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بسمه تعالی

مقدمه

ش��اخص رفاه ط��ی دو قرن اخی��ر بیش��تر در جوامع 
مختلف مطرح و معنی پیدا کرده اس��ت. این پدیده ابتدائًا 
در جوامع صنعتی و به دنبال توس��عه تدریجی آنها پدیدار 
گردید. عوامل��ی چون کم و کیف جمعیت، شهرنش��ینی، 
ابت��کارات جدید، سیاس��ت های مترقی و جدی��د، ورود به 
اقتصاد غیرکش��اورزی، دس��تیابی به بهداش��ت و درمان، 
س��واد و آموزش، تخصصی شدن امور و ِحَرف و نظایر آن 
در دس��تیابی به رفاه نقش داشته اند. ضمنًا، موضوع عینی 
رف��اه مجموعه جریانی اس��ت تغییرپذی��ر و پویا و همواره 
در حال گس��ترش و توس��عه اس��ت، بنحوی که قشرها و 
جوام��ع مختل��ف را نیز دربرمی گی��رد. جوامع عصر حاضر 
ش��دیداً  وابس��ته به رفاه هس��تند؛ به نحوی که در فقدان 
آن به سهولت نمی توانند زندگی کنند. در چنین شرایطی، 



6

دولت ها می بایست سیاست های به روز و جدیدتری اتخاذ 
نمایند که منجر به رفاه بیشتری گردد. در عین حال، رفاه 
بیش��تر کارآیی بیش��تر افراد یک جامعه موردنظر را فراهم 
می آورد. رفاه گرچه خود نتیجه تغییرات اجتماعی است، بر 
تغییرات اجتماعی نیز تأثی��ر می گذارد. هیمنطور، موضوع 
رفاه اجتماعی یکی از مضامین عمدة جامعه شناس��ی است 
که در این مجموعه با تأکید بر متغیرهای جمعیت شناختی 
م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس��ت. رفاه خود نیاز به 
زیرس��اخت هائی دارد تا متبلور گردد، یکی از شاخص های 
بسیار تأثیرگذار بر تبلور رفاه همانا اندازه و کیفیت جمعیت 
است که همواره می بایست مورد توجه جامعه شناسان قرار 

گیرد.

ب��ه دنب��ال ظهور رف��اه در جوامع مختل��ف به ویژه در 
جوامعه توس��عه یافت��ه، امید زندگی افزای��ش یافته؛ یعنی 
آنچه که نس��بت جمعیت سالمند را نیز افزایش داده است، 
ظه��ور این پدیده نی��از به رفاه خاص خ��ود دارد. در عین 
ح��ال، ابعاد رفاه اجتماعی خود بس��تگی به رفاه اقتصادی 
در هر جامعه ای دارد. این ارتباط متقابل در جوامع صنعتی 
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به خوبی مش��هود است، و آن خود به سالمت بیشتر افراد 
جامعه منجر گردیده است. در شرایطی که زمینه های ثبات 
خانواده تأمین گردد، امکان دستیابی به رفاه در آن تحقق 
می یاب��د، و آن خود زمینه های رش��د و پیش��رفت را برای 
اعضای هر جامع��ه ای فراهم می آورد. مددکاری اجتماعی 
نیز به طور گس��ترده ای عماًل در تالش است تا رفاه نسبی 
را برای افراد و خانواده ه��ای متقاضی فراهم آورد.کاهش 
م��رگ و میر اطف��ال نیز خود رفاه بیش��تری و پایداری را 
برای زنان و خانواده ها به دنبال آورده است. از سوی دیگر، 
زمینه های رفاه نیز خود شانس ماندگاری اطفال را هر چه 
بیشتر فراهم آورده اس��ت. درحالیکه سالمت، شادمانی و 
گذران اوقات فراغت خود از نتایج رفاه به حساب می آیند، 
مفاهی��م کار وزندگی بوجودآورنده آنها هس��تند. چگونگی 
کار، س��اعات کار و میزان درآم��د که تعیین کننده کیفیت 
زندگی هس��تند، آن خود تعیین کنندة میزان رفاه خانواده 
در هر جامعه ای است. در نگاهی اجمالی، جامعه انگلستان 
قب��ل از س��ایر جوامع به رفاه عمومی دس��ت یافت؛ یعنی 
آنچه که نتیجه مدیریت عمومی، توسعه صنعتی و تجارت 
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جهانی در آن جامعه بوده اس��ت. انسان امروزی نیز بیش 
از هر زمانی در گذش��ته پسماند تولید می نماید، در صورت 
مدیریت به موقع و هماهنگ آن، نهایتًا آس��ایش و رفاه در 
یک جامعه مورد نظر پدیدار می گردد. از این رو، متناس��ب 
با افزایش مصرف، پس��ماند نیز می بایس��ت در آن جامعه 
مدیریت گردد. جامعه شناس��ی محیط زیس��ت نیز اولویت 
باالئ��ی ب��رای مدیریت پس��ماند قائل گردیده اس��ت. در 
صورتیکه تعادل جمعیتی در یک جامعه رعایت گردد، رشد 
اقتصادی و ظهور رفاه نیز در آن جامعه پدیدار می گردد از 
این رو، کش��ورهای آفریقائی که در شاخص های جمعیتی 
خود تناس��ب در نظ��ر نگرفته اند، در درج��ه بندی رفاه در 
ّحد پائینی قرار دارند. عدم تناس��ب جمعیت که خود موجد 
مهاجرت می باشد، اغلب به رفاه بیشتر برای جمعیت مهاجر 
منج��ر می گردد. گرچه جامعه رفاه از کش��ورهای صنعتی 
نش��أت می گیرد، بسیاری از کشورهای آسیائی نیز در این 
زمینه موفق بوده اند و با ایجاد زیرساخت های الزم رفاه را 
در جوامع خود در ابعاد مختلف توسعه داده اند؛ در آن نظام 
مالیاتی را تقویت کرده، و متعاقباً  توانسته اند اقشار مختلف 
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را حمایت نمایند؛ یعنی آنچه که نس��ل های آینده را نیز به 
طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات جامعه شناسی 
خود نیز تأثیر قاب��ل توجهی بر اندازه گیری رفاه در جوامع 
مختل��ف دارد. مطالعات کارب��ردی جامعه شناس��ی، ابعاد 
گوناگون کش��ورها را می سنجد، مقایس��ه می کند و برای 
دوره های آینده پیش بینی می نماید. جمعیت، زمین، منابع 
آب، نیروی کار، تناس��ب بین جمعیت روس��تائی و شهری 
و ... ش��اخص هائی هس��تند که بر میزان رف��اه در جوامع 

مختلف تأثیرگذار هستند.

دکتر محمدتقی شیخی

 بهار 1399
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فصل اول

فقر جهانی و رفاه
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مقدمه

گون��ار میردال1 اقتصاددان س��وئدی ب��ه عنوان یکی 
از مدافعی��ن نیاز ب��ه توزیع مجدد بین الملل��ی رفاه جهانی 
مطرح اس��ت. در حالی که جوامع صنعتی از جمله س��وئد 
به لحاظ رفاه در حد اشباع قرار دارند، جوامع رو به توسعه 
با محدودیت هائی در این زمینه مواجه هس��تند. طی قرن 
بیستم بس��یاری از جوامع صنعتی فرایند دستیابی به رفاه 
بیش��تر را همواره دنبال کرده اند، و در بخش های مختلف 
به موقعیت هایی دس��ت یافته اند. این در حالی اس��ت که 
طی قرن بیس��تم کشورهای رو به توس��عه اغلب با پدیدة 
افزایش جمعیت مواجه بوده اند؛ به نحوی که دست یابی به 
زیرس��اخت های رفاه یا رفاهی را در جوامع خود در اولویت 
قرار نداده اند. به همین خاطر، ضمن اینکه فاصله و شکاف 

1. Gunar Myrdal
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بین کش��ورهای صنعت��ی و غیرصنعتی طی قرن بیس��تم 
پدیدار گردیده اس��ت، ش��کاف های زیادی نی��ز به لحاظ 
فقر و رفاه در کش��ورهای کمتر توس��عه یافت��ه نیز پدیدار 
گردیده است. س��ناریوی یاد شده کشورهای کمتر توسعه 
یافته را با بس��یاری از موارد بح��ران فقر، بیکاری جوانان، 
تورم اقتصادی مس��تمر، کاهش ق��درت خرید و نظایر آن 
مواجه س��اخته اس��ت. نس��بت فزاین��ده ای از جمعیت در 
محدودة فقر یا به تعبیری زیر خط فقر قرار گرفته اس��ت. 
بنابراین، کشورهای کمتر توسعه یافته امروزه با این چالش 
بزرگ مواجه هستند؛ یعنی آنچه که تا ّحد زیادی به پدیده 

جمعیت نیز مربوط می گردد.

نگاهی کلی

یکی از ابزار ش��ناخت کلی فق��ر معیار خط فقر معرفی 
گردیده است، و آن اغلب مختص کشورهای با درآمد پایین 
اس��ت. اقتصاددانان طی دهه های اخیر جهت اندازه گیری 



13

فق��ر عمومی اقدام به ایجاد معیار »خط فقر1« نموده اند. از 
طریق این معیار کس��انی که از میزان مشخصی از درآمد 
کمتر برخوردار هستند، زیر خط فقر قرار می گیرند. معیار یا 
خط فقر مطرح شده در کشورهای مختلف برحسب سرانه 
تولید ناخالص ملی آنها متفاوت اس��ت. همین طور، بعضی 
دیگر س��رانه قدرت خرید را معیار اندازه گیری خط فقر به 
حساب می آورند. امروزه بسیاری از کشورهای رو به توسعه 
جهان در ّحد وس��یعی با شاخص فقر مواجه هستند، یعنی 
آنچه که از کمبود درآمد، نداش��تن اش��تغال منظم، کمبود 
تأمین اجتماعی و نظایر آن برمی آیند. بنابر آنچه که مطرح 
گردید، کشورهای کمتر توسعه یافته اقدامات گسترده ای 
می بایست به عمل آورند تا موقعیت باالی فقر خود را مهار 
و اص��الح نمایند. در هر ح��ال، مقدار معقولی از پول الزم 
اس��ت تا بدان وسیله فقر جهانی را بتوان از میان برداشت 
و همه ملل را در س��طح قابل مقایس��ه ای بتوان قرار داد. 
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به خاطر کمبود تولید، 
ش��اخص تولید ناخالص ملی خود، ب��ا پدیده فقر رو به رو 

1. Poverty line
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ش��ده اند، یعنی آنچه که بر تغذیه، نظام آموزشی، امکانات 
رفاهی و نظایر آن بین ملل مختلف تأثیر می گذارد. پدیده 
یاد ش��ده خود به بس��یاری از چالش ها و نابس��امانی های 
اقتصادی و اجتماعی بین ملل مختلف منجر گردیده است. 
پدیده فقر همی��ن طور موجبات مهاجرت های گس��ترده، 
کاه��ش تولیدات کش��اورزی، موادغذایی و نظایر آن را به 
همراه داش��ته اس��ت؛ یعنی آنچه که خود نهایتًا به لحاظ 

اقتصادی به تورم قیمت ها نیز منجر می گردد.

قابل ذکر اس��ت که از میان برداشتن فقر و جایگزین 
کردن رفاه خود بین ملل مختلف کاری بس مشکل است. 
کشورها همواره می بایست زیرساخت های مربوط به سواد 
و بهره برداری از منابع، اش��تغال و رش��د اقتصادی خود را 
به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی نمایند، تا از آن طریق 
ب��ه موقعیت رفاه، و در مقابل از میان برداش��تن فقر نائل 
آین��د. این نکته نیز قابل ذکر اس��ت که پرداختن به موارد 
یاد ش��ده خود مستلزم سرمایه بیش��تر، مدیریت مناسب و 
گذشت زمان است. از این رو و با توجه به موارد یاد شده، 
بخش عظیمی  از جمعیت جهان هم اکنون در شرایط فقر 
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به س��ر می برد، یعنی وضعیتی که در آن سرانه های مالی، 
بهداش��تی، غذایی و ... در سطح پایینی وجود دارد. عامل 
جمعی��ت خود نق��ش تعیین کننده در ای��ن زمینه برعهده 
دارد. تعیی��ن این موضوع که چه کس��ی فقیر اس��ت و تا 
چه اندازه، خود امری پرچالش ش��ناخته شده است. عوامل 
فرهنگی، چگونگی مصرف، انتظارات افراد و نظایر آن در 
این مقوله بس��یار تأثیرگذار هس��تند. در حالی که بسیاری 
از اف��راد در جوام��ع خود غنی و مرفه به حس��اب می آیند، 
برحس��ب معیارهای جوامع صنعتی و غنی، مرفه محسوب 
نمی گردن��د. از این رو، فق��ر و غنا چارچوبی منطقه ای دارا 

می باشد.

اطالعات ناق��ص در خصوص زندگی افراد و خانوارها 
باعث گردیده اس��ت تا مقدار پول مورد نیاز جهت از میان 
برداش��تن فقر به طور مؤثر ش��ناخته نش��ود. بس��یاری از 
کشورهای کمتر توسعه یافته  عمومًا با آمارهای اقتصادی 
و اجتماعی ناقصی روبرو هس��تند، و ای��ن امر برنامه های 
توس��عه در این جوامع را با مش��کل روب��رو می نماید. این 
در حالی اس��ت که جوامع پیش��رفته تر عمومًا با داده ها و 
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اطالع��ات جمعیتی و اقتص��ادی تقریب��ًا صحیحی روبرو 
هس��تند و براس��اس آن تخصیص بودجه و مدیریت مالی 
در قالبی مؤثر صورت می گیرد. بدین گونه جوامع توس��عه 
یافت��ه تر همواره با ش��اخصه های پیش��رفت س��ریع تر و 
مؤثرتری روبرو هستند. تا جایی که برآورد گردیده است و 
براس��اس اطالعات موجود، فقیرترین منطقه دنیا آفریقای 
نیمه صحرایی اس��ت که با رفاه فاصل��ه زیادی دارد. قاره 
آفریقا نیاز به زیرس��اخت های علمی، آموزش��ی، چگونگی 
بهره برداری از منابع در ّحد متعارف و پیش��رفته آن دارد، 
ت��ا از آن طری��ق بتواند نظام رفاه-مح��ور بهتری را برای 

نسل های آتی خود برنامه ریزی نماید.

خانوارهای فقير

شناس��ایی خانواره��ای فقی��ر اغلب به عل��ت کمبود 
اطالعات قابل اعتماد امری پیچیده می نماید. کش��ورهای 
فقی��ر ک��ه عمومًا 80 درص��د از جمعیت جهان را ش��امل 
می گردن��د، به دنبال س��اختار نامنظم تش��کل نایافته این 
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کش��ورها اطالعات متقن و قابل اعتمادی از شاخص فقر 
در این کش��ورها و بین جمعیت آنها در دس��ترس نیست. 
به همین خاطر، می��زان فقر در این قبیل جوامع در حدی 
وسیع به چش��م می خورد. همین طور، تغییر وضعیت خود 
نی��از به زیرس��اخت هایی دارد از نوع آم��وزش، بنیان های 
مالی، بهره برداری بهتر از منابع صنعت و تکنولوژی؛ یعنی 
امری که خود دست یابی به آن مستلزم گذر زمانی فراوانی 
اس��ت. در موارد زیادی ارزیابی س��طح زندگی تمامی افراد 
یک جمعیت خود بس مش��کل و در م��واردی غیرممکن 
می نمای��د. از آنجا که ش��اخص های مختل��ف اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی جوامع یاد ش��ده به طور منظم مورد 
ارزیابی و آمارگیری قرار نمی گیرد، به همین خاطر بسیاری 
از ش��اخص ها و زمینه ها مکتوم و به صورت ارزیابی نشده 
باقی می ماند. به همین خاطر، کش��ورهای کمتر توس��عه 
یافته عمومًا با فقر آماری مواجه هستند. قابل ذکر است که 
در اختیار داشتن آمار در زمینه های مختلف راه را در جهت 
برنامه ریزی های بیش��تر خود هموار می نماید. بسیاری از 
کش��ورهای کمتر توسعه یافته امروزه با این ضعف آماری 
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مواجه هستند. در کش��ورهای با درآمد باال سوابق مالیات 
بردرآم��د تا ّحد زیادی کم��ک می نماید، و از آن طریق به 
برآوردی از فقر می توان دس��ت یافت. این در حالی است 
که در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته که سوابق مالیات 
بردرآمد کمتر وجود دارد، موقعیت فقر و رفاه جمعیت را به 

خوبی و به سادگی نمی توان ارزیابی )برآورد( کرد. 

از این رو، کش��ورهای کمتر توسعه یافته هنوز هم راه 
طوالن��ی ای در پیش دارند تا بتوانند تصویری روش��ن به 
لح��اظ فقر و رف��اه از خود نمایان س��ازند. در عین حال و 
در ش��رایطی که در کشورهای رو به توس��عه بسیاری در 
بخش غیررس��می   یا کشاورزی سنتی کار می کنند، سوابق 
مالیاتی ملموسی از آنها قابل دسترسی نیست، بدین گونه 
چگونگی و س��طح فقر آنها مش��خص نمی باشد. این خود 
بدین گونه اس��ت که کش��ورها و جوامع توس��عه یافته، از 
آنجا که بخش عظیم��ی   از جمعیت خود را در بخش های 
صنعت و خدمات دارند، در چنین شرایطی موقعیت مالی و 
اقتصادی آنها به سهولت قابل اندازه گیری می باشد. از این 
رو، میزان فقر و رفاه به خوبی و به س��ادگی در جوامع یاد 
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شده قابل اندازه گیری است.

در چنین ش��رایطی اطالعات در س��طح خانوار ممکن 
است شاخص مناسبی جهت اندازه گیری معیارهای سطح 
زندگی افراد خانوار به حس��اب نیاید. ضعف سوابق مالیاتی 
و متعاقب��ًا فقر آماری به چنین وضعیتی منجر می گردد. در 
عین حال و براس��اس برآورد از طریق هزینه های خانوار تا 
ح��دی دولت ها می توانند به می��زان درآمد و رفاه خانوارها 
دسترس��ی پیدا کنند. در ایران نیز چنی��ن طرح هایی طی 
دهه ه��ای 1370 و 1380 اج��را گردیده اس��ت و طی آن 
به موقعیت اقتصادی و رفاهی خانوارها دسترس��ی صورت 
گرفته است. با توجه به شرایط یاد شده، بسیاری از دولت ها 
در کش��ورهای رو به توسعه متوسل به ابزار تقریبی جهت 
شناس��ایی خانوارهای فقیر ش��ده اند. به ط��ور مثال، طرح 
بودج��ة خان��واری که از آن طریق به خانوارهای ش��هری 
و روس��تایی پرداخته می ش��ود، خود می تواند تصویری از 
موقعی��ت اقتصادی خانوار را ارائه دهد. وضعیت یاد ش��ده 
ب��ه عبارتی ضعف اطالعات اقتص��ادی و مربوط به درآمد 
خانوارها در بس��یاری از کش��ورهای رو به توسعه به چشم 
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می خ��ورد. بدین گون��ه خانوارها در کش��ورهای مربوطه با 
نوعی فقر آشکار و پنهان روبه رو هستند. 

جامعه شناس��ی رف��اه تأکید ب��ر این دارد ت��ا موقعیت 
اقتصادی خانوارها را همواره مورد س��نجش و ارزیابی قرار 
دهد، و از آن طریق فقر و رفاه در جامعه مورد ارزیابی قرار 
گی��رد. هنگام مراجعه به خانوار، مش��خصاتی از نوع اندازه 
خانوار، جنس��یت رئی��س خانوار، ترکی��ب جمعیتی خانوار، 
نوع مس��کن خانوار، مصالح به کار رفته در مسکن خانوار، 
تسهیالت در اختیار )نظیر وسائل خبری، تلویزیون، رادیو و 
نظایر آن( پرسش می گردد. مشخصات یاد شده به گونه ای 
تصوی��ری از رفاه و فقر را درون خانوار به دس��ت می دهد. 
بنابراین، یکی از زمینه های پژوهشی جامعه شناسان همانا 
پی بردن به مشخصات و ویژگی های خانوارهای شهری و 
روس��تایی با تأکید بر مشخصات یاد شده است. از این رو،  
مشخصات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی خانوارها همواره 
می بایست اندازه گیری ش��ده، و متعاقبًا سیاست های الزم 

جهت رفاه بیشتر خانوار بنیان گذاری گردد.
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قابليت اعتماد تحقيق

عموم��ًا بین پژوهش��گران یک نوع بح��ث و مجادله 
در خص��وص دقت تحقی��ق و مطالعة نمونه ه��ا در قالب 
درآمد و مص��رف آنها وجود دارد. پژوهش��گران اجتماعی 
در جری��ان تحقیق��ات خ��ود می بایس��ت از روش تحقیق 
مطلوب )مناسب(، به کارگیری مدل ها و روش های آماری 
مناس��ب، جامعه آماری پاس��خگو و نظایر آن با شیوه های 
پیمایش��ی اس��تفاده نمایند. یکی از نیازهای جوامع کنونی 
همانا تحقیقات اجتماعی ش��ناخته ش��ده است. از آنجا که 
جوام��ع عصر حاضر هم��واره تغییرات فراوان��ی را تجربه 
می نماین��د، اندازه گیری این تغیی��رات و ارزیابی آنها، خود 
جامعه شناس��ان و پژوهش��گران اجتماعی را بر آن داشته 
ت��ا همواره تصویره��ای بهنگامی از جوام��ع مورد نظر به 
دس��ت آورند. این گون��ه تحقیقات همواره بای��د از قابلیت 
اعتم��اد باالیی برخوردار باش��ند. در ضم��ن نگرانی هایی 
نی��ز در زمینه های کمبود ش��فافیت و جدایی و تفرقه بین 
جامعه ه��ای مورد مطالعه به چش��م می خورد. جامعه مورد 
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مطالع��ه همواره می بایس��ت از ش��فافیت باالیی برخوردار 
باش��د. تعداد نمونه های م��ورد مطالعه به لحاظ جنس��ی، 
سنی، ش��هری، روس��تایی و نظایر آن همواره می بایست 
مورد توجه قرار گی��رد. همین طور، هنگام انجام پژوهش، 
پژوهش��گران می بایس��ت نقاط جغرافیایی متفاوتی را در 
دستور کار مطالعاتی خود قرار دهند تا از آن طریق هر چه 
بیشتر بتوان به تفاوت ها، تضادها و نظایر آن دست یافت. 
براس��اس این گونه تفاوت ها و تضادهاس��ت که پژوهشگر 
می توان��د نتیجه گیری نماید، و در نهای��ت نتایج مطالعات 
در دستور کار برنامه ریزان اجتماعی- اقتصادی قرار گیرد. 
از ای��ن طریق، رف��اه اجتماعی بیش��تری را می توان برای 
یک جامعه موردنظر زمینه س��ازی کرد. این گونه مطالعات 
در کش��ورهای مختلف آفریقایی صورت گرفته اس��ت که 
خود حائ��ز نتایج مثبت وضعیت بوده اند. امروزه بس��یاری 
از پژوهش��گران اجتماع��ی جهت تکمی��ل مطالعات خود 
به جوام��ع آفریقایی مراجع��ه می نماین��د و از این طریق 
ب��ه تصاویر و نتایج جدیدی دس��ت می یابن��د. همین طور، 
ادارات مختلف س��ازمان ملل متحد نیز مطالعات فراوان و 
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گوناگونی را در کش��ورهای آفریقایی انجام می دهند تا از 
آن طریق بتوان طرح های توسعة مؤثری را در آن کشورها 

به اجرا گذاشت، و در نتیجه به نتایج مثبتی دست یافت.

نقاط ق��وت و ضعف این گونه مطالعات پیمایش��ی راه 
مطالعة فرد را برای سیاس��ت گذاران بین خانوارهای فقیر 
همواره مس��اعد می س��ازد. یکی از راه ه��ای پی بردن به 
شرایط اقتصادی- اجتماعی میزان رفاه و نظایر آن، همانا 
ارزیابی ها و مطالعات پیمایشی است که در قالب نمونه گیری 
آن، به طور ادواری جامعه شناسان و جمعیت شناسان انجام 
می دهند. با ارزیابی تعدادی از نمونه ها در یک جامعه مورد 
نظر، به موقعیت عمومی آن جامعه می توان دس��ت یافت. 
یکی از ضعف های کش��ورهای کمتر توس��عه یافته همانا 
کمبود مطالعات پیمایش��ی در این قبیل جوامع به حساب 
می آید. بنابراین، نظام برنامه ریزی در کش��ورهای یاد شده 
همواره می بایست س��رمایه گذاری بیشتری در این بخش 

اِعمال دارد.
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ميزان فقر و اندازه خانوار

در دهة 1980 بسیاری از پژوهشگران کاهش باروری 
و کوچک ش��دن اندازة خانوار را به مش��ارکت نیروی کار 
 Van de( زن��ان و ورود آن��ان به بازار کار نس��بت دادن��د
Kaa,2002(. از آنجا که کش��ورهای روبه توسعه همواره با 

روند مصرفی بیش��تری روبه رو هستند، و شیوة زندگی آنها 
تغیی��ر می کند، و همین ط��ور از آنجا که زنان در این قبیل 
جوامع از مهارت های بیش��تری برخ��وردار گردیده اند، این 
قبیل زنان مش��ارکت اقتصادی در اقتصادهای خود دارند. 
همین امر موجبات کاهش باروری در جوامع یاد ش��ده را 
فراهم آورده است. در میان جوامع، زنان جهت دستیابی به 
رفاه بیشتر وارد بازار کار شده، و متعاقبًا تعداد فرزندان خود 
را کاهش داده اند. بس��یاری از کشورهای آسیایی امروزه با 
وضعیت یاد ش��ده مواجه گردیده اند. به طور مثال، در حال 
حاض��ر چیزی حدود 29 درصد از زن��ان در جامعة هند در 
بخش های مختلف اقتصادی مشارکت دارند، یعنی کسانی 
که باروری نیز بین آنها در ّحد باالیی کاهش یافته اس��ت. 
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در عی��ن حال، تغییر سیاس��ت های اجتماعی- فرهنگی و 
مص��ارف بیش��تر خانوار، ورود زنان به بازار کار را تش��دید 
کرده اس��ت )Ahn&Mird,2002(. تغییر ارزش ها در جوامع، 
نوسازی جوامع و الگوهایی از این گونه باعث گردیده است 
تا میل بیشتری بین زنان جهت راه یابی به بازار کار پدیدار 
گردد. همین طور، مصرفی ش��دن بیش��تر جوامع در عصر 
حاضر خود ایجاب  می نماید تا زنان عالقه مندی بیش��تری 
به راه یافتن به کار از خود نشان دهند. جریان یاد شده بُعد 
خان��وار را عمدتًا در کش��ورهای صنعتی و به دنبال آن در 
کش��ورهای کمتر توس��عه یافته تا ّحد زیادی کاهش داده 
است. به طور مثال، امروزه بُعد خانوار در ایران حدود 3/1 

نفر برآورد می گردد.

براساس فرضیه ای، تش��کیل خانواده خود تحت تأثیر 
ع��دم اطمینان از دس��ت یابی زنان به اش��تغال، به تأخیر 
می افتد، و آن خود اندازه خانوار را تحت تأثیر قرار می دهد 
 Neels& Theunynck&( 2010(؛   ,Kamaran& Goldstein(
 .)2011 ,Sobotka, Skirbekk&Phillipov( ؛)2012 ,Woods

یکی از عوام��ل مؤثر در تاخیر در تش��کیل خانواده همانا 
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نگرانی های زنان از دس��ت یابی به کار و اش��تغال اس��ت. 
ام��روه فرصت های کاری به عنوان یک ارزش برای زنان 
در جوامع مختلف مطرح است؛ یعنی مجموعه ارزش هایی 
ک��ه خود تش��کیل خانواده را به تاخیر می ان��دازد. در عین 
حال، میل زنان به کار، خود با هدف دس��ت یابی به درآمد 
صورت می گی��رد، یعنی آنچه که به رفاه بیش��تری منجر 
می گردد. فرزند دوم و س��وم زنان، خود تحت تأثیر این دو 
 .)2011 ,De Wechter& Needs( قرار دارد )عامل )فرضیه
در چنین ش��رایطی زن��ان فاقد ش��غل و غیرفعال، پس از 
فرزند اول خود، به دنبال اشتغال می روند و بدان وسیله از 
فرزندآوری بیشتر، پیش��گیری به عمل می آورند. وضعیت 
یاد ش��ده امروزه در اغلب نقاط دنیا به ویژه در کشورهای 
صنعتی به چشم می خورد. چنین الگوهایی امروزه در حال 
ورود به کشورهای کمتر توسعه یافته نیز می باشد. اشتغال 
زنان باعث ش��ده تا در جامعه ای مثل هند تعداد فرزندان و 
خانواده علی رغم ارزش ها و هنجارهای تاریخی و فرهنگی 

آن جامعه به یک یا دو فرزند کاهش یابد.
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بحث

ارتباط بین احس��اس فقر و بیکاری زنان از یک سو، و 
تاخیر در تش��کیل خانواد بین آنان از سوی دیگر، موضوع 
 ,Becker(  بحث جمعیت ش��ناختی طی دهه ها بوده اس��ت
ک��ودکان  ارزش  براس��اس   .)1981  ,Becker(؛)1991
)Friedman et al 1994( در م��وارد زیادی فرزندآوری خود 
 ,Wood( به عنوان جایگزین اش��تغال زنان عم��ل می کند
2015( ؛ )Kreynfeld & Anderson, 2014(. چنین وضعیتی 
حتی در کش��ورهای با فرصت های اش��تغال فراوان، نظیر 
س��وئد و دانمارک به چش��م می خورد؛ یعن��ی جوامعی که 
در آن زن��ان ترجی��ح می دهند بیش��تر خان��ه دار و دارای 
فرزندانی باش��ند، تا اینکه به اشتغال و درآمد دست یابند. 
ضعف امکان��ات رفاهی، خود بر کمی��ت خانوار این گروه 
جمعیتی تأثیرگذار اس��ت. بس��یاری از خانوارها امروزه به 
خاطر وجود فق��ر و ضعف های مال��ی از فرزندان کمتری 
برخوردار هس��تند. ارتباط اشتغال و باروری خود موضوعی 
اس��ت که جای تحقیق فراوان دارد. همین طور، به تعویق 
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انداختن ب��اروری تحت تأثیر ش��رایط ضعف رفاهی، خود 
موضوعی اس��ت که جایگزینی نسل ها را در آینده با خطر 
مواجه می نماید؛ یعنی متعاقب آن نس��ل های جدید کمتر 
پدیدار می گردد، و این انقطاع نس��لی، خود مهاجرپذیری و 

دریافت نیروی کار را بین کشورها افزایش می دهد.

تصویر فقر

سیمای فقر بازگوکننده این واقعیت است که در چنین 
ش��رایطی بیش��تر درآمد خانوار هزینه تامین غذا می شود. 
وضعیت یاد ش��ده امروزه در جامعه آفریقا و بسیاری دیگر 
از کش��ورهای کمتر توسعه یافته به چشم می خورد. چنین 
شرایطی انواعی از محرومیت های رفاهی را برای جمعیت 
به دنبال دارد. در شرایط پیش گرفتن سیاست های جمعیتی 
و تنظی��م جمعی��ت، امکانات رفاهی بیش��تری را می توان 
برای جمعیت یک جامعه به وجود آورد. خدمات و امکانات 
رفاه��ی خود به گونه ای چرخة بهب��ود رفاه اجتماعی را به 
دنبال دارد. عکس وضعیت یاد ش��ده معمواًل اُفت شرایط 
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اجتماعی و رفاهی را به دنبال می آورد. توزیع نابرابر درآمد 
در اغلب کش��ورهای رو به توسعه به ویژه در آفریقا چنین 
ش��رایطی را به وجود آورده اس��ت. بنابراین، کشورها باید 
زیرس��اخت های اقتص��ادی- آموزش��ی را در جوامع خود 
فراه��م نمایند تا از آن طریق بتوانند به اصالحات بیش��تر 
اجتماعی دس��ت یابند. فق��ر انس��انی در برگیرندة کمبود 

ظرفیت های اساسی مثل:

1( بی س��وادی، س��وء تغذیه، ط��ول عمر ک��م، ضعف 
سالمت و بیماری های قابل پیشگیری است.

2( کمبود دسترس��ی به کاالها، خدمات و زیرساخت ها 
مثل انرژی، بهداشت، آموزش، ارتباطات، آب سالم و نظایر 

آن است.

تأمین موارد یاد شده خود مستلزم سرمایه گذاری های 
میان مدت و درازمدت توس��ط دولت هاست. از این طریق، 
فق��ر ملی، و در مقیاس��ی بزرگتر فقر جهان��ی را می توان 
ب��ه حداقل رس��اند، و در نتیجه، کیفی��ت زندگی باالتری 
را جایگزین ک��رد. فقر درآمد یا به عبارت��ی کمبود درآمد 
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باع��ث می گردد ت��ا بس��یاری از نیازهای اساس��ی تأمین 
نگردد. همین طور، فقر عمومی یا کمبود درآمد الزم باعث 
می گردد تا بس��یاری از نیازهای غیرغذایی نظیر پوشاک، 
انرژی، مس��کن و نظایر آن تامین نگ��ردد. در نتیجه فقر 
نس��بی در چنین ش��رایطی در یک جامعه مورد نظر ظاهر 

می گردد.



31

منابع :

1. Ahn, N., & Mira, P. (2002). A note on the 
changing relationship between fertility and 
female employment rates in developed 
countries. Journal of population economics, 
15(4), 667-682.

2. Becker, G. (1981), A treatise on the family, 
London: Harvard University press.

3. Becker, G. S. (1991), A treatise on the family, 
Harvard University Press.

4. De Wachter, D. & Neels, K. (2011), Educa-
tional differentials in fertility Intentions and 
outcomes: Family formation in Flanders in 
the early 1990. Vienna Yearbook of Popula-
tion Research, 9. 227-258.

5. Freidman, D., Hechter, M., & Kanazawa, S. 
(1994). A theory of the value of children? 
Demography, 31(3), 375-401.

6. Kamrana, D. D., & Goldsten, J. R. (2010), 



32

The increasing importance of economic 
conditions on fertility. MPDIR working paper 
WP 2010-014, 15.

7. Kreyenfeld, M. & Andersson, G. (2014). So-
cioeconomic differences in the unemploy-
ment and fertility nexus: Evidence from 
Denmark and Germany. Advances in Life 
Course Research, 21, 59-73.

8. Neels, K., Theunynck, Z., & Wood, J. (2012). 
Economic recession and first births in Eu-
rope: Recession-induced postponement 
and recuperation of fertility in 14 European 
countries between 1970 and 2005. Interna-
tional Journal of Public Health, 58 (1), 43-
55.

9. Sobotka, T., Skirbekk, V., & Philipov, D. 
(2011). Economic recession and fertility in 
the developed world, Population and Devel-
opment Review. 37 (2), 267-306.

10. Van de Kaa, D., & Lesthaeghe, R. (1986). 
Bevalking groei en krimp. Van Logium Slat-
erus. 

11. Wood, J., Vergauwen. J., & Neels. K. 
(2015). Economic conditions and variation 



33

in first birth hazards in 22 European coun-
tries between 1970 and  2005 in K. Matthijs, 
K. Neels, C. Timmerman, J. Haers, & S. 
Mels (Eds.), Population change in Europe, 
the Middle-East and North Africa. Beyond 
the demographic divide Farnham 

12. Engalns, Burington Vermant: Ashgate.



34

فصل دوم

ُافت محيط  زیست و رفاه
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مقدمه

اُفت محیط  زیس��ت ش��امل تخریب محیط  زیست از 
طریق ته��ی کردن منابعی چون هوا، آب و خاک اس��ت. 
کش��ورهای رو به توس��عه امروزه با اُفت مس��تمر محیط  
زیس��ت خود، مواجه هس��تند. هوای آل��وده، کاهش منابع 
آب و اُفت خاک جهت فعالیت های کش��اورزی عمومًا در 
کشورهای رو به توسعه به چشم می خورد. این خود باعث 
کاهش بهره برداری از منابع مختلف در این قبیل کشورها 
گردیده اس��ت. همین طور، اُفت محیط  زیست دربرگیرندة 
تخریب اکوسیس��تم ها، زیس��تگاه ها، انقراض حیات وحش 
و م��وارد فراوان��ی از آلودگی ه��ا گردیده اس��ت. بنابراین، 
کش��ورهای یاد شده همواره می بایست سالم سازی محیط  
زیس��ت خود را در دس��تور کار برنامه ریزی قرار دهند، در 
غیر این صورت کل کارآیی جامعه با خطر مواجه می گردد. 
جمعیت خود تأثیر زیادی بر چگونگی محیط  زیس��ت دارد. 
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دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، کارخانجات و صنایع 
رو به افزایش، افزایش وسایل نقلیه و دیگر تکنولوژی های 
مربوطه خود کیفیت محیط  زیس��ت را به اَشکال گوناگون 
تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، کشورهای رو به توسعه 

با سناریوی یاد شده در ّحد وسیعی مواجه هستند.

جریان شهرنشينی

پژوهش در خصوص جریان شهرنشینی عمدتًا معطوف 
به نقاط ش��هری به ویژه در نقاط معتدل کشورهای نسبتًا 
ثروتمند اس��ت )Gao, 2013(. پدیدة شهرنشینی عمدتًا از 
کش��ورهای صنعتی و به دنبال فرآیند صنعتی ش��دن آغاز 
گردی��د. در این حرکت، س��هم قابل توجه��ی از جمعیت 
روس��تایی به دنبال دس��تیابی به فعالیت ه��ای صنعتی به 
ش��هرها روی آوردند. به طور مثال، شهرهایی چون لندن، 
بیرمن��گام و نظایر آن در انگلس��تان زودت��ر از بقیه نقاط 
جهان با شهرنشینی روبه رو گردیده اند. فعالیت شهرنشینی 
به دنبال اقتباس مدرنیزم و صنعتی ش��دن به تدریج سایر 
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نق��اط جهان را نی��ز دربرگرفت. ای��ن جابه جایی و حرکت 
درون کش��ورهای رو به توسعه تا ّحد زیادی نامتوازن بوده 

و خود چالش ها و ضعف هایی را برجای گذاشته است.

بیشتر اثرات شهرنشینی مربوط به جوامع رو به توسعه 
اس��ت که با رش��د باالی جمعیت مواجه هستند. به همین 
خاطر بیشترین اُفت محیط  زیس��ت امروزه در کشورهای 
رو به توس��عه قابل مش��اهده اس��ت؛ یعنی نقاطی که هم 
ب��ا افزای��ش طبیعی جمعی��ت )زادوولد( و هم ب��ا دریافت 
مهاجران فراوانی روبه رو هس��تند. از این رو، شهرنش��ینی 
در کشورهای رو به توسعه همواره می بایست مورد تجدید 
نظر قرار گیرد. این در حالی اس��ت که کشورهای صنعتی 
هم با کاهش طبیعی جمعیت و هم با دریافت مهاجران از 
نقاط روستایی مواجه هستند. در چنین شرایطی کشورهای 
یاد ش��ده کمتر در معرض اُفت محیط  زیس��ت قرار دارند. 
خود تناقض ها در جریان شهری شدن کشورهای با درآمد 
 .)2016 ,Booth( ب��اال و درآمد پایی��ن را ایجاد می نمای��د
زمینه های فرهنگی و چگونگی توس��عة اقتصادی، صنعتی 
ش��دن، نظارت کم بر جریان صنعتی ش��دن و نظایر آن، 
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خود به بس��یاری از چالش ها و ضعف های محیط  زیس��ت 
منجر گردیده است. وضعیت یاد شده امروزه در بسیاری از 
کش��ورهای روبه توسعه از جمله چین، هندوستان و نظایر 

آن مشاهده می گردد.

جریان شهرنشینی خدمات اکوسیستمی ارزشمندی را 
مش��تمل بر گرما، کنترل سیل و نقاط تفریحی و گردشی 
ایج��اد می نمای��د )Meyer;2005(. شهرنش��ینی هم��واره 
می بایس��ت امکانات زیرس��اختی فوق را در نظر داشته و 
روی آنها سرمایه گذاری و مدیریت نماید. کشورهای روبه 
توس��عه همواره با پدیدة شهرنشینی مواجه هستند. نقل و 
انتق��ال جمعیت از نقاط کوچکت��ر به نقاط بزرگتر یا همان 
شهرنشینی خود چارچوب های فکری و شیوه زندگی و رفاه 
اف��راد و مهاجران را تغییر می دهد؛ یعنی فرآیندی که خود 
نیازمند سرمایه گذاری سکونت گاه های برنامه ریزی نشده و 
غیراستاندارد است که در جهان سوم به نقاط حاشیه نشین 
موس��وم اند، در جوامع روبه توسعه عمومًا عمومیت دارد. از 
آنجا که به گونه ای حساب نشده و لجام گسیخته جمعیت 
زیادی به نقاط ش��هری راه پیدا می کند، حاشیه نش��ینی و 
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اماکن غیراس��تاندارد افزایش می یاب��د، یعنی پدیده ای که 
خود منشأ بسیاری از انحرافات در یک جامعه مورد نظر به 
حساب می آید. از این رو، جامعه شناسان همواره می بایست 
فرآیند یاد شده را مورد توجه قرار دهند، و راه حل های الزم 
را جس��تجو کرده، و ارائه نمایند. این گونه س��کونت گاه ها 
در اقتصاده��ای کم درآمد و ضعیف، عمومًا دسترس��ی به 
آب س��الم و سیس��تم فاضالب ندارند. چون میزان ایجاد 
زیرس��اخت های الزم پایین تر از توس��عه شهرنشینی است 
)Corcoran, 2010(. جریان پیوس��تة این گونه شهرنشینی 
تهدیدهای فراوانی را به لحاظ زیس��ت-محیطی به همراه 
دارد. به دنبال توس��عة شهرنش��ینی موارد نظارت سازمان 
محیط  زیست و دس��تگاه های مربوطه فعاالنه می بایست 

ادامه داشته باشد.

اس��تفادة مجدد از آب های آلوده شهری در بخش های 
کش��اورزی خود انواعی از بیماری های میکروبی، ویروسی 
و نظای��ر آن را ب��ه هم��راه دارد. بس��یاری از مج��اری 
آب های ش��هری به اَش��کال مختلف آلوده شده، و بخش 
کش��اورزی به ناچار از این آب ها اس��تفاده می نماید. حتی 
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امروزه بسیاری از کش��ورهای جهان روبه توسعه از منابع 
فاضال ب ها جهت کشاورزی یا تقویت محصوالت استفاده 
می نمایند، ک��ه در نهایت انواعی از آلودگی ها و بیماری ها 
را موج��ب می گردد. جهان روبه توس��عه امروزه خود را تا 
ّحد زیادی در برابر این معضل ناتوان می بیند. در ش��رایط 
افزای��ش جمعیت و تراکم جمعیت در نقاط ش��هری، و در 
ش��رایطی که در این گونه کش��ورها فاضالب های صنعتی 
احداث نگردیده باش��د، آب های یکبار مصرف شده مجدداً  
بازیاف��ت و پاک س��ازی نمی گردن��د، و در نتیجه این گونه 
منابع مورد اس��تفاده کش��اورزی به ناچار ق��رار می گیرد. 
نتیج��ه چنین فرآیندی بس��یاری از بیماری ها و عفونت ها 
در کش��ورها به ویژه کشورهای آفریقایی است. کمبود آب 
سالم و زیرساخت های خود مراکز شهری را در ّحد وسیعی 
با اُفت رفاه و تس��هیالت مواجه س��اخته اس��ت. در چنین 
ش��رایطی ضمن اینکه محیط  زیس��ت به طور عینی آلوده 
گردیده اس��ت، منابع آب نیز در قالبی غیرعینی نیز بسیار 
آالینده و مضر گردیده اند. از این رو، س��ازمان هایی از نوع 
ش��هرداری ها، سازمان محیط  زیس��ت و وزارت خانه هایی 
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از نوع کش��اورزی و نظایر آن همواره می بایس��ت نظارت 
بیش��تری بر این گونه ارتباطات و تعامالت اِعمال دارند تا 
از آن طریق س��المت بیش��تری را بتوانند در جوامع خود 
تسری و سرعت بخشند. بسیاری از کشورهای جهان سوم 
امروزه با معضل یاد ش��ده مواجه می باش��ند که نتیجة آن 

تهدیدهای فراوان و نهایتًا بیماری هایی است.

همین طور انبار کردن آب در حاش��یه ها و نقاط شهری 
جه��ت اس��تفاده در فرصت ه��ای کم آب��ی باعث انتش��ار 
حش��رات و سایر آفات آس��یب زا برای سکنة شهری شده 
اس��ت )Angel and Joshi, 2008(. بس��یاری از این نقاط 
در ش��رایط نگهداری آب در مخازن یاد ش��ده با انواعی از 
آلودگی ها و نابسامانی های ناشی از آفات منابع آب مواجه 
هستند و در نهایت س��المت اعضای یک جامعه به خطر 
می افتد. بُعد محیطی اش��اره بر این دارد که اتمام منابع و 
اُفت محیطی در کش��ورهای کمتر توسعه یافته به گونه ای 
می بایست مدیریت گردند تا مسئلة انرژی ناکافی و ایجاد 
مونواکسید کربن از سوخت در جهان صنعتی و جهان شرق 
آش��کار نگردد. توسعة پایدار اشاره بر این دارد که آن گونه 
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می بایس��ت از مناب��ع بهره برداری گردد ک��ه در آن ضمن 
اس��تفاده مناس��ب از منابع و محصوالت توسط نسل های 
حاضر، نس��ل های بعد نیز امکان بهره برداری و استفاده از 
منابع را داشته باش��ند. امروزه بسیاری از کشورهای کمتر 
توس��عه یافته تحت تأثیر عوامل مختلف بهای کمتری به 
بخش کشاورزی می دهند، و در نتیجه زندگی در شهرها و 
فعالیت در بخش های صنعت و خدمات را دنبال می نمایند؛ 
یعنی فرآیندی که خود محیط  زیست را به اَشکال مختلف 
تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله خود چالش های آشکار 
و پنهان��ی را برای جوامع کمتر توس��عه یافته ایجاد نموده 
اس��ت. ضعف در مدیریت زیس��ت- محیطی خود بحران 
محیط  زیست را در ش��هرهای جهان سوم به وجود آورده 
است. امروزه بس��یاری تولید مونواکسیدکربن و نظایر آن 
روبه رو هس��تند. در عین حال، این قبیل شهرها به تدریج 
فضای س��بز خود را از دس��ت می دهند. و این گونه فضاها 
را تبدیل به اماکن مس��کونی، فضاه��ای صنعتی و اداری 
)کارگاهی( و ... می کنند؛ یعنی وضعیتی که محیط  زیست 
سالم را با خطرات فراوانی مواجه می نماید. ضعف های یاد 
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شده خود نیاز به پیشگیری و درمان دارند. یکی از راه های 
قابل توصیه همانا ثبت جمعیت و نظارت بر مهاجرت های 
گوناگون از نقاط روستایی و شهری کوچکتر به شهرهای 
بزرگ می باش��د. احیا بخش کش��اورزی و در اولویت قرار 
دادن آن، خود می تواند موقعیت کش��ورهای جهان س��وم 
را به ش��کل عمیق و به طور مثبت تحت تأثیر قرار دهند. 
ی��ک نوع مدیریت توس��عه پایدار نیاز اس��ت ت��ا مدیریت 
ش��هری را در جهان س��وم بتوان درمان کرد. به کارگیری 
توسعة معقول و همه جانبه و در قالب آینده نگرانه آن، خود 
می تواند بسیاری از ضعف های محیطی را درمان نماید. در 
این صورت س��المت انسان و جامعه، هر دو هر چه بیشتر 
تضمین می گردند. به طور کلی، مس��ائل زیست - محیطی 
می بایس��ت به عنوان بخش الیتجزایی از سیاست شهری 

جهان روبه توسعه عمل نماید.
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ُافت محيط  زیست شهری

بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده اند که در شرایط 
توس��عه اقتصادی در ابتدا اُفت محیط��ی ظاهر می گردد، 
و بع��د به تدریج کاهش می یابد. توس��عه اقتصادی که در 
آن از ماش��ین آالت و واحدهای صنعتی استفاده می گردد، 
خ��ود تا ّحد زیادی موجبات اُفت محیط  زیس��ت را فراهم 
م��ی آورد. عموم��اً  و به تدریج واحده��ای صنعتی اقدام به 
س��اخت و اس��تفاده از کاتالیزورهایی می نماین��د، و از آن 
طریق محیط  زیست خود را تا ّحد امکان حفظ می نمایند. 
وضعیت یاد شده قباًل برای کشورهای صنعتی اتفاق افتاده 
اس��ت. کشورهای صنعتی به دنبال کنترل جمعیت خود از 
ی��ک طرف، و حف��ظ منابع طبیعی از س��وی دیگر، تا ّحد 
زیادی توانس��ته اند محیط  زیس��ت خود را حفاظت نمایند. 
مسئله یاد شده امروزه در برابر کشورهای روبه توسعه قرار 
گرفته اس��ت. این بدان معناس��ت که کشورهای مزبور به 
دنبال اجرای طرح های توسعه خود، با شهرنشینی گسترده 
روبه رو گردیده اند یعنی پدیده ای که تا ّحد زیادی موجبات 
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تخریب و آلودگی محیط زیست را فراهم آورده است.

منحنی محیطی کوزنِتس براساس فرضیه مثبتی است 
که توسعه رو به افزایش و ایجاد روابط تجاری فقر را بین 
نس��بت های رو به افزایش��ی از جمعیت از میان برمی دارد. 
توس��عه صنعتی و اقتصادی که در آن س��هم بیش��تری از 
جمعیت در اش��تغال قرار می گیرد، و طی آن روند افزایشی 
درآم��د اتف��اق می افتد، این خ��ود منجر ب��ه کاهش فقر 
می گ��ردد. کوزنِتس نیز در این زمینه خوش بینانه تأکید به 
از میان برداش��تن فقر به دنبال توس��عه صنعتی می باشد. 
امروزه بس��یاری از کش��ورهای روبه توسعه در این فرآیند 
ق��رار گرفته اند و ط��ی آن با چالش های زیس��ت محیطی 
مواج��ه گردیده ان��د. از این رو، مصیبت ی��ا چالش محیط  
زیست امروزه سهم قابل توجهی از کشورهای روبه توسعه 
را در برگرفت��ه اس��ت. در عمل و در ش��رایط پیش گرفتن 
اس��تراتژی های توس��عه و روابط تجاری در کش��ورهای 
روبه توس��عه، از آنج��ا که این عمل عمدت��ًا جهت اغنای 
سرمایه داران صورت می گیرد، آن خود نابرابری اقتصادی 
 ،)1989 ,Tobey( ؛ )1992 ,Beckerman ( را افزایش می دهد
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و در نتیجه س��هم قابل توجهی از جمعیت از دست یابی به 
توسعه اتفاق افتاده بازمی ماند. آن خود تبدیل به ناکامی و 
بسیاری از آس��یب های اجتماعی و محیطی گردیده است. 
به طور مثال، گسترش شهرنشینی، تخریب محیط  زیست 
را به دنبال آورده است، چالش های مربوط به حمل و نقل 
را برجای گذاش��ته اس��ت و بس��یاری دیگر از آسیب ها را. 
ش��هرها خود در حال جذب بیش از دوس��وم کل افزایش 
جمعیت می باش��ند. چنین وضعیتی در جهان روبه توس��عه 
وس��یعًا به چش��م می خورد. مهاجرت مستمر روستائیان به 
ش��هرها به ویژه در کشورهای روبه توسعه چنین پدیده ای 
را ب��ه وجود آورده اس��ت؛ یعنی آنچه که خ��ود به عنوان 
عامل ضدتوسعه عمل می نماید. امروزه چنین وضعیتی در 
قالبی همه جانبه و مخرب در قارة آفریقا و نقاط شهری آن 
درحال ظهور است. کشورهای آسیائی نیز سال هاست که 
با پدیدة یاد ش��ده روبه رو گردیده اند. به طور مثال، کشور 
چین به دنبال توسعه صنعتی خود طی دو دهة اخیر حدود 
20 درصد به جمعیت شهرنش��ین خود افزوده است؛ یعنی 
پدیده ای که خود محیط  زیست را به اَشکال مختلف تهدید 
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و تخریب کرده است. بسیاری از منابع آب ها، رودخانه ها و 
فضاهای طبیعی شهرها به شکل غیرقابل تحملی تخریب 
و آلوده گردیده اند. جریان یاد ش��ده برای بسیاری از دیگر 
کش��ورهای آس��یایی درجریان و محتمل است. در چنین 
شرایطی، حدود 1/9 میلیارد نفر نقاط شهری این کشورها 
را تا س��ال 2000 اش��غال کردند. روند یاد شده از آن سال 
به بعد نیز به طور وس��یعی ادامه داشته است. این حرکت 
باعث گردیده اس��ت تا جمعیت جهان از جمله جهان روبه 
توس��عه هم اکنون عمدتًا شهرنشین باشد، تا روستانشین. 
وضعیت یاد ش��ده عالوه بر اثرات زیس��ت محیطی برجای 
گذاش��ته کمبود محصوالت کشاورزی و موادغذائی را نیز 
به دنبال داشته است؛ یعنی پدیده ای که خود موازنة عرضه 
و تقاض��ای مواد غذائی را به��م زده، و در مقابل باالرفتن 
قیمت ها و تورم اقتصادی را به وجود آورده اس��ت. محیط  
زیس��ت و نظایر آن همواره می بایست نظارت بیشتری بر 
جریان این گونه رودخانه ها به عمل  آورند. عالوه بر آلودگی 
آب های مذکور، استفاده بیش از ّحد از وسایل حمل و نقل 
موتوری، خود در آلوده  س��ازی محیط  زیست نقش مؤثری 



48

دارد. در ش��رایط اُفت رفاه، مردم ش��هر دهلی نو پیوس��ته 
و به طور منظ��م با کمبوده��ای آب مواجه اند. همچنین، 
مردم این ش��هر مجبورن��د از آب اصالح نش��دة رودخانة 
یامونا یا جمنا اس��تفاده نمایند )McMichael, 2000(. وجود 
جمعیت زیاد در این گونه ش��هرها موجبات پیدایش پدیده 
یاد ش��ده را فراهم می آورد. در چنین شرایطی، دولت ها و 
نظام  بهداش��تی، نظارت بیشتری می بایست در استفاده از 
منابع آب به عمل آورند، و در شرایط الزم به طور مستمر 
کمک هایی از ن��وع یارانه های آب در اختیار جمعیت مورد 

نظر قرار دهند.

شهرنشينی و توسعه

بیشتر کشورهای روبه توس��عه در حال تجربه جریان 
شهرنش��ینی سریع می باش��ند، که خود با صنعتی شدن و 
توس��عه خدمات همراه است. به دنبال فرآیند جهانی شدن 
و نزدیک ش��دن بسیاری از ارزش های جهانی به یکدیگر، 
روند شهرنش��ینی نیز طی 70 سال گذشته به شکلی یا با 
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س��رعتی بیش از ّحد اتفاق افتاده است. این خود گرچه با 
هدف توس��عه صورت گرفته است، آن خود اثرات تخریبی 
بر س��المت اف��راد آن جوامع برجای می گذارد. بس��یاری 
از کش��ورهای روبه توس��عه امروزه با ای��ن معضل مواجه 
هس��تند. نتیجة چنین حرکتی بس��یاری از بیماری ها بین 
اقشار مختلف جمعیتی در نقاط مذکور می باشد. بنابراین و 
براس��اس توصیه های سازمان ملل، نظارت بر آب، کیفیت 
آب رودخانه ها و پیشگیری از ورود فاضالب ها به مجاری 
رودخانه ه��ا، خود تا ّحد زیادی می تواند تضمین س��المت 
بیشتری برای شهروندان به دنبال داشته باشد. کشورهایی 
نظی��ر هند، چین و نظایر آن در آس��یا با این گونه چالش ها 
مواجه می باش��ند. آلودگی یاد شده به سهولت در رودخانة 
یامونا یا جمنا در دهلی نو قابل مشاهده است. این رودخانه 
همچنین س��االنه 20 میلیون لیتر ضایعات و پس��اب های 
صنعت��ی را دریاف��ت می کن��د. ازدی��اد جمعی��ت، فراوانی 
کارگاه های صنعتی و تولیدات، پساب های خانگی و نظایر 
آن، همگی آن 20 میلیون لیتر پس��اب را ایجاد می نمایند. 
از س��وی دیگر، تراک��م جمعیت در این گون��ه رودخانه ها 
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آسیب پذیری فراوانی را بین جمعیت مذکور ایجاد می نماید. 
از این رو، اُفت محیط  زیس��ت در این قبیل نقاط و فضاها 
اجتناب ناپذیر می نماید. س��ازمان هائی از نوع شهرداری ها 
و س��ازمان های محیط  زیست در پیشگیری از این بحران 
نقشی ارزنده دارند. بنابراین، کشورهای یاد شده از طریق 
پیش گرفتن سیاس��ت های غیرمتمرک��ز و توزیع امکانات، 
به گونه ای عادالنه در تمامی نقاط ش��هری و روستایی از 
پیدایش بحران های ش��هری می توانند پیشگیری به عمل 

آورند، و در نتیجه رفاه بیشتری را ایجاد نمایند.

سالمت محيط و رفاه

س��المت محیطی به عنوان ش��اخه ای از بهداش��ت و 
س��المت عمومی ش��امل جنبه های طبیعی و ساخته شده 
محیط است که بر سالمت انسانی و رفاه تأثیر دارد. علوم 
محیط��ی نیز خود که به س��المت محیط می پ��ردازد، در 
نهایت س��المت و رفاه انس��ان را دنبال می نماید. حفاظت 
و نظارت ب��ر جنبه های مختلف محیط  زیس��ت به عنوان 
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ضامن س��المت انس��ان خود نقش آفرین اس��ت. سالمت 
محیط خود در سال 1999 توسط سازمان جهانی بهداشت 
اینگونه تعریف ش��ده است: »آن خود جنبه های سالمت و 
بیماری انسانی اس��ت که از طریق عوامل محیطی تعیین 
می گردند«. آن خود اش��اره به ارزیاب��ی و کنترل عواملی 
دارد ک��ه به لحاظ نظ��ری و عملی و در قالب��ی بالقوه بر 
سالمت تأثیر می گذارند. سالمت محیط مشتمل بر اثرات 
مس��تقیم مواد ش��یمیائی، و دیگر عوامل مربوط است که 
به لحاظ جس��می )فیزیکی(، روان��ی، اجتماعی و فرهنگی 
ش��رایط اسکان، توسعه شهری، استفاده از زمین و حمل و 
نقل را تحت تأثیر قرار می دهند، و بدینگونه رفاه نوع بشر 

.)1990 ,Novice( را به مخاطره می اندازد

خدم��ات س��المت محی��ط هم��واره مش��وق آنگونه 
سیاس��ت های محیطی است که از آن طریق شاخص های 
محیطی ارتقاء  یابند، و بدانوسیله رفتارهای انسانی اَشکالی 
س��الم به خ��ود گیرن��د )WHO,2015(. س��المت محیط 
همچنین به بررس��ی کیفیت هوا، آمادگی در برابر بالیای 
طبیعی، تغییرات آب وهوائی، نژادپرس��تی محیطی )که در 
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آن بعضی گروه های اجتماعی در معرض بالیای محیطی 
قرار می گیرند(، سالمت غذائی، مدیریت ضایعات، اسکان 
سالم و نظارت بر حاشیه نشینی1، برنامه ریزی، بهره برداری 
از زمین، ضایعات بیمارستانی، آلودگی صوتی، سالم سازی 
آب های نوش��یدنی، کنت��رل و امحاء موج��ودات موزی و 

حشرات، محصوالت مصرفی و نظایر آن می پردازد.

در مجموع س��المت محی��ط با تأکید بر م��وارد فوق 
حاص��ل می گ��ردد، و در چنین ش��رایطی اس��ت که رفاه 
عمومی در یک جامعه تأمین می گردد. جوامع توسعه یافته 
سال هاس��ت که به موضوع فوق پرداخته اند و متعاقبًا رفاه 
و س��المت بیش��تری را برای جوامع خود فراهم آورده اند. 
بسیاری از کشورها با تخصصی کردن علوم محیط  زیست، 
از جمله مهندس��ی محیط  زیست قدم های مؤثری در این 
زمین��ه برداش��ته اند، و از آن طریق از بس��یاری بیماری ها 
بین گروه های مختلف سنی توانسته اند پیشگیری به عمل 
آورند. بدین گونه، س��المت و رفاه در جوامع فوق توس��عه 

1. Slum dwelling
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یافته و متعاقباً  امیدزندگی نیز به طور عمومی در آن جوامع 
افزایش یافته است.
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فصل سوم

سياست های جمعيتی و 
رفاه اجتماعی
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مقدمه

سیاست های جمعیتی و مقیاس جمعیت تأثیر بسزایی 
ب��ر کم و کیف رف��اه اجتماع��ی دارند. به عب��ارت دیگر، 
رفاه اجتماعی در ش��رایطی اتف��اق می افتد که کم و کیف 
جمعیت از تناس��ب قابل توجهی برخوردار باش��د. بسیاری 
از کش��ورهای توس��عه یافته که طی دهه های گذشته کم 
و کی��ف جمعیت خود را همواره منظور داش��ته اند، به رفاه 
اجتماعی باالتری دس��ت یافته اند. رف��اه اجتماعی خود به 
تعبیری حمایت دولت ها از شهروندان و سکنة یک جامعه 
اس��ت. رفاه اجتماعی عمومًا توس��ط دولت ها برنامه ریزی 
ش��ده و روی آن س��رمایه گذاری می گ��ردد. در ش��رایط 
سیاس��ت های جمعیتی مناسب سرانة رفاه اجتماعی نیز به 
ش��کل قابل توجهی ارتقاء می یابد. در غیر این صورت، و 
در قالب معکوس آن؛ یعنی در شرایط فقدان سیاست های 
جمعیتی، سرانة رفاه اجتماعی در ّحد رضایت بخشی ظاهر 
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نمی گردد. رفاه خود از طریق میزان درآمد تأمین می گردد، 
بنابراین در ش��رایط وجود جمعیت مطلوب درآمد س��رانه 
اف��راد نیز در ّحد رضایت بخش��ی ظاهر می گردد. در چنین 
ش��رایطی افراد یک جامعه مورد نظر به سهولت می توانند 
نیازه��ای رفاهی خ��ود را تأمین نماین��د. تأمین اجتماعی 
نی��ز خود برآیندی از رفاه اجتماعی اس��ت، در صورتی که 
رف��اه اجتماعی در اختیار اف��راد جامعه قرار گیرد، در چنین 
ش��رایطی تأمین اجتماعی نیز عماًل به وق��وع می پیوندد؛ 
یعنی وضعیتی که در آن تمامی آحاد یک جامعه از امنیت 
اجتماعی بیش��تری برخوردار می گردن��د. تأمین اجتماعی 
اولین بار توس��ط بیسمارک )آلمانی( در اواخر قرن نوزدهم 
در کش��ور آلمان پدیدار گردی��د، و به تدریج از آن زمان تا 
به حال همواره ادامه داشته و شهروندان بیشتری را تحت 

پوشش قرار داده است.
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سياست های جمعيتی

منظور از سیاس��ت های جمعیت��ی مجموعة طرح ها و 
روش هایی است که دولت ها متناسب با شرایط ایدئولوژیک 
و اقتصادی خود در زمینة جمعیت اتخاذ می نمایند. بسیاری 
از کش��ورهای جهان ط��ی دهه های اخیر سیاس��ت های 
جمعیتی متفاوتی اتخاذ نموده اند؛ بعضی ها سیاس��ت های 
کنترل جمعیت را پیش گرفته و روی آن به اَشکال مختلف 
سرمایه گذاری نموده اند. سیاس��ت های جمعیتی مجموعة 
تدابیری اس��ت که در خصوص افزایش یا کاهش جمعیت 
اتخ��اذ می گردد. در حالیکه بعضی کش��ورها نظیر چین و 
ایران قباًل سیاس��ت های کاهش��ی جمعیت را اتخاذ کرده 
بودند، و طی آن از افزایش رش��د جمعیت خود پیشگیری 
به عمل آوردند، طی س��ال های اخیر مجدداً سیاست های 
معکوس را پیش گرفته اند تا رش��د جمعیت خود را افزایش 
دهن��د. مهمتری��ن سیاس��ت جمعیتی توس��ط دولت چین 
)2015-1979( اتخاذ گردید و طی آن هر خانواده شهری 
می بایست یک فرزند داشته باشد، و طی آن عقیم سازی و 
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 .)2009 ,Arthur( سقط های اجباری نیز صورت می گرفت
از این طریق جمعیت کمت��ری در جوامع مورد نظر متولد 
گردیده اس��ت. این در حالی اس��ت که بعضی از کشورها 
سیاس��ت های افزایشی جمعیت را اتخاذ نموده اند، و در آن 
جمعیت بیش��تری متولد شده که در بخش های کشاورزی 
اش��تغال به کار پیدا کرده اند. در عین حال، سیاس��ت های 
جمعیتی همواره ثابت و پایدار نمی باشند. به طور مثال، در 
حالی که در سال های قبل از 2000 کشور سنگاپور در آسیا 
سیاس��ت های محدودکردن جمعیت را در دستور کار خود 
قرارداده بود، طی س��ال های اخیر سیاست های معکوسی 
را پی��ش گرفت��ه و در آن تش��ویق به افزای��ش جمعیت و 
زاد و ولد بیشتری کرده اس��ت. بنابراین، کشورها همواره 
می بایست سیاست های مش��خص و تعیین کننده ای را در 
زمینة جمعیت اتخاذ نمایند. سیاس��ت های جمعیتی عمدتًا 
دربرگیرن��دة تغییراتی از نوع متغیرهای موالید، مرگ و میر 
و مهاجرت اس��ت. سه تغییر یاد شده عموماً  در دستور کار 
سیاس��ت گذاران جمعیتی قرار می گیرد. امروزه به دنبال 
تغییر روش زندگی در اغلب کشورهای صنعتی جهان، زاد 
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و ول��د تا ّحد زیادی کاهش یافته اس��ت. همین امر باعث 
افزایش امیدزندگی و طول عمر بیشتر برای اقشار مختلف 
جمعیتی گردیده است. در این گونه کشورها روند مهاجرت 
نیز کاهش یافته و حرکت یاد شده رفاه اجتماعی بیشتری 

را به دنبال داشته است.

سیاس��ت های جمعیت��ی تأثیر قابل توجهی ب��ر ابعاد و 
جه��ات رفاه اجتماعی داش��ته و دارد. رف��اه نوعی حمایت 
دولتی برای ش��هروندان تعریف ش��ده اس��ت، و در قالب 
کمک ه��ای مال��ی، غذائی، آموزش��ی و ... در اختیار مردم 
واجدالش��رایط ق��رار می گی��رد. در صورتی ک��ه جمعیت 
جامعه ای بیش��تر باش��د، شانس دریافت و س��همیه کمتر 
 .)1999  ,The New Fontana Dictionary( می گ��ردد 
سیاس��ت های جمعیتی یعنی تنظیم جمعیت برحسب روند 
والدت در نقاط ش��هری و روس��تایی، خ��ود بر چگونگی 
شاخص مرگ و میر، شاخص اشتغال، میزان درآمد و رفاه، 
چگونگی تغذیه، امکانات آموزش��ی و نظایر آن تأثیر دارد. 
امروزه کش��ورها همواره می بایست سیاست های جمعیتی 
مش��خصی را تعری��ف و طراحی نمایند، و بر آن اس��اس 
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حرکات خ��ود )اقتصادی و اجتماع��ی( را دنبال نمایند. به 
طور کلی، سیاس��ت های جمعیتی موجبات پیدایش رفاه را 
در جوامع فراهم می آورند. کنترل بر اندازه یا رشد جمعیت 
بالقوه خود به عنوان اَشکال بسیار قوی مداخلة دولت ها در 
زندگی شهروندان شناخته شده است. طی دو قرن گذشته 
به دنبال توسعة جوامع ، پیشرفت علوم، باسوادی جمعیت 
و نظای��ر آن، دولت ها در جوامع مختلف مداخالت فراوانی 
در بخش های خانواده، رش��د جمعیت، باروری و نظایر آن 
اِعمال داش��ته اند، و از آن طریق سیاست هایی را تعریف و 
طراح��ی نموده اند؛  یعنی جریانی که خود به تدریج به رفاه 
اجتماع��ی در  آن جوام��ع منجر گردیده اس��ت. از این رو، 
بسیاری از ش��هروندان خود را با نظم جدید و هنجارهای 
توصیه شده تطبیق داده اند. بدین گونه سیاست های مربوط 
ب��ه رفاه اجتماعی در بس��یاری از جوام��ع ظاهر گردیده و 

عمومیت پیدا کرده است.

پژوهشگرانی چون پیچ فورد1 و داس گوپتا2 تحلیل های 

1. Susan Pitchford

2. Das Gupta
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روشنی در زمینه های مفهوم ایستایی یا پویایی جمعیت ارائه 
داده اند. به دنبال باسواد ش��دن جمعیت در جوامع مختلف 
پویایی بیشتری در جهات مختلف بین جمعیت های مختلف 
در نقاط گوناگون جهان اتفاق افتاده است. همینطور، دورة 
ایستایی جمعیت کم و بیش به پایان رسیده و جمعیت های 
انس��انی همواره با پویایی بیش��تری حرکت خ��ود را دنبال 
می نماین��د. پویای��ی در بخش آم��وزش، پویایی در بخش 
تولید، مصرف و نظایر آن همواره در جریان اس��ت. وسائل 
ارتباط جمعی از راه های مختلف افکار عمومی و شیوه های 
زندگ��ی جمعیت را تح��ت تأثیر قرار می ده��د؛ کنجکاوی 
بیشتر را موجب می گردد، شکاف و فاصله دانش افراد را به 
حداقل آن کاه��ش می دهد، موارد و زمینه های جدیدی را 
در دستور کار قرار می دهد، و همچنین دیدگاه ها و تصورات 
اف��راد جوامع را تحت تأثی��ر قرار می ده��د. اینگونه موارد 
اطالع رس��انی و وس��ائل ارتباط جمعی رفتار باروری رشد 
 Mass Media,( جمعی��ت را نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت
Retrieved, 2019(. در چنین شرایطی زمینه های اجتماعی، 

اقتصادی، زیست محیطی و نظایر آن نیز می بایست فراهم 
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گ��ردد. از ای��ن رو، جوام��ع عصر حاضر ب��ا نیازمندی های 
متفاوت و بی سابقه ای روبه رو هستند.

بناب��ر نظری��ة اقتصاِد رف��اه موقعیت موج��وِد جمعیت 
به گونه ای است که:

1- ن��وزاد جدی��د بی��ن بس��یاری از مل��ل از حداقل 
محصوالت می تواند بهره ببرد.

2- مردم حق انتخاب اندازة خانوادة خود را دارا هستند.

از ای��ن رو، رف��اه امروزه ب��ه طور وس��یعی در جوامع 
گوناگون مطرح است، و در آن تمامی افراد نوع بشر بطور 
نس��بی انتظار بهره مند شدن و استفاده از منابع مختلف را 
دارند. در چنین ش��رایطی سیاست گذاران جمعیتی همواره 
می بایس��ت امکان توس��عه هر چه بیش��تر رفاه را در ابعاد 

مختلف آن فراهم آورند.
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ّحد مطلوب جمعيت و رفاه

نظریة کالسیک جمعیت مبتنی بر به حداکثر رساندن 
س��رانة تولید و مصرف است؛ یعنی آنچه که به رفاه بیشتر 
می انجام��د. براس��اس این نظریه بس��یاری از جوامع طی 
قرون 19 و 20ام با زاد و ولد بیش��تری مواجه بودند، صرفًا 
بدین خاطر که از منابع تولید خود )زمین های کش��اورزی( 
بهره برداری بیش��تری نمایند، در نتیجه به رفاه بیش��تری 
بتوانند دس��ت یابند. تعداد فرزندان بیش��تر در این جوامع 
خ��ود به عنوان یک انگیزه به حس��اب می آی��د. به تدریج 
و به دنباِل توس��عة صنعت و جایگزین ش��دن ماش��ین به 
جای انس��ان اهمیت فرزندان بیشتر در خانواده ها کاهش 
یافت و بدین گونه تحمل تدریجی در شاخص زاد و ولد در 
جوامع مختلف اتفاق افتاد؛ به نحوی که امروزه بس��یاری 
از خانواده ه��ا کمتر از 2 فرزند به طور متوس��ط برای خود 

برنامه ریزی می نمایند.

نقط��ة تناقض در آن جاس��ت که بس��یاری از جمعیت 
کش��ورهای رو به توسعه وضعیت خود را از کسب درآمد به 


