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  چكيده
اقتصـادي در تـاريخ معاصـر ايـران      ـ اين پژوهش به يكي از موضوعات اجتماعي

يعني كاركرد اقتصادي نهاد خانواده در نقاط شـهري كشـور طـي دو دهـة پايـاني      
برنامـه   كه سعي شده است تا با تمركـز بـر روي  پردازد. چنانحكومت پهلوي، مي

نوسازي حكومت پهلوي دوم طي دوره زماني موردنظر، ارتباط و همبسـتگي ايـن   
برنامه با تغيير ميزان كاركرد اقتصادي خانواده ايراني را تبيين نمايـد. واكـاوي ايـن    

شناسي يعني تئـوري مدرنيزاسـيون، و از طريـق    مسئله، با كاربرد يك نظريه جامعه
هاي عمدتاً آماري و عددي انجـام گرديـد،   دادهروش پژوهش كمي يعني مبتني بر 

اي و اسـنادي  كه شيوه و ابزار گردآوري اطالعات نيـز مطالعـه كتابخانـه   ضمن اين
هـاي خـام صـورت پـذيرفت.     دادهبـرداري و محاسـبة ارقـام و    بوده، كه با فـيش 

هاي اين تحقيق بيانگر اين است، كه رابطـه منفـي و معكوسـي ميـان برنامـة       يافته
ي حكومت پهلوي با كاركرد اقتصادي خانواده طي آن زمان وجـود داشـت،   نوساز
اقتصادي در ايران روند روبه رشد و افزايشـي  - كه، هرچه دگرگوني اجتماعيچنان

 كرد.نمود، كاركرد اقتصادي خانواده سير افولي را سپري ميرا طي مي

ـ  حكومت پهلوي دو ها: كليدواژه ران، كـاركرد  م، برنامه نوسازي، جامعه شـهري اي
 .اقتصادي خانواده
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  مه. مقد1
ترين نهادها در جامعه سنّتي ايران، داراي نقـش و كـاركرد   نهاد خانواده، به مثابة يكي از مهم

شود نهاد مـذكور   گرديد، تا آنجا كه گفته ميوب مياي در سامان اجتماعي جامعه محسويژه
ايراني بوده، هر نوع تغييري در ايـن  در كنار دين و دولت، از گذشته تاكنون، سازندة جامعة 

ترين تغييرات در نظام اجتماعي ايراني، يا بـه واسـطه   جامعه، ريشه در خانواده دارد و اصلي
ــا ايــن  ــق شــده ي  گيــري آن معطــوف بــه خــانواده بــوده اســت كــه جهــتخــانواده محقّ

بـه همـان    زمين تا آسـتانة انقـالب مشـروطيت   ). نهاد خانواده در ايران3: 1386(آزادارمكي،
كرد كه به تدريج طي قرون قبل از آن شكل گرفته بـود يعنـي مبـاني    وسياقي جلوه ميسبك

اش بر اساس فقه شيعه قرار داشت، از نظر اقتصادي، همسـو بـا مناسـبات فئـوداليِ     حقوقي
كـااليي و كشـاورزي بـود، و از    ماندة مبتني بر شيوه توليد خـرده برآمده از يك اقتصاد عقب

ي سـنّتي و  كار با رويكردهاي فكـر گي نيز همراستا با يك جامعه بسته و محافظهجنبه فرهن
شمسـي، ايـن رويـداد     13آمد. با بروز انقالب مشروطه در اواخر قرن  نظر ميپدرساالرانه به

هاي بعد از آن، پيامدهاي اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي   تدريج طي دههسياسي كه البتّه به
اه آورد، مقدمة تحولي برجسـته در نهـاد خـانوادة ايرانـي گرديـد،      شاخصي در ايران به همر

كه، خانواده در ايران، به ويژه در مناطق شهري، كه بيشتر در معرض نوگرايي و تجـدد  چنان
عنـوان دوره تطـور در خـانواده ايرانـي     توان از آن بهاي شد كه ميقرار داشتند، وارد مرحله

كه از اين جريان مدرنيزاسيون تأثير پذيرفت، كاركرد اقتصادي آن ناميد. يكي از ابعاد خانواده 
اقتصـادي  - بود، زيرا با ظهور دو موج نسبتاً فراگير و عظيم در راسـتاي نوسـازي اجتمـاعي   

ش) و ديگري نيز مقارن 1310م(1930كشور توسط پهلوي اول و دوم، يكي در حدود دهة 
اقتصادي خانواده دچار تغييراتي گرديد.  ش)، كاركرد1350- 1340م(1970- 1960هايبا دهه

اين پژوهش، در پي ارائة تبيين نظري از نحوة تأثيرگذاري برنامه مدرنيزاسـيون پهلـوي دوم   
طي دو دهة چهل و پنجاه شمسي بر تغيير ميزان كاركرد اقتصادي خانواده در همـان مقطـع   

يـل بـه رشـتة تحريـر     ر سـوال ذ رو، بـر محـو  باشد. با اين اوصاف، پژوهش پيشزماني مي
  است:  درآمده
اي ميان برنامه نوسازي حكومت پهلوي دوم و تغيير در كـاركرد اقتصـادي   چه رابطه- 1

  خانواده در مناطق شهري ايران طي دو دهة موردنظر وجود دارد؟
كـارگيري  براي پاسخ به سوال فوق، نويسندگان اين سطور، با رجوع به منابع موجود، و بـه 

ي و نـدرتاً كيفـي، اطالعـات گـردآوري      هاي عمدتاًداده شـده را در چـارچوب نظريـه    كمـ
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مدرنيزاسيون قرار داده، به توضيح و تبيين ارتباط برنامه نوسازي پهلوي دوم با ميزان كاركرد 
اقتصادي خانواده پرداختند. فرضية ما نيز، مطابق تئوري مدرنيزاسيون، بر ايـن اسـاس قـرار    

ان طـي دو دهـة موردبحـث، روبـه     نواده در مناطق شهري ايـر دارد كه كاركرد اقتصادي خا
  نهاد.  نزول

در خصوص پيشينه اين تحقيق هم بايد عنوان نمود كه، تاكنون هـيچ كـار پژوهشـي بـا     
رويكرد تاريخي، اعم از كاربرد روش كمي يا كيفي، راجع به اين موضوع انجام نشده است، 

  شمار آيد. د، بديع بهتواند در نوع خوو، ميررو، مقاله پيشازين
  

  چارچوب نظري .2
تئوري مدرنيزاسيون به منزلة نظريه موردكاربرد در اين پژوهش، بر اين باور است كه گـذار  

هايي در سطوح مختلف كـالن، ميـاني و   جوامع از نظم سنّتي به نظم مدرن باعث دگرگوني
انتظـارات، تمـايالت و   هـا،  خُرد جامعه شـده، كـه ايـن خـود موجـب تغييراتـي در ارزش      

پردازان اين حـوزه، گرچـه جوامـع    گردد. بر اساس اظهار نظريههاي افراد جامعه مي خواسته
ا مـي   ع و وجوه تفاوت زيادي برخوردارند، امـشـود از الگـوي يكسـان و    پيشاصنعتي از تنو

مشابهي در راستاي توصيف يك جامعه مدرن و صنعتي صحبت نمـود، الگـويي كـه همـه     
هـايي از  توانند از طريق توسعه اقتصادي در مسير آن گام بردارند. توسـعه، نشـانه  ميجوامع 

وپـرورش  شدن، بلكه شهرنشيني، آمـوزش آورد، كه نه فقط صنعتيدگرگوني را به همراه مي
را در بـر   هـاي ديگـر پيشـرفت و ترقّـي    شدن مشاغل، و جلـوه مدرن و همگاني، تخصصي

هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و   ك به نوبة خود با تحول در زمينهها هر يگيرد، كه اين پديده مي
شناسي، خـانواده يكـي از   نظران عرصه جامعهسياسي پيوند دارد. بنابر اعتقاد برخي صاحب

اقتصادي در سـطح  - آيد كه متأثّر از اين تحوالت اجتماعينهادهاي خُرد جامعه به شمار مي
؛ محمدپور و 2013؛ كاواس و تورنتون، 1963گردد(گود، كالن، دچار تطور و دگرگوني مي

  ).1392؛ زاهدي و خضرنژاد،1388صادقي،
هايي است كـه ايـن نهـاد در    توان گفت، مجموعه فعاليتدر تعريف كاركرد خانواده مي

دهد. بر اسـاس تئـوري مدرنيزاسـيون، بـا     راستاي برآوردنِ نيازهاي نظام اجتماعي انجام مي
هاي مختلف اعـم از اقتصـادي،   ه، از كاركرد خانواده در زمينهروند توسعه و ترقّي در جامع

يافته، تفكيـك كـاركردي   آموزشي، مراقبتي كاسته خواهد شد، چرا كه در يك جامعه توسعه
عناصر ساختي به صورت كامل انجام پذيرفته، بخشي از كاركردهاي خـانواده بـه نهادهـاي    
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تبـار و  ؛ نـازك 58: 1392نـايبي،  ؛ زاهـدي و  37: 2012شـود(تينگ،  متخصص واگـذار مـي  
در مقولة كاركرد اقتصادي خانواده بايد عنوان نمود كه تا پـيش   .)130و122: 1394ديگران، 

از دورة معاصر كه جامعه هنوز صبغة مدرني نگرفته بود، اقتصاد كشاورزي مبتني بر سيستم 
توليـد سـنّتي و   كااليي بـر اسـاس روش   فئودالي در مناطق روستايي، و نظام صنفي و خرده

گرديـد،  دستي در شهرها رواج داشت، خانواده در زمرة يك واحد توليدي مهـم تلقّـي مـي   
كه اكثر اعضاي خانواده در كنار يكديگر بر روي زمين كشاورزي يا در درون خانـه يـا   چنان
هاي كوچك با محوريت صنايع دستي مشغول فعاليت بوده، در بدست آوردنِ درآمـد  مغازه

ي مشاركت داشتند. اما با گسترش اقتصاد صنعتي و ورود به دنياي مدرن، تخصص خانوادگ
اي پيدا كـرد. اعضـاي خـانواده در راسـتاي يـافتنِ      و تقسيم كار در مشاغل، جايگاه برجسته

داري، روانة بيرون از محـيط  شغلي مناسب در چارچوب يك جامعة مدرن با اقتصاد سرمايه
ه جديد، به تدريج جنبة توليدي خود را از دست داده، به مثابـة  رو، خانوادخانه شدند، ازين

؛ 2- 1تـا:  ؛ كانينـگ و ديگـران، بـي   121- 118: 1955واحدي مصرفي تلقّي گرديد(بيروالـد،  
  ) .69- 68: 2012پوپنو، 
  

  )م الي پنجم توسعههاي سو برنامه( اجراي پروژة مدرنيزاسيون در ايران .3
يران طي دوران پهلـوي اول و دوم، بـا دو جريـان گسـتردة     طور كه پيشتر آورده شد، اهمان

هـاي فرهنگـي،    تـوجهي در زمينـه  ، پيامدهاي قابلتجددسازي روبرو گرديد. اين دو جريان
نصـيب  اجتماعي، اقتصادي و حتّي سياسي به بار آورده و جامعة ايران را از تبعات خود بـي 

هل آغاز شده، دامنة آن از موج نخست نگذاشتند. موج دوم تجددسازي كه از ابتداي دهة چ
اي را در ايران موجـب گرديـد، در قالـب يـك اقتصـاد      تر بود و تحوالت برجستهنيز وسيع

ش 1356- 1341هـاي هاي عمراني سوم، چهارم و پنجم طي سـال اي متشكّل از برنامهبرنامه
وضعيت سنّتي بـر مبنـاي   هايي كه قرار بود اقتصاد ايران را از  تدوين و به اجرا درآمد. برنامه

مدرن با سيطرة بخش صنعت و مناسـبات  اقتصاد كشاورزي و نظام فئودالي به وضعيت شبه
داري دگرگون كرده، و اجتماع ايران را از يك ساختار سنّتي مبتني بـر جامعـه بسـتة     سرمايه

  روستايي به يك جامعه باز و نسبتاً نوين بر محوريت شهرنشيني تغيير دهد. 
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  نوسازية اجراي برنامه زمين 1.3
ا      ش ثباتي توأم با اختناق سياس1332با بروز كودتاي مردادماه  ي بـر ايـران سـايه افكنـد، امـ

رغم اين پايداري اوضاع سياسي و تحصيل فزايندة درآمد نفتي، به تـدريج از نيمـة دوم    علي
ه در كـ اي بـر كشـور حكمفرمـا شـد، همچنـان     دهة سي شمسي، ركود اقتصادي كم سـابقه 

ش چنـين  1336مـاه ور مـورخ بهمـن  گزارش سفارت انگليس بـه وزارت خارجـه آن كشـ   
  است:  آمده

توانـد  سابقه بوده است، اما اين مسـئله نمـي  برداشت محصوالت كشاورزي در ايران بي
تأثير چندان مثبتي بر وضعيت وخيم بودجه كشور داشته باشد. اكنون روشن شده است 

) كسري بودجه چشـمگيري خواهـد داشـت.    1958- 1957( ايران در سال مالي جاري
اي به مراتب بيشتر رسد ايران در سال مالي آينده نيز با كسري بودجههمچنين به نظر مي

اي به هاي بودجهمواجه خواهد شد. كسري بودجه از تصميم امريكا مبني بر قطع كمك
شود. همچنين ايران و كاهش ميزان درآمدهاي نفتي تخصيصي به بودجه ملي ناشي مي

ها نيز به ميزان زيـادي  به علت افزايش دستمزد نيروهاي مسلح و كاركنان دولت، هزينه
  )732- 731: 1389(بارل،  افزايش يافته است

ريزي كـه بـه عنـوان عضـوي از     همچنين بنابر اظهار يكي از كارشناسان اقتصاد و برنامه
  ايران شده بود:ش روانه 1330گروه مشاورين هاروارد، در اواخر دهه

) واردات به سرعت افزايش يافت، بسيار 1335(1956به محض شروع برنامه توسعه در 
) كشـور بـا   1339(1960تر از ظرفيت كشور براي پرداخـت آن. در اواخـر سـال    سريع

ـ كننـده هاي اصالحي ناراحـت شرايط بسيار سختي مواجه بود و سياست د اجـرا  اي باي
  ). 120- 97: 1394ن، (بنگريد به: بالدوي شدند مي

اين وضعيت ركود اقتصادي، ثبات سياسـي را بـه خطـر انداختـه، جامعـه را در حالـت       
خيزش قرار داد كه اين امر نه تنها سردمداران حكـومتي بلكـه حاميـان خـارجي حكومـت      

كه در گزارش سفارت انگلـيس طـي ميانـه سـال     طوريپهلوي را هم دچار نگراني نمود، به
  شد: ش چنين آورده1337

خورد، اين است كه تقريب تمام اقشار مردم بـه  تناقضي كه در ايران امروز به چشم مي
اند، اما شـاه اخيـراً ادعـا كـرده اسـت ايـران يكـي از        طور كامل از رژيم كنوني ناراضي

ترين كشورهاي منطقه است. البته اين گفته او از برخي جهات درست است. ابراز  باثبات
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گيرد و متأسفانه تنهـا بخشـي از آن، واقعـي    از شاه صورت مي هاي عمومي كهرضايت
ت    اي كـه در كشــور  هــاي موجـود همخـواني نـدارد. ثبــات شـكننده    اسـت، بـا واقعيـ

يافته شود، بلكه نتيجه نبود مخالفت سازمانحكمفرماست، از رضايت عمومي ناشي نمي
  ).756(بارل، همان:  و حضور فراگير نيروهاي حافظ نظم و قانون است

اين روند وخيم و متالطم تا پايان دهه سي تداوم پيدا كـرد و حتّـي بـر شـدت آن نيـز      
افزوده شد، چرا كه در كنار اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي، وضعيت سياسي ايران نيز 

ش با دخالت آشكار دربار سلطنتي در انتخابات مجلس ملّي، رو بـه وخامـت   1339در سال 
راواني نسبت به دخالـت آشـكار دولـت و دسـتكاري در انتخابـات وجـود       نهاد، انتقادات ف

هـا و  عدم رضايت سياسي در انجام انتخابات، رشد نگراني نسبت به افزايش قيمت«داشت: 
وضعيت اقتصادي كامالً غيرقابل قبـول، و پيـدايش يـك گـروه مخـالف بـاهوش در دوره       

باتي سياسي در كشور گرديد (اسـناد  ثانتخابات زمستاني يعني جبهه ملي، موجب تشديد بي
منظـور ايجـاد تحـرّك سياسـي و     ). فشارهاي خارجي بر دربار پهلـوي بـه  303: 1386النه، 

اجتماعي تشديد گرديد، تا بدين وسـيله بتواننـد بحـران را در    - بازنگري در مسائل اقتصادي
اوج جنـگ  نطفه خفه نموده و با انجام اصالحات اجتماعي، اقتصادي و حتّـي سياسـي، در   

سرد با شوروي، يك سد حفاظتي در برابـر تهديـدات كمونيسـتي در ايـران ايجـاد گـردد.       
هاي سازمان اطالعات مركزي امريكا(سيا) نشان داد اگر شاه با شرايط فعلي داخلـي  بررسي

). 170: 1371(گازيوروسـكي،   كنـد دست به اصالحات نزند، ظرف مدت اندكي سقوط مي
وكرات در اياالت متحده روي كار آمد، آنان قصد داشتند تا حمايـت  در اين زمان، حزب دم

ن  هـاي غيردموكراتيـك  كامل و همه جانبـة امريكـا از دولـت    جملـه ايـران را بـه خـاطر     مـ
سياسيِ آن و نيز هراس از رخنه كمونيسم به شدت محـدود  - پذيري ساختار اجتماعي آسيب

ش علـي امينـي بـه    1340، در اوايل سـال  نمايند. با اين اوصاف، محمدرضا پهلوي باالجبار
)، تا شايد او بتواند سروساماني بـه اوضـاع   432: 1371وزيري منصوب كرد(پهلوي، نخست

تر از آن بود كه كاري از پريشان اجتماعي و اقتصادي كشور بدهد، اما ظاهراً وضعيت، آشفته
ر آن واقـف بـوده، بـه    كه برخي حاميان غربي حكومت پهلوي نيز بدست اميني برآيد، چنان
  اين نكته اذعان نمودند:

تر سياسي و اجتماعي محسـوب  مشكالت اقتصادي گذرا بوده و پيامد مشكالت بنيادي
دادن ايـران بـه سـوي    شوند. دكتر اميني، يا هـر كـس ديگـر بايـد ابزارهـاي سـوق      مي

ي تحـوالت  پاشدن  به يك جامعه نوين را پيدا كند. توسعه اقتصادي در ايران پابه تبديل
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اقتصادي و تغييرات محيط پيراموني حركت نكرده است. نظام آموزش، ناكارآمد بوده و 
هاي دولتي، ناكارآمد، ناتوان و از تناسب الزم با نيازهاي كشور برخوردار نيست. دستگاه

توان گفت اين كشـور  ها در ايران، ميبا توجه به اين همه كاستي ... عمدتاً فاسد هستند
اي در ي براي نفوذ كمونيسم است و اگر به خاطر زندگي عشايري و طايفـه بستر مناسب

اي از ايران، زندگي روستايي سنّتي، اطاعت منفعالنه آرامش مـردم و  هاي گستردهبخش
 آمد ها در ميحضور جدي نيروهاي امنيتي نبود، ايران تا به حال تحت سيطره كمونيست

  ).  838(بارل، همان: 

نوپا و دموكرات جان كندي در امريكا مصرّانه خواستار آن بود تـا بـه    حال، دولتبا اين
جاي پروژة مساعدت نظامي به كشورهاي اقماري خود مانند ايران، اعطـاي سـرمايه بـراي    

هاي سياسي هوادار غرب توسعه اقتصادي را جايگزين آن كند، لذا به منظور مصونيت رژيم
اصالحات ارضي، بهبود نظام آموزشي، بهداشت، توسعه هايي چون از نفوذ كمونيسم، برنامه

- 183: 1371رفاه عمومي و مسائلي از اين قبيل در اولويت قـرار گرفت(بنگريـد بـه: بيـل،     
هاي عمرانـي، يكـي از راهكارهـاي ايـن     ). بازسازي نظام برنامه و تجديدنظر در برنامه216

وارد نيز براي تنظيم نخستين برنامه معضل بود و در اين راستا از گروه مشاوران دانشگاه هار
اجتماعي در تاريخ اقتصاد ايران يعني برنامه سوم توسعه(بنگريد به: بالدوين، - جامع اقتصادي

  ) استفاده گرديد:23: 1392؛ ليالز، 93- 87همان: 
برنامه پنج ساله سوم كه قرار است مجلس و شاه آن را تصويب  كننـد، در مقايسـه بـا    

هاي اقتصادي جامعه دارد. برنامه پـنج  پيشين ارتباط بيشتري با واقعيتقوانين پنج ساله 
وپـرورش و  ساله سوم بر مسائل مهمي مانند كشاورزي، ارتباطات روسـتايي، آمـوزش  

  ).838(بارل، همان:  ورزدخدمات بهداشتي تأكيد مي
  
  م تا پنجمهاي عمراني سو ت برنامهماهي 2.3

ساختار اقتصادي كشور درصدد برآمدنـد تـا برنامـه     اندركارانسردمداران حكومت و دست
عنوان طول انجاميد، بهش به1346تا پايان سال 1341سوم توسعه را كه اجراي آن از مهرماه 
يافتـه  بـه يـك جامعـه توسـعه     منظـور تبـديل ايـران   اولين مرحله در يك مسير طوالني، بـه 

  نمايند:  معرّفي
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اقتصادي به پيش خواهد برد ولي صرفنظر از  برنامه عمراني سوم، كشور را در راه رشد
ايـران هنـوز يـك كشـور      1346سال  آميز باشد، دراينكه اين برنامه تا چه حد موفقيت

رشد خواهد بود. الاقل يك نسل طول خواهد كشيد تا تغييرات وسيعي در سـازمان   كم
قتصـادي  كه الزمه رشـد سـالم ا  چنانهاي اجتماعي آناقتصادي كشور، و رفتار و سنّت

است بوجود آيد. امروز كشور ما تازه اولين قدم را در راه يك رشـد اقتصـادي مـداوم    
  ). 20تا: (امور اقتصادي، بي برداشته است

در واقع، تحول سيماي كشور از يك جامعه روستايي و سنّتي با اقتصـاد كشـاورزي بـه    
ي يك دوره بلندمدت كـه  داري، البتّه طاي شهري و مدرن با اقتصاد صنعتي و سرمايهجامعه

انـدركاران  انجاميد، هـدف بلندمـدت و بنيـادينِ دسـت    وپنج سال به طول ميحداقل بيست
رو، از همان ابتداي كار، تمـام  هاي توسعه در ايران بود، ازينسازمان برنامه و طرّاحان برنامه

نامه سوم با توجه خود را بر روي اين هدف متمركز نمودند(همانجا). در مجموع، تفاوت بر
خصوص آموزش و بهداشت، و هاي اجتماعي، بههاي قبلي اين بود كه در آن به برنامهبرنامه

ه زيـادي        خصوصاً به تبعات و پيامدهاي اصالحات ارضـي و البتّـه توسـعه روسـتايي توجـ
اي بـا صـبغة اقتصـادي و    گرديد، ازين رو، طبيعتاً نه فقط يك برنامه اقتصادي، بلكه برنامـه 

  ).75؛ ليالز، همان: 295- 75(بنگريد به: بالدوين، همان:  شدماعي محسوب مياجت
ش بـود، بـا   1351تـا 1347هاي برنامه چهارم توسعه كه مقطع زماني اجراي آن بين سال

شرايطي بهتر نسبت به برنامه سوم كار خود را شروع نمود، چرا كه در زمان آغاز اين برنامه، 
يران و همسايه شمالي يعني شوروي كاسته شده بـود، ضـمن   تا حدود زيادي از تنش ميان ا

كه حضور دولت باثبات اميرعباس هويدا و تعامل مناسب او با سازمان برنامه و بودجـه،  اين
موجب شد تا اين سازمان با تمركز بيشتري براي موفقيت برنامة مذكور تالش نمايـد(ليالز،  

برنامـه چهـارم   «بتدا بر اين بـاور بودنـد كـه    ). مسئوالن سازمان برنامه از همان ا173همان: 
توان سرآغاز يكي از مهمترين و شكوهمندترين تحوالت تاريخ ايران در عمراني ايران را مي

سده اخير دانست زيرا در خالل پنج سال تكامل آينده خواهد بود كه جامعه ايران به مرحله 
شـت...برنامه چهـارم را بـه    جديد رشد و توسعه مداوم و مستمر اقتصادي قدم خواهـد گذا 

تـوان  لحاظ تسريع رشد صنعتي و تعميم رفاه اجتماعي، نقطه عطفـي در تـاريخ ايـران مـي    
الحقيقه در مملكت ما هرگز اين همه شرائط و موجبات براي ترقـي و  محسوب داشت. في

برنامه عمراني چهارم، صفحه الف). مشخصات عمده برنامه »(تعالي كشور فراهم نبوده است
ارم كه دست اندركاران سازمان برنامه و بودجه، به آن اشاره نمودند، يكي، توجه خاص چه
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عالوة رشد و توسعه در بخش كشاورزي، و شاخص ديگر اين برنامـه،  به بخش صنعت، به
رفاه عامه و بسط خدمات اجتماعي در ميان قشرهاي مختلـف جامعـه، و همچنـين كـاربرد     

هـاي اجتمـاعي   و كارهاي توليدي بلكه در ساير فعاليتهاي علمي نه فقط در صنايع روش
  (همانجا). بوده است

هاي عمراني سـوم  مسئولين سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارزيابي كلّي خود از برنامه
رغم رشد سريع توليد ناخالص ملّي، عوامل انساني و و چهارم، به اين نتيجه رسيدند كه علي

في مورد تاكيد قرار نگرفتند، در نتيجه، در برنامه پنجم توسعه بايد اجتماعي توليد به اندازه كا
شكاف فاحش ميان سطح كلّي رشد اقتصادي از يك طرف، و سطح زندگي، دانش و رفـاه  

). بـر ايـن اسـاس،    47: 1350(سـازمان برنامـه:   اكثريت مردم از سوي ديگـر، كـاهش يابـد   
در آينـده بايـد پيشـرفت اجتمـاعي     :«مشي كلّي برنامه پنجم بدين ترتيب تنظيم گرديـد  خط

هاي عمراني آينده ايران، جبـران  موردتاكيد و توجه خاص قرار گيرد و جهت اساسي برنامه
هاي اجماعي و ايجاد تعادل بين پيشرفت اجتماعي و رشـد اقتصـادي تعيـين    عقب افتادگي

مدني بـزرگ  مشي اساسي، شالوده ساختمان يك جامعه نوين با تگردد. با پيروي از اين خط
اي كه در آن فقر و بيسوادي مصداقي نـدارد و اكثريـت   و شكوفا ريخته خواهد شد، جامعه

انداز ). در پرتو چشم48همان: »(دهندقريب به اتفاق آن را يك طبقه متوسط مرفّه تشكيل مي
مذكور، اهداف اصلي برنامه پنجم، عبارت بود از: افـزايش سـريع سـطح زنـدگي و رفـاه و      

مانده، تامين اشتغال مولّد در كليه مناطق كشور، استفاده كامل هاي عقبجتماعي گروهتامين ا
هاي توليدي ايجاد شده در برنامه هاي عمراني گذشته، حفظ رشد مداوم اقتصادي از ظرفيت

  ).49(همان:  هاتوام با ثبات نسبي قيمت
، جامعـه ايـران   با همه اين اوصاف و در مجموع، در نتيجه سه برنامـه عمرانـي مـذكور   

هـاي  اقتصـادي طـي دهـه   - اي را در زمينه اجتماعيهاي عميق و تحوالت گستردهدگرگوني
تـوجهي از ايـن   ) ، كه البتّه بخش قابـل 497چهل و پنجاه شمسي تجربه نمود(ليالز، همان: 

تـوجهي از مـردم   ويژه از منظر رفاه عمومي و عدالت اجتماعي، براي تعداد قابلتغييرات، به
اي مبـرهن و  كه گسترش شـكاف طبقـاتي نمونـه   يامد چندان مثبتي به همراه نداشته، چنانپ

  ).291- 290؛ بوستاك و جونز، همان: 551(همان:  آشكار در اين زمينه است
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توانسـت در  هـاي مـوردنظر، مـي   اين مقوله يعني گسترش شهرنشيني در ايران طي دهه
شـدن مشـاغل و   خانواده اثرگذار باشد، زيـرا جـداي از تخصصـي   كاهش كاركرد اقتصادي 

هاي اقتصادي ساكنان شهري، كه فعاليتويژگي تقسيم كار در مناطق شهري، با توجه به اين
داري است، توليد كاال در درون خانه و ويژه در دورة مدرن، در چارچوب مناسبات سرمايهبه

از خانه يعني اشتغال در كارخانه و ديگر نهادهاي  طريق، به خارجكسب درآمد خانواده ازين
افتد. خـانواده  صورت، جدايي ميان محل كار و زندگي اتفاق ميگرديده، بدينجامعه منتقل 

كه پيشتر كانون توليد اقتصادي بود، تبديل به يك واحد مصرفي شده، كاركرد توليدي خود 
ها در جوامع مدرن از درآمد عضو يا وادهدهد. بنابراين، زيربناي اقتصادي خانرا از دست مي

شود كه از راه شركت در توليـد يعنـي كـار بيـرون از محـيط      اعضايي در خانواده تامين مي
). 170و42- 38: 1376؛ اعـزازي،  129- 127: 1367بـاوم،  آيـد(روزن خانواده به دسـت مـي  

  زمان: كه مطابق اظهار يكي از كارشناسان حوزة خانواده در ايران طي آنهمچنان
سو، توسعه و پيشرفت وسايل توليـدي از  هاي اداري واجتماعي از يكگسترش سازمان

سوي ديگر در شهرها نظام توليد بسته خانوادگي را متزلزل ساخت و خانواده به عنوان 
ــت داد     ــود را از دس ــوم خ ــزرگ مفه ــهرهاي ب ــادي در ش ــد اقتص ــد تولي ــك واح  ي

  ).31: 2537  (آصفي،

روايت برخي ديگر از متخصصان خانواده در ايران طي همـان برهـة   عالوه، براساس به 
وموسسـات اقتصـادي   دهند كـه در صـنايع  اند ترجيح ميروستايياني كه به شهر آمده«زماني:

جديد همچون كارگر غيرماهر پذيرفته شوند، زيرا از اين ممر، با مقايسة با خدمات خانگي، 
: 1348بهنـام و راسـخ،   »(م كمتـر خواهنـد شـنيد   توانند كرد و تحكّمزد بيشتري دريافت مي

هـا و مراكـز توليـدي مـدرن،     ). با اين اوصاف، با جذب نيروي كار به سـوي كارخانـه  171
هاي خانگي و شـيوه توليـد دسـتي، حـداقل در منـاطق      طبيعتاً انتظار بر اين است كه كارگاه

  شد.شهري ايران طي دو دهة پاياني حكومت پهلوي، روبه افول نهاده با
  
  گسترش آموزش و سطح سواد 2.4

شـود، نـرخ سـواد    در اواخر حكومت پهلوي كه مقارن با پايان دورة نوسازي محسوب مـي 
جمعيت شهري ايران، در قياس با بيست سال قبل از آن، رشد بسيار فراواني داشته و تقريبـاً  

نة دهـه پنجـاه   كه قريب به دو سوم جمعيت شهري در كشور، طي ميادو برابر گرديد، چنان
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شـاورزي  توان شاغلين حـوزة صـنعت را بـا حـوزة ك    كشاورزي بسيار كمرنگ است و نمي
دليل رشد شديد جمعيتـي طـي   باشد، در وضعيتي كه بهكه، شايان ذكر ميسنجيد. ضمن اين

دو دهة مذكور، تعداد كثيري وارد بازار كار شدند، حتّي اين افزايش جزئـي در نـرخ نسـبي    
مالحظـة نـرخ مطلـق تعـداد شـاغلين      افراد فعال در حوزة صنعت، مترادف با افزايش قابـل 

  ع زماني موردنظر بود.صنعتي در مقط
داري و استقرار صـنايع ماشـيني هـم    اين مولّفه نوسازي يعني گسترش مناسبات سرمايه

طور كه يكي تواند در افول كاركرد اقتصادي خانواده تأثيرگذار ظاهر شود، چرا كه، همانمي
ت از پژوهشگران حوزة علوم اجتماعي در ايران طي آن برهة زمـاني در پـيِ انجـام تحقيقـا    

خود، به اين نتيجه رسيد، كارخانجات و مراكز عمدة صنعتي نه تنها با محصـوالت ماشـيني   
كننـد، بلكـه   خود، موجبات اضمحالل توليدات خانگي مبتني بر صنايع دستي را فراهم مـي 

ـ    هـاي بـزرگ صـنعتي    ه سـوي كارخانـه  سبب جذب كارگران متخصص صـنايع خـانگي ب
: 1349(طبيبي،  هاي خانگي را به دنبال داشته باشدارگاهتواند تعطيلي كشوند، كه اين مي مي
نظران حوزة خانواده ايرانـي  طور، بر اساس اظهاري ديگر از سوي برخي صاحب). همين56

  در آن زمان:
زمـين و سـوق از اقتصـاد    از جملة اين نيروهاي مورد تحول، يكي نفوذ تمـدن مغـرب  

بود. صنعت جديد با اقتصاد خـانگي  روستائي و كشاورزي به اقتصاد شهري و صنعتي 
كند و اختيارات خـانواده را  سربسته قديم منافات دارد و جمع خانوادگي را پراكنده مي

  ).117(بهنام و راسخ، همان:  دهدكاهش مي
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محسوسي
مدارك علم
سه برابر ش
اصالحات
و بيش از پ
جاي آن ر

ايرا شهري
پنجاه شمس
تغييراتي ش
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  تغيير در ميزان كاركرد اقتصادي خانواده .5
توان موردتوجـه قـرار داد. معيـار    اخص را ميمنظور ارائة كاركرد اقتصادي خانواده، دو شبه

است، چرا كه اين صنايع در درون خانـه و بـه وسـيله اعضـاي      7اول، تعداد صنايع خانگي
شد. گرديده و براي ساختن كاال، به هيچ يك از اعضاء، دستمزدي پرداخت نميخانواده تهيه 

پول آن براي امرار معاش و اين صنايع يا به وسيله سرپرست خانواده به فروش رسيده و از 
رو، خانواده، صبغة يك واحد توليـدي پيـدا   گرديد، ازينپرداخت هزينة خانواده استفاده مي

دكـاربرد قـرار   شـدة مـوردنظر، بـراي مصـرف خـانگي مور     كه، وسيلة سـاخته كرد، يا آنمي
آستانة كرد. در مصرفي را بازي مي- گرفت كه در اينجا، خانواده، نقش يك واحد توليدي مي

هاي ايراني در مناطق شهري داراي اجراي برنامه مدرنيزاسيون، كمتر از هشت درصد خانواده
صنعت خانگي بوده، و اعضاي آن به صورت دستي و غيرماشيني براي توليد كـاال فعاليـت   

گيرِي كاركرد اقتصادي خانواده، تعداد . معيار دوم در اينجا، براي واكاوي و اندازه8كردندمي
باشد. اگرچه اين نوع كـارگران فاقـد مـزد كـه از اعضـاي      ركنان خانوادگيِ بدون مزد ميكا

شود، در مناطق روستايي و غيرشهري كه مبتني بر اقتصـاد كشـاورزي و   خانواده تشكيل مي
ت فر  اوانـي در نيـروي كـار دارد، بـا     شيوه توليد زراعي است، بسيار چشمگير بوده و اهميـ

شدنِ جوامـع، در زمينـة   خصوص قبل از دورة مدرن و صنعتي، بهحال، در مناطق شهري اين
شد، نمود و جلوة صنايع دستي و خانگي كه توسط اعضاي خانواده در درون خانه توليد مي

خاصي داشت. در آستانة اجراي برنامه مدرنيزاسيون، تقريباً در ازاء هر هزار نفر فرد شـاغل  
شـدند كـه در درون   ر زمرة كارگراني محسوب ميوپنج نفر ددر نواحي شهري ايران، بيست

  .9كردندخانه مشغول توليد كااليي بوده، و در ازاء كار خود دستمزدي دريافت نمي
  

  نرخ صنايع خانگي 1.5
هايي كه اعضاي آن در درون منزل، بر روي يك يـا چنـد صـنعت    در رابطه با ميزان خانواده
كـااليي دسـتي و   صورت روش توليـد خـرده  وسياق قديمي يعني بهخانگي، به همان سبك
ها در كردند، آمارها حكايت از كاهش نسبتاً محسوس اين نوع خانوادهغيرماشيني فعاليت مي

كـه در آسـتانة اجـراي برنامـه     مناطق شهري ايران طي دهة سي تا پنجاه شمسي دارد، چنان
ري داراي صـنعت  هاي ايرانـي در منـاطق شـه   مدرنيزاسيون، كمتر از هشت درصد خانواده

شـيني بـراي توليـد كـاال فعاليـت      خانگي بوده، و اعضـاي آن بـه صـورت دسـتي و غيرما    
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اما اين نرخ در دو دهة بعد از آن، به حدود پنج درصد از مجمـوع خانوارهـاي    ،10كردند مي
  . 11شهرنشين ايراني تنزّل يافت

  
  نرخ كاركنان خانوادگي بدون مزد 2.5

خانوادگي فاقد دستمزد هم بايد عنوان نمود كه، اگرچه ايـن نـوع    در رابطه با ميزان كاركنان
كارگران كه متشكّل از اعضاي خانواده بود، در مناطق روستايي و غيرشهري كـه مبتنـي بـر    

ت   نظر مـي اقتصاد كشاورزي و شيوه توليد زراعي است، بسيار چشمگيرتر به رسـيد و اهميـ
خصوص قبل از دورة مدرن و در مناطق شهري، بهحال، فراواني در نيروي كار داشته، با اين

شدنِ جوامع، در زمينة صنايع دستي و خانگي كه توسط اعضـاي خـانواده در درون   صنعتي
ي داشـته اسـت. در آسـتانة      منزل به شيوة سنّتي و دستي توليد مي شد، نمود و جلـوة خاصـ

در نواحي شـهري ايـران،    اجراي برنامه مدرنيزاسيون، تقريباً در ازاء هزار نفر شخصِ شاغل
شدند كه در درون خانه مشغول توليد كااليي وپنج نفر در زمرة كارگراني محسوب ميبيست

اين نرخ در بيست سال بعـد از آن   .12كردندبوده، و در ازاء كار خود دستمزدي دريافت نمي
  . 13ردويك نفر به ازاء هزار نفر تقليل پيدا كيعني در نيمة دهة پنجاه شمسي به بيست

در مجموع، آماروارقام اين دو شاخص در سطح مناطق شهري كشور، حكايت از كاهش 
 كاركرد اقتصادي خانواده در ايران، طي دورة زماني موردنظر، دارد.

 

  
  

2
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3

3.5
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4.5
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5.5
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6.5
7

7.5
8

نيمه دهه سي ميانه دهه پنجاه

روند تغيير كاركرد اقتصادي بر مبناي دو مقوله نرخ صنايع خانگي و كاركنان خانوادگي بدون مزد طي  
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خانوارهاي داراي 
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كاركنان خانوادگي 
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 گيري نتيجه .6

فضاي خفقان سياسي در كشور طـي دهـه سـي شمسـي بـا ركـود اقتصـادي و معضـالت         
امكانات زيستي جامعه طي همان برهة زماني، دست اجتماعي ناشي از تورم و كمبود شديد 

ش فاقد 1332مرداد28هاي حكومت پهلوي، كه هنوز بعد از كودتاي به دست هم داد تا پايه
استحكام الزم بود، بيش از پيش سست و متزلزل به نظر آيد، اين مسـئله، مهمتـرين حـامي    

ريكـا، كـه خـود در اوج    خارجي رژيم پهلوي طي اين مقطع زماني يعني ايـاالت متحـده ام  
منظور جلوگيري از رخنة كمونيسم در برد، را واداشت تا بهجنگ سرد با شوروي به سر مي

ايران و روي كارآمدنِ حكومتي تحت نفوذ شـوروي در كشـور مـذكور، سـران حكومـت      
ماندة ايران پهلوي را مجبور به ايجاد اصالحات بنيادين اجتماعي و اقتصادي در جامعه عقب

مند بلندمدت در راسـتاي انجـام   ريزي نظامرو، در آغاز دهة چهل شمسي، برنامهيد. ازيننما
وبودجه تدوين و اجرايي گرديد. كارهاي عمراني و نوسازي در ايران از سوي سازمان برنامه

ل ايـران از يـك جامعـة سـنّتي و     هدف از اجراي اين برنامة مدرنيزاسيون در كشـور، تبـدي  
تصاد كشاورزي بر مبناي مناسبات فئودالي به يك كشور مدرن و پيشرفته بـا  مانده با اق عقب

كه با بهبود رفـاه اجتمـاعي و   داري بود، ضمن ايناقتصاد صنعتي بر اساس مناسبات سرمايه
زيسـته و  كيفيت زندگي در جامعه، اكثريت تودة مردم را كه طي آن زمان در فقروفالكت مي

ستي و معيشتي محروم بودند، از اين اوضاع اسـفناك برهاننـد.   عمدتاً از حداقل امكانات زي
جداي از مساعدت دولت امريكا و ديگر متّحدان غربي حكومت پهلوي دوم، درآمد سرشار 

توانست پشتوانة بسيار ارزنده و موثّري بـراي ايـن حركـت بـه     ناشي از فروش نفت نيز مي
مده، زمامداران رژيـم پهلـوي را در   سوي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي در كشور به شمار آ

توجهي كه از سوي سـازمان برنامـه در   فراوان و بودجه قابل اين مسير ياري نمايد. تكاپوي
راستاي افزايش نقش صنعت در اقتصاد كشور اعم از امور مربوط به توليد ناخالص داخلـي  

قّـي خـدمات   زايي، بهبـود امكانـات رفـاهي و زيرسـاختي در منـاطق شـهري، تر      و اشتغال
بهداشتي، درماني و معيشتي در جامعه، و همچنين گسترش سـوادوآموزش علمـي در ميـان    
افراد كشور، طي سه برنامة عمراني سوم تا پنجم به عمل آمد، بيانگر تمركز جدي حكومت 

هـاي چهـل و پنجـاه شمسـي اسـت. نتـايج ايـن        وقت براي تغيير در جامعه ايران طي دهه
ا در منـاطق شـهري، بـه    آمد، مناطق روستايي كمتر به چشم مياقدامات، اگرچه در  طـور  امـ

كه آمارها حكايت از اين دارد، طي بيست سـال مـوردنظر،   توجهي محسوس بود، چنان قابل
جامعة شهري ايران از منظر افزايش شهرنشيني، بهبود موقعيـت اجتمـاعي بـانوان، افـزايش     
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داري، رشـد نسـبتاً   وسـرمايه صـاد صـنعتي  سوادوتحصيالت علمي، و همچنين شكوفايي اقت
كه خانواده به مثابة يكي از اجـزاي جامعـه،   رو، با توجه به ايناي داشته است. ازينبرجسته

اقتصادي متأثّر گردد، چنين نيز اتّفاق افتاد، چرا - توانست از اين روند دگرگوني اجتماعيمي
كه بـا  واده، تغييراتي رخ داد، چنانكه طي دو دهة موردبحث، در زمينة كاركرد اقتصادي خان

بروز نوسازي در جامعه و پيامدهاي ناشي از آن، اين نوع كاركرد خانواده در مناطق شـهري  
ايران، در عرصة صنايع خانگي و توليد كاال، روبه تقليل نهاده، كاركرد خانواده در اين زمينه، 

  تري پيدا كرد.بيش از پيش، صبغة كمرنگ
  

  ها نوشت پي
 

( جمعيت برحسب سن وجنس و به تفكيك 3نرخ نسبي شهرنشيني در ايران را از جدول شماره .1
گـزارش خالصـه   «از جلـد دوم كتـاب    5صـفحه  ساكنين شهرنشين و ده نشين در ايران) كه در

قرار دارد، با تقسيم تعداد افراد شهرنشين بر مجموع » ش1335سرشماري عمومي كشور در سال
 در صد، حاصل گرديد.ساكنان ايران ضرب

تـوان بـا رجـوع بـه جـدول شـماره       ش را مـي 1355نرخ نسبي شهرنشيني در ايران طـي سـال    .2
سرشماري عمومي نفوس و مسـكن  «كتاب  2- 1صفحات (جمعيت كل برحسب جنس و سن)1

در از طريق تقسيم تعداد افراد شهرنشين بر مجموع ساكنان ايران، ضـرب » :كل كشور1355آبانماه
 صد، بدست آورد.

نرخ سواد جمعيت در مجموع مناطق شهري ايران طي اواسط دهه پنجاه شمسي بـا مراجعـه بـه     .3
از كتـاب   26حسب جنس و سن و وضع سواد) صفحهساله و بيشتر بر6(جمعيت9جدول شماره

از طريق تقسيم تعداد افرادي كه قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن بودنـد بـر        1355سرشماري سال 
 باشد.در صد، قابل حصول ميمجموع افراد شش سال و بيشتر در نواحي شهرنشين ايران ضرب

(وضع سواد برحسب 7شماره نرخ نسبي سواد جمعيت در مجموع مناطق شهري ايران از جدول .4
سن و جنس و به تفكيك ساكنين شهرنشين و ده نشـين در جمعيـت از ده سـال بـه باال)كـه در      

قرار دارد، با تقسيم اشخاص باسواد بر  1335از جلد دوم كتاب سرشماري سال 48- 46صفحات 
 در صد بدست آمد.مجموع افراد شهرنشين ضرب

اد باسواد در مناطق شهري ايران بر اساس آمار سرشـماري  دستيابي به سطح تحصيالت علمي افر .5
ش، با توجه به جداول مجزّا و متفاوت ارائه شده در اين سرشماري، كمـي پيچيـده و   1355سال

سـاله و بيشـتر   6(جمعيـت غيرمحصـل باسـواد    10كه بايد دو جـدول شـماره  دشوار است، چنان
تر برحسـب جـنس و سـن و    ساله و بيشـ 6(جمعيت محصل 14برحسب جنس و سن) و شماره
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را مـورد رجـوع قـرار داده، ابتـدا ميـزان      1355دوره و پايه تحصيلي) از كتاب سرشـماري سـال  
تحصيالت افراد غيرمحصل و پايه تحصيلي اشخاص محصل را بـه سـه بخـش عمـدة ابتـدايي،      
متوسطه، و دانشگاهي تفكيك نمود، سپس تعداد دارنـدگان مدرك(غيرمحصـل) و تعـداد افـراد     

طـور مجـزّا جمـع    شغول به تحصيل در هر يك از سه مقطع ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي را بهم
كرده، مجموع تعداد هر كدام از اين مقـاطع سـه گانـه را بـر كُـلِّ افـراد محصـل و غيرمحصـل         

كنـيم، و در نهايـت هـم    باسواد(منهاي تعداد كساني كه تحصيالت غيررسمي داشتند) تقسيم مي
نماييم كه بدين ترتيب، نـرخ نسـبي دارنـدگان هريـك از مـدارك      در صد ميضرب نتيجة آن را

 آيد.تحصيلي ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي در مناطق شهري ايران، بدست مي

نرخ نسبي شـاغلين حـوزة صـنعت در مجمـوع منـاطق شـهري ايـران بـا مراجعـه بـه جـدول             .6
 74ن و گروه عمده فعاليت) صفحهساله و بيشتر برحسب جنس و س10(جمعيت شاغل23شماره

هاي شغلي مرتبط با حوزه ش از طريق تقسيم تعداد شاغلين گروه1355از كتاب سرشماري سال
صنعت(استخراج معادن، صنعت، ساختمان، و برق،آب،گاز) بر مجموع افراد شـاغل شهرنشـين،   

 آيد. در صد، بدست ميضرب

ش چنين ذكر شد: در مواردي كه كاالئي در 1335در تعريف مفهوم صنايع خانگي در سرشماري .7
بنـدي  شـد، خـانوار مربوطـه در طبقـه    طور مرتب ساخته مـي منزل به منظور فروش يا استفاده به

 خانوارهائي كه داراي صنايع خانگي بودند محسوب گرديد.

به منظور محاسبة ميانگين نرخ نسبي خانوارهاي فعال در حوزة صنعت خانگي در مناطق شهري  .8
(صـنايع  32ايران، مجموع صنايع خانگي در نواحي شهري را كه اعدادوارقام آن در جدول شماره

از كتـاب سرشـماري    471خانگي برحسب جمعيت شهرنشـين و ده نشـين در ايـران) صـفحه     
(تعداد خانوار 28باشد را بر مجموع خانوارهاي شهرنشين كه در جدول ش موجود مي1335سال

د هر خانوار و به تفكيـك سـاكنين شهرنشـين و ده نشـين در ايـران)      برحسب تعداد افراد باسوا
 كنيم.در صد ميوجود دارد، تقسيم نموده، ضرب 413صفحه

نرخ نسبي كاركنان خانوادگي بدون مزد در مجموع مناطق شهري ايران را با رجـوع بـه جـدول     .9
رنشـين و ده  (طبقات مشاغل برحسب وضع اشتغال و جنس و به تفكيك سـاكنين شه 22شماره 

از جلد دوم كتاب سرشـماري   329- 328نشين در جمعيت شاغل به كار از ده سال به باال)صص
كه در آنجا وضـعيت شـغلي افـراد شـاغل اعـم از مزدبگيـر،       توان محاسبه نمود، چنانمي 1335

كاركنان خانوادگي، مستخدم دولت، كاركنان مستقل وجود دارد، كه با تفكيـك آن بـه دو گـروه    
توان تعداد كاركنان خانوادگي را بر مجموع افـراد شـاغل تقسـيم    نان خانوادگي  و غيره، ميكارك

 در صد كرد.نمود، سپس ضرب
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به منظور محاسبة ميانگين نرخ نسبي خانوارهاي فعـال در حـوزة صـنعت خـانگي در منـاطق       .10
دول شــهري ايــران، مجمــوع صــنايع خــانگي در نــواحي شــهري را كــه اعــدادوارقام آن در جــ

از كتـاب   471(صنايع خانگي برحسب جمعيت شهرنشين و ده نشين در ايران) صفحه 32شماره
(تعداد 28باشد را بر مجموع خانوارهاي شهرنشين كه در جدول موجود مي 1335سرشماري سال

خانوار برحسب تعداد افراد باسواد هر خانوار و بـه تفكيـك سـاكنين شهرنشـين و ده نشـين در      
 كنيم.در صد ميوجود دارد، تقسيم نموده، ضرب 413ايران) صفحه

اين نرخ نسبي در مجموع مناطق شهري ايران طي اواسط دهـة پنجـاه شمسـي بـا مراجعـه بـه        .11
(تعداد كل خانوارهاي معمولي برحسب انواع صنايع خانگي در مناطق مختلف) 37جدول شماره

خانوارهـاي داراي حـداقل    ش از طريق تقسيم تعداد1355از كتاب سرشماري سال  143صفحه 
 آيد.در صد، بدست مييك صنعت خانگي بر مجموع خانوارهاي شهرنشين، ضرب

نرخ نسبي كاركنان خانوادگي بدون مزد در مجموع مناطق شهري ايران را با رجوع بـه جـدول    .12
(طبقات مشاغل برحسب وضع اشتغال و جني و به تفكيـك سـاكنين شهرنشـين و ده    22شماره 

از جلد دوم كتاب سرشـماري   329- 328معيت شاغل به كار از ده سال به باال)صصنشين در ج
كه در آنجا وضعيت شغلي افراد شاغل اعـم از مزدبگيـر،   توان محاسبه نمود، چنانمي 1335سال 

كاركنان خانوادگي، مستخدم دولت، كاركنان مستقل وجود دارد، كه با تفكيـك آن بـه دو گـروه    
توان تعداد كاركنان خانوادگي را بر مجموع افـراد شـاغل تقسـيم    غيره، ميكاركنان خانوادگي  و 

 در صد كرد.نمود، سپس ضرب

اين نرخ نسبي در مجموع مناطق شهري ايران طي ميانه دهه پنجاه شمسي با رجوع بـه جـدول    .13
سـاله و بيشـتر برحسـب جـنس و گـروه عمـده شـغلي و وضـع         10(جمعيـت شـاغل  21شماره

ش از طريق تقسيم تعداد افراد شاغل شهرنشيني 1355تاب سرشماري سالاز ك 68شغلي)صفحه 
كه در وضعيت شغلي كاركنان خانوادگي بدون مزد قرار داشتند، بر مجموع افراد شاغل در نواحي 
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