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رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحوالت خانواده در سه دههی
گذشته
4

بتول صیفوری طغرالجردی ،1غالمرضا حسنی درمیان ،*2علی اکبر مجدی ،3مهدی کرمانی
تاریخ دریافت92/10/22:

صص222-227

تاریخ پذیرش98/02/12:

چکیده
در این مقاله تحوالت مربوط به باروری زنان در خانواده از سال  1370تا  1390با استفاده از
روش تحلیل ثانویهی آمار ،اسناد و مدارک جمعیتی تحلیل شده است .نرخ رشد ساالنه جمعیت
کشور ایران در سال  1372حدود  %3.9بوده که در سال  1390به  1.3درصد کاهشیافته؛ در چنین
وضعیتی انتظار میرفت میزان رشد تعداد خانوارها متناسب با کاهش رشد جمعیت رو به افول بگذارد؛
درحالیکه نرخ رشد ساالنهی تعداد خانوارها در سالهای  1372تا  22حدود  2.21درصد است که
در مقایسه با سال  1390حدود  3.89درصد افزایش داشته است .همچنین آمار مربوط به بعد خانوار
نیز طی این سه دهه به ترتیب از  2.11به  4.02و  3.24کاهش یافته است .بر اساس نظریهی گذار
جمعیتی دوم نشان از ورود ارزشهای مدرنیسم و مظاهر آن (فردگرایی ،صنعتی شدن و شهرنشینی)
نظیر خانوادهی تک والد ،تکفرزند ،زوج زیستی و همباشی در کنار رشد پدیدهی طالق دارد .در
حال حاضر خانوارهای دارای جمعیت  2نفر به باال با سهم  2درصدی از کل جمعیت در حال محو
شدن هستند ،نرخ رشد خانوارهای  3تا  4نفره که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدادند نیز رو
به کاهش است و در مقابل خانوارهای تکنفره با سهم  2درصدی در حال افزایش میباشند .میتوان
نتیجه گرفت که طی سه دههی اخیر کاهش ترجیح باروری ،میل به زندگی مجردی و تشکیل
خانوارهای مستقل پیش از ازدواج در کنار عامل دیگری به نام طالق باعث کاهش بُعد خانوار و
افزایش تعداد خانوارها شده که نشاندهندهی ورود ارزشهای مدرنیسم به عرصهی خانوادهی ایرانی
است.
کلمات کلیدی :نرخ باروری ،خانواده ،خانوار ،تحوالت خانواده.
 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 2استادیار جمعیت شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 3استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 4استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
*نویسنده مسئولgh-hassani@um.ac.ir :
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مقدمه
تحوالت جمعیتی خانواده به یکی از مسائل اجتماعی مهم در دنیای معاصر مبدل شده است.
بهطوریکه امروزه در جوامع صنعتی برخالف ضرورت نهاد خانواده ،پرسشها و تردیدهای زیادی در
خصوص ساختار ،روابط و نقش اعضای خانواده وجود دارد .دگرگونی نهاد و ساختار خانواده و به
عقیدهی برخی نظریهپردازان فروپاشی آن ،بهعنوان پیامد مدرنیته در غرب طی دهههای اخیر کانون
توجه بسیاری از نظریهپردازان جامعهشناسی قرارگرفته است .این تحوالت درنتیجهی انقالب صنعتی
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
مدرنیته برنهاد خانواده ،تغییر ساختار گسترده به خانواده هستهای بود؛ اما این ساختار جدید نیز
پایدار نماند ،ازجملهی این تغییرات میتوان به سست شدن پیوندهای خانوادگی ،روابط عاری از
قدرت در درون خانواده،کاهش پایداری خانواده،کمتوان شدن هنجارهای خانوادگی در کنترل و
سامان بخشی به رفتار ها و روابط اعضای خانواده ،تضعیف روابط عاطفی میان اعضای خانواده ،درهم
ریختن نظام سنتی ،تقسیم نقش ها بدون جایگزینی و مقبولیت یافتن نظامی نوین و کارآمد و بروز
بسیاری عوارض و پدیدههای دیگر است( .)Mohammadi & Seifoori,2016در سالهای اخیر یکی
از مهمترین تغییرات ساختاری در حوزهی مربوط به خانواده ،کاهش بعد خانوار همزمان با افزایش
تعداد خانوار است ( .)Aliahmadi, 2009اگرچه مجموعهی این تحوالت ارزشی در چارچوب روابط و
ساختار خانواده منجر به افزایش سبک زندگی زوج زیستی ،همباشی 2و روابط جنسی آزاد در غرب
شد اما این تغییر در نظام ارزشی با سرعت به جوامع شرقی هم سرایت کرد (Newman, 2008).
کشور ایران بهعنوان یکی از کشورهای اسالمی نیز در جریان مدرنیزاسیون و گسترش شهرنشینی
بدون تردید یکی از جوامعی است که متأثر از باورها و الزامات جامعهی مدرن غربی چنین تحوالت
جمعیتی در عرصهی ساختار و روابط خانوادگی تجربه کرده است و زنان ،یکی از مهمترین سوژههای
تحولآفرین در ساختار خانواده بهشمار میآیند که نوع تلقی ،نظام ارزشی ،جایگاه و نقش اجتماعی
و باورهای آنها قادر به دگرگونی ساختار جمعیتی خانواده است ( Seyfollahi & Razeghiyan,
 .)2008افزایش حضور زنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تمایل آنها جهت اشتغال در خارج
از منزل که بهزعم صاجبنظران زمینهساز افزایش سن ازدواج دختران و بهتبع آن کاهش میل به
باروری است ،از جمله تحوالت فراوان است ( .)Saraei, 2006بر اساس نتایج پژوهشهای انجام شده،

Cohabitation
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ترجیح زنان شاغل ایرانی عدم باروری و یا اتخاذ سیاست تکفرزندی است
(. )Mohammadi&seifoori, 2016

هدف این نوشتار ،بررسی رفتار باروری زنان ایرانی همگام با تحوالت خانواده در ایران است .طبق
آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در دههی ،70سبک زندگی  71درصد از خانوادههای ایران
بهصورت هستهای (زن ،شوهر و فرزند) 14.7 ،درصد زوجی (فقط زن و شوهر) و  3.84درصد نیز
بهصورت گسترده (چند نسل باهم) گزارششده است ،اما در سالهای اخیر تغییر سبک زندگی
خانوادههای ایرانی به این صورت بوده است که خانوادههای زوجی رو به افزایش گذاشته است و
خانوادههای گسترده با سرعت روند نزولی را طی میکنند؛ بهطوریکه در چند دههی گذشته ،نرخ
خانوادههای گسترده از 10درصد به کمتر از چهار درصد رسیده است .روند رو به رشد خانوادههای
تکنفره نیز در سالهای اخیر در حال افزایش است؛ بهطوریکه نرخ این خانوادهها از  2.1درصد در
سال  82به  2.2درصد در سال  92رسیده است .آمار خانوادههای تک والد (یکی از والدین به دلیل
فوت ،طالق و یا ترک خانواده حضور ندارند) به نزدیک  2درصد رسیده است که در مقایسه با آمار
دهههای قبل ،روند افزایشی داشته است؛ در حال حاضر حدود  12درصد خانوادههای تک والد ،زن
سرپرست هستند ( .)www.sci.irبر اساس آمار ثبت احوال کشور از سال  1390تا  93نرخ ازدواج
هم در کشور روند نزولی داشته؛ بهطوریکه در سال  1393حدود  224هزار و 324ازدواج ثبت شده
که نسبت به سال قبل  7.2درصد کاهش داشته است.
بخش عظیمی از تغییرات جمعیتی در ایران متأثر از تغییر نظام باوری ،هنجاری و ارزشهای
اجتماعی است؛ تجربههای جدید افراد از روابط جنسی ،ارضای نیازهای عاطفی جوانان از طریق
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
زیستی ،هم باشی ،توالد خارج از ازدواج و  ...شده که پدیدههای نوظهور و غیرقابل قبولی در این
بستر فرهنگی میباشند ) .(Saraei, 2006این تحوالت موجب شده است که جامعهشناسان خانواده
نظرات متفاوتی در خصوص آیندهی وضعیت خانواده ارائه دهند که در اینجا آنها در قالب سه گروه
طبقهبندیشدهاند:
گروه اول به افول خانواده اعتقاد دارند و روند کنونی را دلیلی بر تحوالت آینده میدانند .آنها بر
این باورند که در دنیای فردا انسانها نیازمند نهادی مانند خانواده نیستند و اگر مایل به تشکیل
زندگی مشترک نیز باشند،گزینههای تازهای پیش روی خود خواهند .کاهش کارکردهای خانواده و
تقلیل یافتن آن به کارکردهای عاطفی ،شکلگیری انواع جدید زندگی خانوادگی در کنار کاهش
قدرت رفتار جنسی اعضای خانواده ،کمرنگ شدن وفاداری بین زوجین و پر رنگ شدن منافع فردی
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نسبت به منافع خانوادگی ،کاهش اعتقاد به نقش سنتی همسری و فداکاری و گذشت نسبت به
یکدیگر ،وقوع بارداریهای خارج از چارچوب ازدواج رسمی ،ازدست رفتن ارزشهای سنتی
مادری،کوچک تر شدن ابعاد خانواده ،افزایش نرخ طالق و رواج انواع زندگی مشترک بدون ازدواج از
جمله شواهدی است که صحت این نظریه را اثبات میکند( .)Labibi, 2013گروه دوم ،همچنان بر
بقای ارزشهای خانوادگی و حضور قدرتمند نهاد خانواده در جامعه تأکید داشته و اگرچه در دهههای
اخیر نگرش افراد نسبت به زندگی مشترک تغییر کرده ،اما این ارتقاء کیفی به معنی از دست دادن
ارزشهای خانوادگی نیست .میتوان ادعا کرد ارزشهای خانوادگی با درایت شخصی و منطق انتخاب-
گرانهی بیشتری در خانواده ظهور و بروز پیدا کرده است( .)Labibi, 2013گروه سوم معتقدند خانواده
در دنیای امروز دچار تحول شده ،اما بنیان خانواده و کارکردهای اساسی آن با افول مواجه نشده
است .از این دیدگاه ،در دنیای امروز با نوعی بیسامانی در روابط خانوادگی روبهرو هستیم ،اما
درعینحال سامانیافتگی مجدد خانواده نیز در ابعاد گوناگون آن روی داده است ()Labibi, 2013نظر
به آنچه مطرح شد ،سؤال مطالعهی حاضر این است که روند تغییرات بُعد خانوار و تعداد خانوار در
فرآیند تحوالت خانواده در سه دههی گذشتهی کشور ایران چگونه بوده است؟
پیشینهی پژوهش :با توجه به اینکه از سال  1390بسیاری از پژوهشها در ایران به انحاء مختلف
رفتار باروری زنان را محور توجه قرار دادند ،در جدول شمارهی  1مهمترین پژوهشهای مرتبط با
موضوع گزارششده است:
جدول  -8مرور تحقیقات داخلی
ردیف

محقق ،زمان و مکان
انجام

عنوان و روش

نتایج

1

Chaboki etal
)(2016
همدان

بررسی رابطهی
ارزشهای
فرهنگی و گرایش
به باروری در
زنان ،پیمایش

متغیرهای ارزشهای فردگرایانه ،میزان باورهای
دینی نسبت به فرزند آوری و دیدگاه آزمودنیها
نسبت به کارکردهای سنتی ،خانواده و نقش زن
در خانواده 74 ،درصد تغییرات متغیر وابسته را
تبیین میکنند که در این میان متغیر ارزشهای
فردگرایانه از بیشترین قدرت تبیین برخوردار
بوده است.
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3

Baseri etal
)(2016
تهران

)Motlagh(2016

4

Mohammadi
)etal (2016
کرمان

2

)Chamani(2015
تهران
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بررسی عوامل
اقتصادی و
اجتماعی و
جمعیتی مؤثر بر
تعداد فرزندان
ایده آل روش
توصیفی –
تحلیلی

اشتغال و تحصیالت زنان دو مفهوم بهدستآمده
از این پژوهش هستند که میتوان با اتکا به آنها
سیاستهای جمعیتی اتخاذ گردد.

عوامل مؤثر بر
ترجیحات باروری
در زنان اقوام
ایرانی

ترجیحات باروری در قومیتهای مختلف متفاوت
میباشد و باال رفتن سن زنان ،مشکالت اقتصادی
و مخالفت همسر از مهمترین دالیل عدم تمایل
به فرزند آوری میباشد.

بررسی جامعه
شناختی عوامل
مؤثر بر ترجیح
باروری زنان
پیمایش

نگرش منفی پاسخگویان نسبت به آیندهی
جامعه ،فردگرایی ،منفعتطلبی ،نگرش نسبت به
فرزند ،خردگرایی و رضایتمندی زناشویی به
ترتیب بیشترین همبستگی را با ترجیح باروری
دارند .متغیرهای میزان مطالعه ،تحصیالت ،درآمد
و استفاده از رسانه به شکل غیرمستقیم ترجیح
باروری زنان را تحت تأثیر قرار میدهد.

مطالعه تعیین
کننده های
جامعهشناختی
باروری طی دو
نسل اخیر(زنان
متأهل شهر
تهران) ،روش
ترکیبی کمّی و
کیفی

نتایج کیفی نشان داد ،فرزند پروری،آرمانگرایی و کمالگرایی باعث شده است زنان
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
زنان در تصمیمگیری امور خانواده ،استقالل
روانی(رضایت از زندگی) ،نگرش مثبت و منفی به
فرزند ،اعتماد تعمیم یافته ،حمایت اجتماعی،
ترجیح جنسی ،از عوامل مهم تأثیرگذار بر باروری
(رفتار ،ایده آل و تمایالت فرزند آوری) زنان
محسوب میشود.
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7

)Faraji(2015
ایالم

بررسی عوامل
اجتماعی مؤثر بر
تمایل به باروری
زنان 18-40
ساله ،پیمایش

نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن تعداد
فرزندان زیاد ،نقش مثبت تلویزیون بر داشتن
تعداد فرزندان زیاد ،دلسرد کردن از طریق
خانواده و اطرافیان ،تبلیغات مثبت شبکههای
مجازی ،ورزش عمومی و سن پاسخگو  44درصد
از واریانس میزان تمایل به باروری را تبیین
میکنند.

2

)Dorahaki(2015

عوامل
تعیینکننده
باروری ایدهآل
زنان زنان  12تا
 49ساله

درصورتیکه سیاستگذاران بخواهند در راستای
مداخله در باروری در جهت تعدیل آن عمل کنند
باید زمینهی اقتصادی مناسب را برای خانوادهها
فراهم کنند.

8

Kaboudi etal
)(2013
تهران 2013

الگوی
تصمیمگیری
فرزند آوری :یک
مطالعه کیفی

98

Kohan etal
)(2012
اصفهان

درک زنان ایرانی
از مفهوم
توانمندسازی در
تنظیم خانواده،
تحلیل محتوای
کیفی

10

Mahmoudian
)etal (2012
کردستان

زنان کرد با چه
درک و تفسیری
کنش کمفرزند
آوری را برای خود
نظریهی زمینهای

تصمیم فرزند آوردن یا نیاوردن بهصورتتصادفی شکل نمیگیرد ،بلکه مبنای آن ،رفع یا
کاهش یک سری نیازهای درک شده است و به
نگرش فرد دربارهی پیامدهای داشتن فرزند دیگر
و هنجارهای درک شدهی آنها در اینباره
بستگی دارد.
چهار طبقهی اصلی شامل کنترل برنامهیباروری ،تنظیم خانوادهی مشارکتی ،حفظ
سالمت و دسترسی به خدمات مطلوب تنظیم
خانواده از میان تجربیات زنان آشکار گردید.
یکی از مهمترین معانیای که زنان در درونکنش کم فرزند آوری خود در نظر دارند ،حمایت
از خودشان بهعنوان یک زن است .زنان حمایت
از شرایط وضعیتهای جسمانی ،روانی و
اجتماعی خود را بهعنوان استداللی برای تمایل
به کمفرزند آوری در نظر دارند .رویای دستیابی
به شغل ،بهرهمندی بیشتر از فرصتهای
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اجتماعی محدود در سطح جامعه ،آرامش روانی،
مدیریت بدن و حفظ وجاهت اجتماعی از جمله
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 بینزنان با وضعیت اشتغال گوناگون .متغیرهای
میزان تحصیالت زنان ،وضعیت اشتغال مرد و
نگرش افراد به باروری سهم بیشتری در تبیین
میزان باروری زنان کرد ساکن در شهرستان
اندیمشک را داشتهاند.

در خارج از ایران نیز موضوع تغییر در باروری زنان مورد توجه محققان قرارگرفته است که در
جدول شمارهی  2به برخی از مهمترین نتایج این پژوهشها از سال 2010اشاره میشود:
جدول  -5مرور تحقیقات خارجی
ردیف

محقق ،زمان و
مکان انجام

عنوان و روش

نتایج

1

Yi Zeng,
Therese
)Hesketh,(2016
چین

تأثیرات سیاست
جهانی دو
فرزندی در چین

در اکتبر  ،2015سیاست فرزندان چین یک
سیاست جهانی دو فرزند جایگزین شد .مزایای
استفاده از سیاستهای جمعیتی جدید عبارتند از:
کاهش شدید سقطجنینهای بارداری غیر قابل
قبول ،حذف مجازی

2

Anning Hu
)etal(2015
چین

افزایش
ناهمگونی در
بازده اقتصادی
به آموزش عالی
در شهرهای
چین

در این مطالعه ،ناهمگونی فردی در بازدهی
اقتصادی به تحصیالت عالی در چین پس از
گسترش تحصیالت عالی مورد بررسی قرار میگیرد.
بیشترین اثر تحصیالت کالج در باالترین درآمد
میباشد .عالوه بر این ،ناهمگونی اثر در توزیع درآمد
از سال  2003تا  2010افزایشیافته است.

3

Hosseini)Chavoshi(2016
ایران

باروری ،ازدواج و
تنظیم خانواده
در ایران:

باروری در ایران به زیر سطح جایگزینی کاهشیافته
است و در سالهای اخیر میزان رشد جمعیت نیز به
حدود  1.3درصد کاهشیافته است .این به بازنگری
سیاستهای جمعیت پس از انقالب نیاز دارد .نتایج
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مفاهیمی برای
سیاست آینده

ما تأیید کرد که باروری در ایران در سال 2010
حدود  1.8و  2کودک در سال است.

4

Malin
Soederberg
)etal(2015
سوئد

نگرش زنان
نسبت به باروری
و مطالعهی
باروری یک
نمونهی ملی
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
تفاوتهای فردی و سن باید در جامعه و همچنین
در مراقبتهای بهداشتی جنسی و تولید مثل
موردتوجه و بحث قرار گیرد.

2

Jesús J.
)etal(2017

عوامل
تعیینکنندهی
بلند مدت
باروری نکاحی
در دنیای توسعه
یافته (قرن  19و
 :)20نقش
سیاستهای رفاه

سیستمهای دولتهای رفاه اگر توجه بیشتری به
نیازهای جمعیت سالمند داشته باشند ،باروری
کاهش مییابد .اگر دولتهای رفاه توجه به نیازهای
خانواده داشته باشند ،آنگاه باروری افزایش مییابد.
تفاوتهای عمده بین کشورها در مورد مزایای
کودک وجود دارد.

بهمنظور تحلیل مسألهی پژوهش از نظریهگذار جمعیتی دوم استفاده شده است ،این نظریه در
اصل چارچوبی برای تبیین «باروری پایین» در کشورهای توسعه یافته است .این نظریه ،باروری پایین
و دوام آن در جوامع مزبور را با توجه به تغییرات اساسی توضیح میدهد که در دهههای پایانی قرن
بیستم در سطح جامعه و خانواده پیش آمد .نظریهگذار جمعیتی دوم درکشورهای اسکاندیناوی تقریباً
بهطور کامل و درکشورهای مدرن دیگر در حوزهی فرهنگی تا حدود زیادی صدق میکند .با اینحال
الزم است محدودیتهای بهکارگیری این نظریه را برای مطالعهی باروری پایین و دوام آن در ایران
لحاظ کرد ،زیرا ایران کشوری پیرامونی است و تغییرات آن تا حدودی ناهمسان ،ناهماهنگ و
ناهمزمان با این نظریه است). (Saraei, 2008
نظریهی گذار جمعیّتشناختی یکی از موضوعات عمده در مطالعات جمعیتی ،مبتنی بر
تحقیق(  )Lesthaeghe & Van Di Ka, 1980در زمینهی بارروی زیر سطح جایگزینی است و ناظر
به تغییراتی است که در سطح ازدواج ،باروری و جامعه رخ میدهد .کاهش میزان ازدواج ،افزایش
سن در اولین ازدواج ،افزایش همخانگیهای قبل و بعد از ازدواج ،افزایش طالق و کاهش ازدواج
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مجدد بعد از طالق و بیوگی از تغییراتی است که در سطح ازدواج رخ میدهد.کاهش باروری با به
تعویق انداختن فرزند آوری ،باال رفتن سن والدین شدن ،کاهش باروری به پایینتر از سطح
جایگزینی،کارآمدی وسایل پیشگیری از باروری و افزایش باروریهای خارج از ازدواج ،تغییراتی را
که در سطح باروری رخ میدهد شامل میشود .در طول گذار دوم تغییراتی نیز در سطح جامعه رخ
میدهد ،برخی از آنها عبارتند از :استقالل فردی ،خود واقعیسازی ،دموکراسی ،عدم تعهد به بخش-
های حکومتی و شبکههای جهانی و نیز سرمایهی اجتماعی به سمت جلوههای بیانگرانه و ضعف
یکپارچگی اجتماعی ،رفتارسازی مجدد دولت ،انقالب جنسی ،از بین رفتن اقتدار مردان ،رهاسازی
زنان و افزایش استقالل اقتصادی زنان ) .(Lesthaeghe, Ron, 2006آنها نشان دادند که هیچ یک از
کشورهای مورد بررسی پس از تجربهی باروری زیر سطح جایگزینی ،دوباره به سطحی از باروری
برنگشتهاند که با سطح مرگ و میر متعادل باشد .بر این اساس او ( )Van Di Ka, 2002تجربهی
باروری زیر سطح جایگزینی و استمرار آن را معیار ورود به دورهی گذار جمعیتشناختی دوم در نظر
گرفت( .)Saraei, 2008تغییرات در سطح کالن جامعه به تغییراتی در سطح خانواده و از آن طریق
الگوهای فرزند آوری منتقل شد .انقالب در تکنولوژی کنترل موالید و پیشرفت وسایل پیشگیری از
بارداری باعث تغییراتی در رابطهی سنتی ازدواج ،رابطهی جنسی فرزند آوری شد (Lesthaeghe,
).Ron, 2002

با توجه به آنچه گفته شد ،یکی از مظاهر تغییرات در سطح خانواده ،تعویق ازدواج و در نتیجه
افزایش میانگین سن ازدواج زنان است .بهتبع این تغییر ،متوسط سن فرزند آوری نیز افزایش مییابد
و نتیجهی آن با توجه به محدودیت دورهی سنی فرزندآوری ،محدود شدن فرصت فرزندآوری زنان
میشود .پیامد بالفصل این تغییرات ،افزایش سن زنان به هنگام تولّد اولین فرزند است .در چنین
شرایطی شمار زنان بدون فرزند افزایش مییابد .سرایی این بیفرزندی را نه ناشی از نازایی طبیعی
بلکه عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی -اجتماعی ازجمله محوریت کار و فعالیت در مشاغل خارج از
منزل بهجای خانواده محوری میداند ) .(Van de Kaa, 2002افزایش موالید نامشروع یکی دیگر از
مظاهر تغییر در الگوهای فرزندآوری است« .گرچه فردیت در دوران مدرن رشد قابل مالحظهای پیدا
کرد و در بیشتر حوزهها ،خصوصاً درحوزهی اندیشه و سیاست ،فرد آزادیهای قابلمالحظهای را
به دست آورد ،اما حساسیت جامعه نسبت به باروری خارج از ازدواج تا حدود زیادی ادامه داشت .
)(Lesthaeghe, 1986اگرچه نظریهی گذار جمعیتشناختی دوم استمرار باروری زیر سطح جایگزینی
کشورهای پیشرفته را در سطح جامعه به تکوین ارزشهای پساماتریالیستی یا پسامدرن ربط میدهد،
امّا اختالف سطح باروری مشاهده شده و ایدهآل زنان قطعیت این یافتهها را به چالش میکشد .بر
این اساس ،مکدونالد میگوید محدودیت شمار فرزندان ناشی از عواملی چون افزایش هزینههای
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فرزندآوری ،بیاطمینانی و ماهیت نظامهای اجتماعی است نه ارزشهایی که آنها در اوایل دههی
سوم عمرشان رشد دادهاند (Hoseini, 2016) .
در گذار جمعیتی دوم ،تغییرات قابل مالحظهای در روابط زندگی بهوجود آمد و قدرت چانهزنی
دو طرف بهصورت مساوی تقسیم شد .همانگونه که آزاد شدن زنان از سلطه و قیود نظام پدرساالری،
قدرت تصمیمگیری آن ها را در امور مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج طی این مرحله افزایش داد،
این روند به دنبال خود یک رویکرد جدید از زندگی را ارائه داد که فارغ از زندگی پدرساالرانه بود .در
این زمینه کاهش باروری و تغییر اشکال خانواده تغییرات جدیدی هستند که توسط نقشهای جدید
زنان فهم و ادراک میشوند .بهعبارتدیگر ،به تعویق انداختن ازدواج و موالید اول ،افزایش همخانگی-
ها ،طالق و کاهش باروری به زیر سطح جایگزینی از مشخصههای گذار دوم محسوب میشود
( )(Solsona, 1997در جدول شمارهی  3تفاوتهای گذار اول و دوم جمعیت نمایش داده شده است.
جدول  -9تفاوتهای گذار اول و دوم جمعیت
الف) ازدواج
ردیف

گذار جمعیتی دوم

گذار جمعیتی اول

1

کاهش میزان ازدواج و افزایش سن در اولین ازدواج

افزایش میزان ازدواج و کاهش سن ازدواج

2

افزایش همخانگیهای قبل و بعد از ازدواج

سطح پایین همخانگی

3

افزایش طالق و زودرسی آن

سطح پایین طالق

4

کاهش ازدواج مجدد بعد از طالق و بیوگی

سطح باالی ازدواج مجدد

ب) باروری
ردیف
1
2
3
4

گذار جمعیتی اول
گذار جمعیتی دوم
کاهش باروری از طریق به تعویق انداختن فرزندآوری کاهش در باروری نکاحی از طریق کاهش
و باال رفتن سن والدین شدن و کاهش باروری به باروری در سنین باال و پایین بودن سن والدین
شدن
پایینتر از سطح جایگزینی
کم بودن وسایل پیشگیری و ناقص بودن
کارآمدی وسایل پیشگیری از باروری
فاصلهها
کاهش باروری نامشروع
افزایش باروریهای خارج از ازدواج
نادر بودن زوجین بدون فرزند

افزایش مدتزمان بدون فرزند ماندن افراد
ج) پسزمینهی اجتماعی
گذار جمعیتی دوم
افزایش نیازهای با نظم باال -
استقالل فردی،خود واقعیسازی -

گذار جمعیتی اول
 پیش شرایط برای نیازهای اساسی ازدواج -درآمد ،شرایط شغلی ،خانهداری
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بهداشت ،سواد ،امنیت اجتماعی ،سازمانهایارزشهای کار و اجتماعی شدن و دموکراسی -
بوروکراتیک و ارزشهای نظامی خشک
تعامالت متمایز و ارزشهای منفعل -
عدم تعهد به بخشهای حکومتی و شبکههای جهانی ونیز  - -افزایش عضویت در اجتماعات سیاسی و
کشوری با گرایش شبکههای جهانی و قدرت
سرمایه اجتماعی به سمت جلوههای بیانگرانه و ضعف
یکپارچهی اجتماعی
یکپارچگی اجتماعی
 نظامهای هنجاری قوی توسط دولت ورفتارسازی مجدد دولت ،دومین موج سکوالریزاسیون- ،
انقالب جنسی ،ازبین رفتن اقتدار مردان ،رهاسازی زنان کلیسا ،اولین ازدواج سکوالریزه شده و مراقبت-
های سیاسی و اجتماعی
افزایش تقارن در نقشهای جنسیتی و استقالل اقتصادی -
 جداسازی نقش جنسیتی ،سیاستهایزنان
خانواده
سازماندهی دورهی زندگی منفعالنه و سبکهای زندگی گذار نظم یافتهی زندگی و ازدواج مدبرانه ومتفاوت و آیندهای باز
تسلط یک مدل زندگی

روش پژوهش و ابزار پژوهش
این مقاله با استفاده از روش تحلیل ثانویهی اسناد ،آمار و مدارک جمعیتی انجام شده است
و بهمنظور تحلیل تبارشناسانهی تغییرات جمعیتی ایران طی سه دههی گذشته از تئوری گذار
جمعیتی دوم مدرنیسم و مظاهر آن (بهویژه فردگرایی ،صنعتی شدن و شهرنشینی) استفاده شده
است .واحد تحلیل در این مقاله طبق تئوری گذار جمعیتی دوم ،تغییرات خانواده ،جمعیت ،بعد
خانوار و ایستارهای مطرح شده مربوط به دههی  70تا  90است .جمعآوری دادهها با استفاده از
روش تحلی ل اسناد ،آمار و اطالعات مرکز آمار ایران و سازمان ثبتاحوال کشور تهیه شده است که
در سایت رسمی ارگانهای مذکور قابل دسترسی میباشد.
فرضیه های پژوهش
میزان باروری کل در خانوادهی ایراني در گذار از سنت به مدرنینه کاهش یافته است.خانوادهی ایراني در گذار از سنت به مدرنیته با کاهش متوسط بُعدخانوار مواجه بودهاست.
خانوادهی ایراني در گذار از سنت به مدرنیته کم فرزندطلبي را برگزیده است و رشدجمعیت رو به کاهش گذاشته است.
خانوادهی ایراني در گذار از سنت به مدرنیته و افزایش شهرنشیني ،الگوی رفتار باروریبه 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
مفاهیم و اندیشههای مدرنیته پرداخته میشود ،سپس این تحوالت در سه دههی اخیر مورد بررسی
قرار میگیرند .بعد از دههی 1332تا 1342که متوسط رشد ساالنه جمعیت  3.1بود ،بیشترین نرخ
رشد ساالنه مربوط به دههی  1322تا  1372است که نرخ رشد جمعیت  3.9میباشد .بهعبارتدیگر
در دههی  1332تا  1372هرسال بهطور متوسط به ازای هر صد نفر از جمعیت کل حدود 3.9نفر
به جمعیت اضافه شده است .بهعبارتدیگر؛ به ازای هر هزار نفر از کل جمعیت ساالنه بهطور متوسط
 39نفر به جمعیت اضافه شد .در دههی 1332تا 1372متوسط رشد ساالنه  3.9درصد با احتساب
مهاجرین و پناهندگان(عراقی) محاسبه شد ،ا ما نرخ رشد جمعیت ایران بدون احتساب مهاجرین و
پناهندگان در این دهه  3.2درصد بود ،یعنی در این دهه ،ساالنه بهطور متوسط به ازای هر هزار نفر
از جمعیت کل  32نفر به جمعیت اضافه شد .در اواخر دوران حکومت پهلوی اقداماتی برای کنترل
موالید توسط مؤسسات آمریکایی صورت گرفت و شعار فرزند کمتر ،زندگی بهتر همهی ایران را
فراگرفت .تشکیل سازمانهایی مثل سازمان زنان ایران و عضویت زنان درباری و زنان قشر باالی
اجتماعی در این سازمان و اعمال کنترل جمعیت توسط آنان باعث شد که نرخ رشد جمعیت در
دههی 1342تا  1322نسبت به دههی قبل کاهش یابد .در سال 1322بعد از وقوع انقالب اسالمی
در ایران ،مذهبیون بر جامعه حاکم شدند .از آنجاکه مذهبیون همیشه موافق افزایش جمعیت بودند،
در ایران نیز با تکیه بر دیدگاه صدور اسالم و انقالب به جهان تشکیل ارتش بیست میلیونی را ضروری
دانستند ،لذا سیاست جمعیتی بر اساس تشویق موالید پیش رفت .در این دهه ( 1322تا)1372
همانطور که گفته شد ،نرخ رشد جمعیت  3.91درصد بود که در این دهه ،انفجار جمعیت را به
وجود آمده بود .ازآنجاکه دولتمردان متوجه تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش بیرویهی جمعیت
شده بودند ،سیاست کنترل موالید را در پیش گرفتند .از دههی 1372 -22متوسط نرخ رشد جمعیت
رو به کاهش گذاشت ،بهطوریکه بین سالهای  1372 -22نرخ رشد جمعیت از  1.97درصد به
 1.72درصد در دههی 1322 -82رسید و در پنج سال آخر  1382-90به حدود  1.29درصد رسید.
تحوالت مربوط به رشد ساالنهی جمعیت در جدول شمارهی  4نمایش داده شده است.
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جدول  -2تحوالت درصد رشد ساالنهی جمعیت
دوره سرشماری

مناطق شهری

مناطق روستایی

کل

45- 1335
55- 1345
65- 1355
75- 1365
85- 1375
90-1385

5.1
4.93
3.41
3.21
2.74
2.14

2.09
1.11
2.27
0.28
0.440.63-

3.13
1.71
3.91
1.96
1.62
1.29

مأخذ :مرکز آمار ایران
طبق آمارهای جمعیتی موجود در ایران طی سالهای  1332تا  ،1382تعداد خانوارها  4.4برابر
شده است؛ یعنی تعداد خانوارها که در سال  1332حدود  3982210بود در سال 1382
به 12201221خانوار رسیده است .درحالیکه بعد خانوار از سال  1332تا  1382کاهش یافته است.
افزایش بعد خانوار در دههی  1332تا  1372به دلیل سیاست تشویقی باروری در کشور بود که بعد
از انقالب اسالمی و روی کارآمدن مذهبیون اعمال شد ،اما از  1372به بعد که سیاست کنترل موالید
اعمال شد متوسط بعد خانوار رو به کاهش گذاشت .در یک چشمانداز کلی میتوان نتیجه گرفت در
همهی این سالها بعد خانوار در نقاط شهری ایران کمتر از نقاط روستایی است .ازآنجاکه کشور
ایران در فرایند انتقال از جامعهی سنتی به جامعهی مدرن فرایند همسویی را تجربه نکرده است،
پیشبینی میشود با افزایش سطح توسعهی جامعه و سرعت روند مدرنیزاسیون در ایران متوسط بعد
خانوار کاهش یابد اما تعداد خانوارها همچنان رو به افزایش باشد .چنین پدیدهای در نتیجهی جدا
شدن و مستقل زندگی کردن فرزندان ازدواج نکرده از والدین و یا افزایش خانوادههای پدر مجرد و
مادر مجرد بر اثر طالق و یا انتخاب شخصی رخ دهد که همهی این موارد منجر به افزایش تعداد
خانوارهای ایرانی در آینده و کاهش بعد متوسط خانوار خواهد شد.
جدول  -2روند تغییرات متوسط بعد خانوار در جمعیت ایران()1332-1390

مأخذ :مرکز آمار ایران

سال

متوسط بعد خانوار

1335
1345
1355
1365
1375
1385
1390

4.76
4.99
5.02
5.11
4.84
4.03
3.55
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روند باروری انتقالی در ایران بر اساس جدول شمارهی  7به شرح زیر پیش رفت:
مرحلهی اول(آغاز انتقال باروری 1342-1322ه.ش):در این دوره جمعیت ایران انتقال باروریکمی را تجربه کرد و با نرخ رشد ساالنه  2.22درصد از  22.2میلیون نفر در سال  1342به 33.2
میلیون نفر در سال  1322رسید که در مقایسه با نرخ رشد دههی قبل تا حدودی کاهش یافته است.
مرحلهی دوم(توقف انتقال باروری 1322-1372ه.ش) :در این دهه روند جمعیت بهطور بی-سابقهای افزایش یافت ،نرخ رشد ساالنه جمعیت  3.9درصد و جمعیت در سال  22از 33208244
نفر به  49442010نفر در سال  1372رسید .در این دهه یکی از عوامل افزایش نرخ رشد هجوم
آوارگان افغانی به ایران بود.
مرحلهی سوم(شتاب انتقال باروری 1372-22ه.ش) :در این دوره ،میزان خام موالید هم درمناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافت .برای نخستین بار در مناطق روستایی ایران
شاخصهای باروری بهطور چشمگیری کاهش یافت.
مرحلهی چهارم(ادامه انتقال باروری (1382-1390ه.ش) :روند کاهش باروری در تمام نقاطکشور همچنان ادامه دارد ،بهطوریکه متوسط نرخ رشد جمعیت از سال 22-90حدود 1.3درصد
بوده است .واقعیت ای ن است که تمام نقاط کشور در مرحلهی کاهش باروری قرار دارند ،اما ممکن
است سرعت کاهش باروری از منطقهای به منطقهی دیگر تفاوت داشته باشد؛ بنابراین مرحلهی
چهارم انتقال باروری ( )1322-90ادامهی کنترل باروری در ایران میباشد ).(Hoseini, 2004
جدول  -2روند تحوالت باروری در ایران
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
1390

میزان باروری کل
7
6.9
5.9
6.2
2.5
1.9
1.7

میزان تجدید نسل ناخالص
3.4
3.4
2.9
3
1.2
0.9
0.8

منبع :عباسی شوازی  1329و1380
در قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در زمینهی
خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است« :برمبنای بررسیهای
بهعملآمده ،اعمال سیاست تعدیل موالید از  7.4مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری
یک زن (سال  )1372به  4نوزاد در سال  1390و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2به 2.3
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درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای زیستی و فرهنگی
جامعه امکانپذیر خواهد بود .از اینرو کاهش باروری عمومی زنان تا حد  4نوزاد و نرخ رشد طبیعی
 2.3درصد در سال  1390مهمترین هدفهای دراز مدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و
متناسب با این هدفها،کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به  2.9درصد در انتهای این برنامه و ابتدای
برنامه توسعه بعدی ،از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامهریزیشده بر متغیر باروری بهعنوان عمدهترین
هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است».
با استناد به نتایج سرشماری سال  1382کشور مشخص میشود که روند تحوالت جمعیتی کشور
با آنچه در قانون توسعه آمده شکاف چشمگیری وجود داشته است .همچنان که بیان شد بر اساس
سرشماری سال  1382رشد جمعیتی کشور  1.72و میزان باروری کل کشور  1.8اعالم شده است.
این انحرافات از قانون برنامهی توسعه ضرورت تجدیدنظر در سیاستهای جمعیتی را بیشتر میکند.
به همان نسبت که بعد خانوار کاهش یافته و تعداد خانوار بیشتر شده است؛ روند تغییرات خانواده
به قدری با سرعت پیش رفته که انواع جدیدی از خانواده در ایران پدیدار شده است .در واقع،
درحالیکه استحکام پیوندهای زناشویی از مهمترین خصوصیات دوران گذشته (موسوم به عصر
طالیی) تلقی میشد،خانوادهی معاصر ایران دستخوش چنان تحوالت بنیادینی شد که دوران جدید
در قالب اصطالحاتی همچون «عصر طالق» و «انقالب طالق» توصیف شده است.گرچه روند تصاعدی
میزان طالق بهطور کامالً چشمگیرتری در جوامع صنعتی به وقوع پیوسته است ،با این همه میزان
طالق در ممالک جهان سوم ازجمله ایران نیز افزایش قابلمالحظهای داشته است .عالوه بر این،
خانوادهی معاصر با پدیدههای نوظهوری (مانند خانوادهی تک والدی ،خانوادهی تکفرزندی،
بیفرزندی ،زوج زیستی ) مواجه شده است که غالباً ارتباط تنگاتنگی نیز با تشدید میزان طالق دارند.
بحث و نتیجه گیری
در این مقاله با توجه به اهمیت تحوالت جمعیتشناختی در عرصهی خانواده به تحلیل
تبارشناسانهی این تحوالت طی سه دههی اخیر جامعهی ایران پرداخته شده است .از آنجا که
خانواده مهمترین نهاد مرتبط با حوزهی جمعیت است ،لذا مطالعهی تغییراتی که در این حوزه رخ
داده و عواملی که منجر به تغییر سبک زندگی خانوادگی بهویژه کاهش فرزندآوری شده ،محور اصلی
مقالهی حاضر بهشمار میآید .در میان مفاهیم جمعیتشناختی ،باروری یکی از مهمترین مفاهیم
قلمداد میشود .اهمیت باروری برای جمعیت شناسان تا آنجاست که آن را جزء وقایع چهارگانهی
حیاتی برمیشمارند و از آنجا که در افزایش یا کاهش جمعیت بهطور مستقیم تأثیرگذار است
بهعنوان مهمترین عامل حرکت زمانی جمعیت است.
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نتایج سرشماری  1382بیا نگر این است که میزان باروری کل به حدود  1.9فرزند کاهش یافته
و شاخص این میزان در نقاط شهری و روستایی به ترتیب حدود  1.8و  2.1فرزند بوده است .نکتهی
مهمتر اینکه ،سطح باروری پایینتر از حد جانشینی (باروری کل پایینتر از  2.1فرزند) در کشور
فراگیر شده و حتی برخی از استانهای کشور باروری خیلی پایینی را تجربه نمودهاند .در سال ،1382
چهار استان کشور میزان باروری بین  1.2و  1.7فرزند و  13استان نیز باروری بین  1.2و  2.1فرزند
داشتهاند .میزان باروری کل در  12استان بین  2.1و  2.4فرزند بوده و تنها استان هرمزگان با باروری
 2.2و سیستان و بلوچستان با باروری کل  3.2باالترین باروری در کل کشور را دارا بودهاند .در سال
 1392میزان باروری کل در ایران به  2.01رسیده است .میزان باروری کل ایران برای نقاط شهری
کمتر از سطح جانشینی و برابر  1،87فرزند و در نقاط روستایی باالتر از سطح جانشینی و برابر 2،48
فرزند به دست آمد .حداقل میزان باروری کل مربوط به استان گیالن با رقم  1،38و حداکثر آن
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقدار  3،97فرزند میباشد .استانهای گیالن ،مازندران و
تهران به ترتیب با ارقام  1،38و  1،21و 1،27حداقل میزان باروری و استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب با مقدار  2،84 ،2،82 ، 3،97و  2،74فرزند،
باالترین میزان باروری را در کشور به خود اختصاص دادهاند .در مجموع ،میزان باروری کل در 12
استان باالتر از میانگین باروری کل کشور بوده و  14استان نیز باروری پایینتر از میانگین کشوری
داشتهاند(مرکز آمار ایران،سرشماری عمومی نفوس و مسکن) .افزایش جزیی جمعیت بیشتر به دلیل
گشتاور مثبت جمعیت بوده است و این افزایش مقطعی می باشد .با توجه به یافتههای این پژوهش،
تغییرات جمعیتی خانواده در ایران طی سه دههی اخیر تابع عوامل زیر است:
تغییرات فردی و رواج فردگرایی در جامعهی ایران یکی از تحوالتی که در جریان مدرنیزاسیونوارد ایران شد و خانواده از آن مصون نماند ،رشد فردگرایی در جامعه است .افزایش ایدهها و نگرش-
های پستماتریالیستی ،استقالل اخالقی و انتخاب آزاد .منظور از فردگرایی این است که افراد بهجای
اولویت دادن به خواستها و عالیق جمعی ،سنتی و خانوادگی به ارزشها و خواستهای فردی خود
اولویت دادند .با توجه به اینکه فردگرایی با ساختار خانوادهی هستهای و جمعگرایی با ساختار
خانوادهی گسترده همسو است ،یکی از عوامل افزایش نرخ خانوادههای هستهای و زوجی در سالهای
اخیر گسترش تفکر فردگرایی در جامعهی ایرانی است .این یافته در تحقیقات ( & Mohammadi
 Khani & etal(2013) ،Chaboki & etal(2016) ،)Seifoori,2016و & Hosseini-Chavoshi
) etal(2016تأیید شد.
 افزایش سن ازدواج یکی دیگر از عوامل دیگری است که منجر به کاهش تمایل زنان بهفرزندآوری در خانواده طی سه دهۀ اخیر شده است .امروزه به علت تقویت خانوادۀ هستهای،
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دشواری های اقتصادی در جامعۀ جدید ،افزایش تمایل زنان به اشتغال و تحصیالت تکمیلی متوسط
سن ازدواج در ایران افزایش یافته است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در سرشماری سال
 90میانگین سن ازدواج در مردان  27.2و در زنان  23.4بوده است و این روند همچنان درحال
افزایش است .این یافته با نتایج گزارششده در پژوهش) ،Saraei &etal(2006و سرائی سازگار است.
 افزایش جدایی و طالق،کاهش طول دورهی زناشویی به دلیل افزایش آمار طالق درکالن شهرهای ایران و پیامدهای عمیق اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و قانونی از دیگر عوامل کاهش
فرزند آوری در خانواده طی سالهای اخیر است .آمار طالق ،خصوصاً در نقاط شهری در حال افزایش
است .بر اساس آمار ثبتاحوال کشور ،در سال  1322از هر  100ازدواج یکی به طالق منجر میشد.
این میزان در سال  1382به  12طالق و در سال  1390به  17طالق رسیده است؛ درحالیکه
میانگین نرخ طالق در دهۀ  90حدود  17.33درصد بود و آمار طالق تا پایان سال  1391در کشور
به  17.77درصد نیز رسیده است .اگر به این آمار ،طالقهای عاطفی (که ثبتنشده و آماری از آنها
در دست نیست) هم اضافه شود ،یکی از عوامل مهم کاهش تعداد فرزندان به بیثباتی خانواده مرتبط
میشود.
 افزایش میزان شهرنشینی از دیگر عوامل مرتبط با کاهش نرخ باروری است؛ مطابق باسرشماریهای انجام شده در سال  ،1372میزان شهرنشینی در کشور  24.3درصد بوده که در سال
 1322به  71.3درصد افزایش پیدا کرده است و تا سال  ،1390در حدود  21.4درصد جمعیت کشور
در شهرها ساکن بودند .شهرنشینی موجب تغییر رفتارهای باروری زنان به نفع اندازهی کوچکتر
خانوار و تعداد فرزند کمتر شده است.
 آپارتماننشینی و کوچک شدن خانهها بهعنوان یکی دیگر از پیامدهای گسترش شهرنشینیموجب کوچک شدن خانهها و کاهش توانایی آنها برای فرزندآوری شده است .خانههای آپارتمانی،
به دلیل نوع فضاسازی و ساخت آن بسیاری از کارکردهای سنتی مانند محل تفریح ،آسایش ،محل
مالقات ،میهمانی ،محل جشنها و آیینها را از دست داده است .طراحی آپارتمانها بهگونهای است
که سبب فردی شدن خانه و گسستن روابط اعضای خانواده از یکدیگر شده است ،بنابراین طبیعی
است که این امر منجر به کاهش نرخ باروری در ایران شده است .طبق سرشماری سال  1390متوسط
خانوار در ایران از  2.1نفر در سال  1372به  4.03نفر در سال  1382و  3.22نفر در سال 1390
کاهشیافته است.
مشکالت اقتصادی در کنار سایر عوامل و تغییراتی که در حوزهی خانواده رخداده است موجبکاهش تمایل خانوادهها به باروری شده است.
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 افزایش سرمایهگذاری مردان و زنان برای توسعهی شغل و رقابتی که بین زن و مرد در زمینهیشغلی به وجود میآید.
تغییرات فرهنگی از جمله رواج فرزند ساالری بهمثابهی یک پدیدهی منحصر به فرد در ایراناز دیگر عوامل کاهش باروری است .بر اساس تئوری جریان ثروت کالدول ،7میزان فرزندآوری بهدلیل
کاهش توانایی والدین در برآوردن انتظارات باالی فرزندان ،رسیدگی و توجه بیش از حد والدین به
آن ها مانع فرزندآوری است .مبدل شدن فرزند به یک منبع پرهزینه و کم سود کنشگر عاقل مدرن
را به سمت اجتناب از چنین انتخابی سوق داده است.
 افزایش تحصیالت و استقالل اقتصادی زنان ،تحقیر کار خانگی و مادری در سالهای اخیر،تمایل زنان به کار و کسب دارای درآمد مستقل را افزایش داده است .با توجه به این عامل کاهش
نرخ باروری زنان از دههی  80به بعد درنتیجهی ،اشتغال زنان و حضور آنان در بازار کار است .این
یافته در پژوهش) Baseri & Etal(2016و ) Adibi & etal(2011تأیید شد .درواقع ،متأثر از ارزش-
هایی که درنتیجهی مدرنیزاسیون در دههی  90وارد ایران شد ،نوعی تغییر نگرش نسبت به ازدواج،
همسری ،مادری و حتی کار خانگی بهوجود آمد که مانع فرزند آوری زنان در این دوره شد.
 افزایش آمال و آرزوهای اقتصادی و مصرفگرایی که تقاضا برای افزایش اشتغال زنان را بهاندازهمردان در پی دارد رواج واقعیتی تحت عنوان «مصرفگرایی نوین» موجب تغییراتی در معیارهای
زندگی افراد در سالهای اخیر شد که بهمحض گسترش آن در عرصهی خانواده از طریق باال رفتن
هزینههای غیرضروری زندگی ،رشد فردگرایی ،افزایش سن ازدواج ،تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی و
به خصوص اهمیت بیشتر به اوقات فراغت ،محافظت از خود و مدیریت بدن از طریق جراحیهای
زیبایی و  ...منجر به کاهش تمایل زنان به بارداری شد .باوری که در کالنشهرها و حتی شهرهای
سنتی در حال رشد است و نرخ باالی جراحیهای زیبایی بهویژه بعد از دوران بارداری و شیردهی
شاهدی بر این ادعا است .این یافته در نتایج پژوهش) Mahmoudian& etal(2012تأیید شده است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود ،کنترل منطقی تحوالت جمعیتشناختی در
سطح خانواده با توجه به عناصر فرهنگی شکلدهنده به باورهای زنان در سن باروری برنامهریزی
شوند .عالوه بر برنامهریزیهای کالن و سیاستگذاریهای قانونی و اجرایی الزم است چشمانداز
جمعیتی مشخصی را برای هر دهه در نظر گرفت و بهمنظور تحقق آن بیشتر روی عوامل فرهنگی
سرمایهگذاری شود.

-Caldwel
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