
 

 

 
 
 
 
 

ت ا   ان ن  ی ا م/ نا مارسال یازد تان ،۲۱  ة،   ۱۰۰-۷۱، ۹۵ھار و 
 هاي تمایالت فرزندآوري در ایران الگوها و تعیین کننده

 
 1عقوب فروتنی

 2فرشاد کرمی 
 چکیده

ترین مسائل شناختی یکی از مهم در این تحقیق، برپایه یک رویکرد جمعیت
اجتماعی جوامع معاصر یعنی الگوهاي مرتبط با تمایالت فرزندآوري را مورد توجه 

نفر از مردان و  2787ایم. جمعیت نمونه تحقیق حاضر مشتمل بر و بررسی قرار داده
هاي اهواز، ه به باالي ساکن در نقاط شهري و روستایی شهرستانسال 15زنان 

باشد. در مجموع، تجزیه و بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان می
فراگیر و فزاینده » شکاف نسلی«دهد که گرچه یک  هاي این تحقیق نشان میتحلیل

د، الگوهایی همچون در زمینه الگوهاي فرزندآوري کامال مشهود است، با این وجو
ترین در جامعه ایرانی چندان پذیرفتنی نیست. برجسته» فرزندي تک«و » فرزندي بی«

الگوي تمایالت فرزندآوري نیز الگوي دو فرزندي است. یکی دیگر از الگوهاي 
توان استنباط کرد، این است که  هاي این تحقیق می اصلی که از تجزیه و تحلیل
و زنان بسیار به هم شبیه و یکسان است. در عوض،  تمایالت فرزندآوري مردان

طور چشمگیري تحت تاثیر نحوه نگرش  ها در زمینه تمایالت فرزندآوري بهتفاوت
 آور خانواده و اشتغال زنان است. جنسیتی مانند نگرش به الگوي سنتیِ مرد نان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1395شناسی ایران، سال یازدهم، شماره بیستم و یکم، بهار و تابستان  نامۀ انجمن جمعیت  72 

  

 

تمایالت فرزندآوري، شکاف نسلی، نگرش جنسیتی، الگوي دو : ها کلیدواژه
 فرزندي رزندي، بیف

 مقدمه و بیان مسأله
ها و مسائل اجتمـاعی   ترین چالش طور کلی، موضوع محوري مقاله حاضر معطوف به یکی از مهم به

هـا و   ایران و جهان در دوران معاصر، یعنی الگوهاي گوناگون فرزنـدآوري اسـت کـه داراي زمینـه    
مطـابق گـزارش   باشد.  فرهنگی نیز می هاي اقتصادي سیاسی پیامدهاي وسیع و عمیق در سایر عرصه

در سطح جهان طی نیم قرن اخیر بـه حـدود نصـف    فرزندآوري )، میزان 2014( 1سازمان ملل متحد
بـه  مـیالدي   1950فرزند براي هر زن در اوایـل دهـه    5طور متوسط، از حدود  تقلیل یافته است: به

ست. اگرچه میزان فرزنـدآوري در  میالدي رسیده ا 2000فرزند براي هر زن در اواخر دهه  2حدود 
برخی نقاط جهان به ویژه در آفریقا و خاورمیانه کماکان در حد باالیی است، اما پدیده فرزنـدآوري  

فرزند براي هر زن) در بسـیاري کشـورهاي جهـان از     1/2زیر حد جایگزینی (یعنی متوسط کمتر از
ري در شرف وقوع است (سـازمان ملـل   گیطور چشمحال رخ داده است یا بهجمله کشور ما یا تا به

). بر همین اساس، باید گفت که اهمیت موضوع فرزنـدآوري بـه حـدي اسـت کـه در      2014متحد 
ها نیز شـده  ها و دولتهاي رسمی حکومتگذاريهاي اخیر حتی باعث چرخش کامل سیاست سال

) اذعـان  2015 2ینعنوان مثال، مدیر اسبق بخش جمعیت سازمان ملل متحد (چامی و میـرک است. به
هـاي رسـمی و حکـومتی آنهـا بـه سـوي ازدیـاد         نموده است که تعـداد کشـورهایی کـه سیاسـت    

کـه تعـداد    طـوري  برابر افزایش یافته است؛ بـه  4دهه اخیر به بیش از  4فرزندآوري تغییر کرده، طی 
رسـیده اسـت کـه     2015کشـور در سـال    56بـه   1975کشـور در سـال    13این قبیـل کشـورها از   

اپـن، کـره   ایتالیا، ایران، ترکیه، روسیه، ژ استرالیا،هاي جدید آن شامل کشورهاي آلمان، اسپانیا،  ونهنم
هاي متمادي، به شود. جدیدترین نمونه آن نیز کشور چین است که پس از سال و فرانسه می جنوبی

یش هـاي رسـمی و حکـومتی بـراي افـزا      فرزنـدي خـود را تغییـر داده و زمینـه     تازگی سیاست تک
هاي اخیر و متناسـب بـا شـرایط اقتصـادي،      فرزندآوري را فراهم آورده است. کشور ما نیز طی دهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The World Population Situation in 2014, New York: United Nations.   
2 Chamie & Mirkin   
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هاي رسمی مرتبط بـا فرزنـدآوري    هاي متعددي را در زمینه سیاست اجتماعی، سیاسی فراز و نشیب
عنـوان یکـی از   هاي اخیر بـه هاي رسمی در سال تجربه کرده است و با توجه به جدیدترین سیاست

 شود.   کشور مورد اشاره در فوق محسوب می 56
ها و هاي تاریخی در جهان مبین این نکته اساسی است که اگرچه برنامه بررسی واقعیت

توانند نقش بسیار مهم و تاثیرگذار داشته  ها میها و دولتهاي رسمی از سوي حکومت سیاست
نباید از یاد ببریم که  1آلفرد سوويشناس و اقتصاددان معاصر فرانسوي  باشند، اما به قول جمعیت

ها شروع هاي رسمی حکومت هاي تاریخی نشان داده است که غالباً پیش از آنکه برنامه تجربه
اند نه بعد از آن. این ها تصمیم خودشان را درباره الگوهاي فرزندآوري گرفتهشوند، خانواده

ه شناسایی هرچه بیشتر و دقیقموضوع به خوبی نشان دهنده اهمیت مضاعف تحقیقات معطوف ب
تر، ضرورت این قبیل عبارت دقیق باشند. به ها نیز میتر الگوهاي فرزندآوري در میان خانواده

هاي پژوهشی  تواند یافته توان از این زاویه نیز تایید کرد که نتایج چنین مطالعاتی می مطالعات را می
زمینه موضوعات مرتبط با فرزندآوري نیز  تر در مناسبی را براي شناخت هر چه بیشتر و عمیق

شناختی این  فراهم آورد. لذا در تحقیق حاضر درصددیم در چارچوب یک رویکرد جمعیت
ترین الگوهاي مرتبط با تمایالت هاي اساسی را در مورد توجه قرار دهیم که: مهم پرسش

ت فرزندآوري کدامند؟ هاي این تمایال فرزندآوري افراد جامعه کدامند؟ مهمترین تعیین کننده
هاي رسمی فرزندآوري چیست؟ آیا بین تمایالت  رویکرد اصلی افراد جامعه نسبت به برنامه

هاي رسمی فرزندآوري همگرایی و همسویی وجود دارد؟ وجود  فرزندآوري افراد جامعه و برنامه
شد؟ بنابراین با یا عدم وجود این همگرایی و همسویی و میزان آن تحت تاثیر چه عوامل اصلی می

ترین هدف آن بررسی اند که محورياهداف تحقیق نیز با توجه به همین سواالت طراحی شده
 باشد.  هاي مرتبط با تمایالت فرزندآوري می مهمترین الگوها و تعیین کننده

 ادبیات و پیشینه تحقیق
ت در خصـوص تمـایال  تنـوعی  دهـد کـه تحقیقـات گسـترده و م     بررسی ادبیات تحقیق نشان می

نجام گرفته است که در اینجا به برخی از این تحقیقـات  افرزندآوري در ایران و سایر نقاط جهان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alfred Sauvy 
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) در خصوص تمـایالت  1353هاي نظرسنجی ملی ( یافتهکنیم.  هاي آنها اشاره می ترین یافتهو مهم
 2که  درصد) معتقد بودند 55فرزندآوري در ایران نشان داده بود که حدود نیمی از پاسخگویان (
درعـین حـال، نتـایج     .)1391فرزند یا کمتر براي یک خانواده کافی است (بـه نقـل از گـودرزي    

ویـژه در  دهد که در گذشته به در خصوص الگوهاي فرزندآوري نشان می )1375( افراختهتحقیق 
هاي سنتی، تعداد بیشتر فرزنـدان باعـث ارتقـاي منزلـت      ي نگرشمناطق روستایی به جهت غلبه

ویژه فرزندان پسـر را هـم  شد زیرا آنان داشتن فرزندان، به ی والدین مخصوصاً مادران میاجتماع
کردند که زنان را درباره خطـرات گونـاگون ماننـد معیشـت،      چون یک پشتیبان محکمی تلقی می

 .کرد طالق و بیوگی محافظت می
یرانی نیز در خصوص تمایالت فرزندآوري در فرهنگ عامه ا) 1379نتایج تحقیق فروتن ( 

در باورهاي سنتی و فرهنگ عمومی جامعه ما تمایالت فرزندآوري زیاد نشان داده است که 
) نشان 1380احمدوند (. نتایج تحقیق طور چشمگیري با ترجیحات جنسیتی در هم تنیده است به

ی یتترکیب جنسو طول مدت ازدواج و تحصیالت زنان سه عامل اصلی یعنی  داده است که
مطابق نتایج تحقیق  کنند. ترین نقش را در تبیین تمایالت فرزندآوري ایفا میلی، مهمفعفرزندان 

در همه فرزندآوري نگرش و رفتار نه تنها در حال حاضر ، )1381(و همکاران  عباسی شوازي
بین زنان روستایی و نیز تفاوت قابل توجهی بلکه هاي سنی به هم نزدیک شده است گروه

) با استفاده از داده ملی طرح بررسی 2011هیر و همکاران ( العه آقایاريمط. شهري وجود ندارد
براساس تکنیک نسبت توالی  و 1379هاي جمعیتی و بهداشتی کشور در سال ویژگی

کماکان تحت تاثیر ترجیح گویاي آن است که رفتارهاي فرزندآوري زنان ایرانی  1فرزندآوري
 .گیري براي فرزندان بعدي آنها دارد در تصمیمیز ناي را  کننده نقش تعیینجنسیتی است که 

 ،و تعداد فرزندان در حال حاضر زندهزنان سن ، )1393حسینی و بگی (مطابق نتایج تحقیق  
و همکاران  کشاورز مظفريهاي پژوهش  یافته داري بر رفتار فرزندآوري دارند.تاثیرات معنی

تمایالت  طول مدت ازدواج باو  التحصیتهاي بین متغیرنیز نشان داده است که ) 1393(
. داري وجود داردمعنی امداد رابطه زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیتهفرزندآوري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  parity progression ratio technique 
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هاي گذشته و با تکیه بر تجزیه  ) با بررسی تحوالت جمعیتی ایران طی دهه2014، 1394فروتن (
مایشی نشان داده است که هاي جمعیت و نتایج بررسی پی هاي ثانویه سرشماري و تحلیل داده
ها و بندي خانواده مانند ازدواج و فرزندآوري به میزان زیادي تحت تاثیر زمینهالگوهاي شکل

در بین شهروندان ) 1394( همکاران و باشد. نتایج تحقیق طاووسی الزامات فرهنگی اجتماعی می
 مانند متغیرهایی با ندآوريفرز به تمایل گانه تهران نیز نشان داده است که عدم 22متاهل مناطق 

 ارتباط پایین درآمد میزان و فرزند بیشتر تعداد داشتن مذکر، جنسیت بیشتر، ازدواج هاي سال
 .دارد معنادار

ت تمایالتري از تحقیقات خارجی به مراتب متنوعه درعین حال، باید افزود که طیف ب
برخی از این تحقیقات اشاره  اختصاص یافته است که در اینجا به مهمترین نتایجفرزندآوري 

در کشور کره ) 1995( 3پارك و چوو ) 1996( 2لی ،)1985( 1آرنولدنتایج تحقیق  شود. می
طوري  باشد به جنوبی نشان داد که تمایالت فرزندآوري والدین غالباً معطوف به فرزند پسر می

هنک و د. تحقیق یاب که این نوع خاص تمایالت فرزندآوري حتی براي فرزند دوم افزایش می
هاي تحقیقات پیمایشی باروري و خانواده که توسط  نیز به تجزیه و تحلیل داده) 2000( 4کوهلر

کشور توسعه یافته عمدتاً در اروپا انجام شد، پرداختند. نتایج تحقیق  17سازمان ملل متحد در 
ان دختر و پسر دهد که تمایالت فرزندآوري والدین مبتنی بر ترکیبی از فرزند مینشان آنها 
 دارند.عوامل اجتماعی فرهنگی باشد که اساساً ریشه در  می

در کشور فنالند نیز مبین این واقعیت است که ) 2007( و همکاران 5اندرسوننتایج تحقیق  
جنس فرزند فعلی مادران نقش تعیین کننده در تمایالت فرزندآوري و رفتار باروري آنان دارد. 

در آلمان نیز نشان داده است که تمایالت باروري نه تنها تحت تاثیر ) 2008( 6هنزنتایج تحقیق 
مانند نحوه نگرش به نقشهاي جنسیتی و ارزش عوامل ذهنی تحت تاثیر شرایط اقتصادي بلکه 

هاي تولد میزانطوري که این عوامل ذهنی به ویژه در  باشد به کودکان و زنان در جامعه نیز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Arnold 
2 Park & Cho  
3 Yong Lee 
4 Hank & Kohler 
5 Andersson 
6 Henz 
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) در کشور ژاپن نشان داده 2013( 1فاوسهاي تحقیق  باشند. یافته حائز اهمیت میاول فرزند 
هاي جنسیتی و است که تمایالت فرزندآوري والدین بیش از هر چیز تابعی از نحوه نگرش

 2باشد. مطابق نتایج جدیدترین تحقیق مؤسسه پژوهشی پیو تفوق موالید پسر بر موالید دختر می
خی کشورهاي جهان باال است که عمدتاً ناشی از آن )، کماکان سطح فرزندآوري در بر2013(

باشند.  هاي افزایش موالید می است که نسبت چشمگیري از افراد داراي نگرش مثبت به برنامه
هاي سازمان ملل متحد  ) مبتنی بر تجزیه و تحلیل جدیدترین داده2015( 3نتایج تحقیق لیندسی

سرتاسر جهان به ویژه در کشورهاي جهان  نشان داده است که هنوز در بسیاري از جوامع در
سوم الگوهاي فرزندآوري تحت تاثیر فرهنگ مبتنی بر تفوق فرزند پسر کماکان وجود دارد 

طوري که به ویژه در نقاط روستائی کشورهایی مانند چین، هند، ویتنام و نپال، تعداد  به
 آل فرزندان پسر دست یابند. ها به تعداد ایدهیابد تا خانواده ها همچنان افزایش می حاملگی

نفر از زنان حامله در ایاالت  5000) بر روي 2016و همکاران ( 4مطابق نتایج تحقیق میلر 
متحده، الگوي واحدي در خصوص تمایالت فرزندآوري وجود ندارد، زیرا تمایالت فرزندآوري 

قومی و نژادي آنان تحت تاثیر عواملی همچون سن حاملگی، سطح درآمد و تحصیالت، و تعلق 
هاي مرتبط با فرزندآوري  ) بر روي شاخص2016( 5باشد. نتایج تحقیق گانتر و هارتگن آنان می

طورکلی، هر چه میزان تمایل براي فرزندآوري  کشور جهان نیز نشان داده است که به 200در 
نشان  یابد. درعین حال، نتایج تحقیق آنها بیشتر باشد، سطح باروري نیز در عمل افزایش می

دهد که این ارتباط تنگاتنگ بین میزان تمایالت فرزندآوري و سطح باروري واقعی لزوماً در  می
کند، زیرا کماکان تعداد فرزندانی که زنان در بسیاري  تمام جوامع درحال توسعه صدق نمی

 ت. آورند به مراتب بیشتر از تعداد فرزندان مورد انتظار آنان اس جوامع آفریقائی به دنیا می
 مبانی نظري تحقیق

هاي مهم براي تبیین تمـایالت فرزنـدآوري ارائـه    ، طیف گسترده و متنوعی از نظریهطور کلی  به
بندي کـرد. در اینجـا، مـا ایـن نظریـات      هاي گوناگون طبقه توان آنها را از زاویه شده است که می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fuse 
2 Pew Research Center 
3  Lindsey 
4 Miller 
5 Gunther & Harttgen 
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هـاي کالسـیک    ظریـه کنـیم: گـروه اول مربـوط بـه ن     بنـدي مـی  مرتبط را به سه گروه اصلی طبقه
باشـد. ایـن    شناختی مرتبط با تبیین روندهاي تاریخی تحوالت جمعیتی و فرزندآوري می جمعیت

شـناختی ارائـه    گذار جمعیـت ها غالبا در چارچوب نظریه انتقال جمعیتی یا تئوريگروه از تئوري
پسـون و  اي همچـون تام شناسـان برجسـته   گردد که برخی از بانیـان و پیشـقدمان آن جمعیـت    می

ها اساساً معطوف به رونـدهاي  باشند. شکل آغازین و کالسیک این دسته از تئوري می 1نوتشتاین
باشد که نقش اصلی را در تـاریخ تحـوالت جمعیـت     هاي مرگ و میر و موالید میتاریخی میزان
ان ها را تحـت عنـو  شناسان معاصر نیز شکل نوین این دسته از تئوري اند. جمعیتجهان ایفا کرده

اند. این تئوري نـوین گـذار جمعیتـی کـه عمـدتاً      مطرح نموده 2شناختی دوم نظریه گذار جمعیت
) 2007( 4) و لسـتهاق 1987( 3دکـا شناسـانی همچـون ون   مبتنی بر تحقیقات و نظریات جمعیـت 

باشد، اساسا معطوف به تحوالت خانواده معاصر از جمله تغییـرات در الگوهـاي فرزنـدآوري     می
هاي نوظهور در خانواده معاصر پدید آمده که این تئوري نوین گذار جمعیتی، شکلاست. مطابق 

تـوان بـه    طور چشمگیري درحال گسترش در سطح جوامع انسانی است. به عنـوان مثـال، مـی    به
افزایش سن ازدواج، سیر صعودي نسبت تجرد و تجرد قطعی، افزایش میزان طالق، روند فزاینده 

هاي نوظهور خانواده اشـاره کـرد   ج به عنوان برخی از مهمترین شکلزندگی مشترك بدون ازدوا
باشـند. در واقـع،    اي بر روي میزان فرزندآوري نیز مـی که داراي تاثیرات و پیامدهاي تعیین کننده

فرزندي، خانواده تک والدي نیـز  فرزندي، بی هاي فزاینده تکهاي نوظهوري همچون میزان پدیده
هاي نوظهور خانواده معاصر کانون توجه و بررسی این تئوري نوین شکلعنوان برخی دیگر از به

 ).  1392و 1395باشند (ر.ك به: فروتن  گذار جمعیتی می
است. اساسا انتخاب و  5مبتنی بر انتخاب عقالنی و ساختاريهاي  گروه دوم شامل نظریه

بندي خانواده و ه شکلهاي گوناگون از جمله در زمینه الگوهاي مربوط ب رفتار عقالنی در عرصه
طوري که از دیدگاه ماکس  باشد به هاي جوامع معاصر میفرزندآوري، یکی از مهمترین ویژگی

شود. یکی از  وبر، نیز عقالنیت یکی از سه ویژگی بنیادین جوامع در دوران معاصر محسوب می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thompson & Notestein 
2  Second Demographic Transition Theory 
3  Van de Kaa 
4  Lesthaeghe 
5 Rational and Structural Theories 
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الگوهاي در تبیین  مبتنی بر انتخاب عقالنی و ساختاريهاي  هاي نظریه مهمترین مشخصه
باشد زیرا این گروه از  فرزندآوري این است که رویکرد اقتصادي در آنها بسیار برجسته می

توانیم به  نظریه  ها عمدتا از سوي اقتصاددانان مطرح شده است. به عنوان مثال، میتئوري
ز وي نی 2اشاره کنیم که حتی تئوري سرمایه انسانی )1960( 1گري بکراقتصاددان برجسته معاصر 

متاثر از رویکرد اقتصادي است. مطابق نظریه وي، رفتار فرزندآوري خانواده ها محصول ارزیابی 
فایده فرزند و تخصیص وقت و زمان براي  –اقتصادي والدین مبتنی بر تحلیل معادله هزینه 

 باشد. در مجموع، این گروه از نظریه ها اساساً فرزند را به عنوان یک کاالي اقتصادي فرزند می
گیري در خصوص این کاالي اقتصادي، کنند که والدین براي تصمیم کنند و استدالل می تلقی می

ها کنند. بنابراین، در چارچوب این دسته از تئوري هاي آن را ارزیابی می ها و فایدهابتدا هزینه
و ها را نیز تحلیل هاي جنسیتی خانوادهتوان الگوهاي فرزندآوري ناشی از سوگیري حتی می

تر از فرزند دختر تر و مولداگر فرزند پسر به لحاظ اقتصادي سازندهتبیین کرد بدین معنا که مثال 
که در جوامع  فرزند پسر خواهند داشته ببیشتري  والدین تمایلدر آن صورت ، تلقی گردد

 . مبتنی بر اقتصاد کشاورزي سنتی به ویژه نواحی روستایی بیشتر متداول است
باشد. از دیدگاه صاحب نظران این  می 3هنجاري و فرهنگیهاي  ل بر نظریهگروه سوم مشتم

داراي نقش بنیادین در تبیین الگوهاي  ها و آمال مردمعوامل فرهنگی و تغییر ایدهدیدگاه، 
طور چشمگیري مورد استقبال محققین و  هاي اخیر به در دههکه باشند  فرزندآوري می

کند که مفهوم فرهنگ  ) استدالل می1990( 4). هامل1388 پژوهشگران قرار گرفته است (فروتن
عمدتا به این دلیل در دوران معاصر مورد توجه پژوهشگران معاصر قرار گرفته است که آنان از 

شمول اقتصادي در تبیین متغیرهاي جمعیتی همچون  هاي بسیار کلی نگر و جهان تئوري
مچنان در پی این هستند که از یک سلسله الگوهاي فرزندآوري فاصله گرفتند و درعین حال ه

اصول کلی براي تبیین موضوعات مورد مطالعه خود مانند الگوهاي فرزندآوري استفاده نمایند. 
هاي تاریخی  توان در تجربه اهمیت و ضرورت این رویکرد تئوریک فرهنگی اجتماعی را می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gary Becker 
2 Human Capital Theory 
3 Normative and Cultural Theories 
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هاي تاریخی به ویژه در  این تجربهمرتبط با مراحل گذار جمعیتی نیز مشاهده و استنباط کرد زیرا 
کشورهاي جهان سوم به خوبی نشان داده است که گرچه مرحله آغازین گذار معطوف به کاهش 
سطح مرگ و میر با سرعت و موفقیت چشمگیري همراه بوده است، اما میزان پیشرفت در 

هاي اولیه بود  یبینمرحله بعدي گذار ناظر بر سطح فرزندآوري به مراتب کمتر و کندتر از پیش
تر از کاهش مرگ و میر است و عوامل فرهنگی پایین آوردن سطح باروري بسیار پیچیده"زیرا 

 ).  1384(میرزایی  "گذارند متعددي بر زاد و ولد و باروري تاثیر می
و آلفرد سووي نام برد. به عنوان  1توان از فرانک هانکینز از صاحبنظران برجسته این گروه می

توان  نکینز معتقد است که بدون در اختیار داشتن یک محیط و بستر فرهنگی مناسب نمیمثال، ها
به نتایج مطلوب و پایدار در زمینه تاثیرگذاري بر الگوهاي فرزندآوري دست یافت. سووي نیز بر 

کند و معتقد است که تمایل به  اهمیت و ضرورت چنین محیط و بستر فرهنگی مناسب تاکید می
ها در مورد اشاعه تحدید ها غالباً پیش از آنکه تبلیغات سازمانان کمتر در خانوادهداشتن فرزند

نظران برجسته این ). از دیگر صاحب1357شود، نه بعد از آن (سووي،  آغاز شود پدیدار می
) نیز یاد کرد. به عنوان مثال، کالدول با 2007) و لستهاق (1976توان از کالدول ( دیدگاه می
، چنین در کشورهاي افریقایی ویژهخویش بهطیف بسیار متنوع و گسترده مطالعات استناد به 

اي است به گونهاین جوامع هاي اجتماعی و باورهاي فرهنگی سیستم ارزشکند که  استدالل می
هاي اجتماعی زیادي را براي  پاداش معموالًبه ویژه فرزندان پسر که سطح باالي فرزندآوري 

هاي اخیر این سیستم ارزشی در این کشورها تاحدودي و گرچه در سال ردهمراه داه والدین ب
طوریکه  کند به دستخوش تغییر و افول شده است اما هنوز تاثیرات خود را بر فرزندآوري ایفا می

بسیاري از آنها کماکان از باالترین سطح فرزندآوري در جهان برخوردار هستند. نظریه آنتونی 
گیرد زیرا وي به این پرسش که  چارچوب همین رویکرد تئوریک قرار می) نیز در 1373گیدنز (

با تردید پاسخ  "آیا فرآیند انتقال جمعیت در کشورهاي جهان سوم نیز تکرار خواهد شد؟"
هاي فرهنگی مناسب براي تعدیل الگوهاي فرزندآوري اشاره  دهد و به عدم وجود زمینه می
هاي سنتی نسبت به بعد  این کشورها کماکان نگرشکند و معتقد است که در بسیاري از  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Frank Hankins 
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خانوار همچنان باقی است.  بنابراین، در چنین محیط و بسترهاي فرهنگی که بر سطح باالي 
توان رفتار فرزندآوري را بهتر درك و فهم کرد. در عین حال، با  کنند، می فرزندآوري تاکید می

هاي  هاي اخیر از جمله در عرصه طی دهه توجه به تغییرات بسیار گسترده و عمیق جامعه ما
کنیم تا برپایه یک رویکرد تئوریک ترکیبی بتوانیم تبیین  فرهنگی اجتماعی و اقتصادي تالش می

هاي مرتبط با تمایالت فرزندآوري در این  تري از الگوها و تعیین کنندهتر و جامعنسبتاً روشن
 تحقیق ارائه نمائیم.  

 هاي تحقیق   روش و داده
هـاي یـک پـژوهش تجربـی و بررسـی پیمایشـی        باحث تجربی این مقاله مبتنی بر تجزیه و تحلیلم

بـا اسـتفاده از روش   تحقیـق   و نظریـات  مباحث مرتبط با پیشینه و ادبیـات همچنین در ابتدا  است. 
 جمعیت نمونه این پژوهش پیمایشـی را مجموعـاً   .انداي و اسنادي مورد بررسی قرار گرفتهکتابخانه

هـاي  ساله و باالتر ساکن در نقاط شـهري و روسـتایی شهرسـتان    15نفر مردان و زنان  2787داد تع
توزیع جمعیت  1. جدول دهند اهواز، بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل می

 دهد.  هاي منتخب، جنس و محل سکونت نشان مینمونه تحقیق به تفکیک شهرستان
گستردگی جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکانات محدود باتوجه به تنوع و 

اي  اند که تاحدود قابل مالحظهپژوهشگران، این مناطق کمابیش متعدد و گوناگون انتخاب شده
هاي  هاي فرهنگی اجتماعی به ویژه از نقطه نظر ترکیب در بردارنده گستردگی جغرافیایی و تنوع

توان بر اساس آنها برخی از مهمترین  باشند که می ور ما میو مذهبی بخشهایی از کش قومی
تر بررسی  الگوهاي مرتبط با موضوع تحقیق را فراتر از یک شهرستان و در سطحی نسبتا گسترده

)کوکران  فرمولتحقیق با استفاده از  حجم نمونهکرد.  تعیین شده و براي  (
اي استفاده شده است.  اي چندمرحله گیري خوشه نههاي تحقیق نیز از روش نمو گزینش نمونه

یافته بود. پس از گردآوري  هاي تحقیق نیز پرسشنامه ساخت ابزار گردآوري اطالعات و داده
براي  SPSSهاي موردنیاز این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه، از برنامه نرم افزار  داده
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هاي تحقیق در  است که نتایج این تجزیه و تحلیلهاي تحقیق استفاده شده  تجزیه و تحلیل داده
 گیرند. بخش بعدي مورد بحث و بررسی قرار می

 توزیع جمعیت نمونه تحقیق به تفکیک شهرستانهاي منتخب و جنس .1جدول 
 مرد و زن زن مرد شهرستان و محل سکونت

 461 217 244 شهرستان اهواز

 556 270 286 شهرستان بابلسر

 470 235 235 شهرستان بجنورد

 400 211 189 شهرستان گنبدکاووس

 400 198 202 شهرستان محمودآباد

 500 232 268 شهرستان همدان

 2787 1363 1424 کل جمعیت نمونه تحقیق

تمایالت فرزندآوري است که برپایه نحوه نگرش نسبت به در این تحقیق، متغیر وابسته 
ون فرزند، یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، چهار تعداد فرزندان مورد انتظار در پنج سطح (بد

است. عالوه بر این شیوه اصلی براي سنجش تمایالت   فرزند و بیشتر) مورد سنجش قرار گرفته
تر تمایالت فرزندآوري از دو شیوه فرعی دیگر نیز در این فرزندآوري، به منظور شناخت دقیق

هاي ازدیاد  هاي افزایش موالید و برنامهستتحقیق استفاده شده است: یکی، نحوه نگرش به سیا
هر آنکس که «جمعیت. دیگري، نحوه نگرش به این گویه فرهنگی مذهبی مرتبط با فرزندآوري 

 ». دندان دهد، نان دهد
شود: گروه  عالوه براین، متغیرهاي مستقل در تحقیق حاضر نیز شامل چند گروه عمده می

ل سکونت، سن، وضعیت تاهل و تحصیالت. گروه اول، متغیرهاي پایه مشتمل بر جنس، مح
شناختی مشتمل بر تعداد فعلی فرزندان، جنس فرزندان فعلی، ترجیح  دوم، متغیرهاي جمعیت

هاي جنسیتی که در این تحقیق به دو  جنسیتی فرزند. گروه سوم، متغیرهاي مرتبط با نگرش
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و نحوه » آور خانوار ، نانمرد« نقشهاي جنسیتیروش (مشتمل بر نحوه نگرش به الگوي سنتی 
 ) مورد سنجش قرار گرفته است.نسبت به اشتغال زنان در کارهاي خارج خانهنگرش 

 هاي تحقیق نتایج و یافته
 آل فرزندآوري بعد ایده .1

یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده سطح فرزندآوري، نحوه نگرش افراد نسبت به تعـداد مـورد   
باشد. به همین جهت، این متغیر مهم به عنـوان یکـی از    فرزندان میآل  انتظار فرزندان یا بعد ایده

نشان داده شده اسـت. نتـایج    2اهداف این تحقیق مد نظر قرار گرفته شده و نتایج آن در جدول 
» دو فرزندي«آل فرزندان مربوط به الگوي  طورکلی، بیشترین نسبت تعداد ایده دهد که به نشان می
درصد) مورد مطالعه به این الگوي فرزندآوري  8/48یمی از جامعه (طوري که درحدود ن  است به

فرزنـد و بیشـتر)    3تمایل دارند. سپس، حدود یک سوم افراد داراي تمایالت فرزندآوري زیـاد ( 
و » فرزنـدي بـی «باشند. عالوه براین، نتایج تحقیق حاضر مبین این واقعیت است که الگوهـاي   می

طوري که حدود یک دهم افراد مورد مطالعه به  یرفتنی نیست به چندان شایع و پذ» 1فرزندي تک«
فرزنـدي تمایـل دارنـد. در مـورد محـل      درصد به الگوي بـی  2فرزندي و تنها حدود  الگوي تک

عنوان الگوي غالب تمایالت فرزندآوري هـم در  فرزندي کماکان به 2سکونت نیز اگرچه الگوي 
تر اسـت. بـه    شود، اما این الگو در شهرها متداول نقاط شهري هم در نقاط روستایی محسوب می

طور کلی تمایل به فرزآوري در روستائیان بیشتر از شهرنشینان است. بدین ترتیب، این بخـش از  
هاي اساسی نظریه پردازان تئوري ساختاري  توان در چارچوب ایده هاي تحقیق حاضر را می یافته

که تمایالت فرزندآوريِ زیاد اساسـاً مبتنـی بـر    ) تبیین کرد 1960و اقتصادي همچون گري بکر (
فرهنگ و اقتصاد کشاورزي سنتی جوامع روسـتایی کـه غالبـا مسـتلزم بعـد گسـترده خـانواده و        

 باشد. فرزندان زیاد است، می
نتایج برآمده از توصیف وضعیت تاهل و تمایالت فرزندآوري نیز حاکی از آن است که 

فرزندي کماکان به عنوان الگوي غالب  2متاهلین الگوي گرچه هم در بین مجردین هم در بین 
گردد، اما مجردین به میزان دو برابر بیش از متاهلین متمایل به  تمایالت فرزندآوري تلقی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Childlessness and One-child Patterns 
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درصد  متاهلین  40درصد). ثانیا، حدود  9درصد و  18فرزندي هستند (به ترتیب،  الگوي تک
د، درحالی که این نسبت در بین مجردین به مراتب باشن فرزند و بیشتر می 3متمایل به الگوي 

 کمتر یعنی حدود یک چهارم است. 
توصیف جدول تقاطعی متغیر جنس و تمایالت فرزندآوري نیز مبین دو نکته اساسی 

باشند. نکته اول این که الگوهاي مرتبط با تمایالت فرزندآوري در بین مردان و زنان کمابیش  می
نکته دوم این که این تشابه و یکسانی تمایالت فرزندآوري زنان و  باشد. مشابه و یکسان می

هاي همزمان تاثیرپذیري تمایالت فرزندآوري برحسب متغیرهاي  مردان حتی در تجزیه و تحلیل
 اصلی (مانند محل سکونت و وضعیت تاهل) به تفکیک جنس نیز مشهود است. 

یالت فرزندآوري نیز بیان شده عالوه بر این، نتایج جداول توصیفی بر حسب سن و تما
هاي سنی گروه  توان به نکات زیر اشاره کرد: اول آنکه، در تمامیاست. که بر این اساس می

شود. دوم  فرزندي به عنوان الگوي غالب تمایالت فرزندآوري محسوب می 2کماکان الگوي 
متداول است، درحالی تر هاي سنی جوانفرزندي بیشتر در میان گروه آنکه، تمایل به الگوي تک

کند. در  که به موازات افزایش سن، تمایل به این الگوي فرزندآوري تقریبا روند نزولی طی می
ساله بیش از  19-15ترین گروه سنی شامل افراد فرزندي در بین جوان واقع تمایل به الگوي تک

دو فرزندي که الگوي  باشد. سوم آنکه، در مورد الگوي ساله به باال می 50برابر افراد سنین  4
سال به  35تر در سنین کمتر از متداول در بین نمونه آماري بوده است، حدود نیمی از افراد جوان

طوري که  یابد به فرزندي تمایل دارند، درحالی که این تمایل در سنین باالتر کاهش می 2الگوي 
ه این الگوي فرزندآوري ساله به باال متمایل ب 65در نهایت فقط حدود یک سوم افراد سنین 

تر هستند. چهارم آنکه، تمایالت فرزندآوري زیاد به موازات افزایش سن کمابیش برجسته
هاي سنی شامل  ترین گروهفرزند و بیشتر در بین مسن 4شود. به عنوان مثال، تمایل به الگوي  می

 40برابر افراد کمتر از  2 ساله و بیش از 19-15برابر افراد سنین  3ساله به باال بیش از  50افراد 
هاي این تحقیق به  باشد. بدین ترتیب، الگوهاي فوق الذکر مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل ساله می

اي است که در زمینه تمایالت فرزندآوري کامال برجسته 1روشنی منعکس کننده شکاف نسلی
فرزندي)  2(یعنی، الگوي ترین الگوي فرزند آوري طوریکه نه تنها حتی متداول وجود دارد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Generational gap 
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هاي مرتبط با تمایالت فرزندآوري  هاي سنی و نسلی است، بلکه در سایر مقولهمتاثر از تفاوت
 نیز این تفاوتهاي سنی و نسلی کامال ًهویدا و مشهود است. 

 تعداد فرزندان مورد انتظار براي هر خانواده. 2جدول 
 یشترفرزند و ب 4 فرزند 3 فرزند 2 فرزند 1 متغیرها
 7/14 0/23 8/48 1/12 جنس
 7/14 1/22 6/49 9/11 مرد
 6/14 0/24 0/48 3/12 زن

     محل سکونت
 9/19 9/26 4/43 1/8 مناطق روستایی

 6/18 2/26 9/45 2/7 مرد
 9/20 5/27 0/41 0/9 زن

 7/11 9/20 9/51 3/14 مناطق شهري
 6/12 0/20 6/51 4/14 مرد
 7/10 8/21 3/52 2/14 زن

     وضعیت تاهل
 1/10 8/16 5/53 8/17 مجرد
 0/9 7/18 3/53 2/17 مرد
 3/11 6/14 8/53 6/18 زن
 2/16 7/25 5/47 3/9 متاهل
 3/17 7/23 3/48 2/9 مرد
 0/15 8/27 7/46 5/9 زن

     گروه سنی
15-19 3/21  9/52  7/15  4/8  

20-24 3/14  9/48  3/21  0/14  

25-29 4/13  5/54  2/20  1/11  

30-34 4/12  9/49  0/22  4/13  

35-39 4/9  0/51  4/27  4/10  

40-44 1/11  3/45  2/26  5/15  

45-49 8/8  5/43  7/28  1/18  

50-54 6/3  7/41  2/30  0/23  

55-59 6/4  6/44  3/22  7/27  

60+ 7/4  1/34  4/29  6/30  

 708 342 1361 337 فراوانی



 

 

 

 

 
 85  هاي تمایالت فرزندآوري در ایران   کننده الگوها و تعیین

 

 

 هاي افزایش فرزندآوري   سیاست .2
هـاي  هاي افـزایش موالیـد و سیاسـت    ندآوري افراد و نحوه نگرش به برنامهمعموال تمایالت فرز

افزایش جمعیت داراي ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هسـتند. نتـایج حاصـل از توصـیف تقـاطعیِ      
حـاکی از آن اسـت کـه     4هاي فرزندآوري و تمایالت فرزندآوري در جـدول  نگرش به سیاست

هـاي افـزایش    هـا و برنامـه  کامال موافق نسبت به سیاسـت  از کسانی که داراي نگرش تقریباً نیمی
فرزند و بیشتر هستند. درحالی کـه ایـن    4موالید هستند، خواهان بعد گسترده خانواده مشتمل بر 

هاي افزایش موالید هستند، بسیار اندك یعنی کمتر از یـک   نسبت در بین کسانی که مخالف برنامه
هاي افزایش  فرزندي در بین کسانی که با برنامه الگوي تک باشد. برعکس، میزان تمایل به دهم می

 اند.  ها کامالً موافقبرابر کسانی است که با این برنامه 5موالید کامال مخالف هستند، بیش از 

 هاي مرتبط با فرزندآوري  : ارتباط بین تعداد فرزندان مورد انتظار و سایر مؤلفه3جدول 
 فرزند و بیشتر 4 فرزند 3 فرزند 2 فرزند 1 متغیرهاي نگرش

     نگرش به سیاستهاي افزایش فرزندآوري
 3/48 1/29 0/18 8/3 کامال موافق

 1/24 1/34 1/36 5/4 موافق

 1/9 4/23 8/53 0/12 مخالف

 2/5 6/14 7/59 0/19 کامال مخالف

     "هر آنکس که دندان دهد، نان دهد"نگرش به 
 7/25 6/29 6/38 8/4 کامال موافق

 2/13 3/23 9/52 1/9 موافق

 1/7 5/21 7/53 7/16 مخالف

 1/4 7/8 2/54 0/31 کامال مخالف

 1698 642 342 66 جمع فراوانی
 

طورکلی حدود یک سوم افراد مورد مطالعه در این  ، به4مطابق نتایج این تحقیق در جدول 
هاي افزایش جمعیت و تحقیق داراي نگرش مثبت اعم از موافق و کامال موافق نسبت به سیاست
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درصد باقیمانده نیز داراي نگرش منفی اعم از  70هاي ازدیاد موالید هستند و تقریبا  برنامه
طور  باشند. این الگوي کلی تقریباً به ها میها و سیاستمخالف یا کامال مخالف با این قبیل برنامه

رش مثبت نسبت به سیاستکند. عالوه بر این، نگ یکسانی هم بر مردان هم بر زنان صدق می
هاي افزایش موالید در بین افراد ساکن در نقاط روستایی تاحدودي  هاي افزایش جمعیت و برنامه

بیانگر آن است که  4چنین، نتایجِ توصیفات در جدول بیش از نقاط شهري رواج دارد. هم
هاي  و برنامههاي افزایش جمعیت متاهلین بیش از مجردین داراي نگرش مثبت نسبت به سیاست

هاي تفصیلی این تحقیق مبتنی بر نقش  همه، تجزیه و تحلیلباشند. با این افزایش موالید می
همزمان متغیرهاي محل سکونت و جنس و همچنین متغیرهاي وضعیت تاهل و جنس نشان 

دهد که الگوي کلی فوق الذکر هم بر مردان هم بر زنان در هریک از نقاط شهري و نقاط  می
کند. بدین معنا که مردان و زنان نقاط شهري داراي نحوه نگرش کمابیش  ی صدق میروستای

باشند،  هاي افزایش موالید می هاي افزایش جمعیت و برنامهمشابه و یکسانی نسبت به سیاست
همان طور که این نحوه نگرش در بین مردان و زنان نقاط روستایی نیز کمابیش مشابه و یکسان 

هاي افزایش موالید در بین مردان و تیب، نه تنها نحوه نگرش نسبت به سیاستباشد. بدین تر می
باشد، بلکه این یکسانی و تشابه نگرش زنان و مردان  زنان کمابیش یکسان و مشابه یکدیگر می

حتی برحسب متغیرهاي اصلی (مانند محل سکونت و وضعیت تاهل) به تفکیک جنس نیز 
دهد موازات افزایش سطح اصل از توصیف تقاطعی نشان میمشهود است. همچنین سایر نتایج ح

هاي افزایش جمعیت و تحصیالت افراد مورد مطالعه، نحوه نگرش آنان نسبت به سیاست
کند. به عنوان مثال، نگرش مثبت  گیري روند نزولی طی میطور چشم هاي افزایش موالید به برنامه

افزایش موالید در میان افراد بی سواد و کم  هاي هاي افزایش جمعیت و برنامهنسبت به سیاست
سواد به میزان دو برابر بیشتر از افراد داراي تحصیالت عالی دانشگاهی است. این الگو هم در 

 جمعیت زنان هم در جمعیت مردان مشهود است.
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 هاي افزایش فرزندآوري برحسب متغیرهاي منتخبنگرش مثبت نسبت به سیاست .4جدول 
 مرد و زن زن مرد متغیر
    جنس
 9/30 6/30 1/31 کل

    محل سکونت
 8/35 6/35 0/36 مناطق روستایی
 1/28 6/26 4/28 مناطق شهري

    سطح تحصیالت
 4/41 6/39 4/44 بیسواد
 8/40 9/37 5/44 ابتدایی
 5/37 9/41 7/32 راهنمایی
 5/31 5/28 2/34 دبیرستان
 4/30 4/28 7/31 فوق دیپلم
 4/22 2/24 8/20 لیسانس

 6/21 8/18 1/24 فوق لیسانس
 0/28 0/40 0/25 دکتري

    وضعیت تاهل
 7/28 2/28 3/29 مجرد
 7/31 6/31 8/31 متاهل
 2787 1363 1424 فراوانی

 باورهاي فرهنگی دینی فرزندآوري .3
مـایالت  هـاي الگوهـا و ت   هاي فرهنگی و باورهاي دینی یکی از مهمترین تعیین کننـده  معموالً زمینه

فرزندآوري در بسیاري از جوامع به ویژه در جوامع برخوردار از سطوح بـاالي بـاروري محسـوب    
مـذهبی در  هاي اجتماعی و باورهاي فرهنگی سیستم ارزش)  معتقد است، 1976شود. کالدول ( می

 هـاي  پـاداش  که سطح باالي فرزنـدآوري معمـوالً  است اي به گونهاغلب جوامع آسیایی و آفریقایی 
ـ  در تئـوري گـذار جمعیتـی دوم کـه معطـوف بـه        .ردهمـراه دا ه اجتماعی زیادي را براي والدین ب

اي ایفـا  هاي دینـی نقـش تعیـین کننـده     تحوالت خانواده معاصر است نیز باورهاي فرهنگی و آموزه
) و لسـتهاق  1987طوري که تحقیقات دو تن از پیشـقدمان ایـن تئـوري یعنـی ون دکـا (      کنند به می

 هاي فرهنگی الگوهاي فرزندآوري تکیه و تاکید دارد.   بر ابعاد اجتماعی و زمینه )2007(
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، جدول تقاطعیِ بر حسب تمایالت باروري و نحوه نگرش 3مطابق نتایج توصیفی در جدول 
دهد که هر چه نشان می "هر آن کس که دندان دهد، نان دهد"نسبت به این گویه فرهنگی دینی 

شود، تمایل آنان به  د نسبت به این گویه فرهنگی مذهبی افزوده میبر شدت نگرش مثبت افرا
فرزند و  4یابد. به عنوان مثال، میزان تمایل به فرزندآوري زیاد (یعنی،  فرزندآوري نیز افزایش می

برابر کسانی  6بیشتر) در بین کسانی که با این گویه فرهنگی مذهبی کامال موافق هستند، بیش از 
نشان  4باشند. عالوه بر این، نتایج تحقیق در جدول  ویه کامال مخالف میاست که با این گ

طور کلی، دو سوم جمعیت مورد مطالعه داراي نگرش مثبت اعم از موافق و کامال  دهد که به می
دهد این الگو کمابیش هم بر موافق با گویه فرهنگی مذهبی فوق هستند. همچنین نتایج نشان می

طوري که تقریبا هم دو سوم زنان هم دو سوم مردان داراي  کند، به می مردان هم بر زنان صدق
نگرش مثبت نسبت به این گویه هستند. عالوه براین، افراد ساکن در نقاط روستایی بیش از نقاط 
شهري و همچنین متاهلین بیش از مجردین داراي نگرش مثبت نسبت به این گویه فرهنگی 

دهد که زنان روستایی داراي باالترین میزان نگرش  شان میباشند. جداول تقاطعی ن مذهبی می
باشند (یعنی، چهار پنجم)، درحالی که کمترین میزان آن مربوط به  مثبت نسبت به این گویه می

 باشد. زنان شهري (یعنی، سه چهارم) می

 "هر آنکس که دندان دهد، نان دهد"نگرش مثبت نسبت به گویه  .5جدول  
 زن مرد و زن مرد متغیر
    جنس
 5/66 7/67 7/65 کل

    محل سکونت
 5/73 6/78 0/68 مناطق روستایی
 7/62 9/60 4/64 مناطق شهري
    وضعیت تاهل

 6/59 5/60 7/58 مجرد
 3/69 9/69 7/68 متاهل
 2787 1363 1424 فراوانی
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 هاي تمایالت فرزندآوري سایر تعیین کننده .4
 دانتعداد فعلی فرزندان و جنس فرزن -

فرزندي در بین  ، نسبت تمایل به الگوي تک6مطابق نتایج توصیفی این تحقیق مندرج در جدول 
برابر نسـبت مشـابه در بـین کسـانی      4کسانی که فاقد فرزند یا داراي یک فرزند هستند، بیش از 

باشند. از سوي دیگر، تنها نزدیک به یـک دهـم کسـانی کـه      فرزند و بیشتر می 4است که داراي 
فرزنـد و بیشـتر) متمایـل هسـتند،      4اي یک فرزند هستند به الگوي فرزندآوري زیاد (یعنـی  دار

فرزند و بیشتر هستند، به این الگوي فرزندآوري  4درحالی که بیش از یک سوم کسانی که داراي 
تر، تمایل به فرندآوري زیاد در بین کسانی بیشتر رواج دارد کـه  زیاد تمایل دارند. به عبارت دقیق

ساساً در حال حاضر نیز داراي فرزندان زیاد هستند. همانطوري که افرادي کـه در حـال حاضـر    ا
داراي فرزندان کمتري هستند نیز تمایل به فرزندآوري اندك دارند. همچنین نتایج توصیفی نشان 

فرزندي در بین کسانی که فاقد فرزند هستند، بیش از دو برابر نسبت تمایل به  دهد الگوي تکمی
ین الگوي فرزندآوري در میان کسانی است که فقط یا بیشتر داراي فرزند پسر هستند و کسـانی  ا

 باشند.   که به تعداد مساوي داراي فرزندان دختر و پسر می

 ترجیج جنسیتی فرزندان -
مطابق نتایج توصیفی این تحقیق درخصوص نقش ترجیج جنسـیتی فرزنـدان بـر روي تمـایالت     

الگوي عمده زیر را استنباط کرد. اول آنکه، الگوي دو فرزندي کماکان به  توان سه فرزندآوري می
هاي مرتبط با تـرجیح جنسـیتی اسـت. دوم     گزینه عنوان شکل غالب تمایل فرزندآوري در تمامی 

ترین تفاوت درخصوص مناسـبات بـین تـرجیج جنسـیتی و تمـایالت      آنکه، مهمترین و برجسته
فرزنـدي   طوري که میزان تمایل به الگـوي تـک   زندي است بهفر فرزندآوري مربوط به الگوي تک

برابر میزان مشـابه در بـین کسـانی     3، بیش از "دهند فرزند پسر را ترجیح می"در بین کسانی که 
. در واقع، این الگو بـه خـوبی   "دهند تعداد مساوي فرزندان دختر و پسر را ترجیح می"است که 
دهنـد کـه    فرزندي تمایل دارند، بیشتر ترجیح مـی  ي تکدهد که حتی کسانی که به الگو نشان می

همان یک فرزند نیز فرزند پسر باشد. سوم آنکه، بیشترین میزان تمایل به الگوي فرزندآوري زیاد 
تعداد مساوي فرزندان دختر و پسر را ترجیح "فرزند) متعلق به کسانی است که  4(یعنی، الگوي 
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به این الگوي فرزندآوري زیـاد تقریبـا دو برابـر نسـبت      طوري که نسبت تمایل آنها به "دهند می
تـر،  مشابه در میان کسانی است که به عدم ترجیح جنسیتی فرزندان اعتقاد دارند. به عبارت دقیـق 

باشند، کمتر از سایرین به فرزنـدآوري زیـاد    کسانی که معتقد به عدم ترجیح جنسیتی فرزندان می
و به وضوح منعکس کننده این واقعیت اسـت کـه تمـایالت    متمایل هستند. بدین ترتیب، این الگ

 فرزندآوري داراي ارتباط تنگاتنگی با ترجیحات جنسیتی هستند. 

 تعداد فرزندان مورد انتظار براي هر خانواده برحسب متغیرهاي منتخب .6جدول 
 فرزند و بیشتر 4 فرزند 3 فرزند 2 فرزند 1 متغیرها

     تعداد فعلی فرزندان
 4/14 6/17 1/51 4/14 رزندبدون ف

 5/9 7/21 6/54 6/13 فرزند 1

 7/13 0/24 2/52 7/8 فرزند 2

 9/16 8/39 6/37 0/5 فرزند 3

 5/36 4/28 9/29 7/3 فرزند و بیشتر 4

     ترجیح جنسیتی
 7/17 3/22 4/52 6/6 تعداد مساوي دختر و پسر

 3/16 8/20 3/45 2/15 ترجیح فرزند دختر

 9/13 9/21 1/44 8/18 پسر ترجیح فرزند

 6/10 2/25 1/49 7/13 عدم ترجیح حنسیتی

     جنس فعلی فرزندان
 0/14 4/16 2/52 8/14 بدون فرزند

 9/13 6/30 9/44 3/10 فقط یا بیشتر، فرزند دختر

 2/20 9/27 8/43 4/7 فقط یا بیشتر، فرزند پسر

 1/17 7/24 4/49 0/7 فرزند دختر و پسر، مساوي

 708 342 1361 337 انیفراو
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 هاي جنسیتی و تمایالت فرزندآوري نگرش -
ایـم، نتـایج   هاي جنسیتی و تمـایالت فرزنـدآوري پرداختـه   به توصیف متغیر نگرش 7در جدول 

هاي جنسیتی افراد متمایل به فرزندآوري زیاد و افراد متمایـل   حاکی از آن است بین نحوه نگرش
رد. نزدیک به نیمی از افرادي که داراي نگـرش کـامال موافـق    به فرزندآوري کم تفاوت وجود دا

فرزنـد و بیشـتر)    3آور خانوار هستند، تمایل به فرزندآوري زیاد (یعنـی   نسبت به الگوي مرد نان
آور  دارند. درحالی که کمتر از یک سوم کسانی که داراي نگرش کامال مخالف با الگوي مرد نـان 

رزندآوري زیاد متمایل هستند. از سوي دیگـر، میـزان تمایـل بـه     باشند به این الگوي ف خانوار می
آور خـانوار   فرزندي در بین کسانی که داراي نگرش کامال مخالف با الگوي مـرد نـان   الگوي تک

برابر میزان مشابه در بین کسانی است که داراي نگرش کامال موافق بـا الگـوي    2هستند، بیش از 
، 7چنین مطابق نتایج توصـیفی ایـن تحقیـق منـدرج در جـدول      باشند. هم آور خانوار می مرد نان

فرزندي در بین کسانی که داراي نگرش کامال موافق بـا اشـتغال زنـان     میزان تمایل به الگوي تک
برابر میزان مشابه در بین کسانی است که داراي نگرش منفی (اعم از مخالف و  2هستند، بیش از 

 باشند.  یکامال مخالف) نسبت به اشتغال زنان م
درصد افرادي که داراي نگرش کامال  40عالوه براین، نتایج حاکی از آن است که نزدیک به 

هاي  آور خانوار هستند، داراي نگرش مثبت نسبت به سیاست موافق نسبت به الگوي مرد نان
باشند. درحالی که فقط یک چهارم کسانی که داراي نگرش کامالً مخالف با  افزایش موالید می

هاي افزایش موالید  باشند داراي نگرش مثبت نسبت به سیاست آور خانوار می گوي مرد نانال
هستند. همچنین، به موازات افزایش نگرش مخالف افراد نسبت به اشتغال زنان نیز یک روند 

شود. میزان  هاي افزایش موالید مشاهده می تصاعدي در نحوه نگرش مثبت آنها نسبت به سیاست
هاي افزایش موالید در بین کسانی که داراي نگرش کامالً مخالف با  سیاست نگرش مثبت به

برابر میزان مشابه در بین کسانی است که داراي نگرش کامال  2اشتغال زنان هستند، نزدیک به 
، این باور 7هاي این تحقیق در جدول  باشند. دوم آنکه مطابق یافته موافق به اشتغال زنان می

بیشتر در میان کسانی رواج دارد که » هر آن کس که دندان دهد نان دهد«فرهنگی مذهبی که 
آور  تري نسبت به الگوي سنتی تقسیم کار جنسیتی موسوم به الگوي مرد نانداراي نگرش قوي
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خانوار و انجام کارهاي خانگی توسط زنان هستند: بیش از سه چهارم کسانی که با الگوي مرد 
هستند، داراي نگرش مثبت نسبت به باور فرهنگی مذهبی فوق آور خانوار کامال موافق  نان
کند و نهایتا کمتر از دو چهارم کسانی که  باشند، اما پس از آن، این نسبت روند نزولی طی می می

باشند، داراي نگرش مثبت با باور فرهنگی مذهبی  آور خانوار کامال مخالف می با الگوي مرد نان
از کسانی که با اشتغال زنان کامال موافق هستند، داراي  د نیمی فوق هستند. همچنین، تنها حدو

باشند، درحالی که این نسبت در میان کسانی  نگرش مثبت نسبت به این باور فرهنگی مذهبی می
طوریکه بیش از سه چهارم آنها داراي  که مخالف اشتغال زنان هستند به مراتب بیشتر است به

 باشند.  فوق الذکر می نگرش مثبت به باور فرهنگی مذهبی

 هاي فرزندآوري هاي جنسیتی و نگرش به مؤلفه : نحوه نگرش7جدول 

 
 هاي جنسیتی نگرش

نگرش مثبت 
سیاستهاي  به

 افزایش موالید

نگرش مثبت 
هرآنکس  به

که دندان دهد 
 نان دهد

 نگرش نسبت به تعداد فرزندان مورد انتظار

 فرزند 2 فرزند 1
3 

 فرزند
فرزند و  4

 ربیشت

آور  الگوي مرد نان
 خانوار

      

 1/20 9/25 0/46 3/7 2/78 4/38 کامال موافق

 4/13 7/25 3/49 5/9 1/69 2/32 موافق

 9/11 9/20 4/50 5/15 8/59 9/27 مخالف

 4/14 1/17 3/49 8/17 1/57 6/25 کامال مخالف

نگرش نسبت به اشتغال 
 زنان

      

 9/8 3/15 8/56 9/17 3/55 2/22 کامال موافق

 6/12 8/24 8/49 3/11 7/67 9/31 موافق

 4/22 9/31 3/37 8/6 0/76 9/37 مخالف

 4/25 1/20 3/43 5/9 0/75 8/39 کامال مخالف

  2787 2787 فراوانی
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 کننده تمایالت فرزندآوري   عوامل تعیین   .5
کـه عـددي    داري میـزان کـاي اسـکوئر   بیانگر این است که با توجه به عدم معنی 8نتایج جدول 

توان نتیجه گرفت که رابطه معناداري بین جنسیت و تمایل بـه فرزنـدآوري    است، می 05/0باالي 
تر، تمایل یا عدم تمایل افراد به فرزندآوري زیاد تحت تـاثیر جـنس   وجود ندارد. به عبارت دقیق

یج تجزیه باشد. در خصوص ارتباط بین متغیر وضعیت تاهل و تمایالت فرزندآوري، نتا افراد نمی
دهد که مقدار معناداري آزمون آماري کاي اسکوئر ارتبـاط ایـن دو    هاي آماري نشان می و تحلیل

طــوري کــه تمــایالت  ) معنــادار اسـت. بــه =000/0Sig( 05/0متغیـر در ســطح خطــاي کمتــر از  
باشـد. مطـابق نتـایج ایـن      فرزندآوري زیاد در بین افراد متاهل بیشتر و قویتر از افراد مجـرد مـی  

تحقیق افراد ساکن در نقاط روستائی بیش از نقاط شهري بـه فرزنـدآوري زیـاد تمایـل دارنـد و      
نیز مبین این است که ارتباط این دو متغیر محـل    7هاي آماري مندرج در جدول  تجزیه و تحلیل

معنادار است. درعین حال، نتـایج   05/0سکونت و تمایالت فرزندآوري در سطح خطاي کمتر از 
نشـاندهنده   1هاي آماري درخصوص شدت این رابطه مبتنی بـر ضـریب فـی    ه و تحلیلاین تجزی

 باشد. عدم وجود یک رابطه قوي بین این دو متغیر محل سکونت و تمایالت فرزندآوري می
دهد که تمایالت فرزندآوري تابعی از سطح  هاي تحقیق حاضر نشان می عالوه بر این، یافته
ازات افزایش سطح تحصیالت افراد، تمایل آنها براي طوري که به مو تحصیالت است به

نیز  8کند. مطابق نتایج آزمون آماري مندرج جدول  فرزندآوري زیاد تقریبا یک روند نزولی طی می
ارتباط بین این دو متغیر یعنی میزان تحصیالت و تمایالت فرزندآوري در سطح خطاي کمتر از 

05/0 )000/0Sig=کنند که بر اساس  هاي آماري تایید می تجزیه و تحلیلباشد. این  ) معنادار می
مقدار معناداري آزمون آماري کاي اسکوئر ارتباط بین دو متغیر تعداد فرزندان فعلی و تمایالت 

معنادار است. بدین معنا که هرچه بر تعداد فرزندان  05/0فرزندآوري نیز در سطح خطاي کمتر از 
هاي  کند. نهایتا، آزمون دآوري زیاد نیز سیر تصاعدي طی میشود، تمایل به فرزن فعلی افزوده می

داري تابعی از هر  طور معنی آماري این تحقیق مؤید این واقعیت هستند که تمایالت فرزندآوري به
باشند. اوال، بر اساس مقدار معناداري آزمون آماري ارتباط  هاي جنسیتی میدو متغیر مرتبط با نقش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Phi 
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آور خانوار در سطح خطاي  رزندآوري و نگرش به الگوي سنتی مرد نانبین دو متغیر تمایالت ف
تر، هرچه نگرش مثبت افراد به این عبارت دقیق). به=000/0Sigمعنادار است ( 05/0کمتر از 

شود، تمایل آنان به فرزندآوريِ زیاد نیز  تر میتر و ضعیفهاي جنسیتی کمرنگالگوي سنتی نقش
داري آماري درخصوص ارتباط بین دو متغیر تمایالت یا، معنیگذارد. ثان رو به کاهش می

فرزندآوري و نگرش به اشتغال زنان نیز در این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است: بر اساس مقدار 
معنادار است  05/0معناداري آزمون کاي اسکوئر ارتباط این دو متغیر نیز در سطح خطاي کمتر از 

)000/0Sig=تر تر و ضعیف، هرچه نگرش مثبت افراد نسبت به اشتغال زنان کمرنگطوري که  ). به
 کند. شود، تمایل آنان به فرزندآوريِ زیاد سیر تصاعدي طی می می

 هاي تمایالت فرزندآوري هاي آماري مرتبط با تعیین کننده نتایج تجزیه و تحلیل .8جدول 

 سطوح متغیر متغیر
 تمایل به فرزندآوري زیاد

 شاخص آماري
 دارد ندارد

 جنس
Chi- Square= 875/0 9/36 1/63 مرد  

Sig= 35/0  

Phi = 01/0  
 6/38 4/61 زن

 وضعیت تأهل

 8/26 2/73 مجرد
Chi- Square= 67/79  

Sig= 000/0  
Cramer' s V= 169/0  

 0/42 0/58 متأهل

 6/35 4/64 طالق گرفته

 2/66 8/33 فوت همسر

 محل سکونت
=Chi- Square 6/32 4/67 شهر 88/55  

Sig= 000/0  
Phi 142/0 =  9/46 1/53 روستا 

 تحصیالت

 1/64 9/35 بی سواد

Chi- Square= 016/165  

Sig= 000/0  
Cramer' s V 244/0  =  

 1/53 6/46 ابتدایی و راهنمایی
 9/32 1/67 دبیرستان
 9/33 1/66 فوق دیپلم
 0/27 0/73 لیسانس

 8/29 2/70 باالتر از لیسانس
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 هاي تمایالت فرزندآوري هاي آماري مرتبط با تعیین کننده نتایج تجزیه و تحلیل .8دول ادامه ج

 گیري نتیجه
هاي تمـایالت فرزنـدآوري را مـورد توجـه و بررسـی قـرار        در این تحقیق الگوها و تعیین کننده

دهـد کـه گرچـه تمـایالت فرزنـدآوري       هاي تحقیق حاضر نشـان مـی   طور کلی، یافته یم. بها داده
بـا فرهنـگ    "فرزنـدي  تک"و  "فرزندي بی"دستخوش تغییراتی شده است، اما الگوهایی همچون 

جامعه ایرانی چندان همخوانی ندارد و نسبت بسیار اندکی به ایـن الگوهـاي فرزنـدآوري تمایـل     
ترین الگوي تمایالت فرزندآوري در این تحقیق الگـوي دو فرزنـدي   رجستهدارند. درعین حال، ب

است که حتی با درنظر گرفتن نقش متغیرهاي مستقل دیگـر، ایـن الگـوي فرزنـدآوري کمـابیش      
 ماند. ثابت باقی می

کننده مهم ازجمله  عالوه براین، الگوهاي فرزندآوري تحت تاثیر برخی عناصر تعیین 
باشد. به عنوان مثال،  شناختی مانند محل سکونت و وضعیت تاهل می متغیرهاي پایه جمعیت

 سطوح متغیر متغیر
 تمایل به فرزندآوري زیاد

 شاخص آماري
 دارد ندارد

 تعداد فعلی فرزندان

 0/32 068 فرزند بی
Chi- Square= 541/186  

Sig= 000/0  

Cramer' s V 259/0  =  

 3/31 7/68 فرزند 1
 9/37 1/62 فرزند 2
 7/56 3/43 فرزند3
 2/65 8/34 فرزند 4

نحوه نگرش به الگوي مرد 
 آور نان

 0/46 0/54 کامالً موافق
Chi- Square= 140/35  

Sig= 000/0  
Cramer' s V= 113/0  

 3/39 7/60 موافق
 8/32 2/67 مخالف

 5/31 5/68 کامالً مخالف

 رش به اشتغال زناننحوه نگ

 2/24 8/75 کامالً موافق
Chi- Square= 302/119  

Sig= 000/0  
Cramer' s V= 208/0  

 5/37 5/62 موافق
 5/54 5/45 مخالف

 7/45 3/54 کامالً مخالف
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تمایل دارند؛ میزان  "فرزند و بیشتر 4الگوي "روستائیان به میزان بیش از دو برابر شهرنشینان به 
نیز تقریبا دو برابر میزان آن در بین مجردین است.  "فرزند و بیشتر 3الگوي "تمایل متاهلین به 
دهد که تمایالت فرزندآوري قویا تابعی از تعداد فعلی  ین تحقیق نشان میهمچنین، نتایج ا

فرزندان است زیرا اساسا تمایل به فرندآوري زیاد در بین کسانی بیشتر رواج دارد که در حال 
تر، هرچه تعداد فعلی فرزندان بیشتر، تمایل حاضر نیز داراي فرزندان زیاد هستند. به عبارت دقیق

یز بیشتر است. برعکس، افرادي که در حال حاضر داراي فرزندان کمتري هستند، به فرزندآوري ن
تمایل به فرزندآوري اندك دارند. عالوه براین، ترکیب جنس فرزندان فعلی نیز نقش تعیین کننده 

فرزندي در  طوري که میزان تمایل به الگوي تک کند به اي بر روي تمایالت فرزندآوري ایفا می
اقد فرزند هستند، بیش از دو برابر میزان آن در میان کسانی است که فقط یا بین کسانی که ف

بیشتر داراي فرزند پسر هستند و کسانی که به تعداد مساوي داراي فرزندان دختر و پسر 
هاي اصلی تمایالت فرزندآوري در این تحقیق، نحوه نگرش  باشند. یکی دیگر از تعیین کننده می

دهد  سیتی فرزندان است. به عنوان مثال، نتایج تحقیق حاضر نشان مینسبت به پدیده ترجیح جن
، بیش از "دهند فرزند پسر را ترجیح می"فرزندي در بین کسانی که  که میزان تمایل به الگوي تک

تعداد مساوي فرزندان دختر و پسر را ترجیح "برابر میزان مشابه در بین کسانی است که  3
فرزندي تمایل دارند، بیشتر ترجیح  ، حتی کسانی که به الگوي تکتر. به عبارت دقیق"دهند می
دهند که همان یک فرزند نیز فرزند پسر باشد. در واقع، مطابق نتایج این بخش از تجزیه و  می

توان گفت کسانی که معتقد به عدم ترجیح جنسیتی فرزندان  هاي تحقیق حاضر می تحلیل
 ي زیاد متمایل هستند.باشند، کمتر از سایرین به فرزندآور می

دهد که جامعه ایرانی نوسانات قابل  هاي این تحقیق نشان می در مجموع، تجزیه و تحلیل
فراگیر و  "شکاف نسلی"اي را در زمینه الگوهاي فرزندآوري تجربه کرده است و به یک مالحظه

قویا تحت تاثیر تر، تمایالت فرزندآوري عبارت دقیقفزاینده در این زمینه منجر شده است. به 
طوري که تمایالت فرزندآوري زیاد در میان نسل جوان و کم سن  سن و تفاوتهاي سنی است به

هاي تحقیق با  باشد. این بخش از یافته هاي بالنسبه مسن تر می تر چند برابر کمتر از نسلو سال
، 1357، سووي 1990چارچوب تئوریک تحقیق ناظر بر مالحظات فرهنگی اجتماعی (هامل 
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) سازگاري دارد. بدین معناکه نسلها 1373، گیدنز 2010، لستهاق، 1987، ون دکا 1976کالدول
متناسب با باورهاي فرهنگی و ارزشهاي اجتماعی نسل خودشان در خصوص الگوهاي 

 کنند.  فرزندآوري رفتار می
کرد،  توان استنباط هاي این تحقیق می یکی دیگر از الگوهاي اصلی که از تجزیه و تحلیل

است. بدین معناکه تمایالت فرزندآوري مردان و زنان  "اصل همسویی و همگرایی جنسیتی"
طوري که حتی با در نظر گرفتن سایر متغیرهاي مستقل مانند  بسیار به هم شبیه و یکسان است به

محل سکونت و وضعیت تاهل نیز این شباهت و یکسانی کماکان موجود و مشهود است. در 
طور چشمگیري تحت تاثیر نحوه نگرش  ا در زمینه تمایالت فرزندآوري بهعوض، تفاوته

جنسیتی است بدین معناکه کسانی که داراي نگرش قوي به الگوهاي سنتی نقشهاي جنسیتی 
 هستند داراي تمایالت فرزندآوري زیادتري نیز هستند. 

وري، نتایج هاي فرزندآهاي این تحقیق مربوط به سیاستگزاري در بخش تجزیه و تحلیل
دهد که نه تنها نسبت اندکی یعنی حدود یک سوم داراي نگرش مثبت به  تحقیق حاضر نشان می

باشد. این  هاي افزایش موالید هستند، بلکه غالبا شامل روستائیان و کم سوادان میسیاست
هاي تحقیق با بخش دوم چارچوب تئوریک تحقیق همخوانی دارد که ناظر بر نقش تعیین  یافته
) که بر بعد گسترده خانواده و فرزندان نیز 1960ننده اقتصاد معیشتی روستایی است (بکر، ک

هاي این تحقیق بر دو نکته اساسی تکیه و تاکید دارند  کند. بدین ترتیب، تجزیه و تحلیل تاکید می
 هاي مربوطه نیز مدنظر قرار گیرند:ریزيها و برنامهگزاريتواند در سیاست که می

، فرزندآوري کماکان در فرهنگ و اقتصاد جامعه ایران یک ارزش و تمایل محسوب از یکسو
فرزندي نیز با  فرزندي اساسا پذیرفتنی نیست و الگوي تک طوري که الگوي بی شود. به می

هاي افزایش  کمترین بخت و اقبال همراه است. از سوي دیگر، جامعه بی محابا به استقبال برنامه
کند. عقالنیت به قول ماکس وبر از  رود، بلکه عقالنی و حسابگرانه رفتار می فرزندآوري نیز نمی

گزاران کالن ریزان و سیاستهاي جامعه معاصر است. بنابراین، چنانچه برنامهمهمترین ویژگی
هاي مناسب براي تحقق عملی سازوکارهاي عقالنی و منطقی تشکیل خانواده مانند  جامعه زمینه

ازار کار را فراهم آورند، افراد جامعه نیز به خوبی و به سرعت آن را هاي شغلی در بفرصت
کنند و در نتیجه در چنین شرایط مناسبی، تمایالت فرزندآوري خود را نیز به خوبی  ادراك می



 

 

 

 

 
 1395شناسی ایران، سال یازدهم، شماره بیستم و یکم، بهار و تابستان  نامۀ انجمن جمعیت  98 

  

 

کنند زیرا در فرهنگ و اقتصاد جامعه و خانواده ایرانی نیز فرزندآوري کماکان یک  مدیریت می
 گردد.   میارزش و تمایل مهم تلقی 

 منابع  
فصلنامه ، "بررسی برخی از عوامل مؤثر بر باروري در شهر نهاوند"). 1380احمدوند، کاووس ( 

 .139 -155، صص: 7، شماره فرهنگیان
تفاوت اهداف باروري بین زن و مرد، عوامل و نتایج آن؛ مطالعه موردي "). 1375افراخته، حسن ( 

 .116 -123، صص: 41، شماره جغرافیاییفصلنامه تحقیقات ، "سیستان و بلوچستان
هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تعیین کننده"). 1393حسینی، حاتم و بالل بگی ( 

درمانی همدان  -کننده به مراکز بهداشتیشناختی تمایالت فرزندآوري زنان همسردار مراجعه جمعیت
سال هیجدهم، شماره اول، ، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ")1391(

 . 35 -43صص: 
 ، ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران: انتشارات امیر کبیر. مالتوس و دو مارکس)، 1357سووي، آلفرد ( 
محمد اسماعیل مطلق، محمد اسالمی، علی اصغر حائري مهریزي، اکرم هاشمی، ، طاووسی، محمود 

 مطالعه یک آزمون پیش: تهران مردم نگاه از آن با مرتبط عوامل و آوري فرزند" )1394علی منتظري (
 .605-597 صص: ،63 شماره ،پایش مجله "ملی

). 1381عباسی شوازي، محمد جالل، پیتر مکدونالد، میمنت حسینی چاوشی و زینب کاوه فیروز ( 
 نامه، "مورد رفتارهاي باروري در استان یزد؛ با استفاده از روشهاي کیفی بررسی دیدگاه زنان در"

 .  169 -203، صص: 20، شماره علوم اجتماعی

، "مالحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران (با تاکید بر ضرب المثلها)"). 1379فروتن، یعقوب ( 
 .46 -69 :، صص32و  31، شماره فصلنامه جمعیت

 شناختی: با اشاراتی به انتقال باروري هاي فرهنگی تحوالت جمعیت زمینه")، 1388فروتن، یعقوب ( 
 .110-91 :، صص14، شماره پیاپی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فصلنامه انجمن ،"در ایران

چالشهاي خانواده معاصر و نوگرایی با تاکید بر طالق در فرآیند گذار « .)1392فروتن، یعقوب ( 
 .105-122 ):2( 4، رانیا یمسائل اجتماع، »جمعیتی
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نامه ، "تحوالت جمعیتی و نهاد خانواده در ج.ا. ایران، پیامدهاي هویتی )1394روتن، یعقوب (ف 
 .38-31، صفحات 15، سال دوم، شماره هویت

تمایالت فرزندآوري در شهرستانهاي "، )1395(ی مینع هیسم ي؛زیاالهه سادات ا؛ فروتن، یعقوب 
 .223-187): 62( 16 فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،، "بجنورد و گنبدکاووس

هاي شناختی نگرش به طالق در شهرستان بررسی جمعیت، )1395( میرزایی. ؛ سمیهبروتن، یعقوف 
 .225-193، سال اول، شماره دوم. فصلنامه مطالعات جمعیتیمنتخب ایران، 

بررسی "). 1393راد و زهرا مردانی (راد، محمدرضا توانگرکشاورز مظفري، حمید، غالمرضا شریفی 
مجله تحقیقات نظام ، "یزان باروري در شهرستان شهرضاجمعیتی مؤثر بر م -عوامل اجتماعی

 . 67 -76، شماره اول، صص: 10، دوره سالمت
: 2، ، شماره تیر و مرداداندیشه پویا)، پنجره جمعیتی و ارزش فردگرایانه، 1391گودرزي، محسن ( 
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