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توقعات الخصوبه الکلیه علی مستوی ایران حتی عام
 1404وفقا لمعدالت التنمیه و السیناریوهات االقتصادیه
محمد جواد محمودی

شهال کاظمی بور

مهدي احراري

علی نیکونسبتی

المقتطف
لیس هناک الکثیر فی النظریه االقتصادیه التقلیدیه مما یمکن استخدامه لشرح تغییرات
الموشرات االجتماعیه مثل الخصوبه الکلیه وفق التغییرات فی المتغیرات االقتصادیه .نظریه
التطور الثقافی و االجتماعی النجلهارت ،تشرح التغییرات االجتماعیه بالمنشاء االقتصادی
فی عملیه  طویله .وفقا لذلک ،یسعی هذا التحقیق الی التنبوء و صیاغه النموذج الخصوبه  
الکلیه الی الغایه  1404اعتمادا علی العوامل االجتماعیه و االقتصادیه التی یوثر علی
السیناریو االقتصادی فی شکل ثالث ،استمرار االتجهات الحالیه و تاثیر انفاذ القانون
االستهداف االعانات و الرویه اهداف المنظور  1404علی اساس نظریه انجلهارت ،اظهرت
النتائج انها فی ظل السیناریو االقتصادیه فان الخصوبه الکلیه سوف تستمر استمرارا خافظا
یوکد ارتفاع نظریه انجلهارت حول ارتفاع القیم ما بعد المادیه.
المفردات األساسية
نظریه التطور الثقافی الینجلهارت ،الخصوبه الکلیه ،مجمل نمو االنتاج القومی،
مجمل االحتیاطی الداخلی ،موشر االستهالک الفردی ،الدخل الفردی ،المستوی التعلیم
للمجتمع،االمل فی الحیاة ،الغوریتم   .
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(للسنوات  1370إلى 1379هـ.ش).

حجيهبيبي رازقي نصرآباد

محمد جالل عباسي شوازي

محمود قاضي طباطبايي

المقطف
الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة العوامل المؤثّرة على حصول ّأول والد ٍة في
الروابط الزوجية ،وذلك خالل الفترة الواقعة بين األعوام  1370حتّى  1379هـ.ش .ومن
هذا المنطلق ،فقد ُد ّونت هذه المقالة إلجراء دراس ٍة تحليلي ٍة على مستويين محدو ٍد وشاملٍ
حول العوامل المؤثّرة على الوالدة في الفترة الواقعة بين وقوع الزواج وبين ّأول والد ٍة،
المتحصلة من المسح االستقرائي للمجتمع
وذلك من خالل إجراء تحاليل ثانوية للمعطيات
ّ
والسالمة في عام 1379هـ .ش .وذلك اعتمادا ً على تقنية تحليل البقاء ونماذج متع ّددة
أهم أمرٍ يعيّن زمان والدة ّأول
المستويات .وطبق ًا للنتائج
المتحصلة من هذه الدراسةّ ،
ّ
فإن ّ
سن الزوجين والتحصيل العلمي للنساء .وأشارت نتائج التحليل متع ّدد المستويات
مولو ٍد هو ّ
ٍ
على أول مولو ٍد بعد
اختالف معتب ٍر بين مختلف محافظات البالد في الحصول
إلى وجود
ّ
ٍ
سنوات من الزواج .وهذا االختالف الموجود في المستوى بين المحافظات هو في
خمس
وكذلك فإن المتغيّرات
تابع لمتغيّرات المستوى الشامل،
ّ
الحقيقة ليس أمرا ً اعتباطي ًا وهو ٌ
الشاملة ،مثل مستوىالتحصيل العلميللنساء ومدى اإلخصاب العام ومدى االعتماد على 
معتبر على  اختالف مستويات المحافظات
تأثير
ٌ
أساليب الوقاية اإلخصابية ،ليس لها ٌ
فيما بينها وال على االختالفات في داخل المحافظات أنفسها ،وكذلك ال تأثير لها على 
خصائص المستوى المحدود.
المفردات األساسية
سن الزواج ،التحصيل العلميّ ،أول والد ٍة ،تحليل البقاء ،التحليل المتع ّدد المستويات ،إيران.
ّ
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ٌ
متعدد المستويات للعوامل المؤثّرة على توقيت
تحليل ّ
الوالدة ُ
األولى في إيران
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التغييرات في الهيكل العمري للسكان وظهور النافذة
الديمغرافية في إيران:
النتائج االقتصادية وانعكاسات السياسات
رسول صادقي

المقطف
في إيران ،وناقش السياسة السكانية والتخطيط المزيد عن ديناميكية النمو السكاني
واالهتمام ناهيك عن الهيكل العمري للسكان ،والتغيرات وعواقبه.وقد انخفضت الخصوبة
بشكل كبير في إيران خالل العقدين الماضيين .وبالتالي ،فإن الهيكل العمري للسكان
تحت االنتقالية .تغيير الهيكل العمري تقدم نافذة من الفرصة التي يشار اليها على انها نافذة
الديمغرافية .في خالل وقت النافذة الديمغرافية ،وهذا هو الوقت الزمني ،واالنتفاخات
السكان في سن العمل وانخفاض معدالت اإلعالة العمرية .النافذة الديمغرافية فرصة فريدة
وذهبية للتنمية االقتصادية ،ولكن استغالل هذه الفرصة وهناك حاجة سياسات مالئمة.
تركز هذه الورقة على  التحوالت الهيكل العمري ،النافذة الديمغرافية ونتائجها
االقتصادية .ورقة لفترة وجيزة تبدأ نظرة عامة من التحول الديمغرافي ،ثم إعادة النظر في
التغييرات األخيرة والمتوقعة في ايران السكان الهيكل العمري .بعد ذلك ،تدرس الورقة
النافذة الديمغرافية وروابطه مع النمو االقتصادي .وأخيرا ،يناقش اآلثار المترتبة على 
السياسات لتحقيق واستغالل النافذة الديمغرافية.
المفردات األساسية
التحول الديمغرافي ،التحوالت الهيكل العمري ،النافذة الديمغرافية ،النمو والتنمية
االقتصادي ،إيران.
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الحاجة الملحة الي التنقيح في سياسات عدد السكان
الدكتور محمود المشفق

الدكتور محمد جواد المحمودي

نادرمطيع حق شناس

المقطف
الهدف الرئيسي ِمن كتابة هذا المقال الدراس َة لتطورات الماضية لعدد ُّسكان البلد
كان
ُ
(ايران) طوال السنين ِمن سنة  1280إلي سنة  1385الشمسية و كذالك التوقع لهذا
االمر الي سنة  1425الشمسية .قد اُجري التقييم لتوقع عدد السكان من جانب المنظمة
ُالمم المتحدة في هذا المقال .لتقييم تطبيق التوقع عدد السكان من جانب المنظمة ُالمم
المتحدة مع اقتضائات مملكة ايران ،لقد قام مركز الدراسات و التحقيقات لسكان اآلسوية
و المنطقة االقيانوسية باستعمال إطالعات احصاء عدد السكان للسنة 1385الشمسية،
كالسنة االساس لتوقع عدد السكان في مملكة ايران .هذا التوقع عدد السكان يكون علي
اساس تخمين استمرار الموقف الحالي و التدفق لالرتفاع المطلوب في مستوي الخصوبت
للملكة(أي ايران) طوال اربعين سنة اآلتية علي نسبة اثنين المولود و النصف لكل ا ُ ٍّم   .
الم َح َّص َل ُة تدل علي أن لو اتبعت نسبة نمو عدد سكان البلد علي اساس نمو بطيئ،
النتائج ُ
زهاء سبع و تسعين مليون ًا و سيكون
سيزيد عد ُد سكان البلد(ايران) َ
عام  1425الشمسية َ
نمو عدد السكان ايجابي ًا .لو جربنا التدفق المطلوب للكمية الخصوبت علي مستوي كل
الكمية ،بالغا من مستوي التبديل ،لن نواجه نموا ً شاذا ً للسكان ابدا ً و اضافة علي ذالك 
سيكون نسبة نمو عدد السكان منخفض ًا(تحت)من نسبة الحالية و ستوجد انسجام صالح
في التركيب ِ
للسكان.
السنّ ِّي ُّ

المفردات األساسية
التوقع لعدد السكان ،السيناريو للنمو ،السياسات لعدد السكان.
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وجهة ٍ
ُ
نظرة إلي تطورات عدد السكان في ايران
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المرأة و العمل قليلة اإلنجاب :دراسة تحليلة حالة المرأة
الكردية
حسين محموديان

مهدي رضائي

المقطف
المرأة هي الفئات المستهدفة الرئيسية لبرامج تنظيم األسرة .السيما فيما يتعلق بالسياسة
تحديد النسل .خالل عقد ،1990كان معدل الخصوبة في سياسة مكافحة اإليرانية الموجهة
أساس ًا إلى النساء ،أ ّدت هذه السياسة إلى تقليل معدالت الخصوبة في إيران إلى مستوى 
اإلحالل و تحويل الوجه الديموفراغي للمناطق الريفية (القرية) و الحضرية (المدينة) .في
الواقع ،هو أكثر من عقد واحد ّأن األسر اإليرانية ،بما في ذلك النساء تعاني انخفاض
تفسر
الحالة اإلنجاب ،و السؤال هو كيف يمكن للمرأة تجربة اإلنجاب منخفضة و كيف َّ
وضعهم؟ تعتمد هذه المقالة على منهجية النوعية ،و تشعر هذه الورقة مع إعادة هيكلة
النظام معنى أو بين الذانية الّتي تدعم العمل منخفضة اإلنجاب في المجتمع الكردي ،في
مدينة سقز إقليم كوردستان (إيران) و يستخدم نظرية تستند إلى جمع و تحليل و تفسير
البيانات .هذا التحقيق يبين ّأن الحماية الذاتية هي الفئة األساسية لهذا نظام الذاتية بين العمل
بشأن انخفاض اإلنجاب في هذا المجتمع .أي  :في الواقع ،وعلى قاعدة حالي ًا لهذا البحث،
و النساء لديهم ميل لتحمل األطفال قليلة ،ألنهم تحبون لحماية أنفسهم جسدي ًا ،نفسي ًا،
اجتماعي ًا و مالي ًا.
المفردات األساسية
اإلنجاب ،النساء ،الجسم ،الحماية الذاتية ،و نظرية األرض.
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مونس سیاح مانامس کار مهال مس کار

المقطف
بحث و دراسة معدالت و هياكل التوزيع السكاني  من ناحيتي النوعية و الكمية ورسم
السياسات  االستراتيجية من اجل  ادارتها و السيطرة عليها هي من بين المهام الحكومية
في البالد .وعلى هذا الصعيد و لدراسة هذا الموضوع المهم يمكن االستفادة من الوسائل
العلمية واتخاذ االساليب و االبحاث المستقبلية و وضع التصاميم و االنظمة الديناميكية.
وعلى هذا الصعيد يمكن االستفادة من البرمجيات المناسبة من اجل ترسيم تغييرات وفق
منحنيات متنوعة و الحصول على نتائج لنظام ديناميكي فعال و مماثل و معطيات رقمية من
اجل اعطاء صورة واضحة في متناول ايدي صناع السياسات و منفذيها  .في هذه المقالة
وعبر استخدام هذا االسلوب تمت دراسة تاثير متارجح الزمن او بعباره اخري تاثير التقدم
و التاخرفي تنفيذ السياسات السكانية علي نسبة معدل الخصوبة و في النهاية على عدد كل
السكان في البالد  .إن المقارنة بين نتائج الحاالت الثالث المختلفة تظهر أن في مقابل كل
دورة من خمسة اعوام التاخير في تنفيذ السياسات السكانية المؤثرة و الفاعل و القصيرة
االمد ،يزيد من تراجع احتمال تاثيره في النتائج المتوقعة الي حد كبير و بشكل ملحوظ.
وعالوة على ذلك فإ َّن تكاليف تطبيق تلك السياسات ستتزايد.وهذا التباين يأتي بسبب
تأثير منحنى قدرة الخصوبة بإعتباره يمرفعليا من النافذة السكانية في وضعها السابق.و
بمضي الزمن يأخذ باالنخفاض و عليه فإن التغيير المتأخر في مسلك التخصيب عبر
التأخير في تطبيق السياسات من شأنه أن تترتب عليه نتائج اكثر ضعفا.
المفردات األساسية
السكان ،النظام الديناميكي،ونسيم،سياسات السكانيه.
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دراسة اهمية الوقت في تنفيذ السياسات السكانية َع ْب َر
ِ
ديناميكة النظام
نموذج
االستفاد ِة من
ِ

