
نکا تعیین کننده های ترجیح جنسیتی در شهرستان  الگوها و 

استان مازندران

یعقوب فروتن1
سیدمحسن سعیدی مدنی2
عباس عسکری ندوشن3
ربابه اشکاران4

ترجیــح  بــا  مرتبــط  تعیین کننده هــای  و  الگوهــا  مهم تریــن  از  برخــی  حاضــر،  تحقیــق  در 
اوال،  که  اســت  آن  مؤید  تحقیــق  ادبیات  واکاوی  می گیــرد.  قــرار  مطالعه  مــورد  جنســیتی 
مرتبط  بــاروری  تمایالت  و  ناخواســته  حاملگی های  بــا  تنها  نه  جنســیتی  ترجیــح  پدیــده 
نیز  را  مادری  مرگ ومیر  افزایش  مانند  دیگری  جمعیت شــناختی  پیامدهای  بلکه  اســت، 
برخی  در  ترجیح جنسیتی" هنوز هم  از  منبعث  "فرزندآوری  الگوی  ثانیا،  سبب می شود. 
آن  نمونه  که  اســت  پیمایشــی  بر  مبتنی  مقاله،  یافته های  دارد.  وجود  جهان  در  جوامع  از 
شهرستان  روستایی  و  شهری  نقاط  در  کن  سا همسردار  ساله   49- زنان 15  از  نفر  را 743 
پرسشــنامه  از  اســتفاده  با  تحقیق  داده های  می دهنــد.  تشــکیل  مازندران  اســتان  در  نــکا 
علیرغم  که  اســت  آن  مبین  تحقیق  یافته های  اســت.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  و  گردآوری 
ترجیح  اخیر،  ســالیان  طی  مازنــدران  اســتان  در  جانشــینی  ســطح  زیر  به  باروری  کاهــش 
و متداول  رایج  فرزند پسر در بستر اجتماعی تحت مطالعه، همچنان  بر  جنسیتی مبتنی 
از: ســن،  فرزندآوری عبارتند  به  تمایــل  تعیین کننده های اصلی  یافته هــا،  اســت. مطابــق 
بر  عالوه  فرزندان.  مطلوب  جنســیتی  ترکیب  و  موجود  فرزندان  تعداد  ازدواج،  مدت  طول 
تاثیر  تحت  معنی داری  به طــور  جنســیتی  ترجیحات  هم  و  فرزندآوری  تمایالت  هم  ایــن، 
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قرار  جنســیتی  نقش های  به  نگــرش  و  فرزند  ارزش  بــه  نگرش  به ویــژه  نگرشــی  متغیرهــای 
دارند. 

جنســیتی،  نقش های  باروری،  فرزنــدآوری،  تمایالت  جنســیتی،  ترجیــح  کلیــدی:  واژگان 
فرزند ارزش 

مسأله بیان  و  مقدمه 
مورد  جنســیتی1  ترجیح  بــا  مرتبــط  تعیین کننده هــای  و  الگوهــا  مهم تریــن  حاضــر  مطالعــه  در 
ترجیح  پدیده  کــه  دارد  این  بر  اشــاره  تحقیق  موجود  ادبیات  می گیرد.  قــرار  بررســی  و  مطالعــه 
تحت  را  باروری  ســطح  و  فرزندآوری  تمایالت  می تواند  که  اســت  عواملی  ازجمله  جنســیتی 
تحت  غیرمســتقیم  یا  مســتقیم  به طور  اســت  ممکن  خانواده ها  که  معنا بدین  دهد.  قرار  تاثیر 
دختر  فرزند  جنس  دو  از  یکــی  به  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگــی  الزامات  و  انتظــارات  تاثیــر 
زنان  "برخی  شرایطی  چنین  در  بنابراین،  باشند.  داشته  قوی تری  و  بیشــتر  تمایل  پســر  فرزند  یا 
را  جدید  حاملگی های  پســر،  بیشــتر  ارزش  به  اعتقاد  بواســطه  آورده اند  دنیا  به  دختر  چند  که 
آنان  فرزنــدان  تعداد  نتیجه  در  و  آورنــد  بدنیــا  پســر  یک  کم  دســت  شــاید  تا  می کنند  آزمایــش 
آنها  مطلوب  تعــداد  شــاید  حالی که  در  می رســد  فرزند   8 تا   7 حدود  به  ناخواســته ای  نحو  بــه 
اســت"  رفتاری  اجتماعی  عوامل  معلول  پایه  این  بــر  باروری  یعنی   ... نباشــد  بیشــتر  فرزنــد   3

 .)132  :1355 )امانی، 
اســت  این  می کند  روشــن  را  مطالعات  قبیل  این  اهمیت  و  ضرورت  آنچه  ترتیب،  بدین 
متداول  گون  گونا جوامع  و  فرهنگ ها  در  همواره  جنســیتی"  ترجیح  از  منبعث  "فرزندآوری  که 
باور  این  هندوئیســم  مذهبی  آئین  در  نمونه،  عنوان  به  دارد.  تــداوم  نیز  کان  کما و  اســت  بــوده 
باغ  گل های  که  اســت  این  همچون  دختر  فرزند  کردن  بزرگ  و  آوردن  دنیا  "بــه  کــه  دارد  وجــود 
گرامی  پیامبر  گرچه   .)66  :2010 کونومیســت2،  ا از  نقل  )به  کنید"  آبیاری  را  خودتان  همســایه 
انسانها  کرامت  و  کردن دختران مخالفت می کرد  گور  به  زنده  با سنت  حضرت محمد )ص( 
ماه  یک  بود  دختر  گر  ا جدید  مولود  شــکرانه  "به  نیز  اســالم  صدر  تاریخ  در  اما  می نهاد،  ارج  را 
هم  هنوز  این،  بر  عالوه   .)60  :1354 جهانفر  از  نقل  )به  می گرفتند"  روزه  ماه  دو  بود  پسر  گر  ا و 
به طوری که  دارد  وجــود  کان  کما جنســیتی  ترجیح  فرهنگ  جهــان،  کشــورهای  از  بســیاری  در 
و  معمــول  الگــوی  گرچــه  ا کــه  می دهــد  نشــان  نیــز   3)2015 )لیندســی  تحقیقــات  جدیدتریــن 

1. Gender Preference
2. The Economist: Gendercide, 2010
3. Lindsey, L. L. 
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 100 ازای  به  پســر  نوزاد   105 با  برابر  متوســط  به طور  تولد1  هنگام  در  جنســی  نســبت  اســتاندارد 
پسر  نوزاد   140 به  حتی  ســوم  جهان  جوامع  بســیاری  در  نســبت  این  اما  می باشــد،  دختر  نوزاد 
فرزندآوری  که  داشــت  دور  نظر  از  نباید  حــال،  عین  در  می رســد.  نیز  دختــر  نــوزاد   100 ازای  بــه 
وضعیت  بهترین  که  پیشرفته  جوامع  از  دســته  آن  بین  در  حتی  جنســیتی  ترجیح  از  منبعث 
حتی  مثال،  دارد.  به عنوان  رواج  نیز  هستند  دارا  جنسیتی2  تساوی  شاخص های  اساس  بر  را 
ســال 2014  در  جنســیتی"3  شــکاف  جهانی  "گزارش  جدیدترین  مطابق  کــه  فنالنــد  کشــور  در 
از نقطه نظر وضعیت دختران و زنان  را  کشور ایسلند، بهترین و باالترین رتبه  از  میالدی، پس 
هستند  دختر  فرزند  دو  دارای  که  مادرانی  که  می دهد  نشان  تحقیقات  نیز  است،  کرده  احراز 
فرزند  صاحب  تا  دارند  تمایــل  می باشــند،  پســر  فرزند  دو  دارای  که  مادرانی  از  بیش  به مراتــب 
نیز  را  مهم  نکتــه  این  باید  این،  بــر  عالوه   .)2007 یــکات4  و و  هانک  و  )اندرســون  شــوند  ســوم 
افزایش  را  باروری  سطح  و  ناخواســته  حاملگی های  تنها  نه  جنســیتی  ترجیح  پدیده  که  افزود 
حاملگی های  تعــدد  مثال،  دارد. به عنــوان  همــراه  به  نیز  را  دیگــری  پیامدهای  بلکــه  می دهــد 
باعث  جنین  ســقط  غیربهداشــتی  شــرایط  و  موردنظر  جنس  فرزندان  به  دســتیابی  برای  زنان 
می باشد  هزار   700 تا  هزار   500 بین  آن  سالیانه  تعداد  که  می شود  نیز  مادری5  مرگ ومیر  افزایش 
جنســیت"6  "جمعیت شناســی  عنــوان  تحــت   )2006( یلــی  ر مطالعــه  در   .)2015 )لیندســی 
به  بیشــتر  چه  هر  توجه  اهمیت  تــا  اســت  شــده  اســتفاده  حاملگی"7  "بحران  اصطــالح  از  نیــز 
نشان  برجسته تری  به طور  جنسیتی  ترجیح  همچون  عواملی  از  ناشی  ناخواسته  حاملگی های 
ترجیح  پدیده  از  ناشی  جمعیت شناختی  پیامدهای  این  مجموعه  ترتیب،  بدین  شود.  داده 
بر  و  می کند  کید  تا تحقیقات  و  مطالعات  قبیل  این  ضرورت  و  اهمیت  بر  به وضوح  جنسیتی 
تمایالت  با  ارتباط  در  به ویژه  را  جنسیتی  ترجیح  تا  دارد  تالش  حاضر  تحقیق  اساس،  همین 

دهد.  قرار  مطالعه  مورد  فرزندآوری 
در  که  گــردد  نشــان  خاطر  مقاله  این  ابتــدای  در  نیــز  مهم  نکته  ایــن  بایــد  حــال،  درعیــن 
داده ایم  قرار  مبنا  را  "جنسیت"8  و  "جنس"  کلیدی  مفهوم  دو  کالسیک  تعریف  تحقیق،  این 

1. Sex Ratio at Birth  
2. Gender Equity    
3. Global Gender Gap Report   
4. Andersson, Hank and Vikat
5. Maternal Mortality 
6. Riley, N. E. 
7. Pregnancy Crisis
8. Sex and Gender 
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زن  و  مــرد  تفاوت های  جســمانی  و  بیولوژیک  جنبــه  هــای  بر  جنس  "مفهــوم  کــه  معنــا  بدیــن 
ابعاد  بر  جنســیت  مفهوم  و  جنســی(،  ثانویه  خصوصیات  و  هورمون هــا،  کروموزوم هــا،  )ماننــد 
 :1389 )فروتن  دارد"  داللــت  زنــان  و  مردان  بین  تفاوت هــای  با  مرتبــط  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
فرزندان  "جنــس"  ترجیــح  گرچه  نیــز  مــا  مطالعــه  مــورد  موضــوع  خصــوص  در  بنابرایــن   .1)200
یا  دختر  فرزند  "جنــس"  ترجیح  این  که  اســت  این  واقعیت  اما  اســت،  مطرح  پســر(  یا  )دختــر 
دو  از  یــک  هر  از  اجتماعی  انتظــارات  و  فرهنگــی  باورهــای  از  متاثــر  چشــمگیری  به طــور  پســر 
نیز  ما  تحقیق،  این  در  اســاس،  همین  بر  اســت.  "جنســیت"(  همان  )یعنی  زن  و  مرد  جنس 
اصطالح  زیرا  داده ایم  ترجیــح  جنســی"2  "ترجیح  اصطالح  بر  را  جنســیتی"  "ترجیح  اصطــالح 
بر  اساســا  بلکه  زن،  و  مرد  تفاوت های  جســمانی  و  بیولوژیک  جنبه های  بر  صرفا  نه  نخســت 
تفصیل  با  که  دارد  کیــد  تا زنان  و  مردان  بین  تفاوت هــای  با  مرتبط  اجتماعی  فرهنگــی  ابعــاد 

می گیرد.  قرار  بحث  مورد  تحقیق  تئوریک  مبانی  بخش  در  بیشتری 

مرور پیشینه تحقیق
در  متنوعی  و  گســترده  تحقیقــات  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیــق  ادبیــات  بررســی  مجمــوع،  در 
اینجا  در  کــه  اســت  گرفته  انجام  جهان  نقاط  ســایر  و  ایران  در  جنســیتی  ترجیــح  خصــوص 
تحقیق  نتایج  می کنیم.  اشــاره  آنها  یافته های  مهم ترین  و  پیشــین  تحقیقات  این  از  برخی  به 
ایران نشان می دهد  افراخته )1375( در خصوص الگوهای فرزندآوری و ترجیح جنسیتی در 
فرزندان  بیشــتر  تعداد  ســنتی،  نگرش های  برجســته تر  به مراتب  غلبه  جهت  به  گذشــته  در  که 
وی  می شــد.  مادران  مخصوصا  والدین  اجتماعی  منزلت  ارتقای  باعــث  پســر  فرزندان  به ویژه 
واقعیت  ایــن  در  ریشــه  پســر  فرزند  به  مــادران  بیشــتر  تمایل  کــه  می کنــد  اســتدالل  همچنیــن 
که  می کردند  تلقی  محکمی  پشــتیبان  یک  همچون  را  پســر  فرزندان  داشــتن  آنان  که  داشــت 

می کرد.  محافظت  بیوگی  و  طالق  معیشت،  مانند  گون  گونا خطرات  دربرابر  را  زنان 
ارتبــاط  و  جنســیتی  ترجیحــات  کــه  اســت  داده  نشــان   )1379( فروتــن  تحقیــق  نتایــج 
عمومی  فرهنگ  و  سنتی  باورهای  در  چشمگیری  به طور  فرزندآوری  تمایالت  با  آن  تنگاتنگ 
اساسا  جنســیتی  ترجیحات  این  تحقیق،  این  نتایج  مطابق  اســت.  دوانیده  ریشــه  ما  جامعه 
باورهای  این  در  به دو شیوه اصلی  که  پسر است  فرزند  برتری  و  تفوق جنس مذکر  به  معطوف 
دیگری  قاطعیت،  و  صراحت  به  و  مستقیم  بیان  شیوه  به  یکی،  است:  یافته  انعکاس  سنتی 

قرار  بحث  مورد  تفاوت ها  این  از  گسترده تری  و  تر  عمیق  ابعاد  جنسیت،  جدید  های  تئوری  در  داشت  نظر  در  باید   .1
فروتن 1389(. بیشتر:  مطالعه  )برای  است  حاضر  تحقیق  اصلی  اهداف  چارچوب  از  خارج  البته  که  گیرد  می 

2. Sex Preference
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جنس  و  دختر  فرزنــد  به  منفی  ویژگی های  انتســاب  طریق  از  غالبا  کــه  غیرمســتقیم  شــیوه  به 
بازتاب  و  بیــان  مذکر  جنــس  و  پســر  فرزند  برای  مثبت  صفــات  دانســتن  انحصــاری  و  مؤنــث 

می یابد1. 
یعنی تحصیالت  که سه عامل اصلی  نتایج تحقیق احمدوند )1380( نشان داده است 
تبیین  در  را  نقــش  مهم ترین  فعلــی،  فرزندان  جنســیتی  ترکیــب  و  ازدواج  مــدت  طــول  و  زنــان 
ترکیب  که  خانواده هایی  کــه  معنا  بدین  می کننــد  ایفا  فرزنــدآوری  تمایالت  و  بــاروری  ســطح 
کمتری به ادامه باروری دارند. مطابق نتایج  جنسیتی فرزندان آنها متعادل بوده است، تمایل 
باروری در  رفتار  و  تنها نگرش  نه  و همکاران )1381(، در حال حاضر  تحقیق عباسی شوازی 
و  روستایی  زنان  بین  توجهی  قابل  تفاوت  و  است  شده  نزدیک  هم  به  سنی  گروه های  همه ی 
آنها  ترجیح  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  نیز  زنان  اتفاق  به  قریب  کثر  ا بلکه  ندارد،  وجود  شهری 
نمی کند  فرقی  آنها  برای  دختر  یا  پسر  فرزند  داشتن  که  داشتند  اعالم  فرزند  اولین  جنس  برای 
مطالعه  یافته های  دادند.  نشــان  پســر  فرزند  داشــتن  به  بیشــتری  گرایش  آنان  از  کمی  تعداد  و 
به طور  والدین  فرزندآوری  تمایالت  که  اســت  این  مبین  نیز   )1385( خوشــنویس  و  منصوریان 
همچنین  و  فرزنــدان  جنســیتی  ترکیب  به  نســبت  آنان  نگرش  نحوه  تاثیر  تحــت  معنــی داری 
به طور  نیز  باروری  ســطح  تحقیق،  این  نتایج  مطابق  اســت.  فعلی  فرزندان  جنســیتی  ترکیب 

است.  زنان  تحصیالت  و  سن  از  تابعی  معنی داری 
"بررســی  طــرح  ملــی  داده هــای  از  اســتفاده  بــا   )2011( همــکاران  و  آقایاری هیــر  مطالعــه 
توالی  نســبت  تکنیک  براســاس  و   1379 ســال  در  کشــور  بهداشــتی"  و  جمعیتی  ویژگی های 
باالتر  مرتبه  فرزنــدان  به  فرزنــد  فعلی  رتبه  از  انتقــال  شــانس  که  اســت  آن  گویــای  فرزنــدآوری2 
تمامی  در  تقریبا  کــه  بگونه ای  می پذیرد.  تفــاوت  موجود  فرزندان  جنســیتی  ترکیب  اســاس  بر 
فرزندان  دارای  زنان  با  مقایســه  در  دختر،  جنس  از  بیشــتری  فرزند  دارای  زنان  تولد،  رتبه های 
مواردی  در  حتی  دارند.  بعدی  حاملگی های  تجربه  برای  باالتر  شانس  پسر  جنس  از  بیشتری 
زیادی  تعــداد  زنان  از  گروهی  کــه  می گردد  موجب  پســر  فرزند  یک  حداقــل  داشــتن  به  تمایــل 
نظرهای  اظهار  برخالف  که  دارد  این  بــر  اشــاره  فوق  مطالعه  یافته های  آورند.  دنیا  به  را  دختــر 
ایرانی  زنان  فرزنــدآوری  رفتارهای  بــر  همچنان  نیرومندی  جنســیتی  ترجیح  مــادران،  شــفاهی 
فرزندان  به  انتقال  برای  تصمیم گیری  در  را  تعیین کننده ای  نقش  ترجیح،  این  و  اســت  کم  حا
فهــم  بــرای  اقتصــادی  تبییــن  یــک   )1392( زارع  و  نقــدی  همچنیــن  دارد.  آنهــا  نــزد  بعــدی، 

اما  می دهد  سر  »مرد  است«،  زنان  کار  گزاری  »گله  گور«،  به  یا  شوی  به  یا  ببود  گر  ا به،  نابوده  »دختر  مثال:  به عنوان   .1
فروتن 1379(. بیشتر:  مطالعه  )برای   ... و  نمی دهد«  سّر 

2. parity progression ratio technique
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تحقیق  نتایج  زیرا  کرده انــد  ارائه  جنســیتی  ترجیحات  و  فرزندآوری  تمایالت  بیــن  مناســبات 
مذکر  جنس  هستند،  فعال  اقتصادی  لحاظ  از  پسران  که  مناطقی  در  اســت  داده  نشــان  آنها 
چنین  در  نیز  فرزندآوری  تمایالت  اساس،  برهمین  و  است  بیشتری  ارجحیت  و  ارزش  دارای 

است.  باالتر  و  بیشتر  به مراتب  مناطقی 
بر  پســر  فرزند  ترجیح  به  والدین  گرایــش  که  داده اند  نشــان  نیــز   )1393( بگــی  و  حســینی 
و  زنان  سن  تحقیق،  این  مطابق  می شود.  آنان  فرزندآوری  تمایالت  افزایش  باعث  دختر  فرزند 
یافته های  دارند.  باروری  رفتار  بر  معنی داری  تاثیرات  نیز  زنده  حاضر  حال  در  فرزنــدان  تعــداد 
متغیر هــای  بیــن  کــه  اســت  داده  نشــان  نیــز   )1393( همــکاران  و  مظفــری  کشــاورز  پژوهــش 
باروری  ســطح  و  فرزندآوری  تمایالت  با  جنســیتی  ترجیح  و  ازدواج  مدت  طــول  تحصیــالت، 
دارد.  وجود  معنی داری  رابطه   )ره(  امام  امداد  کمیته   و  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  زنان 
تکیه  با  و  گذشته  دهه های  طی  ایران  جمعیتی  تحوالت  بررسی  با   )2014 )1394الف،  فروتن 
نشان  پیمایشی  بررسی  نتایج  و  جمعیت  سرشماری های  ثانویه  داده های  تحلیل  و  تجزیه  بر 
زیادی  میــزان  به  فرزنــدآوری  و  ازدواج  ماننــد  خانــواده1  شــکل بندی  الگوهای  کــه  اســت  داده 
جنســیتی  ترجیحات  و  نگرش ها  بر  ناظر  اجتماعی  فرهنگی  الزامــات  و  زمینه ها  تاثیــر  تحــت 

می باشد.  نیز 
ترجیح  به  خارجی  تحقیقات  از  متنوع تــری  به مراتب  طیف  که  افزود  باید  حــال،  درعیــن 
اینگونه  را  پیشــین  مطالعات  نتایــج   ،)1984( بلومبــرگ2  اســت.  یافته  اختصــاص  جنســیتی 
ضمیر  بــه  )اشــاره  او  که  بســپار  بخاطر  را  ئــی  طال قاعــده  و  اصــل  "ایــن  کــه:  می کنــد  خالصــه 
وضع  نیز  را  ئــی  طال قاعده  کــه  اســت  کســی  همان  دارد  اختیار  در  را  طــال  کــه  مذکــر(  فاعلــی 
ترجیح  تنها  نه  که  داد  نشــان  جنوبی  کره  کشــور  در   )1985( آرنولد4  تحقیق  نتایج  می کند"3. 
فرزند  برای  نیــز  آن  قوت  و  شــدت  بلکه  دارد،  وجود  پســر  فرزند  به  شــدیدی  و  قــوی  جنســیتی 
خانواده هایی  از  دســته  آن  که  داد  نشــان  همچنین  تحقیق  این  نتایــج  می یابــد.  افزایــش  دوم 
پسر  فرزند  یک  داشتن  امید  به  صرفا  را  فرزندآوری  مایلند  هستند،  دختر  آنها  فرزندان  همه  که 
چو  و  پارک  و   )1995( لــی  یونگ  توســط  کشــور  این  در  بعدی  تحقیقات  نتایج  دهنــد.  ادامــه 
تاثیر  تحت  معنی داری  به طور  کان  کما خانواده ها  فرزندآوری  تمایل  که  داد  نشان  نیز   )1995(
رفتار  معموال  والدیــن  به طوری که  اســت  پســر  فرزند  ترجیح  به ویژه  آنــان  جنســیتی  ترجیحــات 

1. Family Formation Patterns
2. Blumberg, R. L. 
3. Remember the Golden Rule: He who has the gold makes the rules 
4. Arnold, F. 
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نکا استان مازندران ترجیح جنسیتی در شهرستان  تعیین کننده های  و  الگوها 

یا  فرزندان  از  خودشــان  نظر  مورد  جنســیتی  ترکیب  به  تا  می دهند  ادامــه  را  خودشــان  بــاروری 
ترجیح  که  می کننــد  اســتدالل  جهت  همین  به  و  برســند  پســر  فرزند  از  نظرشــان  مــورد  تعــداد 
 )2000( کوهلر1  و  تحقیق هنک  باشد.  باروری  کاهش  برای  مانع عمده  جنسیتی می تواند یک 
سازمان  توسط  که  خانواده"2  و  باروری  پیمایشی  "تحقیقات  داده های  تحلیل  و  تجزیه  به  نیز 
و  تجزیه  نتایج  پرداختند.  شــد،  انجام  پا  ارو در  عمدتا  یافته  توســعه  کشــور   17 در  متحد  ملل 
برای ترجیح جنسیتی مبتنی  آنها نشان دهنده تمایل بسیار قوی در بین والدین  تحلیل های 
جنســیتی  ترجیحات  این  کرده اند  اســتدالل  و  می باشــند  پســر  و  دختر  فرزندان  از  ترکیبــی  بــر 
ویکات  و  هانک  اندرســون،  تحقیق  نتایج  دارند.  فرهنگی  اجتماعی  عوامل  در  ریشــه  اساســا 
نقش  مادران  فعلــی  فرزند  جنس  کــه  اســت  واقعیت  این  مبین  نیــز  فنالنــد  کشــور  در   )2007(
در  ســوم  فرزند  تولد  میزان   دارد:  آنــان  بــاروری  رفتــار  و  فرزنــدآوری  تمایــالت  در  کننــده  تعییــن 
دو  دارای  که  است  مادرانی  از  بیشتر  به مراتب  هستند  دختر  فرزند  دو  دارای  که  مادرانی  میان 
تمایالت  که  است  داده  نشان  نیز  آلمان  در   )2008( هنز3  تحقیق  نتایج  می باشند.  پسر  فرزند 
نحوه  مانند  ذهنــی  عوامل  تاثیــر  تحــت  بلکه  اقتصــادی  شــرایط  تاثیر  تحت  تنهــا  نــه  بــاروری 
نتایج  مطابق  می باشــد.  نیز  جامعه  در  زنان  و  کودکان  ارزش  و  جنســیتی  نقش های  به  نگرش 
می باشند.  اهمیت  حائز  اول  فرزند  تولد  میزان های  در  به ویژه  ذهنی  عوامل  این  وی،  تحقیق 
نشــان  تایوان  و  جنوبی  کره  و  چین  کشــورهای  در   )2009( چو  و  پارک  بررســی های  نتایج 
فرزندان  تولد  رتبه  از  تابعی  کامال معنی داری  به طور  تولد  بدو  که نسبت جنسی در  داده است 
تفوق  آن صورت  در  می دهیم  قــرار  مطالعه  مبنای  را  اول  فرزند  زمانی که  که  معنــا  بدین  اســت 
فرزندان  وقتــی  درحالی که  نیســت،  چشــمگیر  و  برجســته  چندان  دختر  موالید  بر  پســر  موالیــد 
فرزند  ترجیح  بر  مبتنی  جنســیتی  تفوق  این  آن صورت  در  می دهیم،  قــرار  مبنا  را  بعــد  بــه  دوم 
یک  در   )2011( آرسن4  و  هایگینســون  می شود.  چشمگیرتر  و  برجســته تر  فزاینده ای  به طور  پســر 
چشمگیری  به طور  کان  کما تنها  نه  جنسیتی  ترجیحات  که  داده اند  نشان  آنالین  نظرسنجی 
زنان  و  را  پسر"  "فرزند  نیز می باشد: مردان معموال  پاسخگویان  از جنس  تابعی  بلکه  وجود دارد 
مبین   )2013  ( فاوس5  تحقیق  نتایج  نیز  ژاپن  در  می دهند.  ترجیح  را  دختر"  "فرزند  غالبــا  نیــز 
به  نگرش  نحــوه  و  جنســیتی  ترجیحات  بین  قوی  بســیار  ارتباط  که  اســت  اصلی  نکتــه  ایــن 

1. Hank and Kohler
2. Fertility and Family Surveys (FFS) 
3. Henz
4. Higginson and Aarssen
5. Fuse
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نقش های  به  غیرسنتی  نگرش  دارای  که  مردانی  از  دسته  آن  دارد:  وجود  جنسیتی  نقش های 
دختر  فرزند  ترجیــح  درحالی که  می دهنــد،  ترجیــح  را  دختر  فرزنــد  معموال  هســتند  جنســیتی 

هستند.  جنسیتی  نقش های  به  سنتی  نگرش  دارای  که  دارد  رواج  زنانی  بین  در  غالبا 
کشورهای  در  به ویژه  جوامع  از  بســیاری  در  هنوز  که  است  داده  نشــان   )2015( لیندســی 
اگرچه  دارد.  وجود  کان  کما پســر  فرزند  تفوق  بر  مبتنی  جنســیتی  ترجیح  فرهنگ  ســوم  جهان 
 100 ازای  به  پســر  نوزاد  با 105  برابر  تولد  هنگام  در  جنســی  نســبت  اســتاندارد  و  معمول  الگوی 
داده  نشان  متحد  ملل  سازمان  داده های  جدیدترین  به  اســتناد  با  وی  اما  اســت،  دختر  نوزاد 
مانند چین، هند،  کشورهایی  در  روستاها  در  به ویژه  بسیاری جوامع  در  این نسبت  که  است 
زیرا  اســت  دختر(  نوزاد   100 ازای  به  پســر  نوزاد   140 و   117 )بین  بیشــتر  به مراتب  نپال  و  ویتنام 
دست  پسر  فرزندان  ایده آل  تعداد  به  خانواده ها  تا  می یابد  افزایش  همچنان  حاملگی ها  تعداد 
افزایش  باعث  جنین  سقط  غیربهداشتی  شرایط  و  حاملگی ها  تعدد  این  آنکه،  ضمن  یابند. 
و 90 درصد  تا 700 هزار است  بین 500 هزار  آن  تعداد سالیانه  که  نیز می شود  مرگ ومیر مادری 

می باشند.  نیز  پیشگیری  قابل  غالبا  و  می پیوندد  وقوع  به   سوم  جهان  جوامع  در  نیز  آنها 

مبانی نظری تحقیق
ترجیــح  الگوهــای  تبییــن  بــرای  مهــم  تئوری هــای  از  متنوعــی  و  گســترده  طیــف  کلــی،  بطــور 
در  کــرد.  طبقه بندی  گــون  گونا زاویه هــای  از  را  آنهــا  می تــوان  کــه  اســت  شــده  ارائه  جنســیتی 
شــامل  اول  گروه  می کنیم.  طبقه بندی  اصلی  گروه  دو  به  را  مرتبط  تئوری های  این  مــا  اینجــا، 
در  عقالنی  رفتار  و  انتخاب  اساسا  است.  ساختاری1  و  عقالنی  انتخاب  بر  مبتنی  نظریه های 
فرزندآوری،  و  خانواده  شکل بندی  به  مربوط  الگوهای  زمینه  در  جمله  از  گون  گونا عرصه های 
یکی از مهم ترین ویژگی های جوامع معاصر است به طوری که از دیدگاه جامعه شناس برجسته 
معاصر  دوران  در  جوامــع  بنیادین  ویژگــی  ســه  از  یکی  عقالنیت3  نیز  وبر2،  کــس  ما فرانســوی، 
و  عقالنی  انتخاب  بر  مبتنی  نظریه های  مشــخصه های  مهم ترین  از  یکی  می شــود.  محســوب 
در  اقتصادی  رویکرد  که  است  این  جنسیتی  ترجیح  و  باروری  الگوهای  تبیین  در  ساختاری 
مطرح  اقتصاددانان  ســوی  از  عمدتا  تئوری ها  از  گروه  این  زیرا  می باشــد  برجســته  بســیار  آنها 
 )1960( بکر4  گری  معاصر  برجسته  اقتصاددان  نظریه  به  می توان  مثال،  به عنوان  اســت.   شــده 

1. Rational and Structural Theories
2. Max Weber
3. Rationality
4. Becker. G
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مطابق  است.  اقتصادی  رویکرد  از  متاثر  نیز  وی  انسانی1  ســرمایه  تئوری  حتی  که  نمود  اشــاره 
هزینه- معادله  تحلیل  بر  مبتنی  والدین  اقتصادی  یابی  ارز محصول  باروری  رفتار  وی،  نظریه 
نظریه ها  از  گروه  این  مجموع،  در  اســت.  فرزند  برای  زمان3  و  وقت  تخصیص  و  فرزنــد  فایــده2 
والدین  که  می کنند  استدالل  و  می کنند  تلقی  اقتصادی4  کاالی  یک  را به عنوان  فرزند  اساسا 
را  آن  فایده هــای  و  هزینه ها  ابتــدا  اقتصــادی،  کاالی  ایــن  خصوص  در  گیــری  تصمیــم  بــرای 
برخورداری  قبیل  از  مــواردی  تئوریک،  رویکــرد  این  چارچوب  در  بنابرایــن،  می کننــد.  یابــی  ارز
از  مراقبت  کشاورزی،  و  اقتصادی  فعالیت های  در  مشــارکت  برای  فیزیکی  توانایی  از  پســران 
ترجیح  دالیل  مهم ترین  از  می تــوان  را  خانوادگی  القاب  و  نــام  حفظ  و  پیــری  دوره  در  والدیــن 

دانست.  دختر  فرزند  بر  پسر  فرزند 
از دیدگاه صاحبنظران این  بر نظریه های هنجاری و فرهنگی5 هستند.  گروه دوم مشتمل 
الگوهای  تبیین  در  بنیادین  نقش  دارای  مردم  آمال  و  ایده ها  تغییر  و  فرهنگی  عوامل  دیدگاه، 
استقبال  مورد  به طور چشمگیری  اخیر  در دهه های  که  ترجیح جنسیتی هستند  و  فرزندآوری 
گروه  این  برجســته  جمعیت شناســان  و  صاحبنظران  از  اســت.  گرفته  قرار  جمعیت شناســان 
برد.  نام   )2010  ,1980( لســتهاق7  و   )1987( کالدول6   ،)1987( ویلســون  و  کله لند  از  می توان 
یک ســو  از  که  فرهنگی  بســترهای  و  محیط ها  از  دســته  آن  در  صاحبنظــران،  ایــن  عقیــده  بــه 
انتظارات  و  فرهنگــی  الگوهای  دیگــر  ســوی  از  و  می کنند  کیــد  تا فرزنــدآوری  باالی  ســطح  بــر 
به طوری که  می کننــد  ایفــا  جنســیتی8  نقش هــای  تنظیــم  در  تعیین کننــده ای  تاثیــر  اجتماعــی 
جامعه پذیری  مکانیســم های  و  فرهنگی  سیســتم های  طریق  از  غالبا  مردانه9  هژمونــی  الگــوی 
فرزند  بر  پســر  فرزند  ترجیح  و  فرزنــدآوری  رفتــار  می توان  1394ب(،  )فروتــن  می شــوند  نهادینــه 
عمیق  و  گســترده  بســیار  تغییرات  به  توجه  با  حال،  عین  در  کرد.  فهــم  و  درک  بهتــر  را  دختــر 
تالش  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی  عرصه های  در  جمله  از  اخیر  دهه های  طی  ما  جامعه 
جامع تری  و  روشــن تر  بالنســبه  تبیین  بتوانیم  ترکیبــی  تئوریک  رویکــرد  یک  برپایه  تــا  می کنیــم 

1. Human Capital Theory
2. Cost-Benefit Equation
3. Time allocation
4. Child as Economic Commodity 
5. Normative and Cultural Theories
6. Caldwell. J
7. Leathaegh, R. 
8. Gender Roles
9. Masculine Hegemony
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این  در  جنســیتی  ترجیحات  و  فرزندآوری  تمایــالت  با  مرتبــط  تعیین کننده هــای  و  الگوهــا  از 
نمائیم. ارائه  تحقیق 

تحقیق روش   
تحقیق  و  اســنادی  بررســی  روش  دو  از  ترکیبی  مقالــه  این  مباحث  تحقیــق،  روش  لحــاظ  بــه 
اسنادی  بررسی  روش  از  استفاده  با  تا  است  گردیده  تالش  تحقیق،  این  در  است.  پیمایشی1 
و  بحث  مورد  تحقیق  یــک  تئور مبانی  و  ادبیات  با  مرتبــط  مباحث  مهم تریــن  کتابخانــه ای،  و 
پژوهش  یک  تحلیل های  و  تجزیه  بر  مبتنی  نیز  مقاله  این  تجربی  مباحث  گیرد.  قرار  بررســی 
نکا  شهرستان  همســردار  ســاله   49-  15 زنان  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  اســت.  پیمایشــی 
برابر  آنها  تعداد   1390 سرشــماری  نتایج  اســاس  بر  که  می دهند  تشــکیل  مازندران  اســتان  در 
روســتایی(  نقاط  در  کن  ســا نفر   11271 و  شــهری  نقاط  در  کن  ســا نفر   12282( نفر   23555 با 
شدند  انتخاب  تحقیق  این  نمونه  نفر به عنوان  تعداد 743  کوکران،  روش  از  استفاده  با  است. 
تحقیق  نمونه های  گزینش  برای  شهری(.  نقاط  در  نفر   372 و  روستایی  مناطق  در  نفر   371(
داده ها  گردآوری  ابزار  است.  شده  اســتفاده  مرحله ای  چند  خوشــه ای  نمونه گیری  روش  از  نیز 
دســتور العمل  مطابق  و  دیده  آموزش  پرسشــگران  توســط  که  بود  یافته  ســاخت  پرسشــنامه  نیز 
دستیابی  برای  و  است  صوری  اعتبار  پرسشنامه،  اعتبار  اســت.  شده   انجام  شده  مشــخص 
گویه های  کرونباخ، همسازی  آلفای  از  استفاده  با  و  انجام پیش آزمون  با  قبول،  مورد  پایایی  به 
تکنیک  برپایــه  تحقیق  ایــن  موردنیــاز  داده هــای  گــردآوری  از  پــس  گردیــد.  تأمیــن  پرسشــنامه 
تجزیه  برای  اســتنباطی  تحلیل  آزمون های  و  توصیفی  آماره های  از  مجموعه ای  و  پرسشــنامه، 
بخش  در  تحلیل ها  و  تجزیه  این  نتایج  که  اســت  شــده  اســتفاده  تحقیق  داده های  تحلیل  و 

می گیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بعدی 

یافته های تحقیق
مورد  زیر  اصلی  بخش  چهار  در  را  حاضر  تحقیق  یافته های  و  نتایج  مهم ترین  اینجا،  در 
را  تحقیق  نمونه  جمعیت  ویژگی های  مهم ترین  اول،  بخش  در  می دهیم.  قرار  بررسی  و  بحث 
تمایالت  با  مرتبط  الگوهای  مهم ترین  ســوم،  و  دوم  بخش های  در  می کنیم.  ارائه  اختصار  بــه 
نیز  چهارم  بخش  می دهیم.  قرار  مطالعه  مورد  تفکیک  به  را  جنسیتی  ترجیحات  و  فرزندآوری 
ترجیحات  و  فرزنــدآوری  تمایالت  تعیین کننده های  خصــوص  در  تحقیق  یافته های  ارائــه  بــه 

1. Documentary Study and Survey Analysis
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است.  یافته  اختصاص  جنسیتی 

الف( ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق
همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، جمعیت نمونه تحقیق را تعداد 743 نفر زنان 15 -49 
جمعیت  این  از  نیمی  می دهند.  تشــکیل  مازندران  استان  در  نکا  شهرستان  همســردار  ســاله 
نقاط  در  کن  ســا زنــان  نیــز  را  آن  دیگــر  نیــم  و  شــهری  نقــاط  در  کن  ســا زنــان  را  تحقیــق  نمونــه 
مناطق  و  شــهری  مناطق  در  تحقیق  نمونه  زنان  ســنی  میانگین  می دهند.  تشــکیل  روســتایی 
که نشان دهنده ساختار سنی  و 29/46 سال است  با 30/54 سال  برابر  ترتیب  به  روستایی 
نقطه نظر  از  است.  روستایی  و  شهری  مناطق  تفکیک  به  زنان  این  مشابه  و  یکسان  کمابیش 
برای  و   10/16 معادل  روستایی  زنان  برای  تحصیلی  ســنوات  میانگین  نیز  تحصیالت  ســطح 
نقطه نظر  از  روستایی  و  شهری  زنان  بین  تفاوت  این  اگرچه  است.   11/02 معادل  شهری  زنان 
عمدتا  نیز  تفــاوت  ســطح  همین  اما  نیســت،  چشــمگیر  چندان  تحصیلی  ســنوات  میانگین 
تحصیالت  دارای  شــهری  زنــان  نســبت  اســت:  آنان  دانشــگاهی  تحصیالت  یــع  توز از  ناشــی 
درصد   20 حدود  در  ترتیب،  )به  است  روستایی  زنان  مشابه  نسبت  برابر  دو  تقریبا  دانشگاهی 
 9/38 با  برابر  روستایی  زنان  بین  در  ازدواج  مدت  طول  میانگین  این،  بر  عالوه  درصد(.   10 و 
این  بین  انــدک  تفاوت  مبین  کــه  اســت  ســال   10/70 با  برابر  نیز  شــهری  زنان  بیــن  در  و  ســال 
مدت  طول  میانگین  نظر  نقطه  از  روســتایی  و  شــهری  نقاط  در  تحقیق  نمونه  زنان  از  گروه  دو 

است. ازدواج 

ترجیحات جنسیتی با  الگوهای مرتبط  ب( 
داده  نشــان   3 جدول  و   1 جدول  در  جنســیتی  ترجیحات  زمینه  در  تحقیــق  ایــن  نتایــج 
این  کرد  استنباط  می توان  که  الگویی  برجسته ترین   ،1 جدول  داده های  مطابق  اســت.  شــده 
که  معنا  بدین  است  چشمگیر  کامال  مطالعه  مورد  زنان  میان  در  جنســیتی  ترجیح  که  اســت 
آنان  ســوم  یک  می دهند،  ترجیح  را  پســر  فرزند  تحقیــق،  این  در  مطالعــه  مــورد  زنــان  از  نیمــی 
به  که  اســت  زنانی  به  مربوط  نیز  نســبت  کم ترین  درحالی که  می دهند،  ترجیح  را  دختر  فرزند 
به  داده ها  این  تحلیل  و  تجزیــه  درصد(.   20 از  )کمتر  هســتند  معتقد  جنســیتی  ترجیح  عــدم 
در  هم  انــدازه  یک  بــه  پســر  فرزند  ترجیح  الگوی  کــه  می دهد  نشــان  ســکونت  محــل  تفکیــک 
چه  زنان  از  نیمــی  که  معنا بدیــن  اســت  کم  حا شــهری  زنان  بین  در  هــم  روســتایی  زنــان  بیــن 
می دهند.  ترجیح  را  پسر  فرزند  کان  کما روستایی  نقاط  در  کن  سا چه  شهری  نقاط  در  کن  سا
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ترجیح  دیگر  مقوله  دو  در  روستایی  و  شهری  زنان  بین  چشمگیری  تفاوت های  حال،  درعین 
زنان  از  بیش  روســتایی  زنان  بین  در  دختر  فرزند  ترجیــح  یک طرف،  از  دارد:  وجــود  جنســیتی 
از زنان روستایی به عدم ترجیح جنسیتی  از طرف دیگر، زنان شهری بیش  شهری رواج دارد. 

معتقدند. 
جنسیتی  ترجیح  بر  ناظر  الگوهای  این  که  است  این  مهم تر  به مراتب  سئوال  همه،  این  با 
مندرج  داده هــای  به  باتوجــه  اســت؟  فعلی  فرزنــدان  جنســیتی  ترکیب  از  تابعــی  حــد  چــه  تــا 
جدول  این  داده هــای  مطابق  دهیــم.  پاســخ  ســئوال  این  به  که  می کنیم  تــالش   3 جــدول  در 
بر  فوق الذکر  کلی  الگوهای  آنکــه،  اول  نکته  کرد.  اســتنباط  را  زیر  اصلی  نکته  شــش  می تــوان 
می کند.  صدق  فعلی  فرزندان  جنســیتی  ترکیب های  انواع  از  یک  هر  از  برخوردار  زنان  تمامی 
پسر  فرزند  ترجیح  فعلی،  فرزندان  جنسیتی  ترکیب های  انواع  این  از  یک  هر  در  که  معنا  بدین 
ترجیح  عدم  به  مربوط  نیز  نســبت  کمترین  و  دارد  رواج  دختر  فرزند  ترجیــح  از  بیــش  کان  کمــا
متفاوت  تاحدودی  جنسیتی  ترجیحات  این  شــدت  و  درجه  آنکه،  ضمن  اســت.  جنســیتی 
دختر  فرزند  ترجیح  بیشترین  آنکه،  دوم  نکته  می شــود.  اشــاره  بعدی  نکته های  در  که  اســت 
دختر  فرزندان  تعداد  از  بیشتر  آنها  پسر  فرزندان  تعداد  حاضر  درحال  که  است  زنانی  به  متعلق 
می دهند.  ترجیــح  را  دختر  فرزنــد  زنان  ایــن  از  چشــمگیری  نســبت  بالتبع،  و  می باشــد  شــان 
آنها  در  پسر"  فرزند  "ترجیح  غلبه  الگوی  که  می شوند  محسوب  گروهی  تنها  زنان  از  گروه  این 
ترجیح  را  دختــر  فرزند  که  کســانی  نســبت  زنان،  از  گروه  این  بین  در  زیــرا  نمی شــود  مشــاهده 
می دهند.  ترجیح  را  پسر  فرزند  که  است  کسانی  نسبت  از  بیش  تاحدودی  استثنائا  می دهند 
دختر"  "فرزند  زمانی  خانواده هــا  که  اســت  نیز  واقعیت  این  منعکس کننده  به خوبی  الگــو  ایــن 
عبارت  به  دارنــد.  پســر  فرزند  کافی  انــدازه  به  هســتند  مطمئن  کامال  کــه  می دهنــد  ترجیــح  را 
پســر  فرزند  بر  مبتنی  جنســیتی  ترجیح  بازتاب دهنده  تاحدودی  واقع  در  نیز  الگو  این  دقیق تر، 
متداول  زنانــی  از  دســته  آن  بین  در  پســر"  فرزند  "ترجیح  بیشــترین  اینکــه،  ســوم  نکتــه  اســت. 
به طوری که  هســتند،  دختر  و  پســر  فرزندان  دارای  مســاوی  تعداد  به  حاضر  درحال  که  اســت 
عدم  نســبت  باالترین  آنکه،  چهارم  نکته  می دهند.  ترجیح  را  پســر  فرزند  زنان،  این  درصد   60
فرزندان  دارای  فقط  حاضر  درحال  که  دارد  رواج  زنان  از  گروه  آن  بین  در  نیز  جنسیتی  ترجیح 
فرزندان  جنســیتی  ترجیح  به  اعتقــادی  آنان  پنجم  یــک  به  نزدیک  به طوری کــه  هســتند،  پســر 
محل  تفکیک  به  جنســیتی  ترجیح  الگوهای  این  تحلیل  و  تجزیه  اینکه،  پنجم  نکته  ندارد. 
ترکیب های  انواع  از  زنان شهری در هر یک  روستایی هم  زنان  که هم  آن است  سکونت مبین 
تنها  و  می دهند  ترجیح  دختر  فرزند  از  بیش  به مراتب  را  پســر  فرزند  فعلی،  فرزندان  جنســیتی 
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روســتایی  زنان  از  دســته  آن  به  مربوط  اول  اســتثنای  دارد.  وجود  خصوص  این  در  اســتثنا  دو 
روستایی،  زنان  از  گروه  این  بین  در  هستند:  دختر  فرزند  دارای  فقط  حاضر  درحال  که  است 
درصد   48 ترتیب،  )به  دارد  رواج  پسر"  فرزند  "ترجیح  از  بیش  تاحدودی  دختر"  فرزند  "ترجیح 
حاضر  حال  در  که  است  شهری  زنان  از  دسته  آن  به  مربوط  نیز  دوم  استثنای  درصد(.   42 و 
را  دختر"  "فرزند  زنان  این  از  نیمی  است:  دخترشــان  فرزندان  از  بیش  آنان  پســر  فرزندان  تعداد 
"ترجیح  به  معتقــد  ســوم(  یک  )حدود  آنان  از  کمتــری  نســبت  درحالی که  می دهنــد،  ترجیــح 
را  پســر  فرزند  بــر  مبتنی  جنســیتی  ترجیح  الگــوی  اینکــه،  پایانــی  نکتــه  هســتند.  پســر"  فرزنــد 
از  گروه  دو  این  مقایســه  بر  مبتنی  اول  شــیوه  کنیم.  اســتنباط  نیز  دیگر  شــیوه  دو  به  می توانیم 
زنانی  نسبت  دارند.  پســر  فرزند  فقط  که  زنانی  و  دارند  دختر  فرزند  فقط  که  زنانی  اســت:  زنان 
زنانی  نســبت  از  بیشــتر  به مراتب  می دهند،  ترجیح  را  پســر  فرزند  و  دارند  دختر  فرزند  فقط  که 
درحدود 45  ترتیــب،  )به  می دهند  ترجیح  را  دختــر  فرزند  و  دارنــد  پســر  فرزند  فقط  کــه  اســت 
می شود.  مشاهده  روستایی  نقاط  در  هم  شهری  نقاط  در  هم  الگو  این  درصد(.   30 و  درصد 
دارای  که  زنانی  کنیم:  مقایســه  همدیگر  با  را  زنان  از  گروه  دو  این  می توانیم  نیز  دوم  شــیوه  در 
هســتند.  پســر  فرزند  بیشــتری  تعداد  دارای  که  زنانی  و  هســتند،  دختر  فرزنــد  بیشــتری  تعــداد 
را  پســر"  "فرزند  و  هســتند  دختر  فرزند  بیشــتری  تعداد  دارای  که  زنانــی  نســبت  کــه  معنا بدیــن 
و  هستند  پسر  فرزند  بیشتری  تعداد  دارای  که  است  زنانی  نســبت  از  بیشــتر  می دهند،  ترجیح 
هم  الگو  این  اگرچه  درصد(.   44 و  درصــد   52 ترتیب،  )به  می دهند  ترجیح  را  دختــر"  "فرزنــد 
به مراتب  روستایی  زنان  بین  در  اما  می شود،  مشاهده  روستایی  نقاط  در  هم  شهری  نقاط  در 

است.  شهری  زنان  از  چشمگیرتر  و  برجسته تر 
جنسیتی  ترجیحات  بین  مناسبات  درخصوص  تحقیق  این  تحلیل های  و  تجزیه  نتایج 
شد،  اشاره  نیز  پیشتر  همچنان که  است.  شده  داده  نشان   3 جدول  در  فرزندآوری  تمایالت  و 
فرزندآوری  به  تمایل  تحقیق  این  مطالعه  مورد  زنان  جمعیت  درصد   60 حدود  در  کلی  به طور 
ترجیحات  نــوع  از  تابعــی  فرزنــدآوری  تمایــالت  آیــا  که  اســت  ایــن  مــا  ســئوال  اینــک،  دارنــد. 
در  فرزنــدآوری  به  تمایل  باالتریــن  کــه  می دهد  نشــان   3 جدول  داده هــای  اســت؟  جنســیتی 
به  تمایل  کــه  معنا  بدین  می دهنــد  ترجیح  را  پســر"  "فرزند  کــه  می شــود  مشــاهده  زنانی  میــان 
دختر  فرزند  ترجیح  به  که  است  زنانی  از  بیشتر  بالنسبه  زنان  از  گروه  این  میان  در  فرزندآوری 
این  که  داشــت  درنظر  نیز  را  نکته  این  باید  البته،  دارند.  اعتقــاد  جنســیتی  ترجیح  عدم  یــا  و 
به  که  آنان  از  اعم  زنان  که  است  واقعیت  این  از  ناشــی  عمدتا  که  می باشــند  اندک  تفاوت ها 
تقریبا  دارند،  اعتقاد  جنســیتی  ترجیح  عدم  به  یا  دختر  فرزند  ترجیح  به  یا  پســر  فرزند  ترجیح 
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ضمن  دارند.  فرزنــدآوری  به  تمایل  کان  کما آنان  همــه  از(  نیمی  از  )بیش  چشــمگیر  کثریــت  ا
درعین  می کنــد.  صدق  روســتایی  زنان  بــر  هم  شــهری  زنان  بر  هم  کمابیــش  الگــو  ایــن  آنکــه، 
جنسیتی  ترجیحات  آیا  کرده ایم:  استفاده  سئوال  این  بررسی  برای  نیز  دیگری  شیوه  از  حال، 
تحقیق  داده های  برپایه  و  پرســش  این  چارچوب  در  هســتند؟  فرزندآوری  به  تمایــل  از  تابعــی 
زنانی  نســبت  بیشــترین  اوال،  کنیم.  اســتنباط  را  زیر  اصلی  نکته  ســه  می توانیم   2 جدول  در 
می دهند.  ترجیح  را  پسر  فرزند  که  می دهند  تشــکیل  کســانی  را  دارند  فرزندآوری  به  تمایل  که 
دارند.  اعتقاد  پســر  فرزند  ترجیح  به  هســتند،  فرزندآوری  به  متمایل  که  آنان  از  نیمی  واقع،  در 
که  زنانی  ســوم  یک  ثانیا،  می کند.  صدق  شــهری  زنان  بر  هم  روســتایی  زنان  بر  هم  نکته  این 
به  که  زنانی  برای  نســبت  این  و  می دهند  ترجیح  را  دختــر  فرزند  دارند،  فرزندآوری  بــه  تمایــل 
تحلیل  و  تجزیه  ثالثــا،  می باشــد.  پنجم  یک  از  کمتر  حتی  معتقدند  جنســیتی  ترجیح  عــدم 
زنان  بین  در  کــه  می دهد  نشــان  روســتایی  و  شــهری  مناطق  تفکیک  به  فوق الذکــر  دوم  نکتــه 
بین  در  تا  اســت  متداول  بیشــتر  دختر  فرزند  ترجیح  دارند،  فرزندآوری  به  تمایل  که  روســتایی 
فرزندآوری  به  تمایل  که  شــهری  زنان  بین  در  جنســیتی  ترجیح  عدم  برعکس،  شــهری.  زنان 
هر  کمک  به  که  مطلبــی  مهم ترین  ترتیب،  بدین  دارد.  رواج  روســتایی  زنــان  از  بیشــتر  دارنــد، 
ترجیح  الگوی  که  است  این  کرد  اســتنباط  می توان  گرفته ایم،  بکار  اینجا  در  که  شــیوه ای  دو 
شهری  زنان  هم  میان  در  جنسیتی  ترجیح  الگوی  شایع ترین  و  غالب ترین  به عنوان  پسر   فرزند 

می شود.  محسوب  دارند،  فرزندآوری  به  تمایل  که  روستایی  زنان  هم  و 

فرزندآوری  ایده آل  بعد  و  فرزندآوری  تمایالت  با  مرتبط  الگوهای  ج( 
جدول  در  فرزندآوری  تمایالت  الگوهای  خصوص  در  تحقیق  این  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 
زنان  چشــمگیر  کثریت  ا مجموع  در  جدول،  این  داده های  مطابق  اســت.  شــده  داده  نشــان   1
و  هســتند  فرزندآوری  به  تمایل  دارای  آن هــا(  ســه پنجم  )یعنی،  تحقیق  این  در  مطالعــه  مــورد 
زنان  بین  در  فرزندآوری  به  تمایل  اگرچه  هستند.  تمایلی  چنین  فاقد  نیز  باقیمانده  پنجم  دو 
)به  نیست  چشــمگیر  چندان  تفاوت  این  اما  اســت  شــهری  زنان  از  بیش  بالنســبه  روســتایی 
ایده آل  نتایج تحقیق حاضر در خصوص بعد  این،  بر  ترتیب، 60 درصد و 57 درصد(. عالوه 
تحقیق  در  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  است.  شــده  داده  نشــان   1 جدول  در  نیز  خانواده 
باروری  واقع،  در  آن.  فردی  بعد  نه  و  است  بوده  مدنظر  ایده آل  باروری  اجتماعی  بعد  حاضر، 
خانواده ها  شما  نظر  "به  که:  است  گرفته  قرار  سنجش  مورد  ســئوال  این  از  اســتفاده  با  ایده آل 
چهار  می توان   1 جدول  یافته های  براساس  باشند؟"  داشته  پسر  و  دختر  فرزند  چند  است  بهتر 
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فرزندان  تعداد  الگوی  غالب ترین  و  برجسته ترین  آنکه،  اول  کرد.  استنباط  را  زیر  اصلی  نکته 
فرزندان  مطلوب  تعداد  معتقدند  مطالعه  مورد  زنان  از  نیمی  است.  فرزندی   2 الگوی  ایده آل، 
و  فرزند   4" مطالعــه  مورد  زنان  ســوم  یک  حدود  آنکه،  دوم  اســت.  فرزند   2 خانــواده،  هــر  بــرای 
هیچ  به  فرزند"  "بدون  الگوی  تنها  نه  آنکه،  سوم  می دانند.  مطلوب  خانواده ها  برای  را  بیشتر" 
فرزند"   1" الگوی  بلکه  است،  نشده  پذیرفته  فرزندآوری  انتظار  مورد  الگوی  یک  به عنوان  وجه 
تحقیق  این  در  مطالعــه  مورد  زنان  از  درصــد(   5 از  )کمتــر  اندکی  بســیار  نســبت  میان  در  نیــز 
ســکونت  محل  تفکیک  به  داده ها  این  تحلیل  و  تجزیه  اینکه،  پایانی  نکته  اســت.  پذیرفتنی 
می کند  صدق  شهری  زنان  بر  هم  روستایی  زنان  بر  هم  فوق الذکر  الگوهای  که  می دهد  نشان 
 4 الگوی  )یعنی  بزرگ تر  خانواده  ایده آل  بعد  که  است  این  قابل مالحظه  نسبتا  تفاوت  تنها  و 
ترتیب، 40  )به  رواج دارد  زنان شهری  از  تاحدودی بیش  زنان روستایی  بین  بیشتر( در  و  فرزند 
خواهان  روستایی  زنان  از  بیشتر  نســبی  به طور  شــهری  زنان  حالی که  در  درصد(،  و 32  درصد 

درصد(.  45 و  درصد   55 ترتیب،  )به  هستند  فرزند(   2 )الگوی  خانواده  کوچک تر  بعد 
دقیق تر  شناخت  برای  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  تحلیل های  و  تجزیه  این،  بر  عالوه 
کرد.  توجه  نیز  آنــان  موجود  فرزندان  تعــداد  به  باید  زنان  بــاروری  تمایالت  با  مرتبــط  الگوهــای 
تعداد  بــا  تنگاتنگــی  ارتبــاط  فرزنــدآوری  تمایــالت   ،2 جــدول  در  تحقیــق  ایــن  نتایــج  مطابــق 
وجود  متغیر  دو  این  بیــن  معکوس  ارتباط  یک  دقیق تر،  به عبارت  دارد.  زنــان  موجــود  فرزنــدان 
بر  می شود.  کمتر  فرزندآوری  به  آنان  تمایل  باشند،  داشــته  بیشــتری  فرزندان  زنان  هرچه  دارد: 
فرزندی  هیچ  اساسا  که  است  زنانی  به  متعلق  فرزندآوری  به  تمایل  بیشــترین  اســاس،  همین 
افزایش  موازات  به  نسبت  این  آن،  از  پس  دارند.  فرزندآوری  به  تمایل  آنان  درصد   96 ندارند: 

می کند. طی  نزولی  روند  فرزندان  تعداد 
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به  جنسیتی  ترجیحات  و  فرزندان  ایده آل  تعداد  فرزندآوری،  تمایالت  نوع  برحسب  پاسخگویان  نسبی  توزیع   :1 جدول 

نکاء، 1393 شهرستان  روستایی-  و  شهری  نقاط  تفکیک 
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و  شهری  نقاط  تفکیک  به  موجود  فرزندان  تعداد  و  فرزندآوری  تمایالت  برحسب  پاسخگویان  نسبی  توزیع  جدول 2: 

نکاء، 1393 روستایی- شهرستان 

تمایالت  و  زنان  موجود  فرزندان  جنسیتی  ترکیب  برحسب  پاسخگویان  جنسیتی  ترجیحات  نوع  نسبی  توزیع  جدول 3: 

نکاء، 1393 شهرستان  روستایی-  و  شهری  نقاط  در  آنان  فرزندآوری 
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د( تعیین کننده های تمایالت فرزندآوری و ترجیحات جنسیتی
تعیین کننده هــای  خصــوص  در  تحقیــق  ایــن  اســتنباطی  تحلیل هــای  و  تجزیــه  نتایــج 
است.  شده  داده  نشان   5 جدول  و   4 جدول  در  جنسیتی  ترجیحات  و  فرزندآوری  تمایالت 
جمعیت شــناختی  و  فردی  متغیر  چهار  تاثیرگذاری  چگونگی  دربردارنده   4 جدول  داده های 
روی  بر  فرزندان(  ایده آل  جنسیتی  ترکیب  و  موجود،  فرزندان  تعداد  تحصیالت،  سن،  )شامل 
را  زیر  اصلی  الگــوی  پنج  می تــوان  جدول  این  داده های  مطابــق  اســت.  فرزنــدآوری  تمایــالت 
سن  متغیر  تاثیر  تحت  معنی داری  به طور  زنان  فرزندآوری  به  تمایل  آن که،  اول  کرد.  استنباط 
برای   0/466( متغیــر  دو  این  بین  رابطه  شــدت  و  کای اســکوئر  مقادیر  به  باتوجه  اســت.  آنــان 
می توان   0/05 از  پایین تــر  معنی داری  ســطح  و  روســتایی(  نقاط  برای   0/527 و  شــهری  نقاط 
سن  افزایش  به موازات  دارد:  وجود  متغیر  دو  این  بین  معنادار  و  معکوس  رابطه   یک  که  گفت 
نتایج  آنکه،  دوم  می یابــد.  کاهش  فرزندآوری  به  آنــان  تمایل  تحقیق،  این  مطالعه  مــورد  زنــان 
فرزندان  تعداد  متغیر  تاثیر  درخصوص   4 جــدول  در  تحقیق  این  آماری  تحلیل هــای  و  تجزیــه 
 0/586( متغیر  دو  این  بین  رابطه  شــدت  و  فرزندآوری  تمایالت  روی  بر  زنده  حاضر  حال  در 
در  فرزندان  تعداد  متغیر  که  می دهد  نشان  روســتایی(  نقاط  برای   0/706 و  شــهری  نقاط  برای 
اســت.  فرزندآوری  تمایالت  با  معکوس  رابطه  یک  دارای  معنی داری  به طور  زنده  حاضر  حال 
فرزندآوری  بــه  تمایل  باشــد،  کمتر  زنده  حاضر  حال  در  فرزنــدان  تعداد  هرچــه  کــه  معنا بدیــن 
فرزندآوری  به  تمایل  بیشترین  است:  تحصیالت  متغیر  به  مربوط  سوم  نکته  می یابد.  افزایش 
متعلق  نیز  شــهری  نقاط  در  و  متوســطه  تحصیالت  دارای  زنان  به  متعلق  روســتایی  نقاط  در 
تحصیالت  تاثیرگذاری  مکانیسم  می رسد  به نظر  است.  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  زنان  به 
احتماال  که  معنا بدین  است.  گرفته  قرار  فرزندان  فعلی  تعداد  و  سن  متغیر  دو  الشعاع  تحت 
ازدواج  کوهورت های  به  و  کرده  ازدواج  پایین تری  ســنین  در  ســواد  کم  و  بی ســواد  زنان  اغلب 
کســانی  غالبا  دانشــگاهی  تحصیالت  دارای  زنان  عکس  بر  و  باشــند  داشــته   تعلق  قدیمی تر 
به  توجه  با  نتیجه،  در  و  کرده اند  ازدواج  باالتری  ســنین  در  و  اخیر  ســال های  در  که  هســتند 
فرزند آوری  به  نیافته اند، همچنان تمایل  فرزندان خود دست  انتظار  به تعداد مورد  اینکه هنوز 
که متغیر  این واقعیت است  به وضوح نشان دهنده  نتایج جدول 4  آنکه،  دارند. نکته چهارم 
اســت.  فرزندآوری  تمایالت  بــا  معنــی داری  رابطه  دارای  فرزنــدان  مطلــوب  جنســیتی  ترکیــب 
که  فرزندانی  تعداد  میان  در  موردنظر  ترکیب جنسیتی  به  والدین  مادامی که  به عبارت دقیق تر، 
ایده آل  جنسیتی  ترکیب  به  دستیابی  تا  را  باروری  رفتار  کان  کما نیابند،  دست  می خواستند 
فرزندآوری  تمایالت  روی  بر  ازدواج  مدت  طول  تاثیر  به  مربوط  نیز  پایانی  نکته  می دهند.  ادامه 
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رابطه  شدت  و  اســکوئر  کای  مقادیر  بر  مبتنی  تحقیق  این  تحلیل های  و  تجزیه  نتایج  اســت. 
نکته  این  مبین  روستایی(  نقاط  برای   0/606 و  شهری  نقاط  برای   0/528( متغیر  دو  این  بین 
طول  افزایش  به موازات  دارد:  وجود  متغیر،  دو  این  بین  معنادار  و  معکوس  رابطه ای  که  است 

می یابد. کاهش  فرزندآوری  به  تمایل  ازدواج،  مدت 
با تمایالت  که الگوهای مرتبط  تا نشان دهیم  کرده ایم  براین، در این تحقیق تالش  عالوه 
فرزندآوری و ترجیحات جنسیتی تا چه حد تحت تاثیر برخی از مهم ترین متغیرهای نگرشی1 
جنســیتی،  نقش های  بــه  نگرش  نحــوه  شــامل  نگرشــی  متغیر  ســه  تحقیــق  ایــن  در  هســتند. 
شــده  داده  نشــان  جدول 5  در  نتایج  گرفته ایم.  نظر  در  را  فرزند  ارزش  و  خانــواده  ایــده آل  بعــد 
این  در  آنکه،  اول  نکته  کرد.  استنباط  و  استخراج  آن  از  را  زیر  نکته  چهار  می توان  که  است 
بعد  بر  مبتنی  گانــه  ســیزده  گویه های  از  فرزند"2  ارزش  به  "نگــرش  نحوه  بررســی  برای  تحقیــق 
استفاده  فرزندآوری  روانی  روحی  بعد  و  فرزند  حمایتی  بعد  فرزند،  اجتماعی  اقتصادی  هزینه 
مخالف"  "کامال  تا  موافق"  "کامال  از  لیکرت  گزینه ای  پنج  طیف  مطابق  آن  نتایج  که  کرده ایم 
نشــان   5 جدول  در  نیز  آن  میانگین  و  گردید  یابــی  ارز و  گیری  اندازه   0/66 آلفــای  ضریــب  بــا 
از:  عبارتند  فرزند  ارزش  سنجش  برای  اســتفاده  مورد  گویه های  از  نمونه ای  اســت.  شــده  داده 
که  "هزینه ای  هســتند"؛  راحت تر  باشــد  نداشــته  بچه  خانواده ها  امروز،  زندگی  هزینه هــای  "بــا 
مادر  و  پــدر  بچه  "بدون  اســت"؛  بیشــتر  می رســانند  خانواده  به  که  منفعتی  از  دارنــد،  بچه هــا 
ارمغان  به  والدین  برای  را  شــادی  فرزند  "داشــتن  دارند"؛  زندگی  در  بیشــتری  پیشــرفت  امکان 
به  نگرش  نحــوه  بین  مناســبات  خصــوص  در   ،5 جــدول  داده هــای  مطابــق   .... و  مــی آورد"؛ 
و  تمایل  که  پاسخگویان  از  گروه  دو  بین  که  گفت  می توان  فرزندآوری  تمایالت  و  فرزند  ارزش 
فرزندآوری  با تمایالت  فرزند  ارزش  بین  رابطه  به لحاظ  باروری داشتند  ادامه  به  یا عدم تمایل 
که  پاسخگویانی  بین  در  فرزند  ارزش  میانگین شاخص  واقع  در  دارد.  تفاوت معناداری وجود 
ادامه  به  تمایل  کــه  اســت  کســانی  از  بیشــتر  واحد  یک  حدود  دارند،  باروری  ادامه  به  تمایــل 
نگرش  که  پاســخگویانی  از  دســته  آن  که  گفت  می توان  دقیق تر،  عبارتــی  به  ندارنــد.  بــاروری 

دارند.  فرزندآوری  به  نیز  بیشتری  تمایل  دارند،  فرزند  ارزش  به  بهتری  و  مثبت 
از  جنســیتی"3  نقش های  به  "نگرش  نحوه  بررســی  برای  تحقیق  این  در  اینکه،  دوم  نکته 
با  و  مخالف"  "کامــال  تا  موافق"  "کامال  از  لیکــرت  گزینه ای  پنج  طیــف  قالب  در  گویــه  هفــت 
در  نیز  شــاخص  این  میانگین  گرفت.  قــرار  یابی  ارز و  اندازه گیری  مــورد   0/63 آلفــای  ضریــب 

1. Attitudinal Variables
2. Child Value Attitude
3. Gender Roles Attitude
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زنان  اصلی  "وظیفــه  از:  عبارتند  گویه هــا  این  از  نمونــه ای  اســت.  شــده  داده  نشــان  جــدول 5 
برخوردارند"؛  زنــان  به  نســبت  بیشــتری  فکری  توانایی  از  "مردان  اســت"؛  مادری  و  خانــه داری 
بیرون  خانم ها  گر  "ا دهند"؛  انجام  مردان  خوبی  به  را  اجتماعی  فعالیت های  نمی توانند  "زنان 
مطابق   .... و  نمی شــوند"  تربیت  خــوب  بچه ها  دیگر  باشــند،  مشــغول  کاری  به  هــم  خانــه  از 
و  جنســیتی  نقش های  بــه  نگــرش  نحــوه  بیــن  مناســبات  خصــوص  در   ،5 جــدول  داده هــای 
نــدارد.  وجود  متغیر  دو  ایــن  بیــن  معنــاداری  رابطــه  کــه  گفــت  می تــوان  فرزنــدآوری  تمایــالت 
از  اعم  تحقیــق  این  مطالعه  مــورد  زنان  نمونه  کــه  داد  نشــان  تحلیل ها  که  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
و  بودند  جنســیتی  نقش های  به  ســنتی  نگرش  دارای  عمدتا  روســتایی  نقاط  و  شــهری  نقاط 
در  فوق الذکر  الگوی  بروز  در  مهمی  نقش  می تواند  که  بود  اندک  بســیار  غیرســنتی  نگرش های 
نکته  باشد.  داشته  فرزندآوری  تمایالت  روی  بر  جنسیتی  نقش های  به  نگرش  تاثیر  خصوص 
الگوی  روستایی  و  شهری  زنان  از  نیمی  حدود  شد،  اشاره  نیز  پیشتر  همچنان که  اینکه،  سوم 
و  شــهری  زنان  برای  میانگین  این  می دانند.  فرزند"   2" را  خانواده  هر  برای  فرزند  ایده آل  تعداد 
جدول  داده های  این همه،  با  است.  فرزند  و 2/85  فرزند  با 2/80  برابر  ترتیب  به  نیز  روستایی 
وجود  معنی داری  تفــاوت  فرزندآوری  تمایالت  و  فرزند  ایــده آل  بعد  بین  که  می دهــد  نشــان   5
به طور  جنسیتی  ترجیحات  نوع  که  می دهد  نشان   5 جدول  نتایج  اینکه،  پایانی  نکته  ندارد. 
به  نگرش  نحوه  از  تابعــی  هم  جنســیتی  نقش های  به  نگرش  نحوه  از  تابعــی  هــم  معنــی داری 
زنان  از  دســته  دو  بین  در  جنســیتی  ترجیــح  عدم  الگــوی  کــه  معنا بدیــن  اســت  فرزنــد  ارزش 
که دارای نگرش های غیرسنتی تری نسبت به نقش های جنسیتی  بیشتر متداول است: زنانی 

هستند. فرزند  ارزش  درخصوص  مثبت تری  نگرش  دارای  که  زنانی  می باشند؛ 
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نکاء، 1393 شهرستان  فرزندآوری-  تمایالت  تعیین کننده های  با  مرتبط  تحلیل های  و  تجزیه  نتایج  جدول 4: 
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نکاء،  فرزندآوری وترجیحات جنسیتی- شهرستان  تمایالت  با  مرتبط  نگرشی  متغیرهای  و تحلیل  نتایج تجزیه  جدول 5: 

1393

متغیر  بــه  مربوط  میانگیــن  دهنــده  نشــان  جــدول  ایــن  داده هــای  "میانگیــن"،  ســتون  در 
نقش های  به  نگرش  مقیاس  میانگین  فرزند،  ارزش  مقیاس  میانگین  از  )اعم  موردنظر  مستقل 

جنسیتی"( می باشد.

نتیجه گیری
با  مرتبط  تعیین کننده هــای  و  الگوهــا  مهم تریــن  از  برخــی  تــا  کرده ایــم  تــالش  تحقیــق  ایــن  در 
مقاله  این  در  تحقیق  ادبیات  بررســی  دهیم.  قرار  بررســی  و  مطالعه  مورد  را  جنســیتی  ترجیح 
می تواند  که  است  زمینه هایی  و  عوامل  از  یکی  جنسیتی  ترجیح  پدیده  که  است  داده  نشان 
تحقیق  یافته هــای  و  نتایــج  دهد.  قــرار  تاثیر  تحــت  را  بــاروری  ســطح  و  فرزنــدآوری  تمایــالت 
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است.  رایج  نسبتا  پدیده ای  جنسیتی  ترجیح  به  باور  نکاء  شهرستان  در  که  داد  نشان  حاضر 
ترجیح  را  پســر  فرزند  تحقیق،  این  در  مطالعه  مــورد  زنان  از  نیمی  مجمــوع،  در  کــه  معنا بدیــن 
به  پنجم  یک  از  کمتر  درحالی کــه  می دهند،  ترجیح  را  دختر  فرزنــد  آنان  ســوم  یک  می دهنــد، 
نشــان  ســکونت  محل  تفکیک  به  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  معتقدند.  جنســیتی  ترجیح  عدم 
مشــابه  تقریبا  شــهری  و  روســتایی  زنان  بین  در  پســر  فرزنــد  ترجیــح  الگــوی  رواج  کــه  می دهــد 
و  روســتایی  زنان  از  بیــش  شــهری  زنان  بین  در  جنســیتی"  ترجیــح  "عــدم  الگــوی  امــا  اســت. 
بر  عالوه  دارد.  رواج  شــهری  زنان  از  بیش  روســتایی  زنان  بین  در  دختر"  فرزند  "ترجیح  الگوی 
را  پســر  فرزند  بر  مبتنی  جنســیتی  ترجیح  الگوی  غلبه  که  داد  نشــان  تحقیق  این  نتایج  این، 
پسر  فرزند  فقط  که  زنانی  نسبت  مثال،  به عنوان  کرد.  استنباط  نیز  دیگر  شیوه های  به  می توان 
فرزند  فقط  که  اســت  زنانی  نســبت  از  کمتر  به مراتب  می دهند،  ترجیح  را  دختر  فرزند  و  دارند 
بیشتری  تعداد  دارای  که  زنانی  نسبت  همچنین،  می دهند.  ترجیح  را  پسر  فرزند  و  دختردارند 
دارای  که  است  زنانی  نسبت  از  کمتر  می دهند،  ترجیح  را  دختر"  "فرزند  و  هستند  پسر  فرزند 
هم  الگوها  این  اگرچه  می دهند.  ترجیح  را  پسر"  "فرزند  و  هســتند  دختر  فرزند  بیشــتری  تعداد 
به مراتب  روستایی  زنان  بین  در  اما  می شود،  مشاهده  روستایی  نقاط  در  هم  شهری  نقاط  در 
باالترین  حاضر،  تحقیق  یافته های  براســاس  اســت.  شــهری  زنان  از  چشــمگیرتر  و  برجســته تر 
بدین  می دهند  ترجیح  را  پســر"  "فرزند  که  دارد  وجود  زنانی  میان  در  نیــز  فرزندآوری  بــه  تمایــل 
به  که  اســت  زنانی  از  بیشــتر  نســبتا  زنان  از  گروه  این  میان  در  فرزنــدآوری  بــه  تمایــل  کــه  معنا
ترجیح فرزند دختر و یا عدم ترجیح جنسیتی اعتقاد دارند. به عبارت دقیق تر، الگوی ترجیح 
شهری  زنان  میان  در  هم  جنسیتی  ترجیح  الگوی  شایع ترین  و  غالب ترین  به عنوان  پسر  فرزند 
یافته های  می شــود.  محســوب  دارند،  فرزندآوری  به  تمایل  که  روســتایی  زنان  میــان  در  هــم  و 
و  ازدواج،  مدت  طول  ســن،  متغیر  ســه  معنادار  و  نقش  دهنده  نشــان  همچنین  تحقیق  این 
مســتقل  متغیرهای  این  بین  معنا داری  و  معکوس  رابطه  واقع،  در  بود.  موجود  فرزندان  تعداد 
متغیرها  این  از  یک  هر  افزایش  به مــوازات  به طوری که  گردید.  مشــاهده  فرزندآوری  تمایــالت  و 
نیز  کاهش می یابد. ضمن آنکه، متغیر ترکیب جنسیتی مطلوب فرزندان  تمایل به فرزندآوری 
جنسیتی  ترکیب  به  والدین  مادامی که  است:  فرزندآوری  تمایالت  با  معنی داری  رابطه  دارای 
تا  را  باروری  رفتار  کان  کما نیابند،  دســت  می خواســتند  که  فرزندانی  تعداد  میان  در  نظر  مورد 

می دهند. ادامه  ایده آل  جنسیتی  ترکیب  به  دستیابی 
منطق  و  یــه  رو همــان  از  می توانیــم  مباحــث  ایــن  مجموعــه  جمع بنــدی  بــرای  پایــان،  در 
این گونه  تــا  می کنــد  تــالش  ســووی  کنیــم.  اســتفاده  ســووی  آلفــرد  برجســته  جمعیت شــناس 



186

نامۀ انجمن جمعیت شناسی ایران

آنهاســت"  بر  آمدن  فائق  وســیله  بهترین  مشــکالت  بررســی  و  "شــناخت  که  کند  نتیجه گیری 
مطالعه  بر  مبتنی  صحیح  شناخت  کسب  با  باید  ابتدا  که  معنا بدین  )سووی 1357: 158(. 
را  آن  گون  گونا پیامدهــای  و  ابعاد  جامعه،  در  رایج  جنســیتی  ترجیحات  درخصــوص  علمــی 
نتایج  مثال،  به عنوان  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  آن  جمعیت شناختی  پیامدهای  و  آثار  ویژه  به 
دســتخوش  جنســیتی  نقش های  به  نســبت  ســنتی  نگرش  هــرگاه  داد  نشــان  حاضــر  تحقیــق 
طیف  می رســد  نظر  به  می یابد.  افزایش  جنســیتی  ترجیح  عدم  ســوی  به  تمایل  گــردد،  تغییــر 
مردم شــناختی  و  کیفی  مطالعات  جملــه  از  آینده  در  مســتمر  مطالعــات  و  تحقیقــات  متنــوع 
جنســیتی  ترجیح  پدیــده  تاثیرگــذاری  مکانیســم  شناســایی  در  مفیــدی  نقــش  می تواننــد  نیــز 
اقتصادی،  جمعیت شــناختی،  مؤلفه هــای  ســایر  با  آن  مناســبات  و  فرزنــدآوری  تمایــالت  بــر 

باشند. داشته  فرهنگی  اجتماعی 
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