان هاد  هاجرت رهرستان نقش  همی ،دارتن رغل

ن هاد رهرستا ا دردار  هاجرت با نرخ باسوادد، ارتغال، نسبت پزرک به جمعیت و بیکارد تحصیکرده ه
اجرت د در  ه ه انقش تعیین کنن ،جنوب ررقی  عنادارتر بوده است. عالوه بر این، رکل گیرد صنایع

د یان نموبوان تاخص هاد توسعه رهرستان هاد  رزد ایران ایفا نموده است. بطور کلی  ی خالص و ر
د ستان هارهر که نابرابرد هاد فضایی در راخص هاد توسعه،  یزان هاد  تفاوت  هاجرتی را براد

 همراه دارته است.ه  رزد ب

 ی.اد فضاید ه، نابرابر: توسعه انسانی،  هاجرت، رهرستان هاد  رزد، تحلیل فضاییواژگان کلیدی

 

                                                           
 رناسی، دانشگاه پیام نور )نویسن ه  سئول(   استادیار جمعیتrznobakht@gmail.com  
 رناسی توسعه،  وسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور، استادیار جا عه

rostamalizadeh@gmail.com 
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 گرایی ایرانی در بوته نقدنقش سرمایه انسانی دیاسپورا در توسعه زادگاهی: فراملی
 سعیده سعیدی

 چکیده 

دارد.  یوسعه  لتو  فتشریبر پ یمیر ستقیو غ می ستق راتیثأت یاجتماع دا هاجرت  تخصصان به عنوان  سئله
 دهالشاز چا یکیوان به عن ریاخ دها اهر در سال دروهایکردگان و نلیتحص یبرون کوچ شیرون  رو به افزا

وت نوان ثرعن به و  تخصصا خبگانجا ع است. ن یرناسبیبس از ن یرود و ن یقلم اد   داستگذاریعرصه س
 هتوسع در یل  هموان عا ه عنب اسپورایدر د یرانیتوسعه دارن .  هاجران ا ن یدر فرا ی هم ریثأت نیهر سرز  ی ل
-  با رکلتواننی ن  که هست ییگرانبها دهافرصت یو اجتماع یفرهنگ ،د تنوع اقتصاد دهاهیبا سر ا  ار،یپا

 تی. حمان ینما ب أ شور ک به توسعه یکمک بزرگ ایها و دانش روز دنارسال پول، تجارب،  هارت انیبه جر یده
وسعه و تو  یل کنن ه  نافع نیبنان تضم دهمه جانبه از  هاجران  تخصص و تالش در جهت جذب ح اکثر

ضمن  ایرانی یاسپوراددرناخت  ختصات تالش خواه  ر  تا با   قاله نیبار . در ایجا عه    اریپا شرفتیپ
ا ل د در تعد  وجواهبه چالشه  نظور انتفاع از سر ایه انسانی  هاجران ب چرخش  غزها استیبر س  یکأت

 داههاجرت  نیطه ببا تمرکز بر راب دروشیپرداخته رود. پژوهش پ  تخصصدوسویه کشور  ب أ/دیاسپوراد 
انی راد ایردیاسپو  ختصاتاست:  نیادیال بنؤدو س نیبه ا ییدرص د پاسخگو زادگاهیو توسعه  یالمللنیب

ا چه و ب ن ینما فایانن  اتوی ی در توسعه زادگاه یچه نقش یرانیا داسپورایدر د )بکاد یک(  تخصصانچیست؟ و 
انی ایه انسب سر چالش هایی روبرو هستن  )با تأکی  بر نهاد ب وزش عالی به عنوان  همترین بستر جذ

یرانی با پوراد ال دیاسرناسی تعا گرایی به بسیب تخصصان بکاد یک(؟ این پژوهش با  طالعه نظریات فرا لی
حلیلی جا ع تابی به ر دستیسنادد به  نظوپردازد. روش پژوهش کیفی بوده و عالوه بر  طالعات اجا عه  ب أ  ی

هاد دانشگاهی و ران گروه صاحبه با   ی 12، به کشور یبا  تخصصان بازگشت افتهیساختار  مهی صاحبه ن 65از 
ن صورت ایرا همچنین نهادهاد دولتی و خصوصی ذیربط در حوزه سیاستگذارد  هاجرت هاد بازگشتی در

ر نتیجه ضعف دانی که اد ایردوسویه، پویا و تعا لی  یان کشور  ب أ و دیاسپورگرفته است. ع م ارتباط  ناسب، 
ذهنیت  گیردکلرقعیت در المللی و تأثیر فراواهاد بینهاد ذهنی از هر دو طرف، تحریمسیاستگذارد، کلیشه

ین نسلی، ط بروابو ی دربتکه و چن پاره  نجر ر ه است که بر انتقال فرهنگ طرفین به ظهور دیاسپورایی تکه
 ایه انسانی أ از سرر  ب  ن د کشودیپلماسی دیاسپورا، تصمیم به بازگشت  هاجران ذهنی )بالقوه( و ع م بهره

هاد ن کردیرو رس یبه نظر  ) هارت و تخصص و توان کاربفرینی(  هاجران ایرانی ر ه است. از سود دیگر 
دغام دراز او  ودهب   ته ح ود و کوتا یدر قالب یشت تخصصان بازگ یانسان هیبه انتفاع از سر ا یب وزش عال

ن  هاجرا دهاارتهمچون ع م انطباق تخصص و  ه د تع د دهابا چالش رویجذب ن ن ی  ت در چارچوب فرا
هاجران، تخصص    نیرس تیالزم در به فعل دهارساختیز کشور، نبود دهادانشگاه یاعال  دازهایبا ن یبازگشت

 .بار ی همراه  یشگاهدان دگروه ها انیو  تصلب بودن روابط در   کیگر بکاد تیحما داهاز دست دادن ربکه
 بگان. ش نخ: دیاسپورا، سر ایه انسانی،  هاجرت  تخصصان، توسعه زادگاهی، چرخواژگان کلیدی

                                                           
   دکتراد انسان رناسی و  طالعات فرهنگی دانشگاه بر ن بلمان، عضو هیئت علمی گروه  طالعات زنان، پژوهشک ه  طالعات

  saidi@iscs.ac.irو      saidi.university@gmail.comفرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  

mailto:saidi.university@gmail.com
mailto:saidi@iscs.ac.ir
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 چرخش نخبگان: برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
 علی حسینی

 چکیده
 دست از و وطن با شاثر بخ ارتباط قطع یا و بازگشت ع م ا ا نیست،  نفی ا رد برتر، دانش کسب براد  هاجرت

ون  رو به رر  ا روزه با ر است. درگیر بن با سیاستگذران اغلب ذهن که استد ا سئله یانسان دهادن سر ایهاد
  ه است.راپذیر ا رد طبیعی و اجتناب نجهانی ر ن،  هاجرت نیروهاد  تخصص از کشورد به کشور دیگر 

در  توانمن د نیان ایرا تخصص گونه اد که در حال حاضر  حققان وهثر از این رون  بوده بأکشور  ا ایران نیز  ت
راد  شارکت در هاد زیادد باییاین گروه به دلیل پیون  احساسی با وطنشان، توان . کنن خارج از ایران زن گی  ی

کشور  یشان دراحضور  یکی از وظایف اصلی دولت در راستاد جذب این افراد، کاهش ریسک. رن توسعه کشور دا
بار . دولت  ی گیردهاد  ادد و  عنود بنها در ب و ورود به کشور و یا دوره تصمیم ین نیازأاز طریق ت

 اه را با ه ف انتقال  12تا  6اد را براد جذب این افراد که تمایل دارن  یک دوره هاد ویژهبایست برنا ه ی
تخصصان و  یط تردد ته  هم در فراهم نمودن ررانک. بارن ، در نظر بگیرد دانش و تجربه در کشور حضور دارته

شارکت در ر جهت  ر کشود، افزایش  یزان تعه  ایشان در هر بار حضور خود کاربفرینان ایرانی خارج از کشور
ایرانی  ر نخبگاندبار . ه ف ایجاد وابستگی و احساس  سئولیت د  یهاد  رتبط با حوزه علم و فناورفعالیت

خصصی ر حوزه تثیرگزار بودن ایشان دأرحله و با القاد حس تبایست  رحله به  نسبت به کشور است که  ی
 ها وانشگاهد قیم که از یریکی از  همترین  وانع در بازگشت  تخصصین و دانشمن ان ایرانی غخود  ایجاد رود. 

هاد رون ، ع م وجود فضاد رفاف جهت ارتغال در حوزهالتحصیل  ی راکز علمی  عتبر بین المللی فارغ
 هاد برتر دنیا که تمایل بهالتحصیالن دکتراد ایرانی دانشگاهعالوه فارغبار . به ختلف علمی و فناورد  ی

رناسایی  بررسی و رک تحصیلی و نیزیی    أبایست صرف تبازگشت به کشور را دارن ،   ت ز ان طوالنی را  ی
که  تخصصان و اینکار نماین . با توجه به راکز و  ؤسسات علمی و فناورد حوزه تخصصی خود جهت رروع به

وت علمی و رب  تفاو تجا تخصص ددارته و دارا دااستع ادهاد برتر ایرانی خارج از کشور دا نه رمول گسترده
پاسخگود  توانمیارن ، ب یهی است که تنها با ارائه یک طرح و برنا ه نبتخصصی در سطوح  ختلف  ی

ارج از کشور و یرانی خاصصان نیازهاد تما ی این افراد بود. در این راستا پس از  طالعه کیفی و کمی جوا ع  تخ
ر سال در ز کشوای خارج رو، برنا ه همکارد با  تخصصان و کاربفرینان ایرانهاد پیشنیازها و چالش یبررس

نی صان ایراو  تخص قان حقاز دانش و تجارب ارزرمن    ن دبا ه ف  ایجاد ساز و کارد جهت بهره  1394
سیس ررکت أت  عین، وپسادکترد، فرصت  طالعاتی، اساتی    عو همچون  هاییدر قالب برنا ه خارج از کشور

رخش ر   ل چبکی  أتخ  ت سربازد با  فناور و برگزارد سخنرانی و کارگاه تخصصی، پروژه تخصصی جایگزین
 دانشگاه 100کی از از ی ر ه است.  خاطبان این طرح را ل دانش ب وختگان دوره دکترا یو اجرای ی غزها طراح

خص سسات راؤفعال در یکی از   برتر دنیا و  تخصصان و کاربفرینان دانشگاه 200برتر دنیا، اساتی  یکی از 
  بار . ی دانش بنیان خارجی هادعلمی و فناورد یا ررکت

 المللی. : چرخش نخبگان، سر ایه انسانی،  تخصصان، کاربفرینان،  هاجرت بینواژگان کلیدی

                                                           
  عاون توسعه روابط علمی و سر ایه انسانی،  رکز تعا الت بین المللی علم و فناورد seini1364@yahoo.comali.hos 



 

 

 های پذیرفته شده در بخش پوسترقاله( مبخش دوم



 

 



 

 

 ها و الزامات سیاستیسنی جمعیت بر سطح توسعه انسانی: فرصت تأثیر ساختار
 عادل عبداللهی،  منصور شریفی ، شناسنادر مطیع حق ، علی رحیمی

 

 چکیده
ویایی کانیزم پکشورهاد جهان، رویکرد و   ون هاد در حال تغییر جمعیترهاد اخیر با توجه به در سال

تنها رون  و ت، نهاد یافته است. تحلیل پویایی ساختار سنی جمعیجمعیت و توسعه انسانی اهمیت فزاین ه
گشای  و ی گذاران یاسته تحوالت جمعیتی را فرارود س سیر گذرته را نشان داده، بلکه دورنمایی از بین 

 کن . با توجه به تجارب  تفاوت اقتصادد،هاد پیش رو فراهم  یشها و چالدرک  ناسبی از فرصت
کی  بر یت با تأرناختی کشورها، ه ف اصلی این  قاله واکاود اثرات ساختار سنی جمعاجتماعی و جمعیت

ف هاد  ختلگیرد، تکوین و ا ت اد پنجره جمعیتی بر سطح توسعه انسانی در کشور راحل  ختلف رکل
ساله، 15-24هاد سنی است. پی بردن به رابطه علّی ساختار سنی جمعیت )گروه 2015جهان در سال 

کیل ( ه ف نهایی این  طالعه را تشHDIساله به باال( و راخص توسعه انسانی ) 50ساله و  50-25
 2015هاد جمعیت و توسعه ساز ان  لل  تح  در سال  هاد این  طالعه  بتنی بر ب ار بخشده . داده ی

ح توسعه انسانی ساله و سط 15-24ده  که ارتباط بین سهم نسبی گروه سنی یج  طالعه نشان  یاست. نتا
ع م  وروه سنی گتر بوده و این به دلیل ارتغال به تحصیل این در  قایسه با دو گروه سنی دیگر ضعیف

 50نی سبین گروه که، این ارتباط در توجه اینبار . نکته قابلی هاد اقتصادد  شارکت بنها در فعالیت
تحلیل  یافته از نمود بیشترد برخوردار است. نتایجتر بوده که در کشورهاد توسعهساله به باال قود

در بین کشورهاد  ساله به باال بر سطح توسعه انسانی 50رگرسیونی برکار ساخت که تأثیر گروه سنی 
 عنادار است. درص  اطمینان   99بوده و به لحاظ ب ارد در سطح بیش از  8/0 ختلف جهان ح ود  

 

عالیت پنجره جمعیتی، فپویایی ساختار سنی جمعیت، راخص توسعه انسانی، : واژگان کلیدی

   اقتصادی.

  

                                                           
 طالعات و رناسی، دانشگاه بزاد اسال ی واح  علوم و تحقیقات و کاررناس پژوهشی  ؤسسهدانشجود دکترد جمعیت  

 ali.rahimi@psri.ac.ir                                                                    یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور    
 عات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور  رناسی  وسسه  طالاستادیار جمعیتs@psri.ac.irnader.haghshena 
 ح  گر سار  رناسی دانشگاه بزاد اسال ی وااستادیار جمعیت                                                 harifi@ut.ac.irs 
 شور ک جمعیت تخصصی و جا ع   یریت و  طالعات توسعه  ؤسسه و اقتصادد رناسیجا عه استادیار 

adel.abdollahi@psri.ac.ir 
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 (1369-1396ثر بر نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران )ؤعوامل م
 صادقیفاطمه حاجی،  زادهمنصور مهینی

 چکیده
ست. به اکار زنان رودکشورهاد در حال توسعه  ورد غفلت واقع ر ه، نییکی از عوا ل تولی  که اغلب در 

ان در شارکت زن ده ، ولی نرخ که بیش از نیمی از جمعیت سن کار در اقتصاد را زنان تشکیل  یرغم بن
 :رصادد  تع د نظیا ل اقتر عوبازار کار ایران در سطح پایینی قرار دارد. در اقتصاد ایران این نرخ تحت تأثی

رد و غیره، هاد زن گی و تورم، نرخ بارونام زنان در  قاطع  ختلف تحصیلی، هزینهرر  اقتصادد، نرخ ثبت
 شارکت  بر نرخ وا ل تغیر بوده است. ه ف اصلی این تحقیق، تعیین درجه اهمیت تأثیر هر یک از این ع

ن پژوهش از الگوهاد  ف ایاست. جهت دستیابی به ه 1369-1396زنان در اقتصاد ایران طی دوره ز انی 
هاد  ورد نیاز نیز از پایگاه ( استفاده ر ه و دادهWLSاقتصادسنجی و روش ح اقل  ربعات  وزون )

 1369-1396هاد  یالدد  صادف با سال 1990-2017هاد هاد سرد ز انی بانک جهانی طی سالداده
ابسته و  تغیر و رکت زنان به عنوانشارو  تغیر نرخ  هجرد رمسی استخراج گردی ه است. در  طالعه پیش

قاطع  ختلف ان در  نام زن تغیرهاد لگاریتم تولی  ناخالص داخلی، نرخ بارورد،  یانگین نرخ ناخالص ثبت
یحی هاد توضتغیرتحصیلی و راخص ضمنی تولی  )راخص تع یل کنن ه تولی  ناخالص داخلی( به عنوان  

 شارکت زنان و رر   رکل بین نرخ Uدر دوره  طالعه، رابطه  در نظر گرفته ر ه است. نتایج این پژوهش
هاد رر  اقتصادد نرخ ده . به این  عنی که نرخ  شارکت زنان دراقتصادد در ایران را  ورد تأیی  قرار  ی

شارکت ین نرخ  هاد باالد رر  اقتصادد، رون  صعودد خواه  دارت. همچنپایین، رون  نزولی و در نرخ
دارد دارد، و  عنی نام زنان در  قاطع تحصیلی رابطه  ستقیمن با  یانگین نرخ ناخالص ثبتزنان در ایرا

اد ایران در اقتص دارد بر نرخ  شارکت زنانبعالوه نرخ بارورد و راخص ضمنی تولی  تأثیر  ثبت و  عنی
فزایش او نیز  ولی دارد. بر پایه نتایج ب ست ب  ه از این تحقیق، کاهش نرخ بارورد و راخص ضمنی ت

 رود. یایران   نام زنان در  قاطع تحصیلی  ختلف باعث افزایش نرخ  شارکت زنان در یانگین نرخ ثبت

 

نرام زنران، بتنرخ  شارکت زنان، نرخ بارورد، رر  اقتصادد،  یرانگین نررخ ناخرالص ث: واژگان کلیدی

  روش ح اقل  ربعات  وزون.

  

                                                           
                               )استادیار اقتصاد، دانشگاه یزد )نویسن ه  سئول yazd.ac.ir@Mahinizadeh 
                    دانشجود کاررناسی ارر  اقتصاد، دانشگاه یزد@gmail.com2019F.Hajisadeghi 
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  از صنایع تولیدی در ایرانآموزش، مهارت و ایجاد شغل: تجاربی 

 های توسعهدر برنامه
 مهدیه پیروی ،  پورمحمدعلی فیض

 

 چکیده
یز خود رود و این نسانی تلقی  یرح در سر ایه انطترین وجوه  اگرچه دو بع  ب وزش و  هارت از عم ه

دهن ه بن است که شاننایران توان  ز ینه را براد ایجاد رغل فراهم نمای ، ا ا رواه   وجود در اقتصاد  ی
 ل فراهم نمای .ش ارتغافزایز ینه را براد ایجاد و ا ،این دو بع  نتوانسته است همانن  سایر کشورهاد جهان

التحصیالن دانشگاهی از اهمیت هاد اخیر و با افزایش نرخ بیکارد فارغویژه در سالاین  وضوع به
یجاد رغل و اثیر ب وزش و  هارت را در أ ه است تا ترو این پژوهش کوریر بوده و از اینسزایی برخوردابه

هاد این  طالعه را هاد سوم، چهارم و پنجم توسعه بررسی نمای . دادهان طی برنا هدر صنایع تولی د ایر
اد سهم تشکیل داده و  تغیره ISICنرخ خالص ایجاد رغل در صنایع تولی د و در سطح ک هاد 

ن انسانی راغل در صنایع تولی د،  تغیرهاد  ستقل ایب وختگان ب وزش عالی و  هارت نیروددانش
ان ج این  طالعه نشهاد تابلوئی )پنل دیتا( نتایان . با استفاده از   ل رگرسیونی دادهشکیل داده طالعه را ت

دارد از سهم راغالن با صورت  عنیزایی خالص در صنایع تولی د ایران بهده  اگرچه ارتغال ی
طالعات  و اکثر  خالف  بانی تئوریکثیر پذیرفته، ا ا برأانسانی راغل تتحصیالت عالی و  هارت نیرود

الی و عح ب وزش افزایش راغالن با سط ،ردی ه است. به عبارت دیگرگاد  نفی را  نتج این حوزه، رابطه
توان با دو ا که  یرزایی خالص دارته بار .  وضوعی ثیرد  ثبت بر ارتغالأنتوانسته است ت ،داراد  هارت

 ،گذاردسیاست رو و از حیثنمود. از این ار کار تبیینب وزری و ناهماهنگی  هارتی در باز د ناهماهنگیواژه
ترین نیازهاد هر ها با نیازهاد بازار کار از ضروردهاد دانشگاهی و همسو نمودن بنبازنگرد در ب وزش

 اهنگی تب یل رود.هاد  ذکور به همدو بخش بوده تا ع م هماهنگی

 

، صرنایع گاهی،  هارت، ناهماهنگی در بازار کارالتحصیالن دانشزایی خالص، فارغارتغال: واژگان کلیدی

 تولی د ایران.

  

                                                           
  اقتصاد، دانشگاه یزداستادیار                                                                           feizpour@yazd.ac.ir  
  )دانشجود کاررناسی ارر  علوم اقتصادد، دانشگاه یزد)نویسن ه  سئول      m.peyravi71@yahoo.com 

mailto:feizpour@yazd.ac.irا
mailto:m.peyravi71@yahoo.com
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 آموختگان دانشگاهی بر بازار کار آنهابررسی تأثیرات اجرای طرح کارورزی دانش
 پورکیانا ملک ،  ثریا گودرزی

 

 چکیده
ریق ط تگان ازب وخب وختگان دانشگاهی با ه ف افزایش قابلیت جذب و ارتغال دانشطرح کارورزد دانش

سب و کار دانش کرینی و کار بف دانتقال  هارت و تجربه در  حیط کار براد ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه
ه بنگاه  وخته ببانش دانتقال دانش از  دب وختگان، ارتقاء صالحیت حرفه اد بنها و فراهم ساختن ز ینه

ه ین  قالگارش انش  ورد استفاده در  طرح و در حال اجرا  ی بار . رو دانش ب وختگان بهاقتصادد 
در  وبورد گردی ه جمعوش کمی اطالعات از  نابع  رتبط و  وجود بار  که در رکیفی(  ی -ترکیبی)کمی

ایان کارفر  ه بااد ) صاحبروش  صاحبه وروش کیفی از  شاه ه  ی انی )بررسی و بازدی هاد استانی(
که  گردی  هاد صورت پذیرفته  شخص طابق بررسیتوسط رابطین استانی( بهره گرفته ر ه است. 

ی و کاردان قاطع بیشترین  قطع تحصیلی کارورزان  ربوط به  قطع کاررناسی و بع  از بن به ترتیب 
 22452ن ه از بیه  کهاد کشور نشان  ی دکاررناسی ارر  و باالتر بوده است. نتایج اخذ ر ه از استان

جوز کارورزد کشور   دو حرفه ا یاح ، توسط ساز ان ب وزش فنو 9428واح  پذیرن ه براد  ی تقاض
کارورزد  هذران ن دوربه گ 13169، تع اد دواج  ررایط  تقاضی کارورز 131000 صادر ر ه است. از تع اد

هاد هاد ز ینی، ایجب وختگان دانشگاهان . اهم نتایج  شارکت در دوره طرح کارورزد دانش شغول ر ه
نمودن  فراهم وب وختگان دانشگاهی توسط کارفر ایان به بازار کار تر دانشسریعالزم براد جذب 

 بار .  یکار و نیاز بازار کار هماهنگی بین عرضه نیرود

 

 .واح پذیرن ه ،کارورزدانشگاهی، التحصیل فارغبازارکار، ارتغال، : واژگان کلیدی

                                                           
                                دکترد جا عه رناسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی@yahoo.com2001rayasunso  
                   کاررناسی ارر  ب ار ریاضی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیur_kiana@yahoo.commalekpo 
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 های ایران: در استانسرمایه انسانی اقتصادی از دست رفته ناشی از بیکاری  

 1395بر اساس نتایج سرشماری 
 محمد ترکاشوند،  سواریمریم شاه

 چکیده
ترین  هم ه عنوانبشرد   ات در جوا ع با روزه، نقش و اهمیت نیرود انسانی در فراین  تولی  و ارائه خ

از  سانیانرود که نقش نیرود با نگاهی به  راحل تم ن بشرد  شخص  ی . شخص ر ه است ،عا ل
یرود ت نالحوت ون نیرود کار ساده به سر ایه انسانی تکا ل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژد ب

بین  تولی  ا در فرورد بنهدر عصر حاضر پیون   ستحکمی بین نیرود کار و بهره .انسانی فاق  کارایی است
 رد گذاردهر ایست است که بین وجود دارد. رواه   وجود در بیشتر کشورهاد صنعتی،  ؤی  این حقیق

ست رفتن دوجب از  اال ب، و به تبع بیکارد نیرود انسانی و رر  اقتصادد، ارتباط قود وجود دارد ارتغال
ی را در لغ هنگفتیشتر جوا ع در حال توسعه،  بابب ین لحاظ، ا روزه  رود. د انسانی  یبخشی از سر ایه

راد ویژه ب هاد اصلی بها روز ایران نیز یکی از دغ غه دعهدر جا  کنن .گذارد  یاین بخش سر ایه
جتماعی براد ااقتصادد و  هاد سئله بیکارد است. بیکارد پیا  هاد  نفی بسیارد را در حوزه ،جوانان

سعی  1395رد هاد  رکز ب ار ایران بر اساس سررمابورد. در این  قاله با اتکا به دادهافراد به وجود  ی
ئه رود. طح تحصیالت اراسن، جنس و س ،هاد فردد شخصه  بنادتصویرد از بیکاران بر ر ه است تا 

 2278572نفر هستن  که از این تع اد،  3258215جمع کل بیکاران کشور  ،هاد  رکز ب ار ایرانداده بنابر
بیکاران را تشکیل  درص  30نفر زنان که ح ود  979643درص  بیکاران و تع اد  70نفر  ردان که ح ود 

ز  ردان ان بیشتر دهن . نتایج ب ست ب  ه از این  طالعه گویاد این است که نرخ بیکارد در بین زنا ی
ها ایر گروهسالتحصیالن دانشگاهی بیشتر از هاد جوانان و فارغدو برابر  ردان(، و در بین گروه )تقریبا

ادد بای  انی اقتصهاد کشورد براد رفع  عضل بیکارد و استفاده از این سر ایه انسریزداست. در برنا ه
هاد یلیلکرده از پتانسهاد بنان تمرکز نمود. زنان تحصهاد جوان تحصیلکرده و تواناییبر رود گروه

ا با رتوان  شکالت کاهش جمعیت فعال  ی ،فعالیت در کشور هستن  و دردوران سالمن د جمعیت
توان   شوق ن  یجوا  شارکت بنها در بازار کار رفع نمود. کاهش نرخ باالد بیکارد زنان تحصیلکرده و

 زنان براد  شارکت در بازار کار بار .

هاد ایران، ان، استنسانی اقتصادد، جمعیت بیکار، وضعیت اقتصادد و اجتماعیسر ایه ا: واژگان کلیدی

 . 1395سررمارد 

                                                           
 رناسی دانشگاه یزد                دانشجود کاررناسی ارر  جمعیت @gmail.com26mrymshahswary 
 رناسی دانشگاه یزد                                           استادیار جمعیتm.torkashvand@yazd.ac.ir 

mailto:%20mrymshahswary26@gmail.com
mailto:m.torkashvand@yazd.ac.ir
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 بررسی اثرات نهادی و سرمایه انسانی تحصیالت بر تأخیر ازدواج زنان در ایران
 رسول صادقی ، فاطمه تنها

 چکیده
ه ک طوردت. بدارته اسدر چن  دهه گذرته سطح تحصیالت زنان در ایران بطور قابل توجهی افزایش 

ربی در د و رواه  تجدهن . بر  اساس  بانی نظردرص  دانشجویان را زنان تشکیل  ی 60ا روزه بیش از 
رود ی ایجاد  یالتجوا عی که سطح تحصیالت زنان افزایش  ی یاب ، رابطه غیر خطی بین ازدواج و تحص

ه بین سی رابطه برریاب . ه ف از این  قالو در سطوح تحصیلی بسیار پایین و باال، ازدواج کاهش  ی 
نظور از روش تحلیل بار . ب ین  سال  ی 39تا  25تحصیالت و تأخیر در ازدواج زنان ایرانی در سنین 

ه است. نتایج استفاده ر  1395و  1390، 1385هاد هاد خام دو درص د سررمارد سالثانویه داده
نان دارد. زدواج زااهش  راکز ب وزری تأثیر قابل توجه در ک بررسی نشان داد که اثرات نهادد و حضور در

 .د داردواج وجوازد همچنین، نتایج این  طالعه نشان داد که رابطه غیر خطی بین سطح تحصیالت زنان و
ته است ایش یافافز در سطوح تحصیلی  توسط در  قایسه با سطوح تحصیلی پایین و باال، احتمال ازدواج
دواج است.  بر ازباال که نشان دهن ه اثر  ثبت تحصیالت در سطح  توسط و اثر  نفی بن در سطوح پایین و

توان  در  ی ها(گاهی)دانش وزرهاد بهاد خانواده  حور به ویژه در  حیطها و برنا هاتخاذ و اجراد سیاست
 کاهش اثرات نهادد و سر ایه انسانی تحصیالت بر تأخیر ازدواج بکاه . 

 

 نی.یه انساسر ا تأخیر ازدواج، تحصیالت، نظریه اقتصادد ازدواج، اثر نهادد، اثر: واژگان کلیدی

  

                                                           
  تهران دانشگاه رناسی جمعیت دکترد دانشجود                                                    tanhaa@gmail.com.f 
 کشور                عیتیجم  طالعات  وسسه  حقق و تهران دانشگاه رناسی جمعیت دانشیار  assadeghi@ut.ac.irr 
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 ثر بر تأخیر در سن ازدواج زنان و مردان متأهل در شهر تهرانؤعوامل م
 آرزو باقری،  سعادتی مهسا

 چکیده
ز  باحث ه یکی ابود در جا عه اقتصادد  وج -ا روزه ازدواج در بین جوانان با توجه به ررایط اجتماعی

 بررسی عوا ل اضر،ح هم در  طالعات اجتماعی و اقتصادد تب یل ر ه است. ب ین  نظور ه ف از  طالعه 
 بار . أهل در رهر تهران  ی ؤثر بر تأخیر در سن ازدواج زنان و  ردان  ت

گیرد ل که با روش نمونهساله  تأه 59-20 رد  588ساله و  49-15زن  612هاد در این  طالعه از داده
نا ه از طریق پرسش 1396و بهار  1395اد از  ناطق  ختلف رهر تهران در ز ستان بن د دو رحلهطبقه

بین جنسیت، سن، ش نظور بررسی تأثیر  تغیرهاد پی  . بهبورد ر ه بود، استفاده گردیساختاریافته جمع
 طقه  حل،  نسطح تحصیلی، وضع فعالیت، قو یت، وضعیت  هاجرت، نحوه انتخاب همسر، نوع ازدواج

ن ازدواج، سأخیر در تبل بر رود  تغیر سکونت، هزینه خانوار، استفاده از اینترنت و تع اد فرزن ان ای ه
 رازش یافت.ها برگرسیون لجستیک به داده

رص  را د 88سال،  39-30درص  را گروه سنی 42درص  نمونه را زنان،  51در این  طالعه، ح ود  
درص   47ها غیرخویشاون د، درص  ازدواج 70درص  را راغلین تشکیل دادن . همچنین،  59غیر هاجران و 

درص ،  54و ان و تیلیون   2درص  داراد هزینه خانوار کمتر از  55افراد داراد تحصیالت دانشگاهی، 
 50/22±34/3بر رتیب برابل ازدواج براد زنان و  ردان به ت یانگین سن ای ه ،فارس بودن . از دی گاه  ردان

ال ب ست ب  . س 31/28±20/3و  93/23±20/3سال و از دی گاه زنان به ترتیب برابر  77/26±45/3و 
زدواج، در سن ا ان .  همترین دالیل تأخیرواج کردهدرص  افراد  عتق  بودن  که با تأخیر ازد3/15ح ود 

و  درص ( 9/10درص (، ن ارتن گزینه  ناسب ) 9/16ها )درص (، تأ ین هزینه 9/21دالیل رخصی )
أخیر تسن، بخت  درص ( ذکر ر ن . براساس نتایج   ل رگرسیون لجستیک با افزایش 8/9ن ارتن رغل )

یلیون   2تر از انوارها با هزینه کمخ هاجران و افراد ساکن در یاب ؛ راغلین، در سن ازدواج کاهش  ی
د ساکن در ( و افراOR=509/0(، غیر  هاجران )OR=542/0تو ان، به ترتیب نسبت به غیرراغلین )

أخیر در سن ازدواج ت( از بخت کمترد براد OR=512/0 یلیون تو ان ) 5/3خانوارها با هزینه بیشتر از 
ه سایر اقوام نسبت ب رتیبتالی است که اقوام فارس و افراد با ازدواج خویشاون د به برخوردارن . این در ح

(830/1=OR( و افراد با ازدواج غیرخویشاون د )693/1=ORبخت بیشترد براد تأخیر ) . در ازدواج دارتن 
ر سن ازدواج دتأخیر  ر دربا توجه به نتایج به دست ب  ه، وضعیت رغلی و هزینه خانوار، دو عا ل تأثیرگذا

رب   کافی راد که دتوانن  با ایجاد بستر  ناسب براد ارتغال افهستن  که سیاستگذاران در این حوزه  ی
 براد گذران زن گی بنان را تأ ین نمای ، این تأخیر را کاهش دهن .

رسیون ران، رگاجتماعی، ته -سن ازدواج، تأخیر در سن ازدواج، وضعیت اقتصادد: واژگان کلیدی

  تیک.لجس

                                                           
      دانشیار ب ار زیستی،  ؤسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشورdati@psri.ac.irmahsa.saa            
)دانشیار ب ار کاربردد،  ؤسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور)نویسن ه  سئول  

arezoo.bagheri@psri.ac.ir 
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 (1355-95برآورد شاخص میانگین سالهای تحصیل در چهل سال اخیر در ایران )

 با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی: سطح و روندها 
 شناسنادر مطیع حق،  شناسسمیه حق

 چکیده
معیتی تغییر ج حال  کانیزم پویایی جمعیت و سر ایه انسانی در سال هاد اخیر با توجه به رون هاد در

ه هاد یین پ ی ر تببررسی نقش سر ایه انسانی د .کشورهاد درحال توسعه، اهمیت فزاین ه اد یافته است
ه اصلی انی، هستانس  ختلف اقتصادد،  ورد توجه نظریه پردازان اقتصاد قرار گرفته است.  فهوم سر ایه

نسانی است. اسر ایه   همبعادبسیارد از  طالعات  ربوط به اقتصاد ب وزش را تشکیل داده و ب وزش، یکی از ا
ا  هاد  ختلف معیت، پیجازه تغییرات در  رگ و یر و بارورد و بطور کلی انتقال جمعیت همراه با تغییر در ان 

قتصادد و اوزه هاد و ح اقتصادد و اجتماعی در بردارته است. با این وجود ، ابعاد ج ی  در هم کنش جمعیت
ییرات ختی و تغرنا .کشور ایران نیز  تأثر از این تحوالت جمعیتاجتماعی بیش از پیش نمایان ر ه است

لی این ف اصدرسطح ب وزش بوده و پیشرفت هاد خوبی در سطح ب وزش عالی کشور حاصل ر ه است. ه 
ر دکیک جنس ه تف قاله، بربورد  یانگین سال هاد تحصیل به عنوان راخص  طلوب برخوردارد ب وزری ب

کیک یر به تفد اخدو سررمار ست. بررسی تفاوت ها، سطح و رون  این راخص دراخیر در ایران ا سال چهل
 سکن  واد نفوس هارد استانها از اه اف فرعی بن به رمار  ی بی .  نبع داده هاد  قاله از نتایج سررم

بیانگر تفاوت قابل  برگرفته ر ه است. نتایج تحقیق 1395تا  1355 رکز ب ار ایران در فاصله سال هاد 
ور در ل کشالحظه  یانگین سال هاد تحصیل در بین دو جنس در سررمارد هاد  ختلف در  قیاس ک 

یر، خادر چهل سال  و به تفکیک استانها در دو سررمارد اخیر بوده است. 1395تا  1355فاصله سال هاد 
ابر ودر بر 4از  ه بیشببوده، بطورد که در  ردان  سرعت تغییرات راخص در بین زنان نسبت به  ردان بیشتر

یش نی به بین دوره ز اابرابر افزایش یافته است. بطورد که این راخص، براد  ردان طی  7زنان به بیش از 
سال هاد  ر یانگینفاوت دبرابررسی ه و در بین زنان نیز راه  افزایش چشمگیر بن بوده ایم. همچنین ت 4از 

یستان و بلوچستان سسال در استان  1/5تهران تا سال در استان  22/9تحصیل درسطح استان ها از دا نه 
ت و وجه کافی به اهمیتنیز از همان رون  قبلی تبعیت کرده است.  1395 تغیر بوده و در سال  1390درسال 

ر از تماعی کشون اقتصادد و اجهاد کالگذاردتی در ب نه سیاسترناخاثرگذارد تحوالت اجتماعی و جمعیت
 بی .  این  طالعه به رمار  ی هاد سیاستیترین توصیه هم

 هاد تحصیل، انتقال جمعیتی.سر ایه انسانی، جنسیت،  یانگین سال: واژگان کلیدی

                                                           
 رناسی، دانشگاه بزاد اسال ی واح  علوم و تحقیقات )نویسن ه  سئول( دانشجود دکترد جمعیت

s.haghshenas2018@gmail.com 
 رناسی  وسسه  طالعات و   یریت جا ع و تخصصی جمعیت کشور  استادیار جمعیتnader.haghshenas@psri.ac.ir 

mailto:s.haghshenas2018@gmail.com
mailto:nader.haghshenas@psri.ac.ir
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 بررسی وضع و سطح سواد در ایران از دیدگاه آمارهای جنسیتی

 1395کید بر نتایج سرشماری أبا ت 
 نورمحمد جاوید،  الهام فتحی

 چکیده
و  دزسوادب و بار . تعمیمکشورها  یهمگانی  ییافتگتوسعه دهااز  همترین راخص دنسبت باسواد

 دبعاد ج ی وده و ابکی  أت، در نیم قرن اخیر  ورد یو  ل یالمللدر سطح بین یب وزش ح اقل تا سطح ابت ای
ر د ینسیتجکاف راز  وضوعات  هم،  ییک یجنسیت دبه رابطه جمعیت و ب وزش بخشی ه است. در ب ارها

نان و زبین  دو اقتصاد یاجتماع دهادتوان  در کاهش رکاف نابرابریاد است که  وضع و سطح سو
اد در سطح سو وضع و یاین تحقیق به بررس ،نمای . با توجه به اهمیت  وضوع درا باز د ردان نقش کلی 

نفوس و  یعمو  درررماسها از جمله نتایج دبا استفاده از نتایج سررمار یجنسیت دایران از نگاه ب ارها
وم دست د داهداده  ورد استفاده دهاپردازد. روش تحقیق از نوع تحلیل ثانویه و دادهی  1395 سکن 

فی و طح توصیدر س ها  طالعهنفوس و  سکن( هستن . با توجه به نوع داده یعمو  دهاد)نتایج سررمار
ر ایران داسوادد یتی برکاف جنس ها نشان داد در نیم قرن اخیر سوادب وزد و نیزبار . یافته ی یتحلیل

ضور دارن  که قادر به ح د یلیون نفر افراد 9روبه کاهش گذارته است. با وجود این در ایران هنوز ح ود 
دهن . نکته یتشکیل   درص  بنان را زنان 63خوان ن و نورتن یک  تن ساده نیستن  )بیسواد( و بالغ بر 

شتر هستن . عالوه بر سال و بی 50درص ( در سنین 57سواد )بیقابل توجه این که بیش از نیمی از زنان 
ف رکا یستایو رو د ردان و زنان ساکن در نقاط رهر دهنوز بین نسبت باسواد 1395این، در سال 

با  ینسیتجرکاف  ی، در بین دانشجویان  راکز ب وزش عال1395رود. در سال ی الحظه   ی حسوس
یز ها ناهالن دانشگفارغ التحصی یترکیب جنس یرود. همچنین بررسی به نفع  ردان  شاه ه  86/0 ق ار 

ر  یان زنان د دسواد یبه نفع  ردان است. نسبت ب 9/0با رقم  یده  ترجیح راخص جنسیتینشان  
توسطه و  ر سطوح دیژه وسالمن  و  یانسال در  قایسه با  ردان چشمگیر است ا ا در  قابل زنان جوان به 

 یر تحصیالت دانشگاهساله بیشترین سهم را د 34تا  20با  ردان دارن . جوانان  یگاتنگرقابت تن یعال
نشان  یلعا یصیلح تحاز جمله زنان را به ادا ه تحصیل در سطو ددارن  و این ا ر گرایش جوانان ا روز

که یت. در حالدرص  اس 55نزدیک به  یتحصیالت عال د، سهم زنان راغل دارا1395ده . در سال ی 
ران دیپلم و باالتر درص  از جمعیت بیکار ای 66 یبار .   رک تحصیلیدرص    21 ردان  داین سهم برا

 در  قایسه با زنان بیکار دارن . دترپایین یاست. بیکاران  رد سطح تحصیل

طح دد، س، رکاف جنسیتی باسواد، نسبت باسوادیجنسیت، راخص جنسیت دب ارها: واژگان کلیدی

 سواد. 

                                                           
   دانشجو دکترا جمعیت رناسی دانشگاه بزاد اسال ی واح  علوم و تحقیقات،  رکز ب ار ایران، رییس گروه ب ارهاد جمعیت و

 fathiel@yahoo.comسال ت  
         کاررناس ارر  جمعیت رناسی،  رکز ب ار ایران، کاررناس ب ارهاد جمعیتl@jmai457javid 

mailto:fathiel@yahoo.com
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 سواد و مشخصات اقتصادی و اجتماعی آن در ایران:ی انسانی بینیرو

 1395بر اساس نتایج سرشماری 

 مرادآبادی محمد ترکاشوند، ریافریدون اشکو

 چکیده
ا عه جصلی یک اانی سواد و تحصیالت یکی از عوا ل اصلی کیفیت نیرود انسانی و به عنوان سر ایه انس

اب گی به حسن ن و نورتن از ضروریات زن دارتن ح اقل سواد خوابی . در جوا ع ا روزد به حساب  ی
سواد سوادد است. ه ف  طالعه حاضر بررسی وضعیت جمعیت بیها در جهت رفع کا ل بیب  ه و سیاست

ان در  ار ایربرکز  در ایران است.  طالعه حاضر یک  طالعه توصیفی و  قطعی است و بر اساس اطالعات 
داخته پرت اقتصادد و اجتماعی بنها  شخصا سواد کشور ووضعیت جمعیت بی ها به بررسیسررمارد

سواد وجود نفر فرد بی هزار 795 یلیون و  8ساله و باالتر کشور در ح ود  6است. به طور کلی در جمعیت 
د کشور چون سیستان و بلوچستان، هاد کمتر توسعه یافتهسوادان در استاندارد. باالترین درص  بی

دارن .  رز قرارالب وان و بذربایجان غربی و کمترین  ق ار بن در استانهاد توسعه یافته تهران کردست
ساله و بیشتر  75سنی  سوادد در گروهسوادد در روستاها بیشتر از رهرها و همچنین باالترین نرخ بیبی

مام توادد زنان در سدرص   ردان در این گروه سنی  شاه ه ر ه است. بی 64درص  زنان و  83که ح ود 
ن باال و زنان در سنی سواد کشور را عم تاًکه جمعیت بیوجه به اینتهاد سنی بیش از  ردان است. با رده

هاد سوادب وزد  ناسب بزرگساالن و به دهن ، طراحی برنا ههاد کمتر توسعه یافته تشکیل  یدر استان
د در هاد سوادب وزرود. تجربه  وفق نهضتر  یویژه زنان بزرگسال از ضروریات جا عه ایرانی به رما

 ست.کی  اأهاد  شابه  ورد تگذرته و ضرورت ادا ه و افزایش برنا ه
 

  ان.نیرود انسانی، جمعیت بی سواد، سررمارد عمو ی نفوس و  سکن، ایر: واژگان کلیدی

  

                                                           
 نویسن ه  سئول(   دانشجود کاررناسی ارر  جمعیت رناسی دانشگاه یزد(@gmail.com69fereydounashkvari     
                                                         استادیار جمعیت رناسی دانشگاه یزدm.torkashvand@yazd.ac.ir 

mailto:fereydounashkvari69@gmail.com
mailto:m.torkashvand@yazd.ac.ir
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 های اخیری عالی طی سرشماریوضعیت اجتماعی تحصیلکردگان دوره
 بهناز سرخیل ،  انورمریم پوررضا 

 چکیده
 فایا دصادر  اقتو ر اداه اف توسعه شبردیدر پ ادکنن ه نییکشور نقش تع کی تخصص  یانسان دروین
 تتار جمعیریزد ب وزری ب ون  طالعه و کنکاش در ساخهرگونه برنا هده  ها نشان  ییبررس . کنی 

 هاد جمعیتیو ویژگ ساختار ،ادبه ویژه بگاهی نسبت به تع بار . نمی ریپذا کانو رون  تغییرات بن  باسواد
یی به سزایت اهم از گذارانریزان و سیاستجا عه براد برنا هد تحصیالت عالی و انطباق ان با نیازهاد دارا

صورت  1385-90-95هاد  طالعه به صورت اسنادد و بر اساس نتایج سررمارد نی. ابار ی برخوردار 
ی، دانشگاه هادی وضعیت اجتماعی افراد داراد تحصریالت عالری بر حسب دورهبررس گرفته و ه ف بن

 .بار ی وضع زنارویی و  هاجرت بنان  ،وضع فعالیت
 

 .ریی،  هاجوضع زنارو ت،یوضع فعال ،هاد تحصیلی، تحصیالت عالیدوره: واژگان کلیدی

 

  

                                                           
 اس ارر  جمعیت رناسی، رئیس گروه سررمارد  رکز ب ار ایران            کاررنpourrezamaryam@yahoo.com 
                            کاررناس ارر  ب ارریاضی، کاررناس سررمارد  رکز ب ار ایران@gmail.com63behnazsar 

mailto:pourrezamaryam@yahoo.com
mailto:behnazsar63@gmail.com
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 1390-95 بررسی تغییر میزان توسعه اجتماعی استان های کشور در دوره
 پریسا بخشی ،  مریم اسکندرپور ،  قدرت طاهری

 چکیده
سی کرتن  ن . دد.ه اارائه کرد یگوناگون دان یشمن ان تعریف ها ی، برخیدر تبیین  فهوم توسعه اجتماع
هبود کیفیت بارن بر دنک. ان. پایدان ، س یتوجه صرف به کانون اقتصاد   دبن را توجه به انسان ها به جا

 ک خ  ات اررا ت ی لل  تح  توسعه اجتماع دکن  و   رکز توسعه  نطقه ا یکی   أ ردم ت یزن گ
و  یتحیا دهایازن د، بع د از توسعه بر  بنایدان . توسعه اجتماع ی ورد نیاز رهرون ان   یاجتماع
 وابطد رهبوب، ی ستمر جا عه و نظام اجتماع دارتقا داست برا د شترک انسان ها،  سیر یاجتماع
 دقش هاوباره نم دو تقسی دو نیز نهادساز یگوناگون انسان دو ا کان رر  افراد از جنبه ها یاجتماع
ابعاد  از ییک یگرد. به عبارت یبه ع الت، وفاق و افزایش ضریب ا نیت اجتماع یبراد دستیاب یاجتماع

ایجاد  ،یاعجتمابه ع الت  یدستیاب ددر راستا یفراین  توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماع یاصل
عاریف، س این تاسا ها و ارتقاد بن است. بر، افزایش کیفیت زن گی انسانیو انسجام اجتماع ییکپارچگ

اصله فریق بن ز طارود  یکاهش ع م تعادل ها و تبعیض بین افراد است و انتظار   یه ف توسعه اجتماع
تضاد و  رود ی  ظارانت یاز طریق انسجام اجتماع ، تبعیض و استثمار در جا عه به ح اقل برس .یطبقات

ین بیرد از گ یت  أنش دیا عالیق اقتصاد یکشمکش، که از هر نوع تفاوت در فرهنگ، اعتقادات سیاس
تلف بن، دهاد  خارکرافراد جا عه فراهم رود. با توجه به اهمیت توسعه اجتماعی و ک یبرود و یکپارچگ

 ورد  1395و  1390با استفاده از راخص هاد  نتخب، در سالهاد این  وضوع در بین استانهاد کشور 
رتبه   . برادرواه  تغییرات سطح توسعه اجتماعی استان ها و رتبه بنها  شخص خو بررسی قرار  ی گیرد

ییرات رتبه بنها از و براد  قایسه  عنی دارد تغ TOPSISبن د تعیین توسعه اجتماعی استان ها از روش 
 پیر ن استفاده  ی رود.روش همبستگی اس

 

  توسعه اجتماعی، تغییرات توسعه اجتماعی،  قایسه رتبه استان ها.: واژگان کلیدی

 

 

                                                           
                                              حوزه  شاوران ساز ان برنا ه و بودجه کشور           t3752@gmail.comq 
      رییس گروه زیر بنایی و تولی د ساز ان   یریت و برنا ه ریزد استان کر انشاهaut.ac.ir@1491125MP  
  دفتر  حاسبه راخص برنا ه ها و سیاست هاد کالن  رکز ایران –رییس گروه 
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 های داخلیبررسی عوامل جمعیتی و سرمایه انسانی بر مهاجرت
 محمد میرزایی،  طاهره آقایی

 چکیده
صادد و حوال اقتو ا تأثیر اوضاع هاجرت ا روزه یکی از ارکان اصلی  طالعات جمعیتی است و به ر ت تحت 

ی قرار   ورد توجهن را  ب هاییجابجا نینظم دادن به ا دجا عه برا گذاراناستیکه سگیرد اجتماعی قرار  ی
در داخل  هابجاییاین جا اد برخوردار است زیراهاد داخلی کشور از اهمیت ویژهها و جابجایی هاجرت. دهن 

 قص   ر  ب أ ودوازن توسعه یک  نطقه و ع م رر   نطقه دیگر رود. این ع م تتوان  باعث رر  و کشور  ی
افراد  رود کهی اعث و همچنین توزیع نابرابر ثروت و رسی ن به ررایط  طلوب براد دستیابی به اه اف ب

فردد دو د هاداده ین پژوهشهاد  ورد استفاده در اتر گیرن . دادهیافته تصمیم به  هاجرت به  ناطق توسعه
و  Spssزارهاد اف است که با استفاده از روش رگرسیون لجستیک دو وجهی و نرم 1390درص  سررمارد 

Excel  .رهاد که  تغی تگفتوان طور خالصه  یها به یافتهبا توجه به به تحلیل این داده پرداخته ر ه است
ابسته  تغیر و بی برادهاد  ناسکنن ه بینیان ، پیش ستقلی که براد بررسی احتمال  هاجرت برگزی ه ر ه

ه اد سر ایهاخصهستن . این  تغیرهاد  ستقل انتخاب ر ه براد بررسی سر ایه انسانی از  همترین ر
حصیالت و سطح ت ، سناز بین  تغیرهاد  ستقل در تحلیل .انسانی بودن  که براد این پژوهش انتخاب ر ن 

 هاجرت  ت بیشترحصیالفراد هستن  که افراد جوان و با سطح تافراد دو  تغیر  هم در اق ام به  هاجرت ا
 Spssافزار  ه از نرمحاصل ان . فرضیات بیان ر ه براد این پژوهش با توجه به نتایج رگرسیونیبیشترد دارته

 هادیژگیه لحاظ وب ختلف  یکه  هاجرت به نواح ده یپژوهش نشان   نیا جیتا. بنابراین، نتأیی  ر ن 
 دسائل و  شکالت  تع د  توان یا ر   نیکا الً انتخاب کنن ه است. ا یانیجر دو اقتصاد یاجتماع ،یتیجمع

 هیکه سر ا دفراددادن  ا شانن جیرا به دنبال دارته بار . همانطور که نتا داقتصاد ی واجتماعی ،تیاز نظر جمع
 یانسان هیفراد با سر اا کهنیاست. علت اافراد جا عه  هیاز بق شتریدارن  احتمال  هاجرتشان ب دباالتر یانسان

است.  رانای  ختلف ناطق  و هادر استان کسانی یافتگیاز ع م توسعه یبشتر است نار زی هاجرتشان ن شتریب
 درابل جاذبه عوا  بزرگ هستن  که ا کانات و دعمو اً کالن رهرها و رهرها رانیا افتهی ناطق توسعه 

خود را از  یانسان هی نطقه سر ا کیکه  رون ی وجب   هادنابرابر نای. ان داده د هاجرت را در خود جا
تراکم  تراکم و ع م نیم ناطق را در خود جذب کنن  که ه گرید یانسان هادهیاسر  رهرهادست داده و کالن

 .بوردیکشور به بار   درا برا یفراوان ینیو رهرنش یتینقاط  شکالت جمع یدر بعض

ی، و وجه هاجرت داخلی، عوا ل جمعیتی، سر ایه انسانی، رگرسیون لجستیک د: واژگان کلیدی

 .سررمارد

                                                           
                کاررناسی ارر  جمعیت رناسی دانشگاه تهران@yahoo.com70tahere.aghaei 
  تاد جمعیت رناسی دانشگاه تهران                                           اسut.ac.ir@mmirzaie  
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 بررسی اثرات مهاجرت نیروی انسانی با رویکرد عوامل اقتصادی
 معصومه احمدی

 چکیده
 دجا وسعه برتال حدر  دبر اقتصاد کشورها یبثار  نف أ ب  د تخصص از کشورها یانسان دبا خروج نیرو

 یانسان دونیاز ن  نیر د، انن : کاهش فقر و بیکار درسی ن به اه اف توسعه ا دکشورها برا گذارد. اینی 
صوص خثبت به   ددبار . طبق  طالعات انجام پذیرفته  هاجرین با ابجاد بازخور ی    ب تخصص و کار

ه ال توسعر حد ددر کاهش فقر کشورها دثرؤنقش   أ ب  د قص  به کشورها داز کشورها یوجوه ارسال
ین کشورها ین در اتخصص از ع م حضور  ینار یدارته ان .  با این حال این پیا   نتوانسته است بثار  نف

زش انجام ریق ب وز طکه ا یانسان دها دنیرو یرا جبران نماین . ذخیره دانش،  هارت، صالحیت و توانای
ار کار در باز بن ددو افزایش ارزش اقتصادارته  یثیر  ثبتأگردد که بر کیفیت کار ت یرود باعث   ی 

شهود ا الً  الء کدر حال توسعه این خ د   و  تخصص کشورهابکار دها درود. با  هاجرت نیرو شاه ه 
 رود. یاز بنها   یبار  و جا عه ته ی 
  

 .ددر اقتصال غی، عا د تخصص، عا ل اقتصاد یانسان د، نیروی هاجرت، سر ایه انسان: واژگان کلیدی

 

 

  

                                                           
   کاررناس ارر  جمعیت رناسی و دکتردMBA  رکز ب ار ایران  ،nikan.andishmand@gmail.com 

mailto:nikan.andishmand@gmail.com
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 (1355-1395الگوها و علل مهاجرت در استان کهگیلویه و بویراحمد ) بررسی
 رامین بدیهی ،  فرزاد قربانی،  علی حاتمی

 

 چکیده
ا در حسوسی رمعیتی  جتوان  تغییرات  یلفه تغییرات جمعیتی است، ا ا ؤهرچن  بی ثبات ترین   هاجرت 

است.  1395ا ت 1355 ا از. روش  طالعه تحلیل ثانویه نتایج سررمارد هایجاد نمای  أدو جا عه  قص  و  ب 
خیر به اسال  40 درکشور  در  قایسه با پذیرد هاجردر   راحم یو بو هیلویاستان کهگسهم ،  طابق یافته ها

از  یکی ت.فرستی تغییر چن انی ن ارته اسسهم استان در  هاجر یک سوم کاهش یافته است ولی 
 80 از شیب وده کهاین بگذرته  دهادر دههاد  هاجرتی در استان کهگیلویه و بویراحم   شخصات رون ه
هان، تهران و بورهر استان فارس، خوزستان، اصف 5 بااحم  ریو بو هیلویاستان کهگ یتیدرص  تبادل جمع

هاد  تان ه و سایر اسبه بع ، تبادل جمعیت از تنوع بیشترد برخوردار ر1390ا ا از سررمارد سال بوده 
 1365-75و  1355-65در دو سررمارد دست ب  ه ه ب جیبر اساس نتاکشور نیز سهم بیشترد دارته ان . 

ن با استان ن تاکنوز ا استان  ذکور بیشترین تبادل  هاجرتی را با استان خوزستان دارته ولی بع  از بن
ستان  ذکور با استان  هاجرتی ا ،  وازنه1395فارس بیشترین تبادل را دارته است که البته در سررمارد 

بای   1385-90و  1375-85 نفی ر . همچنین در  ورد دالیل  هاجرت در دوره د  بار فارس براد اولین
ص  و در 4/49ار )ثیر پیرود از خانوأگفت که  هاجرت هاد استان کهگیلویه و بویراحم  بیشتر تحت ت

ل، علت یلپس از این د درص (، بوده است. این پیرود در  ورد زنان بسیار چشمگیرتر از  ردان است. 8/49
جود کار و یا درص (، بوده است. پس از تحصیل جست 1/19درص  و  7/13بیشتر  هاجرت ها تحصیلی )

استان رو، از اینتشکیل  ی ده .  1375-85دهه درص  علل  هاجرت ها را  10کار بهتر در  جموع 
استان  ست. اینده اکهگیلویه و بویراحم  در طی دهه هاد گذرته رون   تفاوتی از  هاجرت را نشان دا

هاد  هاجر فرست کشور بوده است.  هاجران استان ء(، جز1355-65همواره در دهه هاد اخیر )بجز دهه 
 کانات اارد از خورددسته اول افرادد هستن  که به علت بر :رون  در این ز ینه به دو دسته تقسیم  ی

سته دیگر دان  و رفته الی، استان هاد فارس، اصفهان و تهران را به عنوان  قص   هاجرت خود در نظر گ
 ن . ات کرده هاجر افرادد هستن  که به علت  شکل ارتغال و بیکارد به استان هاد خوزستان و بورهر 

 . احم  ریو بو هیلویکهگ فرستی، هاجرت  پذیرد، هاجرت  ، هاجرت: یواژگان کلید

                                                           
  دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی پژوهشک ه فرهنگ، هنر و  عمارد جهاد دانشگاهیدانشجود دکترد جمعیت رناسی 

 alihatami@ut.ac.ir 
 دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران ghorbani@gmail.com92farzad   
    دانشجود دکترد جمعیت رناسی دانشگاه تهران @gmail.com4000rbadihi 

mailto:alihatami@ut.ac.ir
mailto:farzad92ghorbani@gmail.com
mailto:rbadihi4000@gmail.com
mailto:rbadihi4000@gmail.com
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 1395ثر بر فقر خانوارهای شهری، ؤبررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی، و اجتماعی م
 عاطفه کبریایی ، محمد میرزایی

 چکیده
دد و ...، ی، اقتصاهاد اجتماعی، جمعیتفقر بسیار گسترده بوده و در هر جا عه  تناسب با ویژگی ده سئل

از  فقر دهکنن  تعیین عوا ل وهشپژ این پذیرد. در نحصر به فرد خود از عوا ل پیشین  تفاوتی تأثیر  ی
 ورد استفاده در این  دهرون . نمونی  یبررس خانوار یاقتصادد و اجتماع ،یجمعیت هادویژگی نقطه نظر

استخراجی کشور است که به  دهخانوار رهرد از کل نمون 18809نفر و در  جموع  66038پژوهش را ل 
وط به توسط  رکز ب ار ایران انتخاب ر ه و اطالعات  رب 1395اد در سال گیرد چن   رحلهروش نمونه

ررسی اوت به بظر گرفتن دو سطح رفاهی  تفاضر با در نحبورد ر ه است. پژوهش هزینه درب   بنها جمع
ی به سه  ورد بررس دهپردازد. سطح پایین رفاهی، بر اساس  طالعات پیشین نموناحتمال خروج از فقر  ی

فقر برابر با  نوار ازج خاگروه درب  د پایین،  توسط و باال تقسیم ر . بر این اساس  رز درب  د براد خرو
 افقه و توسط سبه ر . براد سطح باالد رفاهی، خط فقر بربورد ر ه یلیون ریال در سال  حا 115

 یب خط فقرهاد  طلوب بن  ورد استفاده قرار گرفته است. به این ترت( به دلیل ویژگی1397 نصورد )
ن ریال  حاسبه ر ه  یلیو 264برابر با  1395 توسط بربورد ر ه براد خانوارهاد رهرد ایران در سال 

یک  ن خانوار تحتاجتماعی بر احتمال فقیر ر  ،اقتصادد ، تغیر جمعیتی 12هش اثر است. در این پژو
ا ل عترین سنجش ر . بر اساس نتایج   ل،  هم  ل رگرسیون پروبیت با روش ح اقل راستنمایی 
طح رفاهی سار و در تر، وضعیت درب  د سرپرست خانواثرگذار در خروج از فقر خانوار در سطح رفاهی پایین

نیز  رب   در خانواردداراد  فرادتر، نسبت تع اد افراد داراد درب   در خانوار بوده و همچنین تع اد  طلق اباال
ل وار عا خان اثر قابل توجهی در خروج خانوار از فقر دارته است. افزایش سطح تحصیالت سرپرست

توجهی در  ثر قابلز ار نیدیگرد در خروج از فقر بود. همچنین افزایش تع اد افراد تحصیلکرده در خانوا
رفتن ) جذور ا ر ت گیاب  ا ا بخروج از فقر دارته است. با افزایش بع  خانوار احتمال فقیر ر ن کاهش  ی

 یاب .تع اد افراد خانوار( احتمال فقر افزایش  ی
 

 .هاد جمعیتی، اجتماعی و اقتصادد،   ل پروبیتفقر، خانوار، ویژگی: واژگان کلیدی

 

  

                                                           
                                     استاد جمعیت رناسی، دانشگاه تهرانmmirzaie@ut.ac.ir 
      کاررناس ارر  جمعیت رناسی، دانشگاه تهرانatefehkebriaei.ak@gmail.com 

mailto:mmirzaie@ut.ac.ir
mailto:atefehkebriaei.ak@gmail.com
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با استفاده از مدلسازی  مدل بهبود سرمایه اجتماعی درکارکنان دانشگاه یزده ئارا

 ساختاری تفسیری
 محدثه عابدی دیزناب ، نژادپوریا مالکی

 چکیده
ر ست که دا "یانسان دیهسر ا"در هر جا عه  فهوم  یم فاه ینو پرکاربردتر یناز  همتر یکیا روزه 

 یاجتماع یهوله سر ادارد. تمرکز بر  ق ادیژهو یگاهو ... جا یانسان ی،اجتماع د، ختلف اقتصاد دهاحوزه
 یفاا یطیحو   دادقتصا،  یانسان دها یهسر ا یشو افزا ی در تول یاجتماع یهاست که سر ا یبر نقش ی بتن

. است یتها حائز اهماز جمله دانشگاه یاجتماع دهااز ساز ان یارددر بس یاجتماع یهسر ا کن . ی 
  لسازد  فاده ازا استبثر بر سر ایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه یزد ؤحاضر به  طالعه عوا ل  پژوهش 

و  رس یه نظر   هم ب یانر دانشگاهدسن افراد در استخ ام ها نشان داد ساختارد تفسیرد پرداخت. یافته
بر  یتن و جنسس یر تغ . دو ؤثر به نظر برس  یزدافراد راغل در دانشگاه  یتجنس دبر رو توان ی  ینا

ودن و باغل فرد و ر یالتتحص یزان . و سطح بن به صورت قطع اثر گذار است یالتتحص یتوضع درو
ثر ارت قطع ه صوتأهل فرد ب یتوضع دتوان  بر رویفرد است   یتفعال یتنبودن فرد که همان وضع یا

  ت اقا ت  ت فرد وهاجر توان  ا کان  ی  یگرد دفرد را بهبود بخش . از سو داقتصاد یگاهگذار بار  و پا
 ر قرار ده .یتحت تأث یزدر رهر را ن

 

  یزد.ان دانشگاه ، کارکن ISM یرناسروش ی،انسان سر ایه نظریه ،نسانیا سر ایه: واژگان کلیدی

  

                                                           
  یزد                        دانشگاه  یصنعت یریت   ددکترا دانشجودtu.yazd.ac.irPooria.malekinejad@s 
 یزد                   دانشگاه  یرناس یتارر  جمع یکاررناس دانشجود yazd.ac.ir.mohadese.abedi@stu 
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 بررسی میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن بر تعالی عملکرد

 کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
 مهناز پژوهشسیده ، مژگان پژوهشسیده

 

 چکیده
 وتوسعه یشرفتپبه کشور است که  ی توان  درراه رسی ن  سر ایه اجتماعی وفرهنگی یکی از نابع هر

لی برتعان یر بثأکن . ه ف این  قاله بررسی  یزان سر ایه اجتماعی و فرهنگی و تنقش  همی ایفا 
ده ا استفامی بعملکردکارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناورد است.روش تحقیق از نوع تحقیقات ک

نفر  1327اد تع  ازروش پیمایش  ی بار .جا عه ب ارد این تحقیق را ل کلیه کارکنان وزارت عتف به
ان بین  یز شان دادنق نفر از بنها به روش نمونه گیرد تصادفی انتخاب ر ن . نتایج تحقی 210بوده که 

لکرد عالی عم( وتاعتماد اجتماعی،  شارکت وانسجام اجتماعی )  ولفه هاد سر ایه اجتماعی وفرهنگی
تاثیرگذار  عملکرد تعالیکار ن ان وزارت عتف همبستگی  عنادارد وجوددارد.سر ایه اجتماعی بر ساز انی در

فاوت ت ،ملکردععالی زان سر ایه اجتماعی بر تثیر  یأاز جهت ت ان رد است.همچنین بین دوگروه زنان و
یه ها و ریت توص.  حون ارت. ز ینه هاد نظرد و تجربی کار این  سأله را حمایت  ی کن   عنادارد وجود

ت أکرد هیالی عملر تعثیر سر ایه اجتماعی بأرود انجام تحقیق  ستقل در ز ینه ت ،پیشنهادات تحقیقاتی
 ی است.اثر بخشوایی یه اجتماعی بر سایر راخص هاد ساز انی  انن  کارعلمی وزارت علوم و تأثیر سر ا

 

  سر ایه اجتماعی ، راخص هاد عملکردد وکارکنان وزارت عتف.: واژگان کلیدی

  

                                                           
   ،ار ی گر سدانش ب وخته کاررناسی ارر  جا عه رناسی از دانشگاه بزاد اسال کاررناس ا ور هیأت علمی   

mojgan_pajouhesh@yahoo.com 
 گر سار دانش ب وخته کاررناسی ارر  جا عه رناسی از دانشگاه بزاد اسال ی 
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 گذاری در نیروی انسانی و برگشت سرمایه لزوم بازنگری نحوه سرمایه

 به منظور تبدیل آن به سرمایه انسانی
 رضا شیدانی ، منصور شریفی

 

 چکیده
یسر پایه   وش عالی ب وختگان به ویژه در سطح ب وزعلمی از طریق ازدیاد دانش دهدستیابی به توسع

یرن  و در گظر  یندر  بنابراین جوا عی که ا کانات و تسهیالت بیشترد را براد نیرود انسانی خود ،است
. با توجه به ن  هستن  هرهگمارن ، از  وفقیت بیشترد با ور  ختلف این نیرود انسانی را بیشتر به کار  ی
رد در ایه گذان، سر گیرد این نیرود جواسازد و بکارجوانی جمعیت کشور و لزوم توجه دولت در ب اده
 ق رت تولی د ، وزشرود. طبق نظریه سر ایه انسانی، باین أ ر براد رر  اقتصادد کشور  هم تلقی  ی

ود انسانی  یل نیردد. تبگرکه به دنبال بن افزایش رر  و توسعه اقتصادد فراهم  یده  کار را افزایش  ی
راهم فر کشور دایه به سر ایه انسانی تابعی  تشکل از پول، ز ان و تجربه است. درصورتی که این سر 

بین  فر ردد؟ طییسر گ طور بای  به انجام فعالیت اقتصادد پرداخته رود و دستیابی به توسعه هبار ، چ
است از چه  انی ر هد انساد  که هزینه  خارج اولیه نیروتب یل نیرود انسانی به سر ایه انسانی، سر ایه

-ی  سر ایهراد تولشور بگیرد رود؟ کگردد و اثر این برگشت سر ایه به چه نحود بای  ان ازهطریقی بر  ی

سعه ر  و تورو به  یه  طلوب نبار رود، در صورتی که برگشت سر ااد را  تحمل  یهاد انسانی هزینه
این  ت گردد.غییراتگذارد و انتخاب نیرود انسانی دستخوش اقتصادد  نجر نشود، بایستی نحوه سر ایه

-عیتکردد جما رویاد و همچنین بپژوهش با روش  راجعه به  نابع  کتوب در حوزه اقتصادد و سر ایه

رسی نشان این بر اصل ازو بررسی قرار داده است. نتایج حرا  ورد تحلیل  رناختی به  وضوع پرداخته و بن
هایی ردت بازنگزم اسهاد انسانی  ؤثر در رر  و توسعه اقتصادد، الده  که براد دسترسی به سر ایه ی

انسانی  ایها به سررانی در نحوه ب وزش و به کارگیرد نیرود انسانی انجام ر ه، تا بتوان این نیرود انس
ه بی کشور انسان ترد براد تب یل نیرودگذارد دقیقمود و همچنین  طلوب است تا ه ف ؤثر تب یل ن

 .ز  ت  یسر گردددر درا ای ارهاد انسانی انجام گیرد تا با برگشت سر ایه اولیه، دستیابی به توسعه پسر ایه

 سر ایه انسانی، برگشت سر ایه، ب وزش عالی، توسعه اقتصادد. : واژگان کلیدی

                                                           
 واح  گر سار                            –رناسی دانشگاه بزاد اسال ی استادیار گروه جمعیتsharifim@ut.ac.ir  
 واح  علوم و تحقیقات   –رناسی دانشگاه بزاد اسال ی دانشجود دکتراد جمعیتr.sheidani@gmail.com 

 

mailto:sharifim@ut.ac.ir
mailto:r.sheidani@gmail.com
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با تکیه بر روش ترکیبی  1395توان )افراد معلول( در سرشماری افراد کم شناسایی

 الگوریتم درخت تصمیم و طبقه بندی بیز
 پریسا طالع ، حسین علیزاده ، پورکیانا ملک

 چکیده
یی هرم مله رناساجد  ختلف جا عه با اه اف گوناگون از اجتماعی بحا -بررسی ویژگی هاد فردد و اقتصادد

 از گروه د. یکیالمللی( صورت  ی پذیرهاد بینهاد جمعیتی )توصیه ر ه ساز ان حاسبه راخص سنی و
توان مه افراد کتوان هستن . همواره کسب اطالعات  ربوط بهاد  هم به  نظور این بررسی ها، افراد کم

. ا ا رفته استگر راق شکل و نسبت به سایر گروه هاد بسیب پذیر  انن  زنان و کودکان کمتر  ورد توجه 
نموده و  رد تخصصیارگیهاد بین المللی، برخی از دولتها اق ام به طراحی ب اکنون بر اساس توصیه ساز ان

لی رغم عر ایران  . دهایی در سررمارد ها یا ب ارگیرد ها بسن ه کردنبرخی دیگر به افزودن ح اقل پرسش
در  رسش،پ ی نفوس و  سکن به صورت تک پرسش  رتبط با وضع جسمانی طی چن  دوره سررمارد عمو

در  مبود اطالعاتکال  ذکور در پرسشنا ه گنجان ه نش . این ا ر ؤ، س1395سررمارد نفوس و  سکن سال 
ستفاده از ام تا با ر ی خصوص این جا عه را دو چن ان نمود. لذا براد کاستن از این کمبود اطالعاتی بربن

عمو ی  سررمارد عاتیان ساز ان بهزیستی کشور و تلفیق بن با اطال نابع ثبتی  انن  سا انه ثبت   دجو
ستفاده از ول، با ااحله نفوس و  سکن، تا ح د اطالعات اخذ نش ه را بازسازد کنیم. براد این  نظور در  ر

ردد طالعات فان با بهاد فردد ثبت ر ه در سا انه ثبت   دجویان ساز ان بهزیستی کشور و تطبیق ویژگی
فراد اه  ح ودد از با ریوه الگوریتم درخت تصمیم ، به استخراج جا ع 1395د نفوس و  سکن سال سررمار

 عه  ح ود ، بااین جا  ( ازتر افراد کم توان ) افراد  علولرسی یم. سپس در  رحله دوم،  براد رناسایی دقیق
هرستان کرج جا عه ر رادر ، ب تکیه بر الگوریتم بیز، افراد کم توان  شخص  ی ر ن . لذا  طابق بنچه بیان

س،  نطقه ر حسب جنبوان ورد تع اد افراد کم تبه برئفراین   ذکور صورت پذیرفت که در نهایت  نتج به ارا
د  ردان کم ثال تع اور  جغرافیایی) رهر/ روستایی(  حل سکونت، وضع فعالیت ،  اه و سال تول  گردی  به ط

نفر  150ن  ، تقریبا ان کرج ، رهرنشین و سرپرست خانوار  ی بارساکن رهرست 1368توان که  تول  خرداد 
 انه هاد  ه در ساخذ راب ست ب  ه است. با توجه به بنچه بیان گردی ،  ی توان بر اساس اطالعات تفصیلی 

 ثبتی اطالعات جمعیتی را بازسازد نمود. 

بیز،  بن دتصمیم، الگوریتم طبقه تتوان، الگوریتم درخ(، افراد کمتوانی) علولیتکم:کلیدیواژگان

 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@gmail.com68alizadeh.stat 
   اجتماعی،  رکز فناورد اطالعات، ارتباطات و تحول ادارد ساز ان بهزیستی کشور      -کاررناسی ارر  ب ار اقتصادد

parisa.taleh@gmail.com 

mailto:malekpour_kiana@yahoo.com
mailto:parisa.taleh@gmail.com
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 1396تا  1386های بررسی هزینه و درآمد خانوارهای دارای فرد سالمند طی سال
 حسن رنجی،   آسیه عباسی

 چکیده
یت سالمن ( در سال )جمع 60ده  جمعیت باالد هاد عمو ی نفوس و  سکن نشان  یب ارهاد سررمارد

هاد د پنجرهایجا چن  سالمن د جمعیت، پیا  هاد اقتصادد  فی د  انن کشور رو به افزایش است. هر 
 ر افزایش افرادگاه دیگدی  فرصت و تغییر در سهم جمعیت فعال و واقع در سنین کار را به دنبال دارد ا ا از

خی بر هاد اجتماعی و برها در قالب حمایتکن  که بخشی از این هزینههایی را نیز ایجاد  یسالمن ، هزینه
د داراد انوارهاخ   بدوش خانوارهاد داراد فرد سالمن  است. ه ف این  قاله، بررسی وضعیت هزینه و در

ین بررسی از  . در ا ارنن   خانوارهایی است که فرد سالمن  بیک یا چن  فرد سالمن  در  قابل هزینه و در
رود. در این ب ارگیرد که استفاده  ی 1396تا  1386ال س   خانوار از بهاد طرح ب ارگیرد هزینه و درداده

هاد  ختلف یک خانوار از جمله رود، هزینههاد کشور انجام  یدر سطح رهرد و روستایی استان
هاد ی   به همراه ویژگبخانی،  سکن، به ارت و در ان و ... همچنین دردهاد خوراکی، هزینه

انوار براد خهاد پرداخت از جیب نهقاله، ابت ا هزیرود. در این   ه  یرناختی اعضاد خانوار پرسیجمعیت
وارهاد رص  خاندنین رود و همچبه ارت بین خانوارهاد داراد فرد سالمن  و ب ون فرد سالمن  بررسی  ی

 ه حاسبه روار  هاد کمررکن سال ت در  ناطق رهرد و روستایی براد این دسته خان واجه با هزینه
کنیم که این هاد خانوارهاد داراد افراد سالمن  در سرد ز انی  شاه ه  ید دادهاست. با  قایسه

ها ر خانوارهاد به ارت و در ان باالترد نسبت به سایکه به طور  عنادارد هزینهخانوارها عالوه بر این
ص  چنین درتر است. همد کل این خانوارها نیز بیشهزینههاد به ارت و در ان از دارن ، سهم هزینه
ص  در این در ن  کههاد کمررکن سال ت  واجه هستاد داراد فرد سالمن  با هزینههباالترد از خانوار

ناطق  من  در د سالفرتوان گفت خانوارهاد داراد  ناطق روستایی از  ناطق رهرد باالتر است. لذا  ی
 روستایی در  عرض  شکالت بیشترد به دلیل وجود فرد سالمن  هستن .

ن، و در ا هاد به ارت   خانوار، هزینهبجمعیت سالمن ، طرح ب ارگیرد هزینه و در :واژگان کلیدی

   هاد کمررکن سال ت.، هزینه (OOP)پرداخت  ستقیم از جیب

  

                                                           
  )کاررناس ب ارهاد اقتصادد، دفتر جمعیت، نیرود کار و سررمارد،  رکز ب ار ایران )نویسن ه  سئول

asieh_abasi@yahoo.com 
 گیرد،  رکز ب ار ایران:  هاد نمونهرناسی ب ارد و طرح  یر کل دفتر روشhranji@yahoo.com  

mailto:asieh_abasi@yahoo.com
mailto:hranji@yahoo.com
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های های بهداشت و درمان مناطق شهری استانهزینهسرمایه انسانی و تمایزات در 

 1385-95ایران طی دوره زمانی 
 مندگاریملیحه علی ، ندوشنحمیده نظری

 چکیده
د مه افراه ت ترین اه اف نظام جمهورد اسال ی ایران، حفظ، تأ ین و ارتقاد سطح سالیکی از  هم

هاد بخش . در برنا هش  یزن گی انسان ارزست که به جا عه است. به ارت در واقع نوعی توانمن د
یافتگی هاد اصلی توسعهعنوان یکی از راخصتوسعه هزاره سوم ساز ان  لل  تح   قوله سال ت به

ی دیگر کنن ه راخص سر ایه انسانی است و از طرفرود. سال ت یکی از  عیارهاد تعیینجوا ع رمرده  ی
گذارد سر ایه ر در  وضوعات  ربوط به سال ت خود بیشترالتتوان گفت افراد با سر ایه انسانی با ی
عنوان یکی از انواع توان بهر ه در بخش به ارت و در ان را  یبنابراین  خارج صرف .کنن  ی

تمایزات در  حساب بورد. در این  قاله، سعی بر این است که رابطه بینگذارد در سر ایه انسانی بهسر ایه
رود. ب ین  نظور  د انسانی بررسیرت و در ان  ناطق رهرد کشور و سر ایههاد بخش به اهزینه

ررسی هاد نتایج بر ه در بخش به ارت و در ان توسط خانوارهاد رهرد با استفاده از داده خارج صرف
رود، و نیز ر  یصورت ساالنه توسط بانک  رکزد ایران  نتشبودجه خانوار در  ناطق رهرد ایران که به

التحصیل دوره  توسطه، تع اد افراد هاد کشور )تع اد افراد فارغ ربوط به سر ایه انسانی استان راخص چن 
ر ه به بخش ب وزش توسط دولت( در هاد ب وزش عالی و  یزان اعتبار اختصاص دادهالتحصیل دورهفارغ

دست ار بهتوسط  رکز ب هاد استانی  نتشرر ه از سالنا ه 1385-95هاد ایران طی دوره ز انی استان
است. نتایج ار گرفتهسنجی پنل دیتا این تعا ل و تأثیر  ورد بررسی قرب  ه و با استفاده از روش اقتصاد

ر ه در هاد ب وزش عالی و  خارج صرفالتحصیل دورهد  ثبت بین تع اد افراد فارغدهن ه رابطهنشان
ر ه به ص دادهاد  نفی بین  یزان اعتبار اختصاهبخش به ارت و در ان توسط خانوارهاد رهرد و رابط

 بخش ب وزش توسط دولت و  خارج  ذکور است.

 

 هاد به ارت و در ان،  ناطق رهرد. سر ایه انسانی، هزینه: واژگان کلیدی
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