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ی یند تحوالت خانواده در سه دههار باروری زنان ایران همگام با فررفتا

 گذشته

 4مهدی کرمانی، 3علی اکبر مجدی، *2غالمرضا حسنی درمیان، 1بتول صیفوری طغرالجردی

 12/02/98اریخ پذیرش:ت      222-227صص          22/10/92تاریخ دریافت:

 چکیده 

با استفاده از  1390تا  1370در این مقاله تحوالت مربوط به باروری زنان در خانواده از سال 

نرخ رشد ساالنه جمعیت  شده است. آمار، اسناد و مدارک جمعیتی تحلیل یروش تحلیل ثانویه

در چنین  ؛یافتهدرصد کاهش 1.3به  1390بوده که در سال  %3.9حدود  1372کشور ایران در سال 

رفت میزان رشد تعداد خانوارها متناسب با کاهش رشد جمعیت رو به افول بگذارد؛ وضعیتی انتظار می

درصد است که  2.21حدود  22تا  1372های تعداد خانوارها در سال یکه نرخ رشد ساالنهدرحالی

چنین آمار مربوط به بعد خانوار داشته است. هم درصد افزایش 3.89حدود  1390در مقایسه با سال 

گذار  یهیافته است. بر اساس نظری کاهش 3.24و  4.02به  2.11نیز طی این سه دهه به ترتیب از 

عتی شدن و شهرنشینی( های مدرنیسم و مظاهر آن )فردگرایی، صنم نشان از ورود ارزشجمعیتی دو

طالق دارد. در  یزیستی و همباشی در کنار رشد پدیدهفرزند، زوج تک والد، تک یهنظیر خانواد

درصدی از کل جمعیت در حال محو  2نفر به باال با سهم  2حال حاضر خانوارهای دارای جمعیت 

 دادند نیز رونفره که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می 4تا  3شدن هستند، نرخ رشد خانوارهای 

توان می .باشنددرصدی در حال افزایش می 2نفره با سهم به کاهش است و در مقابل خانوارهای تک

اخیر کاهش ترجیح باروری، میل به زندگی مجردی و تشکیل  یهنتیجه گرفت که طی سه ده

خانوارهای مستقل پیش از ازدواج در کنار عامل دیگری به نام طالق باعث کاهش بُعد خانوار و 

ایرانی  یخانواده یهای مدرنیسم به عرصهورود ارزش یدهندهافزایش تعداد خانوارها شده که نشان

 است. 
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 مقدمه  

تحوالت جمعیتی خانواده به یکی از مسائل اجتماعی مهم در دنیای معاصر مبدل شده است.   

ها و تردیدهای زیادی در ضرورت نهاد خانواده، پرسش برخالفکه امروزه در جوامع صنعتی طوریبه

خصوص ساختار، روابط و نقش اعضای خانواده وجود دارد. دگرگونی نهاد و ساختار خانواده و به 

 های اخیر کانونعنوان پیامد مدرنیته در غرب طی دههپردازان فروپاشی آن، بهبرخی نظریه یعقیده

نعتی انقالب ص یهرارگرفته است. این تحوالت درنتیجشناسی قمعهپردازان جاتوجه بسیاری از نظریه

و گسترش مدرنیزاسیون، الگوهای متنوعی از ازدواج و زناشویی، کاهش تمایل برای فرزند آوری و 

باروری، عادی شدن طالق و موارد مشابه آن را در دنیای غرب ایجاد کرد. اگرچه اولین تأثیرات 

ای بود؛ اما این ساختار جدید نیز غییر ساختار گسترده به خانواده هستهمدرنیته برنهاد خانواده، ت

توان به سست شدن پیوندهای خانوادگی، روابط عاری از این تغییرات می یازجمله ،پایدار نماند

توان شدن هنجارهای خانوادگی در کنترل و قدرت در درون خانواده،کاهش پایداری خانواده،کم

ها و روابط اعضای خانواده، تضعیف روابط عاطفی میان اعضای خانواده، درهم سامان بخشی به رفتار

ها بدون جایگزینی و مقبولیت یافتن نظامی نوین و کارآمد و بروز ریختن نظام سنتی، تقسیم نقش

های اخیر یکی در سال (.Mohammadi & Seifoori,2016)های دیگر استبسیاری عوارض و پدیده

مربوط به خانواده، کاهش بعد خانوار همزمان با افزایش  یهت ساختاری در حوزترین تغییرامهماز 

این تحوالت ارزشی در چارچوب روابط و  یهاگرچه مجموع (.Aliahmadi, 2009)تعداد خانوار است 

و روابط جنسی آزاد در غرب  2ساختار خانواده منجر به افزایش سبک زندگی زوج زیستی، همباشی

 .(Newman, 2008شد اما این تغییر در نظام ارزشی با سرعت به جوامع شرقی هم سرایت کرد )

عنوان یکی از کشورهای اسالمی نیز در جریان مدرنیزاسیون و گسترش شهرنشینی کشور ایران به

غربی چنین تحوالت  مدرن یهباورها و الزامات جامعبدون تردید یکی از جوامعی است که متأثر از 

ای هترین سوژهزنان، یکی از مهمساختار و روابط خانوادگی تجربه کرده است و  یهجمعیتی در عرص

آیند که نوع تلقی، نظام ارزشی، جایگاه و نقش اجتماعی شمار میآفرین در ساختار خانواده بهتحول

 ,Seyfollahi & Razeghiyan)ه است ها قادر به دگرگونی ساختار جمعیتی خانوادو باورهای آن

ها جهت اشتغال در خارج ها و مراکز آموزش عالی و تمایل آنافزایش حضور زنان در دانشگاه (.2008

تبع آن کاهش میل به ساز افزایش سن ازدواج دختران و بهنظران زمینهزعم صاجباز منزل که به

 ،شده های انجامبر اساس نتایج پژوهش(. Saraei, 2006) جمله تحوالت فراوان است از ،باروری است
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 فرزندی استترجیح زنان شاغل ایرانی عدم باروری و یا اتخاذ سیاست تک
(Mohammadi&seifoori, 2016. ) 

بررسی رفتار باروری زنان ایرانی همگام با تحوالت خانواده در ایران است. طبق  ،هدف این نوشتار

های ایران درصد از خانواده 71سبک زندگی ، 70یهور در دهکشاحوال  آمار رسمی سازمان ثبت

درصد نیز  3.84درصد زوجی )فقط زن و شوهر( و  14.7ای )زن، شوهر و فرزند(، صورت هستهبه

های اخیر تغییر سبک زندگی شده است، اما در سالصورت گسترده )چند نسل باهم( گزارشبه

های زوجی رو به افزایش گذاشته است و ت که خانوادههای ایرانی به این صورت بوده اسخانواده

 نرخ ،گذشته یهکه در چند دهطوریکنند؛ بههای گسترده با سرعت روند نزولی را طی میخانواده

های درصد به کمتر از چهار درصد رسیده است. روند رو به رشد خانواده 10های گسترده ازخانواده

درصد در  2.1ها از که نرخ این خانوادهطوریحال افزایش است؛ بههای اخیر در نفره نیز در سالتک

های تک والد )یکی از والدین به دلیل رسیده است. آمار خانواده 92درصد در سال  2.2به  82سال 

درصد رسیده است که در مقایسه با آمار  2فوت، طالق و یا ترک خانواده حضور ندارند( به نزدیک 

های تک والد، زن درصد خانواده 12زایشی داشته است؛ در حال حاضر حدود روند اف ،های قبلدهه

نرخ ازدواج  93تا  9013احوال کشور از سال  (. بر اساس آمار ثبتsci.irwww.سرپرست هستند )

شده  ازدواج ثبت 324هزار و 224حدود  1393که در سال طوریهم در کشور روند نزولی داشته؛ به

 درصد کاهش داشته است. 7.2که نسبت به سال قبل 

های عظیمی از تغییرات جمعیتی در ایران متأثر از تغییر نظام باوری، هنجاری و ارزش بخش

ن از طریق نیازهای عاطفی جوانا یهای جدید افراد از روابط جنسی، ارضااجتماعی است؛ تجربه

نهادهای موازی با خانواده، کاهش قبح اجتماعی طالق، افزایش تجرد قطعی، استقالل از خانواده 

بدون ازدواج و ... عمالً کارکردهای پیشین خانواده را دگرگون ساخته و همین امر موجب رواج زوج 

رقابل قبولی در این های نوظهور و غیزیستی، هم باشی، توالد خارج از ازدواج و ... شده که پدیده

شناسان خانواده این تحوالت موجب شده است که جامعه (Saraei, 2006).باشند بستر فرهنگی می

ها در قالب سه گروه جا آنوضعیت خانواده ارائه دهند که در این یهنظرات متفاوتی در خصوص آیند

 اند:شدهبندیطبقه

ها بر دانند. آنروند کنونی را دلیلی بر تحوالت آینده میدارند و  به افول خانواده اعتقاد گروه اول

ها نیازمند نهادی مانند خانواده نیستند و اگر مایل به تشکیل این باورند که در دنیای فردا انسان

ای پیش روی خود خواهند. کاهش کارکردهای خانواده و های تازهزندگی مشترک نیز باشند،گزینه

گیری انواع جدید زندگی خانوادگی در کنار کاهش شکل ،های عاطفیلیل یافتن آن به کارکردتق

قدرت رفتار جنسی اعضای خانواده، کمرنگ شدن وفاداری بین زوجین و پر رنگ شدن منافع فردی 

http://www.sci.ir/
http://www.sci.ir/
http://www.sci.ir/
http://www.sci.ir/
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نسبت به منافع خانوادگی، کاهش اعتقاد به نقش سنتی همسری و فداکاری و گذشت نسبت به 

های سنتی رچوب ازدواج رسمی، ازدست رفتن ارزشچا های خارج ازیکدیگر، وقوع بارداری

 تر شدن ابعاد خانواده، افزایش نرخ طالق و رواج انواع زندگی مشترک بدون ازدواج ازمادری،کوچک

چنان بر گروه دوم، هم (.Labibi, 2013)کندجمله شواهدی است که صحت این نظریه را اثبات می

های کید داشته و اگرچه در دههأهاد خانواده در جامعه تقدرتمند نهای خانوادگی و حضور بقای ارزش

اخیر نگرش افراد نسبت به زندگی مشترک تغییر کرده، اما این ارتقاء کیفی به معنی از دست دادن 

-های خانوادگی با درایت شخصی و منطق انتخابتوان ادعا کرد ارزشهای خانوادگی نیست. میارزش

. گروه سوم معتقدند خانواده (Labibi, 2013)کرده است ر و بروز پیدابیشتری در خانواده ظهو یهگران

در دنیای امروز دچار تحول شده، اما بنیان خانواده و کارکردهای اساسی آن با افول مواجه نشده 

رو هستیم، اما هسامانی در روابط خانوادگی روبدر دنیای امروز با نوعی بی ،است. از این دیدگاه

نظر (Labibi, 2013)داده است  یافتگی مجدد خانواده نیز در ابعاد گوناگون آن رویحال ساماندرعین

حاضر این است که روند تغییرات بُعد خانوار و تعداد خانوار در  یهبه آنچه مطرح شد، سؤال مطالع

 کشور ایران چگونه بوده است؟ یهگذشت یهفرآیند تحوالت خانواده در سه ده

مختلف  انحاء ها در ایران بهبسیاری از پژوهش 1390که از سال توجه به اینبا پژوهش:  یهپیشین

های مرتبط با ترین پژوهشمهم 1 یهدر جدول شمار ،دادند رفتار باروری زنان را محور توجه قرار

 شده است:موضوع گزارش

 مرور تحقیقات داخلی -8جدول 

 ردیف
محقق، زمان و مکان 

 انجام
 نتایج عنوان و روش

1 
Chaboki etal 

(2016) 

 همدان

ی بررسی رابطه

های ارزش

فرهنگی و گرایش 

به باروری در 

 زنان، پیمایش

های فردگرایانه، میزان باورهای متغیرهای ارزش

ها دینی نسبت به فرزند آوری و دیدگاه آزمودنی

نسبت به کارکردهای سنتی، خانواده و نقش زن 

ابسته را درصد تغییرات متغیر و 74در خانواده، 

های کنند که در این میان متغیر ارزشتبیین می

فردگرایانه از بیشترین قدرت تبیین برخوردار 

 بوده است.
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2 
Baseri etal 

(2016) 

 تهران

بررسی عوامل 

اقتصادی و 

اجتماعی و 

جمعیتی مؤثر بر 

تعداد فرزندان 

ایده آل روش 

 –توصیفی 

 تحلیلی

آمده دستبهاشتغال و تحصیالت زنان دو مفهوم 

ها توان با اتکا به آناز این پژوهش هستند که می

 های جمعیتی اتخاذ گردد.سیاست

3 Motlagh(2016) 

 

عوامل مؤثر بر 

ترجیحات باروری 

در زنان اقوام 

 ایرانی

های مختلف متفاوت ترجیحات باروری در قومیت

 مشکالت اقتصادی باشد و باال رفتن سن زنان،می

ترین دالیل عدم تمایل از مهمو مخالفت همسر 

 باشد.به فرزند آوری می

4 

Mohammadi 

etal (2016) 
 کرمان

 

بررسی جامعه 

شناختی  عوامل 

مؤثر بر ترجیح 

باروری زنان 

 پیمایش

 یگویان نسبت به آیندهنگرش منفی پاسخ

طلبی، نگرش نسبت به جامعه، فردگرایی، منفعت

زناشویی به مندی فرزند، خردگرایی و رضایت

ترتیب بیشترین همبستگی را با ترجیح باروری 

 مدآیرهای میزان مطالعه، تحصیالت، دردارند. متغ

و استفاده از رسانه به شکل غیرمستقیم ترجیح 

 دهد.ثیر قرار میأا تحت تباروری زنان ر

2 

Chamani(2015) 
 تهران

 

 مطالعه تعیین

های کننده 

شناختی جامعه

باروری طی دو 

اخیر)زنان نسل 

متأهل شهر 

تهران(، روش 

ترکیبی کمّی و 

 کیفی

فرزند پروری،  ،نتایج کیفی نشان داد-

گرایی باعث شده است زنان گرایی و کمالآرمان

ایده آل باروری و رفتار باروری پایین داشته 

باشند. نتایج کمّی نشان داد تعداد خواهر و برادر 

 زوجین، سن ازدواج، محل تولد، اختالف سنی

زوجین، درآمد خانواده، تحصیالت زن، مشارکت 

گیری امور خانواده، استقالل زنان در تصمیم

روانی)رضایت از زندگی(، نگرش مثبت و منفی به 

اعی، یافته، حمایت اجتم فرزند، اعتماد تعمیم

ثیرگذار بر باروری أترجیح جنسی، از عوامل مهم ت

 )رفتار، ایده آل و تمایالت فرزند آوری( زنان

 شود.محسوب می
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7 
Faraji(2015) 

 ایالم

بررسی عوامل 

اجتماعی مؤثر بر 

تمایل به باروری 

 18-40زنان 

 ساله، پیمایش

داشتن تعداد  نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر

 داشتن فرزندان زیاد، نقش مثبت تلویزیون بر

تعداد فرزندان زیاد، دلسرد کردن از طریق 

های مثبت شبکهخانواده و اطرافیان، تبلیغات 

درصد  44گو مجازی، ورزش عمومی و سن پاسخ

از واریانس میزان تمایل به باروری را تبیین 

 کنند.می

2 Dorahaki(2015) 

عوامل 

کننده تعیین

آل باروری ایده

تا  12زنان زنان 

 ساله 49

گذاران بخواهند در راستای که سیاستدرصورتی

عمل کنند مداخله در باروری در جهت تعدیل آن 

 هااقتصادی مناسب را برای خانواده یباید زمینه

 فراهم کنند.

8 
Kaboudi etal 

(2013) 
 2013تهران 

الگوی 

گیری تصمیم

فرزند آوری: یک 

 مطالعه کیفی

صورت وردن یا نیاوردن بهآتصمیم فرزند -

ع یا رف گیرد، بلکه مبنای آن،تصادفی شکل نمی

است و به کاهش یک سری نیازهای درک شده 

پیامدهای داشتن فرزند دیگر  ینگرش فرد درباره

باره این ها درآن  یو هنجارهای درک شده

 .بستگی دارد

89 
Kohan etal 

(2012) 
 اصفهان

درک زنان ایرانی 

از مفهوم 

توانمندسازی در 

تنظیم خانواده، 

تحلیل محتوای 

 کیفی

 یاصلی شامل کنترل برنامه یچهار طبقه-

حفظ  مشارکتی، یتنظیم خانواده باروری،

سالمت و دسترسی به خدمات مطلوب تنظیم 

 .خانواده از میان تجربیات زنان آشکار گردید

10 
Mahmoudian 

etal (2012) 
 کردستان

زنان کرد با چه 

درک و تفسیری 

فرزند کنش کم

آوری را برای خود 

 ایی زمینهنظریه

درون ای که زنان در ترین معانییکی از مهم-

حمایت  آوری خود در نظر دارند، فرزند کنش کم

زنان حمایت  .عنوان یک زن استاز خودشان به

های جسمانی، روانی و از شرایط وضعیت

عنوان استداللی برای تمایل اجتماعی خود را به

یابی رویای دست .فرزند آوری در نظر دارندبه کم

های مندی بیشتر از فرصتبه شغل، بهره
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 آرامش روانی، اجتماعی محدود در سطح جامعه،

جمله  مدیریت بدن و حفظ وجاهت اجتماعی از

 .ابعاد این خود حمایتی مذکور است

11 
Adibi sadeh 

etal (2011) 
 اندیمشک

بررسی میزان 

افزایش باروری و 

عوامل مؤثر بر آن 

در میان طایفه 

کرد ساکن 

 اندیمشک

عدم تفاوت معنادار بین میزان باروری در بین  -

متغیرهای  .زنان با وضعیت اشتغال گوناگون

وضعیت اشتغال مرد و  میزان تحصیالت زنان،

نگرش افراد به باروری سهم بیشتری در تبیین 

میزان باروری زنان کرد ساکن در شهرستان 

 اند.اندیمشک را داشته

ن قرارگرفته است که در توجه محققا در باروری زنان مورددر خارج از ایران نیز موضوع تغییر 

 شود:اشاره می 2010ها از سالترین نتایج این پژوهشبه برخی از مهم 2 یهجدول شمار

 مرور تحقیقات خارجی  -5جدول 

 ردیف
محقق، زمان و 

 مکان انجام
 نتایج عنوان و روش

1 

Yi Zeng, 

Therese 

Hesketh,(2016) 

چین

 سیاستثیرات أت

جهانی دو 

فرزندی در چین

، سیاست فرزندان چین یک 2015در اکتبر 

مزایای  .سیاست جهانی دو فرزند جایگزین شد

: د ازنهای جمعیتی جدید عبارتاستفاده از سیاست

 قابل های بارداری غیرجنینکاهش شدید سقط

قبول، حذف مجازی

2 
Anning Hu  

etal(2015)

چین

افزایش 

ناهمگونی در 

بازده اقتصادی 

به آموزش عالی 

در شهرهای 

چین

 یدر این مطالعه، ناهمگونی فردی در بازده

اقتصادی به تحصیالت عالی در چین پس از 

یرد. گگسترش تحصیالت عالی مورد بررسی قرار می

بیشترین اثر تحصیالت کالج در باالترین درآمد 

 باشد. عالوه بر این، ناهمگونی اثر در توزیع درآمدمی

یافته است.افزایش 2010تا  2003از سال 

3 
Hosseini-

Chavoshi(2016)

ایران

باروری، ازدواج و 

تنظیم خانواده 

در ایران: 

ته یافباروری در ایران به زیر سطح جایگزینی کاهش

های اخیر میزان رشد جمعیت نیز به است و در سال

است. این به بازنگری یافته درصد کاهش 1.3حدود 

ز انقالب نیاز دارد. نتایج های جمعیت پس اسیاست
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مفاهیمی برای 

سیاست آینده

 2010ید کرد که باروری در ایران در سال أیما ت

کودک در سال است. 2و  1.8حدود 

4 

Malin 

Soederberg 

etal(2015) 
 سوئد

نگرش زنان 

نسبت به باروری  

ی و مطالعه

باروری یک 

ملی  ینمونه

زنان سوئدی که 

معتقدند نگرش 

به باروری

در این جمعیت، سن، شغل، منطقه مسکونی و 

وضعیت مدنی )زناشویی( در نگرش نسبت به 

باروری و باروری نقش دارند. باروری در ارتباط با 

چنین های فردی و سن باید در جامعه و همتفاوت

مثل  های بهداشتی جنسی و تولیددر مراقبت

و بحث قرار گیرد.موردتوجه 

2 Jesús J. 

etal(2017)

عوامل 

 یکنندهتعیین

مدت  بلند

باروری نکاحی 

 در دنیای توسعه

و  19یافته )قرن 

(: نقش 20

های رفاهسیاست

های رفاه اگر توجه بیشتری به های دولتسیستم

باروری  ،یازهای جمعیت سالمند داشته باشندن

به نیازهای  جههای رفاه تویابد. اگر دولتکاهش می

د. یابآنگاه باروری افزایش می ،خانواده داشته باشند

های عمده بین کشورها در مورد مزایای تفاوت

کودک وجود دارد.

شده است، این نظریه در  گذار جمعیتی دوم استفادهپژوهش از نظریه یهلأمنظور تحلیل مسبه

ایین است. این نظریه، باروری پ توسعه یافتهدر کشورهای « باروری پایین»اصل چارچوبی برای تبیین 

های پایانی قرن دهد که در دههو دوام آن در جوامع مزبور را با توجه به تغییرات اساسی توضیح می

گذار جمعیتی دوم درکشورهای اسکاندیناوی تقریباً جامعه و خانواده پیش آمد. نظریه بیستم در سطح

 حالاین کند. بافرهنگی تا حدود زیادی صدق می یدر حوزهطور کامل و درکشورهای مدرن دیگر به

باروری پایین و دوام آن در ایران  یهکارگیری این نظریه را برای مطالعهای بهالزم است محدودیت

لحاظ کرد، زیرا ایران کشوری پیرامونی است و تغییرات آن تا حدودی ناهمسان، ناهماهنگ و 

 (Saraei, 2008) .زمان با این نظریه استناهم

مبتنی بر  ،موضوعات عمده در مطالعات جمعیتی شناختی یکی ازگذار جمعیّت یهنظری

بارروی زیر سطح جایگزینی است و ناظر  یزمینه در ( Lesthaeghe & Van Di Ka, 1980)تحقیق

ش دهد. کاهش میزان ازدواج، افزایبه تغییراتی است که در سطح ازدواج، باروری و جامعه رخ می

های قبل و بعد از ازدواج، افزایش طالق و کاهش ازدواج خانگیسن در اولین ازدواج، افزایش هم
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دهد.کاهش باروری با به مجدد بعد از طالق و بیوگی از تغییراتی است که در سطح ازدواج رخ می

 تر از سطحتعویق انداختن فرزند آوری، باال رفتن سن والدین شدن، کاهش باروری به پایین

های خارج از ازدواج، تغییراتی را جایگزینی،کارآمدی وسایل پیشگیری از باروری و افزایش باروری

شود. در طول گذار دوم تغییراتی نیز در سطح جامعه رخ دهد شامل میکه در سطح باروری رخ می

-د به بخشسازی، دموکراسی، عدم تعهند از: استقالل فردی، خود واقعیها عبارتدهد، برخی از آنمی

های بیانگرانه و ضعف اجتماعی به سمت جلوه یهای جهانی و نیز سرمایههای حکومتی و شبکه

یکپارچگی اجتماعی، رفتارسازی مجدد دولت، انقالب جنسی، از بین رفتن اقتدار مردان، رهاسازی 

یک از  که هیچها نشان دادند آن (Lesthaeghe, Ron, 2006). زنان و افزایش استقالل اقتصادی زنان

باروری زیر سطح جایگزینی، دوباره به سطحی از باروری  یهبررسی پس از تجرب کشورهای مورد

 یهتجرب (Van Di Ka, 2002)او  میر متعادل باشد. بر این اساس و اند که با سطح مرگبرنگشته

ر م در نظشناختی دوجمعیتگذار  یهاستمرار آن را معیار ورود به دورباروری زیر سطح جایگزینی و 

تغییرات در سطح کالن جامعه به تغییراتی در سطح خانواده و از آن طریق  (.Saraei, 2008)گرفت

 زالگوهای فرزند آوری منتقل شد. انقالب در تکنولوژی کنترل موالید و پیشرفت وسایل پیشگیری ا

 ,Lesthaeghe)آوری شد فرزند  جنسی یهرابط ،سنتی ازدواجی هبارداری باعث تغییراتی در رابط

Ron, 2002). 
جه نتی با توجه به آنچه گفته شد، یکی از مظاهر تغییرات در سطح خانواده، تعویق ازدواج و در

یابد فرزند آوری نیز افزایش می بع این تغییر، متوسط سنتازدواج زنان است. به افزایش میانگین سن

فرزندآوری، محدود شدن فرصت فرزندآوری زنان ی سن یهآن با توجه به محدودیت دور یهو نتیج

زنان به هنگام تولّد اولین فرزند است. در چنین  د بالفصل این تغییرات، افزایش سنشود. پیاممی

 فرزندی را نه ناشی از نازایی طبیعییابد. سرایی این بیفرزند افزایش میشرایطی شمار زنان بدون 

اجتماعی ازجمله محوریت کار و فعالیت در مشاغل خارج از  -یبلکه عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصاد

افزایش موالید نامشروع یکی دیگر از  . (Van de Kaa, 2002)داند محوری می جای خانوادهمنزل به

ای پیدا مالحظه گرچه فردیت در دوران مدرن رشد قابل»مظاهر تغییر در الگوهای فرزندآوری است. 

ای را مالحظههای قابلآزادی اندیشه و سیاست، فرد یها، خصوصاً درحوزهتر حوزهدر بیشکرد و 

 .دست آورد، اما حساسیت جامعه نسبت به باروری خارج از ازدواج تا حدود زیادی ادامه داشت به

(Lesthaeghe, 1986) م استمرار باروری زیر سطح جایگزینی شناختی دوگذار جمعیت یهاگرچه نظری

دهد، های پساماتریالیستی یا پسامدرن ربط میرا در سطح جامعه به تکوین ارزش کشورهای پیشرفته

کشد. بر ها را به چالش میآل زنان قطعیت این یافتهشده و ایده امّا اختالف سطح باروری مشاهده

های گوید محدودیت شمار فرزندان ناشی از عواملی چون افزایش هزینهدونالد میاین اساس، مک
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 یهها در اوایل دههایی که آنارزش های اجتماعی است نهاطمینانی و ماهیت نظامری، بیفرزندآو

 . (Hoseini, 2016)اند م عمرشان رشد دادهسو

زنی وجود آمد و قدرت چانهوابط زندگی بهای در رمالحظه تغییرات قابل ،در گذار جمعیتی دوم

آزاد شدن زنان از سلطه و قیود نظام پدرساالری، گونه که صورت مساوی تقسیم شد. هماندو طرف به

ها را در امور مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج طی این مرحله افزایش داد، گیری آنقدرت تصمیم

دنبال خود یک رویکرد جدید از زندگی را ارائه داد که فارغ از زندگی پدرساالرانه بود. در این روند به

جدید  هایغییر اشکال خانواده تغییرات جدیدی هستند که توسط نقشاین زمینه کاهش باروری و ت

-یخانگدیگر، به تعویق انداختن ازدواج و موالید اول، افزایش همعبارتشوند. بهزنان فهم و ادراک می

شود های گذار دوم محسوب میها، طالق و کاهش باروری به زیر سطح جایگزینی از مشخصه

((Solsona, 1997) شده است. های گذار اول و دوم جمعیت نمایش دادهتفاوت 3 یهل شماردر جدو 

 های گذار اول و دوم جمعیتتفاوت -9جدول 

 الف( ازدواج

 گذار جمعیتی اول گذار جمعیتی دوم ردیف

 افزایش میزان ازدواج و کاهش سن ازدواج کاهش میزان ازدواج و افزایش سن در اولین ازدواج 1

 خانگیسطح پایین هم های قبل و بعد از ازدواجخانگیافزایش هم 2

 سطح پایین طالق افزایش طالق و زودرسی آن 3

 سطح باالی ازدواج مجدد کاهش ازدواج مجدد بعد از طالق و بیوگی 4

 ب( باروری

 گذار جمعیتی اول گذار جمعیتی دوم ردیف

1 
کاهش باروری از طریق به تعویق انداختن فرزندآوری 

باال رفتن سن والدین شدن و کاهش باروری به و 
 تر از سطح جایگزینیپایین

کاهش در باروری نکاحی از طریق کاهش 
باروری در سنین باال و پایین بودن سن والدین 

 شدن

 کارآمدی وسایل پیشگیری از باروری 2
کم بودن وسایل پیشگیری و ناقص بودن 

 هافاصله

 کاهش باروری نامشروع ازدواجهای خارج از افزایش باروری 3

 نادر بودن زوجین بدون فرزند زمان بدون فرزند ماندن افرادافزایش مدت 4

 اجتماعی یزمینهج( پس

 گذار جمعیتی اول گذار جمعیتی دوم

 افزایش نیازهای با نظم باال -
سازیاستقالل فردی،خود واقعی -  

 پیش شرایط برای نیازهای اساسی ازدواج -
 داریخانه شرایط شغلی، درآمد، -
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های کار و اجتماعی شدن و دموکراسیارزش -  
های منفعلتعامالت متمایز و ارزش -  

- های جهانی ونیز های حکومتی و شبکهعدم تعهد به بخش
های بیانگرانه و ضعف سرمایه اجتماعی به سمت جلوه

 یکپارچگی اجتماعی
رفتارسازی مجدد دولت، دومین موج سکوالریزاسیون، -
 انقالب جنسی، ازبین رفتن اقتدار مردان، رهاسازی زنان

- های جنسیتی و استقالل اقتصادی ن در نقشافزایش تقار
 زنان

های زندگی زندگی منفعالنه و سبک یسازماندهی دوره-
 ای بازمتفاوت و آینده

های بهداشت، سواد، امنیت اجتماعی، سازمان-
 های نظامی خشکبوروکراتیک و ارزش

افزایش عضویت در اجتماعات سیاسی و  -
های جهانی و قدرت کشوری با گرایش شبکه

 اجتماعی ییکپارچه
های هنجاری قوی توسط دولت و نظام -

-کلیسا، اولین ازدواج سکوالریزه شده و مراقبت
 های سیاسی و اجتماعی

های سیاست جداسازی نقش جنسیتی، -
 خانواده

زندگی و ازدواج مدبرانه و  ینظم یافته گذار -
 تسلط یک مدل زندگی

 

  روش پژوهش و ابزار پژوهش

ت اسشده  اسناد، آمار و مدارک جمعیتی انجام یهه با استفاده از روش تحلیل ثانویاین مقال       

گذشته از تئوری گذار  یهتغییرات جمعیتی ایران طی سه ده یهمنظور تحلیل تبارشناسانو به

ده ش ویژه فردگرایی، صنعتی شدن و شهرنشینی( استفادهدرنیسم و مظاهر آن )بهم مجمعیتی دو

 عددوم، تغییرات خانواده، جمعیت، ب است. واحد تحلیل در این مقاله طبق تئوری گذار جمعیتی

ها با استفاده از آوری دادهاست. جمع 90تا  70 یهشده مربوط به ده خانوار و ایستارهای مطرح

شده است که  احوال کشور تهیهل اسناد، آمار و اطالعات مرکز آمار ایران و سازمان ثبتروش تحلی

 باشد. دسترسی می های مذکور قابلدر سایت رسمی ارگان

 فرضیه های پژوهش

 ی ایراني در گذار از سنت به مدرنینه کاهش یافته است.میزان باروری کل در خانواده-

ایراني در گذار از سنت به مدرنیته با کاهش متوسط بُعدخانوار مواجه بوده  یخانواده-

 است.

ایراني در گذار از سنت به مدرنیته کم فرزندطلبي را برگزیده است و رشد  یخانواده-

 جمعیت رو به کاهش گذاشته است.

روری با ایراني در گذار از سنت به مدرنیته و افزایش شهرنشیني، الگوی رفتار یخانواده-

 به صورت نزولي پیش رفته است.

 میزان تجدید نسل در ایران، به زیر سطح جایگزیني جهت پیدا کرده است.-
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 یافته های پژوهش  

با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش، ابتدا به تحوالت جمعیتی ایران از آغاز آشنایی ایرانیان با 

اخیر مورد بررسی  یهاین تحوالت در سه ده شود، سپسهای مدرنیته پرداخته میمفاهیم و اندیشه

نرخ بود، بیشترین  3.1که متوسط رشد ساالنه جمعیت   1342تا1332  یهبعد از دهگیرند. قرار می

دیگر عبارتباشد. بهمی 3.9است که نرخ رشد جمعیت  1372تا  1322 یهرشد ساالنه مربوط به ده

نفر  3.9به ازای هر صد نفر از جمعیت کل حدودطور متوسط هرسال به 1372تا  1332 یدر دهه

ط طور متوسدیگر؛ به ازای هر هزار نفر از کل جمعیت ساالنه بهعبارتشده است. به به جمعیت اضافه

درصد با احتساب  3.9متوسط رشد ساالنه 1372تا 1332  یهنفر به جمعیت اضافه شد. در ده 39

ما نرخ رشد جمعیت ایران بدون احتساب مهاجرین و مهاجرین و پناهندگان)عراقی( محاسبه شد، ا

طور متوسط به ازای هر هزار نفر ساالنه به ،درصد بود، یعنی در این دهه 3.2پناهندگان در این دهه 

نفر به جمعیت اضافه شد. در اواخر دوران حکومت پهلوی اقداماتی برای کنترل  32از جمعیت کل 

ا ایران ر یهشعار فرزند کمتر، زندگی بهتر هم رفت وموالید توسط مؤسسات آمریکایی صورت گ

زنان قشر باالی  هایی مثل سازمان زنان ایران و عضویت زنان درباری وفراگرفت. تشکیل سازمان

باعث شد که نرخ رشد جمعیت در  اجتماعی در این سازمان و اعمال کنترل جمعیت توسط آنان

بعد از وقوع انقالب اسالمی 1322قبل کاهش یابد. در سال  ینسبت به دهه 1322تا 1342 یهده

جاکه مذهبیون همیشه موافق افزایش جمعیت بودند، آن مذهبیون بر جامعه حاکم شدند. از ،در ایران

نی را ضروری میلیو بر دیدگاه صدور اسالم و انقالب به جهان تشکیل ارتش بیست در ایران نیز با تکیه

( 1372تا1322 معیتی بر اساس تشویق موالید پیش رفت. در این دهه )دانستند، لذا سیاست ج

درصد بود که در این دهه، انفجار جمعیت را به  3.91نرخ رشد جمعیت  ،طور که گفته شدهمان

جمعیت  یهرویمردان متوجه تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش بیجاکه دولتوجود آمده بود. ازآن

متوسط نرخ رشد جمعیت 1372 -22 یهموالید را در پیش گرفتند. از ده شده بودند، سیاست کنترل

درصد به  1.97از نرخ رشد جمعیت  1372 -22های که بین سالطوریبه ،اشترو به کاهش گذ

رسید. درصد  1.29به حدود  1382-90رسید و در پنج سال آخر 1322 -82 یهدرصد در ده 1.72

 شده است. نمایش داده 4 یهت در جدول شمارجمعی یهتحوالت مربوط به رشد ساالن
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 جمعیت یتحوالت درصد رشد ساالنه -2جدول 

 کل مناطق روستایی مناطق شهری دوره سرشماری

45- 1335 5.1 2.09 3.13 

55- 1345 4.93 1.11 1.71 

65- 1355 3.41 2.27 3.91 

75- 1365 3.21 0.28 1.96 

85- 1375 2.74 0.44- 1.62 

90-1385 2.14 0.63- 1.29 

 مرکز آمار ایران مأخذ:

برابر  4.4تعداد خانوارها  ،1382تا  1332های طبق آمارهای جمعیتی موجود در ایران طی سال

 1382بود در سال  3982210حدود  1332شده است؛ یعنی تعداد خانوارها که در سال 

ته است. یاف کاهش 1382تا   1332که بعد خانوار از سال خانوار رسیده است. درحالی 12201221به

ر کشور بود که بعد به دلیل سیاست تشویقی باروری د 1372تا  1332 یهافزایش بعد خانوار در ده

به بعد که سیاست کنترل موالید  1372از انقالب اسالمی و روی کارآمدن مذهبیون اعمال شد، اما از 

توان نتیجه گرفت در انداز کلی میاعمال شد متوسط بعد خانوار رو به کاهش گذاشت. در یک چشم

 جاکه کشورستایی است. ازآنها بعد خانوار در نقاط شهری ایران کمتر از نقاط رواین سال یههم

سویی را تجربه نکرده است، مدرن فرایند همی هسنتی به جامع یهایران در فرایند انتقال از جامع

جامعه و سرعت روند مدرنیزاسیون در ایران متوسط بعد  یهشود با افزایش سطح توسعبینی میپیش

جدا  یهنتیج ای دریش باشد. چنین پدیدهخانوار کاهش یابد اما تعداد خانوارها همچنان رو به افزا

های پدر مجرد و نکرده از والدین و یا افزایش خانواده شدن و مستقل زندگی کردن فرزندان ازدواج

این موارد منجر به افزایش تعداد  یهق و یا انتخاب شخصی رخ دهد که هممادر مجرد بر اثر طال

 خانوار خواهد شد. خانوارهای ایرانی در آینده و کاهش بعد متوسط

 (1332-1390روند تغییرات متوسط بعد خانوار در جمعیت ایران) -2جدول 

 متوسط بعد خانوار سال

1335 4.76 

1345 4.99 

1355 5.02 

1365 5.11 

1375 4.84 

1385 4.03 

1390 3.55 

 مرکز آمار ایران مأخذ:
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 به شرح زیر پیش رفت: 7 یهقالی در ایران بر اساس جدول شمارروند باروری انت

ه.ش(:در این دوره جمعیت ایران انتقال باروری 1342-1322اول)آغاز انتقال باروری  یهمرحل-

 33.2به  1342میلیون نفر در سال  22.2درصد از  2.22کمی را تجربه کرد و با نرخ رشد ساالنه 

 یافته است. قبل تا حدودی کاهش یهرسید که در مقایسه با نرخ رشد ده 1322میلیون نفر در سال 

-طور بیه.ش(: در این دهه روند جمعیت به1322-1372دوم)توقف انتقال باروری  یهمرحل-

 33208244از  22درصد و جمعیت در سال  3.9ای افزایش یافت، نرخ رشد ساالنه جمعیت سابقه

زایش نرخ رشد هجوم رسید. در این دهه یکی از عوامل اف 1372نفر در سال  49442010نفر به 

 آوارگان افغانی به ایران بود.

میزان خام موالید هم در  ،ه.ش(: در این دوره1372-22سوم)شتاب انتقال باروری  یمرحله-

مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافت. برای نخستین بار در مناطق روستایی ایران 

 گیری کاهش یافت.طور چشمهای باروری بهشاخص

ه.ش(: روند کاهش باروری در تمام نقاط 1382-1390چهارم)ادامه انتقال باروری ) یرحلهم-

درصد 1.3حدود  22-90که متوسط نرخ رشد جمعیت از سالطوریکشور همچنان ادامه دارد، به

کاهش باروری قرار دارند، اما ممکن  یهن است که تمام نقاط کشور در مرحلبوده است. واقعیت ای

 یهبنابراین مرحل ؛دیگر تفاوت داشته باشد یهای به منطقاهش باروری از منطقهاست سرعت ک

  (Hoseini, 2004).باشدکنترل باروری در ایران میی ه( ادام1322-90م انتقال باروری )چهار

 روند تحوالت باروری در ایران -2جدول 

 میزان تجدید نسل ناخالص میزان باروری کل سال

1335 7 3.4 

1345 6.9 3.4 

1355 5.9 2.9 

1365 6.2 3 

1375 2.5 1.2 

1385 1.9 0.9 

1390 1.7 0.8 

 1380و 1329عباسی شوازی  منبع:

 یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در زمینه یاول توسعه یهدر قانون برنام

های برمبنای بررسی»خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: 

مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری  7.4اعمال سیاست تعدیل موالید از  آمده،عملبه

 2.3به  3.2و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 1390نوزاد در سال  4( به 1372یک زن )سال 
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 های زیستی و فرهنگیدرصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی

نوزاد و نرخ رشد طبیعی  4رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد این پذیر خواهد بود. ازجامعه امکان

و  مدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود های درازترین هدفمهم 1390درصد در سال  2.3

درصد در انتهای این برنامه و ابتدای  2.9ها،کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به متناسب با این هدف

ترین هعنوان عمدشده بر متغیر باروری بهریزیبرنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه

 .«شده است هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته

شود که روند تحوالت جمعیتی کشور کشور مشخص می 1382ماری سال با استناد به نتایج سرش

چنان که بیان شد بر اساس با آنچه در قانون توسعه آمده شکاف چشمگیری وجود داشته است. هم

شده است.  اعالم 1.8و میزان باروری کل کشور  1.72رشد جمعیتی کشور  1382سرشماری سال 

کند. های جمعیتی را بیشتر میسعه ضرورت تجدیدنظر در سیاستتو یاین انحرافات از قانون برنامه

یافته و تعداد خانوار بیشتر شده است؛ روند تغییرات خانواده  به همان نسبت که بعد خانوار کاهش

واقع،  قدری با سرعت پیش رفته که انواع جدیدی از خانواده در ایران پدیدار شده است. دربه

گذشته )موسوم به عصر  ات دورانترین خصوصیی زناشویی از مهمندهاکه استحکام پیودرحالی

الت بنیادینی شد که دوران جدید خوش چنان تحومعاصر ایران دست یهشد،خانوادطالیی( تلقی می

شده است.گرچه روند تصاعدی  توصیف «انقالب طالق» و «عصر طالق»در قالب اصطالحاتی همچون 

زان همه می این گیرتری در جوامع صنعتی به وقوع پیوسته است، باچشمطور کامالً میزان طالق به

 ،ای داشته است. عالوه بر اینمالحظهم ازجمله ایران نیز افزایش قابلطالق در ممالک جهان سو

فرزندی، تک یهخانواد تک والدی، یههای نوظهوری )مانند خانوادپدیدهمعاصر با  یهخانواد

 ( مواجه شده است که غالباً ارتباط تنگاتنگی نیز با تشدید میزان طالق دارند. فرزندی، زوج زیستیبی

 بحث و نتیجه گیری 

ه تحلیل خانواده ب یهشناختی در عرصدر این مقاله با توجه به اهمیت تحوالت جمعیت

که  جاآن شده است. از ایران پرداخته یهاخیر جامع یهاین تحوالت طی سه ده یهتبارشناسان

 تغییراتی که در این حوزه رخ یهجمعیت است، لذا مطالع یهترین نهاد مرتبط با حوزواده مهمانخ

لی محور اص ،ویژه کاهش فرزندآوری شدهداده و عواملی که منجر به تغییر سبک زندگی خانوادگی به

ترین مفاهیم مهمشناختی، باروری یکی از آید. در میان مفاهیم جمعیتشمار میحاضر به یهمقال

 یهجاست که آن را جزء وقایع چهارگانشود. اهمیت باروری برای جمعیت شناسان تا آنقلمداد می

طور مستقیم تأثیرگذار است که در افزایش یا کاهش جمعیت به جاآن شمارند و ازحیاتی برمی

 ترین عامل حرکت زمانی جمعیت است. عنوان مهمبه
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یافته  فرزند کاهش 1.9نگر این است که میزان باروری کل به حدود بیا 1382نتایج سرشماری 

 یفرزند بوده است. نکته 2.1و  1.8و شاخص این میزان در نقاط شهری و روستایی به ترتیب حدود 

فرزند( در کشور  2.1تر از تر از حد جانشینی )باروری کل پایینکه، سطح باروری پایینتر اینمهم

، 1382اند. در سال های کشور باروری خیلی پایینی را تجربه نمودهبرخی از استانفراگیر شده و حتی 

فرزند  2.1و  1.2استان نیز باروری بین  13فرزند و  1.7و  1.2چهار استان کشور میزان باروری بین 

روری فرزند بوده و تنها استان هرمزگان با با 2.4و  2.1استان بین  12اند. میزان باروری کل در داشته

در سال  اند.باالترین باروری در کل کشور را دارا بوده 3.2و سیستان و بلوچستان با باروری کل  2.2

رسیده است. میزان باروری کل ایران برای نقاط شهری  2.01میزان باروری کل در ایران به  1392

 2،48انشینی و برابر ح جفرزند و در نقاط روستایی باالتر از سط 1،87کمتر از سطح جانشینی و برابر 

و حداکثر آن  1،38دست آمد. حداقل میزان باروری کل مربوط به استان گیالن با رقم فرزند به

های گیالن، مازندران و باشد. استانفرزند می 3،97مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقدار 

های سیستان و بلوچستان، و استانحداقل میزان باروری 1،27و  1،21و  1،38تهران به ترتیب با ارقام 

فرزند،   2،74و  2،84، 2،82،  3،97خراسان جنوبی، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب با مقدار 

 12اند. در مجموع، میزان باروری کل در باالترین میزان باروری را در کشور به خود اختصاص داده

تر از میانگین کشوری نیز باروری پایین استان 14استان باالتر از میانگین باروری کل کشور بوده و 

 ی جمعیت بیشتر به دلیلیی عمومی نفوس و مسکن(. افزایش جزاند)مرکز آمار ایران،سرشمارداشته

وهش، های این پژگشتاور مثبت جمعیت بوده است و این افزایش مقطعی می باشد. با توجه به یافته

 اخیر تابع عوامل زیر است: یههمعیتی خانواده در ایران طی سه دتغییرات ج

ایران یکی از تحوالتی که در جریان مدرنیزاسیون  یهات فردی و رواج فردگرایی در جامعتغییر-

-ها و نگرشوارد ایران شد و خانواده از آن مصون نماند، رشد فردگرایی در جامعه است. افزایش ایده

جای . منظور از فردگرایی این است که افراد بهاستقالل اخالقی و انتخاب آزاد ماتریالیستی،های پست

های فردی خود ها و خواستها و عالیق جمعی، سنتی و خانوادگی به ارزشاولویت دادن به خواست

گرایی با ساختار ای و جمعهسته یهکه فردگرایی با ساختار خانواداولویت دادند. با توجه به این

های ای و زوجی در سالهای هستهاز عوامل افزایش نرخ خانواده سو است، یکیی گسترده همخانواده

 & Mohammadi)ایرانی است. این یافته در تحقیقات  یهخیر گسترش تفکر فردگرایی در جامعا

Seifoori,2016 ،)Chaboki & etal(2016)، Khani & etal(2013)  وHosseini-Chavoshi & 

etal(2016)  .تأیید شد 

افزایش سن ازدواج یکی دیگر از عوامل دیگری است که منجر به کاهش تمایل زنان به -

ای، فرزندآوری در خانواده طی سه دهۀ اخیر شده است. امروزه به علت تقویت خانوادۀ هسته
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های اقتصادی در جامعۀ جدید، افزایش تمایل زنان به اشتغال و تحصیالت تکمیلی متوسط دشواری

دهد که در سرشماری سال های این تحقیق نشان میر ایران افزایش یافته است. یافتهسن ازدواج د

چنان درحال بوده است و این روند هم 23.4و در زنان  27.2میانگین سن ازدواج در مردان  90

 سازگار است. و سرائی، Saraei &etal(2006)شده در پژوهشافزایش است. این یافته با نتایج گزارش

زناشویی به دلیل افزایش آمار طالق در  یهفزایش جدایی و طالق،کاهش طول دورا -

شهرهای ایران و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی و قانونی از دیگر عوامل کاهش کالن

های اخیر است. آمار طالق، خصوصاً در نقاط شهری در حال افزایش فرزند آوری در خانواده طی سال

شد. ازدواج یکی به طالق منجر می 100از هر  1322احوال کشور، در سال س آمار ثبتاست. بر اسا

که طالق رسیده است؛ درحالی 17به  1390طالق و در سال  12به  1382این میزان در سال 

در کشور  1391درصد بود و آمار طالق تا پایان سال  17.33حدود  90میانگین نرخ طالق در دهۀ 

ها نشده و آماری از آنهای عاطفی )که ثبتیز رسیده است. اگر به این آمار، طالقدرصد ن 17.77به 

ط ثباتی خانواده مرتبدر دست نیست( هم اضافه شود، یکی از عوامل مهم کاهش تعداد فرزندان به بی

 شود.می

افزایش میزان شهرنشینی از دیگر عوامل مرتبط با کاهش نرخ باروری است؛ مطابق با -

درصد بوده که در سال  24.3، میزان شهرنشینی در کشور 1372شده در سال  های انجامیسرشمار

درصد جمعیت کشور  21.4، در حدود 1390کرده است و تا سال  درصد افزایش پیدا 71.3به  1322

تر کوچک یهتارهای باروری زنان به نفع اندازدر شهرها ساکن بودند. شهرنشینی موجب تغییر رف

 تعداد فرزند کمتر شده است. خانوار و

عنوان یکی دیگر از پیامدهای گسترش شهرنشینی ها بهنشینی و کوچک شدن خانهآپارتمان -

های آپارتمانی، ده است. خانهها برای فرزندآوری شها و کاهش توانایی آنموجب کوچک شدن خانه

نند محل تفریح، آسایش، محل ما دلیل نوع فضاسازی و ساخت آن بسیاری از کارکردهای سنتیبه

ای است گونهها بهداده است. طراحی آپارتمان دست ها را ازها و آیینمالقات، میهمانی، محل جشن

که سبب فردی شدن خانه و گسستن روابط اعضای خانواده از یکدیگر شده است، بنابراین طبیعی 

متوسط  1390ت. طبق سرشماری سال است که این امر منجر به کاهش نرخ باروری در ایران شده اس

 1390نفر در سال  3.22و  1382نفر در سال  4.03به  1372نفر در سال  2.1خانوار در ایران از 

 یافته است.کاهش

داده است موجب خانواده رخ یهسایر عوامل و تغییراتی که در حوزمشکالت اقتصادی در کنار -

 ها به باروری شده است.کاهش تمایل خانواده
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 یشغل و رقابتی که بین زن و مرد در زمینه یگذاری مردان و زنان برای توسعهافزایش سرمایه -

  .آیدشغلی به وجود می

ان فرد در ایر به منحصر یهیک پدید یهمثابجمله رواج فرزند ساالری به تغییرات فرهنگی از-

دلیل ، میزان فرزندآوری به7الدولاز دیگر عوامل کاهش باروری است. بر اساس تئوری جریان ثروت ک

ه حد والدین ب از کاهش توانایی والدین در برآوردن انتظارات باالی فرزندان، رسیدگی و توجه بیش

ها مانع فرزندآوری است. مبدل شدن فرزند به یک منبع پرهزینه و کم سود کنشگر عاقل مدرن آن

 را به سمت اجتناب از چنین انتخابی سوق داده است.

های اخیر، افزایش تحصیالت و استقالل اقتصادی زنان، تحقیر کار خانگی و مادری در سال -

عامل کاهش تمایل زنان به کار و کسب دارای درآمد مستقل را افزایش داده است. با توجه به این 

. این ، اشتغال زنان و حضور آنان در بازار کار استیهبه بعد درنتیج 80 یهنرخ باروری زنان از ده

-تأیید شد. درواقع، متأثر از ارزش Adibi & etal(2011) و  Baseri & Etal(2016)یافته در پژوهش

وارد ایران شد، نوعی تغییر نگرش نسبت به ازدواج،  90 یهمدرنیزاسیون در ده یههایی که درنتیج

 وره شد.وجود آمد که مانع فرزند آوری زنان در این دهمسری، مادری و حتی کار خانگی به

اندازه گرایی که تقاضا برای افزایش اشتغال زنان را بهافزایش آمال و آرزوهای اقتصادی و مصرف -

موجب تغییراتی در معیارهای « گرایی نوینمصرف»مردان در پی دارد رواج واقعیتی تحت عنوان 

ریق باال رفتن خانواده از ط یهمحض گسترش آن در عرصیر شد که بههای اخزندگی افراد در سال

های غیرضروری زندگی، رشد فردگرایی، افزایش سن ازدواج، تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی و هزینه

های خصوص اهمیت بیشتر به اوقات فراغت، محافظت از خود و مدیریت بدن از طریق جراحیبه

ا و حتی شهرهای شهرهزیبایی و ... منجر به کاهش تمایل زنان به بارداری شد. باوری که در کالن

ویژه بعد از دوران بارداری و شیردهی های زیبایی بهسنتی در حال رشد است و نرخ باالی جراحی

 شده است. تأییدMahmoudian& etal(2012) شاهدی بر این ادعا است. این یافته در نتایج پژوهش

در  شناختیشود، کنترل منطقی تحوالت جمعیتبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

 ریزیدهنده به باورهای زنان در سن باروری برنامهسطح خانواده با توجه به عناصر فرهنگی شکل

انداز های قانونی و اجرایی الزم است چشمگذاریهای کالن و سیاستریزیشوند. عالوه بر برنامه

وی عوامل فرهنگی منظور تحقق آن بیشتر رجمعیتی مشخصی را برای هر دهه در نظر گرفت و به

 گذاری شود. سرمایه

 

 
6 -Caldwel 
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