
 

  

  تحليل بسترهاي اجتماعي فرهنگي كاهش باروري در ايران
  

  1رسول صادقي

  چكيده 
اين گذار باروري در ايران با تحوالت مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياستي بوده است. 

فرهنـگ و   :دهد اي، نشان مي سطح خرد سرشماري و پيمايش نمونههاي  با استفاده از دادهمقاله 
گيري رفتارهاي  فرهنگي، به عنوان مبنا و پايه رفتارهاي انساني، نقش مهمي در شكلهاي  ارزش

ه بـه  كند كه افراد بست باروري دارند. فرهنگ، قواعد هنجاري و تفسيري يا معنادهي را فراهم مي
كننـد. مقالـه    را تنظيم مي خود آنها و در انطباق با شرايط اقتصادي و اجتماعي، رفتارهاي باروري

ـ نهادي، معنايي و فرهنگـي   نيروهاي ساختي اي از مجموعهكند كه تعامل  گيري مي چنين نتيجه
روري به رو، افزايش با گيري باروري زير سطح جانشيني در ايران شده است. از اين منجر به شكل

مستلرم اتخـاذ و اجـراي    كه باالتر از سطح جانشيني، فرايندي چندبعدي و پيچيده سياستي است
محور و مرتبط با مطلوبيت يا تمايل فرزندآوري، امكان يا آمادگي براي  پايدار خانوادههاي  سياست

  فرزندآوري، و توانايي فرزندپروري است. 
بـاروري   و ارزشي، فردگرايي، اشاعه فرهنگيهاي  گيري فرهنگ، قوميت، جهت واژگان كليدي:

  زير سطح جانشيني
  217 - 246 صص  95 پاييز  بيستم شماره  پنجم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

   17/6/95تاريخ پذيرش مقاله:     31/2/95تاريخ دريافت مقاله: 

                                                                                                                                            
  تحليل بسترها و مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي تحـول  «اين مقاله برگرفته از بخشي از نتايج طرح پژوهشي

با حمايت شوراي ارزيابي پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي انجام  1393است كه در سال » جمعيت در ايران
 شده است. 

اجتمـاعي دانشـگاه تهـران و محقـق موسسـه مطالعـاتي جمعيـت كشـور          عضو هيئت علمي دانشكده علوم .1
)rsadeghi@ut.ac.ir( 
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  مقدمه
شـوند. تحـوالت جمعيتـي،     مـي جمعيت و ابعاد آن، نقطه مركزي نظام اجتمـاعي محسـوب   

تأثير قرار داده، اثرات متعددي بر  اي از زندگي ما و جهان پيرامون ما را تحت تقريباً هر جنبه
هــاي اجتمــاعي، اقتصــادي، سياســي و محيطــي وارد ســاخته و منشــأ تحــوالت    نظــام خــرده

جتماعي و ده است. در مقابل، خود نيز متأثر از تحوالت نظام اشها  چشمگيري در اين حوزه
 درايران  و تحول جمعيتي تغيير ترين مهمتوسعه بوده است. هاي  ها و برنامه فرهنگي، سياست
باروري به عنوان يك رفتار اجتماعي در محيط و بوده است.  باروري كاهش چند دهه اخير
شـود و تنظيمـات نهـادي و روابـط اجتمـاعي       فرهنگي خاصـي حـادث مـي    ـ  بستر اجتماعي

چند دهه اخيـر   درايران  كند. ميرا تنظيم  آنهنجارهاي مرتبط با  ها و زشاعضاي جامعه ار
امـروز بـه    كـه  اين وضعيت سبب شده است را تجربه كرده است. باروريچشمگير كاهش 

يكي از كشورهاي با باروري زير سطح جانشيني بپيونـدد. بـر اسـاس نتـايج بررسـي عباسـي       
گذار باروري در ايران در تمام مناطق جغرافيايي و براي همه  ،)2009شوازي و همكارانش (

هــاي اجتمــاعي و جمعيتــي صــورت گرفتــه اســت. وضــعيت بــاروري زيــر ســطح  زيرگــروه
هاي كلي  سياست 1جانشيني، نگراني مسئوالن بلندپايه نظام را به همراه داشته است و در بند 

) بر افزايش نرخ باروري بـه  1393ارديبهشت  31ابالغي جمعيت توسط مقام معظم رهبري (
شده است. اين امر با شناخت ابعاد و بسترهاي پيچيـده كـاهش    تأكيدبيش از سطح جانشيني 

هاي جامع براي رفع موانع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   باروري و اتخاذ و اجراي سياست
ي بوده است التر باروري در ايران متناسب با تحويند گذاافرزندآوري ممكن خواهد شد. فر

كه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياستي به وقوع پيوسته است. در واقع، 
عبارتي   مند با تغيير در شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به كاهش باروري در سازگاري نظام

انطباق با شرايط در حال تغيير اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور بـوده اسـت       
حـال، بسـترها و    . بـا ايـن  سـت ا  ). در اين ميان، شرايط اقتصادي نقش مهمي داشـته 1كل (ش

هرچنـد هنـوز سـهم     ،اند اجتماعي و فرهنگي نيز سهمي در كاهش باروري داشتههاي  مؤلفه
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  ن عوامل مشخص و بررسي نشده است.اي
ز هاست كه اعضاي يك جامعه دارند و هنجارهايي كه ا اي از ارزش فرهنگ، مجموعه

زندگي اعضـاي يـك جامعـه    هاي  كنند. به بيان ديگر، فرهنگ مجموعه شيوه آن پيروي مي
داننـد (تريانـديس،    ). برخي فرهنگ را بخش انسـان سـاخته محـيط مـي    1373است (گيدنز، 

هاي فرهنگي، به عنوان مبنا و پايه رفتارهاي انساني، نقـش   ). بنابراين، فرهنگ و ارزش1387
رهاي جمعيتـي (از جملـه ازدواج و بـاروري) دارد، هرچنـد تنهـا      گيري رفتا مهمي در شكل

هـاي فرهنگـي را محـرك     هـا و ارزش  ) زمينه1954( 1كننده نيست. فرانك لريمر عامل تعيين
) نيز فرهنـگ را زمينـه و چـارچوب اتخـاذ تصـميمات      1998( 2داند. كارتر رفتار باروري مي

ارائـه  «اي با عنـوان   ) در مقاله1990( 3داند. همل عقالني كنشگران در مورد رفتار باروري مي
چرا افراد با كه تواند تبيين كند  فرهنگ مي :معتقد است» شناسي فرهنگ براي جمعيت نظريه

برند، ولي از نظـر آداب و   يط يكساني به سر ميجوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرا
تواند  كنند. فرهنگ مي هاي جمعيتي متفاوت عمل مي رسوم و زبان متفاوت هستند، در زمينه

كنـد، هرچنـد    توضيح دهد چرا يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيتي، يكسان عمـل مـي  
توانـد   بـاني تحليـل مـي   يابـد. كـاربرد فرهنـگ، بـه عنـوان م      شرايط اقتصادي آنان تغييـر مـي  

  هاي تبيين را به سطح باالتري ارتقا دهد. زمينه
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجتماعيهاي  . كاهش باروري در بستر خرده نظام1شكل 

                                                                                                                                            
1. Frank Lorimer 
2. Carter 
3. Hammel 

كاهش 
 باروري

 اجتماع اقتصاد

 فرهنگ سياست
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رفتـاري يـك   ها، هنجارها و باورهـا، شـيوه و الگوهـاي زنـدگي و كـدهاي       بنابراين، ارزش
فرزندآوري آن هاي  آل گيري ارزش ها، هنجارها و ايده در شكلاي  كننده جامعه نقش تعيين

ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگـي نقشـي اساسـي در     جامعه دارد. به عبارت ديگر، ارزش
، ايـن  كننـد. بـا وجـود    و رفتارهـاي جمعيتـي افـراد ايفـا مـي     ها  تبيين، كنترل و هدايت كنش

فرهنگـي و اجتمـاعي كـاهش    هـاي   مؤلفـه ندكي در كشور بـه بررسـي بسـترها و    مطالعات ا
هاي  در اين راستا، مقاله پيش رو به دنبال شناخت برخي بسترها و مؤلفهاند.  باروري پرداخته

رو، دو  از ايـن  .سـت گـذاري آنها تأثيرفرهنگي ـ اجتماعي كاهش باروري در ايران و نحـوه   
ها و بسترهاي فرهنگي ـ اجتماعي تحـول    مؤلفهطرح است: كليدي در اين مقاله قابل  پرسش

هـاي   گـذاري آنهـا بـر رفتارهـا و نگـرش     تأثير سـازوكار باروري در ايران كدامند؟ نحـوه و  
   باروري چگونه است؟ 

  مباني نظري .1
. ايـن رفتـار توسـط هنجارهـاي     اسـت افراد  1ـ نيتمند باروري، نتيجه رفتار توليد مثل هنجاري

شود و از سوي ديگر مشـروط و محصـور    سو تجويز مي شايع در جامعه از يكفرزندآوري 
هـاي بيرونـي    هنجارهاي فرهنگي و محـدوديت  هنگامي كهبيروني است. هاي  در محدويت

هاي كـه بيشـترين    درخواست رفتارهاي باروري متفاوتي دارند، كنشگران عقالني جايگزين
 & Howangكننـد (  انتخاب مـي  اشته باشد، راپاداش و كمترين تنبيه/مجازات را براي آنها د

Saenz, 1997: 51كند  ). بنابراين فرهنگ، قواعد هنجاري و تفسيري يا معنادهي را فراهم مي
كنند. پيوند بين فرهنـگ، بـه مثابـة     باروري را تعريف ميهاي  لآ كه بسته به آنها، مردم ايده

يجـي قـرار دارد كـه تعـاريفي از     يك نظام فكري يا معنايي و سـازمان اجتمـاعي در نظـم را   
هـاي   كنند. روابط نسلي و بين نسـلي، نظـام   روابط اجتماعي و ارزيابي رفتار فردي فراهم مي

اند. از سوي ديگـر، بـا فـراهم آوردن     ازدواج و فرزندآوري و غيره در فرهنگ بازتاب يافته
ابراين آن را سـازد و بنـ   ساختار اجتماعي با يـك معنـا، فرهنـگ نيـز اجتمـاع را مشـروع مـي       

يك رويكرد  هكنند نگر با چندين تعريف كند. اين آشكارسازي و ابراز دوگانه (باز)توليد مي
 ,Greenhal, 1989; Hammelيابـد (  باروري در ادبيات جمعيتي مصداق مي هفرهنگي به نظري

1990; Lesthaeghe & Surkyn, 2002خصـوص   هتواند ب ). نقش فرهنگ در تغيير باروري مي
                                                                                                                                            
1. Normative-purposive 
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ها و اطالعات درون يك گـروه بـه لحـاظ فرهنگـي مشـخص       انتقال ارزش هاين مشخصدر 
  ).Lesthaeghe, 1977باشد (

كالسيك انتقـال   نظريههاي با رويكرد تغييرساختي (به ويژه  ميالدي نظريه 1980تا دهه
اقتصــادي)، پــارادايم غالـب در تبيــين تحـوالت بــاروري محســوب   هـاي   نظريــهجمعيتـي و  

يعني بررسي جهاني باروري و پروژه باروري  ،ين دهه، نتايج دو پروژه بزرگشدند. در ا مي
-نامنـد  مـي  1را ارتدوكسـي پرينسـتون   ) آن1993كه پوالك و واتكينـز ( -اروپايي پرينستون

موجب شد برخي محققان به اين نتيجه برسند كه رويكردهاي تغيير ساختي در تبيين كاهش 
ناكـافي هسـتند و رويكـرد تغييـر ارزشـي ـ فرهنگـي        امـا ناكامـل و    ،باروري، هرچنـد مفيـد  

دهنـده   هاي اين دو پروژه، كـه نشـان   تواند مكمل خوبي براي رويكرد مذكور باشد. يافته مي
تغيير ارزشي ـ فرهنگي   نظريهاي باروري است، شواهد تجربي براي  الگوهاي متفاوت منطقه

 ;Cleland & Wilson, 1987; Pollak & Watkins, 1993; Reed et al., 1996كنـد (  فراهم مي

Casterline, 2001.(  
اشـاعه را   شده اسـت.   تأكيدبر نقش فرايند اشاعه  ،تغييرات ارزشي و فرهنگي نظريهدر 

ها از يك محل، گروه اجتماعي  توان به عنوان روندي دانست كه به واسطة آن، نوآوري مي
 ه). اشـاع Retherford & Palmore, 1983: 296يابنـد (  يا افراد بـه ديگـري انتقـال و بسـط مـي     

 -كنند كه توسط نيروهاي اجتماعي ها اغلب از خطوطي پيروي مي ها، رفتارها و تكنيك ايده
هاي ارتباطات و تبادل اطالعات  فرهنگي مانند زبان، قوميت، همسايگي و محل كار يا كانال

ارتباطـات در   هشـد  هـاي شـبكه و خطـوط نهـادي     شوند. مسيرهاي مهاجرت، كانال تعيين مي
، فريدمن 1996اند (براي مثال، بونگارت و واتكينز  اشاعه كاهش باروري نقش زيادي داشته

اساسـي آن يعنـي نفـوذ     مؤلفـه ). همچنـين مفهـوم اشـاعه و دو    1989، 1987، واتكينز 1987
ي، جهـاني  لاجتماعي و يادگيري اجتماعي، بر سطوح بافتي متفاوت ـ بين شخصي، محلي، م 

 ;Bongaarts & Watkins, 1996, Hammel, 1990انتقال اطالعـات تمركـز دارد (   ـ دخيل در

Montgomery & Casterline, 1996; Retherford & Palmore, 1983  .( 

  پژوهشپيشينه . 2
انـد. در ايـن    يافتـه پرداختـه   مطالعات متعددي به تبيين بـاروري پـايين در كشـورهاي توسـعه    

                                                                                                                                            
1. Princeton Orthodoxy 
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يكـي از عوامـل عمـده ايـن وضـعيت در       ،اج و فرزندآوريمطالعات به تأخير انداختن ازدو
مدرن نسبت  گرايي پست ماديرافهاي  . ديدگاهاست) Bongaarts, 2002كشورهاي پيشرفته (

) و عدم امنيـت  Van de Kaa, 1998به زندگي و فرزندآوري همراه با دومين گذار جمعيتي (
منجر به باروري پايين شناخته شـده  ) به عنوان ساير مسيرهاي Kohler et al., 2002اقتصادي (

اســت. همچنــين ناهمــاهنگي ســطوح برابــري جنســيتي در نهادهــاي اجتمــاعي فردمحــور و  
  هاي باروري پايين است. ) نيز يكي ديگر از محركMcDonald, 2000محور ( خانواده

متعـددي بـه بررسـي رونـد،     هـاي   هاي اخيـر مطالعـات و پـژوهش    در ايران نيز در سال
 -Abbasi ؛1380(عباسـي شـوازي،   اند  هاي باروري پرداخته و تفاوتها  كننده تعيينالگوها، 

Shavazi et al., 2009   كـاهش بـاروري در ايـران در كليـه      :). نتايج ايـن مطالعـات نشـان داد
ـ  اقتصاديت هاي متفاو رغم زمينه و مناطق شهري و روستايي صورت گرفته و علي ها استان

 ها و همچنين مناطق روسـتايي و  شناختي بين استان جمعيت از نظر اجتماعي، تشابهات زيادي
اين مطالعات همگرايي رفتارهاي باروري در كشور را نشـان  شود.  شهري كشور مشاهده مي

و در كشـور   نقـاط مختلـف  هنوز سطح و الگوهاي متفاوتي از بـاروري در   دهد، هرچند مي
ي ديگــر از مطالعــات بــه تحليــل . برخــوجــود داردمختلــف اجتمــاعي هــاي  ميــان زيرگــروه

؛ 1383 ،شوازي و همكاران  (عباسياند  هاي قومي و مذهبي باروري در ايران پرداخته تفاوت
ــادقي ــي1383 ،ص ــادقي    ؛ عباس ــوازي و ص ــي 1385 ،ش ــيني و عباس ــوازي  ؛ حس  ؛1388 ،ش

). ايــن مطالعــات نشــان Sadeghi & Abbasi-Shavazi, 2010؛1389 ،محموديــان و نوبخــت
هاي قومي بـاروري بـه دليـل     رغم همگرايي ايجاد شده در رفتار باروري، تفاوت علي :دادند

  اي وجود داشته و در آينده نيز احتماالً وجود خواهد داشت.  توسعههاي  نابرابري
مطالعات انجام گرفته در ايران در تبيين فرهنگـي كـاهش بـاروري و تغييـر نگـرش بـه       

شـوازي و   يالت، استقالل زنان و برابري جنسيتي (عباسيفرزندآوري، بر افزايش سطح تحص
)، تغييـرات فرهنگـي (سكوالريسـم و    Abbasi-Shavazi et al., 2009ِِ؛ 1389منـدگاري   علـي 

فرهنگي (حسيني و بگـي، الـف   هاي  )، مشخصه1394 ،فردگرايي) (رستگارخالد و محمدي
شـدن   )، جهـاني 1394 ،ن)، استفاده از رسـانه و مـديريت بـدن (محموديـان و همكـارا     1391

)، ضرورت 1392 ،ماهواره و اينترنت (عنايت و پرنيان -نوين ارتباطيهاي  فرهنگي، فناوري
آميز اجتماعي و فرهنگي (محموديان و همكـاران،   كيفيت فرزند و نگراني از محيط مخاطره

هـاي پژوهشـي در تبيـين فرهنگـي كـاهش       تـالش  بـه رغـم  بنابراين، اند.  داشته تأكيد) 1388
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فرهنگـي  هـاي   هاي اخير، هنوز خألهاي تحقيقاتي در زمينه بسـترها و مؤلفـه   باروري در سال
  كاهش باروري در ايران وجود دارد.

  پژوهش روش .3
ملـي  هاي  در اين مقاله از منابع متعددي نظير مرور تلفيقي مطالعات پيشين، تحليل ثانويه داده

آوري شـده   جمعهاي  و همچنين داده 1390و  1385هاي  سال  دي سرشمارينمونه دو درص
 هـل شـهر تهـران   أنفـر از جوانـان مت   720در ميـان   1393اي در سال  حاصل از پيمايش نمونه

خرد سرشماري مبتني بـر فايـل نمونـه دو درصـدي سرشـماري      هاي  داده استفاده شده است.
) زنـان داراي  CEBدنيـا آمـده (   هزنـدان زنـده بـ   متوسط تعداد فر ،ها است. بر اساس اين داده

اجتماعي برآورد شده است. تعداد نمونه مورد هاي  مؤلفهساله برحسب برخي  15-49همسر 
 70سـال، حـدود    33هزار زن واجد شرايط بوده است. ميانـه سـني آنهـا     250بررسي حدود 

درصد ساكن در نقاط شهري، حدود يك سـوم داراي تحصـيالت ديـپلم و بـاالتر و ميـزان      
  درصد بوده است.  12مشاركت اقتصادي آنها نيز حدود 

از جوانان ازدواج كـرده   1393اي توسط نگارنده مقاله در سال  نهپيمايش نموهاي  داده
هـاي خـانواده    هـا و ارزش  ساله شهر تهران با هدف بررسـي نگـرش   30تا  15(داراي همسر) 

(ازدواج، فرزندآوري و طالق) گردآوري شده است. در اين پيمايش با استفاده از تكنيـك  
، 9، 6، 5، 1،2طق مختلف شهر تهـران (منـاطق   نمونه در منا 720اي با  گيري چندمرحله نمونه

د. از نمونه مورد بررسـي، حـدود   شساخته تكميل  ) مصاحبه و پرسشنامه محقق19و  15، 13
 6/74درصــد را زنــان تشــكيل داده اســت. بيشــتر پاســخگويان (  56درصــد را مــردان و  44

سال  28سال ( 27سني پاسخگويان ميانگين سال قرار داشتند.  25-30درصد) در گروه سني 
درصـد   68سـال بـراي زنـان) بـوده اسـت. همچنـين، محـل تولـد حـدود           26براي مردان و 

درصـد آنـان خاسـتگاه روسـتايي      5/3درصد ساير شهرها وتنها  29پاسخگويان شهر تهران، 
 14درصـد ديـپلم،    37درصد تحصيالت دانشگاهي،  45اند. از نظر تحصيالت، حدود  داشته

  اند.  سواد بوده درصد بي 3/1درصد ابتدايي و تنها  3طه، درصد راهنمايي و متوس
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   هاي پژوهش يافته .4
   ها و هنجارهاي فرزندآوري در ايران ارزش .1-4

آشـنا   جامعـه  آن فرهنگـي بـاروري   ابعاد با را ما جامعه باروري يك ارزشي نظام به بردن پي
رفتـاري، داراي بعـد    عـد عـالوه بـر ب   ،فرزندآوري به عنوان يـك كـنش اجتمـاعي    سازد. مي

 تـرين  مهـم  از يكـي  بـه عنـوان   باروري افـراد هاي  ذهني است. نگرش نگرشي، معنايي و بين

رو، رفتارهـاي بـاروري تاحـدود     شـود. از ايـن   محسوب مي كننده رفتار باروري تعيين عوامل
ها و ايستارهاي فرزندآوري است. بررسي مطالعات انجام شده در  زيادي انعكاسي از نگرش

 65طور متوسط حدود ه دهد كه ب ساله نشان مي 15-49هاي اخير در ايران در ميان زنان  لسا
 11داننـد،   عـد بـاروري مطلـوب مـي    رزندي را به عنوان بدرصد زنان در سنين باروري، دو ف

درصد سـه فرزنـدي و بيشـتر را تعـداد مطلـوب (دلخـواه) فرزنـد         23درصد تك فرزندي و 
  اند.  عنوان كرده

 

  
  ساله در ايران15-49تعداد فرزندان مطلوب (دلخواه) زنان  .1نمودار 

شـوازي و خواجـه صـالحي     ؛ عباسـي 1388شوازي  ؛ حسيني و عباسي1383شوازي و همكاران  منبع: پردازش بر اساس عباسي
   1394پور و همكاران  ؛ كاظمي1391؛ حسيني و بگي 1392

) و شـهر  1394 ،پـور و همكـاران   فرزند دلخواه جوانان پسر و دختر در ايران (كـاظمي  تعداد
ست كه هرچند متوسط تعداد فرزندان دلخواه (باروري مطلوب) جوانـان  ا گر آن تهران بيان

0/5

11/0

65/2

23/3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0 1 2 3+

0/70 

0/60 

0/50 

0/40 

0/30 

0/20 

0/10 

0/0  



  225    تحليل بسترهاي اجتماعي فرهنگي كاهش باروري در ايران

درصد جوانـان تهرانـي دو فرزنـد،     55در شهر تهران از متوسط كشوري پايين است، حدود 
اند.  سه فرزند و بيشتر را بعد باروري مطلوب معرفي كرده درصد 24درصد يك فرزند و  20

درصـد   25فرزنـدي و   درصد تـك  14درصد دو فرزندي،  60ارقام متناظر براي كل كشور، 
  سه فرزندي و بيشتر بوده است.

  

  
  1393- 94باروري مطلوب (تعداد فرزند دلخواه) مردان و زنان جوان در ايران و شهر تهران،  .2نمودار 

دو  اغلـب ساله)  15-29ساله) و مردان و زنان جوان ( 15-49امروزه زنان در سنين باروري (
تمـايالت   پسـندند. بنـابراين، هرچنـد    فرزند را به عنوان تعداد مطلوب فرزندآوري خود مـي 

 همچنـان  مـا  جامعـه  در فرزنـد  اسـت،  كرده تغيير زمان طول در فرزند ارزشفرزندآوري و 
و گذار به مادري اهميت زيـادي دارد. در حقيقـت داشـتن فرزنـد و      دشو مي  تلقي ارزشمند

هويـت مـادري بـا     ،است و برخالف گذشـته   هاي غالب در ايران مادر شدن، يكي از ارزش
  شود. داشتن فرزندان كمتر محقق مي

بنابراين نتايج مطالعات بيانگر ارزش و هنجار دو فرزندي براي زنان ايراني اسـت. البتـه   
اين پرسش در ذهن شكل گيرد كه اگر هنجـار دو فرزنـدي در جامعـه حـاكم     ممكن است 

فرزند) است. در اين زمينه، شواهد  2است، چرا باروري كشور زير سطح جانشيني (كمتر از 
ل و مطلـوب  آ دهـد كـه تعـداد ايـده     ل و مطلوب فرزندان نشـان مـي  آ پيمايشي از تعداد ايده
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آورنـد. در ايـن زمينـه، پيتـر      دنيـا مـي  ه كـه زنـان بـ   فرزندآوري باالتر از تعداد واقعي اسـت  
آورنـد،   كـه در نهايـت مـي    تعـداد  فرزنـداني  زنان بيشـتر از   :كند ) بيان مي2000مكدونالد (

اطمينـاني و ماهيـت نهادهـا و     اقتصادي زندگي، بيهاي  . در واقع هزينهخواهان فرزند هستند
دنيـا  ه شود كه زنان در نهايت ب مي يفرزندانساختارهاي اجتماعي منجر به كمتر شدن تعداد 

بـه تنهـايي   هـا   نگـرش  ،) گفتـه اسـت  1997طور كه اينگلهـارت (  آورند. همچنين، همان مي
رفتارها نيستند، بلكه عوامل موقعيتي نيز نقـش مهـم و كليـدي در بـه واقعيـت و      كننده  تعيين

 :يجـه دو چيـز اسـت   رو، رفتـار بـاروري نت   و ايستارها دارنـد. از ايـن  ها  رفتار درآمدن نگرش
ها و شـرايط اجتمـاعي و    نگرش و فرصت (موقعيت و شرايط). در ادامه به برخي از موقعيت

هــا و رفتارهــاي فرزنــدآوري اثرگــذار بــوده اســت،  فرهنگــي جامعــه كــه بــر تغييــر نگــرش
  پردازيم. مي

  هاي باروري فرهنگي و تفاوت ـ تنوع قومي. 2-4

هاي اخير مورد توجه  سال درو انعكاس آن در رفتارهاي باروري چندگونگي و تنوع قومي، 
قـوي بـراي همگرايـي      ازدارنـده تنوع قومي يك عامل بقرار گرفته است.  مطالعات جمعيتي

. بررسـي  استفرهنگي نظير ايران  -ويژه در جوامع متكثر به لحاظ قومي به ،شناختي تجمعي
بيـانگر همگرايـي در رونـد و     ،ايـران هـاي مختلـف قـومي در     روند تحوالت باروري گـروه 

 ههـاي قـومي از دهـ    ). بدين معني كه باروري تمـام گـروه  3(نمودار  استتفاوت در سطوح 
روند كاهشي داشته است. با اين حـال، زمـان آغـاز و سـرعت كـاهش بـاروري آنهـا         1360

انتقـالي  ويژه بلوچ در مرحله  هاي قومي عرب و به يكسان نبوده است. براي مثال، هنوز گروه
هاي قـومي كـرد، لـر و تـرك تقريبـاً بـه        هستند و باروري باالي سطح جانشيني دارند. گروه

ها،  اند و باروريشان در سطح جانشيني است. باروري فارس انتقال باروري رسيده هپايان مرحل
  ها زير سطح جانشيني است.  ها و مازندراني گيلك
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  1351- 1390هاي عمده قومي در ايران،  روند تحوالت باروري گروه .3نمودار

   1385شوازي و صادقي،  ؛ عباسي2010شوازي و همكاران،  منبع: پردازش بر اساس عباسي

اقتصـادي ـ   هـاي   هـاي قـومي بـاروري بـر نقـش عـواملي چـون مشخصـه         در تحليـل تفـاوت  
هـاي اقتصـادي و    شـود. بـا كنتـرل مشخصـه     ميتأكيد  فرهنگي ردهاجتماعي، و هنجارهاي خ

ت كنـد، شـد   را بر باروري حفـظ مـي  دار خود  ااجتماعي، هر چند قوميت تأثير مستقل و معن
كند. در ميان  درصد) كاهش پيدا مي 60اين رابطه و تأثير آن، به ميزان قابل توجهي (حدود 

هاي قومي بـاروري داشـته اسـت.     بيشترين تأثير را در كاهش تفاوتها، تحصيالت  مشخصه
هاي آموزشي، كليد اصـلي هماننـدي و    هاي قومي به امكانات و فرصت دسترسي برابر گروه

رو، وابسـتگي قـومي و    شود. از اين همگرايي رفتارهاي قومي باروري در آينده محسوب مي
بر سطوح و الگوهاي باروري است و فهم  گذارتأثيرمذهبي افراد يكي از بسترهاي فرهنگي 

  .ستهاي باروري، نيازمند توجه به تنوع قومي و مذهبي آنها و درك رفتارها و نگرش
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  تحوالت خانواده و كاهش باروري .3-4

خانواده، به عنوان بستر فرزندآوري در جامعه در چند دهه اخير با تغييرات محسوسي همراه 
توان به مواردي همچون تغيير موقعيت و جايگـاه زنـان    مي ،بوده است. از جمله اين تغييرات

ها، تغيير نگرش نسـبت   و موزانه قدرت آنها با مردان، افزايش سن ازدواج، دگرگوني ارزش
خانوادگي (زن، شـوهر، والـدين و فرزنـدان)، افقـي شـدن سـاختار قـدرت در        هاي  به نقش

جنسيتي به نقد جنسيتي و شكاف  ارتباط ميان والدين و فرزندان، حركت از وضعيت برتري
رو، در جريان گذار جمعيتي ايران، روند كلي  ). از اين1389ارمكي،  نسلي اشاره كرد (آزاد

اي، به لحـاظ همسـرگزيني بـه سـوي      تغييرات خانواده به لحاظ شكل به سوي خانواده هسته
اج بـه سـوي   گسترش دايره اختيار پسران و دختران در انتخاب همسـر، بـه لحـاظ دوام ازدو   

ه ). بـ 1387پذيري و به لحاظ فرزندآوري به سوي تقليل باروري رفته است (سـرايي،   آسيب
اي از تغييـر و تـداوم در درون    طور كلي، مطالعات انجام شده در ايران بيانگر تلفيق پيچيـده 

ها و ابعاد خـانواده بـدون تغييـر بـاقي مانـده و       طوري كه برخي جنبه هب ،خانواده ايراني است
در سـطوح فـردي و    هعمـد  بـه طـور   برخي ديگر دچار تحوالت زيادي شده است. تغييرات

گيـري دربـاره    تصـميم  و جنسيتي در اين زمينههاي  ها و نگرش داخلي خانواده (تقسيم نقش
تعداد فرزندان) رخ داده و در سطح عمـومي و بيرونـي، تغييـرات بسـيار كنـد و آرام اسـت.       

معيارهاي همسرگزيني، افزايش سـن ازدواج و نيـز كـاهش    تغييرات بنيادي و محسوسي در 
ه هاي پس از انقالب رخ داده است. افزايش ميزان طالق بـ  چشمگير ميزان باروري طي سال

اشتغال زنان و بهبود موقعيت اقتصادي و اجتماعي آنان و نيز تغييـر  هاي  دليل افزايش فرصت
امـا بـه دليـل وجـود مجـازات بـراي       خورد،  در روابط زوجين در درون خانواده به چشم مي

رفتارهــايي نظيــر هــم خــانگي و فرزنــدآوري پــيش از ازدواج يــا خــارج از حيطــه ازدواج، 
 & Abbasi-Shavaziشواهدي كه بر وجود چنـين رفتارهـايي داللـت كنـد، انـدك اسـت (      

McDonald, 2008.(  
نگريسـته و  مطالعات مختلفي تحوالت باروري در ايران را از دريچه تحوالت خانواده 

كننده در كاهش  اند. تغيير در ايستارهاي مربوط به زندگي خانوادگي نقش تعيين تبيين كرده
باروري داشته است. در اين ميان، زمان ازدواج بـه علـت ارتبـاط بـا رونـدهاي بـاروري، بـه        

مطالعـه صـادقي و   هاي  شناسان واقع شده است. يافته اي مورد توجه جمعيت صورت گسترده
درصـد   90حـدود  :دهـد  ل ازدواج نشـان مـي  آ ) در خصوص موقعيت ايـده 1386( همكاران
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كـار و دارا بـودن     ال ازدواج براي پسران، بعد از اشتغال بـه  موقعيت ايده كه جوانان معتقدند
تـرين موقعيـت    ، همچنين حدود نيمي از جوانان پاسـخگو مناسـب  استشرايط مالي مناسب 

م تحصيالت دانشگاهي و كسب اسـتقالل اقتصـادي بيـان    ازدواج براي دختران را بعد از اتما
هاي اجتماعي جديـد   اند كه در واقع بيانگر نوعي تغيير ارزشي در جامعه و ظهور نقش هكرد

  براي زنان است. 
دهد كه در سه دهـه اخيـر متوسـط سـن      محاسبه متوسط سن در اولين ازدواج نشان مي

افزايش بـوده اسـت. ميـانگين سـن ازدواج بـراي      ويژه براي زنان همواره در حال  هب ،ازدواج
سال افـزايش يافتـه اسـت.     28سال به حدود  24سال و براي مردان از  24سال به  20زنان از 
سال  25-29درصد زنان و مردان ازدواج نكرده سنين  ،دهد نشان مي 4طور كه نمودار  همان

درصد و براي مردان  26به  9از طور سريع افزايش يافته است، براي زنان  هدر سه دهه اخير ب
درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر، نسبت تجـرد بـراي زنـان گـروه سـني       40به  18از 
  سه برابر و براي مردان نيز بيش از دو برابر شده است. ،ساله 29-25

  

  
                      1390تا  1365ساله از  25-29تغييرات نسبت مجردين در گروه سني  .4نمودار 

  1390تا  1365هاي جمعيتي  منبع: پردازش بر اساس نتايج سرشماري

قـرار داده اسـت. در    تـأثير  طور قابـل تـوجهي كـاهش بـاروري را تحـت     ه تغييرات ازدواج ب
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 15-49محاسبات باروري كل، شاخص اصلي باروري، تعداد مواليد را به كل جمعيت زنان 
گيرند و بر اين اساس متوسط نرخ باروري براي سال  ل در نظر ميهأچه مجرد و چه مت ،ساله

آيد. اما اگر تعداد مواليد را بـه جمعيـت زنـان ازدواج كـرده      دست ميه فرزند ب 8/1، 1390
رو، افـزايش   فرزند براي هـر زن اسـت. از ايـن    3ساله در نظر بگيريم، ميزان باروري  49-15

ازدواج يكي از عوامل مهم در كاهش بـاروري در  خير انداختن سن أتجرد و به تهاي  نسبت
) در تجزيه تغييرات باروري نشان 2009ايران بوده است. مطالعه عباسي شوازي و همكاران (

ويـژه   هبـ  ،ناشـي از تغييـرات ازدواج   1375درصد كاهش باروري تا سـال   15داد كه حدود 
افـزايش سـن    تـأثير . اسـت افزايش سن ازدواج و كاهش نسبت زنان متأهـل در سـنين اوليـه    

درصـد رسـيده    35هاي اخيـر افـزايش يافتـه و بـه حـدود       ازدواج بر كاهش باروري در سال
    است.

  تغييرات نقش و موقعيت زنان و كاهش باروري .4-4

 د و احترام،ش مي ارزيابي مادري نقش عنوان به زن ارزش ايران فرهنگي بافت در گذشته در
ويـژه   هبا داشتن فرزنـدان زيـاد (بـ    تر بزرگ جامعه در يا و خانواده در را همدردي و حمايت
اين بافت و محيط اجتماعي در چنـد دهـه اخيـر تغييـر يافتـه اسـت.       . آورد دست مي پسر) به

مختلـف  هـاي   حضـور زنـان در عرصـه    شـده هـاي زنـان موجـب     حوالت گسترده در نقشت
هاي مختلف زنـدگي   نبهافزايش يابد و با افزايش استقالل در ج و فضاهاي عمومي اجتماعي

ند. ايـن امـر زمينـه    وهـاي قبـل برخـوردار شـ     آنان از موقعيت و پايگاهي باالتر نسبت به دهه
هـاي بـاروري) زنـان را     آل هاي باروري (رفتار، تمايالت و ايـده  در كنش تغييرات محسوس

عـه  هاي زنـان در خـانواده و جام   ناپذيري با نقش ساخته است. باروري به طور تفكيكفراهم 
مرتبط است. افزايش در تحصيالت و مشاركت زنان در نيروي كار، موقعيت زنان را بهبـود  

گيري درباره نتايج  طور تصميم هاي زنان را براي كنترل منابعشان و همين بخشد و فرصت مي
). بنـابراين، افـزايش   Hindin, 2000: 255دهـد (  شناختي ماننـد بـاروري افـزايش مـي     جمعيت

تغال، بهبود موقعيت و استقالل زنان از طريـق كـاهش منـافع و افـزايش     سطح تحصيالت، اش
ويژه هزينه فرصت)، توجه بيشتر به كيفيت فرزندان، تسـريع تغييـرات    ههاي فرزندان (ب هزينه

هاي مدرن، زمينـه و بسـتري بـراي كـاهش بـاروري فـراهم        ايده پذيرش فرهنگي و اشاعه و
  كند.     مي
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  برحسب سطح تحصيالت ساله 15- 49) زنان CEBدنيا آمده ( هميانگين تعداد فرزندان زنده ب .5نمودار 

  سن كنترل شده است. تأثير/ 1385و  1390خام نمونه دو درصدي سرشماري هاي  منبع: پردازش بر اساس داده

طور كه در نمودار  دارد. همانهاي گذار باروري   تحصيالت نقش مهمي در بسياري از نظريه
دنيا آمده زنـان   هبا افزايش سطح تحصيالت، ميانگين تعداد فرزندان زنده ب ،مشخص است 5

عالوه، نه تنها رفتار باروري، بلكـه تمـايالت فرزنـدآوري نيـز بـه شـدت       ه يابد. ب كاهش مي
و  پــور (كــاظمي تحصــيالت اســت. بــراي مثــال، نتــايج پيمــايش ملــي بــاروري تــأثيرتحــت 

-49) نشان داد كه ميانگين فرزندان موجود و باروري مطلـوب بـراي زنـان    1394، همكاران
 7/2 فرزنـد، متوسـطه و ديـپلم    9/2فرزند، راهنمايي 3/3فرزند، ابتدايي  1/4سواد  ساله بي 15

ــد و دانشــگاهي ــد  3/2 فرزن ــدول (1973. كــول (اســتفرزن ــزايش ســطح 1982) و كال ) اف
داننـد.   ت زنان را نيروي اصلي نهفته در پسِ گـذار بـاروري مـي   ويژه تحصيال تحصيالت، به

) بر اين باورند كه تحصيالت يك شاخص مستقيم و قدرتمند 1970جي چو و همكارانش (
تواند بر وضـعيت   از موقعيت زنان است. بنابراين، تمايل قوي براي ادامه تحصيل دختران مي

تر آنها تـأثير بگـذارد. ماسـون     اروري پايينو موقعيت زنان در زندگي زناشويي و در نتيجه ب
هـاي   محـيط  در آنهـا  شـود  مـي  موجـب  زنـان  كـه تحصـيالت   باور اسـت  اين بر ) نيز1987(

 و اسـتقالل  قدرت داراي آن، تر متعادل نوع در حتي و جنسيتي سنتي با قشربندي خانوادگي
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 بيـان  امكـان  و هاي زندگي جنبه بر بيشتر كنترل و توانايي آنها به قدرت و اين باشند بيشتري

سازد.   مي متأثر را اش  خانواده و خود كه دهد  مي موضوعاتي مورد را در هايشان  ايده و نظرها
ديد فراتر از خانواده و اطالعاتي جهاي  از سوي ديگر، تحصيالت، زنان را در معرض شبكه

تواند نگرش سنتي آنها را تغيير دهد و آنهـا را قـادر سـازد تـا      كه مي محيط محلي قرار داده
  ). Thornton et al., 2012عقايد جديد را به راحتي بپذيرند (

  

  
  ساله برحسب وضعيت اشتغال زنان 15- 49) زنان CEBدنيا آمده ( هميانگين تعداد فرزندان زنده ب .6نمودار 

  سن كنترل شده است. تأثير/ 1385و  1390خام نمونه دو درصدي سرشماري هاي  پردازش بر اساس داده منبع:

عالوه بر تحصيالت، افزايش اشتغال و مشـاركت اقتصـادي زنـان، در صـورت عـدم وجـود       
شود. هرچند اثرگـذاري آن   محور، منجر به كاهش باروري مي هاي حمايتي خانواده سياست

به دليل پايين بودن ميزان اشتغال زنان در ايران اندك است. ميزان مشاركت اقتصـادي زنـان   
 6، امـا همـانطور كـه در نمـودار     اسـت درصـد   15در جامعه ايران هرچند پـايين و كمتـر از   

تـري   دار خـود از بـاروري پـايين    زنـان شـاغل در مقايسـه بـا همتايـان خانـه       ،مشخص اسـت 
مـبهم  اي  برخوردارند. در تبيين اثرگذاري اشتغال زنان بر باروري، مطالعات مختلف، رابطـه 

دهنـد. در كشـورهاي صـنعتي، زنـان شـاغل از       بين وضعيت شغلي زنان و باروري نشـان مـي  
در ت كـه  ايـن در حـالي اسـ   انـد.   تري نسبت به زنان غيرشاغل برخوردار بـوده  باروري پايين
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). بـر ايـن   Nagda, 1992:5اي ثابـت نشـده اسـت (    يافته چنـين رابطـه   كشورهاي كمتر توسعه
شود، بلكه آنچه در  توان گفت كه اشتغال صرف زنان باعث كاهش باروري نمي اساس، مي

اشتغال در  .كننده است، نوع شغل و بخش شغلي است رابطه وضعيت شغلي و باروري تعيين
د نظير خدمات عمـومي و دولتـي و صـنعت، محدودكننـده بـاروري      هاي مدرن اقتصا بخش
توانـد   مثل دامداري و كشـاورزي نـه تنهـا نمـي     ،سنتيهاي  . برعكس، اشتغال در بخشاست

محدودكننده باروري باشد، بلكه به دليل نياز به نيروي كار فرزندان مشوق باروري بيشتر نيز 
هاي حمايتي از زنـان شـاغل    ي به سياست. همچنين اثرگذاري اشتغال بر باروري بستگهست

حمايتي خانواده بـراي  هاي  در كشورهايي كه سياست :دهد نيز دارد. تجربه جهاني نشان مي
تركيب كار و بچه در زندگي زنان شـاغل وجـود نداشـته باشـد، اشـتغال زنـان اثـر منفـي و         

حمـايتي   هـاي  هـا و برنامـه   كاهنده بـر بـاروري دارد، بـرعكس در كشـورهايي كـه سياسـت      
). از Matysaik, 2009( اسـت وجود دارد رابطه اشتغال زنان و بـاروري مثبـت    1محور خانواده

توانـد نتـايج متفـاوت و حتـي      هاي متفاوت شغلي مـي  حمايتي و ويژگيهاي  رو، سياست اين
  متناقضي از رابطه اشتغال زنان و باروري را رقم بزند. 

  اي ـ ارزشي و ارتباط آن با كاهش باروري تغييرات ايده .5-4

عد فرهنگي باروري بيشتر اشاره به نيروهاي مختلف ارزشي، هنجـاري، معنـايي و تفسـيري    ب
بـر نظـام    تأكيـد  مرتبط با توليد مثل و فرزندآوري در درون نهادهاي مختلف دارد. در اينجا

معنايي است كه در قالب معاني هنجاري، ارزشي، تفسيري و تـوجيهي از شـرايط و نيروهـا،    
هاي مختلف اجتماعي و روند تعامالت آنها در جريان هسـتند و در   در كليت جامعه و گروه

گيرنـد. ايـن معـاني     هاي اجتماعي مختلف تعريف و مورد مذاكره و توافق قرار مـي  موقعيت
 -ذهنـي در جامعـه هسـتند و در پيونـد بـا سـاير شـرايط و نيروهـاي اجتمـاعي           اموراتي بـين 

د. اين همان چيـزي اسـت   كننتوانند در درازمدت تحوالتي را تجربه  اقتصادي و سياسي مي
سـازد. در   عد فرهنگي جامعه را در پيوند با توليد مثـل و فرزنـدآوري بيشـتر نمايـان مـي     كه ب

هـاي جـاري در درون نهادهاسـت كـه در      امالت و كنشمعنايي تع هاينجا فرهنگ همان الي
بسياري موارد از سوي نهادها برساخته و در مواردي از سوي كنشگران، خلـق و بازانديشـي   

  شود. مي
                                                                                                                                            
1. Family- friendly policies  
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 جامعـه  هر باروري در رفتارهاي هدهند جهت عوامل ترين بنيادي از فرهنگيهاي  ارزش
تغييـر   يا ثبات كه روند مي شمار به فرهنگي هر سازنده اصلي جزء ها آيند. ارزش مي به شمار

شـوند. بـه بيـان     مي مكان و زمان طول در اي جامعه هر در ها فرهنگ تغيير يا ثبات باعث آنها
كنـد كـه بسـته بـه آنهـا،       ديگر، فرهنگ، قواعد هنجاري و تفسيري يا معنادهي را فراهم مـي 

 تغييـرات ارزشـي،   ابعـادي نظيـر   بـا  فرهنگـي  نوسـازي گيـرد.   رفتار باروري مردم شكل مـي 

  جمعي، رفتار باروري را تغيير داده است. هاي  شدن و استفاده از رسانه عرفي فردگرايي،

  ارزشي و تمايالت فرزندآوريهاي  گيري جهت .1-5-4

تـوان بـر اسـاس مـدل      تغييرات ارزشـي و هنجـاري پيرامـون بـاروري و فرزنـدآوري را مـي      
بحث از تغيير و دگرگـوني ارزشـي، تغييـر از     ) در1990اينگلهارت تبيين كرد. اينگلهارت (

كنـد. وي   گرايانـه مطـرح مـي    ارزشي فراماديهاي  گرايانه به سمت اولويت هاي مادي ارزش
 فرضيه«و  »كميابي فرضيه«براي تبيين اين تحول ارزشي دو فرضيه مكمل هم را مطرح كرد: 

 آنچـه  و فـوري  نيازهـاي  بيشتر نگـران  مردم كه كند مي بيان كميابي فرضيه .»شدن اجتماعي

 رسد. بـه  مي نظر به غيرضروري و از دسترس دور كه چيزهايي تا هستند ،كند مي تهديدشان

 بهبـود  اسـت.  وي اقتصادي و اجتماعي محيط فرد بازتاب ارزشي هاي اولويت ديگر عبارت

 آن در كه شده منجر تاريخي تحول به جهاني دوم جنگ از بعد و رفاهي اقتصادي وضعيت

بـه   بـراي  تـالش  از تـر  مهـم  شناختي زيبايي و ذهني رضايت ديگران، با رابطه به احترام، نياز
 كنـد كـه   مـي  بيـان  شـدن  اجتمـاعي  فرضيه در مقابل، است. شده امنيت و غذا آوردن دست

 وي بلـوغ  قبـل از  هـاي  سـال  در كـه  اسـت  شرايطي انعكاس زيادي حدود تا فرد هاي ارزش

 .است بوده حاكم

شـكوفايي و رونـق اقتصـادي منجـر بـه شـيوع و       هـاي   كميـابي، دوره بر اساس فرضـيه  
هـاي   كميـابي و ركـود منجـر بـه ارزش    هـاي   گرايانـه و دوره  فرامـادي هـاي   گسـترش ارزش 

بر آثار بلندمدت نسلي، وجود و گسترش  تأكيدپذيري با  شود. فرضيه جامعه گرايانه مي مادي
نسـل در دوران كـودكي و نوجـواني    خاص را بازتاب اوضاع و شرايط حاكم بر هاي  ارزش
هـا و رفتارهـاي بـاروري و     داند. طبـق ديـدگاه تحـول ارزشـي اينگلهـارت، تغييـر ارزش       مي

پـذيري افـراد و از    سو به تجربه نسلي و فرايند جامعه تواند از يك فرزندآوري در جامعه مي
سـل جـوان   ن ،سوي ديگر به شرايط جاري اقتصادي و اجتماعي برگردد. به نظـر اينگلهـارت  
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  دارند.  تأكيد فراماديهاي  ها و ارزش (والدين) بر خواسته گذشتههاي  بيشتر از نسل
  

 
  )1386كمان،  (رنگين ارزشي و و تمايالت فرزندآوري در ايرانهاي  گيري رابطه جهت .7نمودار 

باروري پست مدرن به بررسـي تغييـرات   هاي  ارجحيت دربارهاي  ) در مطالعه1998ون دكا (
مدرنيسـم يكـي از     فرهنگي و ظهور رفتارهاي جديد مرتبط با آن پرداخـت. پسـت   ـارزشي  

گـذار قـرن بيسـتم اسـت كـه بـا رويكـردي متفـاوت از         تأثيرعمـده و  هاي  مفاهيم و ديدگاه
ر مطالعـات  پردازد. ون دكا د ها مي زندگي اجتماعي انسانهاي  مدرن، به پديدههاي  ديدگاه

شناختي جوامع امروزي بررسي  جمعيتهاي  خود درصدد بود ارتباط اين ديدگاه را با پديده
شـناختي و از جملـه ديـدگاه انتقـال دوم جمعيتـي را       جمعيـت هاي  كند تا شايد بتواند پديده

مدرنيته را به عنوان يك دوره زماني در نظر  مورد كنكاش قرار دهد. وي بيش از آنكه پست
گيري ارزشي بداند. به همين دليـل   سعي دارد از آن به عنوان نوعي رويكرد و جهت ،بگيرد

هـاي   جهـاني اينگلهـارت ديـدگاه   هـاي   ويژه پيمايش ارزش هب ،المللي بينهاي  بر اساس داده
كنـد و جايگـاه هـر     مدرن را از هم تفكيك مـي  گرايي و پست گرايي، فرامادي مدرن، مادي

فرزنـدآوري در كشـورهاي     رزشـي را در ارتبـاط بـا پديـده    هـاي ا  گيـري  يك از اين جهـت 
گرايي به  ماديهاي  گيري انتقال از جهت ،دهد. از نظر ون دكا مختلف مورد بررسي قرار مي

بـين تغييـر در    :يكي از عناصر اساسي پست مـدرن اسـت. وي معتقـد اسـت     ،گرايي فرامادي
ط قـوي وجـود دارد. وي نشـان    ارزشي و تغيير در روندهاي جمعيتي ارتبـا هاي  گيري جهت
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گرايي بيشـتر باشـد، بـه همـان انـدازه سـهم بيشـتري از         فراماديهاي  هر چه نمره ارزش :داد
مدرنيسـتي   پسـت هـاي   ظهور ارزش ،سال خواهد بود. از نظر وي 30باروري در سنين باالي 

اروري پايين و تواند با بروز رفتارهاي منطبق با آنچه نظريه انتقال دوم جمعيتي (از جمله ب مي
  يا به تاخيراندازي فرزندآوري و ...) ناميده شده است، همراه باشد.

گرايـان   فراماديون در مقايسه با مادي ،نگلهارتيا يطبق نظر تحول ارزشرود  انتظار مي
هـر   ،دهـد  نشان مي 7طور كه نمودار  تري داشته باشند. در اين خصوص، همان باروري پايين

بـا  . انـد  سه گروه ماديون، التقاطيون و فراماديون، باروري مطلوب را دو فرزندي اعالم كرده
ها، تمايل بـه   حال، براي سه فرزند و بيشتر، ماديون بيشتر و فراماديون كمتر از ساير گروه اين

بـا  مادي به سـمت افـراد   هاي  داشتن سه فرزند و بيشتر دارند. هرچه از طرف افراد با اولويت
  يابد.  رويم، تمايالت فرزندآوري كاهش مي ارزشي فرامادي ميهاي  اولويت

  فردگرايي و تمايالت فرزندآوري .2-5-4

گردد. در  با گسترش بي سابقه فرديت و اختيارات فردي، نظام ارزشي جامعه هم متحول مي
ت جاي خود جامعه محور معطوف به نيازهاي اوليه به سرعهاي  ها، ارزش فرايند تغيير ارزش

 هعمـد  به طور فردمحور معطوف به نيازهاي ثانويه داده است. نيازهاي اخيرهاي  را به ارزش
حول تحقق خويشتن در صورتبندي اهداف، استقالل فردي در انتخاب وسـايل، شناسـايي و   

  ).Lesthaeghe et al., 2008؛1387اند (سرايي  مقبوليت براي تحقق آنها شكل گرفته
  

  
  1393هل در شهر تهران، أرابطه فردگرايي و تعداد فرزندان مطلوب (دلخواه) جوانان مت .8نمودار 
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فردگرايانه، يكي از بسترهاي تحـول فرهنگـي كـاهش     به گرايانه هاي جمع ارزش تغيير
هـل  أدر ميـان جوانـان مت   ،دهـد  نشان مي 8طور كه نمودار  باروري است. در اين زمينه، همان

طـور  ه شهر تهران با افزايش فردگرايي، ميانگين باروري مطلوب (تعداد فرزندان دلخـواه) بـ  
) در 1394يابد. اين نتيجه بـا نتـايج مطالعـه رسـتگارخالد و محمـدي (      محسوسي كاهش مي

هاي فردي، خانوادگي و مذهبي بـا تغييـرات نـرخ     رابطه تحوالت فرهنگي در حوزه بررسي
نشــان داد كــه آنهــا نتــايج پــژوهش ، همخــواني دارد. هــاي ايــران اروري در مراكــز اســتانبــ

فردگرايي  . همچنين،اي مثبت و همسو دارند هاي پايين باروري رابطه فردگرايي بيشتر با نرخ
، )هـاي خـانوادگي   سكوالريسم، دينـداري و ارزش ( فرهنگي بيش از ساير متغيرهاي مستقل

  كند.  كشور را تبيين ميهاي  استانهاي باروري  در نرختغييرات اخير رخ داده 

  ها و تمايالت فرزندآوري ها، اشاعه ايده رسانه .3-5-4

هـاي   كنـيم؛ عصـري كـه در آن رسـانه     ها زنـدگي مـي   در نظام نوين جهاني، در عصر رسانه
 جمعي نفوذي غيرقابل انكـار هاي  جدايي ناپذير زندگي ما هستند. امروزه رسانه ءجمعي جز

سـازي از   )، فرهنـگ 2008و همكـاران (  1زندگي دارند. از نگاه كارلسونهاي  بر تمام عرصه
هـا و   طريق رسانه به معناي انتقال محتويـات فرهنگـي، شـامل اعتقـادات، تصـاوير، برداشـت      

 2گـذارد. جيمـز الل   مـي  تـأثير هايي است كه بر رفتار و سبك زندگي افراد در جامعه  ارزش
پـذيرد كـه    اي صورت مـي  اي به شيوه رسانههاي  سازي از طريق فناوري فرهنگ :معتقد است

شاخص به عنوان بنيادهاي فرهنـگ تـداوم، اسـتمرار و تثبيـت     هاي  ها و سبك ها، ايده ارزش
موجب تغيير در الگوهاي مصرف  ،زماني و مكانيهاي  يابند و در عين حال، با توجه به برش

  ). 11: 1390ر و اسكندري، ارتباطات عمومي شوند (بشيهاي  و شيوه
هاي جديـد)   ها و روش ها (ايده نوآوري ،اشاعه، به فرايندي اشاره دارد كه از طريق آن

هاي اجتماعي، يا افراد مستقل از شرايط اقتصادي و اجتماعي گسترش  در ميان مناطق، گروه
 تأكيـد  داشاعه و شـبكه اجتمـاعي همـواره مـور    هاي  نظريهيابد. نقش تعامل اجتماعي در  مي

بر ايـن باورنـد   ، ) با مطرح كردن ايده تعامل اجتماعي1996بوده است. بونگارت و واتكينز (
كه تعامالت و ارتباطـات اجتمـاعي در گـذار بـاروري از طريـق جريـان تبـادل اطالعـات و         

                                                                                                                                            
1. Carlesson 
2. Lull 
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ها، ارزيابي مشترك در درون بستر محلـي و نفوذهـاي اجتمـاعي كـه محدودكننـده يـا        ايده
) و كاسـترلين  1996ار هستند، نقش مهمي دارد. مونتگـومري و كاسـترلين (  كننده رفت تشويق

هـا و گـذار بـاروري     ) از مفهوم ديگري مشابه با تعامل اجتماعي در بحث اشاعه ايـده 2001(
اسـت كـه شـامل يـادگيري اجتمـاعي، نفـوذ        1اند. اين مفهوم، اثرات اجتماعي استفاده كرده

  اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي است. 
ها و رفتارهاي تشكيل خـانواده   اشاعه و تعامل اجتماعي تاثيرگذار بر نگرشهاي  انالك

 5و سـرايت  4، تعهـد و التـزام ذهنـي   3، فشار اجتماعي2و فرزندآوري شامل يادگيري اجتماعي
) Kohler, 1997هـاي اجتمـاعي (   ). همچنين، مدل يادگيري در شبكهBernardi, 2003( است

 تأكيـد ها و رفتارهـاي بـاروري    گيري نگرش هاي اجتماعي در شكل بر نقش و اهميت شبكه
  دارد.

  1393هل در شهر تهران، أها و ميانگين فرزندان مطلوب (دلخواه) جوانان مت ميزان استفاده از رسانه .1جدول 

  ماهواره  اينترنت روزنامه و مجالت  راديو تلويزيونهاي  برنامه ميزان استفاده از رسانه
  52/2  20/2  27/2  15/2  03/2  كم

  05/2  09/2  15/2  10/2  23/2  متوسط
  92/1  97/1  05/2  87/1  24/2  زياد
F  F= 155/3آزمون   

Sig.= 024/0  
F= 810/3  

Sig.= 10/0  
F= 882/0  

Sig.= 450/0  
F= 874/2  

Sig.= 036/0  
F= 148/16  

Sig.= 001/0  

 ،هـا  به غيـر از تلويزيـون، بـراي سـاير رسـانه      ،دهد نشان مي 1جدول هاي  طور كه يافته همان
ويژه اينترنت و ماهواره با افزايش ميزان استفاده، ميانگين باروري مطلوب (تعداد فرزنـدان   هب

يابد. در اين ميـان، اثـر اسـتفاده از روزنامـه و مجـالت معنـادار نيسـت و         دلخواه) كاهش مي
مـرزي (مـاهواره) دارد. در ايـن     برونهاي  بيشترين اثرگذاري منفي را ميزان استفاده از رسانه

اي و  نـوين داده هـاي   ) نشـان داد كـه بـين فنـاوري    1394خصوص، بررسي عنايت و پرنيان (
و مشـتقات آن بـا گـرايش بـه      تلفـن همـراه  ماهواره و اينترنـت) و اسـتفاده از    ارتباطي (نظير

تبـاط جمعـي سـنتي    كـه وسـايل ار   فرزندآوري رابطه منفي و معنادار وجـود دارد، در حـالي  
                                                                                                                                            
1. Social effects 
2. Social learning  
3. Social pressure  
4. Subjective obligation  
5. Contagion   
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(تلويزيون، راديو، روزنامه و مجالت) رابطه معناداري وجود ندارد. بدين ترتيـب، گسـترش   
هـا نقـش مهمـي در     مـراه دارد. رسـانه  ه جديد زندگي را براي افراد بـه هاي  ها، سبك رسانه

اشاعه ترجيحات و هنجارهاي فرهنگـي مـرتبط بـا فرزنـدآوري پـايين و مطلوبيـت خـانواده        
  رند.مدرن دا

  گيري   نتيجه بندي و . جمع5
طـور  ه گذشته ميزان باروري ب  دهد كه طي سه دهه روند تحوالت باروري در ايران نشان مي

چشمگيري كاهش پيدا كرده است. كاهش باروري براي تمام مناطق جغرافيايي و براي همه 
خانواده كوچك   هاي اجتماعي و جمعيتي رخ داده است. به بيان ديگر، اشاعه ايده زيرگروه

و كم فرزندآوري تمامي مرزهاي متمايز اجتماعي را درنورديده است. در نتيجـه همگرايـي   
باروري در جامعـه رخ داده و وجـوه بـاروري افتراقـي كـاهش يافتـه اسـت. ايـن همگرايـي          

اي، بيانگر نوعي تحول فرهنگي در رفتارها و  هاي توسعه رغم وجود تمايزات و نابرابري علي
منـد بـا تغييـر در     كاهش باروري در ايران در واقـع سـازگاري نظـام    باروري است.تمايالت 

عبارتي انطباق با شرايط اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به
تغييريافتــه بــوده اســت. در واقــع، فراينــد كــاهش بــاروري متناســب بــا تحــوالت اقتصــادي، 

عنوان يك كنش اجتماعي عـالوه  ده است. فرزندآوري به اجتماعي و فرهنگي در كشور بو
عد رفتاري، داراي ابعاد نگرشي، معنايي و بين ذهني است. در ايـن زمينـه، نتـايج مطالعـه     بر ب

بيانگر ارزش و هنجار شدن دو فرزنـدي در جامعـه ايـران اسـت. البتـه عـالوه بـر تحـوالت         
ناني و ماهيت نهادها و سـاختارهاي  اقتصادي زندگي، بي اطميهاي  ارزشي و فرهنگي، هزينه

  .شود فرزندان مياجتماعي منجر به كمتر شدن تعداد 
نه تنها مبتني بر ارزيابي كنشگران از شرايط حال و  ،و تصميمات باروري افرادها  كنش

شـوند، بلكـه ايـن رفتارهـا      مـي  آينده خود براي افـزايش سـودمندي و رفـاه خـانواده اتخـاذ      
توانند هنجاري، عاطفي و برخواسته از بافتار فرهنگي و اجتماعي يـك جامعـه باشـند. بـا      مي 

اي شغلي بيشتر براي زنان، اگرچـه  ه هاي تحصيلي در مقاطع باالتر و فرصت افزايش فرصت
آورند، به دليـل تـأثير و تقويـت     دنيا ميه زوجين با فاصله بيشتري از ازدواج فرزند خود را ب

مانـدن و    فرزنـد  كيد آنها بر نقش مـادري، بـي  أت عوامل نهادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و 
 ه شـد، ور كـه نشـان داد  ط شود. در نتيجه، همان حتي تك فرزندي در ميان زنان حمايت نمي

هـاي زنـان در جامعـه     تحـوالت گسـترده در نقـش   ، بر اين فرزندي مطلوب نيست. عالوه بي 
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افـزايش يابـد و بـا     و فضـاهاي عمـومي   هـاي اجتمـاعي   حضور زنان در عرصـه  شدهموجب 
هاي  هاي مختلف زندگي از موقعيت و پايگاهي باالتر نسبت به دهه افزايش استقالل در جنبه

هــاي بــاروري (رفتــار، تمــايالت و  در كــنش تغييــرند. ايــن امــر زمينــه ووردار شــقبــل برخــ
ته است. افزايش سطح تحصـيالت، اشـتغال، بهبـود    باروري) زنان را فراهم ساخهاي  آل ايده

ويـژه هزينـه    ههاي فرزندان (ب موقعيت و استقالل زنان از طريق كاهش منافع و افزايش هزينه
 پـذيرش  فرزنـدان، تسـريع تغييـرات فرهنگـي و اشـاعه و      فرصت)، توجـه بيشـتر بـه كيفيـت    

تـر از سـطح جانشـيني     قرار داده و بـه پـايين   تأثيرهاي مدرن، باروري را به شدت تحت  ايده
  كاهش داده است.

مختلـف قـومي و فرهنگـي يكـي ديگـر از      هـاي   هاي باروري در ميان زيرگروه تفاوت
امـا آنهـا    ،قـومي در ايـران كـاهش يافتـه    هـاي   . هرچند باروري همه گـروه استنتايج مقاله 

هـا ناشـي از    كننـد. بخشـي از ايـن تفـاوت     هاي متفاوت باروري را تجربه مي سطوح و ميزان
قـومي و مـذهبي   هـاي   اي و بخشي هـم ناشـي از خـرده فرهنـگ     متفاوت توسعههاي  جايگاه

گـر   هيلاست. در كنار فضاي سياستي و اقتصادي كشور، تغييرات ارزشي و فرهنگي نيز تسـ 
هـا، نقـش اساسـي در تبيـين، كنتـرل، هـدايت و        فرايند كاهش بـاروري بـوده اسـت. ارزش   

گيري، كـنش و تعامـل آنهـا را تعيـين و      كنند و شيوه جهت افرد ايفا ميهاي  بيني كنش پيش
ارزشـي و تغييـر در   هـاي   گيري بين تغييرات در جهت :كنند. نتايج مقاله نشان داد هدايت مي

و رفتارهاي باروري ارتباط قوي وجود دارد. در بستر تغييرات ارزشي هرچه  روندها، الگوها
رويم، تعـداد فرزنـدان كمتـر     ارزشي فرامادي ميهاي  مادي به سمت اولويتهاي  از اولويت

بـه عنـوان سـبك زنـدگي جديـد، تمـايالت        فردگرايـي شود. همچنين با افزايش ميـزان   مي
جمعـي بـا كـاهش رفتارهـا و     هـاي   ده از رسـانه اسـتفا  همچنـين يابد.  فرزندآوري كاهش مي

مرزي (نظير اينترنت و  برونهاي  تمايالت فرزندآوري همراه است. در اين ميان، نقش رسانه
تــر اســت؛ آنهــا بــه اشــاعه ترجيحــات و هنجارهــاي فرهنگــي مــرتبط بــا   مــاهواره) پررنــگ

  .پردازند فرزندآوري پايين و مطلوبيت خانواده مدرن با ابعاد كوچك مي
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  افزايش باروري به باالتر از سطح جانشينيهاي  مؤلفهشاخص راهبردي، ابعاد و  .2جدول 

  شاخص عملياتي (مؤلفه)  شاخص هدف (بعد)  شاخص راهبردي

ها  فراهم كردن زمينه
 و بسترهاي اجتماعي

  فرهنگي ـ
افزايش باروري به 

باالتر از سطح 
  جانشيني

  حمايت از خانواده
 خانواده از حمايت هاي اتخاذ و اجراي سياست 
 هاي مراقبت از فرزند اتخاذ و اجراي سياست  
 تشويق به ازدواج و تشكيل خانواده 
 اثرگذار و اجرا قابل ساده، تشويقيهاي  بسته تدوين  

  ارزش مادري

 ارزش قائل شدن براي نقش مادري  
 عطوفت و محبت، مهرورزي، كانون عنوان به مادري نقش 

 خانواده به صفابخشي
 نظير خانواده امور و كار تركيب براي مادران از حمايت 

 فرزندآوري
 دار بيمه زنان خانه  

  ارزش و مطلوبيت فرزند
 فرزند ارزش براي مثبت هاي پيام ارائه  
 پذيرش اجتماعي و فرهنگي فرزندآوري 
 هاي اجتماعي و عاطفي فرزند تأكيد بر ارزش 
 هاي تربيتي آنها توجه به كيفيت فرزندان و دغدغه  

 اجتماع و خانواده هاي ارزش يادگيري و آشنايي   سازي آگاه
 پيامدهاي تك فرزندي از سازي آگاه و آشنايي  

 -ايراني زندگي سبك
  اسالمي 

 ملي هاي سنت و ها ارزش به پايبندي  
 اسالمي در  - هاي ايراني اسالمي و ارزشهاي  گيري از آموزه بهره

 سازي براي فرزندآوري فرهنگ
  توجه به بافتار چندقوميتي جامعه ايران  

  ايجاد اميد به آينده و كاهش ناامني اجتماعي   اميد به آينده
 افزايش سرمايه و اعتماد اجتماعي  

نيروهـاي   اي از مجموعـه شـاهد تعامـل    ،بدين ترتيب، با توجه به تمامي مباحث مطرح شـده 
گيري وضعيت باروري زير سطح جانشيني  شكل هـ نهادي، معنايي و تعاملي در عرص ساختي

در ايران هستيم. تغيير اين وضعيت و گفتمان كم فرزندآوري، بسيار پيچيده و سخت اسـت  
پايـدار جمعيتـي در خصـوص مداخلـه در     هـاي   ها و برنامه م اتخاذ و اجراي سياستزو مستل

فرزندآوري،  2ا آمادگيفرزندآوري، امكان ي 1نيروها و بسترهاي مرتبط با مطلوبيت يا تمايل
اجتمـاعي و   پذيرش بيشتر به» مطلوبيت يا تمايل فرزندآوري«فرزندپروري است.  3و توانايي

 پـردازد؛ فرزنـدآوري بايـد بـه عنـوان يـك ارزش فرهنگـي قابـل         فرهنگي فرزندآوري مـي 
                                                                                                                                            
1. Willingness 
2. Readiness 
3. Ability  
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بيشتر به شرايط و بسترهاي ويـژه اقتصـادي فرزنـدآوري    » امكان يا آمادگي«درآيد.  پذيرش
توانـايي  «كند؛ افراد بايد درك كنند كه رفتار تغييريافته به صرفه است. در نهايت،  ره مياشا

بيشتر به شرايطي براي نگهداري و تربيـت فرزنـدان و حمايـت از آنهـا اشـاره      » فرزندپروري
دارد. به بيان ديگر، بايد ترتيبات نهادي وجود داشته باشد تا انتخاب رفتارهـاي فرزنـدآوري   

گذاري  مقاله، جهت مداخله و سياستهاي  . با توجه به نتايج و يافتهسازدپذير  مكانافراد را ا
هـاي   براي افزايش باروري به باالتر از سطح جانشيني كه بـه عنـوان هـدف اول در سياسـت    

 هـا  لفهؤم ها و شاخص اي مجموعه ،كالن جمعيتي كشور ترسيم شده است، در همين ارتباط
آنهـا را شـناخت و    دگـذاري بايـ   قبل از هر گونه سياسـت  مطرح شده است كه 2در جدول 

  ارزيابي كرد. 
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