
 

 
 

ن امعیت ان
جم
ا93-7،ا39پاییزاوازمستانا،ا81ااة،اشمارسالانهم/اشناسیانریننا همان

 ای در شهر رشتفرزندآوری: مطالعه گسترش فردگرایی و مسأله کم

 1محمد امین کنعانی

 2سعادت بخشی 

 چکیده
 ویژگی مسلط جمعیت "زیر سطح جایگزینی"گیری باروری  شناختی با جهتگذار جمعیت

 ،یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا روند نیا در غالب نقش که رسد یم نظر بهایران شده است. 
 نیا .است گرید طرف از مردم خود یها خواسته و التیتما گسترش و طرف کی از یفرهنگ
دهند که این استان کمترین  ها نشان میو پژوهش شده آغاز زودتر النیگ استاندر  گذار

کاهش شدید  و تبیین فیتوص ت. از همین رو هدف مقالهباروری در کشور را داراس
 حاضر پژوهش .باشدیمبا استفاده از چارچوب نظری فردگرایی  رشت شهر در یفرزندآور
 چند ایخوشه گیری نمونه  روشو با  پرسشنامهتکنیک  از استفاده با پیمایشیاز نوع 

های فردی هد، که شاخصدنفر انجام شده است. نتایج نشان می 044به حجم  ای، مرحله
دهد که شدن در کاهش فرزندآوری تأثیرگذارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

ها، الگوهای همسرگزینی و اشتغال زنان نقش متغیرهای تحصیالت زنان، آشنایی اولیه زوج
گیدنز و بک های ای در تبیین متغیر وابسته پژوهش دارند. این نتایج کارآیی نظریه کننده تعیین

 کند. شناختی نظریه گذار جمعیتی دوم را تأیید می در مورد فردی شدن و بخش جامعه

 فرزندآوری، باروری زیر سطح جایگزینی، فردی شدن، گذار جمعیتی دوم: واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسأله

فرزند  7ود اگر تا سه دهه پیش در ایران به دنبال راهکار برای کاهش میزان باروری کل از حد

( به کمتر از نصف آن طی سی سال بودند، امروز با رسیدن 1831)عباسی شوازی و همکاران، 

این میزان به کمتر از یک چهارم آن زمان، اغلب به دنبال راهکاری برای افزایش آن هستند. 

های  های باروری ناشی از اجرای سیاست برخی بر این باورند که این کاهش سریع در میزان

رسد که نقش غالب را در این  عیتی در طول دو یا سه دهه اخیر بوده است. اما به نظر میجم

ها، بلکه  های جمعیتی اجرا شده از طرف دولت روند کاهش سریع باروری در ایران نه سیاست

های خود مردم  شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از یک طرف و گسترش تمایالت و خواسته

ه است. دلیل این مدعا را شاید در پیش افتادن بسیار سریع کاهش در از طرف دیگر داشت

ها مشاهده کرد. به عنوان مثال، در برنامه اول  های دولت های باروری از اهداف برنامه میزان

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده  1833توسعه پس از انقالب اسالمی که در اواخر سال 

فرزند تا سال  0به  1831فرزند در سال  0/3باروری کل از بود، هدف برنامه، کاهش میزان 

میزان باروری کل در کشور کمتر از نصف  1834اعالم شده بود. در حالی که در سال  1834

هدف اعالم شده در برنامه و کمتر از سطح جایگزینی نسل بوده است. این رقم در برخی از 

برنامه اول بوده است. از طرف دیگر شواهد ها مانند استان گیالن در حد یک سوم هدف  استان

 33و  37های های جمعیتی سالدهند که کاهش باروری در ایران پیش از شروع سیاست نشان می

های دولت، مبنی بر افزایش مستقل از سیاست 1834دهه  کاهش باروری در نیمه"آغاز شده بود. 

 (.111: 1834)عباسی شوازی،  "است های مزبور، صورت گرفتهموالید و تشویق ازدواج در سال

مطالعات انجام شده در زمینه کاهش باروری در ایران به مانند سایر کشورهای توسعه یافته 

دهند که این میزان  قدیمی اروپای غربی و کشورهای تازه توسعه یافتۀ آسیای شرقی نشان می

بود، زیرا توسط نیروهای  پایین باروری نتیجۀ بیش از یک فشار تنظیم کننده خارجی به جمعیت

های مصرفی در حال رشد و دورنمای اشتغال در مدرنیزاسیون مانند: آموزش همگانی، آرمان

های تنظیم خانواده و به تعویق بخش مدرن شتاب گرفت. همچنین در دسترس بودن برنامه

و  ؛ عباسی شوازی1834افتادن ازدواج عوامل دیگر باروری پایین هستند )عباسی شوازی، 
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(. تحقیقات بعدی ابعاد دیگری از این فرایندها را نشان داده است. تحوالت در 1831همکاران 

های  ( و جایگزینی ارزش1831های اجتماعی )عباسی شوازی و همکاران،  ها و ارزش نگرش

های  در ابعاد مختلف و به ویژه در فرایند تشکیل و گسترش خانواده به جای ارزش 1فردگرایانه

( نقش بیشتری را در 1831)سرایی و اجاقلو،  "خانوادۀ فردگرایانه"گیری  حور و شکلم جامعه

اند. همچنان که از این گفته  ها ایفا کرده گیری کاهش بعد خانوارها و تعداد فرزندان خانواده شکل

پیداست فرهنگ مدرنیته ابتدا با ترویج ایده مخصوص خود یعنی فردگرایی از طریق ابزارهای 

شرایطی را به وجود آورد که افراد از لحاظ ذهنی و فرهنگی این احساس نیاز در آنها  گوناگون

به وجود آید که در زندگی اجتماعی بیشتر به خود اهمیت بدهند تا این که زندگی شان را صرف 

تولید و پرورش فرزندان زیاد کنند. این ایده به دنبال خود کاهش میل به فرزندآوری را داشت. 

ن نیاز، ابزارهای مختلفی به وجود آمد که توانستند این ایده را عملی کنند. این تغییر در پی ای

شناختی جوامع در پی  فرهنگی و ارزشی به دنبال خود تحوالت عمیقی را در حوزه جمعیت

"گذار جمعیتی سوم"و هم اکنون در جوامع غربی حتی  1داشت که گذار جمعیتی دوم
، 0)کلمن 8

 داشته است. ( را به دنبال1443

اگرچه گذار باروری در اروپا حدود یک قرن و در کشورهای آسیایی نزدیک به نیم قرن 

تر از گذار باروری در ایران بسیار سریع اتفاق افتاده است، بسیار سریع"ادامه داشته است، اما 

ر تر از بعضی از کشورهای آسیایی که رکورددار سرعت گذار دکشورهای اروپایی و حتی سریع

(. این گذار جمعیتی در همه مناطق مختلف کشور به 180: 1837)سرایی،  "اندباروری بوده

های استانی در تغییرات باروری بارز است )عباسی شوازی و  یکسان رخ نداده و تفاوت

ها مانند استان گیالن سرعت تحوالت باروری بسیار  (. در برخی از استان143: 1831همکاران، 

ها صورت گرفته، استان گیالن طبق تحقیقاتی که در مورد باروری استانت. شدیدتر بوده اس

ترین میزان باروری بوده است )عباسی شوازی همواره در کنار استان تهران در کشور دارای پایین

های  (. این استان در مقایسه با سایر استان1831، عباسی شوازی و همکاران، 1831و صادقی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Individualist 

2 Second Demographic Transition 
3 Third Demographic Transition 
4 Coleman 
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دهند که  های انجام شده نشان می های باروری بوده است. پژوهش رین میزانت کشور، دارای پایین

های کشور متعلق به  های باروری کل در بین استان ترین میزان پایین 1833-1834های  در سال

و در  3/1بوده است. در حالی که مقدار این شاخص در کل کشور برابر با  8/1استان گیالن با 

های جمعیتی نیز حکایت از همین  بوده است. بررسی سایر شاخص 0/1استان تهران برابر با 

 31/4برابر با  1834 - 1831وضعیت دارند. میانگین رشد جمعیت این استان در دوره پنج ساله 

( است. بعد خانوار در گیالن، 13/1درصد بوده است که کمتر از نصف این میزان در کل کشور )

نفر در هر  11/8ین میزان در کل کشور است. میانگین کشوری تر نفر در هر خانواده، کم 1/8با 

 است )مرکز آمار ایران، بی تا(.  خانواده بوده 

های باروری و همچنین  در میان مراکز جمعیتی استان گیالن، شهر رشت از نظر شاخص

 ای دارد. این شهر به عنوان مرکز استان تجمیع کنندۀ ای و نگرشی وضعیت ویژه تغییرات ایده

کرده و شاغل در مشاغل شهری از سراسر استان است.  جمعیت و به ویژه جمعیت تحصیل

های طالق به شدت افزایش یافته و  دهند که در این شهر میزان های مختلف نشان می بررسی

میانگین سن ازدواج دختران و سن مادران در هنگام اولین تولد افزایش یافته و تعداد فرزندان 

محدود شده است. از طرف دیگر، سهم زنان در تحصیالت عالی، اشتغال و  خانوارها به شدت

گر تحوالت اساسی  های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است که همگی نشان فعالیت

 باشند.  اجتماعی و فرهنگی در این استان و مرکز آن و به ویژه در نهاد خانواده گیالنی می

های انجام شده  آمارهای موجود و همچنین پژوهشبنابراین با توجه به این تحوالت و 

ای و  های باروری پایین در شهر رشت تا چه اندازه با تغییرات ایده توان پرسید که میزان می

تواند کاهش سریع باروری در این  های فردگرایانه می نگرشی رابطه دارد؟ کدام یک از ابعاد ایده

 یفرزندآور دیشد کاهشش توصیف و تبیین شهر را توضیح دهند؟ در نهایت هدف این پژوه

  .استگیالن  استان مرکز عنوان به رشت شهر در

 پیشینه تجربی پژوهش
هایی که در پژوهش  ها و مؤلفههای انجام شده در ایران درباره باروری را برحسب نظریه پژوهش

اجتماعی در  -صادیتوان به دو دسته تفکیک کرد: آنهایی که تغییرات اقت اند می خود به کار گرفته
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اند و آنهایی  سطح کالن و یا به عبارتی دیگر فرایندهای نوسازی را محور پژوهش خود قرار داده

 اند.  ها و تمایالت درونی را مهمترین عوامل دانستهها، خواسته که تغییرات در ارزش

ز این قرارند: اند ا هایی که عمدتاً فرآیندهای نوسازی را محور قرار دادهای از پژوهش نمونه

های اخیر روند کاهشی که در باروری دهد که در سال ( نشان می1834عباسی شوازی )

اجتماعی و فرهنگی در  ای،های کشور ایجاد شده، حاکی از تحوالت عمیق توسعه استان

ای تأثیر قوی و ( در مقاله1831های ایرانی است. مطیع حق شناس )رفتارهای باروری زوج

تحصیالت زنان به عنوان عامل و سرعت دهنده اصلی در کاهش باروری پایدار در  معنادار سطح

های دهند که تفاوت( نشان می1831دهد. همچنین عباسی شوازی و صادقی )ارومیه را نشان می

-های اقتصادیتوان ناشی از سطوح متفاوت توسعه و تفاوت در مشخصهقومی باروری را می

مندگاری ای دیگر عباسی شوازی و علیتحصیالت دانست. در مقاله اجتماعی به ویژه آموزش و

اند. تحصیالت تری را تجربه کردهتر باروری پاییندهند که زنان مستقل( نشان می1833)

کردن دارد، و زنان شاغل دارای آگاهی و تحرک بیشتر هستند.  بیشترین تأثیر را در مستقل

های این ( است. یافته1833وکلی و واحد سعید )پژوهش دیگر مقالۀ میر محمد صادقی، ت

 بودن شوهران سبب کاهش باروریدهد که سطح تحصیالت باال و شاغل پژوهش نشان می

اند باروری کل را در ایران ( در پژوهشی کوشیده1831شود. همچنین محمودی و همکاران ) می

 کنند.پیش بینی براساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، الگوسازی و 

ها و تمایالت درونی را محور قرار هایی هستند که عمدتاً ارزشدسته دوم شامل پژوهش

( به این نتیجه رسیده است که روند کلی تغییرات خانواده 1831ند. به عنوان نمونه، سرایی )ا داده

گیری ی نتیجهآوری است. سرایای و به سوی تقلیل در سطح بچهدر ایران به سوی خانواده هسته

کند که جامعۀ ایران به طور جزئی گذار جمعیتی دوم را هم آغاز کرده است. او همچنین در می

پردازد. طبق نتایج این های اصلی گذار جمعیتی دوم میها و مؤلفهبه بررسی زمینه 1837سال 

دم وجود آوری خارج از ازدواج و عها در ایران به علت ناچیز بودن زوج زیستی، بچهمؤلفه

دهد که کاهش ( نشان می1833هایی قابل استفاده است. فروتن )شرایط کامل ساختاری با تعدیل

های باروری در ایران ریشه در متزلزل شدن باورهای سنتی موافق با باروری باال و تکوین شکل

ان نش  (1831جدید اعتقادات عمومی موافق با بعد کوچک خانواده است. نتایج پژوهش لبیبی )



 

 

 

 

 

 3131شناسی ایران، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان  نامۀ انجمن جمعیت   6 

  

جدید   الگوهای غلبه   جنسیتی،  تمایزات  به باور  خانوادگی،   زندگی سنتی   دهد که، زوال معنایمی

غلبه  و  مذهبی   اعتقادات و  دینی  باورهای   تضعیف تعامل،  و   گفتگو  فضای  تضعیف همسرگزینی،  

ترده در حوزه ارزشی و اخالقی گویای تغییرات گس باورهای   ضعف کنار  در  فردگرایی  تفکر  

دهند که زنانی که استقالل ( نشان می1831هنجاری در خانواده ایرانی است. حسینی و بگی )

بیشتری دارند و تمایل به اشتغال در خارج از خانه دارند تمایل کمتری به فرزندآوری دارند. در 

ر بر تغییرات باروری در ای مؤث سالهای اخیر تمایل به در نظر گرفتن هر دو بعد ساختاری و ایده

( به نقش هر 1831کارهای پژوهشی بیشتر شده است. به عنوان مثال عباسی شوازی و همکاران )

 اند.  دو دسته از عوامل مؤثر بر تغییرات باروری اشاره کرده

های انجام شده در سایر کشورهای دنیا نیز ای که ذکر شد در مورد پژوهشبندی دو گانهتقسیم

( 1337) 1گیرند. از نظر سولسوناهای زیر در دسته اول قرار مید. بدین ترتیب پژوهشکنصدق می

 گذار دهد. اومی قرار ریثأت تحت را یبارور یهایریگمیتصم که است قدرت روابط

ی، و کاستن از قدرت مردان و تیجنس قدرت روابط در آشکارا را نتیجه تغییر دوم شناختی جمعیت

( در مورد کشورهای آمریکا 1411و همکاران ) 1استیو .داندمی رت زنانافزایش استقالل و قد

اندازند. می قیتعورسند که، افراد با تحصیالت باال نقش والدینی خود را به التین، به این نتیجه می

( در کشور ایاالت متحده آمریکا به این نتیجه رسیده اند که هر 1418و همکاران ) 8همچنین لین

و  0شود. چرلینحصیالت زنان باالتر رود میل به فرزندآوری در آنها کمتر میچقدر میزان ت

( در پژوهشی نقش عوامل اقتصادی در کاهش فرزندآوری را به واسطۀ کاهش 1418همکاران )

( در 1410) 1دهند. ریکینا و ساالزارهای رکود اقتصادی در جامعه به ما نشان میباروری در زمان

 و تحصیالت نیب یروشن یمنفرسند که رابطۀ اسپانیایی به این نتیجه می پژوهشی در مورد زنان

وجود دارد. یعنی با افزایش  گرید یسو از ازدواج و تحصیالت نیب و سو کی از یبارور

 تحصیالت زنان اسپانیایی نرخ ازدواج و باروری آنها کاهش پیدا کرده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Solsona  
2 Esteve 
3 Lynn 
4 Cherlin 
5  Requena and Salazar 
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گیرند. ( در دسته دوم قرار می1443) 1و بایلی (1440) 1هاقلست و نیسورکهای پژوهش

 گوناگون یارزش یهاشیگرا نیب ارتباط یتجرب یابیرد به یامقاله در( 1440) هاقلست و نیسورک

 یغرب ،یشمال مناطق در خانواده لیتشک و یزندگ باتیترت به مربوط یزندگ دوره هایانتخاب و

 روش ینیگزیجا در افراد خود نتخبم یهاارزش آنها یتجرب مدل در .پردازندیم اروپا یجنوب و

بایلی  .خیل استد خانواده، ریاخ یانتخاب تیوضع با هاارزش انطباق و خانواده، نوع ای یزندگ

دهد که کاهش باروری در این منطقه بسیار تحت ( در پژوهش خود در اروپا نشان می1443)

ها استقالل فردی افراد را بهای دموکراتیک بوده است. از این منظر که این انقالتأثیر انقالب

 تقویت کرده، و نمود آن در باروری افراد به وضوح قابل مشاهده است.

 چارچوب نظری

ترین نظریه در زمینه تبیین نقش مدرنیته بر روی تغییرات باروری، نظریه انتقال  شناخته شده

نظری برای تبیین است. این نظریه با توصیف تغییرات باروری و مرگ و میر، مدل  8جمعیتی اول

نماید و سپس بر اساس این مدل تغییرات آینده  این تغییرات بر اساس مدرنیزاسیون ارائه می

نماید. اما تحقیقات بعدی نشان  بینی می جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه را پیش

ایجاد دادند که این نظریه نوع و درجه نوسازی الزم برای کاهش باروری را بیان نکرده و 

فرضیاتی از روی این نظریه که بتوان آنها را مورد آزمون قرار داد و یا به طور قاطع رد کرد بسیار 

واسان،  ، به نقل از سرینی1373(. نادل و ون دو وال )88-81: 1830واسان،  دشوار است )سرینی

ای وجود  اجتماعی و تغییر جمعیتی رابطه ساده -( نشان دادند که میان توسعه اقتصادی1830

النکا، تنها با مقدار محدودی از توسعه و  ها مانند اندونزی و سری ندارد. در برخی از جمعیت

، 1373اغلب با متوسط درآمدهای بسیار پایین کاهش اساسی در باروری رخ داده است. کالدول )

ویژه ایدۀ ها، به  ( نیز ضمن نقد این نظریه بر اهمیت تغییر ایده1830واسان،  به نقل از سرینی

 ای و فردگرایی بیش از اقتصاد و مانند آن تأکید کرده است.  خانوادۀ هسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Surkyn and Lesthaeghe 
2  Bailey 
3  First Demographic Transition 



 

 

 

 

 

 3131شناسی ایران، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان  نامۀ انجمن جمعیت   8 

  

نشان دادند که زندگی جوامع  1334عالوه بر این، تحوالت رخ داده در جهان پس از دهۀ 

ها معطوف  های آنهای خود افراد است، و متقابالً، کنشای محصول کنشجدید به نحو فزاینده

پور و اند )جالییهایی است که خود خلق کردهلش با خطرات و فرصتبه مدیریت یا چا

تغییری که با مدرنیته آغاز  1و بک 1شناسانی مانند گیدنز از نظر جامعه (.11: 1834،نیک گرامیان

شکند و به سوی فردی شدن پیش شده کماکان ادامه دارد. این فرآیند ساختارها را در هم می

بعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده که امروزه، زندگی رود. این تغییر تمام امی

؛ 1330، 1331ها، و بیشتر متأثر از تجربۀ شخصی باشد )گیدنز، ها کمتر تحت تأثیر سنتانسان

(. جان کالم این دو نظریه پرداز این است که تحوالت فرهنگی و 1441، 8گرنشایم-بک و بک

توان نمود آن را در زندگی افراد دید. شود؛ و میزندگی می فکری باعث تغییر در ابعاد دیگر

ی تغییرات فرهنگی و فکری کنیم، نتیجهبسیاری از تغییراتی که امروزه در جامعه مشاهده می

است که از قبل شروع شده و ادامه دارد. خانواده و امور مربوط به آن هم از این قاعده مستثنی 

قدم در راستای تشکیل خانواده و فرزندآوری به عنوان تحکیم  نیستند. ازدواج به عنوان اولین

 قرار دارند.  0نسل و جایگزینی آن، تحت تأثیر فرهنگ فردی شدن

ی کم فرزندی را مورد بررسی قرار داده نظریه گذار جمعیتی دوم از همین زاویه پدیده

ال رفتن سهم زنان در ها و بانگرش ،هاارزش تغییر تیاهم برنظریه گذار جمعیتی دوم "است. 

از  .(111: 1411، 1)گیوتو، لیوجکس و اسچرر "پردازد می نییپا یبارور بازار کار، در تبیین

(، در تاریخ انسان ابداعات اندکی به اندازه کنترل 1448) 3شناسانی مانند ون دکا نظر جمعیت

عی و کاهش مرگ اجتما -ارادی باروری اهمیت دارند. در انتقال جمعیتی اول توسعه اقتصادی

ثیری که ابداعات أجمعیتی دوم عالوه بر ت انتقالدر نیاز شروع این انتقال بودند. اما  و میر پیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Giddens 
2  Beck 
3 Beck & Beck-Gernsheim 

فردی شدن به مسیرهایی اشاره دارد که در آن تعامالت روزمره به اقتضای تغییر در ساختار اجتماعی و الگوهای   0
ها، از کنترل خارجی و قوانین اخالقی ها از قواعد سنتی و قطعیتنامهشود: زندگیآموزی غیرسنتی میفرهنگ

شود و  شوند و به آن وابسته میگیری گشوده میشوند، زندگی فرد به روی )فرآیند( تصمیمعمومی رها می
 (. 13: 1440شود )مای سن، ی هر فرد قلمداد میگیری وظیفه تصمیم

5 Guetto, Luijkx and Scherer 
6 Van de Kaa 
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های پیشگیری و عمل( بر باروری داشت، تغییر مهمتری نیز اتفاق افتاد  تکنولوژیکی )در روش

کید بر أوره تو آن تغییر در ذهنیت و اندیشه افراد جامعه راجع به باروری بود. در این د

 انتقالهای فردی و انزوا طلبی افراد نقش به سزایی در کاهش باروری داشت. در ارزش

ناشی از صنعتی شدن  هنجاریات تغییر ثیرأت تحتباروری و مرگ هر دو  ،جمعیتی دوم

های ارزشی، آزادی فردی و حق انتخاب یرات، تغییر در سیستمینتایج این تغاز  است.جامعه 

 (.1: 1448ون دکا، اشد )بافراد می

سابقۀ فردیت و اختیارات فردی، با محدودیت حضور جامعه در زندگی فردی و گسترش بی

محور معطوف به نیازهای اولیه به های جامعهنظام ارزشی جامعه هم متحول گردید. ارزش

: 1837های فردمحور معطوف به نیازهای ثانویه دادند )سرایی، سرعت جای خود را به ارزش

(. در جامعۀ پس از گذار، با تضعیف شدید نظارت جامعه و خانواده بر فرد، تأمین 111و114

که در  طوری نیازهای فردی به انتظارات جامعه و مصالح خانواده تفوق پیدا کرده است، به

شود. در حوزۀ ها منافع شخصی بر مصالح و انتظارات جامعه اولویت داده میگیریتصمیم

شود. در این کند، به دنیا آورده میه بیشتر برای لذتی که برای والدین حاصل میفرزندآوری، بچ

ای و تحصیالت را بر لذت بچه های دیگری مانند لذت کار حرفهصورت، آنها ممکن است لذت

 (.01: 1831ترجیح دهند )سرایی، 

 است رپذی نامکا یعقالن انتخاب و یآزاد آوردره قیطر از فقط جامعه کی در یبارور گذار 

 از زین یبارور هایکننده تعیین جمله از زیچ همه اندنکرده یط را ندیفرآ نیا که یجوامع در و

 نظام یهنجارها ژهیو  به جامعه، یفرهنگ یهنجارها قیطر از و است خارج یفرد اریاخت

 یامروز جهان در یزندگ الزمه که یفرد تیعقالن نیبنابرا. گرددیم لیتحم فرد به یاجتماع

 در اضعین نظریۀ گذار جمعیتی دومو. شودینم مشاهده جوامع آن یبارور رفتار در است

 کی صرفاً گذار، دوران در یبارور یالگو راتییتغ که ندافتی دست جهینت نیا به خود هاییبررس

 یجهان نیا امور به نسبت نگرش رییتغ با همراه گذار نیا بلکه نبوده، یمحاسبات و یاقتصاد امر

در  به نقل از امینی یخدانی 1333 ،1ون دکا و لستهاق) است داده رخ غرب در که است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lesthaeghe and Van de Kaa 
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www.pajoohe.com.) که ناشی از  دهد،یم رخ جامعه سطح در یراتییتغ دوم گذار طول در

 ،سازییواقع خود ،یفرد استقالل: از عبارتند ها آن از یبرخ همین تغییر نگرش است.

 به یاجتماع هیسرما زین و یجهان هایشبکه و یحکومت هایبخش به تعهد عدم ،یدموکراس

 انقالب دولت، مجدد یرفتارساز ،یاجتماع یکپارچگی ضعف و گرانهانیب هایجلوه سمت

 .زنان یاقتصاد استقالل شیافزا و زنان یرهاساز مردان، اقتدار رفتن نیب از ،یجنس

فردی شدن در ازدواج و های جامعه شناختی بین مولفه که است نیا مقاله یاصل هیفرض

، تحصیالت زنان زنان یاقتصاد استقالل، ازدواج مختلف ابعاد در تیفرد گسترشباروری )یعنی 

های شهر رشت رابطۀ ی( با فرزندآوری زوجفرزندآور رفتار در یآزاد و تیفرد گسترشو 

 معنادار منفی وجود دارد. 

 روش شناسی
 ساختۀ دارای اعتبار پرسشنامۀ محقق هاادهد آوریجمع روش این پژوهش پیمایش، و ابزار

 تحلیل و و تجزیه شده، استفاده کرونباخ ضریب آلفای سنجش پایایی از برای. است صوری

مردان و زنان ازدواج  جامعۀ آماری .انجام شده است استنباطی و توصیفی سطح دو در هاداده

تعداد  1834مسکن سال که طبق سرشماری عمومی نفوس و  هستند رشت شهر در ساکن کرده

و از طریق  ای مرحله چندای خوشه گیری نمونه  روش استفاده از با نفر بوده است. 114343آنها 

 منازل درب به همراجع با و انتخاب مرد و زن ازدواج کرده 044 حجم به اینمونه فرمول کوکران

 های روش از تحقیق یاتفرض آزمون و آماری تحلیل و تجزیه برای. شد یآورجمع هاداده هاآن

  .شده است استفاده ی پژوهشمتغیرها نوع با متناسب یآمار

ای با یک متغیر وابسته تعداد فرزندان در خانواده پاسخگویان است که در سطح فاصله

ی مورد بررسی به این ترتیب مورد متغیرهاسوال باز مورد سنجش قرار گرفته است. سایر 

  اند: سنجش قرار گرفته

گویه مورد  14متغیر همسرگزینی در مقیاس ترتیبی با  :ص معیارهای همسر گزینیشاخ -

گویه که در  14این شاخص با جمع  .است آمده 71/4 آن یآلفامقدار  وسنجش قرار گرفت 

ارزش همسان شده اند به سه مقولۀ مدرن، تلفیقی و سنتی تقسیم شده است. در این شاخص 
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دهنده  های باال نشان رهای همسرگزینی سنتی و نمرههای پایین نشان دهنده معیا نمره

 معیارهای همسر گزینی مدرن است.

این متغیر در مقیاس اسمی به صورت مدرن و سنتی در یک  ها:شاخص نوع آشنایی اولیه زوج -

 ای سنجیده شده است.  مقوله 3سوال باز 

به صورت میزان  این متغیر در مقیاس ترتیبی شاخص نقش خود فرد در انتخاب همسر: -

)پدر، مادر، برادر و  1های چهارگانه خود فرد، خویشاوندان درجه اهمیت نظرات گروه

)پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی و خاله( و دوستان  1خواهر(، خویشاوندان درجه

 آمده است.  71/4مورد سنجش قرار گرفته و آلفای آن 

طریق پرسش در خصوص وضعیت اشتغال زنان  در مقیاس ترتیبی از شاخص اشتغال زنان: -

 سنجیده شده است.

شاخص تحصیالت زنان: در مقیاس ترتیبی از طریق سطوح مختلف تحصیالت زنان مورد  -

 سنجش قرار گرفته است.

گویه  0این متغیر در مقیاس ترتیبی از طریق  شاخص گسترش فردیت در رفتار فرزندآوری: -

ها به صورت اسمی در دو مقوله سنجش  اگر چه گویهسنجیده شده است. در این شاخص 

ها دارای ارزش گذاری صفر و یک است، که اند ولی در واقع ماهیت سنجش این گویه شده

 آید. گویه متغیری با ماهیت ترتیبی به وجود می 0با جمع کردن این 

 های پژوهشهای شاخص سطوح سنجش و گویه .1جدول 

 هاگویه  سطح سنجش ها شاخص ردیف

1 
معیارهای همسر 

 گزینی
 ترتیبی

ی برا اندازه چه تا همسرتان انتخاب در ریز یارهایمع از کدام هر -
 است؟ داشته تیاهم شما

 پیت و ییبایزی، خانوادگ اصالت، مناسب شغل شتندا، التیتحص
 به یبندیپا، ثروت داشتنی، اخالق یکوین صفات و اخالق، مناسب

، دوجانبه عالقه و عشق، مذهب به یبندیپا، خانواده و خانه امور
، بودن مانیا با و نجابت با، بودن هوش با، متقابل تفاهم و درک
 عفت، بودن معاشرت اهل و یاجتماع، بودنی قو و شاداب و سالم

 داشتن، رفتار و گفتار در صداقت، مناسب بدن ساختمان، بکارت و
 کرف طرز و قیعال تشابهی، عاطف و یفکر رشد، نفس به اعتماد
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 های پژوهشهای شاخص سطوح سنجش و گویه .1دول ادامه ج

 گویه ها سطح سنجش ها شاخص ردیف

1 
 در فرد خود نقش

 همسر انتخاب
 ترتیبی

 نقش اندازه چه تا همسرتان انتخاب در ریز افراد از کدام هر -

 اند؟ داشته

خودتان، والدین، خواهرها و برادرها، پدر بزرگ و مادر بزرگ، 

 شاوندان، دوستانسایر خوی

8 
آشنایی اولیه 

 هازوج
 د؟یشد آشنا کجا در خود همسربا  بار نیاول - اسمی

 سطح تحصیالت خانم خانه چیست؟ - ترتیبی تحصیالت زنان 0

 وضعیت اشتغال خانم خانه به چه صورت است؟ - ترتیبی زنان اشتغال 1

3 

 گسترش شاخص

 رفتار در تیفرد

 یفرزندآور

 

 ترتیبی

رای به دنیا آوردن فرزندان خود با اختیار بین آنها فاصله آیا ب -

 اید؟ گذاری کرده

 بچه دار شدن شما به صورت خواسته بوده است یا ناخواسته؟  -

م میل به اگر فرزندی ندارید یا یک فرزند دارید آیا باز ه -

 دار شدن دارید؟ بچه

 مهم ترین دلیل عدم تمایل به فرزندآوری شما چیست؟     -

 هایافته
از های کلی از آن ارائه شده است. در آغاز، به منظور آشنایی با جمعیت نمونۀ مورد مطالعه، آماره

درصد زن هستند. میانگین سن ازدواج در نمونه  08درصد مرد و  17گو، نفر پاسخ 044کل 

 18است؛ و کمترین سن ازدواج در هر دو جنس  17/11و برای زنان  07/11حاضر برای مردان 

است. میانگین سن در حال حاضر در نمونه  01و برای زنان  14و بیشترین سن برای مردان 

 11است؛ و کمترین سن در حال حاضر در مردان  30/81و برای زنان  83/83حاضر برای مردان 

 سال است.  31سال و برای زنان  37است. همچنین بیشترین آن برای مردان  17و در زنان 

توانند بر روی تمایل به فرزندآوری و  جنسی فرزندان در خانواده نیز میتعداد و ترکیب 

دهد که تعداد کل فرزندان در  نشان می 1ها تأثیرگذار باشد. جدول  های باروری در خانواده میزان

 1/1فرزند بوده است که به معنای اندکی بیش از یک فرزند )میانگین  083های نمونه  خانواده

های کاهش شدید باروری فراوانی بیش از حد  باشد. از دیگر نشانه خانواده می فرزند( به ازای هر
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های مورد بررسی، باشد. در میان کل خانواده فرزند در جمعیت نمونه می دو مقوله تک فرزند و بی

باشد. % می8/13% و سپس در مقولۀ هیچ فرزند با 01بیشترین فراوانی در مقولۀ یک فرزند با 

های  دهند، در حالی که خانواده ها را تشکیل می درصد خانواده 11ارای دو فرزند های د خانواده

 دهند.  های مورد بررسی را تشکیل می درصد خانواده 1/7بیش از دو فرزند در مجموع فقط 

 130پسر و  100های نمونه، تعداد  از نظر ترکیب جنسی، از تعداد کل فرزندان در خانواده

بوده است که  113توجه به این ارقام، نسبت جنسی فرزندان نزدیک به  نفر دختر بوده است. با

ای از ترجیح جنسی در فرزندآوری جمعیت نمونه دانست. نگاهی به  شاید بتوان آن را نشانه

دهنده آن است که تعداد فرزندان پسر  تعداد فرزندان دختر و پسر در هر خانواده نمونه نیز نشان

هایی که هیچ فرزند پسری ندارند  باشد. در حالی که تعداد خانواده بیشتر از فرزندان دختر می

درصد  0/10خانواده (  183هایی که هیچ فرزند دختری ندارند ) خانواده( نسبت به خانواده 143)

خانواده( نسبت به  103فقط یک فرزند پسر دارند ) هایی که کمتر است. تعداد خانواده

درصد بیشتر است. این ارقام در  8/11خانواده(،  188ارند )هایی که یک فرزند دختر د خانواده

ها های تعداد فرزند برحسب جنسیت، به شدت به نفع فرزندان پسر است. این یافته سایر مقوله

، شهر مرکزی استان 1834دهند که مطابق با اطالعات ثبت احوال و سرشماری سال نشان می

 عباسیهای ری را در کشور دارد و نتایج پژوهشگیالن )رشت( کماکان کمترین میزان فرزندآو

شوازی  و عباسی (1831) ینیحس و یرحمت(، 1831(، عباسی شوازی و صادقی )1834شوازی )

  دهند.( را مورد تأیید قرار می1831و همکاران )

 : توزیع فراوانی تعداد فرزندان )متغیر وابسته(2جدول 
 متغیر

1 
 مقوله ها

2 
 فراوانی

3 
 درصد

4 
2*3 

 
 فرزندان دختر

 4 1391 183 هیچ فرزند

 188 88911 188 یک فرزند

 11 391 13 دو فرزند
 3 4971 8 سه فرزند

 194 144 444 جمع
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 : توزیع فراوانی تعداد فرزندان )متغیر وابسته(2دول ادامه ج
 متغیر

1 
 مقوله ها

2 
 فراوانی

3 
 درصد

4 
2*3 

 
 

 فرزندان پسر

 4 11 143 هیچ فرزند

 103 87 103 یک فرزند
 70 3911 87 دو فرزند

 13 191 3 سه فرزند
 0 4911 1 چهار فرزند

 244 144 444 جمع

 
 
 

 1کل فرزندان

 4 13911 117 هیچ فرزند

 133 01 133 یک فرزند

 174 11911 31 دو فرزند

 34 1 14 سه فرزند

 04 191 14 چهار فرزند

 434 144 444 جمع

دار بـا   آمده است، بیشترین فراوانی را مقولۀ خانـه  8متغیر اشتغال زنان که در جدول  در مورد

اند. این موضوع دارای اهمیـت زیـادی    درصد از زنان شاغل 07% دارد ولی در مجموع حدود 14

توان مشاهده کـرد کـه    های متغیر اهمیت اشتغال زنان میباشد. از سوی دیگر با توجه به یافتهمی

 84های پژوهش حـدود   زنان و مردان فضای اشتغال برای زنان فراهم است. طبق یافتهدر نگرش 

درصد مردان شاغل بودن زنان برای آنها دارای اهمیت زیاد است. همچنین این نسبت برای زنـان  

 باشد.درصد می 13

% پاسخگویان 3/10دهد که  در مورد متغیر تمایل به آوردن بیش از یک بچه نشان می 8جدول 

هایی که هیچ فرزند یا فقط یک فرزند داشتند میل به داشتن یک یا هیچ فرزند )این متغیر از زوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد. برای مثال یعنی کل فرزندان حاصل جمع فرزندان دختر و پسر در یک خانواده می 1قسمت سوم جدول  1

فرزند پسر  1ای ممکن است دارای  فرزند پسر باشد و یا خانواده 1فرزند دختر و  8یک خانواده ممکن است دارای 

شود. به همین دلیل در قسمت کل فرزند می 0باشد. در هر صورت مجموع تعداد فرزندان آنها فرزند دختر  1و 

  فرزند دارند با جمع ساده دو طبقه تعداد فرزندان پسر و دختر متفاوت است. 0هایی که  فرزندان مجموع خانواده
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درصد میل به داشتن یک یا بیشتر از یک فرزند  01گیری شده است( دارند در حالی که فقط اندازه

 71ک به شویم که نزدیگذاری اختیاری بین فرزندان متوجه می دارند. همچنین در مورد متغیر فاصله

های که بیش از یک فرزند  گذاری ارادی )این متغیر در بین زوج درصد پاسخگویان دارای فاصله

ند. در مورد متغیر علل عدم فرزندآوری اگیری شده است( در بین فرزندان خود بوده اند اندازه داشته

کرده اند و  درصد پاسخگوها مشکالت ساختاری را به عنوان عدم تمایل به فرزندآوری مطرح 11

تر بودن زندگی شغلی،  درصد علل فردیتی مانند: استفاده بهینه از اوقات فراغت، مهم 03در مقابل 

 اند.  مهم تر بودن زندگی تحصیلی و... را برای عدم تمایل خود بیان کرده

 توزیع فراوانی و درصدی متغیرهای مستقل .3جدول 
 درصد فراوانی مقوله ها متغیر درصد فراوانی ها مقوله متغیر

معیارهای 
 همسرگزینی

 1493 140 مدرن

نقش فرد در 
 انتخاب همسر

 7791 814 زیاد

 1193 38 متوسط 0391 131 تلفیقی

 393 17 کم 898 11 سنتی

 144 444 جمع 144 444 جمع

 تحصیالت زنان

زیر 
 1191 14 دیپلم

 اشتغال زنان

کارمند بخش 
 18 31 دولتی

کارمند بخش  01911 131 دیپلم
 خصوصی

31 18971 

فوق 
 14 144 خانه دار 18 11 دیپلم

 8911 18 بیکار 1191 141 لیسانس
فوق 

 لیسانس
 144 444 جمع 8971 11

 144 444 جمع
 شیوه آشنایی

 ها زوج اولیه
 1491 31 مدرن

 آوردن به تمایل
 بچه یک از بیش

 0191 188 بله

 

 74971 138 سنتی

 3971 81 نشده ظهارا 1093 131 خیر

 144 444 جمع 144 292 جمع

 گذاری فاصله
 اختیاری

 7493 30 بله
علل عدم 
 فرزند آوری

 1193 30 ساختاری
 0391 73 فردیتی 1390 81 خیر
 144 131 جمع 144 119 جمع



 

 

 

 

 

 3131شناسی ایران، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان  نامۀ انجمن جمعیت   36 

  

دهد، در متغیر تحصیالت زنان شهر رشت که یکی از نشان می 8که جدول همانطور 

درصد  01درصد دارای مدرک دیپلم و  01رش فردیت در میان آنها است، حدود های گست نشانه

دارای مدرک فوق دیپلم و باالتر هستند. این امر بیانگر میزان تحصیالت باال در بین زنان متأهل 

درصد پاسخگوها در متغیر معیارهای همسرگزینی  18باشد. همچنین نزدیک به شهر رشت می

اند. این درصد پاسخگوها در مقولۀ سنتی جای گرفته8اند و تنها تهدر مقولۀ مدرن قرار گرف

 موضوع نشانگر این است که بیشتر پاسخگوها دارای معیارهای همسرگزینی مدرن هستند.

درصد به  11و  71ها، نوع آشنایی آنها به ترتیب با حدود در مورد متغیر آشنایی اولیه زوج

ر مراسم های عروسی، از قبل خویشاند بودن، هم صورت سنتی )یعنی هنگام خواستگاری، د

محله بودن و دوستی خانوادگی داشتن( و مدرن )یعنی در دانشگاه، محل کار و اینترنت( بوده 

شناسند که از درصد پاسخگوها در بین دوستان و آشنایان خود کسانی را می 87است. همچنین 

بیانگر این است که خود  8طالعات جدول اند. اطریق اینترنت با هم آشنا شده و ازدواج کرده

ها در انتخاب همسر خود دخیل بوده است؛ و درصد در مقولۀ زیاد بیشتر از سایر گروه 73فرد با 

 درصد در مقولۀ زیاد قرار دارد. 18پس از آن خانواده درجه یک با حدود 

 هاتحلیل داده
گردد، که در ادامه به توضیح آنها  ئه میهای دو متغیره و چند متغیره ارادر این بخش نتایج تحلیل

دخیل بودن خود فرد در انتخاب  نیب شود،یم مشاهده 0 جدول در که گونه همانپردازیم. می

 با یعنوجود دارد. ی 18/4همسر با متغیر فرزندآوری همبستگی منفی و معناداری با ضریب 

فرزندآوری کاهش پیدا کند.  سطح میدار انتظار نقش تصمیم فرد در انتخاب همسر خود شیافزا

ی با متغیر فرزندآوری همبستگی فرزندآور رفتار در یآزاد و تیفرد گسترشدر مورد متغیر 

 رفتار در یآزاد و تیفرد گسترش شیافزا با یعنوجود دارد. ی 11/4منفی و معناداری به مقدار 

مچنین بین متغیر تعداد فرزندان آنها کاهش پیدا کند. ه میدار انتظارها  ی زوجفرزندآور

 یعنشود. یدیده می 13/4همسرگزینی با متغیر فرزندآوری همبستگی منفی و معناداری با مقدار 

  .یابد نمره متغیر همسرگزینی تعداد فرزندان کاهش شیافزا باانتظار این است که 
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 فرزندآوری() وابسته متغیر با مستقل یمتغیرها اسپیرمن یهمبستگ آزمون جینتا: 4جدول 

 مستقل

 

 

 وابسته

گسترش فردیت  دخیل بودن خود یا دیگران در انتخاب همسر

و آزادی در 

 خود فرد رفتارفرزندآوری
 خویشاوندان

 درجه یک

 خویشاوندان

 درجه دو
 دوستان

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

 -421 4044 -4943 4911 4948 4911 -4941 493 -4013 4041 فرزندآوری

 مستقل

 

 وابسته

معیارهای 

 همسرگزینی

اهمیت اشتغال 

 زنان
 اشتغال زنان تحصیالت زنان

 هیاول ییآشنا نوع

 Vها )آزمون  زوج

 کرامر(

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

همب
 

ی
دار

عنا
م

گی 
ست

یو
پ

 

 4021 4044 -4020 4044 -4034 4044 -493 4901 -4010 4044 فرزندآوری

کرامر بین دو متغیر نوع آشنایی اولیه زوجین و متغیر فزندآوری محاسبه شده است.  Vضریب 

دهد.  شدت پیوستگی نسبتا ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می 11/4این ضریب با مقدار  

-و مقولۀ آشنایی مدرن سنتی این متغیر نشان میهمچنین مقایسۀ درصدهای کل جدول تقاطعی د

هایی که شیوۀ آشنایی آنها به شکل مدرن بوده در حال حاضر هیچ درصد زوج 14دهد که، 

هایی که فرزندی ندارند )جدول در مقاله نشان داده نشده است(. در حالی که این درصد برای زوج

های ها، نتایج پژوهش ده است. این یافتهدرصد بو 3شیوۀ آشنایی آنها به شکل سنتی بوده حدود 

(، 1440(، سورکین و لستهاق )1831(، لبیبی )1831(، سرایی )1831(، آزادارمکی )1833فروتن )

( که در مورد تغییرات ارزشی و هنجاری از سنتی به مدرن 1410( و ریکینا و ساالزار )1443بایلی )

 دهند. ورد تأیید قرار میدر امر همسرگزینی، ازدواج و فرزندآوری است را م



 

 

 

 

 

 3131شناسی ایران، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان  نامۀ انجمن جمعیت   38 

  

همبستگی منفی و معناداری با  وضعیت اشتغال زنان با متغیر فرزندآوری نیب 0طبق جدول 

ها و نتایج آزمون اسپیرمن مربوط به اشتغال زنان علی رغم اینکه وجود دارد. یافته 13/4ضریب 

زنان شاغل میل به  دهد کهبیانگر نزدیکی امر ذهنی و امر عینی در این خصوص است، نشان می

های عباسی شوازی و علی ماندگاری ها با نتایج پژوهشفرزندآوری کمتری دارند و این یافته

( 1337( و سولسونا )1831(، حسینی و بگی )1440و همکاران ) 1(، عباسی شوازی1833)

 همسو است.

ناداری با همچنین بین متغیر سطح تحصیالت زنان با متغیر فرزندآوری همبستگی منفی و مع

 زانیممیزان اشتغال و تحصیالت زنان  شیافزا بارود انتظار می یعنشود. یدیده می 80/4مقدار 

فرزندآوری آنها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر زنان با تحصیالت باالتر میل کمتری به 

های عباسی شوازی و علی ماندگاری های پژوهشفرزندآوری دارند و این موضوع یافته

(، مطیع حق شناس 1440(، عباسی شوازری و همکاران )1831(، محمودی و همکاران )1833)

( و ریکینا و 1418(، لین و همکاران )1411(، استیو و همکاران )1337(، سولسونا )1831)

 کنند.( را تأیید می1410ساالزار )

 ری(فرزندآو) وابسته متغیر با مستقل یمتغیرها یریمتغ چند لیتحل جینتا: 2جدول 

 B T Sig Beta متغیرهای مستقل

 -4917 49441 -8918 -4911 تحصیالت زنان

 -49111 4941 -1981 -4910 هاآشنایی اولیه زوج

 -4911 49413 -1901 -4981 الگوهای همسر گزینی

 -4911 4948 -1910 -4911 اشتغال زنان

3012a= 444N= 

رسیون با روش گام به گام استفاده برای تحلیل چند متغیری در این پژوهش از تحلیل رگ

نشان دهندۀ برازش مدل است.  4944در سطح معناداری  41/0با مقدار  Fشده است. آزمون 

دهد که متغیرهای است. مقدار این آماره نشان می 43/0همچنین ضریب تعیین در این مدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Abbasi Shavazi 
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ابسته ندارند. مستقل این پژوهش قدرت تبیین باالیی در خصوص واریانس و تغییرات متغیر و

کنیم متغیرهای مستقل تحصیالت زنان، آشنایی اولیه  مشاهده می 1ولی همان گونه که در جدول 

توانند تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی و ها، الگوهای همسرگزینی و اشتغال زنان میزوج

رود با انتظار می ( این متغیرها به ترتیبBetaتبیین کنند. همچنین با توجه به ضرایب استاندارد )

درصد افزایش در متغیر وابسته به  11درصد و 11درصد، 1/11درصد، 17افزایش یک واحد 

های این پژوهش را مورد تأیید بیشتر فرضیه 1وجود آید. در نهایت تحلیل چند متغیری جدول 

 دهد. قرار می

 بحث و نتیجه گیری

دهد که ابعاد مختلف حاضر نشان میهای دو متغیری و چند متغیری در پژوهش نتایج تحلیل

های شهر رشت تأثیر فردی شدن در امر ازدواج و فرزندآوری در کاهش میزان فرزندآوری زوج

گذار بوده است. به این صورت که در تحلیل دو متغیر، متغیرهای انتخاب همسر توسط خود فرد 

یارهای همسرگزینی ( و مع-13/4(، گسترش فردیت و آزادی در رفتار فرزندآوری )-18/4)

دهند، گویا این موضوع هستند که  گیری را در امر فردی شدن نشان می ( که بعد تصمیم-13/4)

در این زمینه از لحاظ فرهنگی در جریان است. تغییراتی که ساختارهای  در شهر رشت تغییراتی

نی کرده است؛ آموزی سنتی را در امر فرزندآوری دچار تغییر بنیادی اجتماعی و الگوهای فرهنگ

ها از قیدهای سنتی و اخالقی و روی مانند کاهش شدید میزان فرزندآوری و خارج شدن انسان

آوردن به تصمیم فردی. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام موارد باال را با توجه به دخیل بودن 

فرزندآوری  ( در تبیین-11/4( و الگوهای همسرگزینی )-111/4ها ) متغیرهای آشنایی اولیه زوج

دهد. در کل این نتایج نظریه های گیدنز و بک در مورد فردی در شهر رشت مورد تأیید قرار می

دهند. فردی شدن در مورد شدن در امور مربوط به ازدواج را در شهر رشت مورد تأیید قرار می

و اجبارها رها  ها ای از قید سنت ازدواج گویای این است که ازدواج و امور مربوط به آن تا اندازه

تر از قبل شده است. البته این در حالی  شده، و امروزه نقش خود افراد در کنار خانواده پر رنگ

و کننده  تعیین نقش ینیهمسرگز و ازدواج امر در همچنان خانوادهاست که در جامعه ایران 

 غرب خانواده یرهااستاندا با یآسان به است، داده رخ رانیا جامعه در که یراتییتغ و دارد کلیدی
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. همچنین در پژوهش حاضر متغیرهایی که تأثیر منفی بر فرزندآوری دارند، ستین سهیمقا قابل

 متغیرهایی در راستای گسترش فردگرایی و افزایش اختیارات فردی هستند. 

همچنین نتایج تحلیل دو متغیره همبستگی اسپیرمن و تحلیل چند متغیره رگرسیون گام به گام 

تغیرهای جامعه شناختی نظریه گذار جمعیتی دوم را در کاهش باروری در شهر رشت مورد تأثیر م

دهند. به این صورت که در تحلیل دو متغیره اسپیرمن متغیرهای انتخاب همسر توسط تأیید قرار می

(، معیارهای -13/4(، گسترش فردیت و آزادی در رفتار فرزندآوری )-18/4خود فرد )

( دارای همبستگی منفی -13/4( و اشتغال زنان )-80/4، تحصیالت زنان )(-13/4همسرگزینی )

با فرزندآوری در میان زوج های شهر رشت می باشند. همچنین تحلیل چند متغیری رگرسیون گام 

(، -111/4ها ) (، آشنایی اولیه زوج-17/4دهد که متغیرهای تحصیالت زنان )به گام نشان می

های  توانند تغییرات فرزندآوری زوج( می-11/4و اشتغال زنان )( -11/4الگوهای همسرگزینی )

شهر رشت را مورد تبیین و پیش بینی قرار دهند. این نتایج گویای این است که تغییراتی در 

ها و هنجارهای مربوط به ازدواج و امور مربوط به آن در شهر رشت صورت پذیرفته که  ارزش

 های مبتنی بر جامعه شده است. رزشباعث گسترش فردگرایی و زوال سنت و ا

ها و هنجارهای مربوط به ازدواج و امور مربوط به آن دهد که تغییر در ارزشنتایج نشان می

)به خصوص فرزندآوری( در شهر رشت در سه سطح اجتماعی، خانوادگی و فردی صورت 

( و اشتغال -80/4های تحصیالت زنان )گرفته است. به این شکل که با معنادار بودن شاخص

همچنین حضور این دو شاخص در معادلۀ رگرسیونی که نشان دهندۀ حضور –( -13/4زنان )

بیشتر زنان در سطح اجتماع و جامعه است، گویای این موضوع است که از لحاظ فرهنگی 

تر شده است. همچنین  تر زنان در جامعۀ مورد مطالعه گستردهفضای اجتماعی برای حضور فعال

(، -18/4های انتخاب همسر توسط خود فرد )نوادگی با معنادار بودن شاخصدر سطح خا

های الگوهای ( و حضور شاخص-11/4ها )( و آشنایی اولیه زوج-13/4معیارهای همسرگزینی )

گویای این موضوع است که توجه به  -ها در معادلۀ رگرسیونیهمسرگزینی و آشنایی اولیه زوج

های شهر واده بیشتر شده است. یعنی از لحاظ فرهنگی در خانوادهنظرات و عالیق افراد در خان

های های سنتی مبتنی بر والدین در حال تغییر به تصمیمرشت فضای تصمیم گیری از تصمیم

مبتنی بر افراد است. در سطح فردی با معنادار بودن شاخص گسترش فردیت و آزادی در رفتار 
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سترش نظارت شخصی و برنامه ریزی برای فرزندآوری ( تغییر فرهنگی با گ-11/4فرزندآوری )

 ها قابل مشاهده است. زوج

دهند که در هر سه سطح اجتماعی، خانوادگی و فردی تغییرات در کل نتایج نشان می

کنند در حال شکل فرهنگی که شرایط کاهش شدید فرزندآوری را در شهر رشت فراهم می

دهند که میزان باروری پایین بیش از یک فشار میگیری و رو به افزایش است. همچنین نشان 

تنظیم کننده خارجی به جمعیت بوده است. یعنی در شهر رشت تغییرات فرهنگی که باید بستر 

را برای کاهش باروری فراهم کند صورت گرفته است. همین موضوع باعث شده که این روند 

یرد. در واقع در این پژوهش نیز کاهشی سرعت بیشتری نسبت به سایر شهرهای ایران به خود گ

نظریه گذار جمعیتی دوم علی رغم نارسایی "( می توان گفت که 183: 1837به مانند سرایی )

آوری را در جوامع پیشرفتۀ معاصر و با تعدیل حتی در  کند که رفتار بچههایش، به ما کمک می

ها فهم خود را در قالب مدل جوامع پیرامونی در ارتباط با تحوالت خانواده و جامعه بشناسیم و

 یعباسهای . در نهایت این پژوهش همراه با نتایج پژوهش"های آزمون پذیر بیازماییمو فرضیه

( گویای این است که 1831صالحی ) و عباسی شوازی و خواجه (1831) همکاران و یشواز

 مختلف ابعاد در انهیفردگرا یها ارزش ینیگزیجا و یاجتماع یها ارزش و ها نگرش در تحوالت

 را یشتریب نقش محور جامعه یها ارزش یجا به خانواده گسترش و لیتشک ندیفرا در ژهیو به و

 .اند کرده فایا ها خانواده فرزندان تعداد و خانوارها بعد کاهش یریگ شکل در

 منابع
 (1831آزاد ارمکی، تقی ،)ن.، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهراشناسی خانوادۀ ایرانیجامعه 

  ،در جمعیت دوم گذارامینی یخدانی، مریم ، 

 www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41305 
 ( فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایالت باروری زنان کرد1831حسینی، حاتم و بالل بگی ،)  شهر

 .131-111، صص 13، ش زنان یراهبرد مطالعات فصلنامهمهاباد، 

 شخصی؛ روابط دریچه از مدرنیته به نگاهی" ،(1834) نیک گرامیان و محمد حمیدرضا پور،جالیی 

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده اجتماعیعلوم مجله ،"گیدنز ناب رابطه مفهوم ارزیابی

 .13-11 ، صص1شماره  ،هشتم سال مشهد، فردوسی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41305
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 ( 1831رحمتی، صفرقائد و فاطمه السادات حسینی ،)های بهداشتی و تحلیل رابطۀ بین شاخص

، صص 01، ش 11، سال یاجتماع رفاه فصلنامة، های کشورآموزشی با سطح باروری در استان

813-887. 

 ( 1837سرایی، حسن ،)رانیا یشناس تیجمع نانجم نامة، گذار جمعیتی دوم، با نیم نگاهی به ایران ،

 .104-113، صص 3، شمارۀ 8سال 

 ( 1831سرایی، حسن ،)انجمن نامة، رانیا یتیجمع گذار انیجر در خانواده رییتغ و تداوم 

 .34-87، صص1، شمارۀ رانیا یشناس تیجمع

 ( مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران، 1831سرایی، حسن و سجاد اجاقلو ،)مطالعات مجله 

 01-13، سال پنجم، شماره چهارم. صص رانیا یاجتماع هتوسع

 ترجمه محمد امین یشناس تیجمع کاربرد و لیتحل یاساس فنون(، 1830واسان، کی. ) سرینی( ،

 کنعانی(، رشت: انتشارات دانشگاه گیالن.

 ( 1834عباسی شوازی، محمد جالل ،) همگرایی رفتارهای باروری در ایران)میزان، روند و الگوی

، صص 13، ش یاجتماع علوم نامة، (1871و  1811باروری در استان های کشور در سال های سنی 

141-181. 

 (، 1831) فیروز کاوهو زینب  چاوشی حسینیمیمنت  ،مکدونالد؛ پیتر محمدجالل ،شوازی عباسی

 علوم نامه، کیفی روشهای از استفاده با یزد استان در باروری رفتارهای مورد در زنان دیدگاه بررسی

 .148-133، صص 14، ش یاجتماع

 باروری: تحلیل رفتار باروری (، قومیت و 1831شوازی، محمد جالل و رسول صادقی ) عباسی

 .13-13، صص 13، شماره یاجتماع علوم نامةهای قومی در ایران،  گروه

 بر رفتار  تأثیر ابعاد متفاوت استقالل زنان(، 1833مندگاری ) شوازی، محمد جالل و ملیحه علی عباسی

 .11-81، صص 1، ش 3، دورۀ (زنان پژوهش) استیس و توسعه در زن، ها در ایرانباروری آن

 (، تحوالت 1831هاشمی ) چاوشی؛ و فریباسادات بنی شوازی، محمدجالل؛ میمنت حسینی عباسی

 باروری در ایران در چهار دهه اخیر: کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با

 . آمار پژوهشکده؛ 1834تا  1831های سرشماری  استفاده از داده
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 مشارکت استقالل، تأثیر سنجش(، 1831صالحی ) شوازی، محمدجالل؛ و زهره خواجه عباسی 

 در زن نشریة، (سیرجان شهر موردی مطالعۀ) فرزندآوری به تمایل بر زنان تحصیالت و اجتماعی،

 .30-01ص ، ص1 شمارۀ ، 11 دورۀ ،سیاست و توسعه

 ( 1833فروتن، یعقوب ،)در یبارور انتقال به یاشارات با یشناختتیجمع تحوالت یفرهنگ یهانهیزم 

 .114 -31، صص ارتباطات و یفرهنگ مطالعات یرانیا انجمن فصلنامه، رانیا

 ( نگرشی نوین به تحول ارزش های خانوادگی در ایران، 1831لبیبی، محمدمهدی ،)ماه پرونده ،

 .87-81، صص 30شماره 

 1834تا(، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  مرکز آمار ایران، )بی. 

 پیش بینی (، 1831پور؛ مهدی احراری و علی نیکونسبتی ) محمودی، محمدجواد؛ شهال کاظمی
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Spread of individualization and the problem of childbearing 
reduction: a study in the city of Rasht 
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Demographic transition with orientation towards "below 
replacement level fertility" has become the dominant feature of 
Iran's population. It seems that the economic, social and cultural 
conditions and also the attitude of people have a dominant role in 
this process. This transition started earlier in Guilan province and 
studies show that this province has the lowest fertility in the 
country. So the purpose of this paper is to describe and explain 
the sharp decline of fertility in the city of Rasht using the 
theoretical framework of the individualization of Giddens and 
Beck and Beck-Gernsheim and also the second demographic 
transition theory . The study was a survey which was conducted 
using a questionnaire technique and multi-stage cluster sampling 
method on a sample of 400 individuals. The results showed that 
the indicators of individualization are effective in reducing 
fertility. Multiple regression analysis showed that variables such 
as female education, the initial acquaintance of couples, mate 
selection pattern and employment of women have a crucial role 
in explaining the dependent variable. These findings illustrate 
that the changes in social attitudes and values and the spread of 
individualistic values in various aspects have played a significant 
role in reducing the number of children in the family. 
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